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  المعوقینالخدمة االجتماعیة ورعایة 
  

  ولید شالش شبیر/ إعداد الدكتور 
  رئیس قسم الخدمة االجتماعیة

  الجامعة اإلسالمیة بغزة -كلیة اآلداب 
  

 یعتبر من مجاالت الخدمة ااالجتماعیة وھي جھود مھنیة یمارسھا رعایة المعوقینمجال 

یطة بھدف مساعدتھم على التكیف مع األخصائي االجتماعي مع ذوي اإلعاقة وبیئاتھم المح

  .أنفسھم ومع مجتمعھم باإلشتراك مع فریق العمل بالمؤسسة التي تقدم خدماتھا للمعاقین

  : تعریف اإلعاقة

 أو العجز المزمن أو العلة المزمنة التي تؤثر على قدرات الشخص الجسمیة اإلعاقة ھي القصور

غیر قادر على أداء بعض األعمال والمھارات أو أو النفسیة أو العقلیة أو االجتماعیة لتجعلھ 

  .)1(المھام العادیة في حیاتھ، بما یؤدي إلى عدم قدرتھ على أداء وظائفھ األساسیة

  :تعریف المعوق

ًالمعوق ھو الفرد غیر السوي جسمیا أو عقلیا أو نفسیا أو اجتماعیا إلى الدرجة التي تمنعھ من  ً ً ً

األسویاء، وتجعلھ في حاجة إلى عملیات التأھیل المھني وعملیات التمتع بالمزایا التي یتمتع بھا 

ًالتدریب لما تبقى لدیھ من قدرات وإمكانیات لیصبح قادرا على العمل واالعتماد على نفسھ بما 

  .  )2(یساعده على النجاح في أداء وظائفھ االجتماعیة

  :الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة المعوقین

ھي أحد المجاالت التي یتعاون فیھا األخصائي في مجال رعایة المعوقین الخدمة االجتماعیة 

االجتماعي مع فریق المتخصصین في مؤسسات تأھیلیة متخصصة لتحقیق أھدافھا في توفیر 

  .)3(رعایة متكاملة للمعاقین بما یساھم في تدعیم الوجود االجتماعي لھم وتكیفھم مع بیئتھم

  :لمعوقینأدوار األخصائي االجتماعي مع ا

یمارس األخصائي االجتماعي خدماتھ المھنیة، وأسالیبھ الفنیة من خالل مؤسسات رعایة  -1

  .الفئات الخاصة لیحصل المعوقون على أكبر قدر من الرعایة الالزمة لھم

یقدم األخصائي االجتماعي خدماتھ اإلنمائیة، والوقائیة، والعالجیةللمعوقین لیساعدھم  -2

 .جتماعیةعلى التكیف مع بیئتھم اال

                                                
، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، )رعایة المعوقین( رعایة الفئات الخاصة في محیط الخدمة االجتماعیة:  محمد سالمة غباري )1(

 .18م، ص2003
 .20نفس المرجع السابق، ص  )2(
الممارسة العامة للخدمات االجتماعیة في المجال الطبي ورعایة المعاقین، مركز نشر وتوزیع الكتاب : ماھر أبو المعاطي علي )3(

 . 253م، ص2000الجامعي بجامعة حلوان، القاھرة، 
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یساعدھم على النجاح في ادوارھم االجتماعیة بما یساعدھم على أحسن أداء ممكن  -3

 .لوظائفھم االجتماعیة

 .یوجھ كل جھده للمساعدة واالشتراك في اشباع حاجات المعوقین -4

ًیساعدھم على استثمار طاقاتھم وقدراتھم المتبقیة لنجاح العملیات التأھیلیة وفقا لفروقھم  -5

 .الفردیة

 .اعدة المعوقین على مواجھة مشكالتھم ومساعدتھم على عالجھامس -6

 .تصمم الخدمات البرامج االجتماعیة بما یتفق وقدراتھم وفروقھم الفردیة -7

 .یشترك األخصائي االجتماعي مع الفریق العالجي لتوفیر الرعایة المتكاملة للمعوقین -8

تھم وحقوقھم، یساعدھم في المحافظة على كرامة المعوقین وحقھم كمواطنین، لھم احتیاجا -9

 .الحصول علیھا

 . تدعیم الوجود االجتماعي للمعوقین وتحقیق استقاللیتھم -10

 . تغییر أفكار واتجاھات المعوقین عن ذاتھم -11

 . یساعد المعوقین على إزالة عزلتھم االجتماعیة، وإدماجھم في المجتمع -12

 .مساعدة المعوقین على إحداث التوازن بینھم وبین مجتمعھم -13

 .عدة المعوقین على التوافق بینھم وبین بیئتھم االجتماعیة مسا -14

 یساھم األخصائي االجتماعي مع فریق العمل على تأھیل المعوقین وتشغیلھم وحمایتھم  -15

 .من المنافسة غیر المتكاملة

المداخل ولكي ینجح األخصائي في أداء أدواره المھنیة فال بد لھ من استخدام مجموعة 

  :دمة االجتماعیة مع المعوقین وھيالعملیة لممارسة الخ

  :Developmental Approach المدخل التنموي -1

ھذا المدخل یركز على األداء االجتماعي، بھدف قدرات الفرد ذوي اإلعاقة على أداء وظائفھ 

، وتنمیة الوعي ، وتنمیة ذاتھ، وتنمیة المظاھر السلوكیة اإلیجابیة للمعوقاالجتماعیة 

ًات المعوق ومھاراتھ، وتنمیة شخصیة المعوق جسمیا ونفسیا وعقلیا ، وتنمیة خبراالجتماعي ً ً

ًواجتماعیا، حتى یكون قادرا على اإلندماج في المجتمع ً.   

األخصائي االجتماعي الذي یستخدم المدخل التنموي عندما یمارس عملھ مع المعوقین، فإنھ 

ط االجتماعیة بینھ وبین یعمل على تنمیة الوعي االجتماعي للمعوق، وتنمیة تدعیم الرواب

أفراد بیئتھ، الذین یتعامل معھم في حیاتھ الیومیة، ألن البیئة تتكون من مواقف الحیاة 

مجتمعة، وتشمل األسرة، والجماعات الصغیرة، والجیرة، ومن خالل ھذه المواقف یتعاملون 
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م االجتماعي، بما یساعدھم على مقابلة احتیاجات كل فرد منھم، بما یساعده على زیادة أدائھ

  .)1(لینمو الوعي االجتماعي، وتدعم الروابط االجتماعیة

 :Iternational Approachالمدخل التفاعلي  -2

 أن الخدمة االجتماعیة تھتم بالتفاعل الذي Pincus & Minhan"بنكس ومایناھان "یرى 

لحیاتیة، یحدث بین المعوقین وبیئاتھم االجتماعیة، بھدف مساعدتھم على القیام بواجباتھم ا

  .)2(وتحقیق آمالھم، بأقل قدر ممكن من التوتر والضیق

وعن طریق المدخل التفاعلي یستطیع األخصائي االجتماعي فھم دوافع وسلوك المعوق، 

  .وتفسیره وتوجیھھ، كما یساعده على تحلیل عالقاتھ مع أفراد بیئتھ وتقویتھا وتدعیمھا

المجتمعآلن كل ظاھرة اجتماعیة ما ھي إال نتاج إن التفاعل من المفاھیم األساسیة الھامة في 

تفاعل األفراد والجماعات، والحیاة االجتماعیة ما ھي إال األسلوب الذي یتفاعل بھ األفراد 

والجماعات مع بعضھم، وعن طریق استثمار ھذا التفاعل یتم تدعیم وتقویة العالقات 

  .والروابط بین األفراد وبیئتھم االجتماعیة

  :Coping Approachق مدخل التواف -3

ًالشخص المتوافق ھو الذي اكتسب السلوكیات المقبولة اجتماعیا، التي تمكنھ من التوافق مع 

  .نفسھومع المجتمع

وھو نجاح اإلنسان في التوفیق بین دوافعھ وحسن تكیفھ : أحدھما توافق ذاتي: والتوافق نوعان

ھو التوافق : النوع الثانيمع نفسھ، ورضاه عنھا، والتحكم فیھا، وحسم صراعاتھا، و

  .االجتماعي، الذي یقصد بھ حسن التكیف مع اآلخرین، وتكوین عالقات طیبة معھم

األخصائي االجتماعي عن طریق مدخل التوافق یستطیع أن یساعد المعوق على التكیف مع 

  .نفسھ ومع بیئتھ التي یعیش فیھا

 التي ترتكز علیھ في رعایة  أن مدخل التوافق ھو أنسب المداخلBartletوترى بارتلت 

المعوقین ومساعدتھم، وحیث أن التوافق عملیة دینامیة مستمرة تتناول السلوك والبیئة 

  .)3(بالتغییر والتعدیل حیث یحدث التوازن المتبادل بین الناس والبیئة

یمارس األخصائیون االجتماعیون خدماتھم المھنیة لتخفیف ضغوط المعوقین الذاتیة والبیئیة 

ستعیدوا توازنھم مع البیئة التي یعیشون فیھا وبذلك یساعدھم األخصائي االجتماعي على لی

  .    تحقیق التوافق النفسي واالجتماعي

                                                
)1(  Max Siporin: Ecological System theory in Social Work journalof Sociology and Social 

welfare"Vol.7,NO.4,1980, P.14. 
)2( Allen Pincus & Anne Minhan: " Social Work PracticeModel and Method", Preacack Publisher, 1976,p.9 
)3( Hareet M. Bartlet: The Common Base of Social Work Practice" N.Y., 1970,P.100 
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  -: مدخل الوسیط -4
  

عندما یمارس األخصائي االجتماعي مدخل الوسیط كأحد المداخل المھنیة التي یمارسھا مع 
وبین مجتمعھم ، ومن خالل ھذه المدخل یقوم األخصائي ًالمعوقین ، فإنھ یعتبر نفسھ وسیطا بینھم 

االجتماعي بأنشطة اتصال ، تھدف إلى مساعدة المعوقین على التعرف على الموارد واإلمكانیات 
، بما یمكنھم من خدمات المؤسسة االجتماعیة القائمة في المجتمع حسب متطلبات مشاكلھم ، 

ت ، ویقف بجانبھم كوسیط بینھم وبین ھذه وقف بجانبھم كوسیط بینھم وبین ھذه المؤسسا
المؤسسات لمساعدتھم على الحصول على أكبر استفادة ممكنة من خدمات وموارد ھذه 
المؤسسات ، وھو یحرص على تنمیة نشاطھم الذاتي ، واعتمادھم على أنفسھم في التفاعل 

  .واالتصال بھذه المؤسسات 
  

ومؤداه أن الخدمة االجتماعیة )  William Schwartz ولیام شوارتز ( ومدخل الوسیط اقترحھ 
تقوم بعملیة الوساطة بین الفرد والمجتمع ، ألن ھذا المدخل یسلم بأن مصالح الفرد ، ومصالح 
المجتمع غیر متعارضة ، غیر أن المجتمع المعقد الحدیث ، قد یعجز في بعض الحاالت عن 

  .)1(مل منتج إشباع احتیاجات الفرد لالنتماء إلى المجتمع كعضو عا
  

والخدمة االجتماعیة عندما تعمل مع المعوقین فإنھا عن طریق مدخل الوسیط تحاول بكل جھودھا 
  .الفنیة إعادة انتماء المعوقین للمجتمع الذین یشعرون نحوه بالكثیر من المشاعر السلبیة 

  
عھم ، وعندما وھنا یكون األخصائي االجتماعي ھو الوسیط بین أفراد الفئات الخاصة وبین مجتم

یساعدھم على مشاعرھم السلبیة نحو مجتمعھم ، ویساعدھم في إشباع حاجاتھم الضروریة ، ویتم 
الوفاق بینھم وبین مجتمعھم واألخصائي االجتماعي ھنا یستغل وساطتھ بینھم ، لتحقیق توافقھم 

  .النفسي واالجتماعي 
  
  - :plimentarilyRole Equilibrium and Com مدخل توازن وتكامل األدوار-5
  

ًتقدم لنا نظریة األدوار إطارا نظریا علمیا مناسبا ، ووسیلة مناسبة تساعد األخصائي االجتماعي  ً ً ً
على فھم مشكالت المعوقین ، وكیفیة مواجھتھا ، فمشكلة المعوق من وجھة نظر ھذا المدخل ھو 

ھذه األدوار ، فقد یجھل فشل المعوق في أداء أدواره بسبب بعض المعوقات لھ من خالل قیامھ ب
المعوق دوافع أدائھ لھذه األدوار ، وقد تنقصھ المعرفة عن متطلبات ھذه األدوار ، وفكرة المعوق 
عن أدواره تختلف عن فكرة اآلخرین وتوقعاتھم منھ ، وعندئذ یلجأ إلى أسلوب المحاولة والخطأ 

ره المختلفة ، وقد تتصارع ًفتزداد مشكلتھ تعقیدا ، وقد تتعارض أو تتصارع متطلبات أدوا
  .توقعات اآلخرین مع توقعاتھ ، وعندئذ یفشل في أداء ھذه األدوار 

  
وعندئذ یتدخل األخصائي االجتماعي الذي یمارس ھذا المدخل مع المعوقین ، ویساعدھم في 
معرفة دوافع أدوارھم ومتطلباتھا بما یتمشى مع فكرة اآلخرین عنھ ، ویساعده على تنمیة قدراتھ 
التي تساعده على أداء ھذه األدوار ، باإلضافة إلى مساعدتھم في معرفة توقعات أدوارھم ، ومدى 
ما في ھذه األدوار من تعارض أو صراع ، كما یساعدھم في مدى االتفاق واالختالف في توقعات 

  .األدوار بینھم وبین المحیطین بھم ، وعندئذ یحدث التوازن والتكامل بین ھذه األدوار 
  

                                                
)1(   William Schwartz : " The Social Work in the group ", the Social Welfare forum, N. Y. , 1961, P. 

150 . 
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ذا نجح األخصائي االجتماعي في مساعدة المعوقین في التغلب على معوقات أدوارھم ، وإ
أدائھا ، وعندئذ یتساوى األداء الفعلي ألدوار المعوقین مع األداء المتوقع منھم  وسینجحون في

ًاجتماعیا ، وبذلك یحدث اإلشباع الالزم لعدد من حاجاتھم الفردیة والمجتمعیة ، بما یؤدي إلى 
  . توازن وتكامل بین ھذه األدوار حدوث

  
ًأما إذا قل األداء الفعلي للمعوقین ، أو تعارض مع األداء المتوقع منھم اجتماعیا ، فسیترتب على 
ذلك نقص أو انعدام إشباع عدد معین من حاجاتھم الفردیة والمجتمعیة ، بما یؤدي إلى حدوث عدم 

 ھذه األدوار ، وتظھر المشكالت المختلفة التي قد توازن وتكامل بین ھذه األدوار ، وبالتالي تفشل
  .تدفعھم لطلب المساعدة في مواجھتھا 

  
وعندئذ یتدخل األخصائي االجتماعي الذي یمارس مدخل توازن وتكامل األدوار ویساعد 

  -:المعوقین في معرفة معوقات وأسباب فشل ھذه األدوار التي یمكن إیجازھا فیما یلي 
  

فع أداءه ألدواره ، أو ال یكون عنده دافع ألداء ھذه األدوار ، وقد یكون عدم قد یجھل المعوف دوا
ًفھم المعوق لدوره لتوقعات أدواره المقبولة اجتماعیا ، أو قد تسبب لھ اإلعاقة أو بعض األمراض 
ًعجزا عن أدائھ ألدواره ، وقد یكون فشل المعوق في أدائھ ألدواره بسبب عدم قدرتھ على أداء 

دوار ، بسبب قصور قدراتھ التي سببتھا اإلعاقة ، أو قد یكون السبب ھو الصراع القائم ھذه األ
بین متطلبات ھذه األدوار أو الصراع بین توقعاتھا ، أو قد یكون بسبب اختالف رؤیة العمیل 
لتوقعات دوره عن رؤیة المحیطین بھ الذین یتعامل معھم ، أو قد یكون سبب فشل أدوار المعوق 

  .إلى ممارستھ أدوار غیر سویة أو منحرفة وارتباطھا بمشكلتھ العالیة ًراجعا 
  

وعندئذ یقوم األخصائي االجتماعي بتفھیم المعوق أسباب فشل أدائھ ألدواره ، ویتدخل عندئذ یقوم 
  -:بأدواره العالجیة التي نوجزھا فیما یلي 

  
  -:تحدید األھداف العالجیة مع المعوق  -1

 حول معاونة العمیل على اكتساب ، أو استرداد القدرة على القیام وتدھور األھداف بشكل عام
ًبأدواره المختلفة ، وبمستوى أداء یتمشى مع القیم والمعاییر المجتمعیة السائدة ، تمھیدا للعمل 
مع العمیل على إزالة المعوقات الذاتیة والبیئیة ، التي قد تعوق األداءات المطلوبة ، ویمكن 

 العالجیة من خالل تحدید األدوار التي یعجز العمیل عن أدائھا ، أو تحدید ھذه األھداف
األدوار التي تنشأ فیھا المشكالت والصراعات واإلعاقات وتكون مثل ھذه األدوار ھي 

  .المستھدفة للعالج 
  
  -: وضع األولویات بین األدوار ومتطلباتھا -2

 یشترك مع العمیل في تحدید بعد تحدید األھداف العالجیة على األخصائي االجتماعي أن
األولویات التي بین تلك األھداف التي ھي في الواقع أولویات بین األھمیة النسبیة لألدوار 

  .المختلفة 
  
  -: معاونة العمیل على أداء أدواره االجتماعیة -3

ًلكي یقوم األخصائي االجتماعي بمعاونة العمیل على أداء أدواره ، وفقا للتوقعات المجتمعیة 
  -:السائدة ، فإن األمر یتطلب منھ أنھ یقوم ببعض العملیات التالیة 

  . تعدیل فھم العمیل لدوره ، ودور أخصائي خدمة الفرد في العملیات العالجیة -1
  . معاونة العمیل على فھم توقعات دوره -2
  . إزالة غموض الدور -3
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  . إیجاد الدافع لدى العمیل للقیام بأدواره االجتماعیة -4
  . إزالة صراع الدور -5
  . رفع قدرة العمیل على أداء أدواره -6
  . إحداث التوازن والتكامل بین أدوار العمیل وأدوار المحیطین بھ -7
  . وقف إو إعاقة األدوار المشكلة للعمیل -8
   .)1( التعامل مع األنساق التي تعوق قیام العمالء بأدوارھم-9
  
   : Therapy Logo مدخل العالج بإحیاء المعنى -6

ھذا المدخل حیث یرى أن األخصائي  " Victor Franklفیكتور فرنكل " لقد وضح 
االجتماعي یقابل حاالت كثیرة یرجع السبب الرئیسي في مشكالتھا لعدم قدرتھا على إیجاد 

  .المعنى ، أو مغزى لحیاتھا ، وقد وصف ھذا الموقف بالصراع الوجداني 
حباطات اإلنسان ومساعدتھ في البحث عن معنى لحیاتھ ، ویھدف ھذا العالج إلى معالجة إ

ویجب في ظل ھذا النوع من العالج أن یتعلم العمیل أن ھدف تطلعات اإلنسان ھو إحیاء 
معنى لھذه الحیاة ، وھذا یدرسھ ویعلمھ األخصائي االجتماعي للمعوق بالصبر والمنطق 

  .والبرھان 
  

ًلعمیل في التوقف عن لوم ماضیھ ، وأصبح قادرا أنھ كلما نجح ا" فیكتور فرنكل " ویعتمد 
ًعلى تحمیل مسؤولیة مصیره كلما كان ھذا تحقیقا لحریتھ ، ویجب أن یقبل المعاناة على أنھا 

   .)2(جزء من حیاتھ 
  

  :ویتحقق ھذا االتجاه من خالل 
 مخاوفھ أي تقتحم المواقف التي یخاف منھا حتى یتأكد لھ عدم صحة : القصد العكسي -1

  .وقلقھ 
وتعني تحول محور اھتمام العمیل من داخل نفسھ إلى أھداف خارجیة ،  : إعادة النظر -2

   .)3(ط بھ سوف تقل وتنخفض درجة القلقوعند نجاح العمیل باالنشغال بالعالم المحی
  

وحیث أن اإلعاقة تسبب للمعوق مشكالت عدم التكیف الشخصي ومشكالت عدم التكیف 
ومایترتب علیھا من مشاعر العطف واالشمئزاز أو االزدراء ، التي یلقاھا من االجتماعي ، 

المحیطین بھ ، تجعلھ یضیق بنفسھ وال یتقبل إعاقتھ وعجزه ، فینفر من الناس وینطوي على 
ًنفسھ ، كما یشعر بأن حیاتھ أصبحت لیس لھا معنى ، فھو یلوم نفسھ دائما ، وال یتقبلھا ، وال 

  .یرضى عنھا 
  

دئذ یحتاج إلى خدمات األخصائي االجتماعي لیساعده في عالج مشكالت عدم تكیفھ وعن
ًاالجتماعي والشخصي ، لیبدل ھذه المشاعر السلبیة بمشاعر إیجابیة ویصبح قادرا على 
ًتحمل المسؤولیة ، وعندما ینجح في تحملھا معتمدا على نفسھ ، وعلى جھوده الذاتیة ، 

  . ، بعد أن أصبح لحیاتھ مغزى ومعنى فسیشعر بقیمتھ ، ویعتز بذاتھ
  

كما أن اإلعاقة تعتبر بمثابة حاجز نفسي بین المعوق وبیئتھ ، فإنھا تجعلھ ینكمش على نفسھ ، 
نتیجة شعوره باالختالف عن اآلخرین ، یفقد المعوق مكانتھ االجتماعیة في األسرة ، أو في 

                                                
  .45-35، ص1984 : 2نظریات خدمة الفرد ، ط:" عبد العزیز فھمي النوحي :  أنظر  )1(
ًرعایة المعوقین سمعیا وحركیا ، اإلسكندریة ، ا:"  بدر الدین كمال عبده ، محمد السید حالوة  )2(  ، 2001لمكتب الجامعي الحدیث ، ً

  .82ص
 .83-82 ، ص1999، المنصورة ، دار الوفاء ، " العالج النفسي في ضوء اإلسالم: " محمد عبد الفتاح المھدي  )3(
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 واالعتماد على النفس في قضاء المجتمع الذي سیعیش فیھ ، نتیجة عجزه عن االستقالل ،
حاجاتھ الضروریة لصعوبة حركتھ ، وقد تضیق بھ األسرة ، وتشعره بأنھ عبأ علیھا ، 
وینعكس ذلك على معاملتھا لھ ، وتكون النتیجة إنسحاب المعوق من مجتمع األسرة وعدم 

   .)1(الشعور باالنتماء لھا ، وقد ینقلب على المجتمع بالسخط والعدوان
  

 یتدخل ألخصائي االجتماعي الذي یمارس ھذا المدخل إلحیاء المعنى لحیاة المعوق وعندئذ
عن طریق مساعدتھ وتقبلھ لعاھتھ ، وإقناعھ بمعایشتھا ، بعد أن یشترك في تأھیلھ وتدریبھ 
وتشغیلھ ، لیستعید مكانتھ داخل األسرة ، وعندئذ تتغیر نطرتھا إلیھ ، وتتحسن معاملتھا لھ ، 

ئذ بقیمتھ ومكانتھ ، بعد أن تعاون والمشاركة وتحمل المسؤولیة ، فیشعر عندفیقبل على ال
  . األخصائي االجتماعي في احیاء المعنى لحیاتھ ساعده

  
  )2(:  المدخل األیكولوجي للخدمة االجتماعیة مع المعوق -7

علنا نفھم عند مناقشة المفاھیم التي تقع تحت المدخل األیكولوجي نجدھا تزودنا باإلحساس الذي یج
حیاة المعوقین وعالقتھا بالبیئة ، والھدف األول للخدمة االجتماعیة ھو إیجاد نوع من التوازن بین 
المعوقین وبیئتھم االجتماعیة ، ویوضح المدخل األیكولوجي المفاھیم التالیة التي تستخدمھا الخدمة 

  :االجتماعیة مثل 
ر ، ومعرفتنا ببیئة المعوق یجعلنا نطلع على وتوجد ألي بیئة مجموعة من المصاد: بیئة المعوق 

ھذه المصادر ، إذ أن المصادر تجعلنا قادرین ، وتزید من معارفنا ، وإذا كان تنظیم الفرد من 
المعرفة ، والسلوك ، والعاطفة ، والجوانب االجتماعیة األخرى ، و ال : القدرات التي تشمل 

 مع بیئتھ االجتماعیة ، ومعرفتھ ببیئتھ تجعل تتكون ھذه القدرات إال من خالل تفاعل المعوق
   .)3(األخصائي االجتماعي قادر على تجنب كثیر من الصراع الذي یحدث بین المعوقین وبیئاتھم

  
وتعتبر : مصادر البیئةوالمفھوم الثاني الذي یقدمھ المدخل األیكولوجي للخدمة االجتماعیة ھو 

ت والمعاییر ویستخدم األخصائي االجتماعي القدرات ھذه المصادر ھامة للبیئة ، إذ توضح القدرا
والمقصود .... ، والمھارات ، والقیم ، لیخلق مناخ مالئم یؤدي إلى إحداث التغییر المطلوب 

المعرفة واإلدراك الحسي ، والمحبة ، والعالقات المتداخلة ، ویحاول : بمصادر البیئة ھو 
ھ أن یغیر من طبیعتھ القدرات في البیئة من األخصائي االجتماعي من خالل معارفھ ومھارات

  .)4(خالل ھذه العالقات
  

وعندما یستخدم األخصائي االجتماعي المدخل األیكولوجي لمساعدة المعوقین فإنھ یساعدھم على 
معرفة البیئة ومصادرھا ، حتى یتمكنوا من التوافق مع بیئتھم ، في أدائھم االجتماعي ، ویصلوا 

  . بینھم وبین بیئتھم إلى التوازن المطلوب
  

فإن عملیة التوازن والتبادل األیكولوجي تحدث نتیجة لتبادل المصادر ، والحاجات ، والتوقعات ، 
ن والدوافع ، والمتطلبات ، وسوء األداء االجتماعي ، وینتج نتیجة لضعف التوازن األیكولوجي بی

   .)5( الناس وبین بیئتھم االجتماعیة

                                                
  .36 ، ص1996االسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، " السلوك االجتماعي للمعوقین :" محمد سید فھمي  )1(
 .349الخدمة االجتماعیة وذوي االحتیاجات الخاصة ، اإلسكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث ، ص:" مى جمعة  السید عطیة ، سل )2(

)3(  Pallsana R. palglop & Toma, V. Vassel, : "Group in Social work an Ecological Perspective , N.Y., 
Macmillan publishers,co.,Inc.,1983,P.43. 

)4(  I bid , p.44. 
)5(  Max Siporin : '' Ecological System theory in Social Work journal of Sociology and social Welfare '' 

,vol.7,NO.4,1980,P.126. 
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جي مستوى عام من المفاھیم واالجراءات التي تحتاج لھا عملیة الممارسة  ویقدم المدخل األیكولو
في الخدمة االجتماعیة ، كما یعطي تعبیرات ذات قیمة وخاصة فیما یتعلق بالفرد وتحویالت 

تحقیق التوازن بینھم وبین الموقف من البناء والوظیفة ، وتطور العالقات ومساعدة األفراد ل
   .)1(بیئتھم

  
  

  :دمة االجتماعیة لرعایة المعوقینأھداف الخ
كفرد أو كعضو في جماعة ، أو كنزیل في : تقدیم خدمات فردیة للمعوق وأسرتھ -1

المؤسسات اإلیداعیة، والذي یعاني من صعوبات خاصة إلى جانب مشكالت اإلعاقة 
  .نفسھا

 ومحاولة إشباعھا :المساھمة في التعرف على االحتیاجات الخاصة للمعوقین وأسرھم -2
 .جھود الذاتیة، أو بالمشاركة مع ھیئات أخرىبال

 الالزمة للمعوقین، والدعم :المشاركة الفعالة في تقدیم كافة ألوان الرعایة المختلفة -3
والتوجیھ، واإلرشاد الالزم لھم، من خالل عملیات التأھیل، بالتعاون مع المھن األخرى ، 

 .الطبیة والتعلیمیة والتتدریبیة
 لضمان :في مجال المعوقین على أسالیب العمل مع المعوقینتقوم بتدریب العاملین  -4

 .استجاباتھم ، وتعاونھم مع الجھود التي تقدم لھم
 والتنفیذ بین الھیئات المختلفة :المساھمة في الجھود المجتمعیة للتخطیط والتنسیق -5

  .)2(المعنیة برعایة المعوقین في األحیاء التي یقیمون بھا 
 :تحقیق أھداف أخرى منھا -6
التعرف على المشكالت التي لھا ارتباط مباشر بوجود مشكلة اإلعاقة سواء كانت مادیة   - أ

  .أو شخصیة داخل األسرة، وذلك بتوضیح أسباب ونتائج مشكلة اإلعاقة للمعوق وألسرتھ
التعامل مع المعوق بطریق مباشرة وذلك عن طریق بیوت التمریض والمستشفیات   - ب

 .)3(الخاصة، ومؤسسات التأھیل 
  :قیق األھداف المھنیة الفنیة التالیةتح -7

  : األھداف التنمویة وتشمل: ًأوال
  .تنمیة شخصیة المعوق المعوق لزیادة أدائھ االجتماعي -1
 .تنمیة قدرة المعوق على أداء وظائفھ االجتماعیة -2
 .تنمیة المظاھر السلوكیة اإلیجابیة للمعوق وتدعیمھا -3
 .تنمیة مھارات المعوق وخبراتھ -4
 .لمعوق المتبقیة واستثمار طاقاتھتنمیة قدرات ا -5

  
  :األھداف الوقائیة وتشمل: ً     ثانیا

 ویتم عن طریق دعم برامج الوقایة من الحوادث بأنواعھا، وتحسین :منع حدوث اإلعاقة -1
ودعم البرامج الصحیة وإصدار التشریعات التي تكفل إیقاف ممارسة بعض العادات التي 

مستحضرات والعقاقیر التي یؤدي استخدامھا إلى تسبب اإلعاقة، وكذلك خطر تداول ال

                                                
   .352- 350الخدمة االجتماعیة وذوي االحتیاجات الخاصة ، مرجع سبق ذكره ، ص : "السید عطیة ، سلمى جمعة :  أنظر  )1(

)2( Michald Dliver: Social Work With disabled people, London, first published, Macmillan press, 1983, 
P.473-475. 

)3( Charles Zastrow: Introduction to Social Welfare institutions, Chicgo, the Dorsey press, 1986,P.473-
475. 
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حدوث اإلعاقة، ویتمثل الدور الرئیسي لألخصائي االجتماعي في التوعیة بالعوامل 
  .)1(المسببة لإلعاقة 

توعیة المقبلین على الزواج لعمل التحالیل في الفحوصات الالزمة، ومدى وجود أصول وراثیة 
ى توعیة األمھات الحوامل باألخطار الناتجة عن تسمم لدیھم تؤدي إلى اإلعاقة، باإلضافة إل

الحمل، وتناول بعض العقاقیر الطبیة أثناء فترة الحمل وضرورة تحصینھن ضد الفیروسات، 
  .)2(واألمراض المسببة لإلعاقة مثل الحصبة األلمانیة، وااللتھاب السحائي، والتھاب الغدة النكفیة 

لمعوق لیحصل على أقصى ما تسمح بھ قدراتھ ومساعدة ا: االكتشاف المبكر لإلعاقة -2
وإمكانیاتھ ویقصد بھ الكشف عن حاالت إعاقة الطفل قبل أن یصل إلى سن متأخر لتقدیم 

  .خدمات مناسبة لھ وألسرتھ، ومحاولة اإلقالل من اآلثار الناتجة عن اإلعاقة
 زواج األقارب، ضرورة الكشف على: التوعیة وتجنب الزیجات المھیأة لإلعاقة -3

المتقدمین للزواج، وتعقیم األزواج المرضى بأمراض وراثیة عمیقة، وكذلك التوعیة 
الصمم الجزئي ، : الالزمة نحو االھتمام بمعرفة العوامل المسبببة لإلعاقة بین األطفال

 .عیوب النطق
 . )3(المشاركة في جھود األمن والسالمة بالمؤسسات المختلفة  -4

  
  :األھداف العالجیة: ًثالثا

  .ساھمة في توفیر الفرص العالجیة الطبیة والنفسیة للمعوقینالم -1
 .توفیر فرص الخدمات العالجیة االجتماعیة للمشكالت التي یواجھھا المعوقون -2
توفیر الرعایة الالزمة ألسر المعوقین، باالشتراك مع فریق العمل الذي یھتم برعایة  -3

 .وتأھیل المعوقین
 .یة للمعوقیثنتوفیر فرص الخدمات التأھلیة والتدریب -4
 .توفیر فرص التشغیل االزمة للمعوقین -5
 .عالج المشكالت التي تھدد أداء المعوق لوظیفتھ االجتماعیة -6

  
  

األخصائي االجتماعي یتعاون ویشارك أعضاء فریق العمل لرعایة المعوقین كل في تخصصة، 
ة االجتماعیة وذلك ، وذلك من خالل الممارسة المھنیة للخدملتحقیق الرعایة المتكاملة للمعوقین

من خالل طرقھا األساسیة،  خدمة الفرد، وخدمة الجماعة، وتنظیم المجتمع، لمساعدة ذوي 
  .اإلعاقة على التكیف مع أنفسھم ومع مجتمعھم

  
  
  

  

 

  

  

   

                                                
جز والحد من اإلعاقة، النشرة الدوریة التحاد ھیئات رعایة الفئات الخاصة مستویات وبرامج الوقایة من الع: عثمان لبیب فراج )1(

  .4-2، ص1987ع، .م.والمعوقین، ج
ًرعایة المعوقین سمعیا وحركیا، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، : بدر الدین كمال عبده، محمد السید حالوة )2(  .82م، ص2001ً
 .224م، ص2002اقة من منظور الخدمة االجتماعیة، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، متحدوا اإلع: عبد الحي محمود حسن  )3(
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  :المراجع العربیة
  
الخدمة االجتماعیة وذوي االحتیاجات الخاصة ، اإلسكندریة ، :" السید عطیة ، سلمى جمعة  -1

  .الجامعي الحدیثتب المك
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