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 :مقدمة

 ارتبطت التغيرات التي يشهدها قطاع العمل األهلي في المجتمعات المعاصـرة علـى اخـتالف -   
 إلـى من التحوالت والتغيرات االجتماعية واالقتـصادية وبـزوغ اتجـاه يـدعوأنظمنها السياسية بالعديد 

 ، أم منظمـــات أهليـــة ، أم جماعـــات مـــصالح ًااالهتمـــام بالفـــاعلين االجتمـــاعيين ســـواء كـــانوا أفـــراد
 مــع مــشكالت الــسكان لوتفعيــل دورهــم التنمــوي وحجــم مــساهمتهم فــي المــشروع المجتمعــي للتعامــ

 هوعيـ إليـه بأشـكال التـضامن االجتمـاعي الطيشارما وهذا  ، ًوالبيئة والفئات المحرومة واألقل حظا
 تأهيـل قيمـة التـضامن فـي داللتهـا ٕواعـادةحة المـشتركة  الحر والمصلنتماءإلا على ه والمبنيهالحديث
 من خـالل تعزيـز األدوار الهامـة لتـشكيالت المجتمـع المـدني المختلفـة مـن أفـراد  ، الرحبةهاإلنساني

 القاعديــة عبيةالــشالــخ ، بمــا يــؤدى إلــى تحقيــق المــشاركة ..... وجماعــات وأســر وتنظيمــات أهليــه 
 في تحريك همم وطاقات المواطنين في المجتمـع وتـدعيم القـيم واالتجاهـات اإليجابيـة التـي هالمتمثل
  .الجماعي المنظم  على المبادرة والعمل عتشج

  

ً◌◌◌ً المعـاقين سـمعياهتجاهـات المعاصـرة أن التحـديات التـي تواجـه مؤسـسات رعايـإلكما تـرى ا    ً ً 
ٕات وبلــورة رؤيــة واســتراتيجية واضــحة لتفعيــل التعــاون والتــضامن بــين قــاتتطلــب تجميــع الجهــود والط

 مــن جهــة ه المختلفــه مــن جهــة وبيــنهم وبــين المنظمــات فــي مجــاالت الرعايــًأســر المعــاقين ســمعيا
) األســرة والمجتمــع شــريك فعــال ( أخــرى ، وعلــى هــذا فقــد تبنــت تلــك االتجاهــات المعاصــرة مفهــوم 

  فقــد نــشأت حركــة للــدفاع عــنهالفلــسف تلــك وءوفــي ضــ) ة فقــط للخدمــاألســرة كمتلقــي (فــي مقابــل 
حقــوق المعــاقين يقودهــا المعــاقون أنفــسهم مــن خــالل منظمــات وروابــط أهليــه تــم تكوينهــا بغــرض 

 الخاصــة بهــم وفــي هين وايجــابيين فــي عمليــه تــوفير بــرامج الرعايــي لهــم ليكونــوا فــاعلهإتاحــة الفرصــ
 الــشراكة والتــضامن بــين المعــاقين وأســرهم فــي مواجهــه  بهــدف إيجــادًالــدفاع عــن حقــوقهم ، وأيــضا

  )1(. مشكالتهم 
  

 فـــي تقـــديم بـــرامج الرعايـــة هالهامـــ يـــشكل أحـــد األســـس ًهـــذا والعمـــل مـــع أســـر المعـــاقين ســـمعيا   
 ه هــذه األســر جــزء ال يتجــزأ مــن بــرامج الرعايــهورعايــ ، حيــث تعــد عمليــه تنظــيم ًاقين ســمعياعــللم

ال تؤثر على الفرد المعاق فحسب ولكنهـا تـؤثر علـى أفـراد  هفاالعاقا ، ًي المعاقين سمعلفئة هالمقدم
أســـرته بوجـــه عـــام والوالـــدين بوجـــه خـــاص ، وتفـــرض تحـــديات خاصـــة واضـــافيه علـــى األســـرة ممـــا 
يجعلها في حاجه لمزيد من المساعدة والدعم في أكثر من جانب وذلك بهدف تمكينها من مواجهه 

 فــي مواجهــه مــشكالتها ًتتوقــف قــدرة أســر المعــاقين ســمعياحيــث  تلــك التحــديات بــصورة ايجابيــه ،
 مــا كــذلكواســتفادتها ممــا يقدمــه المجتمــع عبــر مؤســساته مــن خــدمات والتغلــب عليهــا علــى مــدى 
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يمكـــن أن تحققـــه تلـــك األســـر مـــن تـــضامن وتعـــاون فيمـــا بينهـــا لتحقيـــق المـــساعدة الذاتيـــه وتبـــادل 
  . من مشكالت ً لما يعانيه المعوق سمعياًسرة مصدراالخبرات والمهارات ، وذلك حتى ال تكون األ

ولقد كان من أهم توصيات االتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم والصادرة عن النـدوة   
شـــكال اإلتـــصال ، ضـــرورة قيـــام المؤســـسات والهيئـــات ا حـــول تعلـــيم األصـــم اللغـــة وه الثانيـــهالعلميـــ

 مجالس وجمعيات لألهل وألسر الصم وأن تسهم في تسيير نشاءالعامله في رعايه الصم بتشجيع إ
ايجاد قنوات اتصال مع البيئه االجتماعية   لعمل هذه المؤسسات والهيئات ، وًشئونها لتكون دعما

 )2(المحيطه بما يمكن أهل وأسر الصم مـن التفاعـل والتعـاون وتـوفير فـرص للتـضامن فيمـا بيـتهم 
.  

ه للمعــاقين بفئــاتهم المختلفــه وذلــك فــي إطــار تزايــد المعــاقين فــي يــعاويتزايــد االهتمــام بتــوفير الر   
ونـه األخيـرة مـن عـصرنا الحـديث وبعـد حـدوث كثيـر مـن آلالعالم بشكل ملحوظ وكبير خاصة في ا

تــصيب األم الحامــل قبــل واثنــاء ة وتفــشى العوامــل الــصحية التــي التغيــرات الديموغرافيــه فــي الحيــا
لذا برز االهتمـام بفئـات المعـاقين علـى كافـه المـستويات حيـث تعاظمـت الوالدة والمسببة لالعاقه ، 

مـــن مجمـــوع ســـكان العـــالم بدايـــه القـــرن الحـــادي  % 13.5 ينـــسبتهم فـــي العـــالم اليـــوم لتـــصل الـــ
، وعلـى هـذا فعـدد المعـاقين فـي العـالم اليـوم يـصل % 15والعشرين ، ومـن الممكـن أن تـصل إلـى 

مـن % 80 مـصابون بإعاقـات الـسمع والكـالم ، كمـا أن مـنهم% 30 مليون معـاق ، وأن 900إلى 
   .)3(اجمالى المعاقين من نصيب بلدان العالم الثالث والبلدان النامية 

  

 لهم ومن أجـل هـذا ً مشروعاً وانما أصبحت حقاًا واحسانًولم تعد عملية رعايه المعوقين تفضال    
ى إلــى تــوفير خــدمات عي تــسلتــمحليــة االغــرض قامــت العديــد مــن المنظمــات الدوليــه واالقليميــه وال

الرعايــه الــضروريه لهــم ومــساعدة أســرهم لمواجهــه الــضغوط النفــسيه والــصعوبات الماديــه وتمكينهــا 
ـــدى أحـــد أو ـــه مـــع حـــال االعاقـــه ل بعـــض أفرادهـــا ، وتعطـــى االمـــم المتحـــدة  مـــن التعـــايش بإيجابي

قين وأســرهم ويــسترشد حاليــا فــي  فــي التعامــل مــع قــضايا المعــاً هامــاًللمنظمــات غيــر الحكوميــه دورا
 – المتعلــق بــالمعوقين العــالميبرنــامج العمــل "  بثالثــة وثــائق لألمــم المتحــدة وهــىرعايــه المعــاقين

 بفئـاتهم المختلفـة للمعـاقين القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفـرص –اإلستراتيجية طويلة األمد 
اإلجتماعية أهميه تنظـيم مجتمـع لعالمى للتنمية وفي هذا السياق فقد اكد تقرير مؤتمر القمه ا. )4("

بنفـسهم عـن أرائهـم   الفرصة لتحمل بعـض المـسئوليات والتعبيـروأتاحههم عأسر المعوقين والعمل م
، حيـث انهــم يمثلــون ثقافــه فرعيـة تــساهم مــساهمة قيمــة فــي معالجـة وتنــاول القــضايا التــي تخــصهم 

بــرامج التوعيــه والتثقيــف فــي مجــال الوقايــه مــن وتمكيــنهم مــن معالجــه ومواجهــه مــشكالتهم ونجــاح 
االعاقه ، فضال عن توفير الدعم المعنوى وارساء الديمقراطية والمـشاركة كـدعامتين أساسـيتين فـي 

   ) 5(.نجاح برامج الرعايه والجهود التطوعيه 
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م ســــرهم بفئــــاتهأ بتقــــديم بـــرامج وخــــدمات الرعايــــه للمعـــاقين وً وحــــديثاً مــــصر قـــديماتولقـــد اهتمــــ   
 ، وقد وضع المجلس القومى للطفوله واألمومة ووزارة الصحة والسكان ومركز المعلومـات المختلفة
ح بإسـتراتيجيه قوميـة للتـصدي لمـشكلة ااقتـر. م 1996اذ القـرار بمجلـس الـوزراء فـي عـام خودعم ات

االعاقه في مـصر وذلـك فـي اطـار وضـع قـضية اإلعاقـه علـى أجنـدة العمـل القـومى بالدرجـة التـى 
ـــــصادية ، وانهـــــا مـــــسئوليه كـــــل مـــــواطن وكـــــل مـــــسئول ،  ـــــة واإلقت ـــــتالئم مـــــع أهميتهـــــا اإلجتماعي ت
والمؤســسات الوطنيــه عامــة أو خاصــة ، حكوميــه كانــت أو أهليــه ، ودعــوة لبــدء العمــل المخطــط 
والتـــضامن والتعاضـــد الجمـــاعى ومـــن بـــين األهـــداف التـــى تـــضمنتها اإلســـتراتيجيه توســـيع قاعـــدة 

المسئوليه اإلجتماعيه للتصدى لمشاكل اإلعاقه مـن خـالل المنظمـات الحكوميـه  والمشاركة القومية
واإلهليه والمعاقين أنفسهم ، وتنظيم مجتمع المعاقين وأسرهم وتدعيم جهودهم التعاونيه بما يمكـنهم 

  )6(. من اإلندماج في المجتمع 
تهم لكى يتحولـوا مـن هذا ويشير الباحث إلى أن تنظيم مجتمع أسر المعاقين يتطلب مساعد -    

 نجـــاح بـــرامج الرعايـــه يوتنميـــه قـــدراتهم الذاتيـــة بمـــا يـــساهم فـــ) مـــشاركون ( إلـــى   ) ناعتمـــاديو( 
األسـرة بـصفه عامـة ، األمـر الـذى يـساهم المقدمه لألفراد المعاقين منهم بصفه خاصة ولبقيه أفـراد 

كـان م تجميهم على قدر اإل من المشكالت التي تواجه تلك األسر ، وهذا يتطلبالوقايةوفي عالج 
اعدة  والعمـل علـى تنميـه روح س مـن إنتظـار طلـبهم للمـًحـركتهم بـدالوالتأثير عليهم وتوجيـه عمليـه 

ن وسياق مفهوم فلسفه اإلعتماد على الذات ، فلقـد يضاممالتعاون والتضامن فيما بينهم من خالل 
ساعد على معالجه قضايا التنميـه ي يسرئي ومدخل ً تنموياً ونموذجاًأصبح التضامن مطلبا ضروريا

تـاجين واألسـر حالك جديدة للقضاء على الفقر وتحسين الظروف الماديه واالجتماعيه للمسويمهد م
وير قــدرات ومــستويات التــرابط بــين األفــراد بــالمجتمع ، فلقــد أضــحى التــضامن طــالمعــوزة وتنميــه وت
لقـضاء علـى منـاطق الظـل لفئـات عديـدة مـة الفقـر واو يهـدف إلـى مقاً ، ورهانا مهنياًمطلبا ضروريا

         .بالمجتمع 

 إلــى العمــل لكــسب التأبيــد والحــشد ًويهــدف التــضامن فــي تنظــيم مجتمــع أســر المعــاقين ســمعيا -  
ر غييــ فــي الواقــع االجتمــاعى المحــيط بتلــك األســر ، يــصب فــي التجزئــي مجتمعــي غييــرالحــداث ت
 وأســـرهم داخـــل المنظمـــات الحكوميـــة ًياعن ســـمالمعـــاقي الكلـــى وذلـــك مـــن خـــالل تنظـــيم المجتمعـــي

 متخـــذي القـــرار بمـــا يحقـــق ىالتـــأثير علـــو وتحفيـــزهم للمـــشاركة ً وتنظيميـــاًواألهليـــة وتمكيـــنهم معرفيـــا
مــصالحهم ، وتــوفير فــرص أفــضل اليجــاد منــاخ لتلــك األســر يمكنهــا مــن تنظــيم حياتهــا مــن أجــل 

 . بها  المنوطه لوظائفهاتحقيق تقدم فعال ومستمر في أدائها
 

المــساعدة الذاتيــة فــي عملهــا بمجــال رعايــة  مــن خــالل اتجــاه االجتماعيــةوتتبنــى مهنــة الخدمــة  -  
 ، حيث يعتبر العمل مع )7( ً أسر المعاقين سمعيا جماعاتمساعدةوجهود تدعيم ًعاقين سمعيا مال
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مــاعى يقــوم أســر المعــاقين مــن المــسئوليات المهنيــه لألخــصائيين االجتمــاعيين ، فاالخــصائى اإلجت
ـــدور القيـــام بتقـــديم خـــدمات الطـــوارئ والتعامـــل مـــع ًبتـــدعيم أســـرة المعـــاق ســـمعيا  ، ويـــشمل هـــذا ال

 ومـــساعدة االســـرة علـــى االســـتفادة مـــن الخـــدمات ًاألزمـــات التـــي تتعـــرض لهـــا أســـرة المعـــاق ســـمعيا
ــ  علــى ةى ، وتنظــيم دورات لتــدريب األســرالمحليــه التــي توفرهــا المؤســسات العاملــة بــالمجتمع المحل

كيفيـــه التعامـــل مـــع ابنهـــا المعـــاق ، وزيـــادة قـــدرتها علـــى اختيـــار مـــدخل الرعايـــه المناســـب لمقابلـــه 
 للمــشاركة فــي صــنع القــرار الخــاص برعايــه ابنــائهم ًاحتياجــات ابنهــا وتنظــيم أســر المعــاقين ســمعيا

  )8(. وكيفيه توظيف واالستفادة من الخبرات الناجحه لتفعيل برامج الرعايه 
  

ـــة وطريقتهـــا فـــي تنظـــيم المجتمـــع مـــن خـــالل العمـــل فـــي كمـــ -    ـــة الخدمـــة اإلجتماعي ا تهـــتم مهن
المساعدة الذاتيـة للمعـاقين وأسـرهم مـن خـالل  ، بمساندة جماعات ًمؤسسات رعايه المعاقين سمعيا

تقــديم المعلومــات والــدعم لهــم لتوظيــف قــدراتهم وتحــسين خــدمات الرعايــه المقدمــه واالســتفادة مــن 
ـــدع ـــد المعـــاقين ســـمعياأنـــساق الت ـــوم االخـــصائى اإلجتمـــاعى بتزوي ـــه ، ويق ـــه المختلف  و ًيم المجتمعي

 فـي أسرهم لتحقيق ذلك بخبرات العمـل المـشترك وتـوفير المعلومـات والنـصح والمـشاركة التـضامنية
 علــى تنظــيم أنفــسهم مــن أجــل مناصــرة ًه قــدرة أســر المعــاقين ســمعياميــنادارة مؤســسات الرعايــه وت

  )9( . أبنائهمحقوقهم وحقوق 
 

األفراد واألسـر فـي الحيـاة المعاصـرة ، وتتعـرض أسـر  لكل ً حتمياًويعد التعرض للضغوط أمرا -  
 تتحــدد طبيعتهــا فــي ضــوء خــصوصية االعاقــه ي لكثيــر مــن مــصادر الــضغوط التــًالمعــوقين ســمعيا

 تمــر التــي ، وفــي ضــوء المرحلــه ًالــسمعية ، وفــي ضــوء االحتياجــات الخاصــة للفــرد المعــاق ســمعيا
  وتعـد ردود ً إلى تعلـيم وتأهيـل ودمـج المعـاق سـمعياً ووصوالةاإلعاقبها األسرة بداية من اكتشاف 
 تفرضـها عليهـا ظـروف التـي وعنـد مواجهـه األسـرة لألعبـاء ةاإلعاقـف األفعال الخاصة عنـد اكتـشا

هــا أســر  تعانيالتــي للــضغوط نفــسي أكبــر مــصدر ًومتطلبــات اإلحتياجــات الخاصــة للمعــوق ســمعيا
 بأعباء ماديه ال يمكنها تجنبها بل ويجب أن ةحيث تجد األسرة نفسها ملزم. )10( ًالمعوقين سمعيا

تظل على قائمه األولويات ، وذلك لتوفير المعينات السمعية وتكاليف استخدمها وصـيانتها وكـذلك 
 ًلمعــاق ســمعيا دمــج ااألســرة علــى تــدريبات النطــق والكــالم ، وبخاصــة حــين ترغــب المعينــة األجهـزة

 لألفـراد فـي المجتمـع الـسلبية فـي حالـه وجـود االتجاهـات ًفي المدارس العامة ، ويـزداد األمـر تعقـدا
 ً يـشكل ضـغط وتـأثير كبيـر علـى أسـر المعـاقين سـمعياالذي الخدمات المتوفرة ، األمر كفايةوعدم 

)11(.  
  

ًوكمــا أن للمعــاقين ســمعيا حاجــات خاصــة فــإن ألســرهم أيــضا حاجــ -   ات خاصــة يجــب معرفتهــا ً
والعمــل علــى تلبيتهــا ، وهــذا مــا يؤكــد أهميــه العمــل مــع أســر المعــوقين بفئــاتهم المختلفــه وضــرورة 

مــن مجمــوع % 70مــنحهم الحمايــه والمــساعدة ، حيــث قــدرت احــصاءات االمــم المتحــدة أن هنــاك 
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 علـى قـدر أسر المعاقين ال يستطيعون الحصول علـى الخـدمات التـى يحتـاجون إليهـا أو يحـصلون
 ولمـنح الهيكليـة الـنقص نـواحي لتقليـل ايجـابيجـراء إمحدود منها فقط ، األمـر الـذى يتطلـب اتخـاذ 

معاملة تفضيلية مناسبه للمعوقين من اجل بلـوغ هـدفي المـشاركة الكاملـه والمـساواه داخـل المجتمـع 
 . )12(لجميع المعوقين 

  

ً سـمعيا لهـا احتياجـات خاصـة تتطلـب تقـديم أسـر المعـاقيننظرا لطبيعة اإلعاقة السمعية فإن و  - 
  )13( -:االحتياجاتالدعم والمساعدة المهنية وأهم هذه 

 

 مــع الناجحــة عــن محاوالتهــا الناحجــه وغيــر لآلخــرينًأن أســرة المعــاق ســمعيا بحاجــه للتحــدث  * 
 تاإلجـــراءا وتطـــوير الفعالـــة غيـــر اإلجـــراءاتُابنهـــا ، فـــذلك مـــن شـــأنه أن يقـــود إلـــى مناقـــشة ونقـــد 

  . بدال منها والفعالة المناسبة
 وكــذلك توظيــف ٕوامكانياتهــا توظيــف قــدراتها لكيفيــة حاجــه لتنميــه مهاراتهــا فــيأن تلــك األســر  * 

 .المجتمعقدرات ابنها المعاق لالندماج بشكل فاعل في 

 مــن المهنيــين المناســبة األجوبــة والحــصول علــى األســئلة حاجــه إلــى طــرح فــيأن تلــك األســر  * 
 .األسرن وغيرهم م

طـار إف علـى بعـضهم الـبعض لتـوفير الظـروف المناسـبه فـى رأن تلـك األسـر فـى حاجـه للتعـا  *
 . بما يكفل نجاح برامج الرعايه المقدمه ألبنائهم المعاقين وتضامني تعاوني

 

ــــت احتياجــــات أســــر المعــــاقين ســــمعيا  -  ــــه التــــى تناول ــــاك العديــــد مــــن الدراســــات البحثي ًهــــذا وهن
ديم الـدعم والمــساعدة المهنيــه لهـم وتمكيــنهم مــن االسـتفادة مــن بــرامج وخــدمات وأوضـحت أهميــه تقــ

ـــةالرعايـــه التـــى تقـــدمها المؤســـسات   ، وتفعيـــل المـــشاركه المختلفـــة المجـــاالت فـــي بـــالمجتمع العامل
التــضامنية فيمــا بيــنهم لمواجهــه مــشكالتهم وتنظــيم جهــودهم الذاتيــه لتفعيــل وتطــوير بــرامج الرعايــه 

مقدمـــة ألبنـــائهم ، ومـــن بـــين الدرســـات التـــى تـــوفرت للباحـــث وتتالقـــى مـــع موضـــوع االجتماعيـــه ال
  -:الدراسة الراهنه ما يلى 

 

 ًت الدراســات ان المعــوقين ســمعيا يعــانونوقــد أوضــح : )14(" م Sloman   :1987" دراســة  -1
عـــوق وان اكثرهـــا مـــا يتعلـــق بالمـــشكالت االجتماعيـــه المرتبطـــه بأســـرة الم, العديـــد مـــن المـــشكالت 

ًســمعيا وهــي تظهــر بــشكل اكثــر وضــوحا فــي المراحــل العمريــه االكبــر ســنا  وقــد أرجعــت الدراســة , ً
أســـباب تلـــك المـــشكالت إلـــى البيئـــه المحيطـــه وخاصـــة البيئـــه األســـريه وعـــدم تفهـــم أعـــضاء األســـرة 

ســر المعــاقين أوان نقــص خبــرات , ً واحتياجــات المعــوق ســمعيا ٕوامكانيــات وقــدرات ةاإلعاقــلطبيعــه 
ًعيا  في تعاملهم مع أبنائهم قد يرتبط بنوع من المقاومه التي يظهرها هؤأل اآلباء ضد تقبل فكرة سم

وعــدم وجــود عالقــات بــين أســر المعــاقين لتنميــه مهــاراتهم بعــضهم الــبعض وتبــادل , م هــاعاقــة طفل
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معيا  المعــاق ســبــنهماحالــه وواقــع لناقــشات ممــا ينمــي خبــراتهم ويزيــد مــن تقــبلهم مطــرح األســئله وال
  .والتعامل مع احتياجاته ومشكالته بصورة أكثر ايجابية

 

 الدراسة تفعيل وتشجيع أسر ستهدفتاو : )15( " م1987  :جمعية المستقبل للمعوقين" دراسة  -2
 الجمعيــــات ختلفــــةمالاألطفــــال الــــصم وضــــعاف الــــسمع فــــي المــــشاركه الفاعلــــه عبــــر المجموعــــات 

مــــن لتوجيــــه وتقــــديم كافــــه أشــــكال المــــساعدة والمــــشورة لوفــــي مجــــالت االرشــــاد وا. . واالتحــــادات 
 المجتمـــع إطـــار فـــي  االجتمـــاعيويعـــد هـــذا مـــن مهـــام بـــرامج التـــدخل المبكـــر والتأهيـــل, يحتاجهـــا 
والتأكيد على توعيه أسر االطفال الصم وتدريبها من قبـل مختـصين حـول طـرق التفاعـل , المحلي 

 .يه واإلقتصاديه والثقافيه لألسرة مع الطفل األصم وذلك في اطار الحالة اإلجتماع

 

حـول العوامــل التـى تــؤثر فـى التعــاون بـين أوليــاء  : )16("  مDennebeil  : 1994" دراسـة  -3
جـــــراء المقـــــابالت مـــــع إًأمـــــور المعـــــاقين ســـــمعيا و منـــــسقي الخـــــدمات ، واعتمـــــدت الدراســـــة علـــــى 

 التـــشاركية فيمـــا بيـــنهم وبـــين ًأســـرالمعاقين ســـمعيا لتحديـــد العوامـــل التـــى تـــشجع أو تعيـــق العالقـــات
قــديم ونجــاح خــدمات الرعايــه ألطفــالهم المعــاقين ، وقــد بينــت نتــائج الدراســة أن تمنــسقي الخــدمات ل

 (أولياء األمور يعتقدون أن العوامل التاليه المرتبطه بمنسقي الخدمات تشجع علـى التعـاون ومنهـا 
 التعبيـــر عـــن – تقـــديم المعلومـــات – ةلفـــاأل بنـــاء –بنـــاء عالقـــات تـــشاركيه وتـــضامنيه فيمـــا بيـــنهم 

أمــا  ) األســرة المــرور بخبــرة مماثلــه لخبــرة – التمتــع بــالخبرة – األســرة وبظــروف باألطفــال هتمــاماال
 عـدم - الـسلبية تجاهـاتاال - ة المفيـدالنـشاطات غيـر( تعـاون فكانـت أهمهـا العوامل التي تعيـق ال

       ).وصية عند التعامل مع األسرة  الخصإلى فتقاراال  – لألسرة الكافي الوقت إعطاء
 

حيث استهدفت الدراسه وضع برنامج  : )17("  م1994  :محمد فتحي عبد الحي"  دراسة - 4
صل للطفل األصم وتمكين االسره من مواجهه المواقف وخفض الضغوط التحسين مهارات التو

يجابي في إ تحسن  إيجاد فيت نتائج تلك الدراسة اثر البرنامج المقترححوضأوقد , الواقعه عليها 
 التي أدت الى خفض الصعوبات النفسية واالجتماعية التي تواجه الطفل األصم صلاالتومهارات 

كما اشارت الدراسه الى حاجه أسر , واسرته في المواقف المختلفة وخفض الضغوط الواقعه عليها 
 لتبادل آخرين  أطفال صماتوأمه اءبصل والتفاعل مع أا التوإلى السمعيةاالطفال ذوي اإلعاقه 

  .المعلومات والخبرات عن حاله طفلهم لتمكينهم من التخطيط المستقبلي لرعايه طفلهم 
  

وقد أوضحت الدراسة انه في حالة عدم وجود  : )18(" م 1995  :ايهاب الببالوي"  دراسه - 5 
َمكانيات المعاق سمعيا  وآثارها وقدرات واالسمعية ةاإلعاقًالوعي لدى أسرة المعاق سمعيا بطبيعه 

 سوف تواجهها ةاألسر فان ة ،اإلعاق التي تتطلبها طبيعه وظروف تلك المعاملةساليب أومن ثم 
َسواء في تعاملها مع االبن المعاق سمعيا أو في القيام بوظائفها األخرى , العديد من المشكالت 
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قه داله سالبه بين االتجاهات حيث اشارت نتائج الدراسة الى انه توجد عال, تجاه بقيه افرادها 
 . ٕالوالديه السالبه وانخفاض تقبل الذات والسلوك العدواني لدى ذوى اإلعاقه السمعية

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن وجود طفل معاق  : )19( "م 1996  :شاكر قنديل "  دراسة - 6
 التي واالقتصادية واالجتماعية النفسيةد كبير من الضغوط حَسمعيا في االسرة قد يضاعف إلى 

ُوالذي يزداد كلما افتقدت األسرة المساندة من المجتمع والجهات  , ةاألسريلها مردود على الحياه 
 – خاصة الوالدين –ُ أعضاء النسق األسري إشراك ن أالدراسةوضحت نتائج أكما  , ةالمختص

 يشتها للضغوطعا ومعاقةاإلق مع فسرة على التواًيه المعاق سمعيا ينمي من قدرة األفي برامج رعا
 من هاًسر المعوقين سمعيا لتمكينها من مواجهه ما يقابلألسرى ، وهذا يتحقق بتوفير اإلرشاد األ

سر لتأهيل أطفالهم األ لتلك التعاونيةيم الجهود ظمن جانب أخر العمل على تنو, مشكالت 
ٕإجتماعيا واندماجهم في المجتمع بصورة متكامله  ً.  

  

وقد أوضحت الدراسة  : )20( "م 1998  : يطاوالسر و زيدانالعزيز الشخصي عبد "  دراسة - 7
 في أشد الحاجة الى مقابله إحتياجاتهم الماديه والتي  سمعياأن أولياء أمور األطفال المعاقين

والمعرفيه والخدمات , والخدمات العامة , والترويجيه , والخدمات الطبية , تشمل األمور الماليه 
التي تتضمن ضرورة التدخل المبكر مع أولياء األمور إلرشادهم حول كيفيه إكتشاف المجتمعيه و

,  في مرحله مبكرة من حياتهم ةًإعاقه األبناء مبكرا وبالتالي كيفيه التعامل معهم بصوره مناسب
ٕوكيفيه االستفادة من الخدمات المتاحه واختيار البرامج المناسبه وتبصيرهم بالمؤسسات وجميع 

وبث روح التعاون والتضامن بين تلك األسر لتفعيل برامج , خدمة في المجتمع المحلي مصادرال
الرعايه االجتماعيه وتغير االتجاهات نحوهم بصوره تجعل الناس عامة وأولياء األمور خاصة 

   .ينظرون إلى اإلعاقه بواقعيه ومن ثم تتغير إتجاهاتهم نحوها لتصبح اكثر ايجابية 
  

 االقتصادي واالجتماعي حول الحرمان : )21(" م Kubba , Haytham: 2004  "  دراسة- 8
ًحت نتائج الدراسة أن المعاقين سمعيا وأسرهم في حاجه إلى مزيد ضًلمعاقين سمعيا ، حيث أول

من خدمات التخطيط إلشباع احتياجاتهم االجتماعية واالقتصاديه وذلك لمواجهه اشكال الحرمان 
كما أوضحت نتائج الدراسة أهمية التنسيق بين   ،الطفل األصملفه التي يعانى منها المخت

ًرعاية المعاقين سمعيا وُأسرهم ، وضرورة اشراك أسر المعاقين مجال المؤسسات العاملة في 
 بالمعلومات ٕوامدادهم ألبنائهم الرعايةتخطيط خدمات وتنظيمهم بشكل تعاوني وتضامني لًسمعيا 

   .كالت المرتبطه بتوفير خدمات الرعايه ألطفالهموالمهارات المطلوبه لمواجهه المش
  

  التعامل مع أسر في خالقيةاألحول األبعاد   : )22( " مHyde Merv : 2006 " دراسة - 9
 والدعم يًطفال المعاقين سمعيا ، وقد أظهرات نتائج الدراسة أهميه ايجاد الدعم االجتماعألا

ً الصم الذين تم تشخيصم حديثا يحتاجون األطفالباء أً ألسر المعاقين سمعيا ، حيث أن الثقافي
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إلى توفير المعلومات والخبرات التى تمكنهم من مواجهه متطلبات واحتياجات طفلهم المعاق 
ُسمعيا ، وأوضحت الدراسة انه يمكن اكتساب تلك الخبرات بصورة أفضل من خالل تفاعالتهم  ً

ة لعرض مشكالتهم وتبادل المهارات مع غيرهم من األسر عن طريق تنظيم المناقشات الواسع
والخبرات ، وكذلك توفير الدعم المهنى للوصول الى مستوى أفضل فى التعامل مع أطفالهم 

وهذا يتطلب توفير . والوصول إلى خدمات الرعايه المجتمعيه المناسبة ودرجة االعاقه السمعيه 
ًسر والمهنين خصوصا تلك ًسر المعاقين سمعيا وتنويع سبل االتصال بين األأالمعلومات عن 

 الوصول مكانيةٕاوً ألطفالهم حديثا لتوفير الفهم والمعوفه السمعية ةاإلعاقسر التي تم تشخيص ألا
  .واالختيار للموارد 

  

 حول خدمة مجتمع الصم في مقاطعة لوس :)23( " مVeronica Tran  :2006"   دراسة -10
 نتائج وقد أوضحت , وأسرهملمقدمة للصم حيث استعرضت الدراسة خدمات الرعايه ا, انجلوس 
كما انه يوجد حاجز بين االخصائيين االجتماعين ,  أسر الصم اليتلقون خدمات كافيه أن الدراسة

وأسر الصم وارجعت هذا إلى نقص الخبرات والمعلومات التي يتم توفيرها ألسر الصم في 
وعدم  وجود البرامج , ايه البنائهم المجتمع حول طبيعه العمل بالمؤسسات التي تقدم خدمات الرع

كما , واالنشطه التي توجد الترابط والتعاون بين أسر الصم وفريق العمل بتلك المؤسسات 
 أسر مجتمع الصم لتنمية مهاراتهم في التعامل مع مشكالتهم تنظيم إلى الحاجةوضحت الدراسة أ

كذلك ربط تلك األسر بالموارد  لهم وتوظيفها بطريقة جيدة والمتاحة اإلمكانيات ستثماراو, 
المناسبه بالمجتمع بما يساهم في تطوير الخدمات الضروريه لتلبيه احتياجات تلك األسر 

  .وأطفالهم الصم 
أوضحته الدراسات يمكن بلورة مجموعة من النقاط األساسية تبين وفي ضوء ما سبق وما  -   

  -:أهمية الدراسة الراهنة وذلك فيما يلي
المرتبطة باألسرة من أكثر المشكالت االجتماعية للمعاقين سمعيا ، لذا فإن عملية  المشكالت - 1

تنظيم ورعاية أسر المعاقين سمعيا جزء ال يتجزأ من برامج الرعاية المقدمة لهذه الفئة كواحدة من 
  .الفئات الخاصة

ة ذاتها إذا لم  قد تؤدي البيئة األسرية إلى مشكالت توافقية ، وقد تكون األسرة مصدر لإلعاق- 2
يتوفر لها الدعم والمساندة المجتمعية ، حيث أوضحت الدراسات أن الطفل المعاق  هو أسرة 

  .معاقة نظرا لتأثير إعاقة الطفل على نسق األسرة ككل
 

ٕ أهمية تضامن أسر المعاقين سمعيا وايجاد عالقات تعاونية وتشاركيه كعامل مؤثر في كسب - 3
ير مجتمعي جزئي في الواقع االجتماعي المحيط بتلك األسر  وتوفير التأييد والحشد إلحداث تغي

  .ٕفرص أفضل تمكنها من أداء وظائفها المنوطة بها واشباع احتياجاتها ومواجهة مشكالتها
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 العمل مع أسر المعاقين سمعيا يتضمن مساعدتهم لكي يتحولوا من إعتماديون إلي مشاركون - 4
 ألبنائهم المعاقين ، والتفاعل والتواصل فيما بينهم لتبادل فاعلون في برامج الرعاية المقدمة

 .الخبرات بما يمكن األسرة من التخطيط المستقبلي لجهودها في رعاية المعاق سمعيا

 أن أسر المعاقين في حاجة إلي المساندة وتزويدهم بخبرات العمل المشترك ، وتكوين - 5
سسات رعاية المعاقين سمعيا الحكومية جماعات للمساعدة الذاتية من تلك األسر داخل مؤ

ٕواألهلية للمشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروعات والبرامج وايجاد التدعيم العاطفي واالجتماعي 
 .ألسرة المعاق سمعيا

 قد تكون األسرة عائقا للمؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية للمعاقين سمعيا ، ومن ثم توجد - 6
 ما يدور في ذهن أفراد األسرة وخاصة الوالدين من لىبة عحاجة لتوفير المعلومات واإلجا

تساؤالت حول احتياجات المعاق سمعيا عن طريق مهنيين متخصصين ، وكذلك حاجة األسرة 
 إعاقة ممن مروا بنفس التجربة ومحاوالتهم الناجحة والفاشلة في تعاملهم مع اآلخرينللتحدث مع 

  .طفلهم 
 

 وتعاونها مع وأسرهمالتنظيمات المنبثقة من القائمين سمعيا التأكيد على دور الجماعات و - 7
، لربط تلك األسر بالموارد المناسبة بالمجتمع  فريق العمل المهني بمؤسسات الرعاية االجتماعية

  . المتاحة في تطوير خدمات الرعاية المقدمة للصم وأسرهماإلمكاناتواستثمار 
 

  

سر المعاقين أاسة الراهنة في التعرف على واقع وعلى ذلك فإنه يمكن تحديد مشكلة الدر - 
م االحتياجات والمشكالت الخاصة بهم والوقوف على دور جمعيات الرعاية في هسمعيا وتحديد أ

، والعوامل المطلوب توفيرها إلنجاح  تحقيق التعاون والتضامن بين مجتمع أسر المعاقين سمعيا
  .هذا التعاون والتضامن

  
  :أهداف الدراسة

  -:ل الطرح السابق فإنه يمكن تحديد أهداف الدراسة الراهنة فيما يلي من خال
إبراز التضامن كقيمة أخالقية يجب تفعيلها بين كافة األسر بالمجتمع بصفة عامة وأسر ذوي  - 1

 للتعامل بفاعلية وواقعية مع الظروف المرتبطة بوجود  ،االحتياجات الخاصة على وجه التحديد
  .هاأفراد لدى أحد إعاقة

 أهمية انفتاح أسر المعاقين سمعيا على المجتمع المحيط وزيادة الروابط فيما بينهم إيضاح - 2
 .داخل الجمعية كبناء تنظيمي يجمعهم ، وكذلك بين الجمعية وباقي المؤسسات بالمجتمع المحيط



 10

تجاه تعزيز الوعي البيئي وخلق أنماط جديدة من السلوك االيجابي لدي أسر المعاقين سمعيا  - 3
التعامل مع مواردهم الذاتية والموارد البيئية ، وتفعيل مشاركتهم في تكوين جماعات للمساعدة 

 .الذاتية وتطوير أنساق المساعدة الطبيعية المدعمة للمعاقين وأسرهم 

 المعاقين سمعيا رعاية االجتماعي بمؤسسات األخصائيمحاولة وضع تصور مقترح لدور  - 4
 التضامن كمدخل لتنظيم مجتمع أسر المعاقين ، وزيادة فاعلية التعلم إستراتيجيةفي استخدام 

 . السمعيةاإلعاقةالوظيفي للمعلومات في مجال التعامل مع 

  
  :النظرية منطلق الدراسة* 
 األسري للتأكيد على أهمية الترابط في اإلرشادستخدم هذه النظرية في وت:  نظرية التواصل  -1

 وتؤكد النظرية على "conjoint family counseling" المشترك ياألسر اإلرشاد" نموذج إطار
 األسر واالستماع لبعضهم البعض ها منالتواصل والخبرة االنفعالية لألسرة وانفتاحها على غير

 وتنمية مهارات التواصل لمساعدة أعضاء األسرة ليصبحوا أكثر وعيا ، وتعزيز  ،وتدعيم الصلة
لحياتية وتسهيل عملية التغير من خالل توجيه مهني ، لتنمية عملية التوافق مع المتطلبات ا

قدرات األسرة على التعامل مع المشكالت التي تواجهها وتؤثر سلبيا على توازن النسق 
  )24(.األسري

 الدراسة الراهنة في بناء ثقافة داخلية أهداف بما يتفق مع ويتم االستفادة من نظرية التواصل    
عيا لتعزيز التضامن كقيمة أخالقية وتدعيم مفهوم المساعدة الذاتية كآلية بين أسر المعاقين سم

لتوفير المساندة والتعاون بين أسر المعاقين سمعيا ، وتوفير المعلومات التي تحتاجها تلك األسر 
وتوجيه سياسات جمعيات الرعاية إلتاحة فرص للتعامل والتالقي بين أسر المعاقين سمعيا وبناء 

  . التواصل والمشاركة الجماعيةقدراتها على
 مظاهر الحياة االجتماعية تؤلف فيما أنرية البنائية على أساس تقوم النظ  : البنائيةريةالنظ - 2

هربرت " ذلك وأوضحبينها وحدة متماسكة متسقة ، ومن هنا ظهرت فكرة النسق االجتماعي ، 
ساند الوظيفي واالعتماد في مجال تشبيه المجتمع بالكائن العضوي ويؤكد على الت" سبنسر

 ، فالمجتمع بناء ياالجتماع في كل مرحلة من مراحل التطور عالمجتمالمتبادل بين نظم 
 البعض في كل واحد متماسك يبعضهم متماسك يتألف من أفراد وجماعات يرتبطون ياجتماع

  )25(.عن طريق عالقات اجتماعية محددة
 معظم المشكالت األسرية تنتج نتيجة أنري يتضح وبتطبيق النظرية البنائية في المجال األس   

 تحدث في األسرة قبل إمكانية أنلفشل البناء داخل النسق األسري ، والتغييرات البنائية البد 
على انه ) المشكلة( الفرد صاحب العرض إلىتحسين أو خفض األعراض الفردية ، حيث تنظر 



 11

التغيير في النسق األسري يتطلب األمر رسم ني من خلل ، وإلحداث ابمثابة مؤشر لبناء أسري يع
خريطة للبيئة األسرية تحدد فيها أوال العوامل التي تسهم في اضطراب األداء األسري ، ثم بعد 

 داخلها اإلجرائية بما يساعدها على تغيير القواعد األسرة وموارد إمكانياتذلك كيفية توظيف 
  .لمواجهة الخلل في أدائها ألدوارها

هو إال مؤشر لبناء  هذا فالمعاق سمعيا الذي يعاني من اضطراب في الشخصية ماوعلى     
 الفرعية األمر الذي يستدعي التدخل لتغيير بناء تلك األنساق   أنساقهسري يعاني من خلل في أ

 التواصل لتعلم طرق جديدة إلشباع احتياجات ومواجهة أنماط بناء أسري فاعل يدعم ٕوايجاد
 .يامشكالت المعاق سمع

  

  :مفاهيم الدراسة  *
 -:مفهوم إستراتيجية التضامن  -1 

ً ونظرا إلى تشابك العوامل ، المجتمعات البشرية  بتطور قد تطورةاإلستراتيجي مفهوم أن      
فإن مفهوم اإلستراتيجية  اإلقتصاديه واإلجتماعيه والتكنولوجيه والسياسية في المجتمع المعاصر

والبدائل لتحقيق أهداف أو غايات تعبر عن حاجه أو حاجات  أفضل الوسائل ختيارايعني 
مكانات المتاحة والظروف المحيطه  اإلعتباراالآخذين بعين  , ة معينة من بيئةأساسية مشتق

  . لألهداف المحققة البدائل ختياراووالموانع والعوائق المحتمله 
 "م الوسائل لتحقيق األغراضن استخداف "في القاموس االنجلينزي بأنها " واغنالز"وقد عرفها 

  )26(-:وتشمل على أربعه نواحي 
 . األهداف وتحديدها اختيار - 1

 . لتحقيق األهداف والوصول اليها ة األساليب العلمياختيار - 2

  .التنفيذيةوضع الخطوط  - 3

 .تنسيق النواحي المتصلة  - 4
  

لق بتوزيع  تتضمن نظام متسلسل من األهداف األساسية والخطط التي تتعواإلستراتيجية -   
واالستراتيجيه الناجحه هي التي توجد , وتخصيص الموارد بالمؤسسه أو المنظمه لتحقيق أهدافها 

 يوفرأندريه " واألهداف والفرص المناسبة وقد وضع المنظمةبين موارد ما  ةعالمتقاطفي المساحة 
  )27( -:قانون لالستراتيجية يتضمن " 

  -:     حيث ل  ق  م  ز= س 
  .االستراتيجي الناجح العمل = س 
  .عامل خاص بطبيعه الموقف أو الحاله الراهنة = ل  
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  )الموارد وإلمكانيات المتاحه  ( الماديةالقوه =   ق
  القوه المعنويه= م   
  عنصر الزمن= ز  

والدفع بعنصر الزمن بهدف الوصول ) م(صغيره وجب رفع كمية ) ق(وأوضح أنه كلما كانت 
 والتوجيه للموارد والطاقات البشرية التعبئةن فاالستراتيجيه تعنى ف, بمستوى جيد ) س(الى 

يم المشرف على عمليه ظوالمادية قصد تحقيق أفضل وأمثل لألهداف الموضوعة من طرف التن
  .التخطيط أو عمليه وضع االستراتيجية 

  

منظومة داخل ال   ويعني التضامن توثيق عرى التعاون والتآلف والتآزر بين الناس سواء-    
األسرية الضيقة أو داخل كيان اكبر طائفي أو محلي أو قومي أو في إطار العالقة اإلنسانية 

  )28( -:ويمكن أن نميز بين خمسة مستويات من التضامن .  العامة
ويشار إليه بالتضامن الميكانيكي ويكون ناتج عن وجود الغريزة  : التضامن الطبيعي) 1   

د حاول اإلنسان منذ وجوده على هذا الكوكب أن يجعله بيتا صالحا والطبيعة اإلنسانية ، فلق
لحياته واستمراره ، فكان عليه أن يتوافق منذ البداية مع المكونات األساسية للبيئة المحيطة  وأن 

 )29(.يعيش في جماعات ثم تجمعات تضامنية حتى اتخذ التنظيم اإلنساني شكل الدولة

اتج عن رابطة النسب والقرابة داخل التشكيلة العصبية من  ويكون ن:التضامن العضوي ) 2  
حسب "  االنشطار –االنصهار" من قائم على مبدئي اقبائل وعشائر ، وهذا النوع من التض

العبارات األنثربولوجية ، أي تعزيز التوحد داخليا في مقابل األخر واالحتماء بالوحدة العشائرية 
 .ائرية األخرى والكيانات األكثر اتساعا مثل الدولةوحصر الوالء في مقابل الوحدات العش

 ويكـــــون نـــــاتج عـــــن األواصـــــر المتولـــــدة عـــــن مقتـــــضيات الحـــــراك : التـــــضامن الـــــوظيفي)  3   
ــ  وممارســات تناســبها أصــنافا ًااالقتــصادي والحرفــي فــي المجتمعــات ، فكــل بنيــة إنتاجيــة تفــرز مهن

إلطـــار العـــشائري أو الطـــائفي الـــضيق نـــشأ بينهـــا عالقـــات تعاضـــد وتـــضامن ، تتجـــاوز اتوطبقـــات 
 ."الخ... جمعيات رجال األعمال – النقابات المهنية –روابط الحرف " وذلك مثل 

وهو شكل التـضامن النـاتج عـن اشـتراك األفـراد فـي إطـار مـشكلة أو  : يتشاركالالتضامن ) 4    
 بينهم هـو القـضية ركيالتشإ أو وظيفية ، وانما القاسم رابيةققضية معينة دون أن تجمعهم صالت 

أو المشكلة أو الهدف المراد الوصـول إليـه ، وهـذا النـوع مـن التـضامن يظهـر فـي أشـكال منظمـات 
المجتمــع المــدني المختلفــة بمــستوياتها المتعــددة ، خــصوصا تلــك التــي تهــتم بتقــديم خــدمات الرعايــة 

  .للفئات الخاصة 
األسـمى مـن التـضامن النـاتج عـن معـاني وهـو الـشكل الرفيـع  : "المعنـوي " التضامن الروحي ) 5

ودالالت إنـــسانية مطلقـــة ، ســـواء كانـــت دينيـــة أو أخالقيـــة ، ولقـــد تجلـــى مبـــدأ التـــضامن والتكامـــل 
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بصوره وأشكاله في الدين اإلسالمي ، حيث يقر تحديد طريق التـضامن بـين الجماعـة انطالقـا مـن 
 خاصة أو عامة وتكون العناية بها نفـسيا األسرة باإلحسان للوالدين ولذوي القربى سواء كانت قرابة

وروحيـــا وماديـــا ، ويمتـــد التـــضامن إلـــى المحتـــاجين للرعايـــة فـــي األســـرة اإلنـــسانية الكبيـــرة ، فالـــدين 
اإلســالمي أقــر نظــام للتعــايش بــين األفــراد وكيفيــة تنظــيم العالقــات االجتماعيــة فــي إطــار التــراحم 

  . سويا من أجل البقاء والتضامن واالحترام وتبادل المصلحة والتماسك
وفي إطار مـا تقـدم فإنـه يمكـن تحديـد مفهـوم إسـتراتيجية التـضامن بمـا يتفـق مـع أهـداف  -   

  -:الدراسة الراهنة فيما يلي 
ًبناء عالقات تشاركيه بين مجتمـع أسـر المعـاقين سـمعيا فـي إطـار بنـاء تنظيمـي ، وتنميـة  -1    

ـــنهم مـــن خـــالل مـــ ـــة فيمـــا بي ـــة المتبادلـــة العالقـــات المتبادل ـــسفة االعتمادي ضامين وســـياق مفهـــوم فل
 .واختيار األساليب العلمية لتحقيق األهداف والوصول إليها

ً إليجـــاد وتجهيـــز بنيـــة أساســـية لممارســـة المعـــاقين ســـمعيا وأســـرهم تـــشاركيهبنـــاء عالقـــات  -2    
م وتـذليل الـصعوبات ًلألنشطة الحياتية المختلفة ، وتعزيز عمليـة إدمـاج المعـاقين سـمعيا فـي بيئـاته

التي تحول دون استفادتهم من الخدمات وأوجه الرعاية التـي تقـدمها المؤسـسات القائمـة حـولهم فـي 
 .المجتمع 

إيجــاد أنــشطة تــضامنية لتعزيــز الــوعي البيئــي وخلــق أنمــاط جديــدة مــن الــسلوك االيجــابي  -3    
لمــوارد البيئيــة المتاحــة والتــي يمكــن ًلــدى أســر المعــاقين ســمعيا تجــاه التعامــل مــع مــواردهم الذاتيــة وا

 .إتاحتها 

ًبناء آلية النفتاح أسر المعاقين سمعيا على المجتمع المحيط وزيادة الروابط فيما بينهم  -4    
داخل البناء التنظيمي الذي يجمعهم ، وتنسيق النواحي المتصلة بالمؤسسات المحيطة التي تخدم 

  .ًالمعاقين سمعيا وأسرهم 
  

ًع الخطط التنفيذية لتفعيل ممارسة المعاقين سمعيا وأسرهم لألنشطة الحياتية والبيئية وض -5     
والمجتمعية التي تتم من خالل البناء التنظيمي الذي يجمعهم ، لزيادة فاعلية التعلم الوظيفي 
ٕللمعلومات لدى المعاقين سمعيا وأسرهم وامدادهم بالجديد في مجال التعامل مع اإلعاقة السمعية ً 

. 
  

  -: مفهوم تنظيم مجتمع أسر المعاقين -2
ٕ تقوم بالدور الرئيسي في تربية أبناءها ورعايتهم واذا كان هذا يتم بالنسبة ل كانت األسرة وال تزا-

ألفرادها األسوياء ، فإن دور األسرة يتعاظم ويزداد أهمية تجاه أفرادها المعوقين لمساعدتهم على 
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 وزرع الثقة في نفوسهم وتوجيههم بما  ،حباط التي قد تواجههممواجهة مواقف الضغط والتوتر واإل
  .يمكنهم من االندماج في المجتمع واالعتماد على أنفسهم وبما يتناسب مع ظروف إعاقتهم 

ً ويحتــاج مجتمــع اســر المعــاقين ســمعيا إلــى اكتــساب المهــارات والخبــرات التــي تمكــن األســر مــن -
طفــل أصــم أو ضــعيف الــسمع لــديها ســواء مــا يتعلــق منهــا مواجهــة مــشكالتها المترتبــة علــى وجــود 

بأســاليب التنــشئة االجتماعيــة ، أو مــا يتعلــق بعمليــة تأهيلــه ، أو مــا يتعلــق بتــضامن وتعــاون تلــك 
األسر في كيفية توظيـف إمكانياتهـا ومواردهـا الذاتيـة لتـوفير الخـدمات والبـرامج التـي يمكـن تنفيـذها 

  .ل التعاون مع المؤسسات القائمة بالمجتمع باالعتماد على أنفسهم ، أو من خال
  
 واألســرة  ،ًيمكــن النظــر ألســر المعــاقين ســمعيا كأنــساق فرعيــة" النظريــة البنائيــة "  وفــي ضــوء -

 النــسق األســري  تكامــلكنــسق متغيــر تحــاول دائمــا أن تكــون فــي حالــة مــن التــوازن للحفــاظ علــى
 تتعلــق بنمــو احتياجــات أفــراد األســرة ، أو والتوافــق مــع المتغيــرات التــي تحــدث فــي كــل وقــت والتــي

فاألسرة ينظر إليها على أنها وحدة توافقية بها .  ظهور مواقف طارئة تحتاج اتخاذ إجراءات معينة
وتتجاوب األسرة مع متطلبات النضج واالحتياجات االجتماعية مـن ، مصادر لنمو ونضج أفرادها 

التغيــرات فــي األنــساق الرئيــسية  وكــذلك التعامــل خــالل عمليــة انجــاز أو أداء المهــام التــي تتــضمن 
  )30(. مع األبنية االجتماعية والثقافية الخارجية

  

هــذا ويــشير الباحــث إلــى أن مفهــوم تنظــيم مجتمــع أســر المعــاقين فــي إطــار الدراســة الراهنــة  -
  -:يتضمن ما يلي 

اتهم االجتماعيـة لمقابلـة ًالممارسة الرامية لمساعدة أسر المعـاقين سـمعيا علـى اسـتخدام بيئـ -1    
 والجهـود ةٕاحتياجاتهم ، وايجاد أنشطة تشاركيه فيما بينهم للعمل على تدعيم دور المنظمات األهليـ

 .ًالتطوعية في مجال رعاية المعاقين سمعيا 

 بمساعدتهم علـى  ،مساعدة تلك األسر على التعامل بفاعلية أكثر مع مشكالتهم وأهدافهم -2    
 .توى من المشاركة والتوجيه الذاتي والتعاوني ٕالنمو وايجاد مس

إحداث تغيير بناء في أنساق تلك األسر من خالل إيجاد التـرابط والتعـاون والتـضامن بـين  -3    
 .تلك األنساق في إطار بناء تنظيمي محدد 

دة ًإيجاد التكامل بين أسر المعاقين سمعيا كأنساق فرعية بما يمكنهـا مـن توظيـف واالسـتفا -4    
 . أفضل استفادة ممكنة– المتاحة والتي يمكن إتاحتها -من الموارد الذاتية 

ٕزيــادة التفاعــل بــين أســر المعــاقين ســمعيا وايجــاد آليــة للتواصــل وبنــاء قنــوات تواصــل بــين  -5     ً
أفــراد تلــك األســر لتبــادل الخبــرات والمهــارات فــي التعامــل مــع المــشكالت والتخفيــف مــن الــضغوط 

ٕا أسرة العاق سمعيا ، وابراز النماذج الناجحة لالقتداء بها واإلفادة من خبراتهاالتي تتعرض له ً.  
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   -:ً مفهوم المعاقين سمعيا -3
 تحتــل حاســة الــسمع أهميــة خاصــة فــي حيــاة الفــرد ، فهــي تعتبــر بمثابــة الجــسر الــرابط بــين -    

 فإنهــا تحــول دون الفــرد ومــا يحــيط بــه مــن أشــياء وأشــخاص ، فــإذا فقــدت هــذه الحاســة أو ضــعفت
تواصـــل الفـــرد مـــع اآلخـــرين مـــن حولـــه وتـــؤدي إلـــى درجـــة معينـــة مـــن إســـاءة الفهـــم وعـــدم الـــشعور 
ًباالرتيــــاح ، فالمعــــاقين ســــمعيا إذا مــــا قورنــــوا بغيــــرهم مــــن ذوي اإلعاقــــات الحــــسية األخــــرى لــــديهم 

ًعالقـــات أقـــل مـــع أفـــراد أســـرهم ومـــع األشـــخاص اآلخـــرين فهـــم منعزلـــون اجتماعيـــا نـــسبيا  ويجـــدون ً
  )31.(صعوبة في التكيف االجتماعي 

 جميـــع – مـــن الناحيـــة اإلجرائيـــة –ً ومـــصطلح المعـــاقين ســـمعيا مـــصطلح عـــام تنـــدرج تحتـــه -   
الفئـات التـي تحتــاج إلـى بـرامج وخــدمات التربيـة الخاصـة بــسبب وجـود نقـص فــي القـدرات الــسمعية  

لـسمعي تتـراوح بـين ضـعف سـمعي ًوالمعاقين سمعيا يندرجون فـي مـستويات متفاوتـة مـن الـضعف ا
ًبـــسيط وضـــعف ســـمعي شـــديد جـــدا ، لـــذلك فـــإن إيـــضاح مفهـــوم المعـــاقين ســـمعيا يقتـــضي بالتـــالي  ً

  )32( -:إيضاح مفهومي الصم وضعف السمع ، ويعرض الباحث ذلك فيما يلي 
  Deafness  :        أ ـ مفهوم الصم  

بل فأكثر بعد استخدام المعينات الـسمعية  ديسي70  هو الفرد الذي يعاني من فقدان سمعي يبدأ بـ 
  :مما يحول دون اعتماده على حاسة السمع في فهم الكالم ويشار إليهم بأنهم 

  أولئك األشخاص الذين يولدون ولديهم فقدان سمع مما يترتب عليـه عـدم اسـتطاعتهم تعلـم
 .اللغة و الكالم 

 ب اللغة والكالم أولئك األشخاص الذين أصيبوا بالصم في طفولتهم قبل اكتسا. 

  أولئـــك األشـــخاص الـــذين أصـــيبوا بالـــصم بعـــد تعلـــم اللغـــة والكـــالم مباشـــرة لدرجـــة أن آثـــار
 .التعلم قد فقدت بسرعة 

 Hard of Hearing :    ب ـ مفهوم ضعف السمع  

 ديسيبل بعد استخدام المعينات 69-30   هو الشخص الذي يعاني من فقدان سمعي يتراوح بين 
 ءجعله يواجه صعوبة في فهم الكالم باالعتماد على حاسة السمع فقط وهؤالالسمعية مما ي

األشخاص يكون لديهم رصيد من اللغة ولكن حاسة السمع لديه قاصرة ال تؤدي وظائفها إال إذا 
  .زود بالمعين السمعي المالئم وتدريبات التخاطب المناسبة 
ًاقين ســمعيا حــول تــأثير اإلعاقــة الــسمعية    وتباينــت الدراســات العلميــة التــي تناولــت مفهــوم المعــ

علــى النمــو الشخــصي واالجتمــاعي وذلــك نتيجــة لتأثيرهــا علــى عمليــة التواصــل ونتيجــة لــردود فعــل 
ًاآلخــرين واتجاهــاتهم غيــر الواقعيــة نحــو المعــوقين ســمعيا ، إال أن هنــاك إجماعــا علــى أن اإلعاقــة 

  )33( -:السمعية تؤثر على 
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ًفمــستوى النــضج االجتمــاعي لــدى المعــوقين ســمعيا أقــل منــه : مــاعي  مــستوى النــضج االجت-1  
 .لدى غير المعوقين وكذلك لدى فئات اإلعاقات األخرى 

ًفالتفــاعالت االجتماعيــة للمعــوقين ســمعيا مــع اآلخــرين محــدودة وذلــك :  التفاعــل االجتمــاعي -2  
 .ًنظرا لعملية التواصل المحدودة بينهم وبين اآلخرين 

ًفبشكل عام تبين الدراسـات أن المعـوقين سـمعيا يخطئـون فـي تقـديرهم لـذاتهم : الذات  مفهوم -3  
 .أكثر من غيرهم 

ًفــالمعوق ســمعيا يعــاني مــن مــشكالت فــي التكيــف ، فهــو يتمركــز حــول الــذات :  الشخــصية -4  
ًويتصف باالندفاع ويتضح ذلك في ظهور المشكالت االنفعالية بنسب عالية لدى المعوقين سـمعيا 

لــذلك فاإلعاقــة الــسمعية هــي مــن أشــد أنــواع اإلعاقــة أثــرا علــى المعــوق ألنهــا تتــسبب فــي عزلــه . 
 نتيجــة وجـــود حـــاجز التخاطــب ، فاللغـــة هـــي الوســيلة األولـــى التـــصال البــشر فـــي حيـــاتهم اليوميـــة 

)34(. 

ز ً هــذا ويــشير الباحــث إلــى أن تحديــد مفهــوم المعــاقين ســمعيا فــي ضــوء الدراســة الراهنــة يركــ-   
االجتمـــاعي لإلعاقـــة ، فاإلعاقـــة الـــسمعية ال تعتبـــر مجـــرد حالـــة طبيـــة تشخيـــصية النمـــوذج علـــى 

ــــة طبيــــة تشخيــــصية مــــع الثقافــــة والمؤســــسات  فحــــسب ، بــــل هــــي نتــــاج التفاعــــل بــــين كونهــــا حال
ًاالجتماعية والبيئة المادية واالجتماعية المحيطـة ، فالمعـاقين سـمعيا ال يعـدون معـاقين فـي الغالـب 

لحالة التشخيصية اإلكلينيكيـة ولكـن بـسبب حرمـانهم مـن االنتفـاع وفـرص العمـل والخـدمات بسبب ا
ًالعامــة والمــشاركة المجتمعيــة ، ويــؤدي هــذا الحرمــان إلــى اإلعاقــة والفقــر واللــذان يــشكال معــا حلقــة 
مفرغه ، ويعرف مفهوم اإلعاقة بهذا الشكل باسم النمـوذج االجتمـاعي لإلعاقـة فـي مقابـل النمـوذج 

ًلطبــي الــذي تعــارف عليــه النــاس طــويال والــذي يركــز علــى الحالــة اإلكلينيكيــة للفــرد بينمــا اإلعاقــة ا
الـــسمعية مـــن منظـــور النمـــوذج االجتمـــاعي نتـــاج التفاعـــل بـــين كـــل مـــن نقـــاط العجـــز أو القـــصور 

  .السمعي عند األفراد والبيئة التي يعيشون فيها 
  

  -:ًتطور رعاية المعاقين سمعيا وأسرهم * 
 لقـــد عـــرف اإلنـــسان اإلعاقـــة الـــسمعية منـــذ القـــدم ، وقـــد ذكـــر المعوقـــون ســـمعيا فـــي الكتـــب -   

السماوية ، إال أنه ليس ثمة ما يشير إلى أن المجتمعـات اإلنـسانية بـذلت أيـة جهـود منظمـة لتربيـة 
وتأهيــل األشــخاص الــصم قبــل القــرن الخــامس عــشر ، حيــث أنــشئت مدرســة الــصم والتــي أســسها 

م ، وفي القرن الثامن عـشر بـدأت المـدارس 1578عام  "LEONدي اليون "دعى راهب أسباني ي
والمؤسسات الخاصة لرعاية المعاقين سمعيا في أنحاء مختلفة مـن أوروبـا ، وفـي الواليـات المتحـدة 

م ، وفـي القـرن التاسـع عـشر 1817األمريكية أنشئت المؤسـسة األمريكيـة لتعلـيم الـصم والـبكم عـام 
نــشاء مــدارس ومؤســسات رعايــة يــديرها القطــاع الخــاص والقطــاع الحكــومي ، تواصــلت الجهــود إل
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وفي النصف الثاني من القـرن التاسـع عـشر أصـبح التركيـز فـي تربيـة المعـوقين سـمعيا علـى تعلـيم 
وكـان مـن رواد التربيـة الخاصـة ) لغة اإلشارة وتهجئـة األصـابع(الكالم وقراءة الشفاه واللغة اليدوية 

وهــو مختــرع جهــاز  "  Alexander Graham bell ألكــسندر جراهــام بــل "للــصم فــي أمريكــا 
الهــــاتف ، وفــــي القــــرن العــــشرين أصــــبح بإمكــــان المعــــوقين ســــمعيا الدراســــة فــــي صــــفوف خاصــــة 

 .)35(بالمدارس العادية إضافة إلى الدراسة في المؤسسات الخاصة 

إنــشاء اإلتحــاد العربــي للهيئــات    وبالنــسبة لرعايــة المعــوقين ســمعيا فــي الــدول العربيــة فإنــه قــد تــم 
م ، وذلـــك بهـــدف تنـــسيق جهـــود الهيئـــات الـــصحية والتربويـــة 1972العاملـــة فـــي رعايـــة الـــصم عـــام 

واالجتماعية العاملة في مضمار رعاية الصم وبذل الجهـود لتـوفير الرعايـة والتعلـيم والتأهيـل للـصم 
ملـــة فــي مختلـــف الــدول العربيـــة فــي كافـــة أنحــاء الـــوطن وذلــك بالتعـــاون مــع الهيئـــات الوطنيــة العا

والهيئات الدولية المتخصصة ويسعى االتحاد لتحقيق أهدافه بمختلف السبل والوسائل وذلـك وعلـى 
  :األخص ما يلي

تشجيع دعم برامج التدريب والبحث العلمي المتعلقة بميدان رعاية الصم واإلسـهام فـي تنفيـذها   * 
  .لــــــــــــــــــــــــــــكوتكــــــــــــــــــــــــــــوين أجهــــــــــــــــــــــــــــزة علميــــــــــــــــــــــــــــة وفنيــــــــــــــــــــــــــــة متخصــــــــــــــــــــــــــــصة لتحقيــــــــــــــــــــــــــــق ذ

تنظيم الحلقات الدراسية  والندوات العلميـة التـي تتـصل بدراسـة المـشكالت العامـة والفنيـة التـي   * 
  .تخص األصم

المـــشاركة والتعـــاون مـــع مختلـــف النـــشاطات الدوليـــة التـــي تتـــصل برعايـــة الـــصم وأســـرهم فـــي   * 
 .مختلف المجاالت

 - مــؤتمرات علميــة7–ات علميــة  نــدو6(م فقــد عقــد االتحــاد 1972 ومنــذ تأســيس االتحــاد عــام - 
ــــين )  احتفــــاال بأســــبوع األصــــم 24 ــــرأي والخبــــرات والمعلومــــات واألفكــــار ب حيــــث يجــــري تبــــادل ال

األعـــضاء فـــي الـــدول العربيـــة لتحقيـــق أقـــصى درجـــة مـــن االنـــدماج التربـــوي واالجتمـــاعي للمعـــاقين 
 )36(.  والمساواة سمعيا وبما يحقق تعاونهم وتفاعلهم الكامل مع بيئاتهم والمشاركة التامة

ًومن المناسب هنا اإلشارة إلى أهم الصعوبات في مجال رعاية المعوقين سمعيا في الدول العربية  
 )37(: وأهمها 

 االفتقار إلى التعاون بين الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تقدم الخدمات والبـرامج التربويـة -1
 .وتكاملها والتأهيلية ، فليس هناك آلية لتنسيق الخدمات 

 غيـــاب المفـــاهيم واألســـس الفلـــسفية الموحـــدة المتفـــق عليهـــا والتـــي مـــن شـــأنها توجيـــه الجهـــود -2
 .ًالمبذولة نحو تحقيق أهداف محددة لرعاية المعاقين سمعيا وأسرهم 

ً وجود هوة واسعة بين البرامج التدريبية المهنية ، فبوجه عام ينصب االهتمام حاليـا علـى تعلـيم -3
ًســـمعيا الـــصغار فـــي الـــسن فـــي حـــين أن األكبـــر ســـنا ال تتـــوفر لهـــم الخـــدمات والبـــرامج المعـــوقين 
 .المناسبة 
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 عــدم وجــود آليــة لتحقيــق المــساواة والرقابــة علــى المؤســسات التــي تقــدم بــرامج للمعــاقين ســمعيا  -4
 .والتأكد من أن الميدان يعمل فيه المؤهلين لذلك 

ًلمعـاقين سـمعيا لوجـود نقـص هائـل علـى صـعيد بعـض  غياب فلسفة العمل الفريقي في رعايـة ا-5
 .ًالمهن الالزمة في مجال وتربية ورعاية المعوقين سمعيا 

 إن األســر فــي الــدول العربيــة ال تــشارك بفاعليــة فــي تطــوير وتنفيــذ الخــدمات المقدمــة ألطفالهــا -6
 .ًالمعوقين سمعيا ، وال توجد آلية لتفعيل تلك المشاركات وتوجيهها 

طوير جهود الرعايـة لتتناسـب مـع حركـة المجتمـع واتجاهـات نمـوه ومـستلزمات التخطـيط  عدم ت-7
 .)38(ًوالتطوير في مجال رعاية المعاقين سمعيا وأسرهم 

حيـث بـدأت بجهـود . م 1945ً وفي مصر بدأت الخطوة األولى لرعاية المعاقين سمعيا عـام -    
شــبرا ، ثــم انتقلــت إلــى حــي الــسيدة الــصم أنفــسهم علــى شــكل رابطــة خاصــة بهــم أنــشئت فــي حــي 

ًم منحتها الدولة مبنى كبيرا بحـي مـصر الجديـدة 1965وفي عام ) تحت اسم جمعية الصم (زينب 
وأشــهرت كجمعيــة مركزيــة لهــا ) الجمعيــة المــصرية لرعايــة الــصم وضــعاف الــسمع (وأصــبح اســمها 

 لـم تنـشئ أي فـروع حتـى الحـق فـي إنـشاء فـروع لهـا بكافـة المحافظـات فـي الجمهوريـة ـ وان كانـت
ًاآلن ـ ولقد استطاعت الجمعية منذ إشهارها من تطوير خدماتها وبرامجها تطورا كبيرا ، ودعم هـذا  ً

ولقد بلغ . )39(التطور مشروعات البحوث العلمية التي كانت تجرى بالتعاون مع الهيئات األجنبية 
 " 22" ًمعيا فــي مــصر عــدد عــدد الجمعيــات المتخصــصة فــي تقــديم خــدمات الرعايــة للمعــاقين ســ

ًجمعيـــة تقـــدم خـــدماتها لهـــذه الفئـــة مـــن الفئـــات الخاصـــة تحديـــدا دون غيرهـــا ، هـــذا باإلضـــافة إلـــى 
جمعيـــات رعايـــة وتأهيـــل المعـــوقين التـــي تقـــدم خـــدماتها لنوعيـــات متعـــددة مـــن اإلعاقـــة ومـــن بينهـــا 

والـسمة الغالبـة . م 2005جمعيـة حتـى ) 98(ًالمعاقين سمعيا والتـي بلـغ عـددها إلـى مـا يقـرب مـن 
ــيم " لخــدمات هــذه الجمعيــات   األنديــة االجتماعيــة – تقــديم المــساعدات – التــدريب المهنــي –التعل

 القيــام بــالبحوث والدراســات وبــرامج توعيــة – الــبعض منهــا بــه دار للحــضانة –والرياضــية والثقافيــة 
  .)40(ً فضال عن صرف سماعات لضعاف السمع –اآلباء 

رة التضامن االجتمـاعي مـن خـالل اتحـاد هيئـات رعايـة الفئـات الخاصـة والمعـوقين   هذا وتقوم وزا
  )41( -:بالعمل على تحقيق األغراض التالية 

 تخطـــيط بـــرامج الرعايـــة والتنميـــة االجتماعيـــة التـــي تنفـــذها الجمعيـــات والمؤســـسات الخاصـــة -1  
عمـــل االجتماعيـــة التـــي العاملـــة فـــي ميـــدان رعايـــة الفئـــات الخاصـــة والمعـــوقين فـــي إطـــار خطـــة ال

 .يضعها االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة في حدود سياسة الدولة 

 إجراء البحوث والدراسات المتصلة بميدان عمل االتحاد ونـشرها بـين الجمعيـات والمؤسـسات -2  
 .الخاصة األعضاء 
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لعاملـــة فـــي مجـــال  وضـــع بـــرامج اإلعـــداد الفنـــي واإلداري ألعـــضاء الجمعيـــات والمؤســـسات ا-3  
رعايـة الفئــات الخاصــة والمعــوقين وأعــضاء مجــالس إدارتهــا والعــاملين بهــا لالرتفــاع بمــستوى األداء 

 .والكفاية الفنية للخدمات 

 تقويم جهود الجمعيات والمؤسسات ونشاط االتحاد على ضوء السياسة العامة وتقـديم تقـارير -4  
 .ادات بوزارة التضامن االجتماعي عن ذلك إلى اإلدارة العامة للجمعيات واالتح

 القيـــام بالتجـــارب الرائـــدة لنمذجـــة الخـــدمات ، وتقـــديم المعونـــة الفنيـــة للجمعيـــات والمؤســـسات -5  
 .لتطوير برامج الخدمات والرعاية بها 

 العمل على إيجاد وسائل االتصال بين الجمعيات ذات المجال الواحد والتنسيق بين مختلـف -6  
ً فــي نطــاق االتحــاد تحقيقــا لتبــادل الخبــرات وايجــاد التعــاون عمــال بــروح الفريــق الجمعيــات الداخلــة ًٕ

 – إقليميـا –ًمحليـا ( ًوتدعيما لنظام األسرة فـي وضـع طريقـة تنفيـذ البـرامج والمـشروعات المـشتركة 
 )ًدوليا 

  ويقــوم اتحــاد هيئــات رعايــة الفئــات الخاصــة والمعــوقين بإصــدار نــشرة دوريــة ربــع ســنوية منــذ عــام
 نــشر الجديــد فــي –مناقــشة قــضايا ومــشكالت المعــاقين ( وأهــم مــا تتناولــه هــذه النــشرة . م 1984

 نــشر التــشريعات الخاصــة - عــرض البحــوث والدراســات العلميــة –ميــدان رعايــة وتأهيــل المعــاقين 
ً، وقــد أنــشأ االتحــاد مركــزا للمعلومــات بهــدف تجميــع وحفــظ ) الــخ... برعايــة المعــوقين وتعــديالتها

علومــات العلميــة المتكاملــة الخاصــة باإلعاقــة والتأهيــل والعلــوم المتــصلة بهــا  وتــصنيف وفهرســة الم
وتوثيـق واسـتخالص هــذه المعلومـات بأحــدث الطـرق لمعاونــة متخـذي القــرار والمخططـين والهيئــات 

 .األعضاء على تأدية مهامهم 

الكميــة والكيفيــة للخــدمات  هــذا ويــشير الباحــث إلــى انــه رغــم التحــسن الواضــح فــي الناحيــة -      
ًالمقدمة للمعاقين سـمعيا كفئـه مـن الفئـات الخاصـة فـي مـصر ، إال أن هنـاك حاجـة ملحـة لتكثيـف 
تلك الجهود وتكاملها من خالل نماذج جديدة تشرك المؤسسات والجمعيات والمواطنين بدور فاعـل 

شاركة القوميـــة والمـــسئولية ًلـــدعم عمليـــات التأهيـــل والرعايـــة للمعـــاقين ســـمعيا ، وتوســـيع قاعـــدة المـــ
ًاالجتماعية التضامنية للتصدي لمشكالت المعاقين سمعيا وأسرهم ، بما يؤدي إلى زيادة انـدماجهم 
ٕفي األنـشطة اإلنتاجيـة وتنظـيم جهـودهم التعاونيـة وايجـاد الـدعم المناسـب لهـا مـن كافـة المـستويات 

 .المجتمعية 

جد في مصر إحصاءات رسمية تحدد عـدد المعـاقين ومن المناسب هنا اإلشارة إلى انه ال تو   * 
مــصاب بمختلــف أنــواع )  ماليــين 7(، ولكــن هنــاك تقــديرات تــشير إلــى أن مــصر بهــا أكثــر مــن 

علـى األقـل )  مليـون2(من سكان مصر ، وان مـن بيـنهم %) 11(اإلعاقات وهو ما يعادل حوالي 
 الـشباب ويـضاف إلـيهم آالف منهم علـى األقـل فـي سـن%) 50(مصابون بإعاقات السمع والكالم 
   .)42(ًمن العاملين في الصناعة سنويا
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  :ًحاجة أسر المعاقين سمعيا للتضامن والرعاية المجتمعية *   
ً    إن ظهـور إعاقـة لـدى أحـد أفــراد األسـرة قـد يـشكل تحـديا لتكامــل األسـرة ويـؤثر علـى دورة حيــاة 

م كـل مرحلـة تمـر بهـا األسـرة وقـد تـصبح األسرة ، وما يترتب على ذلك مـن تبـاطؤ فـي تحقيـق مهـا
األسرة غيـر قـادرة علـى االنتقـال أو التحـول النـاجح مـن المرحلـة التـي تمـر بهـا إلـى المرحلـة التاليـة 
لها ، ويصبح النسق األسري فـي حاجـة إلعـادة بنـاء للتعـايش مـع متغيـر اإلعاقـة  ويمكـن توضـيح 

  )43( -:ذلك فيما يلي 
 يـؤثر عليهـا فـي اتجـاهين دد طفل له احتياجات خاصة في األسرة قفوجو : تباطؤ دور األسرة -1
أولهمــا تبــاطؤ نمــو الطفــل الــذي لديــه احتياجــات خاصــة بمقارنتــه بأخوتــه ، والثــاني تــأثر أعــضاء : 

األســرة اآلخـــرين ونقـــصان االهتمـــام بهـــم ، حيـــث أن االهتمـــام والعنايـــة المـــضاعفة بالطفـــل المعـــاق 
فراد األسرة ، وربما يؤثر ذلك حتـى علـى عمليـة إشـباع احتياجـاتهم ًسمعيا يكون على حساب بقية أ

 .العادية 

تختلــف طـرق االهتمـام بالطفــل المعـوق مـن أســرة ألخـرى  ممــا  : اضـطراب األدوار فــي األسـرة -2
يؤثر على أداء األبوين لدورهما ال محالة ، وكلما كانت اإلعاقـة أشـد كانـت االضـطرابات فـي أداء 

ًقد يتم إعادة توزيع األدوار ايجابيـا وسـلبيا حـسب توجهـات العالقـات داخـل األسـرة األدوار أكبر ، و ً
ومكانة األب ومكانـة األم ، ممـا يـؤدي بالـضرورة إلـى اخـتالف هـذه األدوار واضـطرابها ، ومـن ثـم 

 .ينعكس ذلك على سلوك المعاق في فهمه لنفسه أو عالقته مع أفراد األسرة اآلخرين 

حيــــث يعكــــس االضــــطراب الــــداخلي فــــي األســــرة  :  االجتماعيــــة لألســــرةاضــــطراب العالقــــات -3
اضطرابات مؤكدة في عالقات األسرة الخارجية مع الجيران واألقـارب ، وفـي عالقاتهـا االجتماعيـة 
ًالمختلفة مما يؤدي كثيرا إلى اضطراب صورة األسـرة ومكانتهـا لـدى المجتمـع الخـارجي ومؤسـساته 

. 

 األسرة مع أفرادها المعوقين عبر التـاريخ بـين القبـول التـام والـرفض التـام     هذا ولقد تباين تعامل
ويتضح من مراجعة  . )44(حسب قوة عالقتها بالقيم الدينية واألعراف والتقاليد االجتماعية السائدة 

ًدراســات التربيــة الخاصــة أن ردود الفعــل التــي تظهرهــا أســر األطفــال المعــاقين ســمعيا تختلــف مــن 
 . )45(ٕأخــرى ، وانهــا إذا كانــت ضــمن حــدود معينــة فإنهــا تعتبــر طبيعيــة وربمــا صــحية حالــة إلــى 

وبـــصفة عامـــة تـــرتبط ردود الفعـــل النفـــسية التـــي تظهرهـــا أســـر األطفـــال المعـــوقين بمجموعـــة مـــن 
   )46( -:العوامل أهمها 

ًتولـــد اإلعاقـــة ضـــغوطا نفـــسية أكبـــر عنـــدما يتقـــدم الطفـــل كـــذلك :  خـــصائص الطفـــل المعـــوق - أ
تختلــف ردود فعــل الوالــدين بــاختالف فئــة اإلعاقــة لــدى طفلهمــا وبــاختالف المــشكالت التــي يعــاني 

 .منها 
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وتبـين الدراسـات أن قـدرة الوالـدين علـى مواجهـة الـضغوط الناجمـة عــن :  خـصائص الوالـدين - ب
إعاقـــة الطفـــل تختلـــف بـــاختالف خصائـــصهما ، ومـــن أهـــم الخـــصائص المرتبطـــة بالوالـــدين الخبـــرة 

ضـــية ، والعمـــر ، ومـــستوى الـــدخل ، واألنمـــاط الشخـــصية ، والـــذكاء ، وطبيعـــة العالقـــات بـــين الما
 .الزوجين ، وتفسيرهما ألسباب اإلعاقة 

ومــن المتغيــرات المهمــة األخــرى التــي تــؤثر بــشكل واضــح علــى مــستوى :  خــصائص األســرة - ج
ــــدان الوضــــع األســــري العــــام وبخاصــــة فيمــــا ي ــــي يتعــــرض لهــــا الوال ــــضغوط الت ــــق بالمــــستوى ال تعل

 االجتماعيــة الــصعبة تــرتبط بــضغوط نفــسية –الظروف االقتــصادية فــ(  االجتمــاعي –االقتــصادي 
 ).اكبر 

ومنهــا اتجاهــات المجتمــع نحــو اإلعاقــة واألشــخاص المعــوقين وطبيعــة :  العوامــل االجتماعيــة - د
ـــة التـــي يوفرهـــا المجتمـــع للمعـــوقين وأســـرهم   صـــحية  –يميـــة خـــدمات تعل( الخـــدمات وأوجـــه الرعاي

 ) .الخ...  تأهيلية – اقتصادية –ترويحية 

فــــور التـــي تتولــــد لــــدى والـــدي الطفــــل   بالــــصدمة     وتبـــدأ ردود الفعــــل االنفعاليــــة ألســـرة المعــــاق
ن األسـرة تحـاول أن أا لإلعاقة السمعية ، حيث أنهما ال يصدقان أن طفلهما معوق ، بل ماكتشافه

حـد الحيـل الدفاعيـة التـي يمارسـها أإلعاقة ، واإلنكـار هنـا يمثـل تقنع نفسها وتنكر عدم وجود هذه ا
الفـــرد أو الجماعـــة عنـــد التعـــرض لموقـــف مـــؤلم أو غيـــر مرغـــوب وغيـــر متوقـــع ، ثـــم يتولـــد شـــعور 
ًبالذنب لدى والدي الطفل المعوق سمعيا لشعورهما بأنهما تسببا فـي إعاقـة طفلهمـا نتيجـة التقـصير 

وفي ظل ثقافـة .  إنما هي عقاب على جريمة أو فعل خاطئ لهما أو العتقادهما بان إعاقة الطفل
يعتقد البعض فيهـا إن اإلعاقـة هـي عقـاب أو خطيئـة قـد يحـاول الوالـدان تجنـب مخالطـة النـاس أو 

ًعــــزل الطفــــل المعــــوق خجــــال أو خوفــــا مــــن ردود أفعــــال اآلخــــرين  ومــــع عــــدم نجــــاح المحــــاوالت . ً
الوالـدين إلـى الـشعور باليـأس والعجـز فيوجهـان شـعورهما م فـان ذلـك يـدفع بمالمستمرة لمعالجة الص

ـــق بـــسبب المـــسؤوليا ـــاب ، والقل  الجـــسمية تبالغـــضب نحـــو الـــذات ممـــا يجعلهمـــا يـــشعرون باالكتئ
وال يجد الوالـدان فـي . وللضغوط الهائلة واالحتياجات الخاصة المترتبة على إعاقة الطفل السمعية 

( والقـوى الخارجيـة ) الذاتيـة(قع والبحث عن القوى الداخليـة ًنهاية المطاف مفرا من قبول األمر الوا
الالزمــة ) الــخ ... التجربــة بــنفسســر مــرت أالجمعيــات المتخصــصة ، المعلومــات ، األصــدقاء ، 

  )47.(للتغلب على المشكلة ومواجهتها 
ً    وعلى هذا فان مشكلة المعاق سمعيا هي مشكلة األسرة كلها ، فوراء كل إنسان ذي حاجات 
ًخاصة أسرة ذات حاجات خاصة ، حيث تتعرض أسر المعاقين سمعيا لمستويات عالية من 
ًالضغوط وتواجه جملة من الصعوبات والمشكالت الخاصة والمرتبطة بحالة اإلعاقة ، هذا فضال 

حيث على ما تواجه من توترات وضغوط مثل غيرها من األسر في المجتمعات المعاصرة 
ًالجتماعية تشكل هاجسا اجتماعيا في مختلف المجتمعات المعاصرة أصبحت الضغوط البيئية وا ً
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نتيجة إهمال البعد اإلنساني وسيطرة الجوانب المادية على معطيات الحياة واختالل منظومة القيم 
ً، األمر الذي أدى باألفراد الذين هم بالفعل في وضع هامشي أن يكونوا أكثر تهميشا وذلك نظرا  ً

  .  من إنسانية الحياةلتصاعد خطر اإلقالل
 سمعيا عدم توفير أنظمة للمساندة ينومن المشكالت االجتماعية التي تواجهها أسر المعاق    

االجتماعية لألسرة ، مما يجعل اآلباء يتخبطون في معالجة ابنهم بشتى الوسائل وشعورهم بالقلق 
 ةوتواجه أسر. )48(سوة عليهواليأس مما يدفعهم إلى المغاالة في العطف على األصم أو نبذه والق

 سواء قالمعاق سمعيا جملة من المشكالت المرتبطة بتلبية الحاجات المعقدة لدى طفلها المعا
، ويمكن بلورة هذه المشكالت في ضوء المراحل التالية ..... كانت صحية أو تعليمية أو تأهيلية

:-  
اقة تمر األسرة بمجموعة من  عند اكتشاف حالة اإلع-:مرحلة اكتشاف الفقدان السمعي -   أ

لذا تكون األسرة بحاجة للدعم والمساندة  قد تكون األصعب بالنسبة ألفرادها ، ردود الفعل 
 حالة الطفل والتيقن من فاكتشاف الحالة يعد البداية لسلسلة من الضغوط ، فاألهل عند تشخيص
السليم ، وسريعا ما يواجه وجود إعاقة سمعية يكونون في حالة صدمة وغير قادرين على التفكير 

الوالدان صعوبات وهموما عديدة تتصل بالتكاليف المالية للعالج وبالتأثيرات النفسية واالجتماعية 
، فالمجتمع واألقارب يكونون أحيانا غاية في القسوة على أسرة المعاق ويتهمونهم أحيانا بالتقصير 

جدا على نمط حياة األسرة وفي قيامها وأنهم تسببوا في إعاقة ابنهم ، مما يؤثر بشكل كبير 
بأدوارها المنوطة بها ، وكذلك في نمط العالقات داخلها خصوصا بين األبوين حيث يتبادل 

وفي هذه المرحلة تكون األسرة في حاجة للمساندة والدعم من . كليهما اللوم على اآلخر 
  .لتجربةمؤسسات المجتمع والمتخصصين وكذلك الدعم من أسر أخرى مرت بنفس ا

  وهي المرحلة التي يبلغ فيها الطفل السادسة أو السابعة - : مرحلة االلتحاق بالمدرسة-   ب
من العمر ، وهنا يتعرض الوالدان للضغوط والتوترات في عملية تحديد الخيار التربوي البنهم 

مام المعاق سمعيا ، فهو يحتاج طرق خاصة في التدريس تختلف عما يصلح للعاديين ، وتوجد أ
إقامة _ نهارية (األسرة بدائل تربوية متنوعة لتعليم ابنهم مثل المدارس الخاصة للمعاقين سمعيا 

، والصفوف الخاصة في المدارس العادية ، كما تواجه األسرة مشكلة ترتبط بقلة عدد ) دائمة 
وقد ال المدارس أو الفصول التي يمكن تسكين الطالب المعوقين سمعيا فيها بالمدارس العادية 

يجد الطفل مكانا في هذه الفصول ، هذا فضال عن المشكالت التي تواجهها األسرة في متابعة 
طفلهم المعاق سمعيا ومساعدته في العملية التعليمية حيث أن طرق تعليمهم تحتاج إلي تدريب 

وهنا تتحمل األسرة . خاص على استخدامها مما يجعل دور الوالدين قاصرا في مساعدة طفلهم 
 .أعباء مالية إضافية كأجور المدرسين القائمين على تعليم ابنهم بصورة فردية ومتابعته
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  تعتبر مرحلة المراهقة من أكثر المراحل صعوبة بالنسبة للمعاق سمعيا -: مرحلة المراهقة-ج  
 وألسرته ، فهذه المرحلة مرحلة تساؤل وحيرة بالنسبة للمتغيرات الجسمية واالنفعالية التي تحدث

لإلنسان في هذه المرحلة ، ويواجه المراهق المعوق سمعيا صعوبة في تحديد دوره الشخصي في 
نظام األسرة ، ففي هذه المرحلة تتغير أنماط العالقات االجتماعية للشخص المعوق سمعيا حيث 

 ارتباطا بغيره من المعوقين سمعيا ، ويعاني الوالدين في هذه المرحلة العمرية أكثرانه يصبح 
 ، حمايتهألبنهما المعاق سمعيا صعوبة تحقيق التوازن بين فطرتهما األساسية التي تدعوهما إلي 

وتجريب سلوكيات جديدة  ويزداد األمر صعوبة عندما يمر المراهق لالستقالل وبين حاجته 
 أنسمعيا بخبرات فشل متعددة ، مما يشعر الوالدين بأن آمالهم قد تبددت وكذلك أحالمهم في 

   متدنيا مقارنة بأخوته ،األسرة ابنهم عاديا ، وقد يصبح وضع االبن المعوق سمعيا في يكون
فالوالدان قد يشعران انه غير ناضج وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى تدني التوقعات منه ، وفي هذه 

 في حاجة إلرشاد مهني متخصص ، ودعم من مؤسسات المجتمع في توفير األسرةالمرحلة تكون 
 في العديد من األنشطة االجتماعية إلكسابهم الخبرات ٕواشراكهم للمعاقين سمعيا حياة مستقلة

 .الحياتية المرتبطة بطبيعة احتياجات مرحلة المراهقة

لشباب أو الرشد المبكرة أحدى المراحل ا كذلك تعتبر مرحلة -: مرحلة الشباب والرشد-د   
ا ، فماذا عن العمل ؟ والزواج ؟ واالستقاللية المرتبطة بالقلق والتوتر بالنسبة ألسر المعاقين سمعي

  في العيش ؟
  

 للدعم والمساندة المجتمعية لتمكين تتضح حاجة أسر المعاقين سمعيا سبق في ضوء ما -   
 طفلها  كذلك إعاقةتلك األسر من القيام بدورها ومواجهة مشكالتها التي فرضتها عليها ظروف 

 من تجارب بعضهم لالستفادة وعقد لقاءات فيما بينهم تحتاج أسر المعاقين سمعيا إلى تنظيم
البعض ، تلك التجارب التي تمثل نموذجا للتحدي وتقبل اإلعاقة ، وتساعد في ثقل خبرات أسرة 

  ومن هنا ينشأ اإلعاقةالمعاق سمعيا لمواجهة األزمات التي تمر بها عقب اكتشاف وتشخيص 
 تغيير نمط مشاركة األسرة إليسمعيا والذي يهدف التعاون والتضامن بين مجتمع أسر المعاقين 

في رعاية الطفل المعاق سمعيا من ممارسة أدوار سلبية تكاد تقتصر على تلقي المعلومات 
 ٕوارشاد إلى أدوار فاعلة ومؤثرة جدا تبلغ أحيانا حد صياغة السياسات واتخاذ القرارات واإلرشاد ،
 والمشاركة في التخطيط للبرامج وتنفيذها وتقويمها ، يالجتماعي واالنفعال وتوفير الدعم ااآلخرين

وتوفير أنظمة للمساندة األسرية لتشجيع أسرة المعاق سمعيا على مواجهة الضغوط والتخفيف من 
 يتم في إطار تنظيم أنحدة وقعها ، ولتفعيل التعاون والتضامن بين أسر المعاقين سمعيا ينبغي 

ألساسية لتحقيق أهداف التعاون والتضامن بين تلك اجتماعي يوفر مجموعة من الضمانات ا
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األسر ، ووجود مساعدة من جانب المهنيين والمتخصصين العاملين في جمعيات ومؤسسات 
 .رعاية وتأهيل المعاقين سمعيا

  

  :الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية مع أسر المعاقين سمعيا
عدة المواطنين على استخدام الرامية لمسيشير مصطلح الخدمة االجتماعية إلى الممارسة ا   

 ، وفي الوقت نفسه العمل على بيئاتهم االجتماعية لمقابلة احتياجاتهم والتغلب على مشكالتهم
وتهتم الخدمة االجتماعية بالعمل مع المعاقين .   )49( مؤسسات الرعاية االجتماعية فنمو وظائ

 ٕوايجاد واالقتصادية والصحية االجتماعية في توفير األنشطة اإلسهامسمعيا وأسرهم من خالل 
التعاون والتضامن بين تلك األسر بالمؤسسات التي تمارس فيها المهنة وتهدف لتقديم خدمات 

 األخصائيونوتتحقق الخدمات التي يقوم بها  الرعاية لهذه الفئة من الفئات الخاصة ،
ات األخرى في المجتمع لتوفير االجتماعيون من خالل تنسيق عملية االتصال بينهم وبين المؤسس

  .)50(أكبر قدر ممكن من خدمات الرعاية للفئة المستهدفة 
وتتبنى الخدمة االجتماعية مفهوم الممارسة العامة في العمل مع المعاقين سمعيا وأسرهم       

عن طريق ،  وحل مشكالت أسر المعاقين سمعيا احتياجات إشباعفهي تهدف إلى تعزيز عملية 
راتهم وربطهم باألنساق التي تزودهم بالموارد والخدمات والفرص وتنمية وعيهم بمواردهم تعزيز قد

 ٕوايجاد ، ومساعدتهم على فهم كيفية استخدامها ، إتاحتهاالداخلية والخارجية المتاحة والتي يمكن 
 موارد وخدمات جديدة وتعزيز فاعلية الموارد لتوفيرعالقات تعاونية وتضامنية فيما بينهم 

 والتي يتم تقديمها عن طريق الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال لبالفعالخدمات القائمة و
 .رعاية المعاقين سمعيا وأسرهم 

 االجتماعيين مع أسر المعاقين سمعيا األخصائيينوتحقيق أهداف الممارسة العامة في عمل     
المؤسسة ، واستخدام المداخل يرتبط بتعاونهم مع أعضاء الفريق العامل مع المعاقين سمعيا ب

)  نسق البيئة المحيطة–النسق المستهدف (والطرق المختلفة في إطار التعامل مع النظم البيئية 
لتخطيط عملية المساعدة التي تتضمن المعاقين سمعيا وأسرهم إلحداث التغيير بالتركيز على 

لى كيفية التعامل مع طفلها منظور النظم البيئية وتقوية نسق أسرة المعاق سمعيا وتدريبها ع
 األهمية ٕواعطاءالمعاق ، وزيادة قدرتها على اختيار مدخل الرعاية المناسب لمقابلة احتياجاتها ، 

لدور الوالدين في صنع القرار الخاص برعاية ابنهم المعاق وتزويدهم بجميع المعلومات التي 
طيط العملية التربوية والتأهيلية ،  بوصفهم قادرين على المشاركة واإلسهام في تخإليهايحتاجون 

 البنهمفالوالدين هما العنصر الوحيد المشترك في كل الخدمات والنشاطات والخبرات المقدمة 
 كل الحلقات التي تتكون منها  بهاالمعاق في األوضاع المختلفة ، وعليه فهم الحلقة التي تتصل
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ختلفة ، وهما يفهمان مشاعر وخبرات  في المراحل العمرية المالبنهمسلسلة الخدمات المقدمة 
 ).51(ٕ ويعرفان قدراته من خالل مراقبتهما لسلوكه واطالعهما على خبراته السابقة ابنهم

 تشارك في عملية وتقوم أسرة المعاق سمعيا بدور أساسي في عملية التأهيل المجتمعي فهي   
ال ومفيدا لنفسه ومجتمعه تعليم وتأهيل الطفل المعوق سمعيا لكي يخرج من عزلته ليصبح فاع

 -):52( وهي في سبيل ذلك تقوم بما يلي

  .المساعدة في تدريب المعاق على تنمية قدراته *     
  .مساعدته على أداء ماال يستطيع عمله بمفرده    * 
  .وأن يكون عضوا فعاال ومسئوال في األسرة ضمان حقه في اتخاذ القرارات     * 
 . واالنتماء لألسرةمنحه الشعور بالوالء    * 

هذا وتهدف الخدمة االجتماعية في تعاملها مع المعاقين سمعيا وأسرهم توفير مجموعة من  -   
  -:الخدمات األساسية أهمها 

 إحداثوالبرامج التي توجه للبيئة بهدف  األنشطة وهي تتمثل في مجموعة :خدمات بيئية  -1 
  .لموجهة للبيئة المنزلية أو البيئة المحيطةالتكيف بين المعاق وبيئته سواء تلك الخدمات ا

 التي توجه للمجتمع والعمل مع واألنشطة وهي تتمثل في البرامج :خدمات مجتمعية  -2 
األجهزة والمؤسسات المجتمعية وتنشيط مدخالت مؤسسات رعاية المعاقين سمعيا ورفع كفاءة 

سمعيا والمجتمع لتحقيق التكيف الخدمات المقدمة ، وتحسين االتجاهات ما بين أسر المعاقين 
 .واالندماج المجتمعي للمعاقين سمعيا وأسرهم

 /وهي تشمل المساعدة في توفير مستوى مناسب للمعيشة من مسكن :خدمات معيشية -3 
من خالل التنسيق بين المؤسسات العاملة في المجتمع ، لتوفير الموارد .... مواصالت  /ملبس

 . للمعاقين سمعيا وأسرهمالمختلفة والمساعدات المادية

وهي الخدمات التي تقدم للمعاق سمعيا وتركز على جوانب شخصية  :خدمات فردية وأسرية -4
 االجتماعي النماذج المختلفة لخدمة الفرد في تقديم الخدمات األخصائيالمعاق ، ويستخدم 

 سيوذج النف النماذج استخداما النموذج السلوكي والنمأهم ، ومن وأسرتهالفردية للمعاق 
 المعاق وأفراد أسرته لمواجهة المشكالت عاالجتماعي من اجل تحسين كفاءة العالج م

م داالجتماعية والمرتبطة بالعالقات الشخصية والوظائف الفردية ، وكذلك الخدمات التي تق
ية جاه المعوق وبقتلألسرة والتي تهدف إلى تمكينها من القيام بمسئوليتها ووظائفها المنوطة بها 

  )53(. أفرادها

 الخدمة االجتماعية في مؤسسات رعاية المعاقين سمعيا الحكومية منها وتمارس مهنة     
 المجتمعي برعاية المعاقين والذي أخرج رعاية المعاقين االهتمامواألهلية ، وذلك في ضوء تطور 

اق داخل أسرته  نظام الرعاية المؤسسية أو رعاية المعإلى الممتدة ، األسرةمن مظلة رعاية 
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بمساعدة مؤسسات رعاية متخصصة ، حيث تهدف الخدمة االجتماعية في عملها بتلك 
 ، والمساهمة مع أوضاعهم توفير الخدمات الشخصية للمعاقين وأسرهم وتحسين إلىالمؤسسات 

 ومشكالت المعاقين وتحديد احتياجاتباقي المهنيين لتحسين موقف المعاقين ، ورصد وبلورة 
 تلك االحتياجات ، والعمل على توفير الموارد إشباع بها المنوطوالمؤسسات بالمجتمع األجهزة 

 وتفعيل التشريعات الخاصة برعاية الستصدارالالزمة لعملية المشاركة في جماعات الضغط 
المعاقين محليا وقوميا ، وتفعيل وتحريك الجهود التطوعية وتشجيع المساعدة الذاتية والمشاركة 

  . عملية صنع القرار ، وتنمية القدرات الذاتية للمعاقين وأسرهمالفاعلة في
  

ويمكن توضيح أهم معالم الممارسات المعاصرة للخدمة االجتماعية في مؤسسات رعاية المعاقين 
  )54(: فيما يلي

تتبنى أساليب فنية  بدأت الخدمة االجتماعية : الفنية للخدمة االجتماعية األساليبتطور  -1  
 الطبية ، واستثمار الحياة اليومية اإلمكانيات معيشة المعاق لفترة طويلة مع توفير تساعد على

 االجتماعي في فريق العمل بمؤسسات األخصائي من خالل مشاركة تأهيلهللمعاق من أجل 
رعاية المعاقين ، وتعامله مع المشكالت االجتماعية المتجددة التي يعاني منها المعاق وأسرته 

  . برامج طويلة األمدبتطبيقور أساليب العالج الطبي والمرتبطة بتط
 ساندت الخدمة االجتماعية من خالل :مساندة جماعات المساعدة الذاتية من المعاقين -2  

تواجدها في مؤسسات رعاية المعاقين جماعات المساعدة الذاتية للمعاقين من خالل تقديم 
 الراهنة ، وتمثل هذا األوقاتلغير مناسبة في المعلومات والدعم للتخلص من الخدمات التقليدية ا

 الذاتية اإلدارةالدعم في تزويد المعاقين بخبرات العمل المشتركة ، توفير المعلومات والنصح ، 
 .لمؤسسات المعاقين

 في تطوير مؤسسات رعاية االجتماعية حيث ساهمت الخدمة :تطوير خدمات المؤسسات -3  
  على خدمات وأنشطة اجتماعية جديدة تعتمدٕوايجادالمعاقين ، المعاقين لتستوعب أكبر عدد من 

المدخل االجتماعي في رعاية المعاقين والذي يستهدف مشاركة المعاقين في الحياة االجتماعية 
 .والعمل على تقليل المشكالت الفردية لهم 

ت المعاصرة حيث اهتمت الممارسا : الرعاية المجتمعيةإلياالنتقال من الرعاية العالجية  -4  
 الحق في اتخاذ القرار ، وتنمية قدرة المعاقين ٕواعطائهمبوضع إطار لحياة المعاقين وتدعيمهم 

 ومدهم بالمعلومات وتقديم النصح لدعم حركة المعاقين من أجل مناصرة أنفسهمعلى تنظيم 
طويلة الحياة المستقلة لهم ، والعمل على تنوع المساعدات داخل المؤسسات لتشمل المساعدات 

 تشريعات تحقق المزيد من التسهيالت للمعاقين وتطور الخدمة إصداراألمد ، ودعم جهود 
  .ة لهميالمؤسس
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مهنة الخدمة االجتماعية في مجال العمل مع المعاقين بتدعيم أسرة المعاق ، حيث تهتم      و
بلة احتياجات في مقا" مشاركون فاعلون  "باعتبارهم االجتماعي ألسر المعاقين األخصائيينظر 
 مع أسر المعاقين القيام بخدمات االجتماعيين المعاقين ، ويستهدف عمل األخصائيين أبنائهم

 ، وتدعيم خدمات األسرة والرعاية قصيرة األمد لتوفير األسريةالطوارئ والتعامل مع األزمات 
شة البدائل  ومناق،الخدمات المحلية ، وتدريب األسرة على كيفية التعامل مع طفلها المعاق 

 ، لذلك فإن تنظيم بابنهم الخاصة اإلعاقةالمناسبة لتحديد واختيار مدخل الرعاية المناسب لطبيعة 
 االجتماعيين ، لألخصائيينخدمات الرعاية للمعاقين يعتمد إلى حد كبير على الخبرات التدريبية 

 هذا فإن الحاجة  األساسية للمعاقين وأسرهم ، وعلىلالحتياجاتومدى مقابلة هذه الخدمات 
تتعاظم لتنظيم مجتمع أسر المعاقين بشكل تعاوني وتضامني من أجل تفعيل برامج الرعاية 

  .المقدمة لنسق المعاق أو للنسق األسري الذي ينتمي إليه
 تنظيم مجتمع أسر المعاقين سمعيا وتحقيق التعاون والتضامن فيما أن هذا ويشير الباحث إلى   

وارد االجتماعية التي تعتمد عليها تلك األسر في تحقيق أهداف سبل العيش بينهم هو استثمار للم
 االجتماعي بتطبيق بعض التكتيكات في األخصائي، ويمكن تحقيق هذا التضامن في إطار قيام 

عمله مع تلك األسر بمؤسسات الرعاية األهلية والحكومية ، ومن بين التكتيكات التي يمكن 
  -:تطبيقها 

 سواء كانت رأسية أو أفقية ، والتي تزيد ثقة أسر المعاقين سمعيا  :لتواصللات بناء شبك -1  
 بمؤسسات الرعاية القائمة  تفعيل برامج الرعاية االجتماعيةفي قدرتهم عل العمل معا في

  .بما يمكنهم من توفير فرص أكبر إلشباع احتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم وبالمجتمع ، 
 وهي ما يضفي على أسر المعاقين سمعيا داخل :ةبغة أكثر رسميتنظيم جماعات ذات ص -2  

 من العمل الجماعي المنظم وصوال لتحقيق إطاروكذلك توفير   قدرات اتصالية ،تالجماعاتلك 
 .األهداف المشتركة 

 فوجود أسر المعاقين سمعيا في جماعات تضامنية :قواعد ومعايير وقيود متعارف عليها -3  
لتزام بالقواعد والمعايير المتعارف عليها والتي تنتظم خاللها تفاعالتهم في  االإطاريكون في 

 .سعيهم نحو تحقيق أهدافهم المشتركة

 تسهل التعاون والعمل التضامني المشترك :عالقات من الثقة واالعتمادية المتبادلة  -4  
 ٕواشباعالتهم  المساعدة الذاتية بين األسر وبعضهم البعض لمواجهة مشكإطارهاويتحقق في 

 .  احتياجات أبنائهم المعاقين سمعيا وتبادل الخبرات والمهارات فيما بينهم 

 عبر ويتضامنون أسر المعاقين سمعيا تتعاونفعندما  : ة توفير شبكة أمان غير رسمي-5  
معايير وحدود مشتركة فإن تشكيلهم هذا يزيد من شعورهم باألمان ، ويسهل تطور المعرفة 



 28

توفير الرعاية لمما يقدم مساهمة ذات أهمية خاصة في تنمية قدرات تلك األسر وتشاركها ، 
 .ألبنائهم ، وتحقيق االندماج المجتمعي بصورة ايجابية 

 

 :طريقة تنظيم المجتمع وتحقيق التضامن بين أسر المعاقين سمعيا

ف إلى أنها تهدب     توصف طريقة تنظيم المجتمع كطريقة مهنية في الخدمة االجتماعية 
مساعدة الجماعات على العمل سويا لمواجهة احتياجاتها الغير مشبعة ، وذلك من خالل التساند 

 مدى ترابط مشكالتهم واحتياجاتهم ، ومن ثم مدى إدراكوالعمل التعاوني فيما بينها القائم على 
يق أهمية وضرورة تضافر جهودهم وتضامنهم للتوصل إلى عمل مشترك لتعزيز قدرتهم على تحق

مستوى أفضل لحياتهم ، ويتم ذلك في ضوء الروابط بين األجهزة والمؤسسات العاملة في 
  . المجتمع بكافة مجاالت الرعاية االجتماعية

     وتختلف اهتمامات طرق مهنة الخدمة االجتماعية في تعاملها مع المعاقين سمعيا ، فخدمة 
، بينما تهتم طريقة خدمة الجماعة  إعاقته عالفرد تركز على مشكالت سوء تكيف المعاق م

بعالج وتأهيل المعاق من خالل البرامج الجماعية ، أما طريقة تنظيم المجتمع تهتم بتدعيم دور 
المنظمات األهلية والجهود التطوعية في مجال التدعيم االجتماعي للمعاقين سمعيا وأسرهم  

 في مجال رعاية المعاقين واألهليةة  التنسيق وفتح قنوات االتصال بين المنظمات الحكوميٕوايجاد
 وتعمل الطريقة على أن يكون للمعاقين سمعيا وأسرهم دورا في كل جهود التدعيم  ،سمعيا

 احتياجاتهم هي ٕواشباع فمشاركة أسر المعاقين سمعيا في جهود حل مشكالتهم  ،االجتماعي لهم
يع قاعدة المشاركة والمسئولية الخطوة األولى لتفعيل وتطوير خدمات الرعاية المقدمة لهم وتوس

  .الجماعية في التصدي لمشاكل اإلعاقة 
ن مق التضامن بين أسر المعاقين سمعيا يرتبط بتكوين جماعات للمساعدة الذاتية ي     هذا وتحق

أفراد تلك األسر بما يمكنها من إعادة توازنها وسيطرتها على الوضع الجديد المرتبط  بظهور 
 يستطيع أفراد األسرة من خالل هذه  بحيث وبالتالي زيادة قدرتها على التكيفإعاقة بين أفرادها ،

 السمعية ، وكذلك الحصول على باإلعاقةالجماعات الحصول على المعلومات والمعرفة الخاصة 
الدعم المتبادل النفسي واالجتماعي فالربط أو التنسيق بين تلك األسر عملية مهمة وجوهرية 

، وللتخفيف من  ة القلق والخوف واأللم المصاحب بالظروف التي تمر بهالمساعدتها على مواجه
مشاعر العزلة وزيادة الشعور بالدعم والمساندة مما يؤدي إلى تكوين اتجاهات ايجابية وتكيف 

  .اإلعاقةأفضل مع ظروف 
  

 وهو  المحلية في تنظيم المجتمع ،ةالتنمي     ولقد نشط تعريف المساعدة الذاتية تبعا لنموذج 
النموذج الذي يهدف إلى تحقيق التعاون والتضامن بين سكان المجتمع في جميع مراحل وعمليات 
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تحقيق التنمية ، بداية بالتعرف على المشكالت واالحتياجات ونهاية بتنفيذ المشروعات التي تحقق 
يتحقق لمواطنين ، فمن خالل مرور المواطنين ومشاركتهم في مراحل التنمية لاألهداف العامة 

بينهم التماسك والتضامن ، وفي ضوء ذلك فإن المساعدة الذاتية يقصد بها تلك المحاوالت التي 
، وقد عرفها قاموس الخدمة االجتماعية  تقوم بها جماعة أو جماعات لتحقيق فائدة خاصة بها

ت  القرارات والتخطيط للخدماالتخاذعملية الربط بين المتطوعين وباقي المواطنين  "بأنها 
وتنقسم جماعات .  "االجتماعية والتنسيق بين العاملين والمهنيين في المؤسسات االجتماعية

ل عمأولهما يسعى لتوفير الخدمات والثانية تسعى لممارسة ال: المساعدة الذاتية إلى نوعين 
  االجتماعي ، وتسعي جماعات توفير الخدمات لتحقيق األغراض

  

  )55(:  التالية
  .عمل التأهيلي بمساعدة األفراد على التكيف مع المواقف الجديدةتقوم جماعات ال - 1
 .تقوم جماعات التغيير السلوكي بتحويل سلوك األفراد السلبي لسلوك اجتماعي مرغوب - 2

تقوم جماعات الرعاية األولية بمساعدة األفراد الذين ال يحصلون على خدمات للتكيف الذاتي  - 3
 .مع أوضاعهم الحياتية

 احتياجاتهم من خالل إشباع على األعضاء والتمويل بتشجيع وتدعيم اإلشباعماعات تقوم ج - 4
 :ممارسة أنشطة ثالثية االتجاه

  . بقوة الذاتاإلحساسالعمل على زيادة    * 
  .مساعدة أعضاء األسرة للتعامل مع المشكالت النفسية ألفرادها   * 
  .المساعدة من خالل مهارات نقل الدور   * 
 التضامن لتمكين جماعات المساعدة الذاتية من تحقيق أهدافها إستراتيجيةتستخدم هذا و    

  -:يلي بالمنظمات التطوعية وذلك من خالل ما
 ونماذج للممارسة والتدعيم العاطفي واإلرشاداتتوفير الخدمات المباشرة مل المعلومات  -أ

  .واالجتماعي بين األعضاء
ي التعامل مع المشكالت وتوفير قنوات للتفاعل والتبادل توزيع المسئوليات وتقسيم العمل ف -ب

 .حول االحتياجات واالهتمامات المشتركة في إطار تدعيم المساعدة الذاتية

   توفير آلية لإلتصال بهدف تمكين األعضاء من الحصول على المعلومات وتوفير الموارد   -ج
  .    لمساعدة بعض الحاالت

  .)56(المنظمات وفتح قنوات للتعاون مع موارد المجتمع إقامة عالقات والتنسيق مع - د
  التضامن كواحدة من االستراتيجيات المستخدمة في العملإستراتيجية أن"  سبكت "ويرى      

 وعند استخدام تكتيكات حل المشكلة - اإلجماع تستخدم في مواقف وقضايا أنها  ،االجتماعي
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عند استخدام تكتيكات حل المشكلة والتعليم شار إلى أنه كما أ ، واإلقناعوالتعليم والعمل المشترك 
لتوصل إلى حلول ل يؤديفإن الهدف هنا يكون جمع المعلومات وتختبر البدائل المتاحة مما 

 في الستخدامهامرضية لألطراف المعنية ، أما العمل المشترك فيقصد به تجميع الموارد المتاحة 
  )57(.تحقيق األهداف المشتركة

 هناك قيم ومصالح أساسية يشترك فيها أن مؤداه ي التضامن على افتراض أساستراتيجيةإسوتقوم 
 الجماعي المنظم وصوال إلى تحقيق األهداف ملالمواطنين ومن ثم تصلح كأساس للع

  )58(.المشتركة
 في تحقيق التضامن بين أسر المعاقين االجتماعي نجاح المنظم أن إلىويشير الباحث  -   

ل تكوين جماعات للمساعدة الذاتية ، يرتبط بتفهم أوضاع تلك األسر والتعرف سمعيا من خال
على الديناميات األسرية و المتغيرات الثقافية ، وما يتضمنه ذلك من اعتبارات ايكولوجية  
فالمعاقون سمعيا يعانون من مشكالت قاسية مثل صعوبة التواصل ، واالعتمادية ، والتقدير 

ذلك من مظاهر سوء التوافق ، األمر الذي يستدعي معرفة تلك المشاكل المنخفض للذات وغير 
ومدى تأثر أسرة المعاق بها ، حيث قد تتضاعف تلك المشكالت مع عدم قدرة األسرة على 

 ومعايشتها للضغوط ، فالنسق األسري دون شك يلعب دورا بالغا في ظهور اإلعاقةالتوافق مع 
يا وكذلك دورا هاما في التغلب عليها ، وفي كل األحوال المشكالت االجتماعية للمعاقين سمع

 نجاح أن لرعايته كما األول والتي تعتبر المصدر أسرتهيصعب دراسة المعاق سمعيا بمعزل عن 
 ال يرتبط بخصائصه فقط بل يرتبط بالنسق األسري ياالجتماع فشله في التوافق أوالمعاق سمعيا 

  .ضاعفات اإلعاقة وما يوفره من دور يسهم في الحد من م
لك يتضح أهمية تحقيق التضامن بين أسر المعاقين سمعيا ، وتكوين جماعات ذوفي ضوء 

للمساعدة في التخطيط لخدمات وبرامج الرعاية التي تقدمها المؤسسات والمنظمات القائمة في 
لسمعية  والعناية ببرامج متخصصة في المجاالت المرتبطة باإلعاقة االمجتمع للمعاقين سمعيا ،

والعناية بعرض نماذج  تقدم صورة للمساندة التي يمكن أن نقدمها لألسرة في مجاالت محددة ،
من األسر سواء أكانوا من الذين نجحوا في مواجهة اإلعاقة أو الذين لديهم إشكاليات في 
مواجهاتها وتحليل هذه اإلشكاليات ومسبباتها وطرق الحلول المختلفة بقصد زيادة تكيفهم 

 وتعليم أفراد األسرة وخاصة الوالدين المهارات والخبرات التي تساعد نسق األسرة في الياتهم ،وفع
ها بأساليب التنشئة نمواجهة المشكالت المترتبة على وجود طفل أصم ، سواء ما يتعلق م

 . استفادة من قدراتهأقصى ما يتعلق بتأهيله وكل ما من شأنه يحقق للمعوق أواالجتماعية 

ي إطار ما سبق يمكن لطريقة تنظيم المجتمع تحقيق التضامن بين أسر المعاقين سمعيا وف -   
 -: االجتماعيين بما يلياألخصائيينمن خالل قيام 



 31

األهلية لالهتمام بمشاركة وحركة أسر / توجيه سياسة مؤسسات رعاية المعاقين الحكومية  - 1
هم ، وتقديم النصح واإلرشاد المهني كمؤثر المعاقين من أجل مناصرة قضية الحياة المستقلة ألبنائ

  .داعم ملتزم بالمنهجية العلمية
تطبيق األسس المهنية لطريقة تنظيم المجتمع لمساعدة أسر المعاقين سمعيا لتكوين جماعات  - 2

  للعمل على أنفسهمللمساعدة الذاتية ، وتقديم المعلومات والدعم لهم وتنمية قدرتهم على تنظيم 
 وتطوير أنساق المساعدة الطبيعية الراهنةت التقليدية الغير مناسبة في األوقات تطوير الخدما

 .المدعمة للمعاقين وأسرهم

تزويد أسر المعاقين سمعيا بخبرات العمل المشتركة وتوفير اإلرشاد والنصح للتعامل مع  - 3
 .المشكالت االجتماعية التي تواجه تلك األسر تؤثر سلبا على توازن النسق األسري

تدعيم جهود أسر المعاقين سمعيا من خالل المنظمات الحكومية واألهلية للتأثير على متخذ  - 4
عات تحقق المزيد من التسهيالت وتطور الخدمة المؤسسية لهذه الفئة من  تشريإلصدارالقرار 

الفئات الخاصة ، سواء فيما يتعلق بالتعليم في مراحله المختلفة أو فيما يتعلق بالتأهيل والتوظيف 
 .والمشاركة السياسية واالجتماعية بالمجتمع

ن سمعيا أنفسهم في التخطيط التأكيد على دور الجماعات والتنظيمات المنبثقة عن المعاقي - 5
والتنفيذ للمشروعات والبرامج المرتبطة بإشباع احتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم االجتماعية  والتي 

 .تقدم المساندة ألسر المعاقين سمعيا في مجاالت محددة

مساعدة المعاقين سمعيا وأسرهم في النمو نحو االتجاه الذاتي بمشاركتهم في تحمل  - 6
نحو جماعاتهم على المستوى المحلي ، بما يمكنهم من طلب المساعدة بصورة واقعية مسئولياتهم 

أكثر من طلبها بصورة تعبر عن آمالهم ، ومن ثم تنمو األرضية المشتركة وخبرات تلك األسر 
 . وتضامنهم لتحقيق األهداف المشتركةأنفسهملتنظيم 

 بصفة خاصة كقضية ةة السمعيواإلعاق أهمية اإلعاقة بصفة عامة إبرازاإلسهام في  - 7
 تأخذ حجمها الكافي ، ودعم أسر المعاقين سمعيا إلزالة األفكار أناجتماعية واقتصادية يجب 

الخاطئة التي تحيط بقضية المعاق  وتحوله إلى مهمش ال دور للمجتمع بشأنه ، وال دور له في 
 بما يمكنه من واقتصادي اعيمتحويل المعاق إلى كيان اجتوالعمل على  هذا المجتمع ، إدارة

 .االندماج في المجتمع

 المسوح إجراء التنسيق بين مؤسسات رعاية المعاقين سمعيا القائمة بالمجتمع بهدف  إيجاد- 8
االجتماعية للتعرف على حجم المعاقين سمعيا ، وأهم مشكالتهم واحتياجاتهم المتجددة وأهم 

ألسر المعاقين سمعيا بأهمية إجراء تلك المسوح  التوعية ٕوايجادالموارد االجتماعية الموجودة ، 
م التصميم العلمي للخدمات الجديدة ت ، فمن خاللها يإجرائهااالجتماعية وتفعيل دورهم في 

 .للمعاقين سمعيا والتي تقابل احتياجاتهم المتجددة
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  -:اإلجراءات المنهجية للدراسة
اسات الوصفية التحليلية ، وهذا النوع عد هذه الدراسة من الدرت  : نوع الدراسة ومنهجها -1  

من الدراسات البحثية يتضمن دراسة الحقائق الراهنة بطبيعة موقف أو جماعة من الناس أو 
بغية إظهار العالقات المترابطة .  )59(مجموعة من األحداث أو مجموعة من األوضاع

األوضاع ، بما يمكن والمتشاركة فيما بينها وصوال لوضع توصيفا شامال عن هذه الحقائق أو 
  . للتعامل معها لتحقيق التغيير المرغوبإستراتيجيةالباحث من وضع 

 المنهج المستخدم فلقد اعتمد الباحث على منهج المسح االجتماعي باستخدام أما بخصوص   
 موضوع الدراسة أن، حيث يعتبر من المناهج المناسبة لهذا النوع من الدراسات ، كما  العينة

 العلمية بهدف وضع تصور ةوالمعالج هذا المنهج حيث قابلية الموضوع للقياس سسأ عيلتقي م
   .)60( االجتماعيلإلصالح والتطوير 

 إستراتيجية التضامن في تنظيم لالستفادة منلمحاولة وضع تصور  :تساؤالت الدراسة -2
  أن تجيب على مجموعة منتسعى ، فان الدراسة الراهنة مجتمع أسر المعاقين سمعيا 

  -:التساؤالت تتحدد فيما يلي 

    اكتشاف اإلعاقة ؟عند ما طبيعة ردود أفعال وخطوات أسر المعاقين سمعيا -1
   ما هي أهم الضغوط والمشكالت التي تتعرض لها أسر المعاقين سمعيا ؟- 2
   ما هو واقع برامج وخدمات جمعيات رعاية المعاقين سمعيا ؟- 3
   ألهداف تحقيق التضامن فيما بينهم ؟ ما هي رؤية أسر المعاقين سمعيا- 4
 ما هي مقترحات أسر المعاقين سمعيا للعوامل التي يجب توفيرها إلنجاح التضامن - 5

  فيما بينهم ؟

 

 إستبار قام الباحث بإعدادها استمارةتم جمع البيانات عن طريق :  أداة جمع البيانات -3  
 :اشتملت على البنود التاليةحيث 

 األسرةالنوع ، السن ، الحالة التعليمية ، حجم ( لية توضح خصائص العينة وهي بيانات أو :أوال
وقد )   على الجمعيةاألسرة الوالدين ، فترة تردد  القرابة بين، الحالة الوظيفية للوالدين ، عالقة

  .المعوق سمعيا _ تضمنت بعض هذه البيانات كال من الوالدين 
  . السمعية اإلعاقة اكتشاف عندقامت بها األسرة  ردود األفعال والخطوات التي :ثانيا
  .رؤية مفردات العينة للمشكالت والضغوط التي تتعرض لها أسر المعاقين سمعيا :ثالثا
  .رؤية مفردات العينة لواقع برامج وخدمات جمعيات رعاية المعاقين سمعيا :رابعا

  .اقين سمعيارؤية مفردات العينة ألهداف تحقيق التضامن بين أسر المع :خامسا
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مقترحات مفردات العينة للعوامل التي يجب توفيرها إلنجاح التضامن بين أسر المعاقين  :سادسا
  .بالجمعية

 بعبارات مستمدة مما سبق عرضه في الطرح"   سادسا–ثانيا  " تغطية البنود من  تم هذا وقد    
نعم  (ين ثالث تقديرات   لموضوع الدراسة ، وقد وضع وزن تقديري لتدرج االستجابات بالنظري

، وقد بلغت عدد العبارات )  1 – 2 – 3 (وأعطت لكل منها الدرجات )    ال– حد ما إلى –
   .)ة ستة عشر عبارثالثا والبند(خمسة عشر عبارة  )  سادسا– خامسا –ثانيا  (لكل من البند 

يق على عينة قوامها  االختبار ، بالتطبإعادةوقد تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة     
جمعية المصرية لرعاية المفردات ب) 10(مفردة من أولياء أمور المعاقين سمعيا ، بواقع ) 20(

مفردات بجمعية الصرخة لذوي االحتياجات ) 10(مصر الجديدة ، بالصم وضعاف السمع 
وهو % 84 إلى معامل الثبات وصل أن ولقد أثبت التطبيق  ،الخاصة وضعاف السمع بشبرا

االستبيان واستخدامها أداة وبهذا يمكن االعتماد على % 95 بدرجة ثقة إحصائيةعتبر ذا داللة ي
  .في الدراسة الراهنة

  -:  مجاالت الدراسة-4
اختيار جمعيتين من جمعيات رعاية المعاقين سمعيا وأسرهم بمحافظة تم  :  المجال المكاني-أ

 جمعية الصرخة لذوي –عاف السمع الجمعية المصرية لرعاية الصم وض "القاهرة وهما 
، ولقد اعتمد االختيار العمدي للجمعيتين على خبرة "  االحتياجات الخاصة وضعاف السمع

 على تدريب الطالب بمرحلة البكالوريوس بكلية الخدمة االجتماعية لإلشرافالباحث السابقة 
ذلك ترشيح زمالء الباحث  والمعهد العالي للخدمة االجتماعية بمدينة نصر ، وك–بجامعة حلوان 

 على التدريب الميداني في الفترة الحالية ، باإلشراف هيئة التدريس بالكلية والقائمين أعضاءمن 
 أثناء  ،القائمين على الجمعيتين واستعدادهم االيجابي إلجراء الدراسة الميدانيةترحيب وأيضا 

 وبرامجها أنشطتهاللتعرف على مرحلة اتصال الباحث بعدد من جمعيات رعاية المعاقين سمعيا 
 الدراسة الحالية ، وفيما إلجراء التمهيد إطارها الباحث في بوفقا للدراسة االستطالعية التي قام 
  -:يلي نبذة مختصرة عن الجمعيتين

تعتبر الجمعية المصرية لرعاية وتأهيل :   الجمعية المصرية لرعاية الصم وضعاف السمع-1 
ة المركزية الوحيدة المتخصصة في رعاية الصم وضعاف السمع الجمعيالصم وضعاف السمع 

( م 2002 لسنة 84م بوزارة الشئون االجتماعية طبقا للقانون 1980 لسنة 98وهي مشهرة برقم 
وقد تم استعراض ظروف نشأة الجمعية في عرض جزئية تطور رعاية المعاقين سمعيا وأسرهم 

 – المركز اللغوي  " المتعددةاألقسام المختلفة من خالل وتقدم الجمعية خدماتها) بالدراسة الراهنة 
 وأهمها  " م1995 وقد تم استحداث خدمات جديدة منذ عام  " مكتب التأهيل –مركز التدريب 
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 من مدارس األبناء استقبال – فصول محو األمية – مركز تعليم الكومبيوتر –مركز اللفظ المنغم 
 خدمات – والزواج األسرية خدمات االستشارات – الصيفية ةاألجازاألمل بمركز التدريب في فترة 

 ويوجد "مكتب الشكاوي والتي تهتم بالمكاتبات المختلفة لحل المشاكل التي تخص الصم وأسرهم 
رياضي للكبار للتجمع فيه وممارسة الهوايات وحل مشاكلهم  / ثقافي / بالجمعية نادي اجتماعي

كما تمنح الجمعية  .  واألبناءمعسكرات الصيفية لألسر عن طريق المختصين وعمل الرحالت وال
شهادات التأهيل المهني التي تعطي لحاملها األولوية في التعيين بالجهات الحكومية والخاصة في 

سر لألقدر عدد األسر المستفيدة من خدمات الجمعية وفقا يحدود النسبة المخصصة للمعاقين و
أسرة موزعة على أنشطة )  325 (م 2006ي عام المقيدة بالسجالت الخاصة بالجمعية ف

  . المختلفةباألقساموخدمات الجمعية 
 ش 40  وتقع الجمعية في :جمعية الصرخة لذوي االحتياجات الخاصة وضعاف السمع - 2  

م ، وتتحدد رسالة الجمعية في 2003 لسنة5313مسرة بحي شبرا بالقاهرة ، وهي مشهرة برقم 
مية الشاملة للمجتمع وخاصة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة من الحب والعطاء من أجل التن

 ، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية واالجتماعية وأسرهم التوحد –صم وضعاف السمع ال
وتأهيلهم ليكونوا أفراد نافعين في المجتمع ، وتقبل الجمعية ذوي االحتياجات الخاصة من سن 

 وتعمل الجمعية ،جنيه )150(اريف شهرية للدراسة والرعاية  بمص ،سنة) 20(سنوات حتى ) 4(
  إقامة ندوات -على تقديم األنشطة والخدمات المختلفة منها خدمات اإلرشاد والتوجيه األسري 

 رعاية اجتماعية شاملة خاصة بالموضوعات التثقيفية التي تخدم  برامج- اجتماعية وصحية
 تنوير الرأي العام بمشكالت –وي االحتياجات الخاصة وتكفل الرعاية الصحية لهذه الفئة من ذ

 تبادل الخبرات والزيارات والخدمات مع –الصم وضعاف السمع والعمل التأهيلي معهم ورعايتهم 
 المعاقين باالشتراك مع الهيئة العامة األطفالسر أل عمل فصول محو أمية –الجمعيات المماثلة 

تطوعين خريجين وخريجات وطلبة وطالبات الجامعات  تكوين فريق عمل من الم- لمحو األمية
  . اسم أصدقاء المعاق تتح
 ، وعدد أعضاء) 7 (اإلدارةعضوا بما فيهم مجلس ) 24(عدد القائمين على نشاط الجمعية    

مدرسا ومدربا ، ويبلغ عدد األسر المستفيدة من خدمات الجمعية بصورة منتظمة ) 18(المدرسين 
) 350 (إلي المستفيدة من البرامج الشهرية ويصل العدد شهريا األسر لىإ إضافة،  أسرة) 110(

فصول دراسية لكل مرحلة ، حجرة للمواهب من الصم ، فصل ) 3(أسرة تقريبا ، والجمعية بها 
   .األميةمحو 
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 تحدد المجال البشري في عينة عشوائية من أولياء أمور المعاقين :  المجال البشري-ب
 البيانات والتي استغرقت جمعسابقة الذكر ، والذين تواجدوا بالجمعية في فترة سمعيا بالجمعيتين 

  :مفردة موزعين كالتالي) 120(أسبوعين تقريبا ، وقد بلغ عدد مفردات عينة الدراسة 
  )مفردة70(الجمعية المصرية لرعاية الصم وضعاف السمع  -
  )مفردة 50(جمعية الصرخة لذوي االحتياجات الخاصة وضعاف السمع  -
 

  قام الباحث بجمع البيانات من مفردات عينة الدراسة بالجمعيتين في الفترة :المجال الزمني-ج
 عشر شهرا تقريبا منذ إحدىم ، وقد استغرقت الدراسة 10/2/2007م وحتى 20/1/2007من 

  . وصياغة مشكلتها مرورا بمراحلها وصوال الستخالص نتائجهاإجرائهاالتفكير في 
  

 :لدراسة الميدانية  نتائج ا* 

   )1( جدول رقم 
   األولية لنسق أسر المعاقين سمعيا عينة الدراسةتيوضح البيانا

عينة األسر بالجمعية المصرية  
  70 =ن

عينة األسر بجمعية الصرخة  
  50=ن

  مجموع 
 120 =ن

 

                    الجمعية
  

     البعد
 % ك % ك % ك

العدد   
  معوق واحد  

 ن فأكثرأأثني

65  
  

5  
 

93  
  

7 

48  
  

2  
 

96  
  

4  
 

113  
  

7  
 

94  
  

6  
  
 

  
حجم األسرة 

   أفراد5اقل من   
5     -  

   أفراد فأكثر7
 

41  
  

19  
  

10 

59  
  

27  
  

14  
 

31  
  

14  
  

5  
 

62  
  

28  
  

10  
 

72  
  

33  
  

15 

60  
  

28  
  

12 

  
الخل الشهري

   جنية200اقل من   
200     -  

   جنية فأكثر400
 

13  
  

38  
  

19 

19  
  

54  
  

27  
 

16  
  

24  
  

10  
 

32  
  

48  
  

20  
 

29  
  

62  
  

29 

24  
  

52  
  

24 

  
تعليم األب

  مؤهل عالي  
  مؤهل متوسط
 دون المتوسط

20  
  

29  
  

21 

29  
  

41  
  

30  
 

22  
  

20  
  

8  
 

44  
  

40  
  

16  
 

42  
  

49  
  

29 

35  
  

41  
  

24 

  
تعليم األم

  مؤهل عالي  
  مؤهل متوسط
  دون المتوسط

 

13  
  

34  
  

23 

19  
  

49  
  

32 

18  
  

21  
  

11 

36  
  

42  
  

22 

31  
  

55  
  

34 

26  
  

46  
  

28 
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وظيفة األب

  موظف بالحكومة  
  موظف بالقطاع الخاص

  أعمال حرة
 

31  
  

22  
  

17 

44  
  

32  
  

24 

18  
  

18  
  

14  
 

36  
  

36  
  

28  
 

49  
  

40  
  

31 

41  
  

33  
  

26 

  
وظيفة األم 

  تعمل  
 ال تعمل

25  
  

45  
 

36  
  

64 

12  
  

38  
 

24  
  

76  
 

37  
  

83  
 

31  
  

69  
  
 

  -:جدول السابق ما يلي   يتضح من بيانات ال   
من األسر % 6من األسر عينة الدراسة لديها معوق واحد فقط ، بينما نسبة % 95 أن نسبة - 1  

لديها أثنين فأكثر من أفرادها يعانون من اإلعاقة السمعية ، وقد يرجع ذلك إلى الخبرة التي تكونت 
 من برامج اإلرشاد األسري ، والتي اتهلألسرة نتيجة تجربتها في تعاملها مع اإلعاقة السمعية واستفاد
لها تهتم باتخاذ الجهود والتدابير للوقاية عهي جزء من برامج رعاية المعوقين سمعيا ، األمر الذي ج

من حدوث إعاقة أخرى داخلها ، وتتمثل التدابير الوقائية في المتابعة الصحية لألمهات والوالدة 
ثانوية والتي تتمثل في الكشف والتشخيص المبكر والوقاية على أيدي أخصائيين ، وتدابير الوقاية ال

من أمراض الطفولة من خالل التحصين ضد األمراض باللقاح المناسب ، فمن أسباب اإلعاقة 
 واإلصابات الفيروسية والبكتيرية مثل ةمراض العامالسمعية بخالف األسباب الوراثية اإلصابة باأل

صابات البكتيرية مثل الحمى الشوكية والتيفود ، لذلك تهتم مجموعة فيروسات الغدة النكفية واإل
مراكز رعاية األمومة والطفولة بالتوعية بأهمية االكتشاف المبكر لإلعاقة السمعية كخط دفاع أول 

  . للوقاية من اإلعاقة السمعية وتجنب آثارها 
من % 28، % 60وذلك بنسبة )  أفراد 5(  غالبية األسر عينة الدراسة حجمها أقل من -2   

حجمها   األسر عينةمن% 12  نسبة، في حين أن)  أفراد 7-5من ( األسر عينة الدراسة حجمها 
المادية والنفسية ويالحظ أن هذا التوزيع طبيعي بالنسبة لضغوط الحياة المعاصرة )  أفراد فأكثر 7( 

 لديها معاق سمعيا التي تتعرض لها األسر في المجتمع بصفة عامة ، واألسر التيواالجتماعية 
بصفة خاصة األمر الذي يجعل تلك األسر تكون حريصة بأن يكون حجمها مناسبا لتتمكن من 

  .مواجهة كل هذه الضغوط 
ونسبة )  جنية 400 – 200( من األسر عينة الدراسة دخلها الشهري من % 52 أن نسبة - 3  

، وهذا يشير إلى ) فأكثر  جنية 400( ونفس النسبة )  جنية 200( من األسر أقل من % 24
من األسر % 74أهمية وجود المساندة والتدعيم المجتمعي ألسر المعاقين سمعيا حيث أن نسبة 

عينة الدراسة يعانون من ما يسمى بفقر القدرة ، وهو يرتبط باالفتقار إلى ثالث قدرات أساسية 
لقدرة على توفير الرعاية  ا–لألسرة وهي القدرة على توفير الغذاء المناسب والصحي ألفرادها 

  .* القدرة على توفير مناخ للتعلم واكتساب المعرفة –الصحية الوقائية والعالجية 
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% 35من اآلباء باألسر عينة الدراسة حاصلين على مؤهل متوسط ، ونسبة % 60 أن نسبة - 4  
% 46كما يتضح من الجدول أن نسبة . دون المتوسط % 24حاصلين على مؤهل عالي ، ونسبة 

دون المتوسط ، % 28من األمهات باألسر عينة الدراسة حاصلين على مؤهل متوسط ، وأن نسبة 
حاصلين على مؤهل عالي ، وقد يكون هذا التوزيع على غير المتوقع حيث أنه من % 26ونسبة 

المفترض أنه كلما زادت درجة تعليم األبوين كلما زادت درجة وعيهما الصحي بضرورة إجراء 
 المبكر لفحص العيوب الوراثية في مختلف مراحل الحياة  بما في ذلك مرحلة ما قبلالتشخيص 

  ، وهذا الفحص ذو أهداف..  قبل سن المدرسة– قبل الوالدة –الحمل 
   محددة ضمن جهود الوقاية من األمراض الوراثية ، اتخاذ التدابير المالئمة للوقاية من العوامل 

____________________________________________________________  
 وفقر القدرة ، وقد أوضح أن –فقر الدخل : م بين نوعين من الفقر هما 1996حيث ميز التقرير الدولي للتنمية البشرية  *

  فقر الدخل جزء فقط من الصورة ، والربط بين فقر الدخل وفقر القدرة يعتبر مقياسا جديدا متعدد األبعاد للحرمان البشري 
 التهاب –ٕ واصابات البرد المتكررة –كتسبة المسببة لإلعاقة السمعية مثل ارتفاع الحرارة للطفل الم

  .  ثقب الطبلة نتيجة التعرض ألصوات عالية –األذن الوسطى 
% 33من اآلباء باألسر عينة الدراسة يعملون بالقطاع الحكومي ، ونسبة % 41 أن نسبة - 5  

% 69يعملون في األعمال الحرة ، كما يتضح أن نسبة % 26يعملون بالقطاع الخاص ، ونسبة 
يعملن ، وهذا يوضح ما جاء بتوزيع الدخل الشهري حيث % 31من األمهات ال يعملن ، ونسبة 

، ويفسر نسبة األمهات الالتي ال )  جنيه 400( من األسر دخلها أقل من % 74كانت نسبة 
بير من جانب األم حيث تركز معظم البرامج تعملن نتيجة لما تفرضه إعاقة االبن من اهتمام ك

التربوية والعالجية المقدمة للمعاقين سمعيا على تأكيد أهمية دور األمهات أكثر بكثير من اهتمامها 
  .    بدور اآلباء

   )2( جدول رقم 
   األولية للمعاقين سمعيا داخل أنساق أسر عينة الدراسة تيوضح البيانا

 عينة األسر بالجمعية المصرية  
  5 7 =ن

عينة األسر بجمعية الصرخة  
  52=ن

  مجموع 
  127 =ن

 

                    الجمعية
  

     البعد
 % ك % ك % ك

النوع  
  ذكر  - أ  

 أنثى  - ب

48  
  

27  
 

64  
  

36  
 

31  
  

21  
 

60  
  

40  
 

79  
  

48  
 

62  
  

38  
 

  
العمر 

   سنوات10اقل من   
10  -  
   فأكثر       20
 

24  
  

40  
  

11 

32  
  

53  
  

15  
 

29  
  

23  
  

-  
 

56  
  

44  
  

-  
 

53  
  

63  
  

11 

42  
  

50  
  

8 
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الحالة التعليمية

  

  غير متعلم
  دون سن التعليم
  المرحلة االبتدائية
  المرحلة اإلعدادية
  المرحلة الثانوية
 المرحلة الجامعية

5  
  

10  
  

29  
  

20  

  

8  
  

3 

7  
  

13  
  

39  
  

26  

  

11 

  

4 

-  
  

-  
  

33  
  

9  
  

10 

  

- 

-  
  

-  
  

64  
  

17  

  

19 

  

- 

5  
  

10  
  

62  
  

29 

 

18 

  

3 

4  
  

8  
  

49  
  

23 

  

14 

  

2 

  

   يتضح من بيانات الجدول السابق أن نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث للمعاقين سمعيا 
كما يتضح أن % . 38ونسبة اإلناث % 62باألسر عينة الدراسة ، حيث بلغت نسبة الذكور 

، وأن نسبة )  سنة 20( من المعاقين سمعيا باألسر عينة الدراسة عمرهم أقل من % 92نسبة 
ويرجع هذا التوزيع إلى طبيعة الخدمات واألنشطة التي تقدمها )  سنة فأكثر %20 ( 8

 ) سنة 20-4( حيث أن جمعية الصرخة تقبل من سن ) المجال المكاني للدراسة ( الجمعيتين 
كما أن المعاق بعد وصوله إلى سن الشباب يسعى لاللتحاق بوظيفة أو عمل وقد يكون خارج 

الجمعية  ويرتبط توزيع أعمار المعاقين سمعيا باألسر عينة الدراسة بطبيعة المراحل نشاط 
من المعاقين بمراحل التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي ، % 85التعليمية بها ، حيث نجد نسبة 

والمالحظ اهتمام أولياء أمور . بالتعليم الجامعي % 2دون سن التعليم ، % 8غير متعلم ، % 5
معاقين سمعيا وحرصهم على تعليم أبنائهم على الرغم من معاناة تلك األسر من الضغوط ال

المادية نظرا ألن المعاق سمعيا يحتاج إلى أساليب تعليمية خاصة وتدريبات للنطق والكالم ، كما 
أن هذه الطرق تحتاج لتدريب خاص على استخدامها ، وهذا إن دل فأنه يؤكد على وعي أسر 

  . ٕمعيا بأهمية التعليم لخلق وايجاد فرص أكبر لالبن المعاق في حياته المستقبلية المعاقين س

  ) 3( جدول رقم 
  يوضح عالقة القرابة بين الوالدين 

عينة األسر بالجمعية المصرية  
 70 =ن

عينة األسر بجمعية الصرخة  
  50=ن

  مجموع 
 120 =ن

 

                    الجمعية
  

 % ك % ك % ك    القرابة

  أقرباء
 

49  
 

70  
 

38  
 

76  
 

87  
 

72.5 
 

  

  غير أقرباء
  

21  
  

30  
  

  

12  
  

  

24  
  

  

33  
  

  
  
  
  

27.5 

 توجد عالقة ةمن أسر المعاقين سمعيا عينة الدراس% 72.5 يتضح من الجدول السابق أن      
بة ، وهذا يوضح من مفردات العينة ليس بينهم عالقة قرا% 27.5قرابة بين الزوجين ، وأن نسبة 
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أسباب وجود إعاقة بين أبناء تلك األسر حيث تلعب العوامل الوراثية الجينية دورا مؤثرا في وجود 
من حاالت اإلعاقة السمعية تعزى ألسباب وراثية % 50اإلعاقة ، وتشير الدراسات إلى أن نحو 

 ، والمرض هنا ينتقل للجنين عن طريق الجينات الحاملة للمرض من األم أو األب أو األجداد
يولد به : نوعان األول ليين من األسرة ويوجد منه اوقد ال يكون المرض ظاهرا في األقارب الح

الطفل ويالحظ أنه ال ينتبه إلى األصوات من حوله مهما كانت مرتفعة ويتأخر في النطق بين 
يولد الطفل طبيعيا ويسمع األصوات من حوله جيدا ويتكلم مثل أقرانه في : أقرانه ، والثاني 

وفي دراسة . وعده ولكنه يفقد السمع في سن معينة قد تكون الخامسة أو السادسة من عمرة م
قامت بها اإلدارة العامة للتأهيل االجتماعي للمعوقين عن العالقة بين قرابة الوالدين وبين وجود 
إعاقة سمعية متكررة في األسرة الواحدة ، أوضحت أن زواج األقارب يساعد على اإلصابة 

اقة السمعية خاصة في العائالت التي ينتشر بها الصمم  وهذا يشير إلى مسئولية الوراثة باإلع
، وبنفس األهمية تلعب العوامل المكتسبة والبيئية دورا في حدوث عن حدوث اإلعاقة السمعية 

 – تسمم الحمل –اإلعاقة السمعية وهي متعددة ومنه تناول األم الحامل ألدوية ضارة بالجنين 
 فقد أوضح إحصاء المركز " الضوضاء – إصابة الطفل ببعض األمراض –ة المتعثرة الوالد

من جملة األسباب المؤدية لإلعاقة % 23القومي إلحصاءات الصحة أن الضوضاء تمثل نسبة 
 ، وهذا يؤكد على أهمية توعية األسر بالمجتمع بسبل الوقاية من اإلعاقة  )61( " السمعية 

لعوامل الوراثية بتجنب زواج األقارب ، والعناية بصحة األم الحامل والوقاية السمعية فالوقاية من ا
من األمراض وتوفير التغذية الضرورية الوقاية من أمراض الطفولة من خالل التحصين ضد 
األمراض ، معالجة أمراض األذن وعدم إهمالها ، التشخيص البكر ألمراض األذن واكتشاف 

   . الحاالت مبكرا 
  ) 4 ( جدول رقم

  يوضح فترة تردد األسرة على الجمعية 
عينة األسر بالجمعية المصرية  

 70 =ن

عينة األسر بجمعية الصرخة 
  50=ن

  مجموع 
 120 =ن

 

   الجمعية                 
  

 % ك % ك % ك  الفترة   



 40

    من سنتينأقل
  
  

2 -   
  

4-  
  

  سنوات6أكثر من 

10  
  
17  
  
20  
  
23 

14  
  
24  
  
29  
  
33 

6  
  
11  
  
15  
  
18 

12  
  
22  
  
30  
  
36 

16  
  
28  
  
35  
  
41 

13  
  
23  
  
30  
  
34 

من األسر عينة الدراسة فترة ترددهم على الجمعية % 34 نسبة أنالسابق   الجدولضحيو    
فترة % 23، ونسبة )  سنوات 6-4( فترة ترددهم من % 30، ونسبة )  سنوات 6( أكثر من 

نتين ، والمالحظ زيادة فترة تردد أسرة أقل من س% 13، ونسبة )  سنوات 4-2( ترددهم من 
المعاق سمعيا على المؤسسات والجمعيات التي تقدم خدماتها لهذه الفئة من الفئات الخاصة وذلك 
نظرا لطول فترة العالج ، ومن جهة أخرى حاجة أسرة المعاق لإلرشاد والمساندة بصفة مستمرة 

ل العمر المختلفة ألن كل مرحلة عمرية نظرا لتغير وتجدد احتياجات المعاق سمعيا خالل مراح
كما تعتبر مشاركة الوالدين وترددهم على لها ضغوطها ومشكالتها على المعاق وأسرته ، 

جمعيات ومؤسسات الرعاية من األسس الهامة في إنجاح العالج وبرامج الرعاية فأفضل طريقة 
 بلديهم في التواصل بأسلولتعليم ونمو المعاق سمعيا هي عن طريق مشاركة هؤالء األطفال وا

ميسر وواضح ومكثف ، مع وجود دعم كبير من الوالدين في كافة برامج الرعاية التي تقدمها 
 .الجمعية 

   اكتشاف اإلعاقة ؟عندما طبيعة ردود أفعال وخطوات أسر المعاقين سمعيا : التساؤل األول* 
   )5( جدول رقم 

   اكتشاف اإلعاقة السمعيةعنداألسرة  والخطوات التي قامت بها ليوضح ردود األفعا

  والخطوات التي قامت بها األسرةلألفعااردود  ال إلى حد ما نعم

 % ك % ك % ك

وي 
لمئ
ر ا
قدي
الت

بية
لنس
ة ا
همي

لأل
 

بي
لنس
ب ا

ترتي
ال

 

 5 69.4%29 35%33 40%38 45 الرفض واإلنكار لفكرة وجود اإلعاقة السمعية لدى االبن 

 10 67.8%32 38%33 40%35 42  ل اجلينية والبيئية املسببة لإلعاقة السمعية  السؤال عن العوام

 15 65.8%36 43%31 37%33 40  نتيجة اإلمهال  الشعور بالذنب واملسئولية السببية عن اإلعاقة 

 14 66.1%32 38%38 46%30 36 اآلخرين الشعور باخلجل واخلوف وعزل االبن جتنبا لردود أفعال 

 3 69.7 %31 37%29 35%40 48 السمعية إعاقة االبنقلق نتيجة االحتياجات اخلاصة املرتتبة على  ال

 5 69.4%27 33%37 44%36 43  القبول والرضا بالقضاء والقدر والتعامل بواقعية مع املشكلة

 3 69.7%30 36%31 37%39 47  حماولة التعرف على املؤسسات اليت تتعامل مع املعاقني مسعيا

 10 67.8%32 38%33 40%35 42   التعرف على األساليب املستخدمة يف التشخيص وتكلفتها
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 13 66.4%32 39%36 43%32 38   اإلعاقة السمعيةلتشخيص درجة االتصال باملتخصصني 

 8 68.6%29 35%36 43%35 42 وطرق إشباعها  احلاجات األساسية للمعاق مسعيا التعرف على 

 12 66.9%36 43%27 33%37 44  املعاق مسعيا الرعاية املناسبةع معلومات عن أساليب  مج

 2 71%28 34%38 45%34 41 روتني احلياة اليومية  حتديد كيفية مساعدة االبن املعاق ضمن نطاق 

 1 71.1%27 32%33 40%40 48  املوجودة يف اجملتمع  اخلاصة التعرف على كيفية الوصول للخدمات

 5 69.4%27 33%37 44%36 43  التدريب على أساليب تقدمي املساعدة لالبن بطريقة علمية 

  9  68.1 %31  37%34 41%35 42  مجع معلومات عن الربنامج الرتبوي األفضل لالبن املعاق مسعيا 

جتمع لم يشير الجدول السابق إلى أن التعرف على كيفية الوصول للخدمات الموجودة في ا   
قامت بها أسر المعاقين سمعيا مفردات عينة  قدوالخاصة باإلعاقة السمعية ، كرد فعل وخطوة 

 األولى وفقا للترتيب النسبي لردود األفعال ة جاء في المرتب اكتشاف اإلعاقة السمعيةعندالدراسة 
المبحوثين والخطوات ، وذلك بناء على درجة التقدير المئوي لألهمية النسبية وفقا الستجابات 

 والتوجيه والمساندة لإلرشادل على حاجة أسرة المعاق سمعيا دوهذا ي ) 71.1( حيث كانت 
 اتكفي لسد حاجات ابنه األسرة وقدراتها ال فإمكانياتالتعريف بالخدمات الموجودة بالمجتمع و

ذ ينقذها المعاق سمعيا ، كما أن األسرة فور اكتشافها اإلعاقة تحاول بكل الوسائل البحث عن مال
 لقيام األسرة بتحديد  هيوكانت األهمية النسبية الثانية. وينقذ طفلها فهي قد تشعر أيضا بالعجز 

كيفية مساعدة االبن المعاق ضمن نطاق روتين الحياة اليومية ، حيث أن وجود طفل له 
 لألسرة ، احتياجات خاصة في األسرة يؤثر بال شك على العالقات االجتماعية الداخلية والخارجية

وقد يؤدي إلى اضطراب األدوار في األسرة وكلما كانت اإلعاقة أشد كانت االضطرابات في أداء 
األدوار أكبر ، لذا فان من ردود األفعال األولى التي تقوم بها األسرة هي إعادة توزيع األدوار 

ها ووظائفها تجاه داخلها بما يمكنها من إشباع احتياجات ومساعدة االبن المعاق وأداء مسئوليات
استجابات ويرتبط ذلك بما جاء في المرتبة الثالثة وفقا للترتيب النسبي لردود أفعال . بقية أفرادها 

المبحوثين وهو محاولة التعرف على المؤسسات التي تتعامل مع المعاقين سمعيا بالمجتمع وذلك 
مساندة واإلرشاد لتمكينها من  ابنها وتوفير الدعم والتبهدف مساعدة األسرة على إشباع احتياجا

القيام بمسئوليتها ، وبنفس الترتيب النسبي جاء شعور األسر بالقلق نتيجة االحتياجات الخاصة 
المترتبة على إعاقة االبن ، وهذا يعتبر أمر منطقي نظرا لطبيعة اإلعاقة السمعية وما يرتبط بها 

يد من الدراسات دفي هذا تؤكد العمن مشكالت قاسية مثل صعوبة تواصل األسرة مع االبن ، و
حاجة أولياء األمور فور اكتشاف اإلعاقة لتوفير المعرفة والمعلومات عن إعاقة طفلهم وتبصيرهم 

الية بقدر ممة بالمجتمع المحلي ، وليس المهم توفير الحاجات الدبالمؤسسات وجميع مصادر الخ
 طفلهم والتي تسهم في إلعاقةالمناسبة  أماكن الخدمة المالئمة وإلىتوفير التوجيه لتلك األسر 

   ).62(تأهيله ومن ثم تخفيف حدة قلق األسرة وتوترها 
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كتعبير عن ردود  )69.4 (لألهمية النسبية ات نفس درجة التقدير المئوي عبار ثالث وأخذتهذا
 ،  القبول والرضا بالقضاء والقدر والتعامل بواقعية مع المشكلةوهي أفعال أسر عينة الدراسة

 من ردود الفعل االيجابية وهما المساعدة لالبن بطريقة علمية موعبارة التدريب على أساليب تقدي
 ال يريدان تشخيص افبجانب وجود الرضا اإليماني بحالة االبن ، فان الوالدين يتعامال بواقعية فهم

لطرق حالته والقبول بها فحسب ، بل التعرف على تفسير واضح وكامل لحالته والتعرف على ا
وعبارة الرفض واإلنكار لفكرة وجود اإلعاقة السمعية لدى . العلمية الجديدة التي يمكن أن تساعده 

 ليس بالعملية  ألسرة المعاق سمعيا فور اكتشاف اإلعاقةاالبن ، ويعتبر النكران كرد فعل
ع  فهو عملية تساعد اإلنسان على التعايش م أو عملية غير بناءةةالعشوائية الغير هادف

أنه يعطي األسرة فترة زمنية للبحث عن القوى المتغيرات التي تهدده وتشكل خطرا بالنسبة له ، 
المعلومات ، الجمعيات المتخصصة  األصدقاء ، األسر ( والقوى الخارجية ) الذاتية ( الداخلية 

  .للتعامل مع الموقف ..... ) التي مرت بنفس التجربة 
تعرف على الحاجات األساسية للمعاق سمعيا وطرق إشباعها وجاءت خطوة رغبة األسرة في ال  

يث تشير الدراسات أن ، ح) 68.6 (لألهمية النسبية في الترتيب النسبي الثامن بتقدير مئوي
لإلعاقة السمعية آثار سالبة على شخصية المعوق وأنهم أكثر عرضة للضغوط النفسية والقلق 

ي أن تسعى األسرة للتعرف على تلك االحتياجات وانخفاض مفهوم الذات ، ومن ثم فمن الطبيع
لكي تجنب المعوق التعرض لمزيد من الضغوط ، ويأتي في المرتبة التالية قيام األسرة بجمع 
معلومات عن البرنامج التربوي األفضل لالبن المعاق سمعيا حيث تحتل العملية التعليمية اهتماما 

هذه الفئات يمثل عامال حاسما لتقبل اإلعاقة كلما فالتعليم لمثل خاصا لدى أسرة المعاق سمعيا 
لتقدم الدراسي ، لذا يحرص الوالدان على أن يحصل طفلهما المعوق اوجدت نتائج ايجابية في 

على الخدمات التربوية المناسبة ويجمعا معلومات عن ماذا سيتعلم طفلهما ومن سيعلمه وما هي 
  ؟....ف سيتم توفيرهااألساليب واألدوات التي سيتم استخدامها وكي

 جاء بتقدير مئويوقيام األسرة بالسؤال عن العوامل الجينية والبيئية المسببة لإلعاقة السمعية 
وهذا يشير إلى وجود رغبة من أسرة المعاق سمعيا وحرصهم على اتخاذ ) 67.8 (لألهمية النسبية

صائي االجتماعي كأحد سبل الوقاية المناسبة لعدم إنجاب طفل معاق آخر وهن يأتي دور األخ
أعضاء فريق العمل بمؤسسات رعاية المعاقين حيث يقوم بإعداد برامج إرشادية يحاضر فيها 

 وبنفس الثالثية /الثانوية/متخصصون لتعريف األسر بمستويات وطرق الوقاية المختلفة األولية
مستخدمة في لألهمية النسبية كان قيام األسرة بالتعرف على األساليب الالتقدير المئوي 

التشخيص وتكلفتها ، حيث يبدي الوالدان قدرا كبيرا من االهتمام بتشخيص إعاقة الطفل 
وبالجهات أو األشخاص الذين يقومون بعملية التشخيص وباألساليب واألدوات التي يستخدمونها 
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 وبالتكلفة المالية لذلك كله ، ويزداد هذا االهتمام في حالة األسر ذات الدخل االقتصادي
  ) .فقر القدرة( المنخفض 

جاء بتقدير مئوي  قيام األسرة بجمع معلومات عن أساليب الرعاية المناسبة البنهم المعاق  
 ، وهذا ما تؤكده الدراسات في أن نجاح الطفل أو فشله في التوافق )66.9(لألهمية النسبية 

 يسهم في الحد من راالجتماعي ال يرتبط بخصائصه فقط بل يرتبط باألسرة وما توفره من دو
   .مضاعفات اإلعاقة ، والوصول بطفلهم إلى أقصى درجة ممكنه من التوافق االجتماعي

أما الشعور بالخجل والخوف وعزل االبن تجنبا لردود أفعال اآلخرين ، وكذلك الشعور بالذنب    
يا فقد جاءا في والمسئولية السببية عن اإلعاقة نتيجة اإلهمال ، كردود أفعال ألسر المعاقين سمع

 وقد  لردود األفعال لمفردات عينة الدراسةالمئوي لألهمية النسبيةالمراتب األخيرة وفقا للتقدير 
عناية من وال  النظرة االيجابيةيرجع ذلك إلى زيادة االهتمام المجتمعي بالفئات الخاصة ووجود

 تحقيق صبح باإلمكانحيث أالتخصصات والمهن المختلفة بالعمل معها على كافة المستويات ، 
 والتدخل العالجي والتعديل البيئي في ضوء برامج نتائج ايجابية من خالل التشخيص المناسب

التأهيل التي تتوافر في الوقت الحالي ، ويرى الباحث أن األمر يحتاج لمزيد من الدراسات 
ألسرة أو المجتمع ، والجهود لتدعيم تلك التغيرات االيجابية تجاه الفئات الخاصة سواء من جانب ا
   .بهدف تحقيق مزيد من برامج الرعاية والخدمات الفاعلة والناجحة لتلك الفئات

  ما هي أهم الضغوط والمشكالت التي تتعرض لها أسر المعاقين سمعيا ؟ :التساؤل الثاني* 
   )6( جدول رقم 

   سمعيايوضح رؤية مفردات العينة للضغوط والمشكالت التي تتعرض لها أسر المعاقين

 المشكالت ال إلى حد ما نعم

 % ك % ك % ك

وي 
لمئ
ر ا
قدي
الت

بية
لنس
ة ا
همي

لأل
 

بي
لنس
ب ا

ترتي
ال

 

 8 70.8%26 31%36 43%38 46  الشعور بالعزلة االجتماعية وجتنب االختالط االجتماعي 

 14 68.9%29 35%35 42%36 43     جتاه االبن املعاق من اآلخرينشاعر املواساةملالشعور باالنزعاج 

 16 68%34 41%28 33%38 46 وأسرهموجود نظرة سلبية من اجملتمع جتاه املعاقني مسعيا 

 6 70.8%25 30%37 44%38 46 ضعف فرص وآليات املشاركة اجملتمعية للمعاقني مسعيا وأسرهم 

ا االجتماعية بصورة طبيعية   8 70.8%27 33%33 39%40 48 عدم قدرة األسرة على ممارسة حيا

 15 68.3%32 38%32 38%37 44 توتر العالقات وكثرة اخلالفات بني أفراد األسرة

 4 73.9%23 27%33 40%44 53  واألدوات السمعيةتللمعينا صعوبة توفري األموال الالزمة

 11 69.4%27 33%37 44%36 43ابنهم املعاق بالتأثري على الوضع الوظيفي للوالدين نتيجة انشغاهلم 

 13 69.2%31 37%31 37%38 46 اص اخلعالج اللجلسات ولحتمل عبء مادي مضاعف 
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 11 69.4%32 38%28 34%40 48 ارتفاع أسعار املعينات واألدوات السمعية بصفة مستمرة 

 3 74.2%21 25%36 43%43 52 املتابعة املستمرة مما يرهق ميزانية األسرة وطول فرتة مدة العالج 

 5 72.5%23 28%36 43%41 49 ومتابعة مستمرة احتياج االبن املعاق إىل رعاية تعليمية خاصة 

 10 70.6%24 29%40 48%36 43 نواجه صعوبة يف تعليم ابننا املعاق مسعيا باملدارس احلكومية

 7 71%26 31%33 39%41 49 عملية دمج املعاقني مسعيا يف التعليم ليست متوفرة جبميع املدارس 

  1  74.7 %21  25%34 41%45 54 صعوبة الدمج االجتماعي املعاق داخل املدرسة واجملتمع احمليط 

  1  74.7 %20  24 %36  43 %44  53  تعاين األسرة من ضغوط نفسية عديدة داخلها مرتبطة باإلعاقة 

 

 أســرة المعــاق يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن مــن أكثــر الــضغوط والمــشكالت التــي تتعــرض لهــا  
ســمعيا هــي صــعوبة دمجــه داخــل المدرســة والمجتمــع المحــيط ، وكــذلك معانــاة األســرة مــن ضــغوط 

 وذلــك وفقــا للتقــدير المئــوي لألهميــة النــسبية الســتجابات  ،باإلعاقــةنفــسية عديــدة داخلهــا مرتبطــة 
اصـــة ويؤكــد ذلـــك مـــا أســفرت عنـــه نتـــائج بعــض الدراســـات الخ) 74.7( المبحــوثين عينـــة الدراســـة 

عـدم وجـود المعينـات الـسمعية بتجارب دمج المعاقين سمعيا فـي مـدارس التعلـيم حيـث أشـارت إلـى 
بـــصورة كافيـــة وعـــدم تواجـــد األشـــخاص المـــؤهلين علـــى ترجمـــة لغـــة اإلشـــارة إلـــى لغـــة منطوقـــة أو 

وجــود مــشكالت مرتبطــة بعــدم التوعيــة العامــة والتهيئــة النفــسية للمعــاق مكتوبــة ، هــذا فــضال عــن 
كمــا أوضــحت العديــد  ،  وتوعيــة األطفــال العــاديين بمــا يحتاجــه المعــاق ســمعيا بــشكل مبــسطســمعيا

من الدراسات أن ظهور إعاقة لدى أحـد أفـراد األسـرة يـؤثر علـى نـسق األسـرة ككـل وقـد يـؤدي إلـى 
ضــغوط نفــسية عديــدة لــذا فأوليــاء أمــور األطفــال الــصم يحتــاجون إلــى بــذل مجهــود كبيــر والتحلــي 

كتــشاف اإلعاقــة ، وعنــد مواجهــة األســرة لمــا تفرضــه االحتياجــات الخاصــة للمعــوق بالــصبر عنــد ا
  .سمعيا كأكبر مصدر نفسي للضغوط التي تعانيها أسر المعوقين سمعيا 

 ، كأحــد الــضغوط التــي فتــرة مــدة العــالج والمتابعــة المــستمرة ممــا يرهــق ميزانيــة األســرةأمــا طــول  
فــي المرتبــة الثالثــة وذلــك وفقــا للتقــدير المئــوي لألهميــة تتعــرض لهــا أســرة المعــاق ســمعيا فقــد جــاء 

 ويـــرتبط بتلـــك المـــشكلة صـــعوبة تـــوفير، ) 74.2( النـــسبية الســـتجابات المبحـــوثين عينـــة الدراســـة 
المعــاق إلــى رعايــة تعليميــة  االبــن ج ، وكــذلك احتيــا واألدوات الــسمعيةتاألمــوال الالزمــة للمعينــا
 جملـة مـن الـضغوط التـي ترهـق ميزانيـة األسـرة خـصوصا ل، كـل ذلـك يمثـ خاصة ومتابعة مستمرة

  .مع األسر ذات الدخول المتوسطة 
ومـــن المـــشكالت التـــي تتعـــرض لهـــا أســـر المعـــاقين ســـمعيا هـــي ضـــعف فـــرص آليـــات المـــشاركة 

 وقــد ،وفقــا لرؤيــة مفــردات عينــة الدراســة) 68.3( الــسادسة ةالمجتمعيــة ، حيــث جــاءت فــي المرتبــ
سر الخروج مـن العزلـة االجتماعيـة التـي قـد تفرضـها عليهـا ظـروف إعاقـة يرجع ذلك لرغبة تلك األ

 رغبــة فيمـا تــوفره المــشاركة المجتمعيـة مــن اكتــساب مهـارات جديــدة للمعــاق وأســرته طفلهـا ، وكــذلك
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ممـــا يكـــون لـــه أثـــر ايجـــابي فـــي التخفيـــف مـــن حـــدة الـــضغوط النفـــسية التـــي تتعـــرض لهـــا األســـرة ، 
 ، األســرة علــى ممارســة حياتهــا االجتماعيــة بــصورة طبيعيــةم قــدرة ويــرتبط أيــضا بتلــك المــشكلة عــد

مما يزيد من شعور أسرة المعاق سـمعيا بالعزلـة االجتماعيـة وتجنـب االخـتالط االجتمـاعي ، حيـث 
بـين لـذا أكـدت العديـد مـن اآلراء علـى ضـرورة إيجـاد آليـة للتواصـل .  الترتيـب الثـامن  فيجاء ذلك

ٕهم المجتمعية وايجاد قنوات اتـصال بينهمـا وبـين الجهـات المنـوط بهـا أسر المعاقين وتفعيل مشاركت
   .تقديم خدمات الرعاية بالمجتمع 

 فـي  وجاءت مشكلة تأثير اإلعاقة على الوضع الوظيفي للوالدين نتيجة انشغالهم باحتياجات ابـنهم
وق يتطلــب فالطفــل المعــدي عــشر وفقــا الســتجابات مفــردات عينــة الدراســة ، االترتيــب النــسبي الحــ

وذلـك ) الزوجـة غالبـا ( رعاية خاصة ومتواصلة مما قد يضطر أحد الزوجين التخلـي عـن وظيفتـه 
لتوفير الرعاية للمعاق ، وكذلك قـد تـؤثر حالـة الطفـل علـى تركيـز والـده فـي العمـل ممـا يـؤثر علـى 

رة المعـاق مستقبله الـوظيفي ، وهـذا مـا يؤكـد علـى أهميـة المـساندة والـدعم المجتمعـي واألسـري ألسـ
ممــا يقلــل مــن ظهــور التــوتر فــي العالقــات . سـمعيا إليجــاد منــاخ مــن االســتقرار الــوظيفي واألســري 

وكثرة الخالفات بين أفراد األسرة كواحدة من المشكالت والضغوط التـي تعـاني منهـا أسـر المعـاقين 
سـمعيا وأسـرهم ، وجاء في المرتبة األخيرة وجـود نظـرة سـلبية مـن المجتمـع تجـاه المعـاقين . سمعيا 
   ) .5( كما جاء من تحليل في الجدول رقم ماضي  أصبحت ليست كما كانت بالالمشكلةفهذه 

  ما هو واقع برامج وخدمات جمعيات رعاية المعاقين سمعيا ؟:  الثالث لالتساؤ* 
   )7( جدول رقم 

   المعاقين سمعيارعاية  جمعياتبرامج وخدمات يوضح رؤية مفردات العينة لواقع 

 اقع العمل بالجمعياتو ال إلى حد ما نعم

 % ك % ك % ك

وي 
لمئ
ر ا
قدي
الت

بية
لنس
ة ا
همي

لأل
 

بي
لنس
ب ا

ترتي
ال

 

 3 70.8 %26 31 %36 43%38 46 توفر اجلمعيات الدعم االجتماعي والنفسي ألسر املعاقني مسعيا 

 3 70.8 %26 31 %36 43%38 46 تساهم اجلمعيات يف توفري املوارد والدعم اجملتمعي لرعاية املعاقني 

ا للمعاقني مسعيا وأسرهم   15 66.4 %34 41 %33 39%33 40 موارد اجلمعيات كافية لتقدمي خدما

 5 69.7 %27 33 %36 43%37 44 يتوفر باجلمعيات اخلربات املهنية املؤهلة لتقدمي املساعدة لألسر 

 1 74.2 %19 23 %39 47%42 50 ماعي للمعاقاالجت الضمان املختصة لتوفريتتصل اجلمعيات باجلهات 

 12 67.2 %36 43 %27 32%37 45 مع اجلديد يف التعامل مع اإلعاقة السمعية تتواكب خدمات اجلمعيات 

 6 69.2 %28 34 %36 43%36 43 مهارات املعاقني مسعيا وتطوير تم اجلمعيات بتنمية 

  14  67.2  %30  37  %37  44 %33  39  برعاية املعاقني مسعيا تتعاون اجلمعيات مع اجلهات املختلفة املعنية

 2 71.9 %23 28 %38 45%39 47مسعيا حىت ال تكون عائقا جلهودها  األسرية للمعاقتم اجلمعيات بالبيئة 
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 12 67.2 %33 39 %33 40%34 41 تتيح اجلمعيات فرص للتفاعل والتعارف بني أسر املعاقني مسعيا 

ا توفر اجلمعيات    7  68.9  %32  38 %30 36%38 46 التوجيه املهين ألسر املعاقني مسعيا ملواجهة مشكال

 11 67.8 %32 38 %33 40%35 42 تم اجلمعيات باألنشطة االجتماعية والرتوحيية ألسر املعاقني 

 8 68.6 %29 35 %36 43%35 42 .تطبق اجلمعيات أساليب التعليم الناشط مع املعاق وأسرته

  9  68.3 %31.5  38  %31.5  38 %37  44 تم اجلمعيات ببناء قدرات أسر املعاقني على التواصل واملشاركة 

  9  68.3 %31.5  38  %31.5  38 %37  44 حتسني أحوال أسرة املعاقتنفذ اجلمعيات برامج تنموية تستهدف 

   

فير الضمان يتضح من الجدول السابق أن قيام الجمعية باالتصال بالجهات المختصة لتو  
برامج وخدمات االجتماعي للمعاق جاء في الترتيب األول حول رؤية مفردات عينة الدراسة لواقع 

وقد يرجع هذا إلى أن تركيز ) 74.2( لألهمية النسبية لمئوي ، حيث كانت درجة التقدير االجمعية
صول على  قيام الجمعية بمساعدتهم للحأولياء أمور أسرة المعاق سمعيا يكون منصبا على

التأهيل والضمان االجتماعي والتي يتم تنظيمها في ضوء القوانين والتشريعات التي تحكم  خدمات
 وجاء قيام الجمعيات باالهتمام بالبيئة األسرية للمعاق سمعيا في الترتيب رعاية المعوقين ،

القائمين على النسبي الثاني وفقا لرؤية مفردات عينة الدراسة ، وهذا يوضح وجود رؤية جيدة من 
العمل بتلك الجمعيات ، حيث تشير الدراسات إلى ضرورة االهتمام بالعمل مع نسق أسرة المعاق 
سمعيا ومدهم بالمعلومات عن اإلعاقة وتبصيرهم باالحتياجات الخاصة للمعاق ، بما يمكن 

ي يحافظ بالشكل الذ من التعامل مع المعاق سمعيا أو في القيام بوظائفه األخرى ينسق األسرال
    ".م 1995: دراسة إيهاب الببالوي " على توازنه واستقراره 

 وجاء قيام الجمعيات بتوفير الدعم االجتماعي والنفسي ألسر المعاقين سمعيا ، وكذلك مساهمتها 
في توفير الموارد والدعم المجتمعي ، في ترتيب متساوي من وجهه نظر مفردات عينة الدراسة 

 ، وهذا يشير إلى خصوصية )70.8(لمئوي لألهمية النسبية حيث كانت وفقا لدرجة التقدير ا
وما تعانيه األسرة من ضغوط مادية ونفسية واجتماعية  الضغوط المرتبطة باإلعاقة السمعية

الالزمة لترجمته إلى  الدعم المناسب لها وتوفير الموارد بإيجادوتربوية وتعليمية تتطلب االهتمام 
         . خطط وبرامج تنفيذية 

 وجاء في الترتيب النسبي الخامس لمجمل العبارات الدالة على واقع العمل بجمعيات رعاية 
عينة الدراسة ، توافر الخبرات المهنية المؤهلة لتقديم المساعدة  وفقا لرؤية مفردات المعاقين
لجمعية تعتبر احيث ) المجال المكاني للدراسة ( ، وقد يرجع هذا إلى طبيعة الجمعيتين لألسر

المصرية لرعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع الجمعية المركزية الوحيدة المتخصصة في رعاية 
دور متميز في هذا لها  الصرخة من الجمعيات التي ة، وكذلك جمعي الصم وضعاف السمع

 أن توفر إلى أن درجة التقدير المئوي لألهمية النسبية ال تشير لذا فالباحث يوضح إلى، المجال 
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، وهذا يتفق مع ما أشار إليه تقرير المركز ) 69.7(  بدرجة عالية حيث كانت  يوجده الخبراتهذ
حول واقع المعوقين في مصر  حيث أوضح . م 1999القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

 مجال رعاية وتأهيل  الجمعيات األهلية العاملة فيوجود نقص في عدد الكوادر المؤهلة للعمل في
  . بفئاتهم المختلفة ين المعوق

   مهارات المعاقين سمعيا وتطوير وجاء في الترتيب النسبي السادس اهتمام الجمعيات بتنمية
ويليه في الترتيب اهتمام الجمعية أيضا بالتوجيه المهني ألسر المعاقين سمعيا ، وهذا يؤكد أهمية 

كما جاء في الترتيب . الرعاية الدور المحوري الذي تلعبه أسرة المعاق سمعيا في إنجاح برامج 
واهتمام  أن الجمعية تستخدم أساليب التعليم الناشط مع المعاق وأسرته  والتاسعالنسبي الثامن

الجمعية ببناء قدرات أسر المعاقين على التواصل والمشاركة ، وتنفيذ برامج تنموية تستهدف 
تهدف محور النشاط التعليمي ويكون المتعلم هو وأساليب التعليم الناشط  . تحسين أحوالها 

- المدرسين-اآلباء ( ثالثي جنموذتحسين تواصل الصم عبر مشاركة الوالدين والمدرسين في 
 " ويؤدي هذا إلى خفض الضغوط النفسية واالجتماعية التي تواجهها األسرة  )األطفال الصم 

  ."م 1994:  محمد فتحي :دراسة 
ٕمعية باألنشطة االجتماعية والترويحية ، واتاحة فرص  وجاءت في المراتب األخيرة اهتمام الج

للتفاعل والتعارف بين أسر المعاقين سمعيا ، ومواكبتها للجديد في التعامل مع اإلعاقة السمعية 
 االهتمامات حول واقع لهذهويشير إدراج مفردات عينة الدراسة وعدم كفاية موارد الجمعية ، 

 لقيام الجمعية بدور  عن حاجتهم في المراتب األخيرةالعمل بجمعيات رعاية المعاقين سمعيا
ٕلتعزيز الروابط فيما بينهم وايجاد عالقات تعاونية وتشاركيه كعامل مؤثر في كسب التأييد والحشد 

   . المجتمعي لدعم موارد الجمعية ، أي إيجاد تضامن داخلي بين تلك األسر 
  

  ا ألهداف تحقيق التضامن فيما بينهم ؟ما هي رؤية أسر المعاقين سمعي:  الرابع لالتساؤ* 
   )8( جدول رقم 

  يوضح رؤية مفردات العينة ألهداف تحقيق التضامن بين أسر المعاقين سمعيا

  تحقيق التضامنفأهدا ال إلى حد ما نعم
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م حتقيق التعاون واملساعدة الذاتية بني أ  9 72.5%23 28%36 43%41 49 سر املعاقني مسعيا لتنمية مهارا

 7 72.8%21 25%40 48%39 47 مملواجهة مشكالتشكيل بناء تنظيمي فاعل ألسر املعاقني مسعيا 

  4  73.9 %19  23%40 48%41 49 املعاقني وأسرهمجتاه  القيام بدور مؤثر يف إحداث التغيري اجملتمعي 

 14 72.1%27 33%32 38%41 49   وعات مساندة فيما بني أسر املعاقني مسعياتكوين جمم
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م   12 71.9%25 31%33 39%42 50 بناء قيادات ذاتية من أسر املعاقني لعرض مطالبهم ومشكال

 12 71.9%24 29%36 43%40 48 بناء ثقافة داخلية بني أسر املعاقني مسعيا لتعزيز التعاون املشاركة 

 15 70.3%26 31%34 39%40 48 إجناح عمليات التأثري على متخذ القرار لتوفري اخلدمات املختلفة 

 9 72.5%23 28%36 43%41 49 عمل للمعاقني باملؤسسات املختلفة باجملتمع اإلسهام يف توفري فرص 

 3 74.2%21 25%36 43%43 52 دوليا  /تنفيذ بنود تشريعات رعاية املعاقني مسعيا حملياإجياد آلية ل

 7 72.8%22 27%37 44%41 49  املعاق مسعيا لرعايةتوفري املعلومات لألسر عن اجملاالت اجلديدة 

امساعدة األسر   11 72%24 29%36 43%40 48  ة الناجح من خالل تبادل اخلرباتلتنمية مهارا

 6 73%22 27%36 43%42 50 عاقني تعامل مع أبنائهم امللل لآلباءتوفري فرص للتدريب اجلمعي 

 5 73.6%21 26%36 43%43 51 لمعاق مسعيا لتدريب األسر على توفري أنظمة الدعم الداخلي 

  1  74.7 %20  24%36 48 %44  53 االستفادة من النماذج الناجحة ألسر املعاقني مسعيا وعرضها لآلخرين

  1  74.7 %19  23 %38  45%43 52  اجملتمعية مه مشاركتتفعيلوتشجيع األسر على القيام بدورهم 

 إلى أن االستفادة من النماذج الناجحة ألسر المعاقين سمعيا وعرضها ق يشير الجدول الساب 
لآلخرين ، وكذلك تشجيع األسر على القيام بدورهم وتفعيل مشاركتهم المجتمعية ، من أهم 

وفقا لدرجة  جاءا في الترتيب األول أهداف تحقيق التضامن بين أسر المعاقين سمعيا ، فقد
 إيجاد  والرابعوجاء في الترتيب الثالث .   )74.7( التقدير المئوي لألهمية النسبية حيث كانت 

 ، والقيام بدور مؤثر في إحداث دوليا/ لتنفيذ بنود تشريعات رعاية المعاقين سمعيا محلياآلية
 هذا مع منهجية العمل االجتماعي في إطار ويرتبطالتغيير المجتمعي تجاه المعاقين وأسرهم ، 

ممارسة طريقة تنظيم المجتمع فهو يهدف تنظيم المواطنين المتأثرين بالمشكلة والذين هم أكثر 
 إزاء ضرورة مواجهتها ، وكيفية استقطاب غيرهم ممن يشاركونهم نفس المشكلة حاجة ورغبة

   ).63( مواجهتها بمساعدة من األخصائي حتى يتمكنوا من اكتساب مقدرة على
أن أهداف تحقيق التضامن طبقا لرؤية مفردات عينة الدراسة  ع  وجاء من الترتيب الخامس للساب

تتضمن تدريب األسر على توفير أنظمة الدعم الداخلي للمعاق سمعيا ، وتوفير فرص للتدريب 
لمجاالت الجديدة الجمعي لآلباء للتعامل مع أبنائهم المعاقين ، وتوفير المعلومات لألسر عن ا

 تزويدهم بجميع إلىلرعاية المعاق سمعيا ، ويتضح من ذلك حاجة أسر المعاقين سمعيا 
يحتاجون إليها بوصفهم قادرين على المشاركة واإلسهام في تخطيط عملية لمعلومات التي ا

يدعم كما أن إسهام التضامن في توفير أنظمة الدعم الداخلي للمعاق . المساعدة المقدمة للمعاق 
من قدرة األسرة على التصدي لمشكلة اإلعاقة نتيجة لوجود الدعم النفسي والمعنوي والمادي 

 تدريب الوالدين لإلسهام في العملية التربوية عملية، كما أن المتبادل بين األسر بشكل تضامني 
ق هذا مع ويتف االحتياجات الخاصة بأسر المعاقين سمعيا ، أهموالتأهيل للمعاق سمعيا تعتبر من 

ما تشير إليه العديد من الدراسات حول حرص الوالدين على أن يتعرفا ويتعلما األدوار التي 
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تحقيق األهداف و ابنهما المعاق ونجاح برامج الرعايةعليهما القيام بها في البيت لمساعدة 
     ).64(المنشودة

 ن الدراسة تحقيق التعاو  وجاء في الترتيب التاسع ألهداف التضامن طبقا لرؤية مفردات عينة
والمساعدة الذاتية بين أسر المعاقين سمعيا لتنمية مهاراتهم ، وكذلك اإلسهام في توفير فرص 

وتشير بعض التجارب في مؤسسات رعاية  .عمل للمعاقين بالمؤسسات المختلفة بالمجتمع 
 تكوين جماعات من المعاقين نجاح برامج تحقيق المساندة التبادلية والمساعدة الذاتية من خالل

 والقلق وترقية عمليه التفاهم والحث على رأولياء أمور المعاقين لتقليل مظاهر الخوف والتوت
ذلك تبادل اآلراء حول النظرة المستقبلية ، وتوفير عدد من التواصل بين النسق األسري للمعاق وك

 وغير ذلك بالتنسيق بين الخدمات بالجهود الذاتية من مواصالت للتنقل أو العالج أو الدراسة ،
  .األسر في أماكن اإلقامة السكنية المتقاربة 

طبقا لرؤية مفردات عينة    وجاء في الترتيب الحادي عشر والثاني عشر من أهداف التضامن
الدراسة مساعدة األسر لتنمية مهاراتها من خالل تبادل الخبرات الناجحة ، بناء قيادات ذاتية من 

 طالبهم ومشكالتهم ، وكذلك بناء ثقافة داخلية بين أسر المعاقين لتعزيزأسر المعاقين لعرض م
وهذا يؤكد ما تشير إليه االتجاهات المعاصرة في أن التحديات التي .  التعاون والمشاركة قيم

تواجه مؤسسات رعاية المعاقين سمعيا تتطلب تجميع الجهود والطاقات وتفعيل التضامن بين 
  . ٕهم مع وجود توجيه وارشاد مهني متخصصاألسر في مواجهة مشكالت

تكوين مجموعات مساندة فيما بين أسر المعاقين   أهداف التضامنن  وجاء في الترتيب األخير م
  . ٕسمعيا ، وانجاح عمليات التأثير على متخذ القرار لتوفير الخدمات المختلفة 

يمكن أن تشكل إطار سة طبقا لرؤية مفردات عينة الدراألهداف اتلك   وبصفة عامة يتضح أن 
ليكونوا فلسفي لحركة يتبناها المعاقين سمعيا وأسرهم من خالل تواجدهم داخل منظمات الرعاية 

، وأيضا إيجاد الشراكة والتضامن فاعلين وايجابيين في عملية توفير برامج الرعاية الخاصة بهم 
   .في مواجهة مشكالتهم 

لمعاقين سمعيا للعوامل التي يجب توفيرها  ما هي مقترحات أسر ا: التساؤل الخامس *  
  إلنجاح التضامن فيما بينهم ؟ 

   )9( جدول رقم 
  يوضح العوامل التي يجب توفيرها لتحقيق التضامن بين أسر المعاقين سمعيا 

 عوامل تحقيق التضامن ال إلى حد ما نعم
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 3 74.2%19 23%39 47%42 50   باجملتمع أسر املعاقني مسعيان عري قاعدة معلومات وحتديثهاتوف

 7 73.9%19 23%40 48%41 49  تأسيس أطر تشجع على التواصل والتعاون بني أسر املعاقني مسعيا 

 15 70%26 32%37 44%37 44  رصد املتغريات احمللية والعاملية املؤثرة على خدمات رعاية أسر املعاقني 

 14 71.4%27 33%31 37%42 50   املعاقني مسعيا مشكالت أسرإجراء حبوث ميدانية متجددة حول 

 9  72.5%23 28%36 43%41 49  تسهيل الوصول إىل املعلومات احلديثة عن خدمات املعاقني مسعيا 

 3 74.2%19 23%39 47%42 50   املعاقني مسعياأسر التضامن بني تنظيم برامج توعية لتشجيع 

م   3 74.2%19 23%39 47%42 50  تشجيع تبادل اخلربات بني األسر يف التعامل مع مشكال

 1 74.7 %20  24%36 43 %44  53   ارتباط العمل التضامين بأوليات احتياجات أسر املعاقني مسعيا

 9  72.5%23 28%36 43%41 49  معاوت حيقق احلماية ألسر املعاقني مسعيا يف إجياد إطار تنظيمي

  8  73.3 %28  34%31 37%41 49  تنمية املهارات التنظيمية للعاملني  جبمعيات رعاية املعاقني مسعيا

 9  72.5%23 28%36 43%41 49   لدعم العمل التضامين املختلفةاجلهات ب التصال لجلانتشكيل 

 13 72%23 28%37 44%40 48   التضامين استحداث برامج جديدة باملنظمة تتيح التعاون والعمل

 1 74.7 %20  24%36 43 %44  53   بني أسر املعاقني بصورة واقعية حتديد أهداف العمل التضامين

 3 74.2%19 23%39 47%42 50  املنظمة بخطة العمل مع  العمل التضامين بني أسر املعاقني تكامل

 9  72.5%23 28%36 43%41 49 ألسر املعاقني مسعيا  اجلهود التعاونية بنيتوفري آلية للتنسيق 

التي يجب توفيرها لتحقيق التضامن بين أسر   من أهم العوامل السابق أن يشير الجدول   
 ارتباط العمل التضامني بأوليات احتياجات أسر المعاقين ، وتحديد أهدافه المعاقين سمعيا ،

وفقا لدرجة التقدير المئوي لألهمية النسبية حيث  ، فقد جاءا في الترتيب األولبصورة واقعية 
فمن العوامل الرئيسية التي تؤثر على نجاح العمل التضامني تحقيق أهداف ،   )74.2( كانت 

مشتركة تتفق مع أولويات احتياجات المشاركين ، والهدف هو طموح الجميع ويجب أن يتفق مع 
أن يتحقق الهدف يجب أن يكون نقطة انطالق إتاحتها ، وبعد  التي يمكن أوالموارد المتاحة 

  .ألهداف جديدة بتحقيق االستمرارية في العمل التضامني 
وفقا لدرجة التقدير وذلك  وجاء في ترتيب متساوي لتحقيق العمل التعاوني بين أسر المعاقين  

مات  توفير قاعدة معلوة العوامل التالية ضرور )74.2( المئوي لألهمية النسبية حيث كانت 
وتحديثها عن أسر المعاقين سمعيا بالمجتمع ، تنظيم برامج توعية لتشجيع التضامن بين أسر 
المعاقين سمعيا ، تشجيع تبادل الخبرات بين األسر في التعامل مع مشكالتهم ، تكامل العمل 

لقد أصبح من األمور المتفق عليها أن أفضل السبل التي ف. التضامني مع خطة العمل بالمنظمة 
تؤدي لنجاح العمل التعاوني في كافة المجاالت توفر نسق كفء للمعلومات وفي مجال رعاية 
المعاقين سمعيا يجب توافر قاعدة معلومات حول عدد المعاقين سمعيا ، معلومات عن أوضاع 
أسر المعاقين وأهم احتياجاتهم ومشكالتهم ، معلومات عن المؤسسات المختلفة العاملة في مجال 

دوليا ، معلومات عن الموارد المتاحة والتي يمكن إتاحتها /قوميا/معاقين سمعيا محليارعاية ال
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 نللعمل التعاوني ، معلومات عن أنساق التدعيم المختلفة بالمجتمع ألسر المعاقين سمعيا  ويمك
تحديث قاعدة المعلومات بمساعدة من أن يكون ألسر المعاقين سمعيا دور فاعل في تكوين 

ين على المنظمة ، كما يتطلب العمل التضامني اهتمام الجمعيات بمساعدة من جانب القائم
الجماعات المشكلة من أولياء أمور المعاقين سمعيا بتفعيل وتشجيع التواصل بين األسر وتعزيز 
التضامن كقيمة أخالقية وتدعيم المساندة والتعاون في ضوء سياسات وخطة العمل بالمنظمة التي 

  .بما يحقق التواصل والمشاركة  المعاقين سمعيا تجمع داخلها أسر
  ويرتبط بما سبق إيجاد وتأسيس أطر تشجع على التواصل والتعاون بين أسر المعاقين سمعيا 

 للعوامل ، يلي ذلك أهمية تنمية المهارات التنظيمية  السابعحيث جاء ذلك في الترتيب النسبي
لك على أساس أن العمل التضامني بين أسر وذ. للعاملين بجمعيات رعاية المعاقين سمعيا 

في منظمات الرعاية يعتمد على توجيه مهني من خالل مجموعة عاملين لديهم القدرة المعاقين 
على تطبيق مجموعة من المهارات التنظيمية التي تساهم في نجاح العمل التضامني ومنها 

 المهارة في استخدام –دام المعارف المهارة في االتصال والتجميع واستخ( مهارات العمل الفريقي 
المهارة في إقامة ( ، مهارات العملية )  المهارة في تحقيق التعاون –المناقشات واالستشارة 

)  المهارة في االستثارة وتنظيم المشاركة – ت المهارة في تنمية اإلدراك بالمشكال–وتدعيم العالقة 
 المهارة في تخطيط –ات لتحديد وتنمية الموارد المهارة في إجراء الدراس( المهارات التخطيطية 

هذا باإلضافة لتزويد أسر المعاقين سمعيا )  المهارة في التقويم –وتنفيذ البرامج والمشروعات 
بما يساهم في تدعيم جهودهم بصورة علمية  والنصح اإلرشادبخبرات العمل المشتركة وتوفير 

   .وايجابية 
لتحقيق العمل التعاوني بين  تيب متساوي من وجه مفردات العينة   وجاءت العوامل التالية في تر

إيجاد  وهي  )72.5( وفقا لدرجة التقدير المئوي لألهمية النسبية حيث كانت وذلك  أسر المعاقين
إطار تنظيمي يحقق الحماية ألسر المعاقين سمعيا في تعاونهم ، تشكيل لجان لالتصال بالجهات 

مني ، توفير آلية للتنسيق بين الجهود التعاونية ألسر المعاقين سمعيا المختلفة لدعم العمل التضا
ويمكن أن يتحقق هذا . لحديثة عن خدمات المعاقين سمعيا ، تسهيل الوصول إلى المعلومات ا

 في ضوء التكامل مع سياسة المنظمة اإليضاحذلك من خالل تحرك العمل التضامني كما سبق 
 وقضايا فأهدالك العمل على توجيه سياسة المنظمة لمناصرة التي تجمع أسر المعاقين ، وكذ

وطموحات تلك األسر في رعاية أبنائهم ، ويتم ذلك من خالل تشكيل لجان من تلك األسر 
 المنظمة وكذلك االتصال مع الجهات األخرى ذات الصلة بالقضية لدعم العمل إدارة مع نللتعاو

 عامل مؤثر في نجاح أي جهد قالتنسيكما يعتبر . التضامني لتلك األسر في رعاية أبنائهم 
 تكامل الجهود وكذلك االستثمار األمثل للموارد لذلك يجب وجود آلية إلىتعاوني حيث يؤدي 

 ويتم ذلك بدعم من المهنيين العاملين ألسر المعاقين سمعيا للتنسيق بين الجهود التعاونية
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 عملية الوصول إلى المعلومات الحديثة عن كما أن وجود آلية للتنسيق تتيح تسهيل. بالمنظمة 
 .الدولي /خدمات المعاقين سمعيا سواء على المستوى القومي

للعوامل التي يجب توفيرها لتحقيق التضامن بين أسر المعاقين  وجاء في الترتيب األخير   
 والعمل طبقا لرؤية مفردات عينة الدراسة ، استحداث برامج جديدة بالمنظمة تتيح التعاونسمعيا 

التضامني ، إجراء بحوث ميدانية متجددة حول مشكالت أسر المعاقين سمعيا ، رصد المتغيرات 
حيث أن إجراء البحوث حول . المحلية والعلمية المؤثرة على خدمات رعاية أسر المعاقين 

مشكالت أسر المعاقين يساعد في اقتراح واستحداث برامج جديدة ويساعد على بلورة رؤية 
ية لتفعيل برامج الرعاية للمعاقين سمعيا وكيفية تحقيق التعاون والتضامن بين األسر وفق مستقبل

  .المستجدات والمتغيرات المجتمعية المعاصرة 
أسر المعاقين سمعيا مفردات   بين  وبصفة عامة يشير الباحث أنه هناك حالة من الوعي تسود

رعاية المقدمة ألبنائهم ، وكذلك رغبتهم في عينة الدراسة بأهمية مشاركتهم وتعاونهم في جهود ال
تنظيم جماعات مساندة فيما بينهم داخل مؤسسات الرعاية لتبادل المعلومات والخبرات حول 

ٕ، وايجاد عالقات تشاركيه وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي واالقتصادي   السمعية ،اإلعاقة
كما يشير الباحث أنه يجب على جمعيات وتضامنية لتحقيق حياه ومستقبل أفضل لهم وألبنائهم ، 

ومنظمات رعاية المعاقين سمعيا دعم ومساندة تلك األسر لتنظيم جهودهم لتتكامل مع جهود 
، ويمكن لألخصائي االجتماعي بالتعاون مع فريق العمل بالمنظمة أن يساهم وسياسة المنظمة 

ا في تنظيم المجتمع بالعمل حيث تهتم الخدمة االجتماعية وطريقتهبدور فاعل في تفعيل ذلك 
 لهم ، وتدعيم دور يعلى أن يكون للمعاقين أنفسهم دورا في كل جهود التدعيم االجتماع

المنظمات األهلية والجهود التطوعية في مجال التدعيم االجتماعي للمعاقين وأسرهم وتخليصها 
 . ية واالجتماعية  في الحياة اإلنتاجامن المعوقات ، وتحديد دور تنموي للمعاقين ليساهمو

 

في ضوء ما سبق من طرح نظري وما أسفرت عنه النتائج الميدانية للدراسة يتضح االتفاق   *    
" األسرة والمجتمع شريك فعال في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة " على تبني مفهوم 

لمعاقين يمثل أحد ن ثم أصبح العمل مع أسر ا، وم" األسرة كمتلقي للخدمة فقط " ٕوالغاء مفهوم 
 جزء ال يتجزءا من برامج الرعاية المقدمة يعداألسس الهامة في تقديم برامج الرعاية ، حيث 

تنمية مهاراتهم وتفعيل روح  تنظيمهم وللمعاقين بفئاتهم المختلفة ، والعمل مع تلك األسر يستهدف
من مواجهه الضغوط التعاون والتضامن فيما بينهم لتبادل المهارات والخبرات بما يمكنهم 

 بين تلك يتم تحقيق التعاون التضامني  ولكي، والمشكالت التي تفرضها عليهم ظروف اإلعاقة
 بداخلة ، ويمكن أن يتم ذلك داخل ناألسر ، فانه البد من وجود بناء تنظيمي يجمعهم ويتفاعلو

ا فريق عمل يضم األهلية ، والتي يعمل به / ةمؤسسات وجمعيات رعاية المعاقين سمعيا الحكومي



 53

تفعيل العمل في  اإلسهامأخصائي اجتماعي حيث يمكنه في ضوء ممارسته لمسئولياته المهنية 
التعاوني بين أسر المعاقين سمعيا القائم على مدى ترابط مشكالتهم واحتياجاتهم ، ومن ثم أهمية 

 تلكنسيق بين وضرورة تضامنهم للحصول على الدعم المتبادل النفسي واالجتماعي فالربط والت
مشكالت المرتبطة بالظروف التي األسر يمكنها من تنمية قدراتها ومهاراتها لمواجهة الضغوط وال

 واقع إيجاد إلى وللتخفيف من مشاعر العزلة وزيادة الشعور بالدعم والمساندة مما يؤدي ، بها تمر
 مع حالة اإلعاقة داخل   وبما يمكنها من تنمية مهاراتها وقدراتها في التعاملأفضل لتلك األسر

وفيما يلي تصور مقترح يتضمن مجموعة من المتغيرات المرتبطة باستخدام  . النسق األسري
    -: لتنظيم مجتمع أسر المعاقين سمعيا  كمدخلإستراتيجية التضامن

 ال جووفقا لهذا النموذ : التركيز على النموذج االجتماعي لإلعاقة السمعية -:الرؤية : أوال*  
بر اإلعاقة مجرد حالة طبية تشخيصية فحسب بل هي نتاج التفاعل بين كونها حالة طبية تعت

تشخيصية مع الثقافة والمؤسسات االجتماعية والبيئية المادية واالجتماعية المحيطة ، فهي نتاج 
 –األسرة ( للتفاعل بين نقاط العجز أو القصور السمعي عند الفرد والبيئة التي يعيش فيها 

وكانت وال تزال األسرة تقوم بدور أساسي في تربية ورعاية أبناءها  وهي ) ع المحيط المجتم
تحتاج لمجموعة من المهارات والخبرات للقيام بدورها ووظائفها في ذلك ، ويتعاظم هذا االحتياج 
في حالة وجود إعاقة داخلها فهي تحتاج للتعرف على خبرات ومهارات اآلخرين الذين مروا بنفس 

 اإلعاقة إليجاد الدعم النفسي واالجتماعي بشكل تضامني ، هذا بجانب أخذ التوجيه تجربة
  . واإلرشاد المهني من خالل مؤسسات الرعاية الخاصة بالمعاقين سمعيا 

  -:منطلقات اإلستراتيجية: ثانيا*  
ت  للمشروعاذ مراعاة دور الجماعات المنبثقة عن أسر المعاقين سمعيا في التخطيط والتنفي- 1

 – صحية – اقتصادية –إرشادية ( والبرامج المرتبطة بتقديم المساندة لهم في مجاالت محددة 
  ). تثقيفية – ترويحية –تعليمية 

 وخلق أنماط من السلوك االيجابي لدى أسر المعاقين سمعيا ي اعتماد آلية لتعزيز الوعي البيئ- 2
  . تاحة والتي يمكن إتاحتها في تعاملهم مع اإلعاقة ومواردهم الذاتية والبيئية الم

 اعتماد األسلوب العلمي لمساعدة أسر المعاقين سمعيا إليجاد أنشطة تشاركيه وتضامنية فيما - 3
  .األهلية لمقابلة احتياجاتهم / بينهم للعمل على تدعيم دور منظمات الرعاية الحكومية 

   - :األهداف: ثالثا * 
يم ردود األفعال وخطواتها عند اكتشاف اإلعاقة مساعدة األسرة على تنظ:  الهدف األول -1 

 فبناء أسرة قادرة على القيام بدورها بفاعلية قادرة على أن تكون في حالة من التوازن :السمعية 
ث في كل وقت خصوصا عندما دللحفاظ على النسق األسري والتوافق مع التغيرات التي تح

 مرحلة اكتشاف وتشخيص تلك درادها ، فعنيظهر متغير يرتبط بوجود إعاقة سمعية لدى أحد أف
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اإلعاقة تحتاج األسرة للمساعدة والدعم لتنظيم ردود أفعالها بما يمكنها من الحصول على 
  . الخاصة ببرنامج الرعاية المناسب للمعاق ةاإلرشادات والمعلومات الصحيح

  -:التكتيكات    * 
  .صائص واحتياجات المعاق سمعيا  إمداد الوالدين بالمعلومات حول اإلعاقة السمعية وخ-
  . اإلرشاد الفردي والجماعي لألسرة لتوفير الدعم النفسي واالجتماعي -
  . التوعية بالمظاهر السلوكية لإلعاقة السمعية وتالفي اآلثار السلبية الناجمة عنها -
  وماتتكوين جماعات لمساندة األسر التي اكتشفت اإلعاقة السمعية بها حديثا لمدها بالمعل -

  .  والخبرات التي تحتاجها في تعاملها مع المعاق 
 مساعدة أسر المعاقين سمعيا على مواجهة الضغوط والمشكالت المرتبطة : الهدف الثاني -2 

فوجود إعاقة سمعية داخل نسق األسرة يعرضها لجملة من الضغوط  :بحالة اإلعاقة داخلها 
التي من أهمها كما اتضح من الدراسة الميدانية والمشكالت المادية والبيئية واالجتماعية ، و

صعوبة الدمج االجتماعي للمعاق داخل المدرسة والمجتمع ، ومعاناة األسرة من الضغوط النفسية 
حالة اإلعاقة مع  األمر الذي يتطلب وجود أنظمة للمساندة تمكن األسرة من التعامل ،... داخلها 

مة الدعم والمساندة تفعيل التضامن بين أسر المعاقين وتأثيرها على نسق األسرة ، ومن بين أنظ
األهلية ، بمساعدة من األخصائي االجتماعي كأحد / سمعيا داخل منظمات الرعاية الحكومية 

أعضاء فريق العمل بهذه المنظمات ، وذلك بهدف تنظيم جهودهم التعاونية ومدهم بخبرات العمل 
مرتبطة بحالة اإلعاقة السمعية داخل أنساق تلك المشتركة لتخفيف حدة الضغوط والمشكالت ال

  . األسر 
  -:التكتيكات    * 

   تكوين مجموعات دعم متبادلة عن طريق اللقاءات بين األسر وبعضها ، وعرض خبرة-
  : األسر المدربة على األخرى بهدف تحقيق أنشطة ثالثية االتجاه  

  العمل على زيادة اإلحساس بقوة الذات.  
  للتعامل مع المشكالت والضغوط النفسية ألفرادها مساعدة األسر. 

  المساعدة من خالل مهارات نقل الدور. 

   تنظيم دورات تدريبية لبناء قدرات أسر المعاقين سمعيا على مهارات التواصل والمشاركة-
   .   والعمل التعاوني فيما بينهم 

  .المعاقين سمعيا  رصد وتحليل الضغوط والمشكالت المعاصرة التي تتعرض لها أسر -
  . سمعيا في جهود مواجهة مشكالتهم ن استخدام تكتيك العمل المشترك بين أسر المعاقي-
   تكوين جماعات للمساعدة الذاتية لالتصال بالجهات ذات الصلة لمساعدتهم في مواجهة-

  .   مشكالتهم 
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حيث تشير :  تدعيم برامج وخدمات جمعيات رعاية المعاقين سمعيا : الهدف الثالث -3 
 في مجال التربية الخاصة إلى أهمية دور األسرة في تدعيم ونجاح برامج ةاالتجاهات المعاصر

معاق سمعيا ، حيث تقوم األسرة بدور أساسي في عملية التأهيل لوخدمات الرعاية المقدمة ل
المجتمعي للمعاق سمعيا ، ومن ثم فهي في حاجة لمساندتها ودعمها بمجموعة من الخدمات 

تي تمكنها من القيام بدور فاعل في تدريب المعاق على تنمية قدراته ومنحه الشعور بالوالء ال
واالنتماء ، ويتم ذلك من خالل التواصل المفتوح بين األسرة واألخصائي االجتماعي وبقية فريق 
العمل بمؤسسات وجمعيات رعاية المعاقين سمعيا ، لتدريب الوالدين على اإلسهام في برامج 

  .  عاية واستثمار القوى لدى المعاق سمعيا الر
  -:التكتيكات    * 

  . والمهنيين بجمعيات الرعاية واألخصائيين التواصل المفتوح بين أسر المعاقين سمعيا -
    .تن على الجمعية لمناقشة المشكالت والمقترحائميا والقاألسر تنظيم لقاءات دورية بين -
  اقين سمعيا لمتابعة سير العمل بالجمعية واقتراح آلية  تشكيل لجنة يشارك فيها أسر المع-

  .   التطوير بصورة دورية 
  لجمعيةل تشجيع أسر المعاقين سمعيا لتفعيل اتصاالتهم بصورة فردية وجماعية لدعم موارد -

  .   من األنساق المجتمعية المحيطة 
  .اية بالجمعية  التنسيق والتعاون مع الجمعيات األخرى لتطوير العمل وبرامج الرع-
  .  التواصل مع الجهات العلمية لمعرفة الجديد في مجال العمل مع اإلعاقة السمعية -
فإحداث تغيير مجتمعي :  تعميق أهداف التضامن بين أسر المعاقين سمعيا : الهدف الرابع -4 

اء ثقافة في الواقع االجتماعي المحيط بتلك األسر مرتبط بتعميق أهداف التضامن فيما بينهم وبن
داخلية لتعزيز قيم التعاون والمشاركة ، حيث تجتمع تلك األسر في إطار بناء تنظيمي ومؤسسي 
، وكذلك تجمعهم مشكلة وقضية واحدة ، وبذلك يمكن مساعدة تلك األسر وزيادة الروابط فيما 

لمشاركة ٕ على النمو وايجاد مستوى من امبينهم للتعامل بفاعلية أكثر مع مشكالتهم ،  ومساعدته
  . والتوجيه الذاتي والتعاوني 

  -:التكتيكات     * 
  . بناء قيادات ذاتية من أسر المعاقين وتشكيل بناء تنظيمي فاعل لعرض مطالبهم -
  .على توفير أنظمة الدعم الداخلي واالستفادة من الخبرات الناجحة  تدريب األسر -
  . تحقيق التعاون والمساعدة الذاتية بين األسر -
  .  ن جماعات مساندة إلحداث التغيير في الواقع المجتمعي المحيط باألسر يكو ت-
:  توفير العوامل المساعدة على تحقيق التضامن بين أسر المعاقين سمعيا: الهدف الخامس -5 

حيث يرتبط تحقيق التضامن توافر مجموعة من العوامل يتم من خاللها تنظيم الجهود التعاونية 
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ت والمعلومات لتمكين الجماعات على التعاون والترابط والتخطيط ألعمال تقديم االستشاراو
  .المساعدة الذاتية 

  -:التكتيكات     * 
  سر المعاقين سمعيا في التعاملأ استخدام أسلوب التعليم الناشط لتشجيع تبادل الخبرات بين -

  .   مع مشكالتهم 
  هودها المشتركة بصورة موضوعية تدريب األسر على دراسة احتياجاتها ووضع أولويات ج-
   تشكيل جماعات ذاتية لتنظيم برامج توعية لتشجيع التضامن بين األسر ، ووضع برامج-

  .   عمل لتحقيق التعاون وفق احتياجات األسر 
   توفير قاعدة معلومات وتحديثها عن األسر بالجمعية ، وكذلك معلومات عن الخدمات-

 .ية الوصول إليها   المتاحة بالمجتمع لألسرة وكيف
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  ًإستراتيجية التضامن كمدخل لتنظيم مجتمع أسرة المعاقين سمعيا
  

  التركيز على النموذج االجتماعي لإلعاقة السمعية

  
 مراعاة دور الجماعات المنبثقة عن أسر المعاقين سمعيا ً

 تعزيز الوعي البيئي وخلق أنماط من السلوك االيجابي 

 والتضامنيةالتشاركيةد األنشطة اعتماد األسلوب العلمي إليجا   
  
  

 

    األهداف  

  
  الھدف الخامس   الھدف الرابع   الھدف الثالث   الھدف الثاني   الھدف األول

تنظيم ردود أفعال وخطوات  
  جمعيات رعاية المعاقين

  
  

 مساعدة األسر على موجهة
 الضغوط والمشكالت

  
 

جمعيات  تدعيم برامج وخدمات
 رعاية المعاقين

  
 

أهداف التضامن األسرة تعميق 
  بين أسر المعاقين عند

  
  

  توفير عوامل تحقيق التضامن

 التكتيكات التكتيكات التكتيكات التكتيكات   التكتيكات

 أمداد األسرة بالمعلومات. 

 اإلرشاد الفردي والجماعي. 

  التوعية بالمظاهر السلوكية
 .لإلعاقة

  تكوين جماعات لمساندة
ة األسر التي اكتشفت اإلعاق

  .بها حديثا 
  

   تكوين جماعات دعم متبادلة. 

  تنظيم دورات تدريبية لبناء
 .مهارات التواصل 

  رصد وتحليل المشكالت
المعاصرة للمعاقين سمعيا 

 . وأسرهم

  تكوين جماعات للمساعدة
  . الذاتية 

    التواصــــل المفتــــوح بــــين األســــر
 .واألخصائيين بالجمعية 

  تنظـــــــيم لقـــــــاءات دوريـــــــة بــــــــين
 لين بالجمعيةاألسر والعام

  تــــــشكيل لجنــــــة لمتابعــــــة ســــــير
 . العمل يشارك فيها األسر

  تــشجيع أســر المعــاقين لتفعيــل 
اتــصاالتهم باألنــساق المجتمعيــة 

 .المحيطة

 التواصل مع الجهات العلمية.  

    بناء قيادات ذاتية من أسر
 .المعاقين

  توفير أنظمة للدعم الداخلي
واالستفادة من الخبرات 

 .الناجحة

 اون والمساعدة تحقيق التع
 .الذاتية

  تكوين جماعات مساندة
إلحداث التغيير في الواقع 
  .االجتماعي المحيط باألسر

   استخدام أسلوب التعليم الناشط. 

  التدريب علي أسلوب دراسة
وتحديد احتياجات المعاق ووضع 

 أولويات األسرة بصورة واقعية 

  تشكيل جماعات ذاتية من أسر
 .المعاقين لتشجيع التضامن 

  توفير قاعدة معلومات وتحديثها
عن األسر بالجمعية وبالمجتمع 

  .المحلي المحيط 

الرؤية

 منطلقات اإلستراتيجية



 58

          
  مراجع الدراسة     
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