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 الدمج االجتماعى لجماعات المعاقين ذهنيا معوقات دور االخصائى االجتماعى فى تحقيق
 ومقترحات التغلب عليها

  اكتوبر ٦ االجتماعية للخدمة العالى بالمعهد الجماعة خدمة مدرس: يماني حسان شيرين/ د
  : ملخصال

هدفت الدراسة الى تحديد معوقات دور االخصائى االجتمـاعى فـى تحقيـق الـدمج                  
،وطبقت الدراسة على جميع االخصائيين االجتماعيين      االجتماعى لجماعات المعاقين ذهنيا     

توصلت الدراسة الى تحديد اهـم معوقـات دور    ،)٥٨(بمؤسسة التثقيف الفكرى وعددهم  
االخصائى وهى عدم تعاون فريق العمل مع االخصائى وعدم وجود اعداد كافية تتناسـب             

 المقترحـات فـى   مع حجم وطبيعة العمل وقلة  عدد الدورات التدريبية  ،وتمثلـت اهـم      
ضرورة وجود تنسيق بين المؤسسات العاملة فى هذا المجال  وتطوير انماط العمل حتـى         
تتحقق االهداف المبتغاة وضرورة  زيادة عدد الدورات التدريبيه وزيادة اعداد االخصائيين           

  .االجتماعيين
  جتماعي   الدمج اال-  دور األخصائي االجتماعي –المعاقين ذهنيا : الكلمات الرئيسية

 Abstract:   
       The study aimed to identify the obstacles of the role of the social 
worker in achieving the social integration of groups of the mentally 
handicapped ,and the study applied to all social worker in the 
institution of intellectual verification number (58),the study reached to 
identify the most important obstacles to the role of the specialist 
.namely the lack of cooperation of the work team with the specialist 
and lack of adequate numbers commensurate with the size and nature 
of work and the lack of training courses .the most important proposals 
were the need for coordination between institutions working in this 
field and the development of work patterns in order to achieve the 
desired goals and the need to  increase the number of training courses 
and increase the number of social workers  
Key words: Mentally Handicapped –role of the social worker – social  
inclusion 
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  مشكلة الدراسة: أولًا
لقد شهد القرن الحالي اهتماما ملحوظًا برعاية المعاقين، وأصبحت الرعاية االجتماعية               

 أهم البرامج التي تأخذ مكان الصدارة في العالمين المتقدم والنامي على حـد              للمعوقين من 
سواء؛ بهدف التخطيط الواعي إلحداث التغيير المقصود إليجاد التوافق بين أداء اإلنـسان             
ألدواره ووظائفه االجتماعية وبين بيئته التي يعيش فيها، وليدرك اإلنسان المعاق أنه يمتلك        

 إذا تم تدريبه وتوجيهه وتأهيله ليصبح إنسانًا منتجـا كغيـره مـن              قدرات وطاقات هائلة  
  )٨، ص٢٠٠٣غباري، .(األسوياء

تعد مشكلة اإلعاقة قضية اجتماعية وأخالقيـة مهمـة، لهـا أبعادهـا االجتماعيـة                    
واالقتصادية والصحية والنفسية وهي تواجه كافة المجتمعات على السواء، حيث تمس مـا       

من أفراد المجتمع، ويترتب عليها العديد من المـشاكل التـي        % ١٥إلى  % ١٠يقرب من   
تتعلق بتكيف ورفاهية المعاق وأسرته ومجتمعه من جهة وبإنتاجيتـه وتحقيـق اسـتقالله            
االجتماعي واالقتصادي ومساهمته في تنمية ورفاهية المجتمع الذي يعيش فيه مـن جهـة     

ة المستفيدين من الخدمات المقدمة     وتزداد خطورة هذه المشكلة، حيث نجد أن نسب       . أخرى
هي نسبة متدنية جدا بالقياس إلى أعدادهم، حيث ال تزيد نسبة المستفيدين مـن الخـدمات            

  ).٢٣٩، ص٢٠٠٢علي، (من عدد المعاقين% ١المتاحة عن 

فالمعاق يعاني من عجز أو قصور جسمي أو حسي أو عقلي أو اجتمـاعي يجعلـه ال          
م المساواة مع أقرانه في حياته اليومية، األمر الذي يجعل عملية     يستطيع أن يتنافس على قد    

توافقه النفسي واالجتماعي وتكيفه إن وجد في الحياة العادية عملية صعبة للغاية، وكـذلك              
يصبح المعاق في أشد الحاجة إلى رعاية تربويـة واجتماعيـة خاصـة وإلـى أن نهـتم            

 )٨-٧ص.، ص٢٠٠٠فهمي، .(بمشكالته وعالجها

وتعد قضية ذوي االحتياجات الخاصة باختالف أنواعها وتصنيفات اإلعاقة المختلفـة               
ظاهرة اجتماعية أصبحت لها من االهتمام والبحث والتنظيم والتفكير واالرتباط الواضـح            
من األفراد والمؤسسات والتنظيمات باختالف مستوياتها، ما يدل على أن هنـاك تطـور              

 عدد المعاقين بالعالم أو تنـوع اإلعاقـات المختلفـة،    يسير بخطًى سريعة سواء من حيث     
ويتعرض األطفـال للعديـد مـن       ). ٣، ص ٢٠١١منقريوس،  (وكيفية مواجهة مشكالتهم  

المشكالت واالضطرابات كما يعاني بعضهم من أنواع مختلفة من اإلعاقات سواء اإلعاقة            
  ).١٩٦٣، ص٢٠٠٧الدسوقي، (الذهنية أو الحركية أو الحسية
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ل المعاق ذهنيا له من الحقوق كما للطفل السوي تماما فهو بحاجـة إلـى كافـة       الطفو    
الخدمات والبرامج التي تقدم للطفل السوي إلى جانب تـوفر البـرامج الخاصـة بتنميـة                
القدرات العقلية مهما كانت بسيطة، وكذلك استخدام الوسائل التربوية المناسـبة لمـساعدة            

لى رعاية شؤونه والمشاركة في العملية التعليمية واإلنتاجية        المعاق ليصبح مواطنًا قادرا ع    
للمجتمع في حدود إمكانياته العقلية، حيث أن لكل طفل الحق في أن يتمتع بإنسانية، وكـل               
فرد ميسر لم خلق له، ولذا كانت أنصبة الخلق في المزايا اإلنسانية مختلفـة، وإن كـانوا                 

  ).٤، ص ٢٠٠٥ى، مصطف(جميعا يتساوون في القيمة البشرية
 وجود عالقة بين المستوى االجتمـاعي        ).٢٠١٢(دراسة محمد   وقد أوضحت نتائج        

واالقتصادي واإلعاقة الذهنية بالمجتمع المصري، مع ضرورة االهتمام بهذه الفئة وإشباع           
احتياجاتهم لما لها من تأثير في المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة ثم في المجتمـع              

  ).٢٨١، ص٢٠١٢ فؤاد،(
لذلك فإنهم في أشد الحاجة الكتساب المهارات االجتماعية التي تمكـنهم مـن تكـوين           

ولهذا يجب أن يكون هناك برامج منظمـة        . عالقة طيبة مع الزمالء واألصدقاء والجيران     
في تدريب المعاقين ذهنيا على مهارات أدب الحـديث، واإلنـصات، واحتـرام الكبيـر،              

صغير، وضبط النفس عند الغضب؛ حتى تكون ردود أفعالهم في التفاعـل    والعطف على ال  
االجتماعي جيدة ومناسبة للموقف، ما يستوجب تدريبهم علـى هـذه المهـارات داخـل               

  ).١٩٣، ص٢٠٠٦السالموني، (الجماعات التي ينتمون إليها
اسـتخدام برنـامج التأهيـل      الى ان   ).٢٠٠٢( دراسة حجازي وهذا ما اكدت عليه           

لمرتكز على المجتمع إلى دور األخصائي االجتماعي فـي مؤسـسات رعايـة وتأهيـل             ا
المعاقين، ومهارته المهنية في مساندة المعاق ذهنيا؛ لمواجهة مشكالته، وإحداث تغييـرات   

وذلـك لتحقيـق ممارسـة      . في البيئة المحيطة به، وتهيئة المناخ المناسب لعملية التأهيل        
التدريب المهني لفئـة المعـاق وكـذلك الـدمج االجتمـاعي        الخدمة االجتماعية وأهداف    

  )٢٠٠٢حجازي، (
 الى ان فاعليـة تـأثير البرنـامج فـي       ). ٢٠٠٠(دراسة خطاب   تتفق ايضا نتائج       و  

المشاركة اإليجابية لألطفال وثقتهم بأنفسهم، وتخلصهم من مشاعر الرهبة، والخوف مـع            
اج بشكل فعال، وإتاحة الفرصة الكاملة لهـم        زيادة قدرتهم على التفاعل وتودي الى االندم      

  ).٢٠٠٠خطاب، (لممارسة األنشطة الفنية والتربوية المختلفة كالغناء والرسم والموسيقي
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على ضرورة إكساب التالميذ ذوي االحتياجات الخاصـة        ). ٢٠١٢(وتؤكد دراسة محمد    
 بأنهم جزء من    المهارات التي تساعدهم على تحقيق الدمج، وضرورة تنمية الشعور لديهم         

المجتمع وغرس الوالء واالنتماء لديهم وتنمية العالقات االجتماعية، والتواصل االجتماعي          
  ).٢٠١٢محمد، (بينهم وبين األسوياء

يعتبر الدمج هو عملية متكاملة من األنشطة المختلفة المرتبطة بحياة المعاق من خالل                 
عي واإلحساس بالقدرات المتبقية وتنميتها من      المشاركة مع األسوياء تحقيقًا للقبول االجتما     

ويرى البعض الدمج أنه مشاركة المعاق لألسوياء من خـالل فـصول            . أجل حياة أفضل  
دراسية خاصة أو برامج معدة لتلك األهداف، تأكيـدا للرغبـة فـي التعامـل مـع ذوي               

  .ديهماالحتياجات الخاصة وقياما باألدوار والمسؤوليات بقدر اإلمكانيات التي ل
وأهم فوائد الـدمج هـي الـدمج النفـسي          . والفرد ال يستطيع أن يعيش بدون مجتمع          

واالجتماعي والمجتمعي وليس الدمج الجسمي فقط، فالدمج يعني مجموعـة اإلجـراءات            
والممارسات التي تزيد من فرص األفراد ذوي االحتياجات الخاصة للمشاركة القصوى في           

  ).٣٩٦٨، ص٢٠١٢محمد، (ةالحياة االجتماعية والثقافي
لذلك يشكل الدمج  اهتماما لدى جميع العاملين والمهتمين فـي حقـل رعايـة ذوي                     

االحتياجات الخاصة، وأن المجتمعات التي ما زالت تثابر فـي رعايـة المعـاقين ذهنيـا             
ج فالمعاق ذهنيا يحتا  . وتأهيلهم وجدت في فكرة الدمج األساسي والرئيسي للعالج والوقاية        

إلى شتى أوجه الرعاية من خالل منظور الدمج حتى يتسنى له الحصول علـى االحتـرام        
والتقدير المجتمعي، وحتى يتسنى له عيش الحياة الكريمة التي تسعى األنظمة المعنية بـه              

  .لتوفيرها له
وعملية الدمج  تعتبر نقلة حضارية نحو تحقيق العدالة االجتماعية والمساواة إلحـدى                 

شرائح المجتمع تهميشًا، ما يتيح الفرصة لذوي االحتياجات الخاصـة للحيـاة فـي              أكثر  
المجتمع بعد تخرجهم من المدارس أو المؤسسات بحيث نضمن لهم حق العمل واالعتمـاد      

، وتتمثل أساسيات الدمج في تحسين      )١٢٠٨، ص   ٢٠١١كامل،  (على أنفسهم قدر اإلمكان   
كما أن أكثر الفئات االجتماعية     ).  االجتماعي، واألمان  الرفاه المادي، والرفاه  (نوعية الحياة   

حاجة إلى األمن االقتصادي هم الذين يبلغون الشيخوخة، والعجزة، والمعوقون، واألطفال،           
واألشخاص الذين يعانون من وطأة الفقر المدقع، والعاطلون عن العمل بسبب من األسباب             

  ) .١٦٩٩، ص٢٠١٠محمد، (الخارجة عن إرادتهم 
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والخدمة االجتماعية كمهنة تسعى في مجال تأهيل المعاقين إلـى مـساعدة المعـاق                   
الستعادة التفاعل والتكيف واالنتاج، من خالل توفير فرص وخـدمات التأهيـل المهنـي              
وتوجيه المعاقين بما يناسب قدراتهم واستعداداتهم، وتوفير فرص التعليم المناسبة لهم سواء    

كـذلك  . اصة وفق استعداداتهم الخاصة بظروفهم المتميزة     في فصول خاصة أو مدارس خ     
تهيئة أفضل الظروف لتنشئة المعاق تنشئة اجتماعية صالحة تتمثل في قدرته على التفكير             
الواقعي، وقدرته على تقدير المسؤولية وتحملها، وقدرته على التعارف واألخذ والعطـاء،            

عية مقبولة تساعده علـى التكيـف       وغيرها من القدرات التي تكسب المعاق صفات اجتما       
  .).٣٢٠–٣١٩ص . ، ص٢٠٠٩السروجي،علي، (والتوافق مع مجتمعه

وتستهدف الخدمة االجتماعية في مجاالت اإلعاقة الى إزالة العزلة االجتماعية التـي                 
يشعر بها المعاق، وذلك بمساعدته على تغيير أفكاره واتجاهاته نحو ذاته وتقبلها، والعمـل   

لمشكالت التي تواجهه، وكذلك إدماجه في جماعـات يـشعر معهـا بـاألمن              على حل ا  
والسعادة، فضلًا عن إيجاد نظام للخدمات والموارد يكون قادرا على توفير الدعم المستمر             

  ).٧٤، ص٢٠١٠حنا، (للمعاق من خالل األسرة أو المؤسسات التي تقوم برعايتهم
يث توصلت نتائج الدراسة على اهمية       ح )٢٠١١(وهذا ما اكدت علية دراسة عفيفى           

دور مهنة الخدمة االجتماعية فى تفعيل سياسة الدمج االجتماعي لتالميذ ذوى االحتياجات             
ووضعت الدراسة رؤية مستقبلية فى اطار مهنة الخدمة االجتماعية         %)٢٨(الخاصة بنسبة   

كز عليه الخدمـة    لتفعيل سياسة الدمج االجتماعى فاألخصائي هو المحور الحقيقي الذى تر         
االجتماعية فى تحقيق اهدافها وتأكيد فاعليتها ،كما انه يقوم بالدور المهنى المطلوب مـن              

  )٢٠١١عفيفى ،رضا احمد ،(خالل ممارسته المهنية 
والخدمة االجتماعية تؤمن بإمكانية مساعدة هذه الفئات من خالل التوجيه والتدريب                  

ما تبقى لديها من إمكانيات وقدرات، والعمل على إعـادة   والتأهيل والمعاونة على استثمار     
تكيفها االجتماعي والنفسي مع البيئة التي يعيش فيها بحيث يـصبح أفـراد هـذه الفئـات         
أعضاء قادرين منتجين في المجتمع، والعمل على زيادة أدائهم لوظائفهم االجتماعية، كمـا        

 لمعرفة حقوقهم وواجباتهم اإلنـسانية  تؤمن الخدمة االجتماعية بأنه يجب مساعدة المعوقين  
والسياسية واالجتماعية حيث سيساعدهم ذلك على زيادة أدائهم االجتماعي بما يحقق لهـم             

كما تسهم المهنة من خالل خدماتها في مقابلة احتياجـات المعـاقين،            . العديد من اإلشباع  
. ابلة هـذه الحاجـات  وتعد حقوق اإلنسان هي الجانب الرئيسي والقانوني الالزم إلنجاز مق  
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وهذا يؤكد الصلة الوثيقة بين حقوق اإلنسان ومهنة الخدمة االجتماعية التي تعمـل علـى               
تنمية الرفاهية العامة، والعدالة االجتماعية، ومنع التفرقة أو التمييز، وضمان وصول كـل     

  ).٣٣٠، ص ٢٠١٨فهمي، (فرد إلى المصادر، والخدمات المتاحة له
 دور كبير في مجال المعاقين ذهنيا، حيث أشـارت نتـائج إحـدى              ولخدمة الجماعة      

الدراسات التي ُأجريت بهدف تحديد العالقة بين استخدام المناقشة الجماعية مع األمهـات             
وتنمية مشاركتهن في تدريب أطفالهن المعاقين ذهنيا على مواقف الحياة اليومية إلـى أن               

ابي في تنمية مـشاركة األمهـات فـي تـدريب          الممارسة المهنية للطريقة ذات تأثير إيج     
  ).١٩٩٩منير، .(أطفالهن مما يهيئ بيئة جيدة للدمج 

وطريقة العمل مع الجماعات هي إحدى طرق الخدمة االجتماعية التي تـسعى إلـى                   
، ٢٠٠٣مرعي وآخـرون،    (تحقيق أهدافها  من خالل ممارسة األنشطة والبرامج المختلفة        

 الجماعات تهدف إلى إشباع الحاجات النفسية واالجتماعيـة         ، وطريقة العمل مع   )١٨٢ص
للفرد كالحاجة إلى الحب والحاجة لألمن والتقدير وغيرها، ومساعدته في تكوين العالقات            
مع أشخاص آخرين في حياتهم يثق فيهم ويتعلم منهم ويتفاعل معهـم، واكتـسابه للقـيم                

وتنمية إحـساس العـضو بقدارتـه       والخبرات التي تساعده على أن يتعامل مع اآلخرين،         
محفـوظ،  (وإمكانياته الذاتية، والتدريب على استخدامها وتنميتها كلما كـان ذلـك ممكنًـا        

  ).٥٩، ص٢٠١٠
على أهمية إكساب أطفال التوحـد      ).٢٠١٢(دراسة عبد العزيز    وهذا ما اكدته نتائج          

ل االجتماعي، والمهارة   المهارة في تحقيق التواصل االجتماعي، والمهارة في تحقيق التفاع        
في تحقيق االستقاللية الذاتية، كمهارات أساسية يمكن أن تساهم في تحقيق الدمج لهـؤالء              

ووضعت تصور مقترح لطريقة العمل مع الجماعة لزيادة فاعلية برامج العمـل            . األطفال
  ).٢٠١٢عبد العزيز، (مع الجماعات لتنمية مهارات الدمج االجتماعي ألطفال التوحد

وطريقة العمل مع الجماعات تستخدم الجماعة كوسيلة لتنميـة الشخـصية وتحقيـق                  
التوافق االجتماعى للفرد من خالل عملية التفاعل وتستثمر الطريقة العالقات المتبادلة التى            
توفرها الجماعة لتحقيق االهداف الفردية والجماعية اذا يكتسب الفـرد شخـصيته نتيجـة         

عة ومن ثم يتعلم نسق السلوك خالل عمليات التفاعل االجتمـاعى           مشاركته فى حياة الجما   
  )٥،ص٢٠٠٤عطيه ،(
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توصلت نتائج الدراسة إلـى الوقـوف    التي  )٢٠٠٩(وهذا ما أكدته دراسة الشربينى        
على طبيعة إسهامات طريقة العمل مع الجماعات في تنمية مشاركة األطفال المعاقين ذهنيا      

رسة األنشطة المتنوعة المدروسة، وتدعيم العالقات االجتماعية  مع أقرانهم العاديين في مما    
لألطفال المعاقين ذهنيا، وتقدير الذات لدى األطفال المعاقين مع أقـرانهم العـاديين فـي               

   ).٢٠٠٩الشربينى،(المدارس المدمجة 
يقوم األخصائي االجتماعي بمساعدة أعضاء الجماعة على تكوين العالقات الطيبة مع                

مرعـي،  (ضهم البعض، وتوجيه التفاعل بين األعضاء أثناء ممارسة األنشطة المختلفـة    بع
  ).١٧٠، ص٢٠٠٤
االخصائى االجتماعى له دور موثر وفعال مع جماعات المعاقين لتحقيق عملية الدمج                 

االجتماعى من خالل العمل على مساعدتهم  فى توفير حياة مستقرة لهـم  سـواء داخـل       
ها ومساعدتهم على الحصول على كافة الخدمات والبرامج واالنـشطة          المؤسسة او خارج  

  والحقوق والواجبات الخاصة بهم سواء  داخل المؤسسة او المجتمع ككل  
ويمارس األخصائي دوره في نطاق العمل الفريقي بمؤسسات الرعايـة االجتماعيـة                

ائي االجتماعي، فيقـوم    للمعاقين ذهنيا في إطار محددات تكوين الشخصية المهنية لألخص        
األخصائي بدور المساعد والممكن الذي يتيح للجماعة فرصة اكتساب مهارات وخبـرات            

  ).٢٥٠موسى، ص(وتجارب ناجحة تنمي من قدرة أعضاء الفريق
لذا يجب اهتمام جميع المنظمات باالخصائيين االجتماعيين وتحفيزهم على المـشاركة              

  )٢٣١،ص ٢٠١٤محمود ،منال طلعت ،.(المعاقين فى تنفيذ البرامج الخاصة برعاية 
الى اهم المهارات التى يجب ان تكون لدى      )٢٠٠٠(وهذا ما اكدت علية دراسة فتحى           

االخصائيين االجتماعيين العاملين بمجال المعاقين ومنها المهارات االتصالية والمهارة فـى   
 مجال المعـاقين ،واهميـة     فى تصميم البرامج والمشروعات ،المهارة فى اجراء البحوث        

فتحـى ،مديحـة   (التدريب الكتساب هذه المهارات المهنية الالزمة للعمل مـع المعـاقين        
  )٢٠٠٠مصطفى ،

حيث اوضحت نتائج الدراسة الى اهميـة دور         )٢٠٠٥(واتفقت معها دراسة السيسى         
ظمـات  التدريب فى رفع المستوى المهارى والمعرفى لدى االخصائيين االجتمـاعيين بمن          

  )٢٠٠٥السيسى، فتحى احمد ،(رعاية المعاقين 
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من خالل العرض السابق للدراسات السابقة والحقائق النظرية عن الدمج ،  يتـضح                   
لنا اهمية دور االخصائى االجتماعى فى تحقيق الدمج االجتماعى لجماعات المعاقين ذهنيا            

 جانب االخصائيين االجتماعيين    من خالل تقديم الخدمات والبرامج واالنشطة التى تقدم من        
وتوفير الدورات التدريبية بصفة مستمرة  وهناك بعض الدراسات التى طالبـت بالـدمج              
االجتماعى للمعاقين بصفة مستمرة وهناك بعض الدراسات التى اوضـحت اهميـة دور             
االخصائى االجتماعى داخل مؤسسات المعاقين وهناك  بعض المعوقات التي تحـد مـن              

االمر الذي يؤكد على ضرورة دراستها للتغلب عليها، ومن هنا تبلورت مشكلة            . فاعليتها  
مـا معوقـات دور االخـصائى       "الدراسة الحالية في اإلجابة على التساؤل الرئيسي وهو         

  االجتماعى فى تحقيق الدمج االجتماعى لجماعات المعاقين ذهنيا ومقترحات التغلب عليها؟
  :أهمية الدراسة: ثانيا

  :همية الدراسة لألسباب اآلتيةترجع أ
المتخصصون في الخدمة االجتماعية والتربيـة وعلـم الـنفس والتخصـصات         اتفق - ١

 .على ضرورة االهتمام بدمج األطفال المعاقين ذهنيا داخل المجتمع األخرى
 .المعاقون يمثلون شريحة كبيرة داخل المجتمع، وبالتالي يجب االهتمام بهم ورعايتهم - ٢
 .ة تحاول إلقاء الضوء على أهمية دمج المعاقين ذهنيا داخل المجتمعالدراسة الراهن - ٣
تسهم الخدمة االجتماعية بوجه عام وطريقة العمل مع الجماعات بوجه خاص بـدور           - ٤

 .فعال في تفعيل سياسة الدمج االجتماعى للمعاقين ذهنيا
ـ           - ٥ ة سـواء   تزايد أعداد المعاقين وخاصة المعاقين ذهنيا وحاجاتهم إلى مختلف الرعاي

 .االجتماعية، والصحية، والتأهيلية
هناك بعض البحوث والدراسات التى اجريت فى مجـال المعـاقين واشـارت تلـك        - ٦

الدراسات الى وجود معوقات تواجه مهنه الخدمة االجتماعية عند القيام بدورها فـى             
هذا المجال دون دراستها بصوره متعمقه مما كان له االثر فى توجيه الباحثـه الـى                

 اسه المعوقات وتحديدها والتعرف علي اسبابها وكيفية مواجهتها در
اشراف الباحثه على تدريب الطالب فى مجال المعاقين اتاح لها الفرصة فى التعامـل     - ٧

مع االخصائيين االجتماعيين العاملين فى هذا المجال والتعرف على دور االخـصائى     
قين ذهنيا اال ان هناك معوقات     االجتماعى فى تحقيق الدمج االجتماعى لجماعات المعا      

تواجه االخصائيين االجتماعيين فى عملية تحقيق الدمج االجتمـاعى لـذلك قامـت              
 الباحثه الى دراسه هذه المعوقات والتعرف عليها 
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  :أهداف الدراسة: ثالثًا
معوقـات دور   " تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من الهدف الرئيسي وهـو تحديـد               

وينبثـق مـن   " جتماعى فى تحقيق الدمج االجتماعى لجماعات المعاقين ذهنيااالخصائى اال 
  :الهدف الرئيسى سته اهداف فرعية وهى 

تحديد دور االخصائى االجتماعى فى تحقيق  الدمج االجتماعى لجماعـات المعـاقين              - ١
 ذهنيا 

تحديد االحتياجات والخبرات المعرفية التى يقوم بها االخـصائى االجتمـاعى للقيـام             - ٢
 بدوره فى عملية الدمج االجتماعى لجماعات المعاقين ذهنيا 

تحديد المهارات التي يحتاجها االخصائى االجتماعى فى تحقيق  الـدمج االجتمـاعى               - ٣
 .لجماعات المعاقين ذهنيا

تحديد األساليب التدريبية التي يستخدمها االخصائى االجتماعى فى  تحقيـق الـدمج              - ٤
 .ذهنيااالجتماعى لجماعات  المعاقين 

تحديد المعوقات التي تواجه االخصائى االجتمـاعى  لتحقيـق الـدمج االجتمـاعى               - ٥
 .لجماعات  المعاقين  ذهنيا

الوصول الى مقترحات للتغلب على معوقات دور االخصائى االجتماعى فى تحقيـق             - ٦
 الدمج االجتماعى لجماعات المعاقين ذهنيا 

  :تساؤالت الدراسة: رابعا
  :ية إلى اإلجابة على التساؤل الرئيسي وهوتسعى الدراسة الحال

ما معوقات دور االخصائى االجتماعى فى تحقيق الـدمج االجتمـاعى لجماعـات               -
 المعاقين ذهنيا ومقترحات للتغلب عليها ؟

  :وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي سته تساؤالت فرعية هى 
 المعـاقين   ما دور االخصائى االجتماعى فى عملية الدمج االجتماعى لجماعـات          - ١

  ذهنيا؟
ما االحتياجات والخبرات المعرفية التي يحتاجها االخصائى االجتماعى  لتحقيـق            - ٢

 الدمج االجتماعى لجماعات  للمعاقين ذهنيا؟
ما المهارات المهنية التي يحتاجهـا االخـصائى االجتمـاعى  لتحقيـق الـدمج                - ٣

  االجتماعى لجماعات  للمعاقين ذهنيا؟
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للبرامج التدريبية لألخصائي االجتماعى     ) المالئمة(لمناسبة  ما األساليب التدريبية ا    - ٤
 لتحقيق الدمج ااالجتماعى لجماعات  للمعاقين ذهنيا؟

ما معوقات دور االخصائى االجتماعى لتحقيق  الـدمج االجتمـاعى لجماعـات              - ٥
 المعاقين  ذهنيا؟

جتماعى ما مقترحاتك لألخصائيين االجتماعيين التى تساعدهم فى تحقيق الدمج اال          - ٦
  لدى جماعات المعاقين ذهنيا ؟

  :مفاهيم الدراسة: خامسا
يشير مفهوم المعوقات الى كل ما يؤثر بالـسلب علـى تحقيـق               :مفهوم المعوقات  -١

مجمـع اللغـة   (االهداف او انجاز اعمال او ممارسة البرامج واالنـشطة المهنيـة          
عوقات بانهـا  ، كما يعرف يعرف قاموس ويبستر كلمة الم    )٦٠، ص   ١٩٩١العربية،  

، ٢٠٠٢سـعيد،   (العثرات او االفعال او االشياء التى تقـف وتحـول دون التقـدم              
  ).١٥ص

  :ويمكن تحديد المفهوم اإلجرائي للمعوقات في هذه الدراسة
كل المعوقات التى تعرقل  قيام االخصائى االجتماعى بـدوره فـى تحقيـق الـدمج                 -

 ر المهنى الذى يقوم به االجتماعى على الوجه االكمل وتحد من فاعلية الدو
 هذه المعوقات قد تكون ادارية او فنية او بشرية او مادية  -
هو السلوك المؤدى بواسطة اشخاص يشغلون مراكز اجتماعية معينة      :مفهوم الدور    -٢

باالضافة الى انه الجانب الديناميكى للمكانة حيث يتضمن االفعال والواجبـات التـى             
اجتماعيا محـددا فـى وقـت معـين ،والـدور      يتوقعها المجتمع ممن يشغل وضعا      

غيـث  (االجتماعى اليمثل سلوكا واحدا انما يتضمن العديد مـن االدوار الفرعيـة              
، كما يعرف الدور ايضا بانه نمط للسلوك متوقع من          )٣٩١-٣٩٠،ص ص   ١٩٩٥،

فرد ما فى جماعة ما او موقف معين وتحديد االدوار وما يجب ان يؤديه من نـشاط           
  )٣٥، ص ١٩٩١مرعى ،(ضوء الثقافة فى جماعته فى 
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  :ويمكن تحديد المفهوم االجرائى للدور فى هذه الدراسه بانه 
الجهود المهنية المبذولة التى يقوم بها االخصائى االجتماعى فى عمله مع جماعـات              -

 المعاقين ذهنيا من منظور طريقة العمل مع الجماعات 
ب منه االلتزام بخبراتـه المعرفيـه       لتفعيل الدور المهنى لالخصائى االجتماعى يتطل      -

والمهارات المهنيه واالساليب التدريبية للخدمة االجتماعية وايضا طريقة العمل مـع           
 الجماعات 

 :مفهوم الدمج -٣
يعتبر مفهوم الدمج من المفاهيم الحديثة والقائمة على مفهومي التحرر من المؤسسات             -

ر عن هذه العملية التي تهـدف       والتطبيع، وقد استخدم البعض مصطلح التكامل للتعبي      
، ٢٠٠٢حـسين،  (إلى ضرورة تعليم المعاقين وتدريبهم ورعايتهم مع أقرانهم العاديين     

 ).٦١ص
دمج ذوي اإلعاقة في الحياة االجتماعية العادية والتعامل والمـشاركة           :تعريف الدمج  -

تهيئة في مرافق وأنشطة المجتمع، سواء الدمج الوظيفي أو في السكن أو اإلقامة، مع              
السعيد، (المجتمع لتقبلهم كأفراد منتجين ومتكاملين ومتفاعلين مع سائر أفراد المجتمع          

  ).٧٤، ص ٢٠١١
هو أن يعيش المعاق عيشة آمنة في كل مكان يتواجـد فيـه، وأن               :الدمج االجتماعي  -

يشعر بوجوده وقيمته كعضو في أسرته، وعدم شعوره بالعزلة االجتماعية واالغتراب       
. أي تحقيق قدر من التوافق واالندماج الشخصي واالجتماعي الفعـال         . عداخل المجتم 

كما يجعله يسعد مع األفراد العاديين بكافة الخدمات التربوية، والتثقيفية، والترويحية،           
  ).٢٤٩شقير، ص(والرياضية، وغيرها

 :يمكن تحديد المفهوم اإلجرائي للدمج االجتماعي في هذه الدراسة
 .للمعاقين للتعامل مع كافة الفئات داخل المجتمعتقديم كافة الخدمات  -
 .الخدمات المجتمعية والتعليمية والصحية التي تُقدم للمعاقين -
 .هي الخدمات والبرامج واألنشطة والمهارات المكتسبة داخل المؤسسة -
 .وجود تفاعل بين األطفال المعاقين وأقرانهم من األطفال العاديين -
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 :مفهوم المعاق - ٤
 :قة من الناحية الطبية مفهوم اإلعا-

  ). ١٧٥، ص١٩٨٨ناصر، (العلة المزمنة التي تؤثر في قدرات الشخص فيصير معاقًا
نقص بدني أو عقلي، يمنع أو يحـد        : يعرف قاموس الخدمة االجتماعية اإلعاقة بأنها      -

 ).٢٣٧، ص ٢٠٠٠السكري، (من قدرة الفرد على أن يؤدي وظائفه كاآلخرين
 يتعرض لها الفرد نتيجة العجز والقـصور فـي أي مـن             حالة: تعرف اإلعاقة بأنها   -

حامـد،  (القدرات، حيث يؤدي ذلك إلى عدم تمكين الفرد من مزاولة وظائفه األساسية           
 ).٢٣، ص٢٠٠٩

ذلك النقص أو القصور أو العلة المزمنة التي تؤثر فـي قـدرات             : تعرف أيضا بأنها   -
ة أو عقليـة أو     الشخص فيصير معاقًا، سـواء كانـت اإلعاقـة جـسمية أو حـسي             

 ).٥، ص ٢٠٠٦رشوان، (اجتماعية
  :ويمكن تعريف الطفل المعاق ذهنيا إجرائيا في هذه الدراسة بأنه

 .هو الطفل الذي لديه خلل في القدرات الذهنية والعقلية -
 .هذا الخلل يرجع نتيجة عوامل وراثية أو بيئية أو االثنين معا -

  :اإلجراءات المنهجية للدراسة: سادسا
تتحدد نوع الدراسة الحالية بالدراسة الوصفية التحليلية، حيث تهـدف           :نوع الدراسة : أولًا

إلى التعرف على االحتياجات التدريبية ألخصائي العمل مع الجماعـات؛ لمـساعدته فـي         
تحقيق الدمج االجتماعى للمعاقين، والدراسة الوصفية هي التي تتضمن دراسـة الحقـائق             

هرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث           الراهنة المتعلقة بطبيعة ظا   
  ).٨١، ص ١٩٩٩فهمي، (أو مجموعة من األوضاع

تم استخدام منهج المسح االجتماعي وهو من أنسب المناهج العلمية           :منهج الدراسة : ثانيا
  :المالئمة مع موضوع الدراسة وذلك على النحو التالي

 االجتماعيين العاملين فـي مؤسـسة التثقيـف    المسح االجتماعي الشامل لألخصائيين    - ١
 :، وهم) فروع٧(الفكري وفروعها 

 . مؤسسة التثقيف الفكري بالمرج-٢   .  مجمع خدمات اإلعاقة الشامل بالمطرية-١
 . مؤسسة التثقيف الفكري بحدائق القبة- ٤          .   مؤسسة الرعاية الذاتية بالمرج-٣
 . مؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة-٦   . ت بحلوان مؤسسة التثقيف الفكري للفتيا-٥
 ).قسم ذوى االحتياجات الخاصة( مؤسسة األحداث الضالين بالجيزة -٧
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  :وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على :أدوات الدراسة: ثالثًا
استمارة استبيان خاصة باالحتياجات التدريبية ألخصائي العمل مع الجماعـات فـي             - ١

 .جتماعى للمعاقينعملية الدمج اال
 . دليل للخبراء العاملين في المجال من أساتذة الخدمة االجتماعية - ٢

  : وقامت الباحثة بتصميمها من خالل الخطوات التالية
االطالع على اإلطار النظري للدراسة الحالية والرجوع إلى الدراسات الـسابقة فـي           - ١

 .هذا المجال
ة بموضوع الدراسـة وهـو مجـال         االطالع على االستمارات والمقاييس المرتبط     - ٢

 .المعاقين ذهنيا
 :صدق االداة 

محكما ) ١٥(حيث قامت الباحثة بعرض استمارة االستبيان على عدد  : الصدق الظـاهري  
من أساتذة الخدمة االجتماعية، من حيث ارتباط العبارات بموضـوع الدراسـة، وأيـضا              

ت، وتعـديل وصـياغة بعـض    السالمة والصياغة اللغوية، وحذف وإضافة بعض العبارا   
  .من المحكمين%) ٨٥(العبارات التي لم يتفق عليها ما ال يقل عن 

  :مجاالت الدراسة: رابعا
ويتمثل المجال المكاني في مؤسسة التثقيف الفكري وفروعها         :المجال المكاني للدراسة   -١

  :ويرجع أسباب اختيار ذلك المجال المكاني لألسباب التالية
 . الباحثة والمؤسسةالعالقة الطيبة بين -
 .استعداد العاملين بهذه المؤسسة للتعاون مع الباحثة -
 .الخبرات السابقة للعمل في هذا المجال -
 .تضم المؤسسة عدد من األخصائيين االجتماعيين العاملين مع المعاقين ذهنيا -
 :المجال البشري للدراسة -٢
) ٥٨( وعـددهم    جميع األخصائيين العاملين في مؤسسة التثقيف الفكري وفروعهـا         .أ 

حيث قامت الباحثة بجمع بيانات االستبيان منهم جميعـا، وذلـك           . أخصائيا اجتماعيا 
 :بأسلوب الحصر الشامل وتنطبق عليهم الشروط التالية

 جميع االخصائيين االجتماعيين العاملين بالمؤسسة  -
 .أن يكون لديه استعدادا لمساعدة الباحثة أثناء تطبيق البحث -
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 . سنوات عمل فى مجال المعاقين١٠يه خبرة أكثر من أن يكون لد -
 .خبيرا من أساتذة الخدمة االجتماعية) ١٥(عدد  .ب 

ويتمثل في فترة جمع البيانات والحصول عليها من الميدان،          : المجال الزمني للدراسة   -٣
  ).١٥/٨/٢٠١٩(إلى ) ١١/٦/٢٠١٩(وهي الفترة من 

  :لدراسةاألساليب اإلحصائية المستخدمة في ا: خامسا
    . التكرارات والنسب المئوية-١
 . متوسط الوزن المرجح-٢
    . الوسط الحسابي-٣
  . معامل ارتباط بيرسون-٤

:عرض الجداول وتحليل وتفسير البيانات المتعلقة باألخصائيين االجتماعيين: سابعا  
  :البيانات األولية: أولًا

  ا للنوعيوضح توزيع األخصائيين االجتماعيين وفقً): ١(جدول رقم 
  %  ك  النوع  م
  %٦٥.٥  ٣٨  ذكر  ١
  ٣٤.٥  ٢٠  أنثى  ٢

  %١٠٠  ٥٨  المجموع

تحليل البيانات اإلحصائية للجدول السابق أن الغالبية العظمى من األخصائيين االجتماعيين           
وجاءت في المرتبة األولى، بينما     ) %٦٥.٥(من عينة الدراسة هم من الذكور وذلك بنسبة         

ويرجـع ارتفـاع نـسبة      ). %٣٤.٥(الجتماعيين من اإلنـاث     جاءت نسبة األخصائيين ا   
األخصائيين االجتماعيين الذكور بمؤسسات المعاقين، التي تحتاج إلى المزيد مـن المهـام           

  .لكثرة األعباء بها، ما جعل عدد األخصائيين الذكور أكثر من اإلناث
  يوضح توزيع األخصائيين االجتماعيين حسب السن): ٢(جدول رقم 

  %  ك  العمر
  ١٥.٥١  ٩   سنة٢٥أقل من 

  ١٧.٢٤  ١٠   سنة٣٠ أقل من – ٢٥
  ٢٩.٣١  ١٧   سنة٣٥ أقل من – ٣٠
  ٢٠.٦٨  ١٢   سنة٤٠ أقل من – ٣٥
  ٥.١٧  ٣   سنة٤٥ أقل من – ٤٠

  ١٢.٠٦  ٧   سنة فأكثر٤٥
  ١٠٠  ٥٨  المجموع
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 – سـنة    ٣٠(يقعون في الفئة العمرية     % ٢٩.٣١من الجدول السابق يتضح أن      
، %)٢٠.٦٨(بنـسبة  )  سنة٤٠ أقل من – سنة ٣٥(، تليها الفئة العمرية )سنة ٣٥أقل من  

أقـل  (، ثم الفئة العمرية )%١٧.٢٤(بنسبة )  سنة٣٠ أقل من – سنة ٢٥(ثم الفئة العمرية  
، )%١٢.٠٦(بنسبة )  سنة فأكثر٤٥(، تليها الفئة العمرية  )%١٥.٥١(بنسبة  )  سنة ٢٥من  

وهـذا  %). ٥.١٧(بنـسبة  )  سـنة ٤٥ أقل من – ٤٠(ة وفي الترتيب األخير الفئة العمري   
يوضح ما تتطلبه طبيعة العمل في هذه المراحل العمرية مـن أفكـار حديثـة وممارسـة      

  .البرامج واألنشطة الحديثة التي تمارس من جانب األخصائيين االجتماعيين
  يوضح توزيع األخصائيين االجتماعيين حسب نوع المؤهل): ٣(جدول رقم 

  %  ك  العمر
  %٥.١٧  ٣  دبلوم خدمة اجتماعیة

  %٦٥.٥  ٣٨  بكالوریوس خدمة اجتماعیة
  %٢٠.٦  ١٢  لیسانس آداب اجتماع

  %٨.٦٢  ٥  دراسات علیا
  %١٠٠  ٥٨  المجموع

  :يتضح من الجدول السابق أن توزيع األخصائيين تبعا للمؤهل جاء كالتالي
بكـالوريوس خدمـة     (جاء في الترتيب األول األخصائيون االجتماعيون الحاصلون على       

مفردة من مجتمع الدراسة، يليهم فـي الترتيـب         ) ٣٨(بواقع  ) %٦٥.٥(بنسبة  ) اجتماعية
مفردة من مجتمـع    ) ١٢(بواقع  ) %٢٠.٦(بنسبة  ) ليسانس آداب اجتماع  (الحاصلون على   

%) ٨.٦٢(بنـسبة   ) الدراسات العليـا  (الدراسة، يليهم في الترتيب الثالث الحاصلون على        
%) ٥.١٧(بنـسبة   ) دبلوم خدمة اجتماعيـة   (فردات، وأخيرا الحاصلون على     م) ٥(بواقع  
  .مفردات من مجتمع الدراسة) ٣(بواقع 

بكـالوريوس خدمـة    (ويتضح من الجدول السابق ارتفاع نسبة المبحوثين الحاصلين على          
، وهذا قد يعكس لنا رغبة المؤسسات العاملـة فـي مجـال ذوي االحتياجـات         )اجتماعية

االستعانة باألخصائيين االجتماعيين ذوي التخصص الـدقيق؛ حتـى يمكـن           الخاصة في   
التعامل مع هذه الفئة بالصورة المطلوبة بما تحقق الدمج المجتمعي لهـم، وهـذا يؤكـد                
ضرورة وجود أخصائيين اجتماعيين تم إعدادهم إعدادا جيدا للتعامـل مـع هـذه الفئـة،       

 المهنية المختلفة للتعامل مع فئة المعـاقين        وممارسة المهنة من خالل المهارات واألدوار     
  .ذهنيا



  
  
  
 

 ٣٦٤

  ٢٠٢٠      ینایر ١د المجل     ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االلیكتروني

  يوضح توزيع األخصائيين االجتماعيين حسب سنوات الخبرة في هذا المجال): ٤(جدول رقم 
  %  ك  سنوات الخبرة

  %٥٥.١٧  ٣٢   سنوات٥أقل من 
  %٢٤.١٣  ١٤   سنوات١٠ – ٥

  %٢٠.٦٨  ١٢   سنة فأكثر١١
  %١٠٠  ٥٨  المجموع

  :سابق الخاص بسنوات الخبرة لألخصائيين االجتماعيين اآلتييتضح من الجدول ال
جاء في الترتيب األول األخصائيون االجتماعيون العاملون الذين قضوا بالمؤسـسة فتـرة           

مفردة من مجتمع الدراسة، وجاء في      ) ٣٢(بواقع  ) %٥٥.١٧(بنسبة  )  سنوات ٥أقل من   (
وجـاء بنـسبة   )  سـنوات ١٠ – ٥(رة الترتيب الثاني الذين لديهم خبرة في هذا المجال فت      

مفردة من مجتمع الدراسة، يليهم في الترتيب األخير ذوو فتـرة           ) ١٤(بواقع  %) ٢٤.١٣(
وهذا يرجـع  . مفردة من مجتمع الدراسة ) ١٢(بواقع  ) %٢٠.٦٨(بنسبة  )  سنة فأكثر  ١١(

ـ             ة إلى نقص خبرة األخصائيين االجتماعين في مجال ذوي االحتياجات الخاصة، وأيضا قل
أعداد األخصائيين االجتماعيين العاملين في مجال ذوي االحتياجات الخاصة مـا يتطلـب             
ضرورة تعيين أعداد كبيرة من األخصائيين االجتماعيين في مؤسسات ذوي االحتياجـات            

  .الخاصة
وأن يكون لديهم استعداد شخصي للعمل في مجال المعاقين بوجه عام واإلعاقـة الذهنيـة               

ب على التعامل مع هذه الفئة من خالل التدريب المـستمر والخبـرة      بوجه خاص، والتدري  
  .المتعددة وعقد الدورات المهنية المختلفة للعمل في هذا المجال

التي أوضحت أن اكتساب المهـارات المختلفـة        ). ٢٠٠١(وهذا ما أكدته دراسة فهمي      
العوامل مـن   وأساليب العمل المهنية ألخصائي العمل مع الجماعات يرتبط بمجموعة من           

  ).٢٠٠١فهمي، (أهمها االستعداد الشخصي والتدريب 
  يوضح حصول األخصائيين االجتماعيين على دورات تدريبة في هذا المجال):٥(جدول رقم 

  %  ك  الحصول على دورات
  %٧٤.١٣  ٤٣  نعم
  %٢٥.٨٧  ١٥  ال

  %١٠٠  ٥٨  المجموع

 األخـصائيين   أن أكثر من نـصف مفـردات العينـة مـن          : يتضح من الجدول السابق   
مفردة من مجتمع الدراسـة حـصلوا علـى         ) ٤٣(بواقع  ) %٧٤.١٣(االجتماعيين بنسبة   

دورات تدريبية في هذا المجال، وأقل من النصف اآلخر من األخـصائيين االجتمـاعيين              
مفردة من مجتمع الدارسة لـم يحـصلوا علـى دورات           ) ١٥(بواقع  ) %٢٥.٨٧(بنسبة  
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خصائيين االجتماعيين في هذا المجال للحصول على       تدريبية، وهذا يعكس مدى حرص األ     
دورات تدريبية؛ للتعرف على كل ما هو جديد في هذا المجال من خالل مساعدتهم علـى                

وهي فرصـة لتبـادل الخبـرات واكتـساب         . حل مشكالتهم وإشباع رغباتهم ومتطلباتهم    
  .اعيينالمهارات والمساهمة في اإلعداد والتطوير المتميز لألخصائيين االجتم

بيانات توضح دور أخصائي العمل مع الجماعات في عملية الـدمج االجتمـاعى             : ثانيا
  للمعاقين ذهنيا 

ما مفهوم الدمج االجتماعى للمعاقين ذهنيا بالنـسبة ألخـصائي العمـل مـع              ): ٦(جدول رقم   
 الجماعات؟

  االستجابة
  العبارات  م  ال  إلى حد ما  نعم

  ن  ك  ن  ك  ن  ك

مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  بالترتی  النسبیة

١  

ة  ة الفرص إتاح
ي   اقین ف للمع
ع   ساواة م الم
ن   رھم م غی

  األطفال

١  ٩٥  ٢.٨٦  ١٦٦  -  -  %١٣.٨  ٨  %٨٦.٢  ٥٠  

٢  

ساعدة  م
ي  اقین ف المع
ى   صول عل الح
یم  التعل
ل  افئ مث المتك
ن  رانھم م أق
ل  ال داخ األطف

  المجتمع

٣  ٩٢  ٢.٧٥  ١٦٠  %٣.٤  ٢  %١٧.٢  ١٠  %٧٩.٣  ٤٦  

٣  

ن   د م الح
المشكالت التي  
ا   اني منھ یع
واء    اق س المع
ت  كان
ة أو   اجتماعی
سیة أو  نف

  صحیة

٥  ٨٦  ٢.٥٦  ١٤٩  %٦.٨  ٤  %٣٢.٧  ١٩  %٢.٦٧  ٣٩  

٤  

رة   وفیر لألس ت
ة   كاف
ساعدات  الم
ة أو  العینی
ى  ة حت المادی
ام   ستطیع القی ت
ع   دورھا م ب

  المعاق

٤  ٩٠  ٢.٦٨  ١٥٦  -  -  %٣١  ١٨  %٦٨.٩  ٤٠  

٥  
ة   المتابع

ستمرة  ا لم
  للمعاق

٢  ٩٤  ٢.٨٢  ١٦٤  -  -  %١٧.٢  ١٠  %٨٢.٧  ٤٨  

        ٧٩٥              المجموع  

  
ة  الدرج
النسبیة لقیاس  

  البعد
        ٩١.٣%           

من الجدول السابق يتضح دور أخصائي العمل مع الجماعات في علمية الـدمج             
 ).%٩١.٣(حيث بلغت الدرجة النسبية للبعد ككل . االجتماعى
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وانب التي أوضحت دور أخصائي العمل مع الجماعات فـي          وقد كانت أكثر الج   
حيث حصلت العبارة رقم    ). ٣،  ٤،  ٢،  ٥،  ١(عملية الدمج االجتماعى في العبارات أرقام       

بمتوسط مـرجح   ) إتاحة الفرصة للمعاقين في المساواة مع غيرهم من األطفال        (وهي  ) ١(
  ).٩٥(وقوة نسبية ) %٢.٨٦(

 األنشطة الجماعية والتركيز علـى األنـشطة التـي          وهذا يتضح من خالل مشاركتهم في     
المتابعـة  (وهي  ) ٥(تليها العبارة رقم    . تساعد على التفاعل اإليجابي بين بعضهم البعض      

  ). ٩٤(وقوة نسبية ) %٢.٨٢(بمتوسط مرجح ) المستمرة للمعاق
داخل      وهذا يتضح من خالل المتابعة المستمرة لهؤالء المعاقين سواء داخل األسرة أو         

المؤسسة؛ للتعرف على احتياجاتهم ومشكالتهم وتشجيعهم على ممارسة األنشطة والبرامج          
مساعدة المعـاقين فـي     (وهي  ) ٢(تليها العبارة رقم    . التي تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم    

بمتوسـط مـرجح   ) الحصول على التعليم المتكافئ مثل أقرانهم من األطفال داخل المجتمع 
، وهذا يتضح من خالل االهتمام بتدعيم البـرامج التعليميـة           )٩٢(ةوقوة نسبي %) ٢.٧٥(

واألنشطة الثقافية التي تتضمن القيم والعادات وتشجيعهم على العمـل المنـتج واإلبـداع              
توفير لألسـرة   (وهي  ) ٤(تليها العبارة رقم    . واالبتكار، ما يساعد على تغيير نمط حياتهم      

؛ مـن   )٩٠(وقوة نـسبية    ) %٢.٦٨(متوسط مرجح   ب) كافة المساعدات العينية أو المادية    
خالل إشباع  الحاجات االقتصادية ألسره المعاق والعمل على توعيتهم ببـرامج خاصـة              
بكيفية التعامل مع المعاقين ذهنيا داخل األسرة وتوفير كافة الوسائل التـي تـساعد علـى          

التـي يعـاني منهـا      الحد من المشكالت    (وهي  ) ٣(إشباع حاجاتهم، وأخيرا العبارة رقم      
من خالل مساعدته على التواصـل      ). ٨٦(وقوة نسبية   ) %٢.٥٦(بمتوسط مرجح   ) الطفل

  .مع اآلخرين من خالل قدرته على التعبير الذاتي وكيفية التعامل مع اآلخرين
التي أوضحت أهمية البرامج التدريبية ). ٢٠٠٦(      وهذا ما أكدته دراسة عبد الجليـل  

ء المهني لألخصائيين االجتماعيين أثناء ممارستهم ألدوارهم المهنيـة،         في رفع كفاءة األدا   
وهو ما يستدعي العمل على زيادة عدد البرامج التدريبية لتزويـدهم بمختلـف المعـارف       

، الجليـل عبـد   (والمهارات والخبرات التي تُزيد من كفاءتهم في ممارسة أدوارهم المهنية         
٢٠٠٦.(  
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خبرات المعرفية التي يقوم بها أخصائي العمل مـع الجماعـات           ما االحتياجات وال  ) : ٧(جدول  
  للقيام بدوره في عملية الدمج االجتماعى للمعاقين ذهنيا؟

  االستجابة
  العبارات  م  ال  إلى حد ما  نعم

  ن  ك  ن  ك  ن  ك

مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  الترتیب  النسبیة

شاف    ١ اكت
ات  إمكانی
درات  وق

اق   ي المع الت
ى  ساعد عل ت
دمج   ق ال تحقی

  االجتماعى

٤  ٨٣  ٢.٤٨  ١٤٤  %١٣.٧  ٨  %٢٤.١  ١٤  %٦٢  ٣٦  

ي    ٢ رف عل التع
ل   ق العم فری
ل  داخ
سة   المؤس
ي  ساعدة ف للم
دمج    ة ال عملی

  االجتماعى 

١  ١٠٠  ٣  ١٧٤  -  -  %٥٠  ٢٩  %٥٠  ٢٩  

ة   ٣ معرف
رامج   الب
شطة  واألن
ارس  ي تم الت
ل  داخ
سة  المؤس
تفادة  لالس
ي   ا ف منھ
دمج  ال

  جتماعىاال

٥  ٦٣  ١.٩٣  ١١٢  %٨.٦  ٥  %٣٧.٩  ٢٢  %٥٣.٤  ٣١  

معرفة األسرة     ٤
ي   دورھا ف ب
دمج    ة ال كیفی
اعى  االجتم

  للمعاق

٢  ٨٩  ٢.٦٩  ١٥٦  %٦.٩  ٤  %٤٤.٨  ٢٦  %٤٨.٢  ٢٨  

د    ٥ تحدی
ات  احتیاج
ات   ومتطلب
شكالت  وم

  المعاقین

٣  ٨٧  ٢.٦٢  ١٥٢  %٥.١٧  ٣  %٢٧.٥  ١٦  %٦٧.٢  ٣٩  

  ٧٣٨  المجموع   
  %٨٤.٨  النسبیة   

    من الجدول السابق تتضح االحتياجات والخبرات المعرفية التي يقوم بهـا أخـصائي              
حيث بلغت الدرجة النسبية    . العمل مع الجماعات للقيام  بدوره في عملية الدمج االجتماعى         

من المبحوثين أجابوا على عبـارات  ) ١٦٣(مما يؤكد ذلك أن عدد ). %٨٤.٨(للبعد ككل   
ـ   ـ       ) ١٠٧(ن عدد   ، وأ )نعم(هذا البعد ب إلى (من المبحوثين أجابوا على عبارات هذا البعد ب

  ).ال(من المبحوثين أجابوا على عبارات هذا البعد بـ) ٢٠(، وأن عدد )حد ما
   وقد كانت أكثر الجوانب التي أوضحت االحتياجات والخبرات المعرفية التي يحتاجهـا            

لدمج االجتماعى في العبارات أرقام     أخصائي العمل مع الجماعات للقيام بدوره في عملية ا        
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التعرف على فريق العمل داخـل  (وهي ) ٢(حيث حصلت العبارة رقم ) ٣،  ١،  ٥،  ٤،  ٢(
وقـوة نـسبية    ) %٣(المؤسسة المساعدة في عملية الدمج االجتماعى بمتوسـط مـرجح           

)١٠٠.(  
معرفة من خالل وجود تنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال، وتبادل الخبرات وال            

بينهم، وكفاءة وتنوع البرامج التي تقدم للمعاقين ذهنيا، وكثرة الـدورات التدريبيـة التـي      
وهـي  ) ٤(تليها العبـارة رقـم      . يحصل عليها األخصائيون االجتماعيون في هذا المجال      

) %٢.٦٩(بمتوسـط مـرجح   ) معرفة األسرة بدورها في كيفية الدمج االجتماعى للمعاق     (
 ).٨٩(وقوة نسبية 

    من خالل البرامج المقدمة لألسرة؛ لمعرفة أهمية دور األسرة في الرعاية واالهتمـام             
بالمعاقين ذهنيا أثناء تواجدهم داخلها وكيفية التعامل معهم وأساليب التعامل المناسبة لهـم،        

بمتوسـط  ) تحديد احتياجات ومتطلبات ومشكالت المعـاقين     (وهي  ) ٥(تليها العبارة رقم    
، من خالل مساعدة المعاقين على تحديد احتياجـاتهم،    )٨٧(وقوة نسبية   ) %٢.٦٢(مرجح  

ومعرفة المتطلبات الخاصة بهم، ومعرفة المشكالت التي يعانون منها أو المواقف التي قد             
اكتشاف (وهي  ) ١(تسبب لهم مشكالت نفسية معينة في بعض االوقات، تليها العبارة رقم            

بمتوسط مرجح ) ي تساعد على تحقيق الدمج االجتماعى    إمكانيات وقدرات الطفل المعاق الت    
 ).٨٣(وقوة نسبية) ٢.٤٨(

     من خالل ممارسة البرامج واألنشطة للتعرف على قدراته في تلك البرامج واألنشطة،          
 .ومعرفة الطاقات الكامنة لديه، ومعرفة البرامج واألنشطة المفضلة لديه

رفة البرامج واألنشطة التي تمـارس داخـل        مع(وهي  ) ٣(   وأخيرا جاءت العبارة رقم     
وقـوة نـسبية    ) %١.٩٣(بمتوسط مرجح   ) المؤسسة لالستفادة منها في الدمج االجتماعى     

، من خالل تحديد الدور الفعلي الذي يقوم به أخصائي العمل مع الجماعات لمساعدة              )٦٤(
 .المعاقين ذهنيا على الدمج االجتماعى  من خالل البرامج واألنشطة

وهو معرفة االحتياجات المعرفيـة     ). ٢٠٠١(وهذا ما أكدته دراسة عبيدو، أبو رية           
والمهارية للمشرفات االجتماعيات بالحلقة األولى من التعليم األساسي للتوصل إلى برنامج           

وهذا ما أكدته الدراسة وهو مدى رضـا   .تدريبي يمكن أن يؤدي إلى زيادة أدائهن المهني     
عن أدائهن والتعرف على مستوى اإلعداد المهني حتـى يتمكنـوا    المشرفات االجتماعيات   

  .من أداء أدوارهن
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ما المهارات التي يستخدمها أخصائي العمل مع الجماعات للقيام بدوره في عمليـه      ): ٨(جدول  
 الدمج االجتماعى للمعاقين ذهنيا؟

  االستجابة

  العبارات  م  ال  إلى حد ما  نعم

  ن  ك  ن  ك  ن  ك

مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  یبالترت  النسبیة

مھارة   ١
  ١  ٩٠  ٢.٧٢  ١٥٨  -  -  %٢٧.٥  ١٦  %٧٢.٤  ٤٢  المالحظة

مھارة   ٢
  ٣  ٨٥  .٢٥٥  ١٤٨  %٥.١  ٣  %٣٤.٤  ٢٠  %٦٠.٣  ٣٥  االتصال

مھارة   ٣
  ٥  ٨٣  ٢.٤٨  ١٤٤  %٦.٨  ٤  %٣٧.٩  ٢٢  %٥٥.١  ٣٩  الرحالت

مھارة   ٤
استخدام 

موارد 
وإمكانیات 
  المؤسسة

٤  ٨٤  ٢.٥  ١٤٦  %٦.٨  ٤  %٣٤.٤  ٢٠  %٥٨.٦  ٣٤  

مھارة   ٥
  ٢  ٨٦  ٢.٥٨  ١٥٠  %٥.١  ٣  %٣١  ١٨  %٦٣.٧  ٣٧  اإلصغاء

  ٧٤٦  المجموع  
  %٨٥.٧  النسبیة  

    في الجدول السابق تتضح مهارات أخصائي العمل مع الجماعات للقيـام بـدوره فـي      
، مما يؤكد ذلك )%٨٥.٧(حيث بلغت الدرجة النسبية للبعد ككل  . عملية الدمج االجتماعى    

ـ ) ١٨٠(أن عدد    ) ٩٦(، وأن عـدد  )نعـم (من المبحوثين أجابوا على عبارات هذا البعد ب
ـ        مـن  ) ١٤(، وأن عـدد     )إلى حـد مـا    (من المبحوثين أجابوا على عبارات هذا البعد ب

ـ       ، وقد كانت أكثر الجوانب التي أوضـحت   )ال(المبحوثين أجابوا على عبارات هذا البعد ب
ئي العمل مع الجماعات أثناء عملية الدمج االجتماعى في العبارات أرقـام            مهارات أخصا 

بمتوسـط  ) مهـارة المالحظـة  (وهي ) ١(، حيث حصلت العبارة رقم   )٣،  ٤،  ٢،  ٥،  ١(
 ).٩٠(وقوة نسبية ) %٢.٧٢(مرجح 

وهـي  .      وتعتبر مهارة المالحظة من أهم المهارات الخاصة باألخصائي االجتمـاعي         
 في مالحظة المعاق داخل المؤسسة، مـن خـالل ممارسـة البـرامج              تساعد األخصائي 

واألنشطة، أو من خالل تصرفاته مع زمالئه، أو من خالل زيارة أسرته له، أو من خالل                
) مهارة اإلصـغاء  (وهي  ) ٥(تواجده داخل حجرات التعلم أو داخل الورش، والعبارة رقم          

أخصائي العمل مع الجماعـات     ؛ وهي قدرة    )٨٦(وقوة نسبية   ) %٢.٥٨(بمتوسط مرجح   
على اإلصغاء الجيد واالستماع الواعي للمعاقين ذهنيا؛ للتعرف على احتياجـاتهم ومـدى             

 .قدرتهم على ممارسة البرامج واألنشطة
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وهي ).  ٨٥(وقوة نسبية ) %٢.٥٥(بمتوسط مرجح ) مهارة االتصال(وهي ) ٢(      العبارة رقم 
لمعاقين المهارات المتنوعة ومنها مهارات االتصال سـواء        قدرة البرامج واألنشطة على إكساب ا     

بين المعاقين واألخصائيين االجتماعيين، أو بين المعاقين وبعضهم، أو بين المعـاقين والعـاملين              
مهـارة اسـتخدام    (وهي  ) ٤(داخل المؤسسة، أو بين المعاقين ومسؤولي الورش، والعبارة رقم          

، وهي التي تتعلق بفهـم      )٨٤(وقوة نسبية   ) %٢.٥(ح  بمتوسط مرج ) موارد وإمكانيات المؤسسة  
وتتعلق باحترام نظافة المؤسسة والمحافظة عليها،      . المعاقين لألخصائيين االجتماعيين والمشرفين   

والمحافظة على أدوات المؤسسة سواء كانت أدوات تعليمية، أو أدوات خاصة بأجهزة الكمبيوتر             
 .ةداخل الفصول الخاصة بهم أو أدوات الورش

وقـوة نـسبية   ) %٢.٤٨(بمتوسط مـرجح    ) مهارة الرحالت (وهي  ) ٣(    وأخيرا العبارة رقم    
وتعتبر الرحالت من المهارات التي يمارسها أخصائي العمل مع الجماعات مع المعاقين            ).  ٨٣(

ذهنيا؛ ألن أثناء الرحلة يستطيع األخصائي التعرف على أكثر من معاق؛ ألنهم من خالل الرحلة               
 .رون بالحرية واالنطالق ويشعرون باإلشباع النفسي وأيضا الجانب الترفيهييشع

التي أوضـحت أهميـة التنميـة المهنيـة لألخـصائيين        ). ٢٠٠٤(وهذا ما أكدته دراسة أحمد      
االجتماعيين وأهمية تنمية القيادة المهنية وتنمية مهارة االتصال والعمل التعـاوني لألخـصائيين             

  .إلحاقهم في برامج تدريبية تنمي قدراتهم المهنيةاالجتماعيين من خالل 
ما األساليب التدريبية التي يستخدمها أخصائي العمل مع الجماعات لتحقيق الـدمج          ): ٩(جدول  

 االجتماعى  للمعاقين ذهنيا؟
  االستجابة

  العبارات  م  ال  إلى حد ما  نعم
  ن  ك  ن ك  ن  ك

مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

القوة 
  الترتیب  النسبیة

ورش   ١
  ٤  ٨٠  ٢.٣٩ ١٣٩  %٨.٦  ٥  %٤٣.١  ٢٥  %٤٨.٢  ٢٨  العمل 

صول   ٢ الف
  ١  ٨٦  ٢.٥٦  ١٤٩  %٨.٦  ٥  %٢٥.٨  ١٥  %٦٥.٥  ٣٨  التعلیمیة 

ة    ٣ دراس
  ٢  ٨٣  ٢.٥  ١٤٥  %٦.٩  ٤  %٣٦.٢  ٢١  %٥٦.٨  ٣٣  الحالة 

  ٣  ٨١  %٢٠٤٤  ١٤٢  ١٠.٣  ٦  %٣٤.٤  ٢٠  %٥٥.١٧  ٣٢  الزیارات   ٤
  ٥  ٧٨  ٢.٣٢  ١٣٥  %١٢  ٧  %٤٣.١  ٢٥  %٤٤.٨  ٢٦  األفالم   ٥
  ٧١٠  المجموع   

  الدرجة النسبیة
  %٨١.٥  لقیاس البعد

من الجدول السابق تتضح األساليب التدريبية التي يستخدمها أخصائي العمل مع الجماعات            
  ).%٨١.٥(حيث بلغت الدرجة النسبية للبعد ككل . لتحقيق الدمج االجتماعى 

وهـي أكثـر    ) الفـصول التعليميـة   ( على الرقم األول هي          وأن العبارة التي حصلت   
وقـوة نـسبية    ) ٢.٥٦(األساليب التدريبية استخداما مع هؤالء األطفال بمتوسط مـرجح          
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، وهي فصول تعليمية وبها أدوات تعليمية تتناسب مع المرحلة العمرية الخاصة بهم             )٨٦(
  .وأيضا اإلعاقة الذهنية

وقوة ) ٢.٥(بمتوسط مرجح ) دراسة الحالة (وهي  ) ٣(رة رقم   تليها في الترتيب الثاني العبا    
، األخصائي االجتماعي يقوم بعمل ملف خاص بحالـة كـل معـاق داخـل               )٨٣(نسبية  

 .المؤسسة

وقـوة  ) %٢.٤٤(بمتوسـط مـرجح     ) الزيارات(وهي  ) ٤(تليها في الترتيب العبارة رقم      
  ).٨١(نسبية 

لى أسر المعاقين ذهنيا، والعمل على توعية           يقوم األخصائي االجتماعي بعمل زيارات إ     
هؤالء األسر بكيفية التعامل مع وجود فرد معاق داخل األسرة وخاصة المعـاق ذهنيـا،               

وهـي  ) ١(وكيفية التعامل معه في مختلف صوره اليومية، تليها في الترتيب العبارة رقم             
 ).٨٠(وقوة نسبية ) %٢.٣٩(بمتوسط مرجح ) ورش العمل(

المؤسسة ورش حرفية لتعلم هؤالء الطالب بعض الحرف البـسيطة         توجد داخل   
اليدوية التي تتناسب مع قدراتهم الذهنية، ويقومون بإنتاج بعض منتجات خاصة بهم مـن              

 .صنع أياديهم

بمتوسط مرجـع   ) األفالم(وهي  ) ٥(ثم جاءت العبارة األخيرة في الترتيب رقم        
 األفالم التي تتناسب مع المستوى العقلـي        ، وهي القيام بتشغيل   )٧٨(وقوة نسبية   ) ٢.٣٢(

 .والتفكيري لهم والتي تتعلق بدروس تعليمية لهم لتحقيق األهداف المنشودة

أنه من الضروري العمل علـى تحقيـق التنميـة     ). ٢٠٠١(وهذا ما أكدته دراسة حسن      
عات الفعالة لألخصائيين االجتماعيين العاملين في المجال المدرسي، وذلك من خالل اجتما          

دورية، وعقد دورات تدريبية وورش العمل، وتكثيف المحاضرات، وتدريب األخصائيين           
على استخدام لعب األدوار، وعقد الندوات التي يتم من خالل إحـداث التنميـة المهنيـة                

  .لألخصائيين االجتماعيين
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يـة  قلة عدد الدورات التدريب   (وهي  ) ٢(وجاءت في الترتيب الثالث العبارة رقم       
بمتوسط مرجح  ) لألخصائيين االجتماعيين في مجال المعاقين لتحقيق الدمج االجتماعى لهم        

وهي افتقاد األخصائيين االجتماعيين العاملين في مؤسـسات        ).  ٧٠(وقوة نسبية   ) ٢.١٢(
المعاقين ذهنيا للدورات التدريبية الخاصة بالمعاقين، بالرغم من أن هذه الدورات قد تلعب             

ثراء النواحي المعرفية والتطبيقية للمعاقين ذهنيا؛ وقد يرجع ذلـك إلـى عـدم              دورا في إ  
مالءمة العائد المادي الذي يحصل عليه األخصائي االجتماعي بالمؤسسة، أو عدم وجـود             

  .وقت كاف للحصول على تلك الدورات
عدم مشاركة المعـاق فـي      (وهي  ) ٥( وجاءت في الترتيب الرابع العبارة رقم       

وقـوة نـسبية   ) ٢.٠٣(بمتوسط مـرجح  ) واألنشطة التي تمارس داخل المؤسسة    البرامج  
وقد يرجع ذلك إلى عدم التخطيط الجيد لتلك البرامج واألنشطة التي تساعدهم على             ). ٦٨(

تحقيق أهدافهم، إلشباع احتياجاتهم ومساعدتهم على الدمج مع اآلخـرين، وجـاءت فـي              
عدم وجـود تعـاون بـين المؤسـسة         ( وهي   )١(الترتيب الخامس واألخير العبارة رقم      

بمتوسـط مـرجح   ) والمؤسسات الخارجية لتقديم الخدمات التي تحتاجها األسرة والمعـاق    
،  وهي من خالل افتقاد التنسيق بين مؤسسات المعاقين وخاصة  )٦١(وقوة نسبية   ) ١.٨٤(

 داخـل  المعاقين ذهنيا، وعدم وجود وعي داخل المجتمع بأهمية رعاية ودمـج المعـاقين            
 التي أوضحت المعوقات    ).٢٠٠٨(وهذا ما أكدته دراسة خليل      . المؤسسات الخاصة بهم  

التي تواجه األخصائيين االجتماعيين إلكساب أطفاٍل بال مأوى المهارات االجتماعية التـي            
تمكنهم من إدماجهم مرة أخرى بصورة سوية داخل األسرة والمجتمع، ووضـع تـصور              

مة الجماعة للحد من تلك المعوقات للوصـول إلـى إدمـاج      مقترح من منظور طريقة خد    
  .أطفال بال مأوى مرة أخرى في المجتمع
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وجود تعاون بين المؤسـسة     (وهي  ) ١(وجاءت في الترتيب الثالث العبارة رقم       
بمتوسـط مـرجح   ) والمؤسسات الخارجية لتقديم الخدمات التي تحتاجها األسرة والمعـاق       

 ضرورة وجود تنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال،          ،)٦٩(وقوة نسبية   ) ٢.٠٦(
وتبادل الخبرات والمعرفة بينهم، والعمل على زيادة وكفاءة وتنوع البـرامج التـي تقـدم               
للمعاقين ذهنيا، مع ضرورة وجود آليات لهذا التنسيق وتطوير أنماط العمل حتى تتحقـق              

  .األهداف المبتغاة
زيادة أعداد الـدورات التدريبيـة      (وهي  ) ٢(بع العبارة رقم    وجاءت في الترتيب الرا        

بمتوسـط  ) لألخصائيين االجتماعيين في مجال المعاقين لتحقيق الدمج االجتمـاعى  لهـم           
، كثـرة الـدورات التدريبيـة التـي يحـصل عليهـا             )٦٧(وقوة نسبية   ) ٢.٠١(مرجح  

جديـد، وأهميـة دور     األخصائيون االجتماعيون في هذا المجال لالطالع على كل ما هو           
وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة في االهتمام بفئة المعاقين، وتوفير الكـوادر البـشرية             

  .داخل المؤسسات مثل األخصائيين االجتماعيين
هذا إلى جانب ضرورة تكثيف الدورات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين، وتحديـد                

 .عمل واختصاصات هؤالء األخصائيينمنهج العمل الخاص بهم، وتحديد نظام ال
مشاركة المعاق في البـرامج     (وهي  ) ٥(وجاءت في الترتيب الرابع واألخير العبارة رقم        

، البـرامج   )٦٦(وقوة نسبية   ) ٢(بمتوسط مرجح   ) واألنشطة التي تمارس داخل المؤسسة    
 الـدمج   التي تمارس داخل المؤسسة والتي تقدم لهؤالء األطفال لها دور كبير في تحقيـق             

 .االجتماعى لهم
التي حددت المقترحات التي ساعدت على تطوير       ).٢٠٠٩(وهذا ما أكدته دراسة عطفي      

أداء أخصائي العمل مع الجماعات مع جماعات أطفال بـال مـأوى لجـذبهم لمؤسـسات      
ومن أهم المقترحات تحسين أدوار األخصائيين االجتمـاعيين، مـن          . الرعاية االجتماعية 
 تدريبية متخصصة لتنمية مهارات األخصائيين االجتماعيين للعمل مـع          خالل عقد دورات  

  .أطفال بال مأوى
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  :النتائج العامة للدراسة: ثامنا
النتائج المستخلصة من اإلجابة على التساؤالت الخاصة باسـتمارة األخـصائيين            :اولًا

  :االجتماعيين
الجتماعيين العـاملين  النتائج العامة بخصائص مجتمع الدراسة الخاصة باألخصائيين ا    ) أ(

  :بالمؤسسة
تبين من نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من األخصائيين االجتماعيين مـن عينـة               - ١

وجاءت في المرتبة األولى، بينمـا      %) ٦٥.٥(الدراسة هي من الذكور وذلك بنسبة       
؛ ويرجع ارتفـاع نـسبة   %)٣٤.٥(جاء األخصائيون االجتماعيون من اإلناث بنسبة      

 االجتماعيين الذكور بمؤسسات المعاقين؛ التي تحتاج إلى المزيـد مـن            األخصائيين
 .المهام لكثرة األعباء بها، ما جعل عدد األخصائيين الذكور أكثر من اإلناث

من مجتمع البحث من األخصائيين     %) ٢٩.٣١(تبين من نتائج الدراسة أنه يتضح أن         - ٢
، تليهـا الفئـة     ) سـنة  ٣٥ن   أقل م  – سنة   ٣٠(االجتماعيين يقعون في الفئة العمرية      

 ٢٥(، ثم الفئة العمريـة      %)٢٠.٦٨(بنسبة  )  سنة ٤٠ أقل من    – سنة   ٣٥(العمرية    
)  سـنة ٢٥أقل مـن  (، ثم الفئة العمرية %)١٧.٢٤(بنسبة  )  سنة ٣٠ أقل من    –سنة  

، وفـي   %)١٢.٠٦(بنسبة  )  سنة فأكثر  ٤٥(، تليها الفئة العمرية     %)١٥.٥١(بنسبة  
وهـذا  %). ٥.١٧(بنـسبة   )  سـنة  ٤٥ أقل من    -٤٠(العمرية  الترتيب األخير الفئة    

يوضح ما تتطلبه طبيعة العمل في هذه المراحل العمرية من أفكار حديثة وممارسـة              
  .البرامج واألنشطة الحديثة التي تمارس من جانب األخصائيين االجتماعيين

ون تبين من نتائج الدراسة أن جاء فـي الترتيـب األول األخـصائيون االجتمـاعي               - ٣
مفـردة  ) ٣٨(بواقع  %) ٦٥.٥(بنسبة  ) بكالوريوس خدمة اجتماعية  (الحاصلون على   

بنسبة ) ليسانس آداب اجتماع  (من مجتمع الدراسة، يليهم في الترتيب الحاصلون على         
مفردة من مجتمع الدراسة، يلـيهم فـي الترتيـب الثالـث            ) ١٢(بواقع  %) ٢٠.٦(

مفـردات، وأخيـرا    ) ٥(بواقع  %) ٨.٦٢(بنسبة  ) الدراسات العليا (الحاصلون على   
مفـردات مـن   ) ٣(بواقع %) ٥.١٧(بنسبة  ) دبلوم خدمة اجتماعية  (الحاصلون على   
  .مجتمع الدراسة
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بكـالوريوس خدمـة   (وهذا يوضح ارتفاع نسبة المبحـوثين الحاصـلين علـى     
، وهذا قد يعكس لنا رغبة المؤسسات العاملـة فـي مجـال ذوي االحتياجـات         )اجتماعية
في االستعانة باألخصائيين االجتماعيين ذوي التخصص الدقيق حتى يمكن التعامل          الخاصة  

  .مع هذه الفئة بالصورة المطلوبة بما يحقق الدمج االجتماعى لهم
وهذا يؤكد ضرورة وجود أخصائيين اجتماعيين تم إعدادهم إعدادا جيدا للتعامل مع هـذه              

ار المهنية المختلفة للتعامـل مـع فئـة         الفئة وممارسة المهنة من خالل المهارات واألدو      
  .المعاقين ذهنيا

كما اتضح من نتائج الدراسة أن جاء في الترتيب األول األخصائيون االجتمـاعيون              - ٤
بواقـع  %) ٥٥.١٧(بنسبة )  سنوات ٥أقل من   (العاملون الذين قضوا بالمؤسسة فترة      

لديهم خبرة في هذا    مفردة من مجتمع الدراسة، وجاء في الترتيب الثاني الذين          ) ٣٢(
مفردة من مجتمـع    ) ١٤(بواقع  %) ٢٤.١٣(بنسبة  )  سنوات ١٠ – ٥(المجال فترة   

%) ٢٠.٦٨(بنـسبة   )  سنوات فأكثر  ٥(الدراسة، يليهم في الترتيب االخير ذوو فترة        
مفردة من مجتمع الدراسة؛ وهذا يرجع إلى نقص خبـرة األخـصائيين            ) ١٢(بواقع  

ياجات الخاصة، وأيضا قلـة أعـداد األخـصائيين         االجتماعين في مجال ذوي االحت    
االجتماعيين العاملين في مجال ذوي االحتياجات الخاصة، ما يتطلب ضرورة تعيين            

 .أعداد كبيرة من األخصائيين االجتماعيين في مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
وأن يكون لديهم استعداد شخصي للعمل في مجال المعاقين بوجـه عـام واإلعاقـة               

لذهنية بوجه خاص، والتدريب على التعامل مع هذه الفئة من خالل التـدريب المـستمر               ا
 .والخبرة المتعددة، وعقد الدورات المهنية المختلفة للعمل في هذا المجال

كما اتضح من نتائج الدراسة أن أكثر من نصف مفردات العينة مـن األخـصائيين                - ٥
 من مجتمع الدراسة حصلوا على      مفردة) ٤٣(بواقع  %) ٧٤.١٣(االجتماعيين بنسبة   

دورات تدريبية في هذا المجال، وأقـل مـن النـصف اآلخـر مـن األخـصائيين                 
مفردة من مجتمع الدارسة لم يحـصلوا       ) ١٥(بواقع  %) ٢٥.٨٧(االجتماعيين بنسبة   
 .على دورات تدريبية

وهذا يعكس مدى حرص األخصائيين االجتماعيين في هذا المجال للحصول على           
يبية للتعرف على كل ما هو جديد في هذا المجال، من خالل مساعدتهم علـى               دورات تدر 

حل مشكالتهم وإشباع رغباتهم ومتطلباتهم، وهي فرصـة لتبـادل الخبـرات واكتـساب             
  .المهارات والمساهمة في اإلعداد والتطوير المتميز لألخصائيين االجتماعيين
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 في عملية الـدمج االجتمـاعى       بيانات توضح دور أخصائي العمل مع الجماعات      : ثانيا
  :للمعاقين ذهنيا

كما اتضح من نتائج الدراسة أن أخصائي العمل مع الجماعات داخل المؤسـسة لـه                - ٦
 .دور في علمية الدمج االجتماعى 
وقد كانت أكثر الجوانب التي أوضحت       %).٩١.٣(حيث بلغت الدرجة النسبية للبعد ككل       

، ٥، ١(ة الدمج االجتماعى في العبارات أرقام       دور أخصائي العمل مع الجماعات في عملي      
إتاحة الفرصة للمعاقين في المساواة مع      (وهي  ) ١(حيث حصلت العبارة رقم      ).٣،  ٤،  ٢

، من خالل مشاركتهم %)٩٥(وقوة نسبية %) ٢.٨٦(بمتوسط مرجح   ) غيرهم من األطفال  
 اإليجـابي بـين     في األنشطة الجماعية والتركيز على األنشطة التي تساعد على التفاعـل          

بمتوسط مـرجح   ) المتابعة المستمرة للطفل  (وهي  ) ٥(تليها العبارة رقم     .بعضهم البعض 
وهذا يتضح من خالل المتابعة المستمرة لهؤالء المعـاقين         ). ٩٤(وقوة نسبية   %) ٢.٨٢(

سواء داخل األسرة أو داخل المؤسسة للتعرف على احتياجاتهم ومشكالتهم وتشجيعهم على        
) ٢(نشطة والبرامج التي تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم، تليها العبـارة رقـم             ممارسة األ 

مساعدة األطفال في الحصول على التعليم المتكافئ مثل أقرانهم من األطفال داخـل           (وهي  
، من خـالل االهتمـام بتـدعيم    %)٩٢(وقوة نسبية %) ٢.٧٥(بمتوسط مرجح  ) المجتمع

لتي تتضمن القيم والعادات، وتشجيعهم علـى العمـل         البرامج التعليمية واألنشطة الثقافية ا    
 .المنتج واإلبداع واالبتكار، ما يساعد على تغيير نمط حياتهم

بمتوسط ) توفير لألسرة كافة المساعدات العينية أو المادية    (وهي  ) ٤(تليها العبارة رقم        
ـ    %)٩٠(وقوة نسبية   %) ٢.٦٨(مرجح   رة ، من خالل إشباع الحاجـات االقتـصادية ألس

المعاق، والعمل على توعيتهم ببرامج خاصة بكيفية التعامل مع المعـاقين ذهنيـا داخـل               
) ٣(األسرة، وتوفير كافة الوسائل التي تساعد على إشباع حاجاتهم، وأخيرا العبارة رقـم              

وقوة نسبية  %) ٢.٥٦(بمتوسط مرجح   ) الحد من المشكالت التي يعاني منها الطفل      (وهي  
اعدته على التواصل مع اآلخرين من خالل قدرته علـى التعبيـر            ، من خالل مس   %)٨٦(

  .الذاتي وكيفية التعامل مع اآلخرين
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بيانات توضح االحتياجات والخبرات المعرفية الخاصة باخـصائى العمـل مـع            : ثالثا  
  :الجماعات  في عملية الدمج االجتماعى لجماعات  للمعاقين ذهنيا

 االحتياجات والخبرات المعرفية التي يقـوم بهـا     كما اتضحت من نتائج الدراسة أهمية      - ٧
  .أخصائي العمل مع الجماعات للقيام بدوره في عملية الدمج االجتماعى 

مـن  ) ١٦٣(ما يؤكد ذلـك أن عـدد         %).٨٤.٨(حيث بلغت الدرجة النسبية للبعد ككل       
ـ       ابوا من المبحوثين أج  ) ١٠٧(، وأن عدد    )نعم(المبحوثين أجابوا على عبارات هذا البعد ب

ـ     مـن المبحـوثين أجـابوا علـى     ) ٢٠(، وأن عدد )إلى حد ما  (على عبارات هذا البعد ب
  ).ال(عبارات هذا البعد بـ

وقد كانت أكثر الجوانب التي أوضحت االحتياجات والخبرات المعرفية التي يحتاجها                
ت أرقام  أخصائي العمل مع الجماعات للقيام بدوره في عملية الدمج االجتماعى في العبارا           

التعرف على فريق العمل داخل     (وهي  ) ٢(حيث حصلت العبارة رقم      ).٣،  ١،  ٥،  ٤،  ٢(
وقـوة نـسبية    ) ٣(بمتوسـط مـرجح     ) المؤسسة المساعدة في عملية الدمج االجتماعى       

)١٠٠.(%  
من خالل وجود تنسيق بين المؤسسات العاملة في هـذا المجـال، وتبـادل الخبـرات              

 وتنوع البرامج التي تقدم للمعاقين ذهنيا، وكثرة الدورات التدريبية          والمعرفة بينهم، وكفاءة  
وهـي  ) ٤(تليها العبارة رقم  .التي يحصل عليها األخصائيون االجتماعيون في هذا المجال   

وقوة ) ٢.٦٩(بمتوسط مرجح   ) معرفة األسرة بدورها في كيفية الدمج االجتماعى للمعاق       (
 %).٨٩(نسبية 

المقدمة لألسرة لمعرفة أهمية دورها في الرعاية واالهتمام بالمعاقين         من خالل البرامج       
  .ذهنيا أثناء تواجدهم داخل األسرة وكيفية التعامل معهم وأساليب التعامل المناسبة لهم

بمتوسـط  ) تحديد احتياجات ومتطلبات ومشكالت المعـاقين     (وهي  ) ٥(تليها العبارة رقم    
ي مساعدة المعاقين علـى تحديـد احتياجـاتهم،         وه %).٨٧(وقوة نسبية   ) ٢.٦٢(مرجح  

ومعرفة المتطلبات الخاصة بهم، ومعرفة المشكالت التى يعانون منها أو المواقف التي قد             
اكتشاف (وهي  ) ١(تليها العبارة رقم     .تسبب لهم مشكالت نفسية معينة في بعض األوقات       

بمتوسـط مـرجح    ) تمعيإمكانيات وقدرات الطفل المعاق التي تساعد لتحقيق الدمج المج        
 %).٨٣(وقوة نسبية ) ٢.٤٨(
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من خالل ممارسة البرامج واألنشطة للتعرف على قدراتهم في تلك البرامج واألنشطة،            
 .ومعرفة الطاقات الكامنة لديهم ومعرفة البرامج واألنشطة المفضلة لديهم

رس داخـل  معرفة البرامج واألنـشطة التـي تمـا      (وهي  ) ٣(وأخيرا جاءت العبارة رقم     
وقـوة نـسبية   %) ١.٩٣( بمتوسط مرجح ) المؤسسة لالستفادة منها في الدمج االجتماعى   

)٦٤.(% 
من خالل  تحديد الدور الفعلي الذي يقوم به أخصائي العمل مـع الجماعـات لمـساعدة                 

  .المعاقين ذهنيا على الدمج االجتماعى من خالل البرامج واألنشطة
 باخصائى العمل مع الجماعات  فـي عمليـة الـدمج            بيانات المهارات الخاصة  : رابعا  

  :االجتماعى لجماعات  للمعاقين ذهنيا
كما اتضحت من نتائج الدراسة المهارات التي يستعين بهـا أخـصائي العمـل مـع                  - ٨

  .الجماعات للقيام بدوره في عملية الدمج االجتماعى 
مـن  ) ١٨٠(عـدد   ومما يؤكد ذلك أن      %).٨٥.٧(حيث بلغت الدرجه النسبية للبعد ككل       

ـ       من المبحوثين أجـابوا    ) ٩٦(، وأن عدد    )نعم(المبحوثين أجابوا على عبارات هذا البعد ب
ـ     مـن المبحـوثين أجـابوا علـى     ) ١٤(، وأن عدد )إلى حد ما  (على عبارات هذا البعد ب

ـ    وقد كانت أكثر الجوانب التي أوضحت مهارات أخصائي العمل        ).ال(عبارات هذا البعد ب
  ).٣، ٤، ٢، ٥، ١(أثناء عملية الدمج االجتماعى في العبارات أرقام مع الجماعات 

وقـوة  %) ٢.٧٢(بمتوسط مرجح   ) مهارة المالحظة (وهي  ) ١(حيث حصلت العبارة رقم     
وتعتبر مهارة المالحظة مـن أهـم المهـارات الخاصـة باألخـصائي               %).٩٠(نسبية  

ؤسسة من خالل ممارسـة  االجتماعي وهي تساعد األخصائي في مالحظة الطفل داخل الم       
البرامج واألنشطة أو من خالل تصرفاته مع زمالئه أو من خالل زيارة أسرته له أو مـن   

 .خالل تواجده داخل حجرات التعلم أو داخل الورش
وقـوة نـسبية    %) ٢.٥٨(بمتوسط مـرجح    ) مهارة اإلصغاء (وهي  ) ٥(والعبارة رقم      

)٨٦.(% 
لى اإلصغاء الجيد واالستماع الواعي للمعاقين      وهي قدرة أخصائي العمل مع الجماعات ع      

 .ذهنيا للتعرف على احتياجاتهم ومدى قدرتهم على ممارسة البرامج واألنشطة
وقـوة نـسبية   %) ٢.٥٥(بمتوسـط مـرجح     ) مهارة االتصال (هي  ) ٢(والعبارة رقم      

)٨٥.(% 
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نهـا مهـارات   وهي قدرة البرامج واألنشطة على إكساب المعاقين المهارات المتنوعة، وم     
االتصال سواء بين المعاقين واألخصائيين االجتماعيين، أو بين المعاقين وبعضهم، أو بين            

 .المعاقين والعاملين داخل المؤسسة، أو بين المعاقين ومسؤولي الورش
بمتوسط مـرجح   ) مهارة استخدام موارد وإمكانيات المؤسسة    (وهي  ) ٤(والعبارة رقم      

 ). %٨٤(وقوة نسبية %) ٢.٥(
وهي التي تتعلق بفهم المعاقين لألخصائيين االجتماعيين والمشرفين، وتتعلق بـاحترام               

نظافة المؤسسة والمحافظة عليها والمحافظة على أدوات المؤسسة سـواء كانـت أدوات             
 .تعليمية، أو أدوات خاصة بأجهزة الكمبيوتر داخل الفصول الخاصة بهم أو أدوات الورشة

وقوة نـسبية   %) ٢.٤٨(بمتوسط مرجح   ) مهارة الرحالت (وهي  ) ٣(قم  وأخيرا العبارة ر  
)٨٣.(% 

وتعتبر الرحالت من المهارات التي يمارسها أخصائي العمل مع الجماعات مع المعـاقين             
ذهنيا؛ ألن أثناء الرحلة يستطيع األخصائي التعرف على أكثر من معاق؛ ألنهم من خـالل    

  .شعرون باإلشباع النفسي، وأيضا الجانب الترفيهيالرحلة يشعرون بالحرية واالنطالق وي
بيانات توضح االساليب التدريبية  الخاصة باخصائى العمل مع الجماعات  في    : خامسا    

  :عملية الدمج االجتماعى لجماعات  للمعاقين ذهنيا
كما اتضحت من نتائج الدراسة األساليب التدريبية التي يستخدمها أخصائي العمل مع             - ٩

ت لتحقيق الدمج االجتماعى  للمعاقين حيث بلغت الدرجة النسبية للبعد ككـل             الجماعا
)٨١.٥.(% 

وهي أكثر األسـاليب    ) الفصول التعليمية (وأن العبارة التي حصلت على الرقم األول هي         
  %).٨٦(وقوة نسبية %) ٢.٥٦(التدريبية استخداما مع هؤالء األطفال بمتوسط مرجح 

ات تعليمية تتناسب مع المرحلة العمرية الخاصة بهم وأيضا         وهي فصول تعليمية وبها أدو    
  .اإلعاقة الذهنية

%) ٢.٥(بمتوسط مـرجح    ) دراسة الحالة (وهي  ) ٣(تليها في الترتيب الثاني العبارة رقم       
 %).٨٣(وقوة نسبية 

 .األخصائي االجتماعي يقوم بعمل ملف خاص بحالة كل معاق داخل المؤسسة
وقوة نـسبية   ) ٢.٤٤(بمتوسط مرجح   ) الزيارات(وهي  ) ٤(ة رقم   تليها في الترتيب العبار   

)٨١.(  
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يقوم األخصائي االجتماعي بعمل زيارات إلى أسر المعاقين ذهنيا، والعمل علـى توعيـة              
هؤالء األسر بكيفية التعامل مع وجود فرد داخل األسرة معاق وخاصة المعـاق ذهنيـا،               

  .وكيفية التعامل معه في مختلف صوره اليومية
وقـوة  %) ٢.٣٩(بمتوسط مرجح   ) ورش العمل (وهي  ) ١(تليها في الترتيب العبارة رقم      

 %).٨٠(نسبية 
توجد داخل المؤسسة ورش حرفية لتعلم هؤالء الطالب بعض الحرف البـسيطة اليدويـة            
التي تتناسب مع قدراتهم الذهنية، ويقومون بإنتاج بعض منتجات خاصة بهم مـن صـنع               

 .أيديهم
%) ٢.٣٢(بمتوسط مرجح   ) األفالم(وهي  ) ٥(ارة األخيرة في الترتيب رقم      ثم جاءت العب  
، وهي القيام بتشغيل األفالم التي تتناسـب مـع المـستوى العقلـي              %)٧٨(وقوة نسبية   

  .والتفكيري لهم والتي تتعلق بدروس تعليمية لهم لتحقيق األهداف المنشودة
العمل مع الجماعات  في عملية      بيانات توضح المعوقات التى تواجه اخصائى       : سادسا    

  :الدمج االجتماعى لجماعات  للمعاقين ذهنيا
كما أظهرت نتائج الدراسة أن المعوقات التي تواجه األخـصائي االجتمـاعي للقيـام       -١٠

 .بدوره في عملية الدمج االجتماعى للمعاقين داخل المؤسسة
  %)٦٨.٨(حيث بلغت الدرجة النسبية للبعد ككل هو 

ـ       ) ٨٥(أن عدد   ومما يؤكد ذلك     ، وأن  )نعم(من المبحوثين أجابوا على عبارات هذا البعد ب
ـ       ) ١٣٩(عدد   ) ٦٦(، وأن عدد    )إلى حد ما  (من المبحوثين أجابوا على عبارات هذا البعد ب

 ).ال(من المبحوثين أجابوا على عبارات هذه البعد بـ
جماعـات فـي   وقد كانت أكثر الجوانب التي أوضحت معوقات دور أخصائي العمل مع ال   

 ).١، ٥، ٢، ٣، ٤(عملية الدمج االجتماعى للمعاقين في العبارات أرقام 
عدم تعـاون فريـق العمـل مـع     (وهي  ) ٤(حيث جاءت في الترتيب األول العبارة رقم        

 %).٧٣(وقوة نسبية %) ٢.١٨(بمتوسط مرجح ) األخصائي االجتماعي داخل المؤسسة
 المؤسسة، وأيضا افتقاد التنسيق بين المؤسسات       وهي افتقاد التنسيق بين فريق العمل داخل      

 .العاملة في هذا المجال، وعدم وعي المجتمع تجاه المعاقين ذهنيا
عدم توفير أعداد كافية من األخصائيين      (وهي  ) ٣(وجاءت في الترتيب الثاني العبارة رقم       

  %).٧١(وقوة نسبية %) ٢.١٣(بمتوسط مرجح ) االجتماعيين داخل المؤسسة
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ك صعوبات تواجه األخصائيين االجتماعيين عند العمل هي عـدم وجـود            وهنا
أعداد كافية من االخصائيين االجتماعيين داخل مؤسسات رعاية المعاقين وخاصة المعاقين           
ذهنيا، وعدم توزيعهم بما يتناسب مع حجم العمل المطلوب، وعـدم تـوجيههم التوجيـه               

  .المطلوب لتحقيق األهداف المنشودة
قلة عدد الـدورات التدريبـة      (وهي  ) ٢( الترتيب الثالث العبارة رقم      وجاءت في 

بمتوسط مرجح  ) لألخصائيين االجتماعيين في مجال المعاقين لتحقيق الدمج االجتماعى لهم        
، وهي افتقاد األخـصائيين االجتمـاعيين العـاملين فـي           %)٧٠(وقوة نسبية   %) ٢.١٢(

لخاصة بالمعاقين، بالرغم من أن هذه الدورات   مؤسسات المعاقين ذهنيا للدورات التدريبية ا     
قد تلعب دورا في إثراء النواحي المعرفية والتطبيقية للمعاقين ذهنيا؛ وقد يرجع ذلك إلـى               
عدم مالءمة العائد المادي الذي يحصل عليه األخصائي االجتماعي بالمؤسـسة، أو عـدم            

 .وجود وقت كاف للحصول على تلك الدورات
عدم مشاركة المعاق في البـرامج    (وهي  ) ٥(لترتيب الرابع العبارة رقم     وجاءت في ا       

 %).٦٨(وقوة نسبية %) ٢.٠٣(بمتوسط مرجح ) واألنشطة التي تمارس داخل المؤسسة
وقد يرجع ذلك إلى عدم التخطيط الجيد لتلك البرامج واألنشطة التي تساعدهم في           

  .الدمج مع اآلخرينتحقيق أهدافهم إلشباع احتياجاتهم، ومساعدتهم على 
عدم وجود تعـاون  (وهي ) ١(وجاءت في الترتيب الخامس واألخير العبارة رقم   

) بين المؤسسة والمؤسسات الخارجية لتقديم الخدمات التـي تحتاجهـا األسـرة والمعـاق        
 %).٦١(وقوه نسبية %) ١.٨٤(بمتوسط مرجح 

ة المعاقين ذهنيا، وعدم    وهي من خالل افتقاد التنسيق بين مؤسسات المعاقين وخاص              
  .وجود وعي داخل المجتمع بأهمية رعاية ودمج المعاقين داخل المؤسسات الخاصة بهم

بيانات توضح المقترحات للتغلب على المعوقات التى تواجه اخصائى العمل مع           : سابعا  
  :الجماعات   في عملية الدمج االجتماعى لجماعات  للمعاقين ذهنيا

دراسة مقترحات األخصائيين االجتماعيين العـاملين بمؤسـسة        كما أظهرت نتائج ال    -١١
المقترحـات  . التثقيف الفكري للتغلب على الصعوبات التي تواجههم من الجدول السابق     

  .للتغلب على المعوقات التي تواجههم في عملية الدمج االجتماعى للمعاقين ذهنيا
  %).٦٨.٨(حيث بلغت الدرجة النسبية للبعد ككل 
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من المبحوثين أجابوا على عبـارات هـذا البعـد          ) ٨٩(ذلك أن عدد    مما يؤكد   
ـ       ) ١٣١(، وأن عدد    )نعم(بـ ، )إلى حد ما  (من المبحوثين أجابوا على عبارات هذا البعد ب

 ).ال(من المبحوثين أجابوا على عبارات هذا البعد بـ) ٧٠(وأن عدد 
معوقات دور أخصائي   وقد كانت أكثر الجوانب التي أوضحت المقترحات للتغلب على              

 ).٥، ٢، ١، ٤، ٣(العمل مع الجماعات في عملية الدمج االجتماعى في العبارات أرقام 
توفير أعداد كافية من األخصائيين     (وهي  ) ٣(حيث جاءت في الترتيب األول العبارة رقم        

  %).٧٢(وقوة نسبية %) ٢.١٥(بمتوسط مرجح ) االجتماعيين داخل المؤسسة
ار النظري لممارسة طريقة العمل مع الجماعات والتي تؤكد         وهذا يتفق مع اإلط   

ضرورة وجود أخصائيين اجتماعيين تم إعدادهم إعدادا جيدا للتعامل مع فئـة المعـاقين،              
وأنه من الصعب ممارسة البرامج االجتماعية في مؤسسات المعاقين في حالة عدم وجـود       

  .األخصائيين االجتماعيين
تعاون فريق العمل مع األخصائيين     (وهي  ) ٤(ثاني العبارة رقم    وجاءت في الترتيب ال       

 %).٧٠(وقوة نسبية %) ٢.٠٨(بمتوسط مرجح ) االجتماعيين داخل المؤسسة
وجود تعاون بين فريق العمل داخل المؤسسة، ووجود تنـسيق للعمـل لتقـديم              

 .لمعاقينالخدمات للمعاقين؛ حتى يتحقق التعاون المنشود لتقديم أفضل خدمات وبرامج ل
وجود تعاون بين المؤسسة والمؤسسات  (وهي  ) ١(وجاءت في الترتيب الثالث العبارة رقم       

وقوة %) ٢.٠٦(بمتوسط مرجح   ) الخارجية لتقديم الخدمات التي تحتاجها األسرة والمعاق      
 %).٦٩(نسبية 

ضرورة وجود تنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال، وتبادل الخبـرات            
ينهم،  والعمل على زيادة وكفاءة وتنوع البرامج التي تقدم للمعاقين ذهنيا، مـع              والمعرفة ب 

  .ضرورة وجود آليات لهذا التنسيق وتطوير أنماط العمل حتى تتحقق األهداف المبتغاة
زيـادة أعـداد الـدورات      (وهـي   ) ٢(وجاءت في الترتيب الرابع العبارة رقم       

) ل المعاقين لتحقيق الـدمج االجتمـاعى لهـم        التدريبية لألخصائيين االجتماعيين في مجا    
 %).٦٧(وقوة نسبية %) ٢.٠١(بمتوسط مرجح 

كثرة الدورات التدريبية التي يحصل عليها األخصائيون االجتماعيون فـي هـذا            
المجال لالطالع على كل ما هو جديد، وأهمية دور وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة في    

الكوادر البـشرية داخـل المؤسـسات مثـل األخـصائيين      االهتمام بفئة المعاقين وتوفير     
 .االجتماعيين
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هذا إلى جانب ضرورة تكثيف الدورات التدريبيـة لألخـصائيين االجتمـاعيين            
 .وتحديد منهج العمل الخاص بهم وتحديد نظام العمل واختصاصات هؤالء األخصائيين

ة المعاق في البـرامج     مشارك(وهي  ) ٥(وجاءت في الترتيب الرابع واألخير العبارة رقم        
 %).٦٦(وقوة نسبية %) ٢(بمتوسط مرجح ) واألنشطة التي تمارس داخل المؤسسة

البرامج التي تمارس داخل المؤسسة والتي تقدم لهؤالء األطفال لها دور كبير في تحقيـق               
  .الدمج االجتماعى لهم

  :توصيات الدراسة: تاسعا 
 .مؤسسات المعاقين ذهنياصدور الئحة تنظيمية خاصة ببرامج الدمج داخل  - ١
 .اعتماد ميزانية خاصة للبرامج واألنشطة الخاصة بالمعاقين ذهنيا - ٢
وضع ضوابط لعملية تأمين المواصالت لنقل المعاقين وتخصيص أماكن خاصة بهم            - ٣

 .لدمجهم داخل المجتمع
إيجاد فرص تدريبية متقدمة لتطوير مهارات أخصائي العمل مع الجماعات لتنفيـذ             - ٤

 .مج االجتماعى للمعاقينبرامج الد
 .يجب توعية المجتمع بحقوق المعاقين - ٥
توفير كافة البرامج واألنشطة للمعاقين وتشجيع المعاقين على المشاركة فـي تلـك              - ٦

 .البرامج التي تساعدهم على إشباع احتياجاتهم وحل مشكالتهم
  اهم الصعوبات التى واجهت الباحثة اثناء تطبيق الدراسة 

 بين الباحثة والمؤسسة الى انه توجد بعض طيبةقات بالرغم من وجود عال
  :الصعوبات التى واجهت الباحثة ولعل ابرزها 

 كثره االجراءات لحين الحصول على الموافقات الرسمية لجمع البيانات من المؤسسة  - ١
صعوبة اختيار الوقت المالئم لمقابلة جميع االخصائيين االجتماعيين العاملين بجميـع            - ٢

إال ان الباحثة بذلت اقصى ما تستطيع لجمع البيانات         "عينة الدراسة   "فروع المؤسسة   
 من العينة المذكورة فى الدراسة 

صعوبات ترتبط بتوفير المكان المالئم إلجراء المقابالت لجمع البيانات من المبحوثين            - ٣
فى وقت واحد مما تطلب من الباحثة الذهاب مرات عديدة الى المؤسـسة للحـصول      

 على البيانات 
 عدم توافر الدراسات العلمية المرتبطة بالدمج بشكل كافى  - ٤
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  البحثمراجع 
 أسس ومجاالت العمل مع الجماعات، مركز نشر وتوزیع .)٢٠٠٣(مرعي، إبراھیم بیومي وآخرون   

 .الكتاب الجامعي، جامعة حلوان
شباب،    .) ٢٠٠٤(مرعي، إبراھیم بیومي     ة ال درس ورعای ة   الخدمة االجتماعیة في المجال الم مطبع

 .العمرانیة، الجیزة،
ومى    ع         ). ١٩٩١(مرعى،ابراھیم بی شر وتوزی ز ن ة ، مرك ا المھنی ة الجماعة وتطبیقاتھ ات خدم عملی

 .الكتاب الجامعى ،جامعة حلوان 
صائیین    .)٢٠٠١(إبراھیم، أحمد حسن      تقویم دور التوجیھ االجتماعي في تحقیق التنمیة المھنیة لألخ

و       ي ض دارس ف ة          االجتماعیین بالم اني عشر، كلی ي الث ؤتمر العلم دة، الم والت الجدی ء التح
 .الخدمة االجتماعیة بالفیوم، جامعة القاھرة

فیق  د ش سكري، أحم ة  .)٢٠٠٠(ال ة، دار المعرف دمات االجتماعی ة والخ ة االجتماعی اموس الخدم  ق
 .الجامعیة، اإلسكندریة

اوى  د قن ضیی    ".)٢٠٠٩(حامد،أحم ي ت رد ف ة الف ي لخدم دخل المھن ال  الت دي لألطف ف الوال ق التكی
ة األزھر،          "المصابین بالشلل الدماغي   ة، جامع ة التربی شورة، كلی ر من وراه غی ، رسالة دكت

٢٠٠٩. 
د   د محم سنھوري أحم ة    .)٢٠٠٧(ال ة االجتماعی ة للخدم ة المتقدم ة العام نھج الممارس وعة م  موس

 .قاھرة، دار النھضة العربیة، ال٣، ج ٦وتحدیات القرن الحادي والعشرون، ط 
ات ،دار           ). ٢٠٠٤(عطیة،السید عبد الحمید     ع الجماع ل م ة العم ى طریق ة ف اذج تطبیقی نظریات ونم

  ٥المعرفة الجامعیة ،االسكندریة ،ص
 دراسة حول رؤیة مستقبلیة لتفعیل سیاسة دمج التالمیذ ذوى االحتیاجات .)٢٠١٢(احمد ،عبد الحكیم 

ور ،مجلة دراسات فى الخدمة االجتماعیة الخاصة فى اطار الخدمة االجتماعیة ، بحث منش     
   ٣٣،العدد ٩والعلوم االنسانیة ،الجزء 

شر  (موسى، جمال محمد    نة ن ات       .)بدون س ذوي االحتیاج اعي ل ل االجتم ة والتأھی ة االجتماعی  الخدم
 .الخاصة، دار الرحمة للطباعة، القاھرة

د   د محم دو، خال ھ  عبی و ری د أب ان أحم ات المع). ٢٠٠١(، إیم شرفات  االحتیاج ة للم ة والمھاری رفی
ة،        ة االجتماعی اھرة للخدم ة الق ي، مجل یم األساس ن التعل ى م ة األول ات للمرحل االجتماعی

  .١٢العدد
ة      . ")٢٠١١(عفیفى ،رضا احمد     ور الممارسة العام ن منظ ى م تصور مقترح لبرنامج التدخل المھن

شورة   ، رسال"فى الخدمة االجتماعیة لتنمیة الرضا المھنى لدى المعاقین   ر من ة ماجستیر غی
  . ،كلیة الخدمة االجتماعیة ،جامعة حلوان

د    ب محم قیر، زین شامل      . ش دمج ال ات الخاصة، ال دمات ذوي االحتیاج ر   -خ دخل المبك ل - الت  التأھی
 .المتكامل، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة

د ناء محم ازي، س ة  ). ٢٠٠٢( حج نظم االجتماعی ة لل ددات الممارس ین مح ة ب ل العالق ق العم وفری
ة             ة، جامع ة التربی ع، كلی ى المجتم بالمؤسسات التأھیلیة باستخدام برنامج التأھیل المرتكز عل

  .األزھر
د     ھام أحم سالموني، س اعالت األسریة         )." ٢٠٠٦(ال اط التف ي تحسین أنم ادي ف امج إرش ة برن فعالی

ا كالقابلی      اقین عقلًی ال المع دى األطف ة ل ارات االجتماعی ض المھ ة بع تعلم  وتنمی الة "ة لل ، رس
 .دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة المنصورة

اطي     و المع اھر أب ي ، م ت ؛ عل سروجي، طلع ة،   .  )٢٠٠٩(ال ة االجتماعی ة الخدم ادین ممارس می
 .الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاھرة

سن       ة    ) . ٢٠٠٦(رشوان، عبد المنصف ح ة االجتماعی ب     ممارسة الخدم ات الخاصة، المكت ع الفئ  م
 .الجامعي الحدیث
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دى        ".)٢٠٠٦(عبد العزیز، عزة عبد الجلیل     ي ل اءة األداء المھن ع كف رح لرف نحو برنامج تدریبي مقت
ة     اطق النائی شباب بالمن ز ال ات بمراك ع الجماع ل م ین للعم ة –الممارس ات البحری ، " الواح

 .ة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامع١٩المؤتمر العلمي 
 دور الجامعة في مساعدة الطالب المعاقین على االندماج االجتماعي، ).٢٠١٠(محمد، عماد فاروق 

ة           ة، جامع ة االجتماعی ة الخدم سانیة، كلی وم اإلن ة والعل ة االجتماعی ي الخدم ات ف ة دراس مجل
 .، أكتوبر٤، الجزء ٢٩حلوان، العدد 

ي   ف عطف صر، عواط صائي اال. ") ٢٠٠٩(منت أوى   دور األخ ال م ال ب ات أطف ع جماع اعي م جتم
ة  ة االجتماعی سات الرعای ذبھم لمؤس ة    "لج ة الخدم شوره كلی ر من ستیر غی الة ماج ، رس

  .االجتماعیة، جامعة حلوان
 .قاموس علم االجتماع ،دار المعرفة الجامعیة ،االسكندریة ). ١٩٩٥(غیث ،محمد عاطف 
د    ضل محم د، ف ع ك   " ).٢٠٠٤(أحم دریبي لرف امج ت و برن ة    نح ي مرحل ة ف ادات المھنی اءات القی ف

 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان"الشباب
د       ة محم ة           .)٢٠٠٢(حسین، فوزی ة، مكتب دارس العادی ي الم سمع ف عاف ال صم وض الب ال ج الط  دم

  .زھراء الشرق، القاھرة
د    ى احم سى، فتح در  . )٢٠٠٥(السی امج الت ة البرن دى فعالی ى   م ستوى االداء المھن ع م ى رف یبى ف

انى       ى ،الث ؤتمر العلم بكم ،الم صم وال ال ال ع االطف املین م اعیین الع صائیین االجتم لالخ
 . عشر،المجلد الرابع ،كلیة الخدمة االجتماعیة ،جامعة حلوان

 العمل مع الجماعات في محیط الخدمة االجتماعیة، دار الزھراء، .)٢٠١٠(محفوظ، ماجدي عاطف    
 .ضالریا

اطي   و المع اھر أب ي، م ب   .)٢٠١٠(عل ة، المكت ة االجتماعی ة والخدم ي الرعای ة ف ات الحدیث  االتجاھ
  .الجامعي الحدیث، القاھرة

ة، ط     ).٢٠٠٥(علي، ماھر أبو المعاطي   ة االجتماعی ة والخدم ة االجتماعی شر   ٢ الرعای ، الزھراء للن
 .والتوزیع، القاھرة
ة          الممارسة ).٢٠٠٢(علي، ماھر أبو المعاطي    ي ورعای ال الطب ي المج ة ف ة االجتماعی ة للخدم  العام

 .المعوقین، مركز نشر وتوزیع الكتاب الجامعي، القاھرة
دى   ").٢٠٠٠(خطاب، محمد أحمد     مدى فاعلیة برنامج سیكودرامي للتخفیف من حدة سلوك العنف ل

ا        ین عقلًی ال المتخلف ا       "عینة من األطف د الدراس شورة، معھ ر من الة ماجستیر غی ا  ، رس ت العلی
 .للطفولة، جامعة عین شمس، القاھرة

اعي      ".)٢٠٠٩(علي، محمد سعد     الدمج االجتماعي لألطفال المعاقین ذھنًیا وعالقتھ بالتوافق االجتم
ة      "من منظور خدمة الجماعة    ة، جامع ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الخدمة االجتماعی

 .الفیوم
المة   د س اري، محم ة الف) . ٢٠٠٣(غب ة     رعای ة، رعای ة االجتماعی یط الخیم ي مح ة ف ات الخاص ئ

 .المعوقین، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة
ي          ).٢٠٠١(فھمي، محمد سید    ة الجماعة ف صائي خدم ي ألخ ل المھن الیب العم ة ألس  دراسة تقویمی

وان،          ة حل ة، جامع المؤسسات اإلیوائیة، المؤتمر العلمي الرابع عشر، كلیة الخدمة االجتماعی
  .لمجلد األولا

 .الوجیز ،الھیئة العامة لشئون المطابع االمیریة ،القاھرة ). ١٩٩١(مجمع ،اللغة العربیة 
ید   د س ي، محم ب    ).٢٠١٨(فھم ي، المكت سي والعقل ال النف ي المج اعي ف صائي االجتم  أدوار األخ

 .الجامعي الحدیث، اإلسكندریة
د سید     ي، محم وط   ).٢٠٠٠(فھم ي ال اقین ف ة المع ع رعای دیث     واق امعي الح ب الج ي، المكت ن العرب
 .اإلسكندریة
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 العالقة بین استخدام العالج السلوكي العاطفي العقالني في خدمة الفرد ).٢٠١١(كامل، محمد محمد    
ة        وتغییر االتجاھات السلبیة نحو دمج المعاقین في مدارس العادیین، مجلة دراسات في الخدم

 .٣، الجزء ٣٠مة االجتماعیة، جامعة حلوان، العدد االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، كلیة الخد
اد        ).١٩٨٨(ناصر، محمد   ث، اتح المؤتمر الثال شور ب ث من ا، بح اقین تخاطبًی  التأھیل االندماجي للمع

 .ھیئات رعایة الفئات الخاصة والمعاقین، القاھرة
ع  عالقة المستوى االجتماعي االقتصادي باإلعاقة الذھن). "٢٠١٢(فؤاد، محمود محمد     یة في المجتم

 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عین شمس، كلیة اآلداب"المصري
د   ود محم ر، محم ي    " ).١٩٩٩(منی شاركتھن ف ة م ات وتنمی ع األمھ ة م شة الجماعی تخدام المناق اس

شورة،     "تدریب أطفالھن المعاقین ذھنًیا على مواقف الحیاة الیومیة        ر من الة ماجستیر غی ، رس
 .جتماعیة، جامعة حلونكلیة الخدمة اال

ب  ).٢٠١٠(حنا، مریم إبراھیم    الرعایة االجتماعیة والنفسیة للفئات الخاصة والمعاقین حركًیا، المكت
 .الجامعي الحدیث، اإلسكندریة

د   دوح محم وقي، مم ادة  .)٢٠٠٧(الدس رد وزی ة الف ي خدم ي ف ور البیئ تخدام المنظ ین اس ة ب  العالق
ي العشرون،          المساندة االجتماعیة ألمھات األ    ؤتمر العلم شور، الم ث من دیین، بح طفال التوح

  .كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان، المجلد الرابع
ت   ال طلع ود، من ة      ).٢٠١٤(محم سات رعای ة لمؤس ة تحلیلی اتھم ،دراس ة حی سین نوعی ین لتح تمك

  المعقین ذھنیا ،المكتب الجامعى الحدیث ، االسكندریة 
ة    ).٢٠٠٠(فتحى ،مدیحة مصطفى     الممارسة المھنیة لطریقة تنظیم المجتمع فى مجال االعاقة الذھنی

  ،بحث منشور بالمؤتمر العلمى الثالث عشر ،كلیة الخدمة االجتماعیة ،جامعھ حلوان
ز   د العزی ة عب د، نادی دمج    ).٢٠١٢(محم ارات ال ة مھ ي تنمی ات ف ع الجماع ل م رامج العم ویم ب  تق

ة        د، مجل ال التوح ة        االجتماعي ألطف سانیة، كلی وم اإلن ة والعل ة االجتماعی ي الخدم ات ف دراس
  .١٠، الجزء ٣٣الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان، العدد 

 دور األخصائي االجتماعي كممارس عام مع أعضاء فریق العمل )."٢٠٠٥(مصطفى، نداء محمود 
ة االجتما     "بمؤسسات المعاقین ذھنًیا   ة الخدم شورة، كلی ة   ، رسالة ماجستیر غیر من ة، جامع عی

 .حلوان
 النظریات العلمیة والنماذج المھنیة بین البناء النظري والممارسة ).٢٠٠٩(منقریوس، نصیف فھمي 

  .في العمل مع الجماعات، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة
 . الدمج بین جدیة التطبیق والواقع، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة).٢٠١١(السعید، ھال 

أوى  ).٢٠٠٨(ام شاكر خلیل، ھی   المعوقات التي تقابل األخصائیین االجتماعیین إلكساب أطفال بال م
ة              صائي خدم رح ألخ صور مقت ع ت المجتمع كمؤشرات لوض دمجھم ب ة ل المھارات االجتماعی
ة،         ة االجتماعی ة الخدم سانیة، كلی الجماعة، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلن

  .٤، الجزء ٢٥د جامعة حلوان، العد
سرى   ات            ). ٢٠٠٢(سعید ،ی ة معوق ات لمواجھ ع الجماع ل م ة العم ور طریق ن منظ رح م صور مقت ت

ة          ى الخدم ات ف ة دراس مشاركة الشباب الجامعى فى االنشطة الطالبیة، بحث منشور فى مجل
   االجتماعیة والعلوم االنسانیة، العدد الثالث عشر، الجزء االول

  
  
  

  


