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 : مقـــدمة

أن عدد المعوقین في العالم قد وصل ,كشفت إحصائیات صادرة عن هیئة األمم المتحدة 
 ســكان إجمــالي مـن ةبالمائــ 10  مـا یعــادل   أي2002 ملیــون معـاق فــي ســنة 650إلـى 

  - منها الجزائر-یعیشون في بلدان العالم الثالث و من هؤالء المعاقین  %80وأن العالم 
   ثالثـة مالیـین 2007حیـث  بلـغ عـدد المعـوقین فـي الجزائـر  حـسب إحـصائیات أبریـل 

 سكان للـام  مـوع  اإلجمـالي  للتعـداد العـ مـن المج% 13 ألف معاق أي ما یعادل 400و
ین لدینا بـأن ثمـة طاقـات  وقـدرات بیت , اإلحصائیات لمثل هذه األولیةة اءومن خالل القر

المتابعـة و إعـادة , االهتمـام, بشریة  هائلة   معطلة  وغیر مستغلة وتحتـاج إلـى الرعایـة 
هداف  النبیلة بعـدما أصـبحت العنایـة بـالمعوقین یمكن تحقیق مثل هذه األ و ال, التأهیل 

 جهود عدید الهیئات تضافر  إال من خالل  ، األممتمثل إحدى مؤشرات  قیاس تحضر 
و المؤســـسات و بخاصـــة تلـــك المهتمـــة بالرعایـــة االجتماعیـــة و النفـــسیة و الـــصحیة لفئـــة 

   تكفل أمثل بمثل هذه الفئة من المجتمع ألجلالمعوقین 
ــــسلیمة حــــسب  الدراســــات العلمیــــة  تكــــون إال مــــن خــــالل إعــــداد   الاعتقــــاديو البدایــــة ال

 باعتبارها مشكلة اجتماعیة تتداخل في حدوثها اإلعاقةالمیدانیة  التي تسلط الضوء على 
ـــــة و  ـــــى المفـــــاهیم الطبی ـــــة دون االقتـــــصار عل ـــــة و الثقافی ـــــد مـــــن العوامـــــل البیولوجی العدی

 تـــرتبط بـــالنواحي واإلعاقـــة أن مفـــاهیم  الـــصحة والمـــرض اعتبـــارعلـــى ,البیولوجیـــة فقـــط 
ـــسیة  وهـــذا الثقافیـــ ـــة  والطبیـــة والنف ـــة تمامـــا  كارتباطهمـــا بـــالنواحي البیولوجی ُة واالجتماعی

 وبخاصــة اإلعاقــة ینطبــق علــى األمــر ثقــافي ونفــس واألخــر طبیــاُیعنــي أن للمــرض بعــدا 
   العقلیة اإلعاقة

لدراســة وتحلیــل   محاولــة متواضــعة  و  بــین أیـدیكم هــه أضــعذي  المقتــرح   الــالبحـث و 
 المعروفة والمتداولة أال وهـي اإلعاقات لواحدة من أصعب أنواع  بولوجي أنثرو_سوسیو 
 العقلیة و معرفة إسهامات كل من علم االجتماع و علم االنثروبولوجیا في تحدید اإلعاقة

  أسباب و نتائج و طبیعة العوامل االجتماعیة و الثقافیة و البیولوجیة 
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علـى الفـرد المعـاق وهـو   داخـل األسـرة ألن  التي تفـسرها مركـزین فـي دراسـتنا والبیئیة
 فـــضال عـــن تـــأثیر العوامـــل األســـرة،األطفـــال المعـــاقین عقلیـــا ال یعیـــشون بمعـــزل عـــن 

مـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن وحـــدة مـــشروع الدراســـة  و .المـــرضاألســـریة علـــى الـــصحة و 
  .علیهاالمقترح هو أسرة الطفل المعاق عقلیا مالها و ما 

 تنــاول هــذا الموضــوع هــو غیــاب مثــل هــذه الدراســات  إن الــدافع الــذي شــجعني علــى
ركـزت علـى المعـاق و أهملـت فإنهـا داخل المجتمع الجزائري و حتـى إن وجـد بعـضها 

 .تها ووظیفتها تجاه األبناء المعاقین عقلیاأسرة المعاق و مشكال
  كما أن إغفال المهتمین بالدراسات االنثروبولوجیة بالجزائر ألهمیة العناصر الثقافیة 

و الخــصائص األســریة فــي حــدوث )  الــسلوك و القــیم الثقافیــة –العــادات و التقالیــد ( 
البــاحثین   تــشكل مــادة علمیــة مبتــورة مازالــت فــي نظــر وراء یعــد ســببا العقلیــة اإلعاقــة

تحــدث  ال  العقلیــة التــياإلعاقــةبحاجــة إلــى مجهــودات مــضاعفة تعــزز حقیقــة مفهــوم  
ـــــأثیر  العوامـــــل االجتما ـــــة بمعـــــزل عـــــن ت ـــــة إلـــــى جانـــــب العوامـــــل الطبی ـــــة و الثقافی عی

تقـدم یمكـن صـیاغة إشـكالیة الدراسـة علـى النحـو التـالي  وعلى ضوء ما.  والبیولوجیة 
 :  

  :  إشكـــالیة الدراسة -01
ـــد عـــدد المعـــاقین ع ـــضروري عـــدم إغفـــال تزای ـــد أصـــبح مـــن ال ـــاقلق  داخـــل المجتمـــع لی

نفس االكلینیكــــي وكطالــــب  تخصــــصي فــــي مجــــال علــــم الــــاســــتثمارالجزائــــري وبــــدافع 
ماجیستیر في تخصص إنثروبولوجیا الصحة رأیت من الضروري بمكان إجـراء دراسـة  

 كونهـا  فئــة شـبه مهملــة مــن عـاقین عقلیــامتواضـعة لتــسلیط الـضوء علــى واقـع أســر الم
 تتــألم فــي صــمت  ولــم یــسبق أن تناولتهــا أي  -المجتمــع تعــیش فــي نقــاط ظــل كثیــرة  

 أنثروبولوجیة  -زائر  من وجهة نظر سوسیودراسة سابقة في الج
ومن هذا المنطلق تتمثل مشكلة الدراسة الراهنة في التعرف على أهـم العوامـل الثقافیـة 

ومــــا یترتــــب علــــى حــــدوثها مــــن  ، العقلیــــةواالجتماعیــــة المؤدیــــة إلــــى حــــدوث اإلعاقــــة 
    مختلفةٍ ألسر المعاقین عقلیادیةواقتصا اجتماعیةمشكالت 
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  :ت السیاق نحاول اإلجابة على التساؤالت التالیة  وفي ذا

ـــة المؤدیـــة إلـــى حـــدوث  مـــا-  اإلعاقـــةهـــي األســـباب و العوامـــل االجتماعیـــة و الثقافی
  ؟  العقلیة

ُهــي الخــصائص و الــسمات المختلفــة ألســر المعــاقین عقلیــا وأدوارهــم ووظــائفهم  مــا -
    . و األبناء المعاقین عقلیااإلعاقة   تجاه 

   العقلیة ؟ اإلعاقةلمشكالت االجتماعیة و االقتصادیة و النفسیة المترتبة عن  ما هي ا-
  : ف الدراسة  فهي اأما أهد

 : الهدف العلمــي- 1 
تهـــدف الدراســـة المقترحـــة للبحـــث إلـــى محاولـــة تغطیـــة الـــنقص المـــسجل فـــي دراســـة -

ثقافة  من وجهة نظر إنثروبولوجیة  خصوصا مع فتح قسم ال وأسر المعوقین ،اإلعاقة
نثروبولوجیــا اتخــصص فـي دراســات مـا بعــد التـدرج  ل األولــىالـشعبیة بتلمــسان  وللمـرة 

  .الصحة 
 : الهدف التطبیقي-2
 وبیئـة عـذراء  علـى درجـة كبیـرة میـدانا خـصبا) دینة البیضم( یمثل مجتمع الدراسة -

مــن الــصدق والموضــوعیة لمجتمعــات الهــضاب العلیــا والمنــاطق الــسهبیة التــي تعــاني 
 ومــن هــذا لمنطلــق فــإنني أرجــح أن تكــون هــذه , العقلیــة اإلعاقــة معــدالت ارتفــاع مــن

 العلمیــــة التــــي تــــدعم االهتمــــام بمجــــال خدمــــة ذوي اإلســــهاماتالمحاولــــة واحــــدة مــــن 
االحتیاجـــات الخاصــــة  بتقــــدیم خالصــــة البحــــث إلـــى الجهــــات المعنیــــة قــــصد التكفــــل 

لك تهــدف الدراســة الراهنــة إلــى كــذ ، بمثــل هــذه الــشریحة فــي المجتمــع واألســلماالنجــح 
 تـسهم فـي تحـسین النظـرة  وأسـرهم ُتقدیم رؤیـة واضـحة وعلمیـة  علـى  المعـاقین عقلیـا

ــارالــسائدة عــن هــذه الفئــة وأســالیب التعامــل معهــا علــى   المعــاق  أن الفــروق بــیناعتب
   . في درجة الذكاء ولیس في النوعوالشخص العادي تعد فروقا
 نطــاق الظــاهرة موضــوع الدراســة علــى المــستوى اتــساعلــى ومــن بــین الــشواهد الدالــة ع

الدولي والوطني األرقام واإلحصائیات الصادرة عن مختلف الهیئات ممـا یعـد مـن أهـم 
  .الشواهد التجریبیة للتدلیل على أهمیة الدراسة الراهنة
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 أن مــن بــین ســكان العــالم 1992حیــث أفــادت تقــاریر منظمــة الــصحة العالمیــة لعــام 

 بالمائـــة مـــن ســـكان 3 ملیـــون یعـــانون مـــن التخلـــف العقلـــي أي مـــا یعـــادل 170یوجـــد 
    )1(.العالم

ـــسكو لعـــام  ـــشیر إحـــصائیات منظمـــة الیون ـــه یوجـــد 2001كمـــا ت ـــى أن ـــب 98 إل مـــن  ةالمائ
 41األطفــال المعـــاقین فــي الـــدول النامیــة محرومـــون مــن فـــرص التعلــیم و یوجـــد حـــوالي 

قـة العقلیـة لـنقص عنـصر الیـود فـي النظـام ملیون طفل یواجهـون مخـاطر اإلصـابة باإلعا
   )2(.الغذائي الذي تتناوله األم الحامل

 أنـه یعـیش أكثـر مــن 2005     مـن جهـة أخـرى تـشیر  إحـصائیات البنـك الـدولي لـسنة 
 مـن سـكان العـالم ةبالمائ 10 ملیون فرد معاق في البلدان النامیة وحدها أي حوالي 400

ة فــي  عملیـــات التنمیـــة ومـــن الوظـــائف ذات الـــدخل ونتیجــة لـــذلك حرمـــوا مـــن المـــشارك, 
ُالمناسـب فـضال عـن إقـصائهم  عـن المــشاركة فـي الحیـاة الـسیاسیة   كمـا تـشیر دراســات 

عالمیـة یـصل  ُذات البنك  بأن أكثر النـاس فقـرا هـم مـن المعـوقین داخـل منظومـة سـكانیة
   )3(.عدد من یعیشون منها على أقل من دوالر إلى بلیون شخص 

 1997 العام للسكان سنة اإلحصاءُسبة ألعداد المعوقین بالجزائر وطبقا لنتائج وبالن
منهم  % 06من تعداد السكان  % 13ألف معاق أي ما یمثل 400مالیین و03فبلغ 

  )4(.بإعاقات عقلیة  مصابون
فسجلت المصالح المختصة  بمدیریة النشاط  ,ألعداد المعوقین في والیة البیضوبالنسبة 

 100 بنسبة  معاق عقلي 741ق عقلي  منهم   معا1270   لوالیة البیض االجتماعي
 33.60 أي بنسبة 319 اإلناث و   %66.40 بنسبة 492 یشكل الذكور منهم  %

.)5(  
  
  

________________  
  www.who.int/nmh/a5817/en,2005p.1:    تقاریر منظمة الصحة العالمیة  -)1 (
   1ص, 2005,  اإلعاقة والتربیة–یونسكو  منظمة ال–األمم المتحدة  -)2( 
 متاحة في موقع البنك الدولي على 05/02/2006: مقالة مؤرخة في اإلعاقة :  البنك الدولي -)3( 

  شبكة االنترنت
   1997سنة ,  إحصائیات  وزارة التضامن والنشاط االجتماعي بالجزائر -) 4( 
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  2009یة البیض لسنة  لوالحسب إحصائیات مدیریة النشاط االجتماعي -) 5(
 :  مناهج وأدوات الدراسة - 04

 على أكثر من منهج االعتمادمما الشك فیه أن  طبیعة البحث الراهن  تتطلب 
 وعلیه وقع اختیاري لتحقیق التكامل المنهجي واالستفادة من مناهج البحث المختلفة 

 : للمناهج التالیة
  :بالمشاركة نثروبولوجي القائم على المالحظة   المنهج األ-1

  )  یین النفسانین األخصائی ،المربیات ( یین ئاصخباأل        مع االستعانة
  : منهج المسح االجتماعي بالعینة -2

 ا المعاقین عقلیاألطفالأسر  أسرة  من 40 بحث  على استمارةق من خالل  تطبی
  البیض ُ المتخلفین ذهنیا بمدینة لألطفالالمتواجدین بالمركز الطبي البیداغوجي 

المركز الطبي  :  لموضوع البحث في  وبالتالي یكون تحدید المجال الجغرافي- 
  .ُ المعاقین ذهنیا بمدینة البیض لألطفالالبیداغوجي 

  
  : فصــــول الدراسة -5

   على  بابین بسبعة فصول  الدراسة اشتملت
  فصول خمس به  وهو خاص بالجانب النظري و:  األولالباب  -  
  فصلینالمیدانیة وتحتوي على الدراسة  : الثانيوالباب  -  

  الجانب النظري      :  األول الباب – 05
  :ربع فصول أویحتوي على 

  :ویتضمن  "  المنـــهجي للدراسة اإلطار":   الفصــل األول -  
   أهداف الدراسة ،أهمیة الدراسة, شكلة الدراسة   ماختیارأسباب ,إشكالیة الدراسة -  
  المفاهیم   تحدید-  
  )المدخل المنهجي للبحث( النظریة للبحث األصول -  

    الدراسات السابقة حول الموضوع   -     
   الفرضیات -     
   عینة الدراسة   ووصف مجتمع الدراسة -     

   التي واجهت الباحث في الدراسة   الصـــعوبات-     
   خصائص    اإلعاقة العقلیة مفاهیم و: الثاني  الفصل -     
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  " العقلیة اإلعاقةالمدخل االنثروبولجي في دراسة "     :الثالث الفصل  -     
ُ المعاقین عقلیا بین مد االحتیاجات  وجزر األطفال أسر : الفصل الرابع -    

 "المشكالت
    :الفصل الخامس - 

  ا المعاقین عقلیاألطفال  تجاه واألسرةالمتطلبات الوظیفیة للمجتمع 
 الدراسة المیدانیة  وتحتوي على : انيالباب الث
   : السادس الفصل 

  جداول  عینة الدراسة  عرض و تفسیر -
  : یحتوي على   : بع    الفصل السا

  نتائج الدراسة -                       
   توصیات الدراسة -                     

ن  تـــأثیر العوامـــل  اللثـــام عـــة أماطـــیحـــاول  الباحـــث مـــن خـــالل هـــذه  الدراســـة ٕواذا كـــان 
اقین عقلیـا  أسر المعواحتیاجاتت  في حدوث اإلعاقة العقلیة ومشكالواالجتماعیةالثقافیة 

  ن  تكـون مثـل هـذه المحاولـة  حـافزافإن الباحث یأمـل ویطمـح بـأ , كنموذجبمدینة البیض 
ـــ ـــا حـــول اإلعاق ـــر عمق ـــة مـــن منظورهـــا األنُللقیـــام بدراســـات أكث ـــوجية العقلی  بهـــدف ثروبول

 المعــوقین عبــر إلعــداد جوانــب الموضــوع المختلفــة   وذلــك  أمــام التزایــد الكبیــر تكمالاســ
العــالم وفــي الجزائــر بــصفة خاصــة مــع مــا یقابــل تلــك الزیــادة مــن إهمــال رعایــة المعــوقین  

 قــدراتهم وطاقــاتهم توظیــفبالكیفیـة التــي تحقــق التكیـف اإلیجــابي داخــل المجتمــع وضـمان 
  یة المختلفة  التنممجاالتالمختلفة في 

والـذي إلى المعوقین وعائالتهم  ًفضال عن تدني مستوى الدعم االقتصادي والنفسي المقدم
وعلــى , ًیعــد مــن أبــسط الحقــوق اإلنــسانیة للمعــوقین عقلیــا كمــا أقرتهــا الــدیانات الــسماویة 

لعلیا والتشریعات والقوانین الدولیة لهیئة األمم المتحدة والمفوضیة ا,رأسها الدین اإلسالمي 
ومن هذا المنطلق یأمل الباحـث أن تكـون الدراسـة الراهنـة بمثابـة إسـهام , لحقوق اإلنسان 

علمي  في مجال دراسة هذا الموضـوع الهـام  كمـا یأمـل الباحـث بـأن تـساهم هـذه الدراسـة 
  .في إثراء التراث العلمي  ألجل خدمة المجتمع الجزائري 
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       :األولالفصــل 

  "  المنـــهجي للدراسة اإلطار"                 

 :الدراسةإشكـــالیة  -1

 التــي تتناولهــا الدراســة الراهنــة فــي التعــرف علــى أهــم العوامــل الثقافیــة اإلشــكالیة تكمــن -
ترتب علیها مـن مـشكالت اجتماعیـة ی العقلیة وماماعیة المؤدیة إلى حدوث اإلعاقة واالجت

 .اعقلی ألسر األطفال المعاقین قتصادیةوا
نــه توجــد العدیــد مــن أســات  التــي وردت فــي مــتن الدراســة   أثبتــت العدیــد مــن الدراحیــث  

ــأثر إلــى حــد كبیــر بالعوامــل االجتماعیــة والثقافیــة المختلفــة  . الظــواهر البیولوجیــة التــي تت
وظـــاهرة حـــدوث اإلعاقـــة  العقلیـــة المتناولـــة فـــي هـــذا البحـــث ال تـــتم بمعـــزل عـــن الـــسیاق 

ن مشكلة الدراسـة الراهنـة تتنـاول إوفى ضوء ذلك ف. دث فیه ي الذي تحاالجتماعي والثقاف
  مشكلة اإلعاقة العقلیة

إذ من الـصعب عـزل .  الذي تحدث فیه واالجتماعي قافي بالسیاق الث ارتباطهامن خالل 
  . المحیطة بهمالثقافیة واالجتماعیةالبیئة  ن عاعقلیأسر المعاقین 

 داخـل المجتمـع الجزائـري الیـقالمعـاقین علقد أصبح من الـضروري عـدم إغفـال تزایـد عـدد 
ـــدافع  ـــنفس تخاســـتثماروب ـــي مجـــال علـــم ال ـــادي صـــصي ف ـــي تخـــصص  باحـــث وك العی  ف

إنثروبولوجیا الصحة رأیـت مـن الـضروري بمكـان إجـراء دراسـة  متواضـعة لتـسلیط الـضوء 
 كونهـا  فئـة شـبه مهملـة مـن المجتمـع تعـیش فـي نقـاط ظـل اعلى واقع أسر المعـاقین عقلیـ

 تتــألم فـــي صــمت  ولــم یـــسبق أن تناولتهــا أي  دراســة ســـابقة فــي الجزائــر  مـــن -ة  كثیــر
ومـن هـذا المنطلـق تتمثـل مـشكلة الدراسـة الراهنـة فـي   أنثروبولوجیـة-وجهـة نظـر سوسـیو

ومــا ,التعـرف علـى أهـم العوامــل الثقافیـة واالجتماعیـة المؤدیـة إلــى حـدوث اإلعاقـة العقلیـة 
  األســر المعــاقین عقلیــ مختلفــة واقتــصادیة اجتماعیــة یترتــب علــى حــدوثها مــن  مــشكالت

 :من خالل التساؤالت التالیة 
   العقلیة ؟اإلعاقةهي األسباب و العوامل االجتماعیة و الثقافیة المؤدیة إلى حدوث  ما -
 وأدوارهـم ووظـائفهم تجـاه اهي الخصائص و السمات المختلفة ألسر المعاقین عقلی ما و-

   ؟لمعاقین عقلیا و األبناء ااإلعاقة
 العقلیـة اإلعاقـةهي المشكالت االجتماعیة و االقتصادیة و النفـسیة المترتبـة عـن  ما و -
  .؟ 
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  : مشكلة الدراسة اختیار أسباب 2
 : النقاط التالیة فيیمكن حصر أسباب اختیار مشكلة الدراسة 

ـــ- 1  ـــة العقلی ـــة واالجتماعیـــة حـــول اإلعاق ـــرة الدراســـات التربوی ـــالرغم مـــن كث ـــإن هـــذه  ب ة ف
الدراسات القیمـة والمتعـددة تخلـو مـن األبحـاث الـسوسیو أنثروبولوجیـة التـي تتنـاول مـشكلة 

 بوجه خاص اإلعاقة العقلیة في مجتمعنا الجزائري بوجه عام ومجتمعات الهضاب العلیا
جي  و بدراسـة مـشكلة اإلعاقـة العقلیـة مـن منظـور أنثروبولـاهتمـتالتـي  نـدرة األبحـاث - 2

أن هـذه  فـضال. الجتمـاعي والثقـافي الـذي تحـدث فیـه بالـسیاق ارتباطهـااال ل وذلك من خ
األبحــاث أغفلــت التعــرف علــى العوامــل الثقافیــة واالجتماعیــة المؤدیــة إلــى حــدوث اإلعاقــة 

  .  للمساهمة في تغطیة هذا النقصالمحاوالتوالدراسة الحالیة هي إحدى  العقلیة
 :األسرةیا وهو داخل الواقع المعیشي للمعاق عقل دراسة – 3 

 -ألن األطفال المعاقین سة األسرة كوحدة تكاملیة وم بدراق ومن هنا فإن الدراسة الراهنة ت
 وبالمثـل فـإن ,فـي معـزل عـن األسـرة ُبوجه عـام  والمعـاقین عقلیـا بوجـه خـاص ال یعیـشون

   ش في بیئة ثقافیة ومجتمعیة أكبر هي المجتمعی تعاألسرة 
  : همیة الدراسة أ -3

ـــوان  ـــي نتناولهـــا بالدراســـة  و هـــي بعن ـــع مـــن المـــشكلة الت ـــة البحـــث تنب التحلیـــل : إن أهمی
ــــسوسیو  ــــة المعــــوقین  –ال ــــوجي  لإلعاقــــة ورعای ــــع أســــر األطفــــال " االنثروبول دراســــة لواق

تعـــد مـــن الموضـــوعات الهامـــة لتناولهـــا " – الجزائـــر –المتخلفـــین عقلیـــا بمنطقـــة البـــیض 
ــــستأثر  با ــــذي ی ــــم هتمــــام البــــاحثین فــــي مجــــال التربیــــة و الطــــب وموضــــوع اإلعاقــــة ال  عل

االجتماع و االنثروبولوجیـا و علـم الـنفس التربـوي و الـصحة النفـسیة و غیـرهم ، بـل وتهـم 
ـــة المجتمعـــات  ـــة ألن كاف ـــة و الدولی ـــة المـــستویات المحلیـــة و العربی ـــى كاف الـــرأي العـــام عل

  .اإلنسانیة  تعاني من اآلثار السلبیة لإلعاقة العقلیة 
  :  تنقسم أهمیة البحث إلى أهمیة علمیة و أهمیة تطبیقیة و هما كالتالي و
  
  :   األهمیة العلمیة- 1
 تتمثل في كونها محاولة لتغطیة النقص في الدراسات االجتماعیة -1-1   

واألنثروبولوجیة في مجال دراسة اإلعاقة من خالل إثراء المعرفة العلمیة والمشاركة 
 تهدف إلى التعرف على أسباب حدوث اإلعاقة العقلیة في جهود الباحثین التي

المرتبطة بالسیاق االجتماعي والثقافي الذي تحدث فیه هذه المشكلة واآلثار 
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  المترتبة على حدوثها 
ومن هنا فإن هذه الدراسة تعد محاولة لإلضافة إلى التراث . والتي تعاني منها األسرة    

حیث . باقتحامه مجاالت وموضوعات جدیدة النظري األنثروبولوجي والسوسیولوجي 
. أن الباحث على وعي كبیر أن اإلعاقة تعد مشكلة اجتماعیة خطیرة في أي مجتمع 

  .ل على إعاقة مسیرة التنمیة فیه وقد تعم
 التوصل إلى مجموعة من النتائج العلمیة التي تساهم في فهم محاولة -1-2   

  . وتفسیر الظاهرة موضوع الدراسة
ذلك تتأكد أهمیة هذه الدراسة في محاولتها صیاغة تعمیمات أو قضایا  ك-1-3   

عامة تفسر التفاعل الحادث بین اإلعاقة العقلیة واألسرة كما تظهرها المشكالت 
  .االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة

  : األهمیة التطبیقیة للدراسة - 2
ــدانا خــصبا للدراســة وعییمثــل - 1  نــة تكــاد تكــون صــادقة عــن  مجتمــع مدینــة البــیض می

 معـدالت اإلعاقـة العقلیـة رتفـاعا التي تعانى من لمناطق الداخلیة للجزائر العمیقةمجتمع ا
ومــن هــذا . وى الــوعي الــصحي فــي هـذه المجتمعــاتنظـرا لتــدنى المــستوى المعیــشي ومـست

م المنطلق أرجح أن تكون هذه الدراسة واحدة من اإلسهامات العلمیة األكادیمیة التـي تـدع
االهتمام بهذا المجال من قبل المؤسسات الرسمیة و المنظمات الغیـر حكومیـة ومنظمـات 

 وذلـــك مـــن  نتـــائج و توصـــیات ه مـــن المجتمـــع المـــدني مـــن خـــالل مـــا ســـوف تـــسفر عنـــ
  . للمشكالت المختلفة منطلق أن البحث العلمي البد وأن یقدم فهما مناسبا

رف علـــــى أهـــــم العوامـــــل الثقافیـــــة  یحـــــاول الباحـــــث مـــــن خـــــالل هـــــذه الدراســـــة التعـــــ-  2
كمـا یحـاول الباحـث إلقـاء الـضوء علـى . واالجتماعیة المؤدیة إلـى حـدوث اإلعاقـة العقلیـة

. المـــشكالت االجتماعیـــة واالقتـــصادیة التـــي تتعـــرض لهـــا أســـر األطفـــال المعـــاقین عقلیـــا 
وذلـــك بهـــدف اســـتخدام نتـــائج البحـــث وتطبیقاتـــه للوصـــول إلـــى حلـــول للمـــشكلة التـــي قـــام 

حیث یأمل الباحث في أن تـساهم نتـائج هـذه الدراسـة فـي توجیـه أنظـار . الباحث بدراستها
. المخططین وصناع القرار إلى أهم الخدمات التي تحتاجهـا أسـر األفـراد المعـاقین عقلیـا 

الـصحیة التعلیمیـة : حیث تحتاج هذه الفئـة للعدیـد مـن الخـدمات فـي القطاعـات المختلفـة 
  .  ارتفاع تكالیف الخدمات المحدودة التي تقدم لهذه الفئات فضال عن. والتأهیلیة 

 كمــا یأمــل الباحــث مــن خــالل دراســة العوامــل الثقافیــة واالجتماعیــة المــسببة لإلعاقــة -  3
 خاطئـة أمـال فـي اقـة مـن عـادات وتقالیـد وسـلوكیاتالعقلیة إلقاء الضوء على أسباب اإلع
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 العقلیــة قبـــل حــدوثها مــن خــالل محاولـــة أن تــساهم تلــك الرؤیــة فــي الوقایـــة مــن اإلعاقــة
تعــدیل كثیــر مــن الــسلوكیات الــصحیة الخاطئــة المــسببة لإلعاقــة وتوعیــة األســر التــي تعــد 

األحیان مـسئولة عـن حـدوث اإلعاقـة وفـي نفـس الوقـت المتـضرر األول مـن نتائجهـا و في كثیر من 
  .آثارها السلبیة 

م رؤیــة علمیـة للمعــاقین عقلیــا تــسهم  كمـا یأمــل الباحــث مـن خــالل هــذه الدراسـة تقــدی- 4
فـي تحـسین النظــرة الـسائدة عـن هــذه الفئـة وأســالیب التعامـل معهـا وذلــك علـى اعتبــار أن 

  . الفروق بین المعاق و الشخص العادي تعد فروقا في درجة الذكاء ولیس في النوع
ائیات  ومن الشواهد التجریبیة الهامة التي تدلل أیضا على أهمیة الدراسة اإلحص-  5

الخاصة بأعداد المعاقین على المستویات الدولیة والعربیة والمحلیة والتي تبرهن على 
  . اتساع نطاق الظاهرة موضوع الدراسة على كافة المستویات 

حیث تعد اإلحصائیات المتاحة التي تكشف عن اتساع نطاق الظاهرة موضوع الدراسة 
  )1(. الدراسة الراهنةمن أهم الشواهد التجریبیة للتدلیل على أهمیة 

 وقد استعان الباحث بالعدید من الدراسات اإلحصائیة الحدیثة التي قامت بها -  6
 الیونیسیف  ،منظمة الصحة العالمیة: تحدة مثل المنظمات المختلفة لهیئة األمم الم

 ،إحصاءات منظمة العمل الدولیة ،  المركز اإلحصائي لألمم المتحدة ،والبنك الدولي 
   .ضیة العلیا لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة المفو

 ___________________  
 عبد الهادي أحمد ، علي عبد الرزاق إبراهیم ، المدخل إلى المناهج و تصمیم البحوث-)   1( 

   230 ص 2002االجتماعیة ، اإلسكندریة المكتب الجامعي الحدیث ، 
  ،لمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء منظمة الیونسكو فضال عن إحصائیات الجهاز ا

وذلك بهدف البرهنة على اتساع نطاق الظاهرة موضوع الدراسة على كافة المستویات 
حیث تعد تلك الدراسات اإلحصائیة من الشواهد التجریبیة الهامة التي تكشف عن اتساع 

ن أهم نطاق الظاهرة موضوع الدراسة على المستوى الدولي والقومي والمحلى مما یعد م
  . الشواهد التجریبیة للتدلیل على أهمیة الدراسة الراهنة 

وقد قامت هیئة األمم المتحدة بتجنید كافة إمكاناتها البشریة والمادیة لتقدیم إحصائیات  
     .دقیقة عن اإلعاقة

أن من بین سكان العالم البالغ   1992حیث أفادت تقاریر لمنظمة الصحة العالمیة لعام  
وأن من )  %10(ملیونا یعانون من اإلعاقات المختلفة   520  ملیار یوجد    5.2عددهم 
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   . )1(من سكان العالم  %   3ملیونا یعانون من التخلف العقلي أي   170بین هؤالء یوجد 
علـــى موقعهـــا علـــى شـــبكة   2001كمـــا تـــشیر إحـــصاءات منظمـــة العمـــل الدولیـــة ســـنة 

 386 فــي العـالم یــصل إلـى -ســن العمـل فـي -اإلنترنـت أن عــدد األشـخاص المعــاقین 
النـسبة قـادرة بالفعـل علـى العمــل   مـن هــذه %    80ملیـون شـخص وأن حـوالي ثمـانین  

اد الكثیـرین النـسبة الكبیـرة تعتبـر بمثابـة طاقـة معطلـة العتقـ  والعطـاء ورغـم ذلـك فـإن هـذه 
ة إلثبـات فرصـ   مـؤهال فیزیقیـا وصـحیا للعمـل وال یمكـن إعطـاؤه سأن الشخص المعاق لـی

ــیم والتــدریب علــى المهــارات    عــن أن هــذه الفــض. جدارتــه  النــسبة لــم تــتمكن مــن التعل
الفئــة غیــر   هأو ألن الخــدمات الــضروریة التــي تتطلبهــا هــذ. المطلوبــة فــي ســوق العمــل 

فضال عن السیاسات التي تنتهجها بعض الدول والمرتبطة بعـزل المعـاقین . متاحة أصال 
بـضرورة الفئـة لتلـك الخـدمات الهامـة الـتعلم   ر الخـدمات المـساندة لهـذهوعـدم االهتمـام بتـوفی

   .)2(اإلعاقةتطویع وسائل المواصالت والمباني مع طبیعة 
  
  
  

_________________________  
. منظمة الصحة العالمیة  تقاریر-) 1(   
       2005كة المعلومات الدولیة  بموقع منظمة العمل الدولیة على ش) 2( 

مــن األطفــال    %98إلــى أن یوجــد   2001یر إحــصائیات منظمــة الیونــسكو عــام وتــش
ملیـون   41المعـاقین فـي الـدول النامیـة محرومـون مـن فـرص التعلـیم كمـا یوجـد حـوالي   

 الغـذائي الـذي تتناولـه في النظامیواجهون مخاطر اإلصابة باإلعاقة العقلیة لنقص عنصر الیود طفل 
تبعـا إلحـصائیات البنـك الـدولي   2005 المعـدالت لتـصل عـام  هـذهتتزایـد و. )1(األم الحامل

 % 10ملیـون فـرد معـاق فـي البلـدان النامیـة وحـدها أي حـوالي  400أنه یعیش أكثـر مـن 
ونتیجـة لـذلك حرمـوا مـن المـشاركة فـي عملیـات التنمیـة ومـن الوظـائف . مـن سـكان العـالم

 الحیـاة الـسیاسیة كمـا تـشیر ذات الدخل المناسب فـضال عـن إقـصائهم عـن المـشاركة فـي
دراسات البنك الدولي أن أكثر الناس فقرا هم من المعوقین داخل منظومة سكانیة عالمیـة 

   )2(یصل عدد من یعیشون منها على أقل من دوالر إلى بلیون شخص
ُوبالنــسبة ألعــداد المعــوقین  عقلیــا بــالجزائر  وطبقـــا لنتــائج اإلحــصاء العــام للــسكان ســـنة  ُ

 مــن تعــداد الــسكان %13  أي مــا یــشكل  ألــف معــاق 400 ثالثــة مالیــین و  فبلــغ1997
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وبالنــسبة ألعــداد المعــوقین فــي والیــة البــیض   ،  )3( مــنهم مــصابون بإعاقــات عقلیــة06%
معـاق عقلـي 1270 لذات الوالیـة االجتماعيفسجلت المصالح المختصة  بمدیریة النشاط 

 66.40 معـاق بنـسبة 492مـنهم  یـشكل الـذكور  %100 معاق عقلـي بنـسبة 741منهم 
   )4(.%43.04 معاقة بنسبة 319 واإلناث %
  :أهداف الدراسة  –4
  : الهدف العلمــي-1

 اإلعاقةتهدف الدراسة المقترحة للبحث إلى محاولة تغطیة النقص المسجل في دراسة 
من وجهة نظر إنثروبولوجیة  خصوصا مع فتح قسم الثقافـة الـشعبیة بتلمـسان  وللمـرة 

  . "تخصص إنثروبولوجیا الصحة" في دراسات ما بعد التدرج  لىاألو
  

_______________  
   1ص .   2775".  اإلعاقة والتربیة" منظمة الیونسكو- األمم المتحدة )1(
متاحة في موقع البنك الدولي على شبكة   اإلطالع على المقالة  -اإلعاقة: البنك الدولي) 2(

.تاإلنترن    

  رة التضامن بالجزائر وزاإحصائیات  –) 3(
  2010إحصائیات مدیریة النشاط االجتماعي بالبیض  -) 4(

  : الهدف التطبیقي-  2
 وبیئـة عـذراء  علـى درجـة كبیـرة مـن ٌا خـصبٌامیـدان) مدینـة البـیض(  مجتمع الدراسة یمثل

ـــس ـــاطق ال ـــا والمن ـــصدق والموضـــوعیة لمجتمعـــات الهـــضاب العلی ـــي تعـــاني مـــن ال هبیة الت
لمنطلـق فـإنني أرجـح أن تكـون هـذه المحاولـة ا العقلیـة  ومـن هـذا اإلعاقـةت  معـدالارتفاع

 العلمیــــة التــــي تــــدعم االهتمــــام بمجــــال خدمــــة ذوي االحتیاجــــات اإلســــهاماتواحــــدة مــــن 
 بمثـل واألسـلم عاألنجـالخاصة  بتقدیم خالصة البحث إلـى الجهـات المعنیـة قـصد التكفـل 

 الراهنة إلى تقدیم رؤیة واضحة وعلمیـة  كذلك تهدف الدراسة ،هذه الشریحة في المجتمع 
 تــسهم فــي تحــسین النظــرة الــسائدة عــن هــذه الفئــة وأســالیب التعامــل ٌاعلــى  المعــاقین عقلیــ

 فـي درجـة الـذكاء ا أن الفروق بـین المعـاق والـشخص العـادي تعـد فروقـاعتبارمعها على 
  .ولیس في النوع 

  : تلخص في التالي و ینبثق من هذا الهدف بعض األهداف الفرعیة التي ت
فـــي حـــدوث اإلعاقـــة  الجتماعیـــة و الثقافیـــة ألســـر المعـــاقین الوقـــوف علـــى دور الخـــصائص ا-1

   .الذهنیة
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مؤدیــة إلــى حــدوث اإلعاقــة  و التقالیــد الثقافیــة و االجتماعیــة ال التعــرف علــى طبیعــة العــادات-2
  العقلیة 

التقالیــد المؤدیــة إلــى حــدوث اإلعاقــة لتلــك العــادات و   األدوار المتعــددةوعلــى الوظــائف  التعــرف-3
  .العقلیة

حـدوث اإلعاقـة العقلیـة فـي الضوء على دور بعض الممارسات الطبیة السائدة لدى األطباء  إلقاء -4
 .  
  .عقلیا التعرف على أهم المعتقدات الثقافیة السائدة حول فئة المعاقین -5
  .یب عالج اإلعاقة العقلیة  التعرف على أهم المعتقدات الثقافیة السائدة حول أسال-6
  . التعرف على األدوار و الوظائف المتعددة ألسر المعاقین عقلیا -7
  .  الكشف عن طبیعة المشكالت االقتصادیة و االجتماعیة ألسر المعاقین عقلیا -8
 .الوقوف على االحتیاجات المختلفة ألسر المعاقین عقلیا    -9

  : المفاهیم  تحدید– 5
ومــــن هنــــا یجــــب علــــى الباحــــث أن . حــــث علمــــي مفاهیمــــه الخاصــــة بــــهلكــــل ب -       

ــذه المفــــاهیم ویناقــــشها ویقــــوم بتحلیلهــــا ثــــم یقــــدم تعریفــــا إجرائیــــا لكــــل   .منهــــایــــستعرض هــ
والتعریــف اإلجرائــي یــشیر إلــى تحویــل األفكــار النظریــة المجــردة إلــى أشــیاء یمكــن قیاســها 

  .والتعبیر عنها بشكل علمي في الواقع االجتماعي
   

  : وعلى هذا األساس تعرض الباحث للمفاهیم اإلجرائیة الواردة في الدراسة كما یلي 
   :العقلیة اإلعاقة  - 1 

وقد تناول الباحث عدة مفـاهیم لإلعاقـة .  اإلعاقة العقلیة ظاهرة متعددة األقطاب والزوایا  
  :   هوتنتهي إلى المفهوم اإلجرائي لإلعاقة والذي مؤدا. من عدة زوایا 

صد باإلعاقــة العقلیــة نقــص فــي درجــة ذكــاء الفــرد  یحــدث نتیجــة عوامــل وراثیــة أو یقــ -
بیئیة  أو هما معا مما یؤدي إلي عدم قـدرة الفـرد المعـاق علـي التكیـف مـع نفـسه ومـع 

 ویحدث هذا النقص نتیجة إصابة في الجهاز العصبي وتحدث هذه   البیئة من حوله 
 .فولة اإلصابة قبل الوالدة أو في مرحلة الط 
كمــا تعــد اإلعاقــة حالـــة مــن العجــز أو التــصور العقلـــي أو الحركــي یعــانى منــه الفـــرد  -

ووظائفه والمسؤولیات الملقاة على عاتقه والتي تتوافق   و یمنعه عن أداء أدواره   ویقیده
وتزید بعض العوامل والقیـود االجتماعیـة . مع نوعه ومع المرحلة العمریة التي یمر بها
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فــرص عــدم مــساواة المعــاقین مـع غیــرهم مــن العــادیین ممــا یــضنى معنــى والثقافیـة مــن 
 و لإلعاقـــــــة العقلیـــــــة بعـــــــض األدوار والوظـــــــائف االجتماعیـــــــة .لإلعاقـــــــةاجتمـــــــاعي 

  .واالقتصادیة والنفسیة السلبیة التي تعانى منها أسر المعاقین عقلیا
   :الثقـافة -   2

 وانون والعادات لعقیدة واألخالق والقلثقافة هي ذلك الكل المعتد الذي یتضمن المعرفة واا 
 كما أنها تعبر عن كل .المجتمع رى آلتي یكتسبها اإلنسان كعضو فيكل المقومات األخ

ما یرثه المجتمع من أجیاله السابقة من نظم وقیم وعادات وتقالید اجتماعیة ومعتقدات 
ویكیف نفسه لها ثقافیة وفكر وأنماط سلوكیة ومهارات فنیة یسیطر من خالها علي بیئته 

المنتجات كما تتضمن . اتیة واالجتماعیة ویستطیع بواسطتها إشباع احتیاجاته الحی  ،
واالختراعات  كالمسكن واألدوات والمالبس وكل ما یتصل باإلنتاج والتكنولوجیا" المادیة 

مثل السمات الثقافیة غیر الملموسة كالمهارات والمعاییر " والمنتجات غیر المادیة " 
والثقافة مكتسبة كما أنها تدل على السمات ". لمعرفة والمعتقدات واالتجاهات واللغة وا

محددة فهي أداة إلشباع الحاجات  والثقافة لها ادوار ووظائف. السلوكیة المكتسبة
  .السیكولوجیة والبیولوجیة لإلنسان 

  
  : رة ــ األس-   3 

ین كل شعوب النوع األسرة هي جماعة اجتماعیة تكون وحدة أساسیة توجد ب 
. وتتألف من شخص بالغ أو أكثر من كال الجنسیین مع مالهما من أبناء   البشري ،

وتعرف األسرة بأنها . ویتمتع أفراد األسرة بحقوق معینة كما أن لهم واجبات محددة 
 ىالتعاون االقتصادي وبقابلیتها علمجموعة اجتماعیة تمتاز بالعیش في مسكن واحد وب

جدد باإلنجاب ویقوم منها العالقتان القرابیتان واألولیتان عالقة الوالدیة وعالقة البناء والت
  . األخوة باإلضافة إلي العالقة الزوجیة التي تربط بین الزوج والزوجة 

األولیة أو النواة واألسرة الممتدة واألسرة المشتركة كما أن األسرة : ولألسرة أنواع 
  .وظیفیة   علیها أن تحقق متطلباتیا أساسیاباعتبارها نسقا اجتماع

" الوظیفة االقتصادیة : من أجل الحفاظ على بناء المجتمع ومن هذه الوظائف 
،  التنشئة االجتماعیة وتربیة األطفال وفقا لفلسفة المجتمع وثقافته ،الضبط االجتماعي

   . منح أفرادها المكانة االجتماعیة ،إشباع الناحیة العاطفیة والنفسیة لألبناء
  :  األطفال المعاقین-  4
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في النواحي الجسمیة أو العقلیة أو  ديعا أو كل فرد یختلف عمن یطلق علیه لفظ سوي 
االنفعالیة أو االجتماعیة إلي الدرجة التي تستوجب عملیات التأهیل الخاصة حتى یصل 

 صور العقليقوتتسم هذه الفئة بال ، استخدام أقصي ما تسمح به قدراته ومواهبه ىإل
. واالجتماعي و االنفعالي الذي یؤثر في قدرة الطفل المعاق على أداء وظائفه و أدواره 

حیث أكد أصحاب المنظور الوظیفي علي أهمیة األدوار والوظائف االجتماعیة لإلنسان 
لكن الفرد المعاق  ، من حیث هو شخص له العدید من األدوار والوظائف االجتماعیة

أدیة الوظائف واألدوار االجتماعیة المرتبطة بالنوع و عقلیا هو شخص ال یستطیع ت
بالمرحلة العمریة التي یمر بها بسبب قصوره العقلي وتدنى مستوى الذكاء لدیه مما 
یجعله غیر قادر علي موائمة سلوكه بما یتفق مع مطالب البیئة التي یعیش فیها حتى 

  . یصبح مستقال عن غیره في حیاته

  

  

  : االنثروبولوجیا– 5
  النظریة الوظیفیة  :  وجه النظري للدراسة   الت- 

جاء بعض السوسیولوجیین و األنثروبولوجیین لیمثلوا توجها نظریا یتسم بإعطاء  
المزید من االهتمام لدراسة االرتباط المنطقي بین سمات الثقافة وأجزائها واألدوار التي 

 متمایزا یتكون من أجزاء لشكلیال دقیقا للثقافة التي تمثل  بها فقدموا لنا تح تضطلع
األجزاء ال تفهم إال في عالقتها بعضها ببعض من ناحیة وفى   مترابطة فریدة وهذه 

  . )1(مضمونها الكلي من ناحیة أخرى 
ویستند المنهج   ،كما یعنون بالدراسة التكاملیة المركزة لتحلیل عناصر الثقافة 

ورد   ، الثقافیة ودراسة عناصر الثقافة التحلیلي عندهم إلي الدراسة التكاملیة لألنساق
  . )2(الظواهر الجزئیة إلي سیاقها الكلي التي هي جزء منه

الدراسة تعرض الباحث للنظریة الوظیفیة في ضوء تأثرها بالوظیفیة   وفي هذه 
الوظیفي لدى مالینونسكى في الدراسة الراهنة   تبنى الباحث االتجاهث یاألنثروبولوجیة حی

   – كما تظهر لدى مالینونسكى -تركز النظریة الوظیفیة ومن هنا . 
 العالقة بین الكل وأجزائه مع توجیه أهمیة خاصة إلى الوظائف التي تكون ىعل

حیث أن كل جزء في النسق یلعب دورا في أداء وظیفة الوحدة .محصلة لهذه العالقة 
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في بین مختلف  موضوع التساند الوظیىالوظیفي عل  ویؤكد أصحاب االتجاه. الكلیة
  .مكونات الثقافة من عادات وعرف ونظم 

  
  

________________  
دار المعرفة : أسس نظریة وتطبیقاته عملیة ، اإلسكندریة: محمد الجوهري ، األنثروبولوجیا )   1( 

    347 -  346 منص .   88ص .   30ص .   77ص .   1996الجامعیة، 

الهیئة : أحمد أبو زید ، اإلسكندریة : ا االجتماعیة ، ترجمةإیفانز بریتشارد ، األنثروبولوجی)  2(
  89، ص   1980. المصریة العامة للكتاب ، الطبعة السادسة 

و یعرفونه بالتكامل الثقافي الذي یمثل كافة العملیات التي تحقق وحدة الثقافة 
أو دراسة   ، ویشیر التكامل الثقافي إلي االتساق النسبي بین مكونات الثقافة . وكلیتها 

وتحلیل التساند الوظیفي ألجزاء النسق الثقافي الذي یعرف بأنه نموذج نظري لثقافة 
وكثیرا ما یستخدم هذان المصطلحان لدى أصحاب . معینة تتألف من أجزاء مترابطة

 ىفي دراساتهم عل حیث یركن أصحاب هذا االتجاه . الوظیفي في دراسة الثقافة   االتجاه 
  . بادلة بین جوانب الثقافة والسلوك االجتماعيقات المتالالع

  :دراسة میرتون للوظیفة الظاهرة و الكامنة 
كذلك تشهد النظریة الوظیفیة من خالل أحد السوسیولوجیین ، وهو روبرت میرتون 

Robert Mertonحیث أوضح أن النظام یمكن أن یكون له وظائف ا تطورا ملحوظ 
وهذه الوظائف قد تكون ظاهرة أو طاقة مستترة وهي   ،متمایزة من الناحیة التحلیلیة 

  ندركها بسهولة كما أنها غیر منظمة أو غیر مقصودةالوظائف التي ال 
على درجة عالیة من الوضوح ومدركة من قبل  ا الوظیفة الظاهرة فهي التي تكونأم 

لق وهذا التمیز على درجة عالیة من األهمیة خاصة فیما یتع األشخاص أو مقصودة ، 
وبهذا نجد أن الوظیفة االجتماعیة تمثل مفهوما أساسیا   ، بأنماط السلوك غیر المقصود 

في التحلیل األنثروبولوجي ألن سمات ثقافیة كثیرة ومختلفة یمكن أن تفهم من خالل 
  . تضامن الجماعة واستمرارها وتماسكها االجتماعي واستمرارهافيمساهمتها 

النظریة " یفة الكامنة والظاهرة عندما نشر مؤلفه كذلك قدم میرتون تعریفا للوظ 
وقد قدم في سیاق تحلیله الوظیفي تمییزا واضحا بین   ، " االجتماعیة والبناء االجتماعي 
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  .الوظیفة الظاهرة والوظیفة الكامنة 
  : المبادئ الوظیفة المستخدمة في التحلیل النظري  و المنهجي للدراسة ونتائجها-  
 أن نستخلص بعض المبادئ النظریة التي سوف یتم استخدامها في ومما سبق یمكن 

  :التحلیل الوظیفي وهى كالتالي 
 بعض قافیةالثوتؤدي النظم والسمات    تحقق الثقافة حاجات األفراد األساسیة ، -1

  . الوظائف الضروریة الستمرار المجتمع
تكاملیة النفسیة لإلنسان  تقوم أنساق المعرفة وأنساق المعتقدات بإشباع الحاجات ال- 2

  . كحاجته لألمن النفسي والتوافق االجتماعي
ومنها النظام األسري العدید من الوظائف األساسیة التي .  تؤدي النظم المختلفة -3

  . تهدف إلشباع الحاجات المختلفة ألفرادها
ل  تؤدي األسرة باعتبارها نسقا اجتماعیا أساسیا بعض المتطلبات الوظیفیة من أج-4

الوظیفة االقتصادیة، الضبط االجتماعي : الحفاظ على بتاء المجتمع ومن هذه الوظائف 
إشباع الناحیة العاطفیة . األطفال وفقا لفلسفة المجتمع وثقافته، التنشئة االجتماعیة وتربیة 

  . والنفسیة لألبناء
  . ة السلبیة  تؤدي اإلعاقة بعض األدوار والوظائف االقتصادیة واالجتماعیة والنفسی-  5
 الفرد المعاق عقلیا هو شخص ال یستطیع تأدیة الوظائف واألدوار االجتماعیة -  6

المرتبطة بالنوع و بالمرحلة العمریة التي یمر بها بسبب قصوره العقلي وتدنى مستوى 
  . الذكاء لدیه 

  ال یستطیع الفرد المعاق التكیف مع مطالب بیئته االجتماعیة ألنه لم یصل إلي-7 
  .درجة االرتقاء الذهني التي تؤهله للتكیف االجتماعي 

 : مناهج وأدوات الدراسة - 6
 على أكثر من منهج االعتمادطلب یتك فیه أن  طبیعة البحث الراهن  مما الش -

  لتحقیق التكامل المنهجي واالستفادة من مناهج البحث المختلفة 
  :شاركة المنهج االنثروبولوجي القائم على المالحظة بالم- 1

  )   النفسانياألخصائي ،المربیات (  االستعانة  باإلخباریین وفیه تمت     
  : منهج المسح االجتماعي بالعینة - 2

 ا المعاقین عقلیاألطفال أسرة  من   أسر 40 بحث  على استمارةمن خالل  تطبیق 
  یض  بمدینة البا المتخلفین ذهنیلألطفالالمتواجدین بالمركز الطبي البیداغوجي 
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 لألطفاللمركز الطبي البیداغوجي اب:  وبالتالي یكون تحدید المجال الجغرافي للبحث 
  . بمدینة البیض المعاقین ذهنیا

  : نوع وانتماءات الدراسة . 
 الدراسة الحالیة التعرف على المتغیرات االجتماعیة واألسریة واالقتصادیة تستهدف 

ن خالل التعرف على العوامل الثقافیة  وذلك م،المرتبطة بمشكلة اإلعاقة العقلیة 
وما یترتب علیها من مشكالت . واالجتماعیة التي تؤدى إلى حدوث اإلعاقة العقلیة 

 وعلي هذا األساس ،اجتماعیة واقتصادیة ونفسیة تواجه أسر األطفال المعاقین عقلیا 
 مشكلة نجد أن مشكلة الدراسة الراهنة تتضمن توضیح العالقة النوعیة و الكمیة بین

حیث .  ومن ثم فهي تعد دراسة وصفیة تحلیلیة  ،اإلعاقة العقلیة وبین المتغیرات السابقة
أنها ال تقف عند حد وصف المتغیرات المختلفة المتصلة بالمشكلة ولكن تتعدى ذلك إلى 
دراسة وتحلیل عالقة التأثیر الوظیفي المتبادل بین مشكلة اإلعاقة العقلیة والمتغیرات 

  .ف عند حد البیانات والحقائق قفالدراسات الوصفیة ال ت ،وجیة السابقة السوسیول
بل تتجه إلى تصنیف هذه الحقائق وتلك البیانات وتحلیلها وتفسیرها الستخالص دالالتها 

  .بهدف الوصول إلى نتائج نهائیة یمكن تعمیقها. بالصورة التي هي علیه كمیا وكیفیا
 بثقافة اإلعاقة فهي تنتمي إلى علم االجتماع امهاهتما الدراسة في ضوء انتماءاتوعن 

  .الثقافي واألنثروبولوجیا الثقافیة
 حیث أنها تحاول إلقاء الضوء على عالقة االرتباط بین الثقافة السائدة واإلعاقة العقلیة 

أو العناصر الثقافیة " من خالل دراسة دور العوامل الثقافیة في حدوث اإلعاقة العقلیة 
كذلك تنتمي الدراسة إلى علم االجتماع . والعادات والتقالید وأنماط السلوك مثل القیم 

الطبي واألنثروبولوجیا الطبیة لدراستها لمشكلة اجتماعیة لها جانب طبي بیولوجي وثقافي 
  . وهى مشكلة اإلعاقة العقلیة. 

  : الدراسات السابقة حول الموضوع-  07
  :  الدراسة األولى 

الــزواج القرابــي و أثــره علــى الــصحة فــي المجتمــع القطــري :"وان دراســة علــي مكــاوي بعنــ
  )1(.دراسة في األنثروبولوجیا  الطبیة و علم االجتماع الطبي
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________________  
دار المعرفـة : اإلسـكندریة ,دراسـات نظریـة وبحـوث میدانیـة : االنثروبولوجیـا الطبیـة , علي مكاوي ) 1(

  329-280 ص من 1996, الجامعیة 
  :ملخـــص عن الدراسة  -
  :مشكلة الدراسة -

تمكن مشكلة الدراسة في التعرف  على اآلثار الصحیة السلبیة و االیجابیة للزواج القرابي 
في المجتمع القطري حیث یحاول الباحث إلقـاء الـضوء علـى بعـض اآلثـار الـسلبیة لـزواج 

 .األقارب في هذا المجتمع والمتمثلة في اإلعاقة
  :دراسة أهمیة ال -

تكمن أهمیة هذه الدراسة في إسهامات الدراسات االجتماعیة القلیلـة التـي تناولـت موضـوع 
العالقـة بــین العوامــل الثقافیـة و البیئیــة وزواج األقــارب فــي أحـد المجتمعــات العربیــة وذلــك 
ألن التراث العلمي في هذا المجال یعد غزیرا في مجال العلوم الطبیعیة وحدها كالطـب و 

ــوم اإلنــسانیة حیــث أن مــا أجــري فــي مجــال   ،ثــةالورا بینمــا نجــد العكــس  فــي مجــال العل
اآلثار الصحیة  السلبیة لزواج األقارب في مجال العلوم االجتماعیة یعـد نـادرا ، لـذا یؤكـد 
الباحـــث أن اإلطـــار النظـــري لهـــذه الدراســـة مـــستمد مـــن علـــوم الطـــب  و الوراثـــة و اآلراء 

   .الطبیة لعدد من األطباء
 كمــا تكمــن أهمیــة هــذه الدراســة فــي محاولــة الباحــث عــرض النتــائج الــصحیة الــسلبیة -2

 حیث أكـدت –لزواج  األقارب و هو أحد العادات و التقالید السائدة في المجتمع القطري 
الدراسة أن الظاهرة تعد ظاهرة مركبة أو متعددة األقطاب فهي ظاهرة لها قطب أو جانب 

 أن زواج األقـــــارب یمثــــل أحـــــد أهـــــم التقالیـــــد و العـــــادات اجتمــــاعي و ثقـــــافي یتمثـــــل فـــــي
االجتماعیــة فــي هــذا المجتمــع ویعــد مــن أهــم أســباب حــدوث اإلعاقــة فیــه   كــذلك نجــد أن 
لهذه الظاهرة جانب طبي یتمثل في اآلثار الصحیة السلبیة لزواج األقـارب و المتمثلـة فـي 

عوامـل وراثیـة حیـث تنتقـل إلـى ضعف النسل وتدني مستوى القدرة العقلیة التي ترجـع إلـى 
ـــضعیفة فـــي  ـــة ، وبعـــض الخـــصائص ال ـــي األصـــول القریب ـــسیئة ف ـــصفات ال الذریـــة كـــل ال

  .األصول البعیدة 
  : أهداف الدراسة و تساؤالتها -
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تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اآلثـار الـصحیة الـسلبیة لـزواج األقـارب ، كـم تهـدف 
رابــي فـي المجتمــع القطــري و مــن ناحیــة أســبابه و إلـى تقــدیم  صــورة وافیــة لنظــام زواج الق

  .النتائج السلبیة و االیجابیة المترتبة على انتشار هذا النظام في المجتمع القطري 
  : و قد وضح الباحث خمسة تساؤالت للدراسة وهي 

  هي اآلثار السلبیة للزواج القرابي على صحة األبناء في قطر ؟   ما-1
  اقة و الزواج القرابي في المجتمع القطري   ؟  هل هناك عالقة بین اإلع-2
   ما هي اآلثار الصحیة االیجابیة للزواج القرابي في قطر ؟ -3
   ما هو دور البیئة الثقافیة في نشر المرض بین األقارب في المجتمع القطري   ؟-4
   كیف یواجه المجتمع القطري األمراض الوراثیة ؟ -5
  مؤسسات الخدمیة التي تعالج هذه األمراض؟  و ما هي البرامج الصحیة و ال-6

  : المنهجي للدراسة اإلطار
یؤكــد الباحــث أن هنــاك صــعوبات منهجیــة  عدیـــدة تكتنــف إجــراء مثــل هــذه الدراســة فـــي 
المجتمــع القطــري ممــا أثــر علــى الطــرق و األدوات المنهجیــة التــي تــم االعتمــاد علیهــا فــي 

  .الدراسة 
  : ومن هذه الصعوبات المنهجیة 

وبة إجـراء مقـابالت مـع األسـر ذات الـزواج القرابـي للتعـرف علـى آثـاره علـى صـحة األبنـاء صع - 1
.  

تعــذر مقابلـــة المـــصابین بـــاألمراض الوراثیــة بمؤســـسات  رعایـــة المعـــوقین للتعـــرف  -2
 .على أسباب اإلعاقة  و بالتالي معرفة دور الوراثة فیها 

ة و النوعیـــة و صــعوبة تـــوفیر بیانـــات حـــول خـــصائص الحـــاالت المرضـــیة العمریـــ -3
 .االجتماعیة و خلفیاتها األسریة 

و لهذه األسباب أیضا في ضوء طبیعة و أهداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث المـسح  -4
االجتمــــاعي أي المــــسح الــــشامل ألنمــــاط  األمــــراض الــــسائدة ككــــل فــــي المجتمــــع 
القطري و تـصنیفها حـسب  أسـبابها ثـم االقتـصار علـى األمـراض الوراثیـة الناجمـة 

  .اج القرابي في ضوء نظریات الوراثة عن زو

لـذا تــم تطبیــق مـنهج المــسح االجتمــاعي علــى المؤسـسات الطبیــة و االجتماعیــة  التــي 
تقوم بتأهیل و تدریب المعاقین ودوي األمراض الوراثیة ، و خاصـة األشـكال المختلفـة 



 22

لإلعاقــة و ذلــك للتعــرف علــى أســباب هــذه األمــراض  و عــدد المــصابین بهــا  ، یؤكــد 
الباحث أن هذه الطریقة ساعدت في التغلب على صعوبات إجـراء المقابلـة مـع األسـر 
و الحاالت ذاتها ، وقد أسفر المسح عن وجود سبع مؤسسات لتأهیل المعاقین بمدینـة 

  .الدوحة 
  :أدوات الدراسة 

تعـــذر إجـــراء المقابلـــة مـــع أربـــاب األســـر القطریـــة  القائمـــة علـــى زواج  : المقابلـــة -1
اسیة الموضوع لدیهم ، كما حاول الباحث االعتماد على طالبـات قـسم القرابي لحس

االجتمــاع بجامعــة قطــر إلجــراء المقــابالت  مــع ربــات البیــوت أو تطبیــق دراســات 
حالة و لكن حالت طبیعة المجتمع القطري دون ذلك  ، ومن ثم  اقتصر استخدام 

ــــائمین بتقــــدیم الخــــدما ــــى األطبــــاء و الممرضــــات و الق ــــة عل ــــة المقابل ت االجتماعی
للمعاقین و ذلك بهدف التعرف على أسباب حاالت اإلعاقـة و هـل الـزواج القرابـي 

  .دور فیها أم ال 

و قد اعتمد الباحـث علیهـا فـي العـرض اإلحـصائي  للـزواج : الطریقة اإلحصائیة  -2
زواج "  و فئاتـه 1991-1990في قطر و مشكالت الزواج القرابـي خـالل عـامي 

 .ولى و الثانیة قرابي من الدرجة األ

 كـــذلك أفـــادت هـــذه األداة الباحـــث مـــن خـــالل تقـــدیم تحلیـــل إحـــصائي لألمـــراض الوراثیـــة 
الناجمــــة عــــن الــــزواج القرابـــــي و التــــي تجــــسدها حــــاالت اإلعاقـــــة  ، وذلــــك مــــن خـــــالل 
اإلحـــصائیات المتاحـــة  عـــن مـــدارس التربیـــة الفكریـــة و أقـــسام األطفـــال بمؤســـسة حمـــد و 

  . الهالل األحمر القطري مستشفى الرمیلة وجمعیات
ــة للتغلــب علــى صــعوبة : التقــاریر الذاتیــة  -3 و یــرى الباحــث أنهــا أداة منهجیــة بدیل

جمع المعلومات المیدانیة و لكن ال یمكن تسمیتها دراسـة حالیـة ، و المقـصود بهـا 
االعتماد على أشخاص معینـین مـن المجتمـع المـدروس و توضـیح فكـرة و أهـداف 

ب مـنهم كتابـة تقـاریر تحـوي  بیانـات عامـة عـن نمـط الـزواج الدراسة لهم ، ثم یطلـ
في األسرة ، و عدد األبناء و حـالتهم الـصحیة ، و عـدد المرضـى بـأمراض وراثیـة  
الناجمــة عــن الــزواج القرابــي ، و التــشخیص الطبــي للحــاالت  ، وقــد تــم االعتمــاد  
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یر عن حاالت في هذه الدراسة على بعض طالبت قسم االجتماع للقیام بهذه التقار
أسر یعرفونها ، و یؤكـد الباحـث أنـه مـع ذلـك إال أن العائـد العلمـي مـن هـذه األداة 

  .كان محدودا 

  :مجاالت الدراسة المیدانیة 
  : المجال المكاني للدراسة  –أ 

تحـــدد المجـــال المكـــاني للدراســـة  الراهنـــة فـــي عـــدة أحیـــاء بمدینـــة الدوحـــة ، عـــالوة علـــى 
مؤســسة حمـــد الطبیـــة ، ومستــشفى الرمیلـــة و مـــدارس التربیـــة مؤســسات رعایـــة المعـــاقین ب

  .الفكریة بالدوحة 
  :  المجال البشري للدراسة -ب

و هو یضم مجموعـات األطفـال المعـاقین بأقـسام رعایـة و تأهیـل األطفـال بمؤسـسة رعایـة 
  المعاقین 

قتـه و قد تم االعتماد في دراسة هذه الفئات على معرفة التشخیص الطبي للحـاالت و عال
  .بالزواج القرابي 

 كمـــا شـــمل المجـــال البـــشري أیـــضا بعـــض األســـر القائمـــة علـــى الـــزواج القرابـــي بمدینـــة -
الدوحة للتعرف على آثـار هـذا الـزواج علـى صـحة األبنـاء سـلبا و إیجابـا ، و مقارنـة ذلـك 

  .بأسر أخرى قائمة على الزواج االغترابي 
  : ني  المجال الزم–ج 

ى الفتــرة الزمنیــة التــي اســتغرقتها الدراســة و العمــل المیــداني و قــد یــشیر المجــال الزمنــي إلــ
  1991-1990استغرقت الدراسة العام الجامعي

  : نتائج الدراسة  -
  لدراسة و الدراسة المیدانیة توصل الباحث إلى عدد من النتائج الهامة ل من خالل اإلطار النظري

ـــائج الدراســـة لآلثـــار الـــصحیة -1 ـــزواج   یعـــرض الباحـــث مـــن نت ـــسلبیة الناجمـــة عـــن ال ال
القرابــي  مــن واقــع الدراســة المیدانیــة ، فمــن خــالل المــسح االجتمــاعي  للمؤســسات التــي 

 یتــــضح لنــــا انتــــشار –ترعـــى ذوي األمــــراض الوراثیــــة و منهــــا حــــاالت اإلعاقــــة المختلفــــة 
 :  و حـــسب البیانـــات المتاحـــة بهـــذه المؤســـساتاألمـــراض التالیـــة الناجمـــة عـــن الـــزواج القرابـــي 

  .التخلف العقلي 
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ــدماغي ، االستــسقاء الــدماغي  الــصم و الــبكم ، تــأخر النمــو  ، التــشوهات الخلقیــة ، الــشلل ال
 مــن % 60.92 المرتبـة األولـى حیــث بلغـت نــسبة المعـاقین عقلیـا فــيأن اإلعاقـة العقلیــة تـأتي علـى 

  .إجمالي المعاقین 
 فـــي المجتمـــع القطـــري ، كمـــا  الـــزواج القرابـــي  توجـــد عالقـــة ایجابیـــة بـــین اإلعاقـــة و -2

زواج األقارب فـي ظهـور العدیـد مـن األمـراض الوراثیـة التـي تـصیب الـذكور أكثـر یتسبب 
  .من اإلناث و تدل في ذلك إحصائیات اإلعاقة في المجتمع القطري 

 علــى الــصحة و المجتمــع القطــري ، –  و بالنــسبة لتــأثیر البیئــة و الثقافــة مــع الوراثــة -3
وث اإلعاقة أیضا نتیجة لعوامل بیئیـة غیـر وراثیـة و هـي تعـرض الجنـین یؤكد الباحث حد

ألخطــار عــن طریــق أمــه مثــل إصــابتها بالحــصبة األلمانیــة  و مــرض الزهــري و ارتفـــاع 
  .ضغط الدم و تسمم الحمل و تناول األم األدویة أثناء الحمل ، و ظروف الوالدة 

  بجانــب العوامــل الوراثیــة -عدة  و صــحة الطفــل بعــدة الــوالدة  و هــي  كلهــا عوامــل مــسا
  .في إحداث اإلعاقة العقلیة 

 توجـــد بعـــض اآلثـــار االیجابیـــة  للـــزواج القرابــــي فـــي المجتمـــع القطـــري مـــن الناحیــــة -4
ال یؤدي  الصحیة و االجتماعیة ، بالنسبة للناحیة الصحیة یرى الباحث أن الزواج القرابي 

ؤدي إلى تركـز صـفات صـحیة جیـدة ، و إن دائما إلى هذه اآلثار الصحیة السلبیة ، بل ی
كانت  قلیلة حیـث یـساعد علـى وراثـة صـفات جیـدة لألبنـاء  و انتقـال بعـض فـصائل الـدم  
النادرة و ما تحققه من مناعة طبیعیة ضد األمراض ، ومن الناحیة االجتماعیة فـإن زواج 

ین األســـرة و األقـــارب یـــؤدي دورا ملحوظـــا فـــي تقویـــة الـــروابط و العالقـــات االجتماعیـــة بـــ
القبیلة الواحدة حیث یقلل معدالت الطالق ، كما یساعد  على حل مشكالت العنوسـة فـي 

  المجتمع القطري 
    :الدراسة الثانیة 

  نموذج دراسة حلة Boxler و بوكسلیر   ..Darling Rدراسة الباحثان دارلنج    -
   )1( ."عقلیا في المجتمع األمریكي ألحد أسر المعاقین 

  عن الدراسة ملخص 
  الدراسة مشكلة 

األســـري و (  تنـــاول الباحثـــان فـــي دراســـتهما لإلعاقـــة  العقلیـــة  فـــي اإلطـــار االجتمـــاعي  
التــي تعــیش فیــه الطفلــة المعاقــة ، كمــا تنــاوال بالدراســة الــدور الــذي یقــوم  بــه ) المجتمعــي 

ه المرشـــد  النفــــسي و األخــــصائي االجتمــــاعي كأحــــد وســــائل الــــدعم الرســــمي الــــذي یقدمــــ
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المجتمع األمریكي ألسر المعاقین ، حیث تراعي  هذه الخـدمات ضـرورة تقـدم األخـصائي 
للظــروف و العوامــل الثقافیــة و االجتماعیــة و االقتــصادیة  التــي تــؤثر علــى فــي أســلوب 

  .تعامل األسرة مع االبن المعاق عقلیا 
  : مناهج و أدوات الدراسة 

ــام الباحثــان باســتخدام مــنهج دراســة الحا ــة بهــدف تقــدیم دراســة وافیــة لخــصائص  و    ق ل
 أشهر لدیها حالة استسقاء في المخ و أجریت 3احتیاجات األسرة التي لدیها طفلة عمرها 

لها عملیة جراحیة بهدف عالج الحالة ، كما استخدما المقابلـة أو الزیـارات المنزلیـة ألسـر 
صائص األسـرة ، حجـم المعاقین عقلیا و هي مفیدة من عدة نواحي منها التعرف على  خـ

األســـرة ومـــدى تقبلهـــا لالبـــن المعـــاق ، التعـــرف علـــى أوجـــه الـــدعم المـــادي و االجتمـــاعي 
   .لألسرة

 حیث  یمتاز األخصائیون العـاملون مـع أسـر المعـاقین فـي المنـازل بمالحظـة :المالحظة 
  .أسلوب حیاة األسرة و مواردها المالیة ، شكل  وسعة وحجم المسكن ، األثاث 

و تــتم )   ســنة 21(، و أم ) مــدمن (األســرة مكونــة مــن أب : نمــط األســرةدراســة  -
  .بأن المسكن غیر صحي و سلبیة العالقات بین األبوین 

 بالنسبة لألخصائي العامل مع األسرة فهـي للـسیدة جـودي العاملـة بقـسم الخـدمات  -
 .اإلنسانیة الذي ینفق على برنامج التدخل المبكر 

  :  نتائج الدراسة -
ر مــن خــالل الدراســة أن الخــدمات التــي تقــدم للمعــاقین عقلیــا و أســرهم فــي قــد ظهــ -

األمریكي  متقدمة للغایـة ، حیـث تقـدم الحكومـة خـدمات رعایـة المعـوق . المجتمع 
ـــــة لألخـــــصائیین  ـــــارات المنزلی ـــــا ، ومـــــن خـــــالل الزی ـــــا  مجان ـــــا و تربوی ـــــا  طبی عقلی

ألطفــــــال ذوي االجتمــــــاعیین ، فــــــضال عــــــن الــــــدور الــــــذي  یلعبــــــه مجلــــــس أبــــــاء ا
االحتیاجـــات  الخاصـــة ، ثـــم تقـــدیم خـــدمات مجانیـــة مـــن خـــالل مجـــالس األطفـــال 
ـــؤدي  ـــال ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة ، كـــذلك ت المجـــاني المقـــدم مـــن جمعیـــة األطف

مـن تفـاقم حالـة األطفـال فـي المرحلـة العمریـة خدمات التدخل المبكر دورا هاما في الحـد 
  ) . سنوات 03من مرحلة الرضاعة حتى سن ( 

إن خـــدمات الـــدعم الرســـمي المقدمـــة  لألســـرة األمریكیـــة تعتبـــر أفـــضل بكثیـــر مـــن  -
مثیالتهـــا فـــي المجتمعـــات النامیـــة  ، حیـــث تتلقـــى األســـر دعمـــا مالیـــا مـــن برنـــامج 
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المعونات الحكومي ، و دعما یقدم خدمات عالجیة و تربویة و إرشادیة للمعاق و 
ضال عــن الخــدمات التــي تقــدمها أســرته مــن الجمعیــات األهلیــة غیــر الحكومیــة ، فــ

  )1( .السة األطفال المعاقین عقلیاالكنائس و الخاصة بتوفیر مدربین مؤهلین لمج

  :الدراسة الثالثة 
   المعاقین ذهنیا في الجزائر لألطفالواقع الصحة النفسیة :  فقیه العید بعنوان .ددراسة 
 : البحث  ملخص

ویكمــن » المعــاقین ذهنیــا فــي الجزائــر طفــاللألیتنــاول هــذا البحــث واقــع الــصحة النفــسیة  
 المتخلفــین لألطفــالالهــدف مــن الدراســة الحالیــة فــي التعــرف علــى واقــع الــصحة النفــسیة 

عقلیــا مـــن خــال ل دراســـة النتــائج التـــي حققتهــا مراكزنـــا الطبیــة التربویـــة عــن مـــدى توافـــق 
ألســباب المؤدیــة ثــم الوقــوف علــى مختلــف ا.  وشخــصیا,وبیئیــا, اجتماعیــا,المتخلفــین عقلیــا

وقـد تـم اسـتخدام .  وبعـد الـوالدة,وأثنـاء, وقائیـة قبـلذي یـسمح بتقـدیم بـرامج إلى التخلف العقلي الـ
  :األدوات التالیة

ــــسیة -  ــــاس الــــصحة النف ــــین عقلیــــا مــــن إعــــداد الباحــــثلألطفــــالمقی واســــتمارة »   المتخلف
  .المرضیة التي تؤدي إلى التخلف العقلي توضیحیة للسببیة

ظهرت النتائج أنه توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسـطات التوافـق والفئـات األربعـة وقد أ 
كمــا أظهــرت أنــه توجــد فــروق دالــة بــین مختلــف فئــات الــسببیة المرضــیة » للتخلــف العقلــي

ــاء فتــرة الحمــل ــة » وأثنــاء عملیــة الــوالدة» التــي تــؤدي إلــى التخلــف العقلــي أثن ــاء مرحل وأثن
   .شت هذه النتائج في ضوء البحوث السابقةوقد نوق. الطفولة المبكرة

  
________________  

محمد شفیق ، البحث العلمي و الخطوات المنهجیة إلعداد البحوث االجتماعیة ، )   1(  
 .  105ص .   1997دار المعرفة الجامعیة، : اإلسكندریة

  : الدراسة مشكلة 
   serban Ionescu:ث یـشیر مـصطلح التكفـل باألطفـال المعـاقین ذهنیـا حـسب الباحـ 

إقــصاء  ویهــدف إلــى تغییــر أو كــل فعــل یــؤدي إلــى ســلوكیات تكیفیــة ســلیمة : " إلــى أنــه 
  . والتفاعل ما بین األشخاص العادیین والمعاقین ذهنیا سلوكیات شاذة 

 التـدخل بهـدف إقـصاء صـفة العجـز أو"فـإن هـذا المـصطلح ال یعنـي  وحسب هذا الباحث 
 یعنــي مــدى االســتفادة بمجموعــة طــرق وتقنیــات تهــدف إلــى أن اإلعاقــة العقلیــة بقــدر مــا
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یكون قادرا على تحقیـق ذاتـه  یكون المعاق ذهنیا متوافقا مع نفسه انفعالیا واجتماعیا وبیئیا 
. 

 ومجابهــة مطالــب الحیــاة بــسلوك  ٕواالســتفادة مــن  قدراتــه وامكانیاتــه إلــى أقــصى حــد ممكــن 
ــذلك سنفــسیة إن الــصورة العكــ بقــدر مقبــول مــن الــصحة الأي یتمتــع ســوي  ــا  یة ل تــصور لن
   . الذي یعبر عن سوء الصحة النفسیة للمتخلف عقلیا للسلوك محاكاة

 :المحك االجتماعي - 
ـــاالنحراف الـــذي یعكـــس تباعـــدا واضـــحا عـــن المـــست  ـــة المقبولـــة للـــسلوك ف ویات االجتماعی
ــذائــازوالعدوانیــة والجمــود والنــشاط ال كاالنــسحاب  یــودي إلــى ســوء  ت د والتمركــز حــول ال

 عــن نهــج الفــرد داخــل الجماعــة ویبتعــدعالقــات التوافــق االجتمــاعي الــذي یفــرز اضــطرابا فــي 
 السلوك المعتدل 

  :المحك البیئي -
وعـــدم القـــدرة علـــى تحمـــل المـــستوى األدنـــى مــــن  إن التطـــرف فـــي حـــاالت عـــدم الكفـــاءة  

تــودي حتمــا إلــى  مكانیاتــه ٕقریــب مــن طاقــة المتخلــف عقلیــا وا حــواألداء علــى ن أوالمــسئولیة 
  سوء التوافق البیني

  :المحك الشخصي - 
 س وعـدموكـالقلق والمخـاوف واألوهـام والوسـا إن شـعور المتخلـف بعـدم االرتیـاح النفـسي 

مي كالتعــب باالرتیــاح الجــس وعــدم شــعور  كاالضــطرابات العقلیــة  باالرتیــاح العقلــي  شــعور 
  . یودي إلى سوء التوافق الشخصي لحركیة  اآلالم الجسدیة واالضطرابات واإلجهاد وا

ــــسمعیة  لنفــــسي الحركــــي ا ت النمــــوإن عــــالج مــــشكال كــــالعجز فــــي المهــــارات اللغویــــة وال
د ئـكاالنسحاب والعدوانیة والجمـود والنـشاط الزا واالضطرابات السلوكیة  والبصریة والحركیة 

  ن االضطرابات المضاد للمجتمع وغیرها موالسلوك واالضطرابات العصبیة والعقلیة  
تحتـاج إلـى تـسخیر   ،شخـصیا و ُوبیئیـاالتي تودي إلى اغتراب المتخلف عقلیـا واجتماعیـا 

  .وتقییم فعالیتها من حین آلخر لمعرفة نقاط ضعفها وقوتها  ومتنوعة برامج صحیة مكثفة 
ا في فها وأدواتهئإن وجود عدد كبیر من المراكز الطبیة التربویة یستلزم متابعة وتقویم وظا 

 الت األساسیة التي یطرحها البحث الحالي نجعلها فیما یلـيؤفإن التساولذا  التكفل بالمتخلف عقلیا 
: 
 متخصـصة للطفولـة المعوقـة عبـر سات ال تطور الخدمات التربویة داخـل المؤسـما نطاق- 

  ؟ عقود من الزمن في ظل التطور الفكري لمتطلبات التربیة الخاصة
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ــإلــى أي مــدى تلبــي الم  األطفــال المعــاقین  مــوریــة احتیاجــات نئة التربویــة الجزاراكــز الطبی
؟ وما هـي الـسببیة المرضـیة األكثـر شـیوعا إلعـاقتهم  وشخصیاُوما مدى توافقهم اجتماعیا وبیئیا  ذهنیا 

   الذهنیة؟
 
   :الهدف من البحث 
قـــع وا ا وحــساسا فـــي الوقــت نفـــسه أال وهــوبمــا أن البحـــث الحــالي یتنـــاول موضــوعا شـــائك 

مــن الموضــوعات التــي لــم تأخــذ ،  رئــفــال المتخلفــین عقلیــا فــي الجزاطالــصحة النفــسیة لأل
التعـــرف علـــى واقـــع فالهـــدف مـــن الدراســـة الحالیـــة یكمـــن فـــي  حقهـــا مـــن البحـــث والدراســـة 

 دراســة النتــائج التــي حققتهــا مراكزنــا  المتخلفــین عقلیــا مــن خــالللألطفــالالــصحة النفــسیة 
ــا  توافــق االطبیــة التربویــة عــن مــدى ــا  لمتخلفــین عقلی ــ اجتماعی ــم الوقــوف   ُاوبیئی وشخــصیا ث

علـى مختلـف األسـباب المؤدیـة إلـى التخلـف العقلــي الـذي یـسمح بتقـدیم بـرامج وقانیـة قبــل 
  وبعد الوالدة وأثناء  

 : فرضیات  البحث
  یا بین متوسطات التوافق لمختلف مستویات التخلف العقليئ توجد فروق دالة إحصا 
سببیة المرضـیة تحتـاج إلـى معرفـة واضـحة للـلیـا للعـال ج الوقـائي  البرامج المسطرة حا إن 

 اإلصــابة لتزایــد نـسبة را وذلــك نظـ  دنــابـالتخلف العقلــي فـي  بـال لإلصــابةاألكثـر انتـشارا 
   . بمختلف أنواعها باإلعاقة

 شر اإلعاقــــة فــــي تنتــــ 1993فـــي شــــهر ینــــایر  لإلحــــصاء الــــدیوان الــــوطني ألبحــــاثوفقـــا  
 المئویـــةوفیمـــا یلــي عــرض لمختلــف النــسب  1.2 قــدرها مئویــة بنــسبه الجزائــريالمجتمــع 

حــسب طبیعــة اإلعاقــة فــي الجزائــر وفقــا للــدلیل الــوطني الخــاص بالنــشاط االجتمــاع لــسنة 
   14ص  93/94

  .اإلعاقةالمئویة حسب طبیعة النسب  جدول یبین
  
  
  
  
  
  

  النسبة  اإلعاقةنوع 
  33.18  الحركیة
  24.85  العقلیة

  16.50  البصریة
  14.71  السمعیة

  6.58  اإلعاقاتالمصابین بتعدد 
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 : نتائج الدراسة -  
 خـــالل  نتـــائج الفئــة  األولـــى مـــن الـــسببیة المرضـــیة التـــي تحـــدث أثنـــاء فتـــرة الحمـــل مـــن  
رئیـسي سبة منویة تتمثل في الـصدمة العاطفیـة أثنـاء فتـرة الحمـل كـسبب ننالحظ أن أكبر  

النتیجــة یبــدوان للـصدمة العاطفیــة التــي تتعــرض   حیـث قاربــت خلــف العقلــي  إلــى التیـؤدي 
واالنهیـار  والقلـق  خاصـة الـشعور باإلحبـاط  لها األم الحامـل تـأثیرا كبیـرا علـى حیـاة الجنـین 

  .الطبیعي للجنین   سلبا على النمومن الصدمات التي تؤثر   ها وغیر العصبي 
خرى التـي تحـدث أثنـاء ات المرضیة األسببممختلف الالسببیة المرضیة ب  هوعند مقارنة هذ

یا عنــد مــستوى داللــة معنویــة ئحــصاحــظ أن الفــروق بــین التكــرارات دالــة إنال  ,فتــرة الحمــل 
ذه ٕوان دلــت هـــ)   34(  بلـــغ تكرارهــا ة الحمــل حیــثولــصالح الــصدمة العاطفیــة أثنـــاء فتــر

جع ذلك إلى تـأثیر ویر لعقلي النتیجة على شيء فإنما تدل على قوتها في إحداث التخلف ا 
فكلمـــا كانـــت األجـــواء   ن الـــزوجین ومختلـــف أفـــراد العائلـــة  بـــیة قـــالعوامـــل األســـریة  والعال

بتعـادهم عـن وا  بب عـدم النـضج االنفعـالي للـزوجین  بـسالعائلیة متوترة ومفعمة بالمـشاكل 
وء العوامـل البیئیـة وسـ  المتینة مـن جهـة وتكوین الروابط االنفعالیة   المشاركة في الخبرات 

ـــشة مـــن جهـــة أخـــرى  ـــشعور باإلحیـــؤدي   وتـــدني مـــستوى المعی ـــق  حتمـــا إلـــى ال بـــاط والقل
   الوقتبا على حیاة الجنین واألم في نفس ثر سلوكلها عوامل تؤ والصراع وعدم الكفایة  

حــظ أن نال مــن الــسببیة المرضــیة التــي تحــدث أثنــاء الــوالدة مــن خــالل نتــائج الفئــة الثالثــة 
  %5.1:  قدرت بحیث والعسیرة تمثل في الوالدة الطویلة سبة منویة تنبر أك

وخاصــة إذا تمــت فــي ظــروف صــعبة  ن للــوالدة الطویلــة  أالنتیجــة یبــدو  ه هــذمــن خــالل 
  . سلبي على حیاة المولود  تأثیر   لها وبعیدا عن المستشفى 

جهــاز العـصبي نتیجــة الحالــة یتعـرض المولـود إلــى تـأثیر مباشــر علـى مـستوى ال  هففـي هـذ 
ألخـرى السببیة المرضیة بمختلـف األسـباب ا  هوعند مقارنة هذلنقص األكسجین واالختناق 

  .التي تحدث أثناء الوالدة 
ا عنـــد مـــستوى داللـــة یئأن الفـــروق بـــین التكـــرارات دالـــة إحـــصا( قـــیم الل نالحـــظ مـــن خـــال

یة التي تتمثل في الـوالدة ولصالح النتائج المعلومة الخاصة بالسببیة المرض  0.01 معنویة
 العالیـة بمـدى التركیـب النـسبة   هویمكن تفـسیر هـذ 51حیث بلغ تكرارها  سیرة الطویلة والع

ــاء عملیــة الــوالدة  كعــدم تمــدد عنــق الــرحم  بعملیــة الــوالدة وعالقتــه الفیزیولــوجي للمــرأة   أثن
  .وضیق حوض المرأة 



 30

 علــى عملیــة ا ســلبیا تــأثیرمولــود لــه لن فــإن كبــر حجــم ا أمــا فیمــا یخــص فیزیولوجیــة الجنــی
   الوضع ومعاناة المولود من نقص األكسجین

لثــة مــن األســباب المرضــیة التــي تحــدث أثنــاء مرحلــة الطفولــة ج الفئــة  الثائ مــن خــالل نتــا 
إلـى التخلـف تتمثـل فـي التهـاب الـسحایا كـسبب یـؤدي حظ أن أكبر نسبة منویة نال المبكرة 

الــسحایا فتقـــوم بكتیریــا علــى مـــستوى  تیجــة لوجــود فیروســـات أوتلتهــب الـــسحایا ن العقلــي  
 إلــى ظهــور ارتفــاع درجــة الحــرارة لــدى الطفــل وآالم حــادة علــى بتخریبهــا ممــا یــن یــؤدي 

  وغثیان وقيء وتصلب الرقبة مستوى الرأس 
تـي تحـدث أثنـاء الطفولــة وعنـد مقارنـة هـذه الــسببیة المرضـیة بمختلـف األسـباب األخــرى ال 

  .المبكرة
یا عنــد مــستوى داللــة ئأن الفــروق بــین التكــرارات دالــة إحــصا( قــیم الخــالل حــظ مــن نال 

ـــة ـــي تتمثـــل فـــي   0.01 معنوی ـــسببیة المرضـــیة الت ـــائج المعلومـــة الخاصـــة بال ولـــصالح النت
ـــشغال  تفـــسیر هـــذه النتیجـــة بمـــویمكـــن )   72( حیـــث بلـــغ تكرارهـــا  التهـــاب الـــسحایا  دى ان

دي الكافیة بتنظیف جسه وملبسه مما یؤوالعنایة غیر   رضیع األولیاء  عن مراقبة غذاء ال
 ج أعــراض لكثیــر مــن األولیــاء یقومــون بعــال اعفن وتكــاثر البكتیریــا كمــا أن هنــاك إلــى الــت

ج ســلبیة وتزیـد مـن تعقیــد ئالتـي غالبـا مــا تـودي إلـى نتـا لتهـاب الـسحایا بـالطرق التقلیدیــة  ا
جراء الفحوص الطبیة الشاملة دوریا للوقایة من المرض وأخیرا عدم تعود المواطنین على إ

  االضطرابات واألمراض العضویة
مــــن خـــــالل  نتـــــائج الفئـــــة الرابعـــــة مـــــن األســــباب المرضـــــیة التـــــي تحـــــدث بفعـــــل الوراثـــــة 

حــــظ أن أكبــــر نــــسبة منویــــة تتمثــــل فــــي الحـــــاالت نال واالنحرافــــات الــــسیكوباتیة للوالــــدین 
ـــة دي إلـــى كـــسبب یـــؤ ت أثنـــاء تكـــوین البویـــضة  وموزومـــارأي شـــذوذ توزیـــع الك" المنغولی

یبـدوان للعوامـل الجینیـة  هـذه النتیجـة خـالل مـن   %13.6: ـالتخلف العقلي حیث قدرت بـ
یستهان بها في إحداث التخلف العقلي وخاصة في هذا النـوع مـن المـرض بـسبب أهمیة ال

  .لخالیاصبغیات وذلك أثناء انقسام اتغیرات تطرأ على المورثات التي تحملها ال
خرى التي تحـدث بفعـل األات المرضیة سببموعند مقارنة هذه السببیة المرضیة بمختلف ال 

 عنــد مــستوى یائحــصاإأن الفــروق بــین التكــرارات دالــة ( قــیم الل حــظ مــن خــالالوراثــة نال
غولیـة حیــث ولـصالح النتــائج المعلومـة التـي تتمثـل فــي الحـاالت المن  0.01  معنویـة داللـة

غالبـا مـا یكـون  وموزومـات ت مرضیة نتیجـة لـشذوذ توزیـع الكروهي حاال 136بلغ تكرارها 
فـــي د ئـــازومـــوزوم  كركمـــا یكـــون هنـــا وقلـــیال 21د فـــي المـــورث رقـــم ئـــازومـــوزوم هنــاك كر
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 ویحتمل أن تكون اإلفرازات الداخلیة عند األم في بدایة الحمل  18 ورقم 16المورث رقم 
ـــسیة مـــن األســـباب  ـــي تالرئی وموزومـــات ومـــن األســـباب المـــشجعة وذ توزیـــع الكرودي إلـــى شـــذالت

  لظهور هذه الحاالت
واضــطراب تكــویني فــي البویــضة ونقــص  ) ســنة  40أكثــر مــن (كبــر ســن األم عنــد الحمــل  

  ماءصهورمونات الغدد ال
أن أكبـر   الفئـات األربـع مـن األسـباب المرضـیة ج ئ ل الجدول الخاص بنتـایظهر من خال 

  األســباب التـــي تحــدث أثنــاء مرحلـــة الطفولــة المبكـــرة سبة  فئـــة نــسبة منویــة تتمثـــل فــي نــ
ـــات  األخـــرى  وعنـــد مقارنـــة هـــذه الفئـــة   حـــظ أن نال مـــن األســـباب المرضـــیة بمختلـــف الفئ

 0.01یا عنـد مـستوى داللـة معنویـة ئحـصاالفروق یبن التكرارات المعلومة والمتوقعة دالة إ
حیـث  تحـدث أثنـاء مرحلـة الطفولـة المبكـرة ات األسـباب التـي ئـولصالح النتائج المعلومـة لف

ــغ تكرارهــا  ــة إحــصا)  462( بل یا لــصالح األســباب التــي ئویمكــن تفــسیر هــذه النتیجــة الدال
كـون الطفــل فـي الــسنوات األولــى مـن العمــر معرضــا  تحـدث أثنــاء مرحلـة الطفولــة المبكــرة 

  .هذه المرحلة و في للنمباإلضافة إلى المطالب الملحة  یة بیئالكثیر من الحوادث الإلى 
ــة النمــو ولیــست فالط   ــه القــدرات المعرفــل ال یــزال فــي مرحل فیــة والحركیــة الكافیــة التــي  ل

أضـف إلـى ذلـك ضـعف المـستوى الحـضاري والثقـافي  عن مواطن الخطـر  تؤهله لالبتعاد 
هم فالطفــل فــي هــذه ئوانــشغالهم عــن توجیــه الرعایــة واإلشـراف المــستمر ألبنــا لـدى األولیــاء 

ویده بالتغذیـة مرحلة یحتاج إلى تقویة المناعة لدیه وتطعیمه ضد األمراض المعروفة وتزال
قائیــة وأخیــرا ضــعف اإلجــراءات الو والتوجیــه الــسلیم لتخطــي الحــواجز الخارجیــة   المالئمــة 

  من التخلف العقلي في بالدنا 
 misesتوصل إلیها وعند مقارنة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة بالنتائج التي 

 یــبن النتیجتـین إلــى حــد مـا فیمــا یخـص األســباب الوراثیــة ا تقاربـهنــاك یتـضح أن  1980  
أي   23.1بینما الدراسة الحالیة وجدت %30ث التخلف العقلي بنسبة حدتحیث وجد أنها 

 الباحـث إلـى لصـالحمـل توأما فیما یخـص األسـباب التـي تحـدث أثنـاء فتـرة   %6.9بفارق
 بینما توصلت الدراسة الحالیة إلى النسبة المنویـة التـي %20_ منویة التي تقدر الالنسبة 
 أمــا فیمــا یخــص األســباب التــي تحــدث أثنــاء مرحلــة الــوالدة %  2أي بفــارق  % 18تقــدر 

ــــى  % 15 احــــث النــــسبة المنویــــة التــــي تقــــدر  وجــــد الب بینمــــا توصــــلت الدراســــة الحالیــــة إل
 شاســعا جــدا یــبن الدراســتین فیمــا هنــاك فرقــاحــظ أن نال بینمــا % 2.3أي بفــارق   % 12.7

یخـــص األســـباب التـــي تحـــدث أثنـــاء مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة حیـــث وجـــد الباحـــث النـــسبة 
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  أي بفـارق   % 46.2ة الحالیـة توصـلت إلـىبینمـا الدراسـ  %  7.7المنویـة التـي تقـدر ب 
المجتمعــــات بمــــدى االهتمــــام الــــذي تولیــــه    ویمكــــن تفــــسیر هــــذا الفــــرق الــــشاسع38.5%

ومــدى وعــي مــواطنیهم   منــذ والدتهــم طفــاللألالمتطـورة للــصحة النفــسیة والعقلیــة والجــسدیة 
ــذ بأهمیــة الدراســات الوقائیــة األولیــة والثانویــة لحمایــة األطفــال  الــذین یظهــرون أمراضــا من

علـى مـستوى نظافـة  ي أوئهم سواء علـى المـستوى الغـذائوبمدى توفیر الرعایة ألبنا  الوالدة
  . جسم والهندامال

  : توصیات البحث
  :في ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث الحالي یمكن تقدیم التوصیات التالیة  

  :وى  الفریق المتعدد التخصصات ت على مس-01
  النفـسي أوأو عالجـي یقـوم بـه األخـصائياالحتفاظ بشمولیة النظرة في كل جهد تربوي - 

   في ضوء التقییم الشامل لشخصیة المتخلف عقلیاجیةالعالوتحدید الخدمات  المربي  
تفادیـــا  االعتمـــاد علـــى التـــشخیص الـــدقیق قبـــل اتخـــاذ القـــرار بإیـــداع الطفـــل فـــي المركـــز - 

  .أسرته عكاسات الخطیرة على الطفل أولالن
قـــة إیجابیـــة بـــین عالوالحفـــاظ علـــى إقامـــة   واإلرهـــاقت المرتبطـــة بالتعـــب ال حـــل المـــشك-

 . متخلف عقلیاوالطفل ال المتخصص

  االحتفاظ بالتواضع والصبر وااللتزام بالوعي الفعلي بكل األبعاد المحیطة بالعمل -
  : وصیات مختلفة موجهة إلى الوزارة الوصیة ت   - 02 
یة مـــن أجــل تحقیــق الـــصحة  الــضخمة التــي تبـــذلها الــوزارة الوصــالمجهـــوداتبــالرغم مــن  

إال أنهـا ال زالـت غیـر   المتخلفـین عقلیـا خاصـة  المعـوقین عامـة واألطفـاللألطفـالالنفسیة 
بإعطــاء العنایــة هــذا الــنقص ارك ویمكــن تــد إلیهــا البحــث الحــالي كافیــة حــسب النتــائج التــي خلــص 

   إلى ما یليزمةالال
  االهتمام بالبحث العلمي في المجال - 

  ري ومحاولة تقنینهائاوتكییفها على المجتمع الجز ألدوات السیكومتریة ا التقنیة و المعداتیرتوف -
إعـادة تقیــیم التكفــل التربـوي الخــاص وتــسلیط األضــواء علـى الظــروف والمتغیــرات التــي   -

المــسار الــصحیح الــذي یجــب أن  نحــوقــصد ضــبطها ومحاولــة توجیههــا  الــصحة النفــسیة  فــي تــتحكم 
  فیهتسیر 

لحــد سات المتخصــصة لــضمان اجــسر مــن التواصــل بــین الجامعــة والمؤســضــرورة إقامــة 
   األدنى من الخدمات العلمیة



 33

  : فرضـــیات الدراسة - 02  
  : الفرضیة األولى  - 

  اإلعاقــــةلــــى أي مــــدى تــــؤدي بعــــض العوامــــل الثقافیــــة واالجتماعیــــة إلــــى حــــدوث  إ-
  العقلیة لدى أسر المعاقین عقلیا ؟ 

   الفرعیة و هي كالتالي هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت  و یتفرع من -
تـؤدي الخـصائص االجتماعیــة و الثقافیـة ألسـر المعــاقین عقلیـا دورا فـي حــدوث  هـل - 1

  اإلعاقة العقلیة لدیهم 
وث اإلعاقة  السائدة دورا في حداالجتماعیة هل تؤدي العادات و التقالید الثقافیة و -2

   ؟أسر المعاقین عقلیـــا العقلیة لدى
 اإلعاقة دورا في حدوث باءاألط هل تؤدي بعض الممارسات الطبیة السائدة لدى -3

  ُالعقلیة لدى أسر المعاقین عقلیا ؟
   ؟ ا المعاقین عقلیاألطفالهي طبیعیة العوامل البیئیة المؤدیة إلى حدوث اإلعاقة العقلیة لدى   ما– 4
   وأسالیب عالجهم ُ؟ اهي أهم المعتقدات الثقافیة السائدة حول فئة المعاقین عقلی ما -5

   :الفرضیة الثانیة  - 
السلبیة واإلیجابیة ( إلى أي مدى تؤدي اإلعاقة العقلیة إلى ظهور وظائف و أدوار -
  متعددة لألسر تجاه األطفال المعاقین عقلیا ) 
  : الفرضیة الثالثة  - 
إلى أي مدى تؤدي اإلعاقة العقلیة إلى حدوث مشكالت متعددة ألسر المعاقین -

  .عقلیا 
  :   عینة الدراسة -05
   الجانب المیدانيإلجراءختیار المجال الجغرافي ابعد  :عمدیة  عیـــنة - أ  
  :للبحث والمتمثل في ) التطبیقي  ( 
   المركز الطبي البیداغوجي لألطفال المتخلفین ذهنیا المتواجد بمدینة البیض -  
  التـي یتواجـد أطفالهـا هذا المنطلـق فـإن المجتمـع األصـلي للدراسـة هـو األسـر منو

ة أن تكــون العینــة مناســبة مــن حیــث الحجــم مــع المجتمــع األصــلي مــع مراعــابــالمركز 
ـــث  ـــیال دقیقـــا أي تمثـــل بحی مـــن مجمـــوع األســـر التـــي %   50المجتمـــع األصـــلي تمث

  یتواجد أطفالها  
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 باختیــاروعلیــه قمــت . العــشوائیة المنتظمــة بالطریقــة   العینــة  یــتم اختیــارثــم بــالمركز 
 تــم  أسـرة أطفالهــا منتمـون للمركـز 79  مـن المجمــوع الكلـي أسـرة40مــن ون تتكـعینـة 

 :  التعداد الزوجي باعتماد المتواجدین بالمركز لألطفال من القائمة االسمیة اختیارها
  ) إلى أخر رقم ..…6.8.10..2.4 :رقم(

  : العینة اختیار شروط -ب
    :ختیار العینة والمتمثلة في ا لقد روعیت مجموعة من المؤشرات في 

    ) اإلعاقةسن األم   لما له من عالقة في حدوث (ة المختلفة  تمثیل فئات عمری  -
   )المدینة ( حضرال   و -ریف ال  ما بین : تنوع محل اإلقامة   -

               مستوى أمي -ومتوسط ى المستوال - المستوى المرتفع :  تعلیمیة المستویات ال -    
  . غنیة– متوسطة –ة فقیر :    الحالة االجتماعیة ما بین  أسر -        
  : الصعوبات التي واجهت الباحث في الدراسة 10- 
في مجال الدراسة الراهنة واجهت الباحث صعوبات متعددة سواء في مرحلة الدراسة  

  : النظریة أو المیدانیة من أهمها 
  عدم وجود دراسات كافیة تناولـت مـشكلة اإلعاقـة العقلیـة مـن المنظـور الـسوسیولوجي-1

 بحـث لعـدد مـن الدراسـات واألبحـاث والكتـب والـدوریات ء إجـرامما تطلب. ولوجينثروبواأل
  الموجودة على الشبكة الدولیة للمعلومات   

  : المادة العلمیة لموضوع الدراسة  صعوبة-2
فهي تشتمل على شق . حیث أن مشكلة اإلعاقة العقلیة مشكلة متعددة اإلبعاد والزوایا 

وقد تغلب الباحث على ذلك من خالل دراسة . ي اجتماع. نفسي . تربوي . طبي 
حتى تتمكن من إلقاء الضوء على . أكادیمیة لإلعاقات واإلعاقة العقلیة بوجه خاص 

  . كافة أبعاد مشكلة اإلعاقة العقلیة 
  . صعوبة التعامل مع فئة المعاقین عقلیا -  3
.  الجزائر لیا فيتضارب اإلحصائیات المتوفرة حول أعداد المعاقین والمعاقین عق -4

  . بینما نجد انه ال یوجد تناقض بین اإلحصائیات الدولیة عن أعداد المعاقین في العالم
 الباحث لیة وقد قام عدم وجود دراسات عربیة كافیة تناولت مشكلة اإلعاقة العق-  5

بالتغلب على تلك الصعوبة من خالل االستعانة بالدراسات األجنبیة التي قام بإجرائها 
ادیمیون متخصصون في دراسة اإلعاقة من المنظور السوسیولوجي في العدید من أك

كما استعان بعدد من الدراسات التي أجراها مجموعة من الخبراء . الجامعات األجنبیة 
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الدولیین العاملین في منظمة الصحة العالمیة والیونیسیف والیونسكو والبنك الدولي وقد 
  .راساتلدقام الباحث بترجمة جمیع تلك ا

ً غیاب التجاوب وانعدام التعاون عند العدید من أسر المعاقین عقلیا األمر الذي -6
  .البحثصعب من مهمة تطبیق استمارة 

  
  
 
 

  :                          الفصل الثاني 
 - العقلیة مفاهیم وخصائص اإلعاقة -                           

    :تمهـــید   
ن الموضوعات الهامة التي تـشغل اهتمـام العدیـد مـن البـاحثین فـي یعد موضوع المرض م 

 Maladie علم االجتماع الطبي وعلم األنثروبولوجیا وبوجه خاص أنثروبولوجیـا المـرض
Anthropologie  بیـة واألنثروبولوجیـا الط Anthropologie Médical ضل  یفـالـذي

 . ة میـــدان األنثروبولوجیـــع الهامـــة فـــيلـــساللي وهـــو أحـــد الفـــرواالـــبعض تـــسمیته بالطـــب 
ــــم المــــستق ــــسب مكانــــة العل ــــه یكــــاد یكت ــــى حــــد أن ــــة إل ــــا التطبیقی   تعــــدو. ل واألنثروبولوجی

خاصـة فـي الوالیـات المتحـدة فائقـة  الطبیة أحد المیـادین التـي نمـت بـسرعة ةاألنثروبولوجی
یة االنفتاح المتزاید لألطباء ومخططي الشئون الصح بسببل العشرین عاما الماضیة خال

 تمیـــل األنثروبولوجیـــا الطبیـــة إلـــى التأكیـــد علـــى حیـــث . علــى مختلـــف العلـــوم االجتماعیـــة
 بینمــا اتجهــت أنثروبولوجیــا المــرض إلــى ج الجوانــب االجتماعیــة والرمزیــة للمــرض والعــال

وبالنــسبة . التركیــز علــى األبعــاد المعرفیــة والرمزیــة والمعــاني واآلثــار االجتماعیــة للمــرض 
 اهتمت األنثروبولوجیا النفسیة بدراسة المـرض العقلـي مـن منظـور ثقـافي لألمراض العقلیة

حیــث اتجهــت بعــض أبحــاث هــذا . أو مــا یعــرف باســم الطــب النفــسي ألــساللي . مقــارن 
المیدان إلى دراسة مدى التنویع أو التماثل في أنماط وأعراض المرض العقلي في ثقافـات 

في إطار ثقافة ما قد ال یعتبر كـذلك فـي و خلصت إلى أن ما یعد مرضا عقلیا . مختلفة 
بل قد یعد في ثقافة ثالثة دلیل على امتالك هذا الشخص قـوة روحیـة . نطاق ثقافة أخرى 
ـــة خالـــصة  ـــة یتبـــاین تباینـــا واســـعا . أو دینی حیـــث إن مـــضمون األمـــراض النفـــسیة والعقلی

   . )1(الظاهرة ویعتمد على السیاق الثقافي واالجتماعي الذي تحدث فیه هذه 
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فانـه یجـب علـى الباحـث أن یـستعرض . ولما كان لكل بحث علمـي مفاهیمـه الخاصـة بـه  
  . المفاهیم ویناقشها ویقوم بتحلیلها ثم یقدم تعریفا إجرائیا لكل منها  هذه 

  
_____________  

  المفاهیم والمصطلحات األنثروبولوجیة ،   : شارلوت سیور  ، سمیث ، موسوعة علم اإلنسان) 1( 
الهینة العامة لشؤون   القاهرةمحمد الجوهري ،  : مجموعة من أساتذة علم االجتماع ، إشراف   :مة ترج

  .   170 ص 148   146 ص - ،  1998: المطابع األمیریة 
النظریــة المجــردة إلــى أشــیاء یمكــن قیاســها  والتعریــف اإلجرائــي یــشیر إلــى تحویــل األفكــار 

  .)1(االجتماعيوالتعبیر عنها بشكل علمي في الواقع 

ًثانیا    مفهوم اإلعاقة العقلیة -:   ً
 من النسق اعتبارا بحسب المدارس الفكریة المختلفة مفاهیم اإلعاقة العقلیة تعددت 

  : ما یلي على سبیل المثال ال الحصر الثقافي الذي یتناوله ن أشهر هذه المفاهیم 
  : المفهوم البیولوجي لإلعاقة العقلیة - 1

وم الطبي وهو یشیر إلى أن اإلعاقة العقلیة هي نقص في درجة ذكاء ویقصد به المفه
ویعرفه البعض على  الفرد ویكون غالبا موروثا مما یؤدي إلي توقف نمو خالیا الدماغ 

 نمو الجهاز العصبي مما یؤدي إلي عدم قدرة الفرد على التكیف مع كتمالاأنه عدم 
 على أنها حالة من النقص العقلي الناتج عن أسباب كما عرفها األطباء البیئة من حوله نفسه ومع 

وراثیة أو بیئیة تحدث إصابة في الجهاز العصبي وتحدث هذه اإلصابة قبل الوالدة أو في مرحلة 
   . )2(الطفولة

عاقة تركز على دراسة الحالة المرضیة ْاإلوومن هنا نرى أن المفاهیم البیولوجیة للمرض  
د على دراسة المرض كعملیات فسیولوجیة خاصة بوظائف وتؤك لإلنسان ككائن بیولوجي 

األعضاء والمرض بهذا المعني یعني ذلك االختالل الذي یحدث في وظائف األعضاء 
: ویمتد هذا المفهوم لیشمل المفاهیم اآلتیة  مما یعوقها عن أداء وظائفها الطبیعیة 

ة إلي أنه مفهوم شامل بینما یشیر مفهوم الصح. التشوهات واإلعاقات الحسیة والعقلیة
  . یعني أنها حالة من التحسن الجسمي والعقلي واالجتماعي الكامل

   : المفهوم االجتماعي والثقافي لإلعاقة -2
افي لتعریف اإلعاقة تؤكد دراسات البنك الدولي لإلعاقة على النموذج االجتماعي والثق 

 الثقافیة واالجتماعیة التي یعیش  بیان عالقة االرتباط بین اإلعاقة والبیئةى علعتمدالذي ی
كما یركن النموذج  .وعلى العالقة بین اإلعاقة والفقر واإلعاقة والتنمیة  فیها المعاق 
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منظور النموذج  الطبي لإلعاقة على الحالة اإلكلینیكیة للفرد بینما تعرف اإلعاقة من
  االجتماعي

________________  
   232 ص ،مرجع سابقم الرازق إبراھیعبد الھادي أحمد الجوھري علي عبد) 1( 
دار الطباعة للفكر و التوزیع ،  .3نادر فهمي الزیود ، تعلیم األطفال المتخلفین عقلیا ، ط ) 2( 

   9 ص 1995عمان . األردن
ط العجز أو التصور عند كل من المعاقین والبیئات نقابأنها نتاج التفاعل بین كل من 

  )1(التي یعیشون فیها 
  :اإلعاقة العقلیة من منظور العلوم المختلفة  مفهوم – 3
إن تعریف اإلعاقة العقلیـة لـیس بـاألمر الـسهل ألسـباب ترجـع إلـي طبیعـة اإلعاقـة العقلیـة  

فهــي مـــشكلة متعـــددة الجوانــب واألقطـــاب فهـــي مـــشكلة طبیــة واجتماعیـــة وتربویـــة وعلمیـــة 
المقــام األول وعنــدما لــذلك عنــدما عرفهــا األطبــاء نظــروا إلیهــا كمــشكلة طبیــة فــي » أیــضا

عرفها االجتماعیون اهتموا بالصالحیة االجتماعیة كمعیار أساسي للتعرف على الشخص 
» ویتخــذ علمــاء الــنفس نــسبة الــذكاء معیــارا أساســیا لتعریــف هــذه المــشكلة » المعــاق عقلیــا

 وكـان مـن» بینما اتخذ التربویون مدى القدرة على التعلم والتدریب محكا أساسـیا للتعریـف 
نتیجة هذا التصور في تعریف اإلعاقة العقلیـة واالعتمـاد علـى بعـد واحـد فقـط فـي تعریفهـا 

وبالنـــسبة لمفهــــوم  . )2(ظهـــور قـــصور فـــي الخــــدمات والرعایـــة المقدمـــة للمعــــاقین عقلیـــا 
  : اإلعاقة العقلیة من منظور العلوم المختلفة 

  :  المفهوم الطبي لإلعاقة العقلیة - أ-  
یص التخلف العقلـي مؤكـدین إصـابة الجهـاز العـصبي بخطـأ مـا نتیجـة اهتم األطباء بتشخ 

لعوامل وراثیة أو مكتسبة ویؤكد العدید من العلماء والباحثین أن التخلـف العقلـي هـو حالـة 
أو  مــن نقــص أو عــدم اكتمــال النمــو العقلــي نتیجــة عوامــل وراثیــة أو توقــف فــي نمــو المــخ 

ورغــم  ي ممـا یـؤدي إلـي نقـص فـي الـذكاء نتیجـة حـاالت مرضـیة تـؤثر فـي الجهـاز العــصب
نأخــذ معــه محكــات ال نــستطیع االعتمــاد علیــه فقــط بــل یجــب أن أهمیــة التعریــف الطبــي إال أننــا 

   للتعرف على المتخلفین عقلیا أخرى
  :  المفهوم االجتماعي لإلعاقة العقلیة - ب-  
یــف اإلعاقــة اتخــذ بعــض علمــاء االجتمــاع التكیــف أو الــصالحیة االجتماعیــة كمحــك لتعر 

علي إنـشاء عالقـات اجتماعیـة فعالـة مـع غیـره العقلیة ویقصد بالصالحیة االجتماعیة قدرة الفرد 
  ومشاركة من یعیش معهم في عالقاتهم االجتماعیة  
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________________  
  2006-02-11موقع البنك الدولي على شكة المعلومات الدولیة ، اإلعاقة ، ) 1( 
  مكتبة  استراتیجیات مواجهة الضغوط األسریة ، القاهرة  خلف العقلي سمیة طه جمیل، الت -) 2( 

              17 ص 1998 األنجلو 
فالغرض األساسي من العقل هو مساعدة الفرد على موائمة سلوكه بما یتفـق مـع مطالـب  .

الــصالحیة  فــإذا مــا تــوافرت هــذه  فــي حیاتــه  البیئــة العادیــة حتــى یــصبح مــستقال عــن غیــره 
ومـن التعریفـات .الـصالحیة یعتبـر معاقـا عقلیـا أمـا إذا افتقـر الفـرد إلـى هـذه    عادیـا یعتبـر

ــا تنقــصه الكفــاءة مــن "Dolle"   االجتماعیــة تعریــف  الــذي أشــار إلــى أن المعــاق عقلی
كمــا انــه دون األســویاء فــي .  وحــده  الناحیــة االجتماعیــة والمهنیــة وال یــستطیع تــدبیر أمــور 

كما انـه یظـل  وقد تظهر إعاقته منذ والدته أو في سن مبكرة ) الذكاء(ة القدرة العقلیة العام
ترجــع إعاقتــه لعوامــل تكوینیــة فــي األصــل و یعــد هــذا  معاقــا عقلیــا عنــد بلوغــه ســن الرشــد 

التعریف مقبوال بصورة أولیة كتعریف للفئة الدنیا من المعاقین عقلیا وال یمكن اعتبار الفئة 
 ضــمن هــذا التعریــف نظــرا ألنهــا تتقــدم وتتطــور بفعــل البــرامج األعلــى مــن اإلعاقــة العقلیــة

   .التربویة والتعلیمیة التي تقدم لها
  :  المفهوم النفسي لإلعاقة العقلیة - ج- 
 اتخــذ علمــاء الــنفس القــدرة العقلیــة العامــة كأســاس  )التعریــف علــى أســاس نــسبة الــذكاء ( 

 نسبة الذكاء بمثابـة سـمة ممیـزة للتعرف على المعاقین عقلیا حیث یعتبر محك النقص في
ویؤكـد العدیـد مـن البـاحثین أن المعـاقین عقلیـا یمثلـون  الفئة على اخـتالف تـصنیفاتها  لهذه 

فئــة مــن النــاس توقــف نمــوهم العقلــي عنــد مــستوي أقــل بكثیــر مــن ذلــك الــذي یبلغــه النمــو 
   .العقلي لغالبیة الناس في نغمر العمر الزمني

  : عاقة العقلیة  المفهوم التربوي لإل-د- 
یعتبـــر بعــض العلمـــاء أن عــدم القــدرة علـــى الــتعلم فـــي ) علــى أســاس القـــدرة علــى الــتعلم( 

الفئة من تخلف دراسي وبط  مستوي األسویاء دلیل على التخلف العقلي حیث تعاني هذه  
ء في الـتعلم وال تـستطیع االنتفـاع ببـرامج المـدارس العادیـة بـسبب التطـور العقلـي البطـيء 

  . )1(ال یستجیبون استجابة واضحة للمنهج الدراسيفهم  
  : تعریف اإلعاقة العقلیة في ضوء عدة مظاهر  – 3 
حیث إن التصور الذي یترتب علیه  إلعاقة العقلیة ظاهرة معقدة متعددة الجوانب واألبعاد ا

  . أو الذكاء  -حدوث اإلعاقة لدي الفرد ال ینحصر في الجانب العقلي 
_________________  

  .    19 -  14ص ص .  سمیة طه جمیل ، مرجع سابق  ) 1(
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وحــسیة  وجـسمیة حركیــة  عقلیـة معرفیــة : ٕوانمــا یـشمل جوانــب مختلفـة مــن الــسلوك  فحـسب 
  . وتسهم هذه الجوانب جمیعا في عملیة التكیف بصورة كلیة  ووجدانیة واجتماعیة 

 العقلیــة فهــي لیــست العامــل إن معــامالت الــذكاء وحــدها غیــر كافیــة للداللــة علــى اإلعاقــة
فهـي ال تعكـس سـوي  األساسي المحدد لسلوك الفرد ولیست المسئول الوحید عـن تحـصیله 

میعــا فــي هــذه الجوانــب ج.د مــستوي قــدرات الفــرد واســتعداداتهجانــب واحــد ال یكفــي لتحدیــ
إن معـامالت الـذكاء وحـدها غیـر كافیـة للداللـة علـى اإلعاقـة . عملیة التكیف بصورة كلیـة

الوحیــد عــن ولیــست المــسئول  لعقلیــة فهــي لیــست العامــل األساســي المحــدد لــسلوك الفــرد ا
  .و استعداداتهفهي ال تعكس سوي جانب واحد ال یكفي لتحدید مستوي قدرات الفرد  تحصیله 

  :  المفهوم الوظیفي لإلعاقة - و-  
إلعاقة حالة علي أن ا  1980اتفق في مؤتمر التأهیل الرابع عشر المنعقد في كندا سنة  

تحد من قدرة الفرد علي القیام بوظیفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر العناصر 
ممارسة العالقات  األساسیة لحیاتنا الیومیة ومن بینها قدرة المعاق علي العنایة بالذات 

  . )2(االجتماعیة والنشاطات االقتصادیة وذلك ضمن الحدود التي تعتبر طبیعیة
متى یدخل الشخص ضمن فئة اإلعاقة الذهنیة ؟ یدخل الشخص ضمن : ل هو والسؤا-  

  : فئة اإلعاقة الذهنیة عند توفر المعاییر التالیة
  .   75 -  70  حینها یقل مستوي األداء العقلي أو معدل الذكاء عن  - 
وهــي تــشمل   عنــد وجــود صــعوبات واضــحة فــي مهــارات التــأقلم الالزمــة للحیــاة الیومیــة - 

المعیــــشة المنزلیــــة   مهــــارات اســــتخدام المرحــــاض  . ات التواصــــل و العنایــــة بالــــذات مهــــار
الكتابـة   القـراءة  (المهـارات األكادیمیـة الوظیفیـة  األمـان   الرعایـة الـصحیة  . أوقات الفـراغ  
ویــتم تقیــیم مهــارات  أساســیات الحــساب لــم وكــذلك مهــارات العمــل والتكیــف مــع المجتمــع   

أن تحــدث  و. یم الــشخص فــي  بیئتــه المعتــادة وعبــر جمیــع أوجــه الحیــاة التــأقلم عبــر تقیــ
  .)3(اإلعاقة من الطفولة أي ما دون سن الثامنة عشر هذه

_________________  
   85 -  84من المرجع السابق ص ) 1(  

 سعدي حبیب  المعاقون والمجتمع في الشریعة اإلسالمیة ، مقاالت علمیة منشورة في أطفال -) 2 (
   5- 1 ص ص 2007خلیج ذوي االحتیاجات الخاصة، ال
 )3 (http://www.thearc.org - Introduction to the Mental 

Retardation. -   
  :  الفرق بین مفهوم اإلعاقة العقلیة  ومفهوم المرض العقلي-أ
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وقد تبین مما سبق أن اإلعاقة العقلیـة . یخلط كثیرون بین اإلعاقة العقلیة والمرض العقلي 
یتمثــل فــي انخفــاض األداء الــوظیفي للفــرد نتیجــة  لیمــر مرضــا ولكنــه حالــة انحــراف عقلــي 

وأن هـــذا االنخفـــاض یـــتالزم مـــع قـــصور فـــي  تـــأخر نمـــوه العقلـــي أو توقفـــه وعـــدم اكتمالـــه 
 أثنـــاء الـــسنوات النهائیـــة التكوینیـــة أي منـــذ لحظـــة اإلخـــصاب وحتـــى ســـن يســـلوكه التكیفـــ
 فهــو اضــطراب عقلــي حــاد یــؤدي إلــى تفكــك شخــصیة أمــا المــرض العقلــي. الثامنــة عــشر

وفـــى ســــلوكه  واالخـــتالل الـــشدید فـــي وظائفـــه العقلیـــة كـــالتفكیر واإلدراك  الفـــرد وانحاللهـــا 
ویعـیش   وعالقاته االجتماعیة إلـي الحـد الـذي یفتـد معـه المـریض صـلته بـاآلخرین وبـالواقع 

و مرتفعـة مـن الـذكاء في عالم وهمي خاص بـه بـصرف النظـر عـن تمتعـه بدرجـة عادیـة أ
وهذا یعني أن اإلنسان المریض عقلیا قد یكون ذا ذكاء عادي أو قد یكون متفوقـا أو . )1(

ولكــن ســلوكه یــصبح غریبــا نتیجــة تجربــة نفــسیة أو اجتماعیــة قاســیة  متعلمــا تعلیمــا عالیــا 
ي أو نتیجة مرض جسدي كمـا تلعـب العوامـل واالسـتعدادات الوراثیـة دورا كبیـرا فـ مرت به 

نــشأة المــرض العقلــي وتطــوره إضــافة إلــي عوامــل أخــرى نفــسیة وبیئیــة تــؤدي إلــى الكبــت 
ومـــن زاویـــة أخـــرى فـــإن ظهـــور األمـــراض العقلیـــة . واإلحبـــاط والـــصراعات والقلـــق الـــشدید

،كالخــصام والبارانویــا وغیرهــا ، لــیس مقیــدا بمرحلــة عمریــة معینــة كمــا هــو الحــال بالنــسبة 
 یحـــدث فـــي أي وقـــت خـــالل ســـنوات الطفولـــة والرشـــد أو مـــا ٕوانمـــا قـــد» لإلعاقـــة العقلیـــة 

ـــین وشـــفاؤهم باســـتخدام العالجـــات الطبیـــة . بعـــدهما وبینمـــا یمكـــن عـــالج المرضـــي العقلی
فإنـه یـشك كثیـرا فـي عـالج المتخلفـین عقلیـا باسـتخدام العقـاقیر الطبیـة » والنفسیة المالئمـة

وث التحـسن خاصـة بالنــسبة كمـا یتعــذر حـد» حیـث ال توجـد عقـاقیر لرفــع معـدالت الـذكاء
على العكس من المتخلفین عقلیا بدرجـة بـسیطة أو متوسـطة » للمعاقین عقلیا بدرجة حادة

ـــیهم  ـــي عـــن طریـــق تعل الـــذین تتحـــسن مـــستویات أدائهـــم الـــوظیفي العقلـــي وســـلوكهم التكیف
ـــدریبهم  ماعیـــا ٕواعـــدادهم للحیـــاة مـــن خـــالل بـــرامج الرعایـــة الـــشاملة والمتكاملـــة صـــحیا ونفـــسیا واجتوت

  .)2(وتربویا 
_________________________  

دار ة وتربیتهم ، القاهرة  عبد المطلب أمین القریطي ؟ سیكولوجیة ذوي االحتیاجات الخاص ) 1(
  220 ص 1996الفكر العربي 

عفیفي الرزاز  دلیل لتعلیم األطفال المعوقین ذهنیا، ترجمة    كریستین مایلز، التربیة المختصة  )2( 
   .7 ص 1994ورشة  الموارد العربیة للرعایة الصحیة وتنمیة المجتمع ،   ن ، األردن وآخرو

  :  مفهوم الطفل المعاق و الطفل غیر العادي- 5



 41

فقد كان یطلق على األطفال الذین . یوجد أن هناك أكثر من تفسیر لكلمة معاق  
لعقلي یختلفون عن األطفال العادیین في بعض جوانب نموهم الجسمي والحسي وا

واللغوي واالجتماعي واالنفعالي باألطفال الشواذ أو العاجزین إال أن هذه السمیات ال تجد 
ومن بین . لها قبوال في الوقت الحاضر من المشتغلین في میدان التربیة الخاصة 

 يوالطفل غیر العاد Handicapéالطفل المعاق . المصطلحات الشائعة كذلك 
Exceptional  

  :  المعاق أ  مفهوم الطفل_
وعرفــه بأنـه كــل فـرد یختلــف ) صــاحب العاهـة( Handicapéتنـاول الـبعض لفــظ المعـاق  

 في النواحي الجـسمیة أو العقلیـة أو االنفعالیـة أو) سوي أو عادي (عمن یطلق علیه لفظ 
االجتماعیة إلي الدرجة التي تستوجب عملیات التأهیل الخاصة حتـى یـصل إلـي اسـتخدام 

كمــا أوضــحوا أن عجــز اإلنــسان هــو عجــز نــسبي » دراتــه ومواهبــه أقــصي مــا تــسمح بــه ق
أصـاب وظیفــة أو أكثـر مــن وظائفــه االجتماعیـة وال یعنــي بالــضرورة عجـزا كلیــا أو شــامال 

كما یعرف الطفل المعاق بأنه فرد یعاني نتیجة عوامـل . یضع صاحبه تحت العجز العام 
اكتــساب خبــرات أو مهــارات وأداء وراثیــة أو بیئیــة مكتــسبة مــن قــصور القــدرة علــي تعلــم و

أعمال یقوم بها  الفرد العادي السلیم المماثل له في العمر والخلفیة الثقافیة أو االقتصادیة 
   .أو االجتماعیة

  
  
  
  
  
 

_________________________  
 طلبات تربیته من منظور إسالمي حقوقه ومت- الطفل المعاق " عبد الفتاح عبد الغنى الهمص ) 1(

 العدد الثاني  یونیو -المجلد الرابع عشر-سلسلة الدراسات اإلنسانیة  : الجامعة اإلسالمیة بغزة مجلة 
  36 -343 :من ص  2006

  
  :  مفهوم الطفل غیر العادي-ب 
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إن مصطلح الطفل غیر العادي یعبر عن فئة األطفال التي تنخفض درجة ذكائها عن  
صعوبة في التعلیم العام داخل فصول المتوسط بانحرافین معیاریین وتجد هذه الفئة 

لذا یجب إعداد معلم الفئات الخاصة إعدادا أكادیمیا خاصة یؤمله . التعلیم العادي 
  للتعامل مع هذه الفئة وتدریبها وتأهیلها وتعرف برامج 

حیث إنه من الممكن   L'éducation special وطرق تدریس هذه الفئة بالتربیة الخاصة 
في قدرات هذه الفئة من خالل التعاون بین العلوم الطبیة والسلوكیة إحراز تقدم معقول 

  والتربویة واالجتماعیة 
  :  تصنیف المعاقین و المعاقین عقلیا - 6
  :   بالنسبة لتصنیف المعاقین-  
  : یوجد ثماني تصنیفات في الوالیات المتحدة لهذه الفئات وهى كالتالي  
ضعاف السمع والمصابون بالصمم ( المعوقون سمعیا .المتأخرون دراسیا  المعوقون عقلیا  

ـــون بـــصریا ). الكلـــي ـــوفین(المعوق ـــدي البـــصر أو المكف ـــون ). ضـــعاف البـــصر وفاق المعوق
فاقــــدي . صــــعوبات الــــتعلم. االضــــطرابات الــــسلوكیة ذوي ). شــــلل جزئــــي وكلــــي(حركیــــا 
  . )1(النطق

  :  تصنیف األطفال المعاقین عقلیا - 
یـة مـشكلة مرتبطـة بــالتعلیم لـذا یفـضل التربویـون تـصنیف المعــاقین نظـرا ألن اإلعاقـة العقل 

والقــابلین للتــدریب وغیــر القــابلین للتــدریب  القــابلین للــتعلم : عقلیــا إلــى ثــالث أقــسام رئیــسیة
ولـدیهم القابلیـة لـتعلم بعـض   % 85وبالنـسبة للقـابلین للتعلـیم تبلـغ نـسبة ذكـائهم . والتعلیم 

ـــشاطات االقتـــصادیة وبالنـــسبة لألطفـــال المهـــارات األكادیمیـــة والمهـــ ارات االجتماعیـــة والن
القابلین للتدریب یتطلب العنایـة بهـم وجـود شـخص مـسئول عـن هـذه الفئـة ألنهـم لـیس فـي 

   .)2(استطاعتهم االعتماد علي أنفسهم في قضاء احتیاجاتهم المختلفة
__________________  

 (2) Frances P. Connor, ", Enfants exceptionnels », dans 
L'Encyclopédie de l'éducation VoL3, the Macmillan Company, 
The Free Press, 1979, P. 140-149  
(3)G. Orville Johnson, "Education of Exceptional children", 
Encyclopedia Americana, U.S.A., Americana Corporation, 1980 
,PP., 696-703 . 

   - :لعامة للمعاقین عقلیا الخصائص ا-   7
وبعدم تجانـسهم أو تطـابقهم مـن  یتمیز المعاقون عقلیا بالفروق الفردیة الشاسعة فیما بینهم  

ومــع ذلــك  حیــث مــا یتمتعــون بــه مــن اســتعدادات ومــا یتــصفون بــه مــن ســمات وخــصائص 
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فإنــه توجـــد عـــدة خـــصائص عامـــة یجـــب عـــدم إغفالهـــا عنـــد محاولتنـــا التعـــرف علـــیهم مـــع 
أنهــم یتفــاوتون مــن حیــث درجــة كــل خاصــیة بحــسب مــستوي اإلعاقــة والظــروف مالحظــة 

   .البیئیة والتأثیرات الشفافیة التي یتعرض لها كل منهم
 

:ومن أهم هذه الخصائص  
   - :الخصائص العقلیة المعرفیة - 
  : یتسم المعاقون عقلیا بالخصائص العقلیة المعرفیة التالیة  
ــا  ــاه . رات الــذكاءأداء مــنخفض عــن المتوســط فــي اختب ضــعف القــدرة علــى التركیــز واالنتب

بطـــئ . ٕوقـــصور المقـــدرة علـــى المالحظـــة وادراك العالقـــات ضـــعف الـــذاكرة . لفتـــرة طویلـــة
قـــصور الفهـــم واالســـتیعاب وتـــدني المقـــدرة علـــى التحـــصیل الدراســـي تـــأخر النمـــو . الـــتعلم

ـــة ـــاهیم والتفكیـــر ال. اللغـــوي وقـــصور اللغـــة اللفظی ـــي تكـــوین المف مجـــرد والتخیـــل قـــصور ف
  . واإلبداع

  :  الخصائص الحركیة الجسمیة 
  : یتسم المعاقون عقلیا بالخصائص الجسمیة والحركیة والحسیة التالیة 
أكثــر عرضــة لإلصــابة بــاألمراض مـــن . أقــل وزنــا وأصــغر حجمــا مــن األطفــال العــادیین 

یـــوب ع. النـــشاط الزائـــد وســـرعة الحركـــة .القـــصور الحـــسي الـــسمعي والبـــصري . غیـــرهم 
 .  )1(ٕحذف وابدال بعض حروف الكالم النطق والكالم 

  :الخصائص االنفعالیة   - 
إذا كانت انفعاالت الفرد العادي تتسم إلي حـد مـا بالثبـات االنفعـالي والواقعیـة فـي مجابهـة  

  : مشكالت الحیاة فإن انفعاالت المتخلف عقلیا تتسم 
  
  

______________  
  90-89مرجع سابق ص  عبد الطلب أمین قرطبي ، )1( 

االنعزال واالنسحاب في المواقـف االجتماعیـة والـشعور بالدونیـة .  عدم االتزان االنفعالي-
الـــسلوك العـــدواني والنـــشاط الزائـــد وخاصـــة فـــي حالـــة . واإلحبـــاط وضـــعف الـــشفة بـــالنفس

المتخلفــین عقلیــا الــذین یعـــانون تلفــا فــي الجهــاز العـــصبي المركــزي حیــث ال یكفــون عـــن 
المستمرة وال یمكنهم االسـتقرار فـي مكـان واحـد ثابـت ال یـستطیعون االسـتمرار فـي الحركة 

الجمــود والمیــل للقیــام باألعمــال الروتینیــة علــى نحــو متكــرر بــال ملــل . تأدیــة عمــل معــین 
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ــــدراتهم وامكانیــــاتهم  ــــسبب انخفــــاض ق ــــك ب ــــسهولة االنقیــــاد و ســــرعة »ٕوذل كمــــا یتــــسمون ب
. نظـــرون ألنفـــسهم علــى أنهـــم  أشـــخاص ، فاشـــلون عـــدم تقـــدیر الــذات فهـــم ی. االســتهواء

فــضال . )1(وعــاجزون وأقــل قیمــة مــن غیــرهم ویرجــع ذلــك لتعرضــهم لخبــرات فــشل عدیــدة  
  . )2(التردد وبط ء االستجابة. عن عدم االكتراث بالمعاییر االجتماعیة

  :الخصائص االجتماعیة - 
. قدرة على التكیـف االجتمـاعي أقل : یتسم المعاقون عقلیا بالخصائص االجتماعیة التالیة 

ــائج دراســة تــدریب )3( فــي المواقــف االجتماعیــة التــصرفأقــل قــدرة علــى   وقــد أشــارت نت
األطفال الذین یـشكون مـن إعاقـة التوحـد علـى المهـارات االجتماعیـة والتفاعـل االجتمـاعي 

م في عمر مبكر من األمور المهمة التي یجب علي جمیـع القـائمین علـي رعـایتهم االهتمـا
بهـــا ألن ذلـــك یـــساعدهم علـــي الوصـــول إلـــي أقـــصى درجـــات االســـتقاللیة واالنـــدماج فـــي 
المجتمع حیـث یعتبـر تـدنى مـستوى التفاعـل االجتمـاعي إحـدى الخـصائص الرئیـسیة التـي 
یتـــسم بهـــا األطفـــال المـــصابون بالتوحـــد وذلـــك لوجـــود عجـــز واضـــح فـــي تكـــوین العالقـــات 

حد علینا مراعـاة معـاییر المجتمـع الـذي یعـیش فیـه االجتماعیة لدیهم ولتدریب األطفال التو
 .  
  
  
  
  

______________  
   36 سمیة جمیل طه ، مرجع سابق ، ص  ) 1( 
   90 عبد الطلب أمین قرطبي ، مرجع سابق ص )2(  
  36 سمیة جمیل طه ، مرجع سابق ، ص )3( 
  : أدوار و وظائف المعاقین عقلیا -  8
 وهـــو الكـــائن العـــضوي Individual  حیـــث هـــو فـــرد یمیـــز راد كلیـــف بـــراون اإلنـــسان مـــن 

البیولوجي الذي تجرى داخله عملیات فـسیولوجیة سـیكولوجیة وهـو موضـوع لدراسـة علمـاء 
ــــسیكولوجي  فهــــو مجموعــــة مــــن   Personneأمــــا اإلنــــسان كــــشخص  . الفــــسیولوجي وال

و فـي العالقات واألدوار االجتماعیة فهو مواطن و زوج وأب وممارس لمهنـة معینـة وعـض
وهو موضوع دراسة األننروبولوجي الذي یهتم باإلنسان كشخص لـه مكانـة . جمعیة دینیة 

وتقـــوم فكــرة الوظیفــة عنـــد راد كلیــف بــراون علـــي » أو مركــز أو أدوار اجتماعیــة متعــددة 
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أساس المماثلة بین الحیاة االجتماعیة والحیاة العضویة ومعنى هذا أن الوظیفة هي الدور 
   .ماعي أو النشاط االجت

ــة عامــة   ومــن هــذا المنطلــق یتفــق الباحــث مــع الــرأي القائــل بــأن اإلعاقــة العقلیــة هــي حال
ومتطلبــات یعجــز فیهــا الفــرد عــن الــتعلم بطریقــة تمكنــه مــن التوافــق مــع األدوار االجتماعیــة 

  الحیاة التي یعیش فیها 
ــنفAge mental وذلــك ألن العمــر العقلــي للطفــل  یــشیر  مــستوى ذكائــه وس ال یكــون ب

الباحـــث إلـــى أن العمـــر العقلـــي یـــستخدم لقیـــاس القـــدرة العقلیـــة أو النمـــو العقلـــي لـــشخص 
   .)1(معین

    
  
  
  
  

   
  
  
  

______________  
ة المصریة العامة للكتاب الهین  محمد عاطف غیث ، قاموس علم االجتماع، اإلسكندریة    )1(

  286.3 – 285 من ص 1979
   :الفصل الثالث

 خل األنثروبولوجي في دراسة اإلعاقةالمد                  
  :هید ـــــ تم- 
 كبیــرا بدراســة األمــراض واإلعاقـــات هتمامـــااروبولوجیــة واالجتماعیــة ثأولــت الدراســات األن 

ـــد أوضـــحت العدیـــد مـــن الدراســـات , المختلفـــة  ـــة ثاألنوق ـــة العوامـــل الثقافی روبولوجیـــة أهمی
لتاریخیة الطبیـة التـي وضـعها ت االمرتبطة بحدوث المرض حیث ترتبط الدراسات والمؤلفا

وقـــد أثمـــر , بمجـــال الـــصحة العقلیـــة والنفـــسیة   1950روبولوجیـــون األوائـــل قبـــل عـــام ثاألن
التعاون المبكر بین العلماء االجتماعیین واألطباء النفسیین في مجال الصحة العقلیـة إلـى 

تمـاع الطبــي األثـر الكبیــر للـسیاسات الخاصــة بحركـة الــصحة العقلیـة فــي تطـور علــم االج
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وفــي إســهام البــاحثین فــي هــذا المجــال وفــي إنتــاج العدیــد مــن األبحــاث فــي مجــال الطــب 
النفـــسي األمـــر الـــذي جعـــل المنظمـــات الخاصـــة والوكـــاالت الحكومیـــة المتـــصلة بالـــصحة 

وفي البلدان الغربیـة تـستعین , روبولوجیین ثعین بخدمات السوسیولوجیین و األنالعقلیة تست
ـــأقـــسام الطـــب العق ـــة ثي فـــي كلیـــات الطـــب بخـــدمات األنل روبولـــوجي فـــي برامجهـــا التدریبی

ــا منهــا بــأن للجوانــب والعوامــل  والبحثیــة وفــي دراســاتها فــي مجــاالت الــصحة العقلیــة إیمان
الثقافیــة واالجتماعیــة دورا أساســیا فــي عــالج مختلــف األمــراض و اإلعاقــات العقلیــة وفــي 

  تقبل المجتمعات المختلفة للمعاقین 
ا المنطلـــــق قــــام العدیـــــد مــــن البــــاحثین األننروبولـــــوجیین واالجتمــــاعیین بدراســـــة ومــــن هــــذ 

أن علـى الـرغم مـن   Foster, G. ,التفسیرات الثقافیة والطبیة للمرض حیـث یـري فوسـتر 
أن الصحة والمرض ظاهرتین طبیعیتین تشترك فیهما كل الثقافـات والمجتمعـات اإلنـسانیة 

إال أن هناك اختالفا بین رؤیة الثقافة وتفسیرها » جيعلى اختالف درجات تقدمها التكنولو
الخــاص عــن المــرض وأســبابه وأســالیب العــالج وبــین التفــسیر أو التــصور العلمــي لنغمــر 

 » الموضوع
__________________________  

مطبعة , ) األنثربولوجیا ( م اإلنسان علتمهید ودراسات في , وآخرون , فى مد مصطحفاروق أ)   1( 
 53 ص 52 ص 74 ص 1994ي التون

حیــث نجــد أن التفــسیر العلمــي لألمــراض واإلعاقــات المختلفــة موحــدا فــي كــل المجتمعــات 
اإلنسانیة ألن الحقائق والظـواهر العلمیـة تتـسم بالموضـوعیة والحیـاد علـى عكـس الظـواهر 

  الثقافیة التي تتسم بأنها نسبیة ولیست   مطلقة
  Retard  ون بدراسة العالقـة بـین اإلعاقـات العقـلكذلك قام األننروبولوجیون واالجتماعی

mental  وبـین الثقافـة وذلـك فـي محاولــة للتعـرف علـى دور العوامـل الثقافیـة واالجتماعیــة
فــي ارتفــاع معــدالت اإلعاقــة العقلیــة فــي نمــط ثقــافي معــین وفــي بیئــة محــددة دون أخــرى 

لعقلیــة فــي ثقافــات مختلفــة وعنــد اســتعراض تــاریخ الدراســات األننروبولوجیــة لإلعاقــات ا)1(
إلــى أنــه یوجــد عــدد مــن البــاحثین األننروبولــوجیین قــاموا   Klotz , Janiتــذهب كلــوتز 

بدراســة الخلفیــة الثقافیــة واالجتماعیــة لإلعاقــة أو بمعنــى آخــر دراســة مــشكلة اإلعاقــة فــي 
ث ولقــد كانــت الباحثــة األننروبولوجیــة  رو, ارتباطهــا بالوســط الــشفافي الــذي تحــدث فیــه 

قامــت بدراســة   1934أول مــن أهــتم بهــذا المجــال ففــي عــام  . Benedict, Rبنــدیكت 
األفكــار والتــصورات الــشفافیة الــسائدة حــول مــرض الــصرع فــي ثقافــات متعــددة مــن خــالل 
قیامهـــا بدراســـة مقارنـــة لالتجاهـــات الثقافیـــة حـــول الـــصرع لـــدي األمریكـــان ذوي األصـــول 
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" كــــــسیك وذلــــــك مــــــن خــــــالل مثــــــال لهــــــا بعنــــــوان الهندیــــــة واألمریكــــــان الوافــــــدین مــــــن الم
وقــد أكــدت فــي . تــم نــشره فــي مجلــة الطــب النفــسي " األننروبولوجیــا والفئــات غیــر العادیــة  

حیــث یعتبــر الــصرع بمثابــة وصــمة علــى األســرة ,  دراســتها تلــك أن اإلعاقــة ظــاهرة ثقافیــة 
رؤیـة الثقافـات   " التي تحدث في نطاقها هذه المـشكلة المرضـیة فـضال عـن قیامهـا بدراسـة 

كــذلك أســهم األنثروبولوجیـون فــي دراســة اإلعاقـة العقلیــة مــن , " المختلفـة لمفهــوم اإلعاقـة 
الــذي تعــرض   Edgerton, Robert B. ,خــالل دراســة الباحــث األمریكــي إدجرتــون 

كــذلك اهـتم فــي دراســاته , لموضـوع تــأثیر الوصــمة االجتماعیـة علــى حیــاة المعـاقین عقلیــا 
, لتصورات واألفكار الثقافیة السائدة حول فئة المعاقین عقلیا في ثقافات متعددة لإلعاقة با

كمـــا حـــاول إلقـــاء الـــضوء علـــى األســـالیب التـــي تتخـــذها الجماعـــة لعـــالج حـــاالت اإلعاقـــة 
  .العقلیة 

  
  
  
 

 ومن هذا المنطلق نجـد أن الدراسـات األنثروبولوجیـة لإلعاقـة حاولـت أیـضا إلقـاء الـضوء 
لثقافیة واالجتماعیة لإلعاقة مـع التأكیـد علـى أن خبـرة األسـرة والفـرد المعـاق على الخلفیة ا

كذلك تعـد , حول اإلعاقة تعد نتاج لمجموعة من العوامل االجتماعیة والثقافیة والبیولوجیة 
كتابات الباحث األنثروبولوجي األمریكي روبـرت إدجرتـون أول محاولـة لفهـم وتحلیـل خبـرة 

ین لإلعاقــــة العقلیــــة مــــن خــــالل محاولتــــه اســــتعراض رؤیــــة األفــــراد ٕوادراك األفــــراد المعــــاق
ــا حــول اإلعاقــة مــن منظــورهم الخــاص  وقــد نــاقش إدجرتــون الفــروق بــین , المعــاقین عقلی

خبــرات المعــاقین عقلیــا مــن ذوي اإلعاقــة العقلیــة البــسیطة والمتوســطة والــشدیدة مؤكــدا أن 
ــــة البــــسیطة  ــــات إدراكــــا للعوامــــل المعــــاقین عقلیــــا مــــن ذوي اإلعاقــــة العقلی هــــم أكثــــر الفئ

التمییـز , وسـوء التغذیـة , االجتماعیة والثقافیة التي تؤثر سـلبا علـى أوضـاعهم مثـل الفقـر 
كمــا تعـــرض هـــذا , اإلهمـــال األســـري أكثــر مـــن فئـــات اإلعاقــة العقلیـــة األخـــرى , العرقــي 

مـل نفـس الباحث لموضوع الوصـمة االجتماعیـة فـي حیـاة المعـاقین عقلیـا فـي كتـاب لـه یح
وقــــد فتحــــت أبحـــاث أدجرتــــون المجــــال أمـــام العدیــــد مــــن   1957العنـــوان نــــشر فــــي عـــام 

األنثروبولوجیین لدراسة اإلعاقة بوجه عام واإلعاقة العقلیـة بـصفة خاصـة باسـتخدام طـرق 
البحث األنثروبولوجیة كالمقابالت وغیرها مـن األدوات التـي تتوافـق مـع التحلـیالت الكیفیـة 
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حیـث   Steven Taylor , Robert Bogden 1998ل كـل مـن كـذلك ظهـرت أعمـا, 
ـــة   "أكـــدا فـــي كتابهمـــا  ـــة االجتماعیـــة لإلعاقـــة العقلی أن المفهـــوم العلمـــي لإلعاقـــة  " الخلفی

العقلیة یطغى على المفاهیم الذاتیة المرتبطة بموضوعات مثل القـیم الثقافیـة واألخالقیـة و 
   .)1(ة في الثقافات المختلفةاألحكام المجتمعیة المحیطة باإلعاقة العقلی

ونخلــص ممــا ســبق أنــه بإمكــان األنثروبولــوجیین اإلســهام بتــوق فــي مجــال دراســة اإلعاقــة  
العقلیة وتزویدنا بفهم أعمق لإلعاقـة كظـاهرة مركبـة متعـددة األقطـاب تحمـل أبعـادا وزوایـا 

  . متعددة اجتماعیة وثقافیة وطبیة وبیولوجیة 
  
  
  
 ______________________  

.Klotz the Culture concept  University of Sidney  2003 PP 1-5   Jani   )1(  
یتنـــاول الباحـــث إســـهامات علـــم االجتمـــاع واألنثروبولوجیـــا فـــي مجـــال  وفـــى هـــذا الفـــصل  

كذلك یناقش الباحث اهتمامـات المـدخل الثقـافي فـي .دراسة األمراض واإلعاقات المختلفة 
  :كالتالي دراسة اإلعاقة العقلیة وهى 

دور الخـصائص األسـریة , دور العوامل الثقافیة و االجتماعیـة فـي حـدوث اإلعاقـة العقلیـة
, دور العوامــل البیئیــة العــضویة فــي حــدوث اإلعاقــة العقلیــة . فــي حــدوث اإلعاقــة العقلیــة

طبیعـــة العوامـــل الثقافیـــة واالجتماعیـــة . المعتقـــدات الثقافیـــة الـــسائدة حـــول اإلعاقـــة العقلیـــة
ولة عــن تــشكیل المعتقــدات الثقافیــة لإلعاقــة ، الوظــائف الــسلبیة للمعتقــدات الثقافیــة المــسئ

ـــا ـــسائدة حـــول المعـــاقین عقلی ـــسائدة حـــول . ال ـــة ال ـــدات الثقافی ـــرا نـــاقش الباحـــث المعتق وأخی
  . أسالیب عالج اإلعاقة العقلیة

  : وفیما یلي تعرض الباحث لكل هذه النقاط بشيء من التفصیل 
جتماع و األنثروبولوحیا قي مجال دراسة األمراض واإلعاقات العقلیـة  دور علم اال- 1
:  
 أن دراســة األمــراض واإلعاقـــات المختلفــة لـــم تكــن مجـــاال بعیــدا عـــن اهتمامــات العلـــوم - 

فلكـــل مـــن األنثروبولـــوجیین و الـــسوسیولوجیین واألخـــصائیین االجتمــــاعیین , االجتماعیـــة 
 بین كل من المجتمع والثقافة والصحة والمـرض دوره و إسهاماته في مجال دراسة العالقة

  . حیث انصبت اهتماماتهم على دراسة الموضوعات التالیة 
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ظهــور المــرض وانتــشاره وارتباطــه بمجتمعــات اجتماعیــة معینــة وثقافــات معینــة لهــا طــرق  
  . مختلفة في الحیاة تكشف عن األصول االجتماعیة والثقافیة للمرض

ــــات الثق ــــأثیر الخلفی ــــشعوب لألمــــراض فــــي دراســــة ت ــــى اســــتجابات ال ــــة والحــــضاریة عل افی
مجتمعاتهم المحلیة ومدي تأثیر هذه الخلفیات على تصوراتهم وأفكارهم الخاصـة بـالمرض 

  ,فضال عن مؤثرات األوضاع الطبقیة و المكانات  االجتماعیة للمرضي في المجتمع  
  ل دراسة وتحلیل دراسة وتحلیل االستجابات الثقافیة واالجتماعیة للمرض من خال

 دراســة األســباب مــرض ولألســباب التــي أدت إلــي حدوثــهمفهومــات الــشعوب وتعریفاتهــا لل
 دراســة تــأثیر العـــادات ،والعــادات والتقالیــد االجتماعیــة التــي تــؤدي إلـــي حــدوث المــرض 

   .والتقالید االجتماعیة السائدة على تتبل الشعوب لوسائل العالج الحدیثة في المجتمع 
بنیــة التنظیمیـة للمؤســسات والهیئــات العالجیـة ككیانــات قائمــة بـذاتها تتفاعــل مــع دراسـة األ

 دراســـة األمـــراض النفـــسیة والعقلیـــة وعالقتهـــا بالبیئـــات ،مجتمـــع أكبـــر ومـــع ثقافـــة أشـــمل 
فضال عن دراسـة األمـراض وعالقتهـا بالبیئـات المختلفـة مـن  الثقافیة واالجتماعیة المختلفة 

ـــــة  ـــــة وحـــــضریة وقبلی دراســـــة األســـــباب الوراثیـــــة لألمـــــراض المختلفـــــة أو الجینـــــات  ،ریفی
   )1(.الوراثیة

  : العقلیة واإلعاقات األمراض دور علم االجتماع في مجال دراسة –

ـــي تـــشكل    وجـــودإلـــى d.mechanicتؤكـــد  - موضـــوعات قائمـــة مـــن الموضـــوعات الت
  : البحث في علم االجتماع الطبي ومنها على سبیل المثال ال الحصر

اهتمـــــــــام علمـــــــــاء االجتمـــــــــاع : ســـــــــتجابات الثقافیـــــــــة واالجتماعیـــــــــة للمـــــــــرض اال  •
واألنثروبولوجیــا بدواســة االســتجابات الثقافیــة واالجتماعیــة للمــرض وفــى هــذا المجــال یهــتم 

وهــم , هـؤالء البــاحثون بدراســة وتحلیــل إدراك النــاس ألســباب المــرض وطریقــة تعــریفهم لــه 
  . یة وثقافیة مختلفةیدرسون هذه االستجابات في أوساط اجتماع

ـــع األمـــراض و أســـبابها   • كمـــا یهـــتم علمـــاء االجتمـــاع بـــالتعرف علـــى توزیـــع . توزی
 والعوامـــل المؤدیـــة إلـــى ظهورهـــا ویتنـــاول تـــراث علـــم االجتمـــاع فیمـــا ،األمـــراض وأســـبابها 

 العمـر النـوع والطبقـة :یتعلق بتوزیع المرض العالقة بین المـرض وبعـض المتغیـرات مثـل 
أمــا دراســات الــصحة العقلیــة فإنهــا تهــتم بمتغیــرات مثــل , " المهنــة والــدخل  ´´ االجتماعیــة

  . العزلة االجتماعیة الضغوط االجتماعیة
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__________________  
دراسة في األنثروبولوجیا الطبیة في مجتمع : محمد عباس إبراهیم، الطب الشعبي والمعتقدات الشعبیة -)1(

اجتماع في مجال    45 -  43 منص ,   1992, دار المعرفة الجامعیة . اإلسكندریة اإلمارات العربیة المتحدة 
  دراسة األمراض

یهـتم كثیـر مـن علمـاء االجتمـاع : الضغوط و المشكالت االجتماعیـة و األمـراض   •
وعلــم الــنفس االجتمــاعي بدراســة مــصادر الــضغوط والمــشكالت االجتماعیــة والعالقــة بــین 

  . األمراض المختلفةهذه الضغوط واإلصابة ب
 مختلـــف أســــالیب الرعایـــة الـــصحیة فــــي یهــــتم هـــذا المیــــدان بدراســـة:  الـــسیاسة الـــصحیة .   1

  . المجتمع
العالقـة بــین الهیئــات الحكومیــة والمدنیــة فــي هـذا المجــال والتعــاون الــدولي فــي مجــال .   2

 ومــدى كمــا یــدرس هــذا المیــدان أیــضا حاجــات النــاس للخــدمات الطبیــة, الخدمــة الطبیــة 
   .)1(توافر اإلمكانیات المالیة والعلمیة والفنیة لتوفیر هذه الخدمات

  :. دور األنثروبولوجیا في مجال دراسة األمراض واإلعاقات العقلیة-  
إن اهتمـــــام البـــــاحثین األنثروبولـــــوجیین بالـــــصحة والمــــــرض تمخـــــض عـــــن ظهـــــور علــــــم  

أو التفاعل المتبادل بین الظواهر األنثروبولوجیا الطبیة الذي یشتمل على دراسة التأثیرات 
دراســـة الظـــواهر الطبیـــة فـــي تأثرهـــا بـــالمالمح : الطبیـــة والظـــواهر الثقافیـــة أو بمعنـــي أخـــر

 و » الثقافیة واالجتماعیة
دراسة الظواهر الثقافیة واالجتماعیة في تأثرها بالمالمح الطبیة بینما نجد أن الباحثین فـي 

تماعیـة یهتمـون بدراسـة المعتقـدات الثقافیـة والممارسـات مجال األنثروبولوجیا الثقافیـة واالج
دراســـة لـــسلوك اإلنـــسان الـــذي . المرتبطـــة بـــالمرض وتفـــسیرات الـــشعوب ألســـباب المـــرض

أي دراسـة تفـسیرات الـشعوب المختلفـة  دراسة السلوك المرضـي , یؤدي إلصابته بالمرض 
شكیل هــــــذه ألســــــباب المــــــرض والتعــــــرف علــــــى دور الثقافــــــات المحلیــــــة الــــــسائدة فــــــي تــــــ

  . )2(التفسیرات
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 __________________  
دار المعرفة : دراسات في علم االجتماع الطبي اإلسكندریة, محمد على محمد و وآخرون )   1(  

  .   34,   31ص , ، ص   1985, الجامعیة 
الطبیة في دراسة في األنثروبولوجیا . محمد عباس إبراهیم ء الطب الشعبي والمعتقدات الشعبیة )  2(  

  .   42مجتمع اإلمارات العربیة المتحدة ء مرجع سابق ء ص 
 لألنثروبولـــوجي الـــذي یعمـــل فـــي المجـــال الطبـــي یمكنـــه اإلســـهام فـــي مجـــاالت وبالنـــسبة 

فهو یستطیع مـن خـالل الدراسـات التـي یجریهـا وباسـتخدام المـنهج األنثروبولـوجي » عدیدة
ــاتهم الثقافیــة وتعریــف المتمیــز أن یتعــرف علــى مــن یتبلــون علــى العــال ج وتوقعــاتهم وخلفی

كـــذلك یمكنـــه أن یلفـــت , الفریـــق الطبـــي بهـــم واطالعـــه علـــى المالمـــح األساســـیة لثقـــافتهم 
أنظــار مــن یعملــون فــي هــذا المجــال إلــي أهمیــة التعــرف علــى الــسلوك اإلنــساني وفهمــه 

ي وتفـــسیره علـــى مـــستوي الفـــرد وعلـــى مـــستوي الجماعـــة ثـــم علـــى مـــستوي المجتمـــع المحلـــ
ویــستطیع أن یقــوم بهــذا الــدور مــن خــالل كونــه ضــمن فریــق العمــل الــصحي ومــن خــالل 

كمــا یمكنــه القیــام بهــذا الــدور أیــضا عــن » مــشاركته وعملــه مــع األطبــاء فــي هــذا الفریــق 
وهكـذا نجـد أن . طریق البحوث والدراسات والكتابات التـي یمكـن أن یقرأهـا الجانـب الطبـي

  اعیة والثقافیة للصحة والمرض ظهر بین األنثروبولوجییننمو االهتمام باألبعاد االجتم
وعلـــى هــــذا األســــاس نجــــد أن هنــــاك إســــهامات متعـــددة یمكــــن أن یقــــدمها كــــال مــــن علــــم  

االجتماع واألنثروبولوجیا للطـب والدراسـات الطبیـة ومثـال ذلـك دراسـة التنـشئة االجتماعیـة 
الفات الثقافیة بـین الـشعوب فـي ومعتقدات الجماعات والشعوب واالخت» واألسرة» والثقافیة

» دراسة البیئة الثقافیة والوسـط االجتمـاعي والمجتمعـات المحلیـة» النظرة للصحة والمرض
  كل هذه الدراسات تلعب دورا هاما في اإلسهام في دراسة الطب » والجماعات الصغیرة

ولــوجى ویتفــق الباحــث مــع الــرأي القائــل بــضرورة تــوفر خلفیــة طبیــة لــدى الباحــث االنثروب
ـــوجي فـــي  ـــدخل الباحـــث األنثروبول ـــب ت ـــة حیـــث یتطل الـــذي یهـــتم بدراســـة المـــرض واإلعاق

 فـإذا كـان هــذا المجـال یمكــن - حــدا أدنـى مـن المعرفــة الـصحیة والطبیــة-المیـدان الطبـي 
تعریفه على أنه دراسـة الـصحة العقلیـة أو اعـتالل الـصحة العقلیـة كنتیجـة لعوامـل متعـددة 

علـــم األمـــراض تمـــاعي والثقــافي فـــإن تـــأهیال خاصـــا فــي مجـــال منهــا ســـلوك اإلنـــسان االج
وبولوجي لكي یستطیع أن یحكم على مـا إذا كانـت عوامـل اجتماعیـة یعتبر ضروریا لألنثر
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ونــود أن ننبــه إلــي أن إطــالق أحكــام تتعلــق » وثقافیــة معینــة تــرتبط باإلصــابة بمــرض مــا
ون درایــة علمیــة كافیــة ســوف بارتبــاط العوامــل االجتماعیــة والثقافیــة بالــصحة والمــرض د

یتلل من شأن هذا التخصص و شأن مـن یعملـون بـه فـي نظـر مـن ینتظـرون منـه إسـهاما 
   .اكبیر

 ویــرى الباحــث أنــه علــى الــرغم مــن اهتمــام علــم االجتمــاع و األنثروبولوجیــا بــاألعراض - 
  .ام إال أن مجال اإلعاقة العقلیة لم یأخذ حظه من االهتم, الجسمیة والعقلیة للمرض 

 حیث حـدث خلـط لـدي كثیـر مـن األنثروبولـوجیین بـین المـرض العقلـي والنفـسي واإلعاقـة 
كــذلك ركــز األنثروبولوجیــون اهتمــامهم بدراســة رؤیــة الثقافــات المختلفــة للمــرض , العقلیــة 

والعوامل االجتماعیة المؤدیة إلـى حـدوث , العقلي والنفسي دون االهتمام بأسر األفراد المعاقین 
   .ت المختلفة اإلعاقا

وبالنــسبة لجهــود األخــصائي االجتمــاعي فهــي تهــدف إلــى تكیــف الــشخص المــریض مــع  
مرضــه وهــو یعمــل كعــضو فــي فریــق متكامــل یــضم الطبیــب المعــالج واألخــصائي النفــسي 

ویجــب أن یكــون لدیــه مهــارة التعامــل مــع أعــضاء هــذا الفریــق العالجــي مــن » والمــریض 
تكون لدیه مهارة أو قدرة تكـوین عالقـة مهنیـة مناسـبة ومن ناحیة أخرى یجب أن » ناحیة 

مـــع المـــریض النفـــسي والتعـــرف علـــى قدراتـــه وحـــدوده فـــي أداء دوره المجتمعـــي فـــي ظـــل 
كذلك البد من أن تتوافر لدیه قدر من المهارات التأثیریة » الضغوط الناجعة عن اإلعاقة 

وأفكـاره وبعـض اتجاهاتـه التـي تـرتبط بالهـدف مـن التـدخل المهنـي لتعـدیل سـلوك المـریض 
  . )1(المؤثرة على الموقف المرضى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 53

 ___________________  
. عمر بن علي بن عبد اهللا العجالني  تقییم المهارات المهنیة عند األخصائیین االجتماعیین )  1 (

شوره دراسة مسحیة في مستشفات الصحة النفسیة بالمملكة العربیة السعودیة   رسالة ماجستیر من
كلیة الدراسات العلیا , على موقع أطفال الخلیج ذوى االحتیاجات الخاصة ء قسم العلوم االجتماعیة 

  43 ص  2005أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة 
  المدخل الثقافي لدراسة اإلعاقة العقلیة--  
كمــا یهــتم المــدخل الثقــافي أیــضا بدراســة األمــراض العــضویة واألمــراض العقلیــة والتأكیــد  

على تأثیر المحتوى الثقافي السائد علـى الطریقـة التـي یـدرك بهـا المـریض حالتـه الـصحیة 
وهــذا اإلدراك یتــشكل وفتــا للمكونــات الثقافیــة التــي تــشتمل علیهــا ثقافتــه لهــا أي وفتــا للقــیم 

حیــث أن إدراك المــریض لمرضـه یكــون موحــدا فــي نطــاق » والمعتقـدات والمعــاییر الثقافیــة
تمــي لنغمــر الــنمط الثقــافي ویختلــف بــاختالف المجتمعــات التــي تنتمــي المجتمعــات التــي تن

  . ألنماط ثقافیة مختلفة 
األول ظهـر فـي . وبالنسبة لإلعاقة ظهر اتجاهان ركـزا علـى النمـوذج االجتمـاعي لإلعاقـة 

 Colin Banes 1991, mikeالمدرســة البریطانیــة وبوجــه خــاص فــي أعمــال 
oliver1990-1996 "   "االتجـاه علــي فكــرة أساسـیة تــدور حــول العالقــة وقــد ركــز هــذا 

بـــین اإلعاقـــة والمنزلـــة االجتماعیـــة للمعـــاقین حیـــث تـــم اعتبـــارهم جماعـــة مـــضطهدة فــــي 
كذلك ظهـر ,  كما تم تعریف اإلعاقة بأنها نوع من االضطهاد والظلم االجتماع , المجتمع 

األمریكیــــة حــــول النمــــوذج االجتمــــاعي لإلعاقــــة فــــي المدرســــة األمریكیــــة وفــــي النظریــــات 
, اإلعاقــة والتــي انــصب اهتمامهــا علــى تطــویر االتجــاه االجتمــاعي فــي تعریــف اإلعاقــة 

ولكن أصحاب هذا االتجاه لم یذهبوا بعیدا إلي حـد وصـف األفـراد المعـاقین بـأنهم جماعـة 
 groupe مضطهدة بل ظهر مصطلح األفراد ذوي اإلعاقات وتم وصفهم علي أنهم أقلیة

minorities  كمــا ,  ظهـرت هــذه الفكـرة متماشـیة مــع تقالیـد الفكـر الــسیاسي األمریكـي وقـد
واإلعاقـة والتنمیـة وهـي مـن » توجد بعض الدراسات التي تهتم بالعالقة بین اإلعاقة والفقـر

المجاالت الجدیدة حیث تركز هذه الدراسات على تحلیـل مـدي تـأثیر اإلعاقـة علـى عملیـة 
مج المعـاقین والــسیاسیات اإلنمائیـة وبمعنــي آخــر ال ٕالتنمیـة واعــداد الوضـع االقتــصادي لــد

ــة طبیــة فحــسب بــل هــي نتــاج التفاعــل بــین كــل مــن العاهــات » تعتبــر اإلعاقــة مجــرد حال
وبعبــارة » الجــسمیة والحــسیة والعقلیــة مــع الثقافــة والمؤســسات االجتماعیــة والبیئــات المادیــة

ون معـــاقین فـــي الغالـــب أخـــرى فـــإن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة العقلیـــة والجـــسمیة ال یعتبـــر
ولكــن بــسبب عــدم االنتفــاع بــالتعلیم وفــرص العمــل والخــدمات  .بــسبب الحالــة التشخیــصیة
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ویعـرف » العامة ویؤدي هـذا الحرمـان إلـي الفقـر الـذي یـؤدي بـدوره إلـي مزیـد مـن اإلعاقـة
مفهـوم اإلعاقـة بهـا  الـشكل باسـم النمـوذج االجتمـاعي لإلعاقـة فـي مقابـل النمـوذج الطبــي 

ومــن هنــا تبــرز أهمیــة دراســة الــدور الــذي تلعبــه ،  مــا تؤكــده دراســات البنــك الــدولي  وهــذا
ــــة  ــــي حــــدوث اإلعاقــــة العقلی ــــة ف ــــة والبیئی ــــف , العوامــــل الثقافی ــــضك عــــن ظــــروف التخل ف

االقتــصادیة واالجتمــاعي والثقــافي واللغــوي والمعرفــي والنفــسي التــي تظهــر بــصورة أوضــح 
ـــر  ـــف فـــي المجتمعـــات التـــي تعـــاني مـــن الفق ـــة والتثقی ـــیم والرعای وانخفـــاض مـــستویات التعل

الصحي مما یعنى غیاب القدرة على توفیر االحتیاجات األساسـیة للنمـو الجـسمي والعقلـي 
   . )1(في مرحلة الطفولة بصفة خاصة
ظـاهرة اإلعاقـة فـي عالقتهـا بالثقافـة و ل فـي هـذا الفـصل ومن هذا المنطلق تتناول الباحث

افیـــة و البیئیـــة فـــي حـــدوث اإلعاقـــة العقلیـــة وتؤكـــد علـــى أهمیـــة تبـــرز أهمیـــة العوامـــل الثق
العوامـــل االجتماعیـــة والثقافیـــة واالقتـــصادیة التـــي تفرضـــها ظـــروف الفقـــر والمعانـــاة والتـــي 

وعلــى هــذا األســاس نجــد أن , تــضاعف مــن آثارهــا علــى النمــو العقلــي الــوظیفي للمعــاق 
 التـي تـساعد علـى اإلصـابة باإلعاقـة هناك سلسلة طویلة من العوامل الثقافیة واالجتماعیة

  . تستلزم دراستها
رى الباحـث أن الدراســة الراهنـة تــضیف بعـدا جدیــدا لـم یتطــرق إلیـه البــاحثون فــي یــ كمـا - 

حیث أغفل هؤالء الباحثون دراسة الدور الذي , مجال دراسة العالقة بین المرض والثقافة 
فـي حـدوث اإلعاقـة ) لـسلوك والقـیم الثقافیـة  ا-العادات والتقالید ( تلعبه العناصر الثقافیة 

بـرز أهمیـة تلـك العوامـل الثقافیـة واالجتماعیـة یحـاول أن ی ومـن هـذا فـإن الباحـث .العقلیة 
  في 

  .هذا الفصل 
  : دور العوامل الثقافیة واالجتماعیة في حدوث اإلعاقة العقلیة  -2
ـــ  وجیین بدراســـة الـــصحة یـــضیف محمـــد عبـــاس إبـــراهیم بعـــدا جدیـــدا الهتمامـــات األننروبول

واألمـراض المختلفـة حیــث ذكـر أن الباحــث األننروبولـوجي فــي میـدان الطــب یهـتم بدراســة 
 المؤدیـة النتـشار - كالعـادات والتقالیـد الـسائدة -األسباب والعوامل الـشفافیة واالجتماعیـة 

 أمراض معینة في بیئـات معینـة حیـث یهـتم البـاحثون بدراسـة األمـراض وصـالتها بالبیئـات
االجتماعیة والثقافیة المختلفة كالبیئات الریفیة والحضریة والصناعیة التي تـسودها عـادات 

  . وتقالید معینة قد تؤدي لإلصابة بأمراض محددة 
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 _______________  
  ء الدراسة متاحة على موقع البنك الدولي على شبكة اإلنترنت   2006/   2/1 1اإلعاقة ء . البنك الدولي )   1( 

Http://www World Bank.Org / WBSHEIEXTERNALlEXTARABIC/HOTT El NEWS 
ARA  

   
وبالنــسبة لإلعاقـــة یتفـــق الباحـــث  مـــع رجـــاء نــاجى التـــي أكـــدت علـــى أن أســـباب اإلعاقـــة  

الجهــل والتخلــف : مرتبطــة بالبیئــة االجتماعیــة والثقافیــة فاإلعاقــة لهــا أســباب تقلیدیــة منهــا
كمـا أن لهـا أسـباب أخـرى , ثقافیـة وغیـاب التوعیـة الـصحیة وتدني المستویات التعلیمیة وال

فمـن أسـباب اإلعاقـات » متصلة بالتنمیة ومشكلة الدول النامیة أنها تجمع بـین هـذه وتلـك 
  . الخلقیة أو الوالدیة مثال الفقر كسبب لنقص تغذیة لألم والطفل

والدة غیـر الـصحیة ظـروف الـ» تدني الوعي الصحي المرتبط بالوالدة المتأخرة أو المبكـرة 
  . وبالنسبة للعوامل المرتبطة بالتنمیة نكتفي بالتلوث والتسمم» 

ولعل خیر مثال على ذلك یذكره عبد اهللا محمد عبد الرحمن في دراسـته للمجتمـع العمـاني  
ــائج دراســته وجــود بعــض العوامــل الثقافیــة واالجتماعیــة المرتبطــة بحــدوث  حیــث أكــدت نت

تــدنى مــستوى الــوعي الــصحي , تها مثــل ارتفــاع معــدالت األمیــة اإلعاقــة بــل وزیــادة معــدال
العـادات االجتماعیـة , واالجتماعي حول اإلعاقة وكیفیة حـدوثها وأسـالیب العـالج والوقایـة 

  . والتقالید والممارسات الثقافیة المتعلقة بتفضیل زواج األقارب والزواج المبكر وتعدد الزوجات 
 على أنه من الضروري أن نوضح أنه لیمر هنـاك عامـل كما تؤكد جوزیت جورج عبد اهللا 

واحدا من هذه العوامل یمكن اعتباره وحده مسئوال عن اإلعاقة العقلیة التي هي في الواقـع 
بین عوامل البیئة وبـین اإلعاقـة العقلیـة ولكـن المقـصود هـو أن  تحدث نتیجة لتشابك وتف

  .تماعیةتراكم الظروف الثقافیة و االج
وقد حظي هذا النظام بأكبر , بة أهم النظم االجتماعیة في أي مجتمع تقلیدي تمثل القرا 

وقد كشف ذلك أن القرابة هي , قدر من الدراسات في مجال األنثروبولوجیة االجتماعیة 
محور البناء االجتماعي في هذا النوع من المجتمعات وهي متداخلة تداخال مع ما في 

أي باحث یحاول فهم طبیعة العالقات في أي مجتمع ویعنى ذلك أن , أنساق هذا البناء 
  .تقلیدي فعلیه أوال فهم النظام القرابي في هذا المجتمع

  كما أن هذا ال یعني وجود عالقة حتمیة ,  عدد كبیر من العوامل البیئة الوراثیة لعل 
یة و افبین عوامل البیئة وبین اإلعاقة العقلیة ولكن المقصود هو أن تراكم الظروف الثق 

العادة المحلیة في الزواج من ابن أو ابنة العم أو الخال فإن  االجتماعیة والصحیة في 
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من المرجح جدا أن یحمل ابن العم هذا الجین نفسه وعندما یرث بعض أطفال الزوجین 
  .هذا الجین عن كال األبوین قد یؤدي إلى والدتهم معاقین 

نخلص مما سبق أن البیئة   عن أبناء الخؤولة وما یصح وراثیا عن أبناء العمومة یصح كذلك 
االجتماعیة والعالقات القرابیة ونمط البناء االجتماعي ونسق العادات والتقالید مسؤولة 

وفي المجتمع القروي , عن حدوث بل وتعدد حاالت اإلعاقة نتیجة لزواج األقارب
ر إتحاد بین أسرتین المصري یتم تفضیل الزواج القرابي بسبب أن الزواج في القریة یعتب

وغالبا ما یتم بناء على مبررات اقتصادیة اجتماعیة ترتبط بملكیة , أكثر منه بین فردین 
 وتفاعلها معا یؤدي إلى اإلعاقة العقلیة األسرة وقدرتها االقتصادیة  ومكانتها االجتماعیة 

  .  
اإلعاقـة وذلـك الن طبیعة البیئة االجتماعیة ونسق العادات والتقالید دورا هامـا فـي حـدوث 

العادات والتقالید تشجع نمط علیه زیادة معدالت اإلعاقة نتیجة للعوامـل الوراثیـة المرتبطـة 
   .)1(زواج األقاربب
وتتفق نتائج الدراسة السابقة التي أجریت في المجتمع العماني مع نتائج دراسة اجتماعیة  

حاالت اإلعاقة في األسرة أخرى أجریت في المجتمع السعودي توضح العالقة بین تعدد 
  : الواحدة زواج األقارب للباحث عبد اهللا محمد عبد المحسن الفوزان والدراسة بعنوان

دراسة : العوامل االجتماعیة المرتبطة بتعدد حاالت اإلعاقة لدى األسرة السعودیة  -
وقد توصل الباحث إلى أن األسر التي تتعدد لدیها " حالة ألسر األطفال المعوقین 

 مما یترتب علیه زیادة معدالت اإلعاقة نتیجة للعوامل ،حاالت اإلعاقة الزواج القرابى  
تتمیز بوجود عالقة قرابیة بین الوالدین بشكل یفوق الوراثیة المرتبطة بزواج األقارب  

بمعني أنه یوجد ارتباط وثیق بین هذین  األسر التي ال تعاني من تعدد حاالت اإلعاقة 
رتفع نسبة األسر التي تعاني من تعدد حاالت اإلعاقة بین األسر التي المتغیرین إذ ت

 8.9مقارنة بنسبة %   45.9حیث بلغت هذه النسبة  .یرتبط فیها الوالدان بعالقة قرابیة 
  .%   91.9لألسر التي ال یرتبط فیها الوالدان بعالقة قرابیة حیث بلغت هذه النسبة %  

  
____________  

قضایاهم وحقوقهم ء منشورات المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم عوقون ألطفال المرجاء ناجي ء ا) 1
منشور على موقع أطفال الخلیج ذوي االحتیاجات  ,   48 ص   1999, والثقافة 

www.guilfkids.com  
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وفـى المجتمــع العمــاني أظهــرت دراســة سوسـیولوجیة تنــاول العالقــة بــین البیئــة االجتماعیــة 
یـة لـدى أفـراد العینـة مـن لزواج القرابـي یعـد مـسؤوال عـن حـدوث اإلعاقـة العقلواإلعاقة أن ا

وقد توصلت الدراسة إلي نتیجة هامة وهي أن العالقة القرابیة للوالـدین تعـد مـن ، األقارب 
العوامل االجتماعیة التي تلعب دورا مؤثرا في حدوث و تعدد حـاالت اإلعاقـة لـدي األسـرة 

دراســة إحــصائیة فــي الــسعودیة أكــدت علــى ارتفــاع معــدالت وممــا یؤكــد ذلــك , الــسعودیة
اإلعاقة العقلیة في المجتمع الـسعودي فقـد أظهـرت الدراسـة معـدل انتـشار التخلـف العقلـي 
فــي األطفــال وتوزعــه فـــي مختلــف منــاطق المملكــة العربیـــة الــسعودیة مــن خــالل  تحلیـــل 

,   1999و   1995ین المعطیات التي تم الحصول علیها مـن مـسح وطنـي خـالل الفتـرة بـ
ــــذكاء   60630حیــــث تــــم فحــــص  طفــــل دون ســــن الثامنــــة عــــشرة باســــتخدام اختبــــارات ال

وقـــد ثبـــت أن معـــدل انتـــشار التخلـــف العقلـــي . واالســـتبیانات التـــي قـــام باســـتیفائها األطبـــاء
وتـــم تـــصنیف اإلعاقـــة العقلیـــة أنهـــا مـــن , طفـــل   1000بـــین كـــل   8.9لـــى  نحـــو یـــصل إ

من هؤالء األطفال وقد قـام بـإجراء البحـث جهـات %   71دیدة عند الدرجة المتوسطة والش
كلیــة الطــب ومستــشفى الملــك خالــد و , وزارة التربیــة , رســمیة عدیــدة مثــل وزارة الــصحة 

  مركز األمیر سلمان ألبحاث اإلعاقة , جامعة الملك سعود 
رد یعتبـر نتــاج فكـل فــ  لیــةوممـا سـبق نــستنتج أن لألسـرة دورا هامــا فـي توریــث اإلعاقـة العق 

عن امتزاج نوعیة من خالل  الوالدین التي یأخذها مـن مجمـوعتین مـن الكروموزومـات أو 
الموروثات حیث یمر جزء من هذه الجینات لكل واحـد مـن األطفـال  وتفـسیر ذلـك أنـه قـد 

یحمـل بعـض الـصفات الوراثیـة الـسلبیة  فـي البنیـة الوراثیـة ألحـد األجـداد  (یوجد جین شاذ 
ٕواذا ما اتبع هؤالء األحفاد العادة المحلیة في الـزواج مـن ابـن أو ابنـة  تؤثر علیه  دون أن  

العــم أو الخــال فــإن مــن المــرجح جــدا أن یحمــل ابــن العــم هــذا الجــین نفــسه وعنــدما یــرث 
بعــض أطفـــال الـــزوجین هـــذا الجــین عـــن كـــال األبـــوین فقـــد یــؤدي هـــذا إلـــي والدتهـــم أبنـــاء 

  .ثم تنشل هذه الموروثة إلى أطفاله وأحفاده, اقةمعاقین ویفسر العلم حدوث اإلع
________________  

عفیـف الـرزاز . ترجمـة , دلیـل لتعلـیم األطفـال المعـوقین عقلیـا. التربیـة المختـصة , كریستین مایلز ) 1(
 ,  
  13 -  12 ص ,  1994, حیة وتنمیة المجتمع ورشة الموارد العربیة للرعایة الص: وآخرون األردن 

علم حدوث اإلعاقـة العقلیـة بـأن كـل شـخص تحمـل مـن أربعـة إلـى ثمانیـة جینـات ویفسر ال
تحمــل صــفات مرضــیة أو مــشوهة إال إنهــا ال تــشكل أي خطــر علــي صــحتنا ألنهــا توجــد 

ــة فــإن االحتمــال كبیــر فــي أن , متنحیــة  ــة زواج فــرد بــأخر مــن نفــس العائل ولكــن فــي حال
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ویرتفـع ذلـك االحتمـال عنـة الـزواج مـن یكون الزوج هو اآلخر حامال لنفس الجـین المـشوه 
العائلة مما یؤدي إلي زیـادة مـضطردة فـي احتمـال والدة أطفـال مـصابین بأحـد األمـراض الوراثیـة نغمر 

  % .   8 _  6ال من ـــفل مصاب وراثي ناتج عن زواج أبناء العم أو الخـ، ویساوي احتمال والدة ط
   .)1(العائلةجود حالة مرضیة وراثیة في لذلك ال ینصح بزواج أبناء العم خصوصا عند و 

  : التقالید  المرتبطة بتكرار اإلنجاب حتى مرحلة عمریة متأخرة  لألم   العادات و   -
أظهرت الدراسات العلمیة الحدیثة أن إنجاب األم بعـد سـن الثالثـین یـؤدي إلـي والدة طفـل  

  قد وجد أن تجنبو»   Down's Syndromeمنغولي أو ما یطلق علیه متالزمة داون 
اإلنجـاب بعـد ســن الثالثـین قــد یـساهم فـي انخفــاض عـدد المولــودین بمتالزمـة داون بنــسبة 

هــذا النــوع مــن اإلعاقــات یعــد مــن أكثــر االضــطرابات العقلیــة شــیوعا فــي هــذه و%   50تــصل إلــى 
  السن

دیـاد ویؤكد العدید من األطبـاء هـذه الحقیقـة وهـي عالقـة االرتبـاط بـین ارتفـاع سـن األم واز 
  احتماالت اإلصابة بالمنغولیة أو متالزمة داون ، حیث تزداد قابلیة زیادة تشوهات في

  .اإلنجاب بعد سن الثالثین
ویؤكد العدید من األطبـاء هـذه الحقیقـة وهـي عالقـة االرتبـاط بـین ارتفـاع سـن األم وازدیـاد  

یــادة تــشوهات فــي احتمــاالت اإلصــابة بالمنغولیــة أو متالزمــة داون ، حیــث تــزداد قابلیــة ز
  .الكروموزومات فضال عن ضعف كفاءة الجهاز التناسلي لألم بازدیاد عمره

قیمة اجتماعیة كبیرة في العدید من  ویتفق الباحث مع الرأي القائل بأن لألبناء 
المجتمعات المحلیة ولعل هذا یفسر تكرار اإلنجاب حتى مرحلة عمریة متأخرة لالم  ففي 

على سبیل المثال یخضع المجتمع كثرة اإلنجاب ألسباب  . المجتمع القروي المصري
القدرة اإلنتاجیة في االقتصاد الزراعي البدائي الذي ال  متعددة منها أن األبناء یمثلون
  یحتاج إلى تدریب أو تخصص

________   
 مشكالت المعوقین و أسرهم  ،  الریاض دار الزهراء للنشر ان الفوز  محمد عبد المحسن ) 1( 

  .   33 -  32، ص 2000لتوزیع ، وا
ــام بكثیــر مــن العملیــات الزراعیــة بــأجر زهیــد  أو بــدون أجــر إذا حیــث یــستطیع الطفــل القی

 كمــا یــشل األوالد قــوة اجتماعیــة لألســرة حیــث یــساعدون فــي تحقیــق ،عمــل لــدي أســرته 
لك وبــذ,  فكلمــا كبــر حجــم العائلــة یقــوي ســلطانها فــي المجتمــع القــروي .هیبتهــا ومكانتهــا 

  .ترتفع قیمة المرأة الولود عن قیمة ومكانة المرأة العقیم ونفس الشيء بالنسبة للرجل
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ــــأن لألبنــــاء  ــــرأي القائــــل ب ــــي العدیــــد مــــن  ویتفــــق الباحــــث مــــع ال قیمــــة اجتماعیــــة كبیــــرة ف
المجتمعات المحلیة ولعل هذا یفسر تكرار اإلنجاب حتى مرحلة عمریة متـأخرة لـالم  ففـي 

 یخــضع المجتمــع كثــرة اإلنجــاب ألســباب -ري علــى ســبیل المثــال المجتمــع القــروي المــص
ــاء یمثلــون القــدرة اإلنتاجیــة فــي االقتــصاد الزراعــي البــدائي الــذي ال  متعــددة منهــا أن األبن
یحتاج إلى تدریب أو مهارة أو تخصص حیـث یـستطیع الطفـل القیـام بكثیـر مـن العملیـات 

كما یشل األوالد قـوة اجتماعیـة ,  أسرته أو بدون أجر إذا عمل لدي, الزراعیة بأجر زهید 
فكلمـــا كبـــر حجـــم العائلـــة یقـــوي , لألســـرة حیـــث یـــساعدون فـــي تحقیـــق هیبتهـــا ومكانتهـــا 

وبذلك ترتفع قیمة المرأة الولـود عـن قیمـة ومكانـة المـرأة العقـیم ونفـس , القروي سلطانها في المجتمع 
  الشيء بالنسبة للرجل

  : واإلنجاب المبكر . فضیل الزواج العادات والتقالید المرتبطة بت  3
 إحـــــدى العـــــادات -یعـــــد موضـــــوع الـــــزواج واإلنجـــــاب المبكـــــر الـــــذي یـــــتم بمجـــــرد البلـــــوغ  

 بـاختالف فـي درجـات تقـدمها االقتـصادي -االجتماعیة المنتشرة بین العدید مـن الـشعوب 
ظـائف ففـي الكثیـر مـن المجتمعـات التقلیدیـة یـتم الـزواج بمجـرد اكتمـال و , -والتكنولوجي 

ففـي , بعض أعضاء الجسم المسؤولة عن اإلنجاب أو ما یطلـق علیهـا النـضج الوظـائفي 
هذه الشعوب یعتبر بلوغ الشاب الحلم یؤمله إلى االنتقال لزمرة البـالغین تلقائیـا كمـا یكتمـل 
ٕنضجه الحیاتي فیصبح قادرا على إنجاب ذریة وتكوین عائلـة مـن خـالل  الـزواج وانجـاب 

والــــزواج المبكــــر مــــن الظــــواهر الــــسائدة فــــي المجتمــــع العربــــي واإلســــالمي    .)1(األطفــــال 
وخاصة بالنسبة لإلناث والتي ترتبط بالعدید من القـیم والعـادات والتقالیـد الثقافیـة والمفـاهیم 

  .والظروف االجتماعیة واالقتصادیة السائدة في المجتمعات الریفیة والبدویة 
________________  

ي ء واقع رعایة المعوقین في العالم العربي  اإلسكندریة المكتب الجامعي   الحدیث محمد سید فهم)  1 (
   29 ص 2002

 عبد العزیز السید الشخص عبد الغفار عبد الحكیم الدماطي قاموس التربیة الخاصة و تأهیل غیر )2 (
  العادیین 

نفـسي فـضال مما یترتب علیـه أن تنجـب األم أطفـاال قبـل أن یكتمـل نـضجها البیولـوجي وال
عــن ضــعفها أثنــاء اإلنجــاب فتــأتي بأطفــال ضــعاف البنیــة ناقــصي التكــوین قلیلــي المناعــة 

ومما یزید المشكلة تعقیدا وانعكاسا سیئا على األطفال . عرضة لإلصابة باإلعاقة مستقبال
االتجاه السائد نحو زیادة عدد مرات اإلنجاب بتأثیر من العوامـل االقتـصادیة واالجتماعیـة 

ومن جهة أخرى لتعویض الناقص من األطفال بسبب ارتفاع نسبة وفیات الرضـع  دة السائ
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واألطفــال وقــصر الفتــرات الزمنیــة بــین اإلنجــاب المتتــالي ممــا یزیــد مــن احتمــاالت حــدوث 
  . اإلعاقة بین األطفال والضعف الشدید الذي یصیب األم وتدهور  صحتها  

معــات الغربیــة الــصناعیة إلــى الحــد الــذي كــذلك تنتــشر حــاالت اإلنجــاب المبكــر فــي المجت 
فنـي الوالیـات المتحـدة ترتفـع معـدالت اإلنجـاب المبكـر األمـر الـذي یجعلهـا , یمثل ظـاهرة 

مــن أولــى المجتمعــات الــصناعیة الحدیثــة التــي حققــت ارتفاعــا ملحوظــا فــي هــذه الظــاهرة 
یا ألمهـات تلیها بریطانیـا حیـث سـجلت اإلحـصائیات هنـاك ملیـون حالـة إنجـاب مبكـر سـنو

  مازلن في مرحلة 
ــا إلنجــاب األطفــال وتــربیتهم وتلبیــة  ــأنهن غیــر مهیئــات نفــسیا واجتماعی المراهقــة یتــسمن ب
احتیاجاتهم المختلفة خاصة وأن معظمهن ینجبن من خالل  عالقـات تحـدث خـارج نطـاق 

األمــر الـذي یترتــب , الـزواج الـشرعي ممــا یعرضـهن ألن یتـولین رعایــة األطفـال بمفـردهن 
ســوء , عــه أن یعــاني هــؤالء األطفــال مــن كثیــر مــن الظــروف المعیــشیة القاســیة كــالفقر م

كـذلك قـد تلجـأ األم لتنـاول , تأخر إلحاقهم بالمـدارس , ونقص الوزن عند الوالدة , التغذیة 
مما قد ینجم عنـه نـوع مـن األعـراض , أثناء الحمل  المشروبات الكحولیة والعقاقیر المخدرة

  sendrom l'alcool Pétaleلي الجنین یسمى العرض الكحو
وهي حالة اكتشفت في بعض األطفال المولودین من أمهات مـدمنات للكحـول وتنـسم هـذه 

ومـن هنـا    . )1(الحالة بوالدة طفل نـاقص الـوزن مـصاب بتخلـف عقلـي وقـصور فـي القلـب 
" نخفـاض وا تساهم مجموعة العوامل االجتماعیة الـسابقة فـي تـأخر النمـو العقلـي لألطفـال 

   . )2(لدیهم  "معدالت الذكاء 
__________________  

محمد سید فهمي ء واقع رعایة المعوقین في العالم العربي  اإلسكندریة المكتب الجامعي   )  1(
                                                                                       29  ص 2002الحدیث 

 قاموس التربیة الخاصة و تأهیل غیر  عبد الغفار عبد الحكیم الدماطيالعزیز السید الشخصعبد )  2(
  العادیین 

 ومن هذا المنطلق نخلص إلى أن بعض النظم والعناصر الثقافیة تـؤدي بعـض األدوار -
ومـــن هـــذه الـــنظم , و الوظـــائف الـــسلبیة التـــي تتعلـــق بـــدورها فـــي حـــدوث اإلعاقـــة العقلیـــة 

, ر والمتـأخر  اإلنجاب المبك،افیة العادات والتقالید المتعلقة بالزواج القرابي والعناصر الثق
 القــیم الثقافیــة التــي تــشجع األم علــى الــوالدة لــدي القابلــة بــدال مــن أطبــاء تكــرار اإلنجــاب 

  . مختصین 
   :  دور الخصائص  األسریة في حدوث اإلعاقة العقلیة- 3
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ائص الثقافیة واالجتماعیة في حدوث اإلعاقـة أكدت العدید من الدراسات على دور الخص
وحجـم  وفى هذا الفصل یناقش الباحث خصائص وسمات األعضاء داخل األسرة . العقلیة

والــذي  ثــم الطــابع األیــدیولوجي , لألســرة  وطبیعــة الوضــع الثقــافي   ومــوطن اإلقامــة  األســرة 
عي الذي یتحدد بنوعیـة الطـابع والسلوك االجتما واالتجاهات  والقیم  یفسر نوعیة المعتقدات 

  . الثقافي العام لألسرة والذي یؤثر على فهم طبیعة اإلعاقة وأسبابها وأسالیب العالج
وبالنــسبة للــنمط الثقــافي لألســرة المقــصود بــه الخــصائص الثقافیــة واالجتماعیــة التــي تتــسم 

والعوامـــل بهـــا األســـرة مثـــل المـــستوى التعلیمـــي والثقـــافي ودرجـــة الـــوعي الـــصحي للوالـــدین 
كـــذلك . االقتـــصادیة والـــدخل الـــشهري ومهنـــة كـــل مـــن الوالـــدین والعالقـــات القرابیـــة بینهمـــا

یتصد بالنمط الثقـافي لألسـرة قیمهـا وسـلوكیاتها الحیاتیـة وطبیعـة العـادات والتقالیـد الـسائدة 
  . )1(فیها 

یــة ومــن خــالل دراســة الــنمط الــشفافي لألســرة فــان الباحــث ینــاقش دور الخــصائص الثقاف 
 : وهى كالتالي. واالجتماعیة في حدوث اإلعاقة العقلیة

   انخفاض المستوى التعلیمي و الثقافي بالنسبة لألم-1
الشــك أن األم تلعــب دورا رئیــسیا فــي تنــشئة الطفــل فــي الــسنوات األولــى مــن حیاتــه وتلــك  

م تتـوفر المسئولیة الـضخمة التـي تتحملهـا األم تتطلـب حـدا أدنـي مـن الثقافـة والتعلـیم إن لـ
  .لها عجزت عن تنمیة مواهب الطفل وقدراته العقلیة وعن حمایته من العجز والمرض 

ولعلنـــا نــــدرك اآلثـــار الــــصحیة المتوقعـــة نتیجــــة األمیـــة إذا مــــا الحظنـــا االرتفــــاع الكبیــــر   
   . )2(لمعدالت األمیة وخاصة بین النساء

  
_____________  

  .  21ص , دارلنج مرجع سابق . سیلجمان)  1( 
  .   37محمد سید فهمي مرجع سابق ء ص )  2 (
  :تدني مستوى الوعي الصحي بالنسبة لألم - 2
یــؤثر انخفــاض المــستوي التعلیمــي والثقــافي لــألم علــى درجــة الــوعي الــصحي لــدیها حیــث  

تنخفض درجـة الـوعي الـصحي لـألم نـاتج انخفـاض التعلـیم والفقـر والـدخل المـنخفض ممـا 
 الـسلوكیات الـصحیة الخاطئـة المـسببة لإلعاقـة العقلیـة ومنهـا یؤدي إلي ظهور العدیـد مـن

ــــة  ــــاقیر الطبی ــــة والعق ــــواع منهــــا  االســــتخدام الخــــاطئ لألدوی ــــي اســــتخدام أن أو أإلشــــراف ف
وتعــد العقــاقیر واألدویــة ســببا  كاألســبرین أو خلــط أدویــة یبعــضها دون استــشارة الطبیــب 
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تــي تــؤدى إلــى تلــف الخالیــا الدماغیــة رئیــسیا مــن أســباب اإلعاقــة العقلیــة ومــن األدویــة ال
للجنــین  األســبرین وبعــض المــضادات الحیویــة واألنــسولین والهرمونــات الجنــسیة واألدویــة 

ـــة  ـــوب المهدئ ـــا والحب ـــشوهات , الخاصـــة بعـــالج المالری ـــي الت ـــة ف ـــأثیر هـــذه األدوی ـــدو ت ویب
 علــى ومــن هنــا یجــب, )1(الخلقیــة لألجنــة والخلــل الحــادث فــي الجهــاز العــصبي المركــزي

بما في ذلك األدویة التي تنقط , الحامل تجنب األدویة سواء كانت بشكل حبوب أو بودرة 
ٕفــأن األدویــة وان كانــت آمنــة إال أنهــا تــشكل . فــي األنــف والمــراهم الخارجیــة والفیتامینــات

ـــین ـــى صـــحة الجن ـــة المـــسكنة . خطـــرا شـــدیدا عل ـــي اســـتعمال األدوی ـــؤدى اإلفـــراط ف كمـــا ی
لــذلك یجــب اجتنابهــا , یتامینــات إلــى آثــار ضــارة علــى صــحة الجنــین والمهدئـة أو حتــى الف

" ومثـــال ذلـــك الـــدواء المـــسكن المعـــروف , إال إذا أخـــذت تحـــت اإلشـــراف الطبـــي الـــدقیق 
الـذي أحـدث تـشوهات بالغـة فـي أطـراف األطفـال وبخاصـة  "  Thalidomideالثالیدومیـد  

ــدول ولحــسن الحــظ لــم یــشع اســت. فــي أوروبــا حیــث كثــر اســتخدامه عماله فــي مــصر أو ال
   . )2(العربیة

  
  
  
  

______________  
دار . عمان , مقدمة في التربیة الخاصة . سیكولوجیة األطفال غیر العادیین , فاروق الروسان )  1 (

  .   91 -   90ص ص ,   1998. الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
ترجمة , )  ق -ح (الجزء العاشر . الحدیثةالموسوعة الطبیة , وآخرون , إیرنج . و . تشارلز )  2 ( 

  .   1453ص , غیر مذكور سنة النشر , مؤسسة سجل العرب . القاهرة , إبراهیم أبو النجا وآخرون 
ومــن هنــا یــؤدى انخفــاض مــستوى التعلــیم والــوعي الــصحي لــدي األم إلــى حــدوث اإلعاقــة  

ك یـــؤدى كـــذل. إلعاقــةالعقلیــة حیـــث تظهــر هـــذه الممارســـات الــصحیة الخاطئـــة المـــسببة ل
  انخفاض مستوى التعلیم والوعي الصحي لدي األم إلى حدوث اإلعاقة العقلیة

من خالل وجود العدید من السلوكیات الثقافیة األخرى المـسببة لإلعاقـة العقلیـة ففـي كثیـر 
بـدال مـن ) كالقابلـة ( من األحیان تفضل األمهات الوالدة لدي األفراد غیر المـؤهلین طبیـا 

  طبیب
ـــیم والـــوعي الـــصحي لـــدي األم إلـــى حـــدوث اإلعاقـــة  كـــذلك یـــؤدى انخفـــاض مـــستوى التعل
العقلیــة مــن خــالل وجــود العدیــد مــن الــسلوكیات الثقافیــة األخــرى المــسببة لإلعاقــة العقلیــة 
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كالقابلـة ( ففي كثیر من األحیان تفضل األمهـات الـوالدة لـدي األفـراد غیـر المـؤهلین طبیـا 
 متخصـصة ممـا یعرضـها هـي والجنـین لمخـاطر عدیـدة نتیجـة بدال من طبیـب أو طبیبـة) 

أن الوالدة تتم في ظروف غیر صحیة أو أن من یقـوم بإجرائهـا غیـر مخـتص مـن الناحیـة 
الطبیــة أو تنقــصه الخبــرة الكافیــة للتعامــل مــع حــاالت الــوالدة الحرجــة ممــا قــد یــنجم عنــه 

ـــرا مـــن إصـــابات ـــة العقلیـــة وذلـــك ألن كثی  المـــخ والتـــي تـــنجم عنهـــا إصـــابة الطفـــل باإلعاق
ــة الــوالدة وذلــك فــي ظــروف معینــة منهــا المخــاض  اإلعاقــات المختلفــة تحــدث أثنــاء عملی
الــسریع و بــط ء عملیــة المخــاض ممــا یترتــب علیــه اســتخدام بعــض الوســائل التــي تــساعد 

المــستخدم لــشفط الجنــین ممــا یعــرض المــخ   Forceps العملیــة كالجفــت علــى ســرعة هــذه 
ومــن مخــاطر الــوالدة األخــرى نقــص وصــول , نجم عنهــا حــدوث اإلعاقــة لإلصــابة التــي یــ

كذلك قد تحـدث اإلعاقـة    L'hypoxieاألكسجین ألنسجة جسم الجنین أو اختناق الجنین 
. كنتیجة لحدوث أخطاء في عملیة التخدیر وارتفاع ضـغط الـدم لـألم طـوال فتـرة المخـاض

ممـا یـنجم عنـه عـدم وصـول   cordon Umbilical  وحـدوث انفجـار فـي الحبـل الـسري 
وتـشیر التقـدیرات . األكسجین للطفـل ویعرضـه إلـى اإلصـابة باإلعاقـة العقلیـة طـوال حیاتـه

إلى أن نسبة النساء في العالم الالتي ال یتلقین رعایـة طبیـة أثنـاء الحمـل أو وقـت الوضـع 
تـصل وهي نسبة مخیفة حقا لكنها أقل مما كـان مقـدرا مـن قبـل حیـث كانـت %   60بنحو 
  ،في أواخر السبعینات %   80 -  70إلى 

 ویرجـع هـذا االنخفـاض إلـى إتاحـة قـدر أكبـر مـن التـدریب للقـابالت المحلیـات بمـا یــسمح 
  ، ورعایـــة األم والطفـــل، والتغذیـــة ، والـــصحة العامـــة ،بإلمـــامهن بمبـــادئ الطـــب الوقـــائي 

  .ة وتنظیم األسر
 والطفل باإلضـافة إلـى تعلـم فـن التولیـد على صحة األم  ه مما یمنع الحمل المتكرر وخطر

والتعرف على األمهات المعرضات للخطر فـي الوقـت المالئـم لوضـعهن تحـت , الطبیعي 
فإنه فـي كثیـر  لكن على الرغم من المنطق النظري السلیم لهذا االتجاه  , اإلشراف الطبي 

  ن المجموعة المستهدفةم%   20من البلدان النامیة لم تصل خدمات هذا البرنامج إلى أكثر من 
   :تدني مستوى الوعي الصحي بالنسبة لألسرة -3
یتضحن المستوى الثقافي لألسـرة العـادات والتقالیـد التـي تـؤمن بهـا ودرجـة وعیهـا الـصحي  

كما یعد انعكاسا لثقافـة الوالـدین ومؤهالتهمـا العلمیـة وثقافـة أبنائهـا مـن , وثقافتها الصحیة 
ع الــــوعي الثقــــافي للوالــــدین كلمــــا أدى ذلــــك الرتفــــاع وعــــیهم وكلمــــا ارتفــــ, غیــــر المعــــاقین 

ٕواحــساسهم بأهمیــة تعلــیم أبنــائهم مــن المعــاقین بالقــدر الــذي تــسمح بــه قــدراتهم العقلیــة مــن 
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ونوع ودرجة إعاقتهم من جهة أخرى حیث تؤثر الثقافة الصحیة لألسرة على النمـو , جهة 
حیــث یــؤثر المــستوى الثقــافي ,  عدمــه البــدني والعقلــي وعلــى إصــابة أبنائهــا باإلعاقــة مــن

فقـــد لـــوحظ أن األبنـــاء , لألســـرة علـــى نظرتهـــا وأســـالیب تعاملهـــا مـــع االبـــن المعـــاق عقلیـــا 
المعاقین الذین ینتمـون إلـى أسـر تتمتـع بمـستوى ثقـافي ودخـل مـادي مرتفـع یـستفیدون مـن 

 م بتوفیرهـا لهـمفرص التعلیم والتربیة الخاصة المتاحة لهم سواء كانت الدولة هي التـي تقـو
وقــد , الفــرص التعلیمیــة بمــصروفات أو مجانیــة  هــذه   أو الجمعیــات األهلیــة وســواء كانــت

لوحظ كذلك أن األسر ذات الدخول المرتفعة ولكنها تتسم بانخفاض مستواها الثقافي عادة 
وهـذا العـزوف ال یرجـع , ما تعزف عن إلحاق أبنائها المعاقین بمؤسسات التربیة الخاصـة 

األسـر  عجزها عن اإلنفاق علیهم بقدر مـا یرجـع إلـى تـدنى مـستوى الـوعي لـدى هـذه  إلى 
  الفئة  بضرورة وأهمیة تعلیم هذه 

   - .إهمال األسرة إجراء الفحوص الوراثیة   - 4
تلعب الوراثة دورا كبیرا في حاالت اإلعاقة بأنواعها وتنتقل من جیل إلي جیـل عـن طریـق  

مباشـرة  المـوروث الـذي تحملـه جینـات متنحیـة ال تظهـر آثـار الموروثات وقد یكون العامل 
مـن الجیـل الــسابق ولكنهـا تظهــر بعـد ذلـك فــي أجیـال تالیــة ممـا یترتـب علیــه وراثـة نمــاذج 

ـــي أو أنـــواع أخـــرى مـــن اإلعاقـــة  ـــة الـــسمعیة أو البـــصری. مـــن التخلـــف العقل ة أو كاإلعاق
  .التشوهات الخلقیة أو غیرها

  
  الجـدد اإلعاقات في الموالید قارب إلي تزاید فرص ظهور هذه  ویؤدي موضوع زواج األ   
الفحـوص الوراثیـة قبـل الـزواج واتخـاذ قـرارات   بهمـل الوالـدان مـن األقـارب إجـراءوغالبـا مـا  

السلوكیات السائدة تتأثر بعدة عوامل أهمها المستوي الثقـافي  تتعلق بإنجاب األطفال وهذه 
النوعیــة مــن   الــصحي لــدیهما واهتمــام الدولــة بتــوافر هــذه والتعلیمــي لألبــوین ودرجــة الــوعي

  . الفحوصات بأقل تكلفة  ممكنة
ــتم إجراؤهــا للتعــرف علــي الحالــة الــصحیة و   وهنــاك العدیــد مــن الفحــوص الوراثیــة التــي ی

فحــص وراثـــي لـــألم فــي فتـــرة الحمـــل مــن خـــالل تحلیـــل  العقلیــة للجنـــین مــن خـــالل إجـــراء 
 أسـلوب یـسمى فحـص الـسائل Le Liquid amniotiqueب  مكونـات الـسائل األمنیـوني 

  ).1(األمنیوني لتحدید ما قد یوجد بالجنین من إعاقات أو عیوب خلقیة
الفحــص الــوراثي و  الحمــل فــور إجــراء  وفــى المجتمعــات الغربیــة تلتــزم األم بــضرورة إنهــاء 

 Armerویـــذهب أرمــــر , أو إعاقــــة لـــدى الجنـــین  اكتـــشاف وجـــود أي عیـــوب وراثیـــة 
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,William George   أن ذلك یحدث بسبب أن قیم المجتمعات الغربیة ال تتواءم مع فكـرة
فــضال عــن ارتفــاع التكــالیف االقتــصادیة , والدة أشــخاص معــاقین واســتمرارهم فــي الحیــاة 

المجتمعــات العلــوم  ومــن ثــم فقــد طــورت هــذه .واآلثـار االجتماعیــة الــسلبیة لإلعاقــة العقلیــة 
وعلـــم , "  Eugenetics" علــم تحـــسین النــسل  " ر علـــم جدیــد هـــو المتــصلة بالوراثـــة فظهــ

 Les,  العلـــوم منـــع ظهـــور العیـــوب الوراثیـــة  حیـــث أن مهمـــة هـــذه  الهندســـة الـــوراثي 
anomalies génétiques  واالتـزان   وتعزیز ظهور الصفات الوراثیة المرغوبة كالذكاء

  االنفعالي 
لمسئولة عن صفات معینة ویقومون بعزلها فـي الوراثة البحث عن الجینات ا ویحاول علما  

الخـاص بالكـائن الحـي الـذي یریــدون  " الـشریط الـوراثي *   DNAالمعامـل ثـم وضـعها فـي 
أي أنهـم یتـدخلون بطریقـة مباشـرة فـي عمـل الجینـات ولهـذا , تغییر إحدى صفاته الوراثیـة 

 الجینات المفیدة إلى فإن أسالیب الهندسة الوراثیة الحدیثة ما هي إال طریق مختصر لنقل
   .الذریة 

  
  

___________________  
  .  31ص  مرجع سابق, محمد سید فهمي )  1(

  ومشات" الهیموفیلیا" فعلى سبیل المثال هناك المالیین من الناس الذین یعانون من 
فكـل مـن األطبـاء  , األمراض الوراثیة األخرى التـي تنـتج مـن الـنقص فـي بروتینـات معینـة 

وهـم یعملـون علـى أمـل , األمراض  الوراثة یبحثون عن الجینات التي تسبب هذه    وخبراء  
  الجینات ووضعها في خالیا البكتریا  أن یتمكنوا من عزل هذه  

 ,DNA   یحتوى على جمیع المعلومات الوراثیة التي تحدد صفات الخالیا والكائن الحـي ,
ــــسم  dna وتحتوي كل خالیا في الجسم على شریط  ــــى المق ــــسمى الكــــر   46 إل قطعــــة ت
وتحتــوي كــل خالیــا فــي الجــسم  علــى  حــوالي , وموســومات وهــي مخزنــا فــي نــواه الخالیــا 

, )   Genome( ألــف جـــین مطلـــق علهــا جمعـــا أســـم المحتــوى الجنـــي أو الجینـــوم   100
وتنــشأ جمیــع خالیــا , ویحــدد كــل جــین الطریقــة التــي تتبعهــا الخالیــا لتــصنع بروتینــا معینــا 

  .ن خلیة واحده هي البویضة  الملقحة الجسم م
وحـده  العوامـل یمكـن اعتبـار  الضروري أن نوضح أنـه لیمـر هنـاك عامـك واحـدا مـن هـذه  

مـسؤوال عـن اإلعاقـة العقلیـة التــي هـي فـي الواقـع تحـدث نتیجــة تـشابك وتفاعـل عـدد كبیــر  



 66

 وتـؤدي إلـى إعاقـة العوامل االجتماعیة والثقافیة والصحیة التي قد تتراكم وتتفاعـل من هذه 
  ذهنیة وقصور في النمو الوظیفي للذكاء الفطري الموروث 

  :تعرض األم الحامل لإلشعاع .   7
ولــذا یمتنــع األطبــاء عــن , لتعــرض الطویــل لإلشــعاع قــد یحــدث تــشوهات خلقیــة للجنــین ا 

, تعــریض األمهــات الحوامــل للفحــص باألشــعة الــسینیة إال فــي حــاالت الــضرورة القــصوى 
  .  تتخذ احتیاطات خاصة لحصر الجزء المتعرض لألشعة في أضیق الحدودوحینئذ

  اختالف العامل الرایزیسى.   8
یعــد اخــتالف العامــل الرایزیــسى بــین األم والجنــین احــد العوامــل الهامــة والمــسببة لحــاالت  

ــــشوهات الوالدیــــة و یعــــرف العامــــل  ــــة أو حــــاالت أخــــرى مــــن اإلعاقــــة والت اإلعاقــــة العقلی
مـن البـشر فـي %   85 بأنـه انتیجـین موجـود فـي الـدم ویوجـد بـصفة سـائدة لـدى الرایزیسى

ــة واحــدة هــي  مــن البــشر ویبــدو أثــره  %   15حــین إنــه یوجــد بــصفة ســالبة لــدى  فــي حال
اخــتالف العامــل الرایزیــسى بــین األم واألب فــإذا وجــد موجبــا لــدى األب وســالبا لــدى األم 

  .فسوف یظهر موجبا لدى الجنین 
ذي یؤدى إلطالق األم لمضادات حیویة لكریات الدم الحمراء لـدى الجنـین بحیـث األمر ال

  . تدمرها مما یؤدى إلى تسمم دم الجنین ویؤدى إلى تلف أو خلل في الخالیا الدماغیة له
  :التدخین .   9
التــدخین بالنــسبة للحوامــل یزیــد مــن إمكانیــة وضــعهن أطفــاال قبــل الموعــد المحــدد بنــسبة  

وقــد لــوحظ كــذلك أن الــسیدات الالتــي یــدخن . ي مقابــل غیــر المــدخناتمــرتین ونــصف فــ
  یضعن عادة موالید أوزانهم أقل من المعتاد مما یعرض صحة وحیاة المولود للخطر 

  :األمراض تصیب األطفال.   10 .
یتعــرض األطفــال عــادة فــي ســنوات عمــرهم األولــى إلــى كثیــر مــن األمــراض مثــل الــسحایا  

هـــاز التنفــسي وغیرهـــا وقـــد یكــون مـــن نتائجهـــا ارتفــاع درجـــة حـــرارة والحــصبة والتهـــاب الج
, الطفل التي تؤدى إلى إصابة الجهاز العصبي المركزي للطفـل وبالتـالي لإلعاقـة العقلیـة 

  . كما یتعرض لبعض األمراض المسببة لإلعاقة العقلیة مثل الصفراء 
  المعتقدات الثقافیة السائدة حول اإلعاقة العقلیة . رابعا  
حــاول اإلنــسان منــذ القــدم تفــسیر الظــواهر واألحــداث التــي تحــیط بــه فــي اإلطــار البیئــي  
واسـتمد تـصوراته المعرفیـة والثقافیـة حـول الـصحة  الذي یعـیش فیـه  ) االجتماعي والثقافي(

ــدة فــي والمــرض مــن مــصادر ثقافیــة وصــار هــذا الرصــید اإل عتقــادي یــؤدي وظــائف عدی
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عاقـات الحـسیة والعقلیـة فـي القطاعـات المجتمعیـة المختلفـة مواجهة األمراض واألوبئة واإل
والواقــع أن التقــدم العلمــي الــراهن وانتــشار الــوعي الــصحي , ) الریفیــة والبدویــة والحــضریة(

ـــم یقـــض تمامـــا علـــى هـــذا الرصـــید  فـــال تـــزال   عتقـــادياإلوتقـــدم العلـــوم الطبیـــة المختلفـــة ل
یمهــا وتفــسیراتها المختلفــة للمــرض قطاعــات عریــضة مــن المجتمــع تــستمد تــصوراتها ومفاه

  .)1(ولإلعاقة من هذا التراث الثقافي المتنوع وبهذا المعني نجد أن الصحة والمرض 
  . حقائق ثقافیة واجتماعیة كما هي حقائق طبیة 

  .  تشكل المعتقدات الثقافة لإلعاقة لىالثقافیة واالجتماعیة المسئولة عالعوامل .   1
فیــة واالجتماعیــة المعتقــدات الثقافیــة المرتبطــة بتــشكیل وتحدیــد توجــد بعــض العوامــل الثقا 

  : رؤى وتصورات األفراد وتقییمهم للمرض و لإلعاقة العقلیة وهى كالتالي
_____________   

  .    1086 -  1063مرجح سابق ص ص , جوزیت جورج عبد اهللا  )  1(  
   بالنسبة للعوامل الثقافیة -  
  ئولیة مباشرة عن تشكیل وتحدید رؤى وتصورات األفراد وتقییمهم تعتبر الثقافة مسئولة مس 
ومـنهم . العدید من العلماء االجتماعیین األنثروبولـوجیین وهذا أمر أكد  للصحة والمرض   

  علي سبیل المثال ال الحصر
البدنیـة والعقلیـة (یرى بارسونز أن تصورات الفرد الخاصة عن الحالـة الـصحیة والمرضـیة 

وهــذه  لعالمـات الـصحة وأعـراض المـرض كلهــا أمـور متـصلة بالثقافـة الـسائدة   وتحدیـد  ) 
  . )1(الرؤیة تختلف من جماعة ثقافیة ألخرى 
أن الثقافـة المحلیـة الـسائدة هـي التـي تقـوم بـصیاغة وتحدیـد   Foster, G. ,ویري فوسـتر  

ـــاختالف األحكـــام والتـــصورا وتختلـــف هـــذه  تقیـــیم األفـــراد لحـــالتهم الـــصحیة والمرضـــیة  ت ب
  . الخلفیة الثقافیة واالجتماعیة والعرقیة لألفراد

أنـــه فـــي كثیـــر مـــن المجتمعـــات والثقافـــات   Bowens, Eleanor E. ,وتـــري بـــاونز  
اإلنسانیة ترتبط فكرة المرض ببعض المفهومات الثقافیة كالدین والقـیم والمعـاییر والعـادات 

جتمعــات وتفــسیر ذلــك أن الثقافــة المحلیــة الم االجتماعیــة والثقافیــة الــسائدة فــي نطــاق هــذه 
  . الرؤى الثقافیة للمرض وألسبابه وألسالیب العالج السائدة تعتبر مسئولة عن ظهور هذه 

إلــى أن االنتمــاءات الطبقیــة   Mechanic, D. ,یــشیر  , و بالنــسبة للعوامــل االجتماعیــة
رض وتقیـیمهم لـه حیـث واالجتماعیة تعد مسؤولة عن تشكیل وتحدید أفكار األفراد عن الم

  .واإلعاقات المختلفة قام بدراسة نظرة أفراد الطبقة العلیا والدنیا لألمراض 
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یـرتبط بالثقافـة الـسائدة .وخلص إلي أن هناك اختالفا واضحا بین رؤیة كل طبقة للمـرض   
وتحدیـد أعـراض  ففي الطبقة العلیا یستطیع الفرد تشخیص الحالة المرضیة  لدي كل طبقة 

ویرجــع ذلــك إلــي اخــتالف  بدقــة بینمــا ال یــتمكن الفــرد فــي الطبقــة الــدنیا مــن ذلــك   المــرض
مـــن خـــالل    Gotlipالخلفیـــة الثقافیـــة التـــي ینتمـــي إلیهـــا كـــل منهمـــا كـــذلك ذهـــب جوتلیـــب 

مراجعاتـه للدراسـات الخاصــة بالتـصورات واألحكــام الثقافیـة نحـو األشــخاص المرضـى مــن 
  .عوامل اجتماعیة مرتبطة المعاقین عقلیا إلى أن هناك عدة 

_____________   
علي محمد  المكاوي  ، البیئة و الصحة دراسة في علم االجتماع الطبي ، اإلسكندریة دار )   1(

   .75 ص 1966المعرفة الجامعیة 
  :الفصل الرابع  -

 "  بین مد الرعایة  وجزر المشكالت المعاقین عقلیااألطفالأسر  "          
  : هیدـــــتم -

 البـــاحثین فـــي العلـــوم اهتمـــام اســـتقطبت إحـــدى القـــضایا التـــي اإلعاقـــةأصـــبحت مـــشكلة  
 الدولیــة عــن تزایــد اإلحــصائیاتخاصــة بعــد أن كــشفت , االجتماعیــة والطبیــة والــسلوكیة 

وعلى الرغم من هذا االهتمام إال أن أعداد كبیرة من البحوث والدراسات , أعداد المعوقین 
حیث تجاهلت تأثیر مشكلة  , ألسرته متجاهلة اإلعاقةرد ذي  إلى التركیز على الفاتجهت
   األسرة على اإلعاقة

 األفـرادكما واجه المعاقون مشكلة التمـایز التـي فرضـتها الـنظم االجتماعیـة مـا بیـنهم وبـین 
 المعـاق بوجـه عـام اإلنـسان جدیـد یـدعوا إلـى إقـرار حقـوق اتجـاهومـن هنـا بـرز , العادیون 

  خاص والمعاق العقلي بوجه 
خــل اً المــشكالت التــي یعانیهــا المعــاقون عقلیــا دألهــموفــي هــذا الفــصل ســنتناول بالتحلیــل 

 احتیاجـاتهم وبین أحضان المجتمـع الـذي یعیـشون فیـه ومـن ثمـة الوصـول إلـى أهـم األسرة
ــة المعــاق بــنفس النظــرة التــي یعامــل بهــا   العــادي علــى اإلنــسانالتــي تفــرض علینــا معامل

        . ٕما لیس في النوع وانما في درجة الذكاء أن الفرق بینهاعتبار
  :ا المعاقین عقلیاألطفال أسر اجاتیتاح:  أوال

 إلى الكثیر مـن الرعایـة العنایـة التـي تـستهدف تحـسین ایل المعاقین عقاألطفالحتاج أسر ت
 العقلیــة باإلعاقــة الطفــل إلصــابةمـستوي أدائهــم  وبخاصــة فــي مجــال االستكــشاف المبكــر 

ـــشاف حیـــث  تعطـــ, ـــسیف أهمیـــة بالغـــة لموضـــوع االكت ـــصحة العالمیـــة والیونی ي منظمـــة ال
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المبكــر لحالـــة اإلعاقـــة إلتاحـــة الفـــرص للتـــدخل المبكــر ویحتـــاج إلـــي تـــوافر ثقافـــة خاصـــة 
ومعلومـات عـن  باإلعاقة العقلیة للتعرف على أسبابها وأسالیب التعامل مع المعاقین عقلیـا 

  التعرف على حالة اإلعاقة لدي الطفل تطور الطفل السوي حیث یستطیع األطباء
 
 
 
 

كما یجب تقدیم الرعایة الصحیة الشاملة للطفل  توفیر األجهزة التعویـضیة واألجهـزة التـي 
   . )1(یحتاجها المعاق لضمان حسن تكیفه مع البیئة وبأثمان في متناول  األسرة

  _ : الخدمات التعلیمیة 1
مـن المعـاقین فـي الـدول النامیـة ال %   98 أن في إحصائیة هامة أفادت منظمة الیونسكو 

حیـث تحتـاج أسـر المعـاقین إلـي خـدمات مـن .یتلقون أیة خدمات تربویة وتعلیمیـة مناسـبة 
ــیم حــق لإلنــسان  ــائهم ألن التعل ــیم الخــاص أو التربیــة الخاصــة ألبن ــة فــي قطــاع التعل الدول

ــتم تطــویر المعــاق وهــو جــزء ال یتجــزأ مــن النظــام التعلیمــي ومــن التخطــیط الت ربــوي وأن ی
الفئة ،  كـذلك یجـب أن یكـون التعلـیم  المناهج والمدارس بما یتناسب مع احتیاجات هذه   

   )2(إلزامیا وأن یكون متوفرا لكل درجات اإلعاقة بما في ذلك أشدها
   .   مرحلة ما قبل المدرسة- أ  
 –ئي نفــسي أخــصا(یحتــاج التــدخل التعلیمــي المبكــر إلــي فریــق عمــل متكامــل مكــون مــن  

یقـوم هـذا الفریـق )  أخـصائي تربیـة خاصـة ونفـسیة وحركیـة -   عالج طبیعي -تخاطب 
بمساعدة األسرة بعملیة تقییم لحالة الطفل ووضع برنامج مناسب له ینقـذ بمـساعدة األسـرة 

كمــا یجــب تــوفیر الحــضانات , بــدال مــن تــشتتها بــین كــل هــؤالء المتخصــصین علــى حــدة 
المرحلــة  ن مــدربون للتعامــل مــع الطفــل المعــاق عقلیــا فــي هــذه التــي یعمــل بهــا أخــصائیو

  . العمریة
   .  مرحلة التعلیم  الرسمي-   ب

تحتاج األسر إلي أن تـوفر الدولـة لهـا مـدارس للمعـاقین ، وأن تتعـدد فـي مختلـف األمـاكن  
النائیة بدال من توافرها في المحافظات الكبرى فقط ، كما تحتاج األسرة إلـي تخفـیض سـن 

لقبـول بمــدارس التربیـة الفكریــة بـدال مــن النظـام الحــالي والـذي یقــضي بقبـول المعــاق عنــد ا
  )3(سنوات   8سن 
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____________  

القواعد الموحدة بشأن تكافؤ , المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان ,  موقع هینة األمم المتحدة -)1(
   6ص , مرجع سابق , الفرص للمعوقین 

  HTTP .//Www. Unesco.orgسكو على شبكة المعلومات الدولیة  موقع منظمة الیون-) 2( 
    8 -  7ص ص , مرجع سابق , وآخرون ,  إلهام كلثوم -) 3(
ٕكمــا یجــب تطــویر التعلــیم الخــاص وفقــا ألحــدث تطــورات العلــم فــي هــذا المجــال وانــشاء   

 فصول 
لــة التــي تحتــاج التربیــة الفكریــة فــي كــل مدرســة حكومیــة أو أهلیــة الســتیعاب األعــداد الهائ

تطویر طرق قیاس الـذكاء وتقـویم األطفـال , الخدمة من فئة التخلف العقلي البسیط  لهذه  
إنشاء المزید من المعاهد وأقسام . في الصحة المدرسیة حتى  ال یظلم الكثیر من األطفال

  . التربیة الخاصة لتخریج معلمین مدربین في مجال التربیة الخاصة الفكریة
   :'لتثقیف الصحي لألسرة خدمات ا.  2
وهى تعنى اهتمام وسـائل اإلعـالم بثقافـة اإلعاقـة أو المعلومـات العلمیـة المتعلقـة باإلعاقـة  

 .وتوعیة أعضاء المجتمع حول اإلعاقة العقلیة وأسبابها وأسالیب الوقایة وطرق العالج 
یر أسـالیب من خالل دورات و برامج بصفة منتظمة تشرح الجوانب العلمیة لإلعاقة وتطـو

ــــة إلــــي اســــتعدادات خاصــــة فــــي وســــائل  ــــث تحتــــاج هــــذه الفئ التعامــــل مــــع المعــــاقین حی
  . المواصالت العامة بها خاصة إذا صاحبت إعاقته العقلیة إعاقة حركیة

   :خدمات التأهیل  المهني  - 3
من حق كل أسرة لدیها إنسان معاق أن توفر لها الدولة التدریب المهني المناسـب لقـدرات  

  . بن المعاق ولظروف المجتمع والمناسب أیضا إلمكانیات التوظیف المتاحة في البیئةاال
      : خدمات توظیف االبن المعاق- 4
البـــد وأن یعتمـــد علـــى ذاتـــه مـــن , بعـــد انتهـــاء مرحلـــة تـــدریب المعـــاق عقلیـــا تـــدریبا مهنیـــا  

  . هالناحیة المادیة حتى ال یتقبل أعباء األسرة باالعتماد مادیا على أسرت
   : خدمات  تتعلق یتوفر الرعایة لالبن المعاق بعد وفاة الوالدین -  5
ــا بحیاتــه    -والــذي ال یــستطیع ,  إذا كــان ال یــستطیع ذلــك -البــد أن یــستقل المعــاق عقلی

والشك أن  بسبب حالته العقلیة  البد من وجود أماكن بدیلة للحیاة فیما بعد أن یفقد أبویه  
   والحیرة حینها یفكرون في مصیر االبن المعاق بعد وفاتهم كل أبوین ینتابهم القلق
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 المكتـب -وقد أقرت توصیات المؤتمر الدولي الذي أقـیم برعایـة منظمـة الـصحة العالمیـة  
 الفئة من  األوروبي في هلسنكي أهمیة رفع مستوى الخدمات التي یجب أن تقدم لهذه   

ـــة التوصـــیات البنـــود  ة   وقـــد تـــضمنت هـــذه   نمائیـــ  واألطفـــال الـــذین یعـــانون مـــن إعاقـــات عقلی
  :التالیة

ـــدعم المـــادي والرســـمي لألســـرة والطفـــل - ـــد أن توجـــه الحكومـــات إمكاناتهـــا لتـــوفیر ال  الب
  . الفئة  المعاق عقلیا  من خالل توفیر الخدمات الصحیة والتربویة التي تحتاجها هذه 

الفئـة مـع ضـرورة وجــود   لهـذه البـد مـن االهتمـام بخـدمات الرعایـة األولیـة والكــشف المبكـر 
تعـاون مـشترك بــین المدرسـة واألسـرة ومراكــز الرعایـة الیومیـة وأن یكــون هنـاك تكامـل بــین 

ــــة المقدمــــة لهــــذه    ــــصحیة واالجتماعی ــــة ال ــــة هــــذه   خــــدمات الرعای ــــة و بتحــــسین نوعی الفئ
  . الخدمات 
ات خاصة بعیـدا  یجب عدم عزل فئة المعاقین عقلیا وذوي اإلعاقات النهائیة في مؤسس- 

عن أسرهم ومجتمعاتهم الن هذه الخطوة تساهم في زیادة معاناة هـذه الفئـات مـن اإلهمـال 
  والعزلة االجتماعیة وعوضا عن ذلك یجب دمج هذه الفئات في المجتمع 

 یجــــب تحــــسین نوعیــــة الخــــدمات المقدمــــة لهــــذه الفئــــات مــــن خــــالل توظیــــف وتــــدریب - 
   .)1(ختصین برعایة هذه الفئات مجموعات مناسبة من األخصائیین الم

ـــیم   ـــیم تطـــویر التعل وفـــى مـــصر تتـــضمن احتیاجـــات أســـر المعـــاقین عقلیـــا فـــي قطـــاع التعل
الخاص وفتا ألحدث التطورات العلمیة في التربیة الخاصة ، وأن یبدأ التعلیم الخـاص فـي 

  . سن مبكرة بقدر اإلمكان بدال من الثامنة
ل مدرســـة حكومیـــة أو أهلیـــة الســـتیعاب األعـــداد  إنـــشاء فـــصول التربیـــة الفكریـــة فـــي كـــ-

  . الخدمة من فئة التخلف العقلي البسیط الهائلة التي تحتاج هذه  
   األطفال هؤالء  حتى نرفع الظلم الذي یقع على عدد كبیر من   تطویر طرق قیاس وتقویم الذكاء   -
یس فئــة المعــاقین  إنـشاء معاهــد ملحقــة بالجامعــات لتخــریج المعلمـین المــدربین علــى تــدر-

  . عقلیا
   تخصیص دقائق قلیلة في بدایة الیوم الدراسي لتوعیة التالمیذ عن احتیاجات -
   )2(المعاقین عقلیا ومفهوم و أسباب اإلعاقة 

ٕوان كانـت الباحثـة , ومن خالل العرض السابق یتضح االهتمـام الـدولي للمعـاقین وأسـرهم 
إال أن , من االهتمام الدولي بالمعـاقین وأسـرهم تمیل إلى الرأي الذي یؤكد أنه على الرغم 
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ن األســر واألطفــال المعــاقین هــذا االهتمــام لــم یفلــح فــي تلبیــة االحتیاجــات المتعــددة لكــل مــ
  .عقلیا

  
___________________  

) 1 (reunion sur la santé mental des infants et des adolescents  
http://www.euro.who.int.p1 sources d'information / 2004/2005 pré-

conférenc (2)  1 -  10وآخرون مرجع سابق ص ص إلهام كلثوم  
ــدعم المــادي وا القتــصادي مــن فمــا زالــت لــدیهم احتیاجــات متعــددة علــى رأســها الحاجــة لل

ــة حیــث  ــاء المعــاقین مرتفعــة ومتعــددة أن تكــالیف الدول فــضال عــن اســتمرار , عــالج األبن
كــذلك تحتـاج هــذه األسـر إلـى مزیــد مـن الــدعم الرسـمي مــن , لـة العـالج فتـرات زمنیــة طوی

 وتتنــوع خــدمات الــدعم الرســمي التــي تحتاجهــا األســـر ,الدولــة ومــن مؤســسات المجتمــع المــدني 
خــدمات الوقایــة التثقیــف الــصحي لألســرة والكــشف المبكــر  ، لتــشتمل علــى الخــدمات الــصحیة

  . مهني وتوظیف األبناء المعاقین لإلعاقة و الخدمات التعلیمیة وخدمات التأهیل ال
   -.  مشكالت أسر األطفال المعاقین عقلیا - ُثانیا  

تواجه أسر المعـاقین جملـة مـن المـشكالت التـي تحـول دون اسـتعداد تلـك األسـر لرعـایتهم 
 وقـــد أثبتـــت ،والتعـــایش معـــه ومـــن ثـــم التكیـــف االجتمـــاعي والتوافـــق النفـــسي مـــع اإلعاقـــة 

ـــد مـــن الدراســـات اال ـــر عرضـــة للـــضغوط العدی جتماعیـــة والتربویـــة أن أســـر المعـــوقین أكث
 وقـد وجـد كـذلك أن الخـصائص الشخـصیة لكـل ،النفسیة واالجتماعیة من األسر األخـرى 

 المختلفـة التـي یواجههـا الوالـدان من المعـاق وأسـرته تـرتبط بالـضغوط األسـریة والمـشكالت 
العوامــل التــي تــرتبط بالمعانــاة األســریة وتتلــل كمــا أن متطلبــات الرعایــة الخاصــة بالمعــاق تعــد مــن أهــم  

  . )1(من استعداد األسر لرعایة  المعاق
    . تعریف المشكالت األسریة ألسر المعاقین عقلیا  1
عرف العدید من الباحثین الضغوط األسریة على أنها تمثل حالة من اإلجهاد تتسم  

ت التي تضغط على األسرة بالتوتر العضوي والنفسي والصراع المستمر بین االختیارا
ٕ كما أن ظهور أثر حالة اإلعاقة لدي االبن وادراك ،لتخفیض التوتر وتحقیق التوازن 

األسرة لذلك یجعلها تستشعر حالة من التوتر واإلجهاد المرتبطة بالمتطلبات االنفعالیة 
ءات البطيء واإلجراكما أن إعاقة الطفل ونمو ، یة واالجتماعیة والتعلیمیة واالقتصاد

الخاصة المطلوبة للعنایة البدنیة والنفسیة والمشكالت المالیة لألسرة والتوترات الناجعة 
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 وصعوبة أسالیب التربیة والعالقة بین ،عن السیطرة غیر الناضجة للطفل على ذاته 
  االبن المعاق وأسرته 

  
  

___________________  
  50 محمد عبد المحسن الفوزان ء مرجع سابق ء ص -)1(

ٕذلك یخلق ضغوطا نفسیة واجهادا من قبل أسرة الطفل المعاق وذلك ألن أثر اإلعاقـة  كل
  .  )1(لیس مقصورا على األشخاص المعاقین عقلیا بل على أسرهم أیضا

    : مصادر المشكالت المختلفة ألسر األطفال المعاقین عقلیا -  2
تلفــــة ألســــر ركــــزت بعــــض الدراســــات علــــى تحلیــــل مــــا یعــــرف بمــــصادر المــــشكالت المخ 

ـــا ووجـــدت أن منهـــا  ومنهـــا مـــا یتعلـــق . مـــا یتعلـــق بخـــصائص االبـــن المعـــاق عقلیـــاالمعـــاقین عقلی
  . بخصائص الوالدین

  .  مصادر المشكالت األسریة المتعلقة بخصائص االبن المعاق  عقلیا -ا  
توجد بعض الخصائص المرتبطة بخصائص االبن المعاق عقلیا مثل نسبة ذكائه  الحالـة  

ة له تأهیل المعاق عقلیا البالغ ودرجة استقاللیته وغیرها وفیما   الباحثـة ألهـم هـذه الصحی
  : المصادر المتعلقة بخصائص االبن المعاق عقلیا وهى كالتالي 

  صعوبة تكیف االبن  المعاق مع المجتمع 
تمثل صعوبة تكیف المعاق عقلیا مع مجتمعه وأسـرته إحـدى المـشكالت التـي تواجـه أسـرة  

الطفـل الـذي قـد یتجـه إلـي إیـذاء نفـسه أو إیـذاء الغیـر والتـصرف بـشكل سـیئ ممـا قـد هذا 
یؤثر على أسرته بالسلب وعلیه أیضا فقد تكثـر المناسـبات التـي یـسمع فیهـا الطفـل أسـرته 

ممـا یـصیبه باإلحبـاط واإلحـساس "   الطفل غبي و سیئ التصرف"والمعلمین یتولون أنه  
أ بالتـصرف بـشكل سـیئ بـصورة أكبـر ممـا قـد یـستفز الوالـدین فیـسیئون فاشل ممـا یجعلـه یبـدبأنه طفل 

   .)2(معاملته جسدیا  
   نسبة الذكاء لالبن المتخلف عقلیا  - 

أظهرت نتائج بعض الدراسات أن هناك متغیـرات قـد یكـون لهـا تـأثیر علـى درجـة الـضغط 
ــة فــي نــسبة ذكــاء االبــن المعــاق وعمــره وحالتــه ــدین ممثل وقــد ,  الــصحیة الواقــع علــى الوال

أشـار بعــض البـاحثین إلــي أن األم التــي تقـوم برعایــة ابـن معــاق عقلیــا بدرجـة بــسیطة أقــل 
    . )3(عرضة للضغوط من األم التي تقوم برعایة ابن متخلف عقلیا بدرجة شدیدة
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_____________  
د قائد  استیوارت إرشاد اآلباء ذوي األطفال غیر العادیین ء ترجمة عبد الصمجاك سي)   1(  

  .   143 -  142ء ص ص   1995النشر والمطابع ء جامعة الملك سعود ء : األغبري الریاض
  .   184ه   182المرجع السابق ء ص ص )   2( 
  .   59سمیة طه جمیل ء مرجع سابق ء ص )   3(  
  

وذلك بسبب أن خصائص االبن المعاق ذهنیا بدرجة بسیطة تمثل عبئا أقل على األم 
درجة الذكاء كما . وهذه الخصائص متمثلة في  شدیدة المعاق ذهنیا بدرجةمن االبن 

 .القدرات المختلفة للتعلم , حددتها اختبارات الذكاء 
ومما ال شك فیه أن مشكالت اآلباء الذین لدیهم أطفال ذوي درجة إعاقة شدیدة أو    

, ة بسیطة أو متوسطة كثیرا مقارنة بمشكالت اآلباء الذین لدیهم حاالت إعاق عمیقة تزداد
وفى الواقع أن األطفال الذین لدیهم إعاقة بالغة غالبا ما تكون لدیهم جوانب قصور 

 مثل أن یبدو لدیهم نقص شدید - متعددة تفوق الخصائص المرافقة لحالة عجز متفردة 
في النمو المعرفي  مهارات التخاطب عجز عن العنایة بالذات ورعایة أنفسهم مما یستلزم 

 الضغوط المزمنة حیث یمثل الطفل مصدرا من مصادر  ،  خدمات إرشادیة لألبوینوجود
  والتي تتحول ألزمات عند تناط زمنیة محددة

   . الحالة الصحیة لالبن المعاق عقلیا- 
یوجه إلي األطباء كثیر من اللوم بسبب الطریقة التي یوصلون بها المعلومات حول حالة  

كثیرا من اآلباء ال یبدوا ضیقهم فقط حول كیفیة إخبارهم كذلك فإن , الطفل إلى والدیه 
ٕوانما أیضا حول المعلومات نفسها التي یخبرهم بها األطباء بخصوص , بحالة طفلهم 
حیث یتطلع اآلباء إلي الرأي الطبي بخصوص طبیعة و درجة اإلعاقة , حالة الطفل 

وقد قدم   لي بالتخلف العقواحتمال إصابة طفلهما الثاني , لدي الطفل وتطورات الحالة 
بعض الباحثون التوصیات اآلتیة لتقدیم اإلرشاد والخدمات الطبیة الشاملة لألشخاص 

   -.الذین لدیهم تخلف عقلي وأسرهم 
 ینبغي على الممارس العام وطبیب األطفال أن یتلقوا مزیدا من التدریب الطبي في - 

  . معاقین وخصائصهمالجوانب الطبیة والنفسیة والتعلیمیة لألطفال ال
 یجب أن یكون األطباء أكثر رغبة في معالجة األطفال المعاقین من األمراض الشائعة - 

 النوعیة من األطفال بسبب   هذهفي مرحلة الطفولة حیث یحتاج األمر إلي تدریب خاص لعالج
  . إعاقتهم
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   . المناسب عند الضرورة األطباء معلومات كافیة لیحیلوا المعاق للتخصصىیجب أن یكون لد - 

 كما یجب أن یكونوا واعین وراغبین في إحالة المعاق إلي المصادر الطبیة واالجتماعیة 
و من هذا المنطلق فإن اإلرشاد الطبي یجب أن یتم بمهارة كبیرة لمحو . المالئمة للحالة

  . مشاعر الذنب واأللم المرافقة الكتشاف اإلعاقة
  ن المعاق عقلیا المشكالت الجنسیة لالب- د  
من المشاكل ألكبري التي توقع أسر المعاقین عقلیا البالغین منهم على وجه الخصوص  

ومدي إمكانیة التوافق , تحت ضغوط نفسیة شدیدة هي الحیاة الجنسیة لهؤالء األبناء 
وقد أشارت نتائج دراسة , والزواج لدیهم وهي من المشكالت المتعلقة بخصائص االبن 

 أن الحیاة الجنسیة لألبناء ، المعاقین عقلیا ومدي قدرتهم على القیام أدجرتون إلي
الدین بمسئولیات األبوة واألمومة تعد من أهم مصادر الضغوط النفسیة التي تقع على الو

الضغوط النفسیة واالجتماعیة من خالل  مناقشة الوالدین  ویتم التخفیف من حدة هذه   
الفئة حیث أن  عاقة العقلیة عن قرار الزواج لهذه  للمتخصصین في العمل مع حاالت اإل

نسبة كبیرة من حاالت فئة التخلف العقلي البسیط تتمكن من النجاح في الزواج بصورة 
    . )1(أقرب للطبیعیة

ومن الناحیة العلمیة وجد أن معظم األفراد المعاقین عقلیا یمرون بمراحل النمو الطبیعي  
المراحل أبطا  ٕوان كان المعاقون یمرون بهذه ,  غیر المعاقین نفسها التي یمر بها األفراد
وبالتالي فإنهم یمرون أیضا بمرحلة البلوغ الجنسي في الغالب , وأحیانا أسرع من غیرهم 

وبالنظر لضعف إدراك , كما أن لهم في األغلب االحتیاجات نفسها التي لآلخرین , 
ر التي تحكم السلوك االجتماعي فإن كثیرا من هؤالء األفراد المعاقین ذهنیا للقیم والمعایی

وبالتالي , هؤالء األفراد قد ال یمیزون بین السلوك المقبول اجتماعیا والسلوك الغیر مقبول 
بعض أنماط من السلوك ) بدوافع عاطفیة أو جنسیة ( فقد نجدهم یطورون في المجال 

تي یظهرها بعض  نتیجة لبعض ردود األفعال ال- لسوء الحظ -التي قد تتعزز 
إن األطفال المعاقین عقلیا یتسمون بشكل عام بسهولة انقیادهم , المحیطین بالطفل 

   .لآلخرین 



 76

  
  

___________________  
  .   55 -  54ص ص , مرجح سابق , سمیة طه جمیل )   1(  

المعاقین یعملون على استغاللهم الصفة قد جعلت بعضا من ضعاف النفوس من غیر  وهذه  
وهو األمر الذي قد یحدث في بعض األحیان إن لم نحسن تنشئة . رب غیر أخالقیةلمآ

   . )1(أطفالنا المعاقین وتربیتهم 
كما یوجد الكثیر من األفكار والمعتقدات الثقافیة غیر الصحیحة فیما یتعلـق بـالجنس لـدي  

لـــشباب والخرافـــة األكثـــر شـــیوعا فـــي هـــذا الـــصدد هـــي أن األطفـــال وا, األطفـــال المعـــاقین 
المعاقین ال عالقة لهم بالجس أو السلوك الجنسي بالتالي فهم في غیر حاجـة إلـي التربیـة 

والحقیقة أن كل األطفال كائنات اجتماعیة وجنسیة منـذ الیـوم األول لـوالدتهم إذ , الجنسیة 
ینمو كل األطفال ویصبحون مراهقین بأجساد مكتملة النضج البدني مصحوبا بالكثیر مـن 

ـــسیة االحتیاجـــ ـــسبة للغالبیـــة العظمـــي مـــن , ات االجتماعیـــة والجن وهـــذا األمـــر حقیقیـــا بالن
العتبـارات , ویعتقـد كثیـر مـن النـاس , األطفال بما فیهم األطفال ذوي اإلعاقات المختلفـة 

بـل , عدیدة معظمها خاطئ أن األشخاص المعـاقین لـن یتزوجـوا ولـن یكـون لـدیهم أطفـاال 
طفــال وبالتــالي فهــم ال یحتــاجون إلــي تعلــم أي شــيء ٕلــیس مــن حقهــم الــزواج وانجــاب األ

إذ , وهــذا األمــر غیــر حقیقــي أیــضا , مــرتبط بالموضــوعات الجنــسیة أو الــسلوك الجنــسي 
أصــبح مــن حــق المعــاقین أو ذوي االحتیاجــات الخاصــة مــع تزایــد إدراك حقــوقهم خاصــة 

هم الشخـصیة حقهم في العیش بصورة أكثر اسـتقاللیة ومـا یفرضـه ذلـك مـن تحـسین كفـاءت
ــتهم للتمتــع بكافــة أشــكال أنــشطة وخبــرات الحیــاة االجتماعیــة العادیــة ومنهــا بطبیعــة  وأهلی
ٕالحال الحق في الزواج وتشكیل أسرة واشباع الدوافع الجنـسیة فـي إطـار اجتمـاعي شـرعي 

كما توجد معتقدات ثقافیة أخرى تؤكد أن األطفال المعاقین عقلیـا ینزعـون إلـى  , )2(مقبول
وقـــد وجـــد أن األســـرة تتـــأثر كثیـــرا بهـــذه المعتقـــدات , ة أو إلـــى االنحـــراف الجنـــسي الجریمـــ

المعاقین عقلیا فلیس صحیحا أن هؤالء األطفال ینزعون إلى الجریمة أو الشائعة عن األطفال 
  . إلى االنحراف الجنسي

_________________  
وقین عقلیا مقالة منشورة على أمل المخزومي التربیة الجنسیة و التعامل االجتماعي للمع)   1( 

 ,مجموعة المساندة  لمنع االعتداء على الطفل و المرأة  االنترنت في موقع 
www.musanda.com   ,2007 4- 1 ص ص   
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التربیة الجنسیة لألطفال و المراهقین ذوي االحتیاجات الخاصة , محمد السعد عبد الجواد )   2(  
  بحث 2004  2- 1وي االحتیاجات الخاصة  ص ص إشراف جمعیة الحیاة للجمیع لرعایة  ذ

   www.guilfkids.com. منشور على موقع 
  بل العكس هو الصحیح فالطفل المعاق أكثر حاجة إلى الحب والحنان من الطفل العادي  
یعــرف بالتربیــة الجنــسیة لــذوي االحتیاجــات الخاصــة  ومــن هنــا جــاءت الحاجــة الملحــة لمــا  

  تفرضـــه كـــل االعتبـــارات العلمیـــة والدینیـــة إال أنـــه یمثـــل تحـــدیا االتـــي تعتبـــر أمـــرا  وجوبیـــ
صعبا واختبارا جدیا إلرادة المجتمع المعلنة فقط علـي المـستوي النظـري إذ ال یتـاح لهـؤالء 
األشــخاص علــي أرض الواقـــع الفــرص التـــي تمكــنهم مــن اكتـــساب المعلومــات والمهـــارات 

وعلیـه فهـم فـي حاجـة , والسلوك الجنـسي واالتجاهات والقیم الضابطة للسلوك االجتماعي 
ماســة إلــي مــواد تعلیمیــة مقــروءة بلغــة تتناســب مــع قــدراتهم وبنــائهم النفــسي لیتمكنــوا مــن 

إذ مــن خـالل فــرص الــتعلم ومناقـشة مختلــف أبعــاد , الحـصول علــي مثــل هـذه المعلومــات 
والقــــیم النــــشاط الجنــــسي اإلنــــساني وفهــــم المــــضامین واألبعــــاد االجتماعیــــة لهــــذا النــــشاط 

  . والضوابط المنظمة له وتنمیة وعیهم بمسئولیتهم الذاتیة عن أجسادهم وأفعالهم 
و تتفق الباحث  مع الرأي القائـل بأنـه تجـدر اإلشـارة إلـي أن التحـدث بـصیغة الجمـع عـن  

ـــاین  ـــافي وطبیعـــة التب ـــذوي االحتیاجـــات الخاصـــة هكـــذا إجمـــاال أمـــرا یتن التربیـــة الجنـــسیة ل
 النفسیة والسلوكیة لفئـات ذوي االحتیاجـات الخاصـة فمنطـق األمـر الشدید في الخصائص

یقتضي عند التحدث عن التربیة الجنـسیة مـثال لفئـة ذوي االحتیاجـات الخاصـة مـن الـصم 
  أو ضعاف السمع أو المعاقین عقلیا أو من ذوي 

ـــسیة   ـــي الخـــصائص النف ـــشدید ف ـــاین ال ـــك التب ـــا ذل ـــي اعتبارن اضـــطراب التوحـــد أن نـــضع ف
   )1(كیة لفئات ذوي االحتیاجات الخاصةوالسلو

ومـن واقـع عمــل الباحـث فــي مجـال اإلرشــاد األسـرى ألسـر المعــاقین عقلیـا تتفــق كلیـة مــع  
حیــث أن معظــم األطفــال المعــاقین , الــرأي القائــل بأهمیــة التربیــة الجنــسیة للمعــاقین عقلیــا 

  .یر المعاقین عقلیا یمرون بمراحل النمو الطبیعي نفسها التي یمر بها األفراد غ
  
  

______________  
التربیة الجنسیة لألطفال والمراهقین ذوي االحتیاجات الخاصة  بحث , محمد السعید عبد الجواد ) 1(

جمعیة . إشراف , مقدم ضمن فعالیات الدورة التدریبیة لتأهیل العاملین في مجال التربیة الخاصة 
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بحث منشور علي ,   1ص ص , مرجع سابق , الحیاة للجمیع لرعایة ذوي االحتیاجات الخاصة 
  www.guilfkids.com. موقع 

كمــــا أن لهــــم نفــــس االحتیاجــــات االجتماعیــــة , و یمــــرون أیــــضا بمرحلــــة البلــــوغ الجنــــسي 
والجنـسیة التـي لآلخـرین والتـي یجـب أن یـتم إعطـاء األسـرة فكـرة عنهـا مـن خـالل اإلرشــاد 

خــالل إمــداد األســرة بالمعلومــات العلمیــة  و مــن لیــا األســرى والتربیــة الجنــسیة للمعــاقین عق
المبسطة عن خصائص مرحلة المراهقـة والبلـوغ التـي یمـر بهـا األبنـاء المعـاقون عقلیـا مـع 
التأكیــد علــى أن الــشخص المعــاق لــه نغمــر االحتیاجــات النفــسیة والجنــسیة الموجــودة لــدى 

ووفتــــا للقــــیم , ه والتــــي یجــــب أن تقــــنن وفتــــا لمعــــاییر المجتمــــع وأخالقیاتــــ, الفــــرد العــــادي 
الضابطة للسلوك االجتماعي والسلوك الجنـسي وتوظیـف الـسلوك الجنـسي للمعـاقین عقلیـا 

فضك عن توعیة األسرة باألسالیب العلمیة السلیمة التي , في إطار ضوابط قیمیة وثقافیة 
ومـع تبنـى الباحـث  لهـذا , تمكنها من التعامل مع األبناء المعاقین عقلیا فـي هـذه المرحلـة 

حیــث , إال أنـه یــضیف بعـدا جدیـدا یعــزز  أهمیـة التربیـة الجنــسیة للمعـاقین عقلیـا , الـرأي 
انه بالنظر لضعف إدراك هؤالء األفراد المعاقین عقلیا للقـیم والمعـاییر التـي تحكـم الـسلوك 

ــا , االجتمــاعي  فــإن كثیــرا مــن هــؤالء األفــراد قــد ال یمیــزون بــین الــسلوك المتبــول اجتماعی
ـــول والـــسلوك الغ ـــد نجـــدهم یـــسلكون , یـــر مقب ـــسیة -وبالتـــالي فق ـــدوافع عاطفیـــة أو جن  - ب

 نتیجــة لــبعض ردود األفعــال - لــسوء الحــظ -بعــض أنمــاط مــن الــسلوك التــي قــد تتعــزز 
حیـث أن األطفـال المعـاقین عقلیـا یتـسمون بـشكل , التي یظهرها بعض المحیطین بالطفل 

 -شــجعت بعــضا مــن ضــعاف النفــوس وهــذه الــصفة قــد , عــام بــسهولة انقیــادهم لآلخــرین 
وهـو األمـر الـذي قـد یحـدث , من غیر المعـاقین ه علـى اسـتغاللهم لمـآرب غیـر أخالقیـة 

في بعض األحیان إن لم نحسن تنشئة أطفالنا المعـاقین وتـربیتهم وتـوعیتهم وتـدریبهم علـى 
سـتغالل وشـغل أوقـات فـراغهم وا, كیفیة حمایة أنفسهم ومراعاة األمـس الدینیـة فـي التربیـة 

  . الطاقة الموجودة عندهم بما یعود علیهم بالفائدة 
  :  تأهیل  المعاق عقلیا البالغ ودرجة استقاللیته - هـ   

كمـا أن عـدم   لفتـرة طویلـة قـد تمتـد لطـول العمـرإن االبن المعاق یظل معتمدا على والدیه 
المـشكالت حصوله على عمل وعدم كفاءته أو نجاحه في أي عمل یقوم بـه یعـد مـن أهـم 

  .العضوي  كذلك نجد أن تطور شخصیة المعاق االجتماعیة ال یتوافق مع نمو ، التي تواجه الوالدین
  
   

  لذا یجب التركیز على تأهیل , یظهر المعاق عقلیا كطفل كبیر وسط أناس بالغین وبذلك 
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د والمقـصو, المعاق حیث أن الهدف من ذلـك هـو أن یعتمـد علـى نفـسه بإمكانیاتـه الذاتیـة 
  .بالتأهیل هو التأهیل العضوي والنفسي واالجتماعي واستغالل وقت الفراغ 

 ویجــب العنایــة بتــشغیل المعــاقین عقلیــا فــي األعمــال والحــرف البــسیطة المناســبة لقــدراتهم 
وهـذا یـصدق   در اإلمكان ٕوامكاناتهم لتحقیق االكتفاء االقتصادي واالعتماد على النفس بق

یـؤدي  والـذي بـدوره   ط ى العمل من حاالت التخلف العقلـي البـسیبالنسبة للقادرین منهم عل
  .إلي تخفیف الضغوط الواقعة على الوالدین 

  : المشاكل السلوكیة لالبن المعاق عقلیا - و 
تواجه األطفال المعاقین عقلیـا كثیـرا مـن المـشكالت الـسلوكیة الناجعـة عـن تـصرفات غیـر  

بعـض التـصرفات  االعتـداء علـى اآلخـرین  , یفة مقبولة اجتماعیا مثل نوبات الغضب العن
  ولعـل  المـشكالت   وهنـاك أسـباب عدیـدة لهـذه   اآلخـرین  الـذات أو تجـاه   العدوانیة تجاه  

الــسبب األكثــر شــیوعا لهــذه المــشكالت هــو أن االبــن المعــاق عقلیــا یعتقــد أن هــذا الــسلوك 
   .هو طریقة جیدة للحصول على اهتمام اآلخرین

   :ت خاصة بالتخطیط األسرى للمستقبل لالبن المعاق عقلیا  مشكال- ز 
إن واحدا من أهم ما یشغل آبـاء األطفـال المعـاقین عقلیـا هـو مـاذا یخبـئ المـستقبل لهـؤالء  

ففي السنوات األولي من , األطفال عندما ال یكون في وسع اآلباء المداومة على خدمتهم 
 لـه الحـق فـي االلتحـاق بالمـدارس حتـى ویكـون, عمر الطفل یعیش عـادة فـي بیـت أسـرته 

وعنــد هــذه الــسن فــإن المعــاق عقلیــا یكــون ال , نهایــة المرحلــة التــي یحــق لــه أن یحــضرها 
یــزال فـــي حاجـــة إلـــي دعـــم أســـرته ومــساندتها لـــه ألنـــه ال یـــتمكن مـــن الناحیـــة االجتماعیـــة 

داد مطالبــه وعنــدما یكبــر فــي الــسن وتــز, " الــسوي   "والذهنیــة أن یــسلك كمــا یــسلك الراشــد 
و یتمركـــز تفكیرهمـــا حـــول أیـــن وكیـــف ســـیتم الوفـــاء , وتتجـــه قـــوي األبـــوین إلـــي الـــضعف 
وهنا قد تخطر فكرة إیداع االبـن فـي   بعد وفاتهما ،-بحاجات االبن المعاق عقلیا خاصة 
ولكنهــا تــصبح فكــرة صــعبة بعــد تلــك الــسنوات الطویلــة  أحــد معاهــد أو مؤســسات الرعایــة  

  .ت أسرته وبین أفرادها ووسط مجتمعه التي عاشها في بی
  

 مع تقدمهما في السن   إلـى   -وفى مجتمعاتنا الشرقیة نجد أن المسئولیة تنتقل من اآلباء 
  . )1(الذین یمكنهم تحمل المسئولیة  أخوة الطفل العادیین 

   - .  مصادر المشكالت األسریة المتعلقة  بخصائص الوالدین-ب 
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لمشكالت المتنوعة المرتبطة بحدوث اإلعاقة العقلیة والتي لها بال شك توجد العدید من ا 
  . على كل من حیاة األسرة والمعاق تأثیرها

وتتعـــدد وتتنـــوع هـــذه الـــضغوط وتتخـــذ أشـــكاال مختلفـــة مثـــل الـــضغوط المالیـــة والتكـــالیف  
االقتــصادیة لإلعاقــة واآلثــار االجتماعیــة والنفــسیة لهــا فــضال عــن تــأثیر اإلعاقــة الــسلبي 

ــــى ــــة لألســــرة عل ــــاة المهنی ــــب الحی ــــل حــــدة هــــذه المــــشكالت تبعــــا ,  مطال ــــد أو تق كمــــا تزی
  .  للخصائص االجتماعیة والثقافیة للوالدین 

      المستوى االقتصادي و االجتماعي و الثقافي  لألسرة- 1
یــؤدي وجــود طفــل معــاق فــي األســرة إلــي حــدوث أزمــة انفعالیــة داخــل هــذه األســرة وتتعــدد  

اختالفــا كبیــرا بــاختالف الخــصائص والمــستویات الثقافیــة واالجتماعیــة األزمــات وتختلــف 
وبالنسبة لألسر ذات المستوي االجتماعي االقتصادي المرتفـع نجـد كثیـرا حـدوث , لألسرة 

حیــث تفقــد هــذه األســر   ا أزمــات مأســاویة خاصــة بعــد تــشخیص حالــة االبــن المعــاق عقلیــ
ألن اإلعاقـة غیـر مقبولــة فـي ذهـن الوالــدین  ن  التوقعـات المهنیـة التــي تمنتهـا بالنـسبة لالبــ

وعلى سـبیل المثـال فـإن بعـض العـائالت التـي ینتـشر , ألنها تسیر عكس نظام القیم لهما 
فیهـــا التعلـــیم العـــالي والتخصـــصات الراقیـــة بـــشكل كبیـــر ممـــا یجعـــل أبنـــاء هـــذه العـــائالت 

ق عقلیـا فـإن هـذا یعنـي فإذا رزق أحدهم بطفل معا  ي یتبنون قیم خاصة لالنجاز األكادیم
أزمـة القـیم لـم قـد تكـون (واآلبـاء الـذین یعیـشون   یم التي لدیهم عـن التعلـیم التصادم مع الق
وقد یظهر النوع البسیط من هذا الرفض في صورة  لرفض االبن المعاق عقلیا  لدیهم اتجاهات 

  .حمایة زائدة 
إلیـداع الطفـل فـي إحـدى أما في الحاالت المتطرفة فقد یظهـر الـرفض فـي شـكل مـسارعة 

بینمــا نجـــد أن , المؤســسات التــي یقـــیم فیهــا الطفــل بـــشكل دائــم مـــع إنكــار لوجــود الطفـــل 
األسر ذات المستوي االجتماعي المـنخفض تحـدث مـا یـسمي بأزمـة تنظـیم الـدور وتحـدث 

وهي تترسب لدي األبوین بعدم قـدرتهما علـى التعامـل مـع الطفـل , مباشرة بعد التشخیص 
 .  

______________  
   388ص   175كریستین مایلز ، مرجع سابق  ص ) 1 (

  . وتكون الشكوى الشائعة لدي األمهات في هذه المجموعة هو  صحتهم البدنیة  
   الجانب النفسي االنفعالي  - ب 
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یختص هذا الجانب بردود الفعل األسریة لمیالد طفل معاق في األسرة حیث أن تقبل هذه  
 یة لذلك فإن مساعدة هؤالء اآلباء على تقبل الواقع یعتبر من أولالحقیقة أمر صعب للغا

  .أهداف اإلرشاد والتخلص من كافة المشاعل السلبیة التي یستشعرها الوالدان تجاه هذا الواقع
   الجانب المالي  –ج   
  . ةوقد یشكل ذلك عبئا مالیا إضافیا على األسر حیث تكون لدي الطفل المعاق مشكالت صحیة كثیرة   
    -  المنطقي–الجانب العملي  –د  

 وهــو جانــب یتــصل بــسعادة األســرة وعالقاتهــا ، والمعیــشة الیومیــة والتنقــل وتنــاول الطعــام 
وارتــداء المالبــس وقــضاء الحاجــة والتخاطــب بالنــسبة للطفــل المعــاق ممــا یفــرض علیهمــا 

ة بتربیة الطفـل عدة أنواح من اإلجهاد ترتبط عاد  Smith حدد سمیث دوق. إجهادا ومشقة
المعاق وهذه العوامل المجهدة توضح أكثر الضغوط والمسئولیات اإلضافیة غیر المتوقعة 
والتي یجـب أن یتعامـل معهـا آبـاء األطفـال المعـاقین وهـذه مـن العوامـل التـي تـسبب اإلجهـاد مـا 

  : یلي
ــة الطفــل الممزقــة  ــ. عــن اآلخــرین اخــتالف مظهــره . التفكیــر بحال ر مــن حاجــة الطفــل للكثی

 . سلبیة االتجاهات المجتمعیة نحو المعاقین. االنتباه    صعوبة توفیر العنایة المستمرة له
قلـــة . زیـــادة التكـــالیف الطبیـــة الخاصـــة بالطفـــل. وجـــود أســـئلة مجهولـــة بالنـــسبة للمـــستقبل

تجنــب األســرة المواقــف . ابتعــاد األصــدقاء عــن األســرة, المعلومــات الدقیقــة عــن اإلعاقــة 
التنـاقض . شرخ في عالقة االتصال مع الطفـل, ردود فعل لألسرة واألقارب  , االجتماعیة

التنــاقض فــي اآلراء حــول أســالیب التعامــل معــه والتــي , فــي اآلراء حــول أســالیب تربیتــه 
  .تتفاوت ما بین الشدة والحمایة الزائدة 

   مــــن أهــــم مــــصادر الــــضغوط لــــدي أمهــــات األطفــــال المعــــاقین هــــي الوقــــت اإلضــــافي 
لوب لرعایة هذا الطفل فقد تقتطع األم مـن وقتهـا لالبـن المتخلـف عقلیـا علـى حـساب المط

   . ٕوظیفتها كزوجة وكأم وانسانة أو العكس
  
  
  
    : المشكالت المختلقة ألسر األطفال المعاقین عقلیا-  لثاثا
ـــؤدى اإلعاقـــة العقلیـــة بعـــض األدوار والوظـــائف الـــسلبیة المتمثلـــة فـــي ظهـــور مـــشكالت   ت

  :وهى كالتالي , ة واجتماعیة ونفسیة متعددة تعانى منها أسر المعاقین عقلیا اقتصادی
  :  المشكالت االقتصادیة لإلعاقة العقلیة -ا  
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إن مجال دراسة التكلفة االقتصادیة ألسر المعاقین تعتبر من الدراسات شبه          
  النادرة 

ــة اهتمامــات ا ــدول النامیــة نظــرا لقل لبــاحثین والمهتمــین بمجــال  خاصــة التــي تجــرى فــي ال
  .رعایة المعوقین بوجه عام 

رة مــــن الناحیــــة ـورغــــم ذلــــك إال أن الحقیقــــة الالفتــــة للنظــــر أن اإلعاقــــة تــــؤثر علــــى األســــ
  . )1(االقتصادیة حیث تتعدد  اآلثار االقتصادیة الناتجة عن وجود إعاقات داخل األسرة 

لمعــاق وهــذا العــب ء المــادي یتــضمن فاإلعاقــة تمثــل عبئــا مادیــا كبیــرا علــى أســرة الطفــل ا 
مثــل نفقــات رعایــة الطفــل العامــة والرعایــة الطبیــة والعالجیــة . كــال مــن التكــالیف المباشــرة 

وشــراء األجهــزة التعویــضیة ونفقــات التربیــة والتعلــیم والتــدریب الخــاص للطفــل المعــاق فــي 
( ع وقت العمـل ضیا. فضال عن التكالیف غیر المباشرة مثل .المراكز الخاصة بالمعاقین

  .إجازة األم لرعایة طفلها المعوق 
    . )2(إقامة المعاق في مؤسسة تربویة لرعایة الطفل وبالنسبة لإلعاقة العقلیة 

فقــد كــشفت إحــدى الدراســات فــي األردن عــن واقــع التكلفــة االقتــصادیة للطفــل الواحــد فــي  
ي اإلعاقــات بحــوالي یــصل تكلفتــه فــي مراكــز متعــدد: مراكــز اإلعاقــة علــى النحــو التــالي

دینار فـي مراكـز اإلعاقـات العقلیـة ، كمـا تـصل التكلفـة مـا بـین   140دینار شهریا    170
     )3(  دینار للرعایة النهاریة فقط  100-70

وفـى دراســة عــن التكـالیف المادیــة لإلعاقــة فـي الوالیــات المتحــدة األمریكیـة وجــد أن أعلــي 
وتــأتي بعــدها تكــالیف العــالج الجـــسمي » ألطفـــالالنفقــات الفردیــة للمعــاق كانــت جلیــسة ا

  والتأهیلي في المقام األول لنفقات األسر موضع الدراسة ، 
______________  

  .  159عبد اهللا محمد عبد الرحمن ، مرجع سابق، ص )  1 ( 
  .  108 -  107دارلنج ، مرجع سابق ، ص ص , سیلجمان )  2( 
  .   163ص , ع سابق مرج, عبد اهللا محمد عبد الرحمن )  3 (

حیث أن معظم هذه الخدمات العالجیة ال تغطیها دائما مظلة التأمین الـصحي ، ووجـدت 
  هذه الدراسة أیضا أن متوسط النفقة الشهریة لألسرة

علـى میزانیتهـا وهـو مبلـغ كبیـر بالنـسبة لـدخل %   40على هذه الخدمات یوازي أكثر مـن 
اآلثــار االقتـــصادیة لإلعاقــة علــى األســرة تتـــسم مــن هنــا نـــستطیع القــول بــأن . )1( األســرة

ومـن أهـم اآلثـار االقتـصادیة الـسلبیة . بأحداث تأثیرات سلبیة علـى الـدخل االقتـصادي لهـا
  .لإلعاقة على األسرة 
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مــضاعفة أجــور العــالج الطبــي والعــالج الطبیعــي ، زیــادة نفقــات التعلــیم والتأهیــل ونفقــات 
عالوة على ذلك نجد أن اآلثار االقتـصادیة لإلعاقـة شراء األجهزة التعویضیة األخرى ،  و

قد ال تنتهي بعد فترات التأهیل أو شراء األجهزة التعویضیة أو االنتهاء من مراحل التعلـیم 
األساســیة ألنهــا تــستمر باســتمرار حیــاة المعــاق ذاتــه حیــث یــشعر جمیــع أفــراد األســرة بنــوع 

ناك نـوع مـن العالقـات األسـریة القویـة خاصة إذا كانت ه, من االلتزام االقتصادي تجاهه 
أما إذا انعدمت هذه العالقات فسوف تكون هناك نتائج سلبیة علـى المعـاق بـصفة مباشـرة 

 .  
وبالنـــــسبة لآلثـــــار الـــــسلبیة لإلعاقـــــة علـــــى مـــــستوي المجتمـــــع یوجـــــد الكثیـــــر مـــــن اآلثـــــار   

فباإلضافة إلـى أن , االقتصادیة الناتجة عن زیادة المعوقین في المجتمعات النامیة الفقیرة 
غالبیة المعاقین تعتبر من الفئات غیر العاملة في المجتمع وال تـسهم فـي عملیـات اإلنتـاج 
الفعلیـة نجـد أن هــذه الفئـة وأســرها تعـیش علـى المــساعدات المالیـة أو مــن نظـام التأمینــات 

علـیم التي تستنزف الـدخل القـومي ، كمـا أن التكلفـة االقتـصادیة فـي مجـاالت تاالجتماعیة 
وتأهیــل وتــدریب وعــالج المعــوقین تعتبــر ذات تكلفــة اقتــصادیة عالیــة بالمقارنــة بالفئــات .

األخرى من المجتمع وبالتالي یشل ذلك مصادر عدیدة لألعباء االقتصادیة على المیزانیـة 
  . العامة ویؤثر بصورة مباشرة وغیر مباشرة على تحقیق سیاسات التنمیة بوجه عام 

  :.جتماعیة ألسرة األطفال المعاقین عقلیاالمشكالت اال_  ب 
توجـــد العدیـــد مـــن المــــشكالت االجتماعیـــة تعـــانى منهـــا أســــر المعـــاقین لعـــل أهمهـــا تلــــك 
ــــا هــــو الــــشخص  ــــة والمعــــاق والموصــــوم اجتماعی ــــة المحیطــــة باإلعاق الوصــــمة االجتماعی

  .فاقواإلشالمرفوض والمنبوذ اجتماعیا وتحیط به نظرات االزدراء واالحتقار أو الخوف 
______________  

  .   109مرجع سابق ، ص ص , دارلنج , سیلجمان )  1 ( 
ویحــیط باإلعاقــة العقلیــة هالــة اجتماعیــة تبــدو فیهــا اإلعاقــة والتــشوهات العــضویة الظــاهرة  

والمـصاحبة لهـا أكثـر وضـوحا وتتـسم بأنهـا غیــر مقبولـة اجتماعیـا ویتـسم المعـاق بأنـه أقــل 
لقهر الشدید الذي یرجع للوصـمة االجتماعیـة المنـسوبة إلیـه تحكما وضبطا لحیاته بسبب ا

 حیث أن المجتمـع ال یتـیح للموصـوم اجتماعیـا فرصـة الحـصول علـى فـرص متـساویة فـي 
   .الحیاة مثله مثل الشخص السوي

ویرجع المجتمع تصرفات المعاق إلـى الـشعور بـالنقص ویـستقبل كـذلك اسـتجابته الدفاعیـة 
ومع أن الـبعض مـنهم لدیـه القـدرة علـى االنـدماج  خلله وقصور لموقفه كتعبیر مباشر عن 
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الكامل في الحیاة االجتماعیة العادیة إال أن المجتمـع یوجـد للغالبیـة مـنهم شخـصیة جدیـدة 
  .الوصمة االجتماعیة  بناء على ردود أفعال الشخص وعالقة اآلخرین معه تجاه   

ن المفــاهیم األساســیة للــشخص التــي اصــطبغ  بهــا وهــذا یــؤدي إلــى تطــویر نمــط جدیــد مــ
  . بعدم الكفاءة أو الصالحیة االجتماعیة المعاق الموصوم بإعاقته مما ینجم عنه شعور 

ــا شخــصا غیــر ســوي وغیــر كفــئ  ككــائن اجتمــاعي  وغیــر   والمجتمــع یعتبــر المعــاق عقلی
قـــادر علـــى الوفـــاء بالتزاماتـــه االجتماعیـــة فهــــو لـــیس بإمكانـــه أن یـــؤدي دوره فـــي الحیــــاة 

ــالي تظهــر اإلعاقــة العقلیــة كأشــد الحــاالت المرضــیة ا الجتماعیــة فــي نظــر اآلخــرین وبالت
   .)1(تعبیرا عن عدم الصالحیة وعدم الكفاءة أو القصور االجتماعي النفسي 

ونفس المعني أشار إلیه محمد على محمد الـذي أكـد أن هنـاك مـیال قویـا نحـو النظـر إلـى  
التــي تنــسب لألشــخاص الــذین   Stigmateالوصــمة اإلعاقــات العقلیــة علــى أنهــا نــوع مــن 

یوصفون بهذه الحالة وذلك ألن كال من المرض العقلي والعصبي واإلعاقـة العقلیـة تحطـم 
حیاة الفرد وتقضي على استقراره االجتمـاعي ال مـن حیـث نتائجهمـا المباشـرة علـى األسـرة 

ر إلــى المــرض مــن فحـسب بــل باعتبارهمــا وصــمة اجتماعیــة حیــث یمیــل األفــراد إلــى النظــ
    .  )2(واقع الرؤیة الثقافیة الخاصة بهم

  
  
  _________________   

  .   70 -  69، ص ص   74 -  63ص ص , مرجع سابق , ألیس اسكندر بشاي ) 1( 
 85,   39 ص , مرجع سابق , االجتماع الطبي دراسات في علم , وآخرون , محمد على محمد )  2( 
   
 العدیـد مـن الدراسـات أكـدت أنـه توجـد أحكـام وتـصورات سـلبیة ومما سبق نخلـص إلـى أن 

من المجتمع المحیط بالمعاق عقلیا بدءا مـن األسـرة فالمدینـة والمجتمـع الكبیـر المحـیط بـه 
، وهـــذه األحكـــام والتـــصورات حـــول فئـــة المعـــاقین عقلیـــا تتـــسم بالـــسلبیة وتبـــدو بعیـــدة عـــن 

تمــع لهــذه الفئــة ، وقــد أكــدت جمیــع هــذه المفــاهیم العلمیــة وتتــصل بمــدي تتبــل أفــراد المج
  .الدراسات أن المصدر األساسي لهذه األحكام 
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  : الفصل الخامس 
      

   " ا المعاقین عقلیاألطفالتجاه  واألسرةالمتطلبات الوظیفیة للمجتمع  "  
  

  :تمهیــد
 المعاملـــــة و ظـــــل ذووا االحتیاجـــــات الخاصـــــة لفتـــــرة طویلـــــة  مـــــن الـــــزمن عرضـــــة لـــــسوء

ـــي بعـــض المجتمعـــات و الحـــضارات القدیمـــة   حـــد القتـــل إلـــىاالضـــطهاد الـــذي وصـــل ف
والتعـــذیب ، ولـــو عـــدنا إلـــى تـــاریخ معاملـــة المعـــاقین عقلیـــا عبـــر العـــصور و الحـــضارات 

 قتامــة، حیــث ظلــت اإلنــسانیة  مــن أكثــر فــصول تــاریخ الحــضارة االقدیمــة لوجــدناه واحــد
 واحدة مـن أكثـر -كل خاص حاالت التخلف العقلي الشدید و بش–معاملة المعاقین عقلیا 
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 تـتفهم المجتمعـات حـاالتهم و تتقبلهـا و تكفـل أنفصول تاریخ البشریة قسوة ، و ذلك قبـل 
لهــم حقــوقهم فــي الحیــاة الكریمــة و فــي الرعایــة المــستحقة المتكاملــة، و قــد تطــور الـــدور 

 اســـتخداملفهـــم المقتـــرن مـــن    عبـــر مراحـــل متدرجـــة مـــن ســـوء ااألفـــرادالمجتمعـــي لهـــؤالء 
 العــزل داخــل مالجــئ و مؤســسات إیوائیــة بــدافع الــشفقة إلــى، اإلبعــادالعنــف و االزدراء و 

ـــــة اجـــــاتهمیاحت إلشـــــباعبهـــــم  ـــــى، األولی ـــــصحیة و إل ـــــة ال ـــــي الرعای ـــــراف بحقـــــوقهم ف  االعت
نـدماج  تبنى فلسفة جدیـدة أساسـها التكامـل و االإلىهیلیة ثم أاالجتماعیة و التعلیمیة و الت

 العــادیین و المنــاداة بــان یتــاح لهــم فــرص الحیــاة الیومیــة الطبیعیــة مثلمــا یتــاح أقــرانهممــع 
 مـا لـدیهم اسـتثمارللفئات العادیة و ذلك بان یشاركوا في أنشطتها بما یسمح لهم بتنمیة و 

 قدر ممكن من القیـود و المحـددات بأقل فعلیة في ظل أوضاع بیئیة تتسم استعداداتمن 
 ذوي إلــى و االجتماعیــة، و یعكــس هــذا التحــول فــي الفلــسفة و النظــرة المجتمعیــة النفــسیة

 فلـن یـؤدي ذلـك األفـرادهمل هؤالء یاالحتیاجات الخاصة إدراكا عمیقا بأن المجتمع عندما 
 تفاقم مشكالتهم و مضاعفة إعاقتهم و أثارها الجانبیة لیـصبحوا عالـة علـى أسـرهم إلى إال

لمجتمعــات فــي النهایــة ســوى الخــسارة الكبیــرة لجــزء مــن ثــورة و مجتمعــاتهم و لــن تجنــي ا
 لهـم یحجـب عـنهم حقوقـا بإهمالـه المجتمـع أنالبشریة یتعین علیه استثمارها، فـضال علـى 

اجتماعیة یتوجب علیه كفالتها مع مبـادئ العدالـة االجتماعیـة و تكـافؤ الفـرص و  وإنسانیة
  .المساواة 

 اإلنــسانیة  الباحــث أدوار و وظــائف المجتمعــات و فــي هــذا الفــصل مــن الدراســة  یتنــاول
   الوظیفیـة، والمتطلبـات األسـرة المعاقین عقلیا، مع مناقشة  وظائف األطفالالمختلفة تجاه 

 األطفــــال، و تجــــاه  اإلعاقــــة إزاء المــــرض و األســــرةأدوار و وظــــائف ،  األســــريللنظــــام 
 تجـاه لألسـرةائف االیجابیـة المعاقین عقلیا و من خاللها یحاول الباحث الكـشف عـن الوظـ

  . المعاقین عقلیااألطفال تجاه لألسرة المعاقین عقلیا و أیضا الوظائف السلبیة األطفال
  .عقلیا  المعاقیناألطفالتجاه ئف المجتمعات القدیمة و الحدیثة التطور التاریخي لوظا: أوال

  : في المجتمعات القدیمة -أ
ي الحـــضارات القدیمــــة بالقـــسوة و العنــــف فــــي  و المجتمـــع للمعــــاقین فــــاألســــرة دور أتـــسم

 المعـاقین أفرادهـا الیونانیـة مـن األسـرة موقـف إلـىالتعامل مع فئة المعاقین عقلیا، فبالنظر 
 حد كبیـر بالحـضارة الیونانیـة التـي أقامـت دعائمهـا علـى القـوة الجـسدیة، إلى تأثرنجد انه 

الوحـوش الفرصـة للفتـك بهـم، و قـد  المعاقین فـي العـراء لتجـد األطفال إلقاءفلم تتورع عن 
 مــع أبنائهــا األسـريأیـد فالســفة الیونــان أمثـال ســقراط و أفالطــون و أرسـطو ذلــك التعامــل 



 87

  تــراث إلــى نظرنــا إذاو  )1( . یــشكلون عبئــا اقتــصادیا علــى المجتمــعبــأنهمالمعــوقین زعمــا 
 تـشویه أو  و نسقهم االجتماعي نجد أن قوانینهم كانت تسمح بـالتخلص ممـن بهـماإلغریق

 المـــشوهین خــارج حـــدود المدینـــة األطفــالُ دارا لعـــزل أفالطــوننقــص جـــسماني، كمــا أعـــد 
 ناقــصي النمــو فــي األطفــال عدیــدة یغرقــون أجیــاالإهالكــا لهــم، و فــي رومــا ظــل النــاس 

 دوافـــع و إلـــى، إن الظـــروف المجتمعیـــة فـــي تلـــك الحقبـــة التاریخیـــة كانـــت تـــستند األنهـــار
ُلخصها أن المعاقین تحل بهم أروحا شریرة،  لذا ینبغـي الـتخلص معتقدات ثقافیة خاطئة م

 فــي العــصور – أوروبــامــنهم حمایــة للمجتمــع مــن شــرورهم، و تحــدثت كتــب التــاریخ أن 
 إلـى باإلضـافةتلجـأ  كانت تتخذ أسالیب تتـسم بالقـسوة فـي معاملـة المعـاقین، فتـارة -الوسطى
  .و الشنقأ اإلغراق أوق و الحرأالتشویه  :  مثلأخرىمور أ إلى اعتقالهم

  
  

________________  

  .48عبد اهللا محمد عبد المحسن الفوزان، مرجع سابق، ص-)1(

  :اإلسالمي في المجتمع - ب

 و منهم المعاقین و – على ضرورة االهتمام بالفئات المحتاجة األدیانأكدت معظم 
عوقین بروح  و قد كان رجال الدین المسحي یوصون بمعاملة المرضى و الم-المرضى

 بوجه خاص إلى التعامل معهم تعامال عقالنیا یتسم بالرحمة اإلسالم، كما دعا األخوة
 انه في نفس الوقت أخذ أوضاعهم إال األسویاء العادیة مثلهم مثل باألمورحیث كلفهم 

 الشرعیة األمورالجسمیة و العقلیة و النفسیة بعین االعتبار حین خفف عنهم في بعض 
َلیس على اَألعمى حرج وال على اَألعرج حرج وال { م إعاقتهم فقد قال تعالى ال تالءالتي  ٌَ ْ ٌ ْ َْ َ ََ َ َ َِ َ َ ََ َ

ٌعلى المریض حرج َ َ َِ ِ َ ْ  اإلسالم اهتمامو من مؤشرات  من سورة الفتح ، 17اآلیة  } َ
 عن إلعراضه -صلى اهللا علیه و سلم –بالمعاقین أن عاتب اهللا تعالى نبیه الكریم 

 الذي كان یرید الدخول في -رضي اهللا عنه –ر عبد اهللا بن مكتوب الصحابي الضری
، إن العتاب الموجه من اهللا "األعمى ه جاءأن ىعبس و تول:" فقال اهللا تعالىاإلسالم

تعالى للرسول الكریم لم یكن الهدف منه سوى تنبیه جمیع المسلمین وحثهم على العنایة 
أم مكتوم هذا سیكون له شان و سیصبح  ابن طاقاته، إن استثماربالشخص المعاق و 
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والي المدینة مرتین كرمز مثالي على قدرة المعاق على التغلب على إعاقته و االندماج 
في المجتمع متى حظي بالرعایة التي یحتاجها، و على هذا یمكن القول أن العتاب 

 میاإسال لما صدر عن النبي من سلوك و هو في سیاق الدعوة قد رسم سلوكا القرآني
 تحقیر قیمته مهما كانت الفوارق أو اآلخر استضعاف على عدم باألساسراقیا یحث 

 غیرها، و قد بقي أثر هذا العتاب أوثقافیة أو جسدیة أو عرقیة  سواء أكانت مادیة أو
 ذلك الصحابي رأيُحیا في ضمیر الرسول فكان كلما " عبس"القرآني الوارد في سورة 

، و من هذا المنطلق  أهال بمن عاتبني فیه ربي " : ه قائد هش له و رحب بإال، األعمى
 فحرصت على اإلسالم من المعاقین بتعالیم أفرادها المسلمة مع األسرة تعامل تأثر

رعایتهم و توفیر سبل الحیاة الكریمة لهم و احترام إنسانیتهم، و في العصر الحدیث شهد 
 إنما و إحساناتعد رعایتهم تفضال و ، فلم ُاالمعوقون اهتمام دولیا و مجتمعیا متزاید

  . حقا مشروعا لهمأصبحت

  

 إلـى و المحلیـة التـي تـسعى اإلقلیمیـةجـل أقیمـت العدیـد مـن المنظمـات الدولیـة و أ و من 
هیلیة و العالجیـة و التعلیمیـة و التدریبیـة الـضروریة لهـم، و أمج التاربتوفیر الخدمات و ال

 بعــد أن اإلمكــان قــدر األســریةت داخــل بیئــاتهم تحــاول فــي نفــس الوقــت تقــدیم تلــك الخــدما
 المتخصـــصة فـــي مجـــال المعـــوقین عـــن اإلیوائیـــةتبــین عجـــز هـــذه المراكـــز و المؤســـسات 

و لــو  ، أســرهمتــوفیر الجــو النفــسي و العــاطفي الــذي یجــده المعوقــون عنــد تواجــدهم مــع 
ور فـي  المعاصـرة نجـد أنـه حـدث تـدهاإلسـالمیة وضـع المعـاق فـي المجتمعـات إلىنظرنا 

الظروف االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة اثـر بـشكل واضـح علـى فئـة المعـاقین حیـث 
ــــأثرهم بهــــذه الظــــروف أصــــبحوا ــــر المرغــــوب فیهــــا نتیجــــة ت ــــات المهمــــشة أو غی  مــــن الفئ

: المجتمعیــة التــي تــضاعف مــن إعاقــة المعــاق الجــسدیة و العقلیــة لتــصبح إعاقــات مركبــة
 أوضــــاعو عقلیــــة، و مــــن هنــــا یجــــب االعتــــراف بــــان  و اجتماعیــــة و جــــسدیة اقتــــصادیة
 أوضـــاع بــصفتها بــالد نامیــة هــي اإلســالمي المعــاقین فــي معظــم دول العــالم األشــخاص

 مــن تبــدأ حیــث یعــاني المعــاقون مــن مــشاكل ال حــصر لهــا اإلســالم إلیــهبعیــدة عمــا دعــا 
تكـاد  ن ال بـالمعوقیاإلسـالمإن عنایـة .التشخیص الطبـي و الرعایـة الـصحیة و االجتماعیـة

 األحیـانفـي كثیـر مـن   تعتبـراإلسـالمیة لدرجـة أن الـشریعة باألسـویاءتختلف عـن العنایـة 
البــصیرة ال فــي البــصر، والــدلیل علــى  أن العاهــة الحقیقیــة فــي الــروح ال فــي الجــسد، فــي
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ولقد ذرأنا لجهنم كثیرا من   {: قوله تعالى كاآلیاتذلك، ما صوره اهللا تعالى في كثیر من 
لهم قلوب ال یفقهون بها ولهم أعین ال یبـصرون بهـا ولهـم آذان ال یـسمعون  اإلنسالجن و

األعـراف     من سـورة 179   اآلیة  }بها أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
.     

ِوقفة المتأمل المعتبـر، فـإن اآلیـة الثانیـة تكـشف  ولئن كانت اآلیة األولى ترید منا أن نقف
قاعدة من أروع القواعد التي یقوم علیها الفكـر اإلسـالمي  نورانیة األخیرة عنفي كلماتها ال

ِ◌إنهـا ال تعمـى اَألبـصار ولكـن  {  بمختلـف أنواعهـا وأشـكالها   اقةاإلعفي تناول موضوع  َ َ ُ ََ ْ ْ َ َْ َ َ َِّ
ِتعمى القلوب التـي فـي الـصدور  ُ ُّ ِ َِّ ُ ُُ ْ َ ْ  ، قـال وفـي حجـة الـوداع.  مـن سـورة الحـج 46 اآلیـة } َ

إن اهللا ال ینظــر إلــى صــوركم وأمــوالكم، ولكــن ینظــر إلــى : " النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم 
  ".المفاضلة الحقیقیة بین البشر  وهنا تقع" قلوبكم وأعمالكم

  
، أال یفتي  المنادي أن ینادي وهو في موسم الحج وقد كان عبد الملك بن مروان، یأمر

كة وعالمها، ولقد كان هذا الرجل أسود، أهل م في الناس غیر عطاء بن أبي رباح إمام
ال یطال منه الناظر طائلة، ولكن بعقله،  أعور، أفطس، أشل، أعرج، مفلفل الشعر،

المسلم مكانته العلمیة التي یستحقها، وقد  ، وفقهه، أعطاه هذا المجتمع العریق وعلمه
  تعزر ةالمیــاإلسالعصر  فنصوص الشریعة  تخرج على یدیه، اآلالف من أئمة ذلك

 .المجتمع الذي یزدرئ ویحتقر فئاته الهشة 
المعاقون وذوو الحاجات الخاصة، یكونوا مصدر شقاء وألم    فأي مجتمع یزدري فیه
اإلعاقة نفسها، ولربما یحمل المعاق إعاقته، ولكنه ال ینسى  لهؤالء، ولربما یفوق ألم
ٕائد، وانما یرى دائما أن والمعاق ال یرضى بالعطف الز.استخفاف بسمة سخریة، أو كلمة

والرفع من معنویاته من األسباب الداعیة لتقویة عزیمته، ودفعه إلى  مراعاة مشاعره،
 .ُقدما األمام

الحمد  واإلسالم الذي ساوى بین البشر، أمر كل ذي إعاقة بالصبر على ما أصابهم، مع
ْا َأصاب من مصیبة في اَألَم { المتصل به، والشكر الكامل له ِ ٍ ِ َِ َُّ ِرض وال في َأنفسكم إال في َ ِ َِِّ ْ ُ ُ ََ ِ ْ

ٌكتاب من قبل َأن نبرَأها إن ذلك على الله یسیر  ِ ِ َّ ِ َِ َ ََ ََ َّ ِ َ ْ َّْ ِ َ ِّ ٍ      .الحدید من سورة 22 اآلیة }َ
حقیقة أزلیة، وهو إن ما یحدث لإلنسان في هذه الدنیا، إنما هـو  وهذه اآلیة الكریمة ترسخ

َّولـئن َأذقنـا اإلنـسان منـا  {:  والصبر علیه، قال تعـالىقاته،مال قضاء وقدر، ال مناص من ِ َِ َ ْ ِ َ ْْ َ َ َ
ٌرحمة ثم نزعناها منه إنه لیئوس كفـور  ُ َ ٌ َُ ُ ُ ََ ًَِّ ْ َِ َ َْ َُّْ َ َلـئن َأذقنـاه نعمـاء بعـد ضـراء مـسته لیقـولن ذهـب ،َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ََّ ُ ْ َّ َ ََّ َ ْ ْ َ َ ُْ ْ ِ
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ٌالــسیئات عنــي إنــه لفــرح فخــور  ُ َ ٌ ِ ََّ َ ُ َِ ِّ ُ َّإال، ََِّّ ــذین صــبروا وعملــوا الــصالحات ُأولئــك لهــم مغفــرة ِ ٌ ال َْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّّ َ َ َُ ْ َ َ ََّ ْ َْ َ َ
ٌوَأجر كبیر  ٌِ َ ْ   .  هود من سورة 11.10.09 اتاآلی }َ

تــصور الــنفس التــي رباهــا اإلیمــان، وغــذاءها الیقــین، إنهــا الــنفس التــي ال  إن هــذه اآلیــة
 البطـــر الفـــاجر حـــین الرخـــاء الیـــأس الكـــافر حــین الـــشدة، وال یتـــسلل إلیهـــا یتــسرب إلیهـــا

  والنعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء،
ــــــــة هــــــــي ــــــــل اهللا تعــــــــالى، العامل ــــــــنفس المرتبطــــــــة بحب  . الــــــــصالحة المــــــــصلحة ال

  ". إذا ابتلیت عبدي بحبیبتیه، فصبر، عوضته منهما الجنة":القدسي قال تعالى في حدیثه
 فهـل مـن دواء للتغلـب علـى مـا تتركـه اإلعاقـة الجـسدیة مـن ألـم فـي عینیـه یریـد بحبیبتیـه،

، علــى النحــو الــذي جــاء بــه  قلــق واضــطراب فــي فكــره یعدلــه الــصبر علیــه ومــن ، صــاحبها
   .اإلسالم

  
یتوجــه اإلسـالم إلــى المجتمــع، ویعلــن لـه بــصریح العبــارة أن مـا حــل بــأخیهم مــن  َومـن ثــم

ِینقص بالء ، ال قدره، وال ینال من قیمته في المجتمع، وأنه یعلن لهم أیضا أن ما یرفلون  ُ
 ِحة، ومـن ضـروب الـنعم والخیـر لـیس إال مـن فـضل اهللا تعـالى وجـوده وكرمـهمن ص فیه

  ..)وما بكم من نعمة فمن اهللا: (ولواهللا تعالى یق.سبحانه
الـنعم لقـادر علـى سـحبها مـنهم وقـت مـا شـاء سـبحانه، ففـي التنزیـل   وأن الذي وهبهم هذه

 وتنـزع الملـك ممـن تـشاء، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تـشاء، قل: (ى قوله تعال نقرأ
بــل ویرشــد  .مــن تــشاء، بیــدك الخیــر إنــك علــى كــل شــيء قــدیر وتعــز مــن تــشاء، وتــذل

المجتمـع، إلـى المكانـة التـي یمكـن ألهـل الـبالء أن یـصلوها فـي  اإلسـالم أهـل النعمـاء فـي
إنمــا نــصر اهللا هــذه األمــة بــضعفهم، (صــلى اهللا علیــه وســلم،  هــذا المجتمــع، یقــول النبــي

   )1( ).رواه النسائي(.وأخالقهم ، وصالتهم،بدعواتهم

  : في المجتمعات الحدیثة –ج 

  باألسـبابشهد المعوقون اهتماما علمیـا مـن قبـل بعـض الدراسـات المعاصـرة التـي اهتمـت 
، كمـا شـهدت لإلعاقـة الـسلبیة باآلثـار العقلیة، كما اهتمت كـذلك لإلعاقةالوراثیة و البیئیة 

 تقـدم اكبـر ممـا تحقـق إحـراز فـي فتـرة التـسعینات إلعاقةبانة سات و التشریعات المعیایالس
 إطــارمــضطلع بهــا فــي ل ااألنــشطةو قــد بــدأ هــذا التطــور مــن خــالل . فــي العقــود الــسابقة

، و اعتمـــاد برنــــامج العمــــل العــــالمي المتعلــــق 1981االحتفـــال بالــــسنة الدولیــــة للمعــــوقین 



 91

، و )1992-1983( للمعـوقین ياألولـ المضطلع بهـا خـالل العقـد األنشطةبالمعوقین، و 
 كحـصیلة تطـورات - المعـاقاإلنـسان و حقـوق باإلعاقـةقد نتج ذلـك عـن االهتمـام الـدولي 

 المعیـشیة األحـوالحدثت على مدى المائتي سنة الماضیة و التي  تعكس من نـواح كثیـرة 
 مختلفـة، كمـا تعكـس كثیـرا مـن الظـروف أزمنـةو السیاسات االجتماعیة و االقتصادیة في 

 و اإلهمـــــال المعــــوقین فالجهــــل و األشــــخاص معیــــشة أحـــــوالالخاصــــة التــــي تــــؤثر فــــي 
المعتقــدات الخرافیــة و الخــوف مــن هــذه الفئــة كلهــا عوامــل اجتماعیــة تــسببت طــول تــاریخ 

   . المعاقیناألشخاصطویل في عزل 
_______________  

 إلى 12 ص من 2001المعارف        دار اإلسالمیةالمعاقون والمجتمع في الشریعة :    سعدي حبیب-) 1(
35   
  

 فـي المؤسـسات األولیـة مـن الرعایـة اإلعاقةو بمرور السنین حدثت تطورات في سیاسات 
 المنظمـات الخاصـة بــالمعوقین و أنـشئت و تـأهیلهم إعـادةو  المعـوقین األطفـال تعلـیم إلـى

ـــة الثانیـــةأحـــوالهم تنـــادي بتحـــسین أســـرهم  إدمـــاجم اعتمـــد مفهـــو، ، و بعـــد الحـــرب العالمی
 . مما عبر عن تزایـد الـوعي بالقـدرات الخاصـة بهـمتأهیلهم إعادةالمعوقین في المجتمع و 

ـــي  )1( ـــستینات أواخـــرو ف ـــدأت ال ـــدان المتقدمـــة فـــي ب ـــي بعـــض البل  منظمـــات المعـــوقین ف
 األشـــخاصالمفروضــة علــى  یبــرز الــصلة الوثیقــة بــین القیــود لإلعاقــةصــیاغة مفهــوم جدیــد 

 مــن ناحیــة ثانیــة، و اإلعاقــةمــن ناحیــة و موقــف الــسكان مــنهم و مــن  المعــوقین فــي بیئــاتهم،
م عنـد اعتمادهـا 1980 اعتمدته منظمة الصحة العالمیة سـنة لإلعاقةهذا المفهوم الجدید 

و هـــو یـــربط هـــذه  ، تـــصنیفا دولیـــا للعاهـــة و العجـــز یـــدل علـــى اعتمـــاد نهـــج یتـــسم بالدقـــة
 ال یزال هذا التصنیف یستخدم على نطـاق المفاهیم بالخصائص االجتماعیة و الثقافیة، و

ـــا و التعلـــیم و غیرهـــا كـــذالك، و  ـــي علـــوم االجتمـــاع و االقتـــصاد و االنثروبولوجی واســـع ف
نتیجـــة الهتمـــام برنـــامج العمـــل العــــالمي المتعلـــق بـــالمعوقین، و الـــسنة الدولیـــة للمعــــوقین 

 أكـدئاتهم، كما  المعوقین و بیاألشخاص محصلة للعالقة بین بأنها اإلعاقة عرفت 1981
 المعاقین في التمتع بفرض التي یتمتع بهـا سـائر المـواطنین، األشخاصكالهما على حق 

 المعیـــشة نتیجـــة للنمـــو أحـــوال بنـــصیب ممـــا یجـــد مـــن تحـــسینات فـــي األخـــذو بحقهـــم فـــي 
 المعـوقین ألشـخاصل تكفـل أنو الغرض من هـذه القواعـد هـو  .االقتصادي و االجتماعي
 ممارســــة مــــا یمارســــه غیــــرهم مــــن حقــــوق و إمكانیــــةجتمعــــاتهم بوصــــفهم مــــواطنین فــــي م

 انه ال تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع هذه الفئـة إالواجبات، و رغم ذلك 
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 مــن اانطالقــ1. مجتمعــاتهمأنــشطةمــن ممارســة حقوقهــا و حریاتهــا و المــشاركة الكاملــة فــي 
 و األساســیة و الحریــات اإلنــسانوق  المتحــدة و منظماتهــا المختلفــة بحقــاألمــم هیئــة إیمــان

 العـالمي لحقــوق اإلعـالنالعدالـة االجتماعیـة و كـل القـیم الدولیـة التــي تؤكـد علیهـا مبـادئ 
 المتحدة الخاص بحقـوق المعـوقین الـذي اعتمـد و لألمم الجمعیة العاملة أصدرت اإلنسان

ا مـن قبـل  رسـمیاإلعالن، و قد صدر هذا 1975نشر بموجب قرار الجمعیة في دیسمبر 
 اأساسـ العمل به على الصعیدین القـومي و الـدولي بحیـث تـصبح إلىالجمعیة التي دعت 

  :اإلعالنو من بنود هذا  لذلك مشتركا لحمایة هذه الحقوق و مرجعا موحدا 

 أوبـصورة كلیـة – یـؤمن بنفـسه أنو هـو الـشخص العـاجز عـن : المقصود بكلمة معـاق -
 غیر خلقي أوالجتماعیة العادیة بسبب قصور خلقي  اأو ضرورات حیاته الفردیة -جزئیة

  . الفعلیةأوفي قدراته الجسمانیة 

 و یعتــرف بهــذه الحقــوق لجمیــع اإلعــالنیتمتــع المعــوق بجمیــع الحقــوق الــواردة فــي هــذا -
 أو الجـنس أو اللـون أو العنـصر أسـاس تمییز علـى أوالمعوقین دون استثناء و بال تفرقة 

 أوجتمـاعي  االأو الـوطني األصـل أو الغیـر سیاسـي أوالـسیاسي  الـرأي أو الدین أواللغة 
  .أسرته على أو ینطبق على المعوق نفسه آخر بسبب أي وضع أوالمولد 

 له أن یتمتع بحیاة الئقة كما أن و اإلنسانیة تحترم كرامته أن في أصیلللمعاق حق -
عة و تطور  التي تكون لمن هم في سنه بصرف النظر عن طبیاألساسیةنفس الحقوق 

  . للمعوق نفس الحقوق المدنیة و السیاسیة التي یتمتع بها سواه من البشرأن كما إعاقته

 الطبي و االجتماعي و التأهیلللمعاق الحق في العالج الطبي و النفسي و الوظیفي و -
في التعلیم و التدریب المهني و في خدمات التوظیف و غیرها من الخدمات التي تمكنه 

  . حد ممكنأقصى إلىدراته و مهارته  قإنماءمن 

 االقتصادي و االجتماعي و في مستوى معیشي الئق، و له األمنللمعاق الحق في -
 أن نقابات العمال، كما إلى في الحصول على عمل و االنتماء -حسب قدرته–الحق 

 تؤخذ احتیاجاتهم الخاصة بعین االعتبار في كافة مراحل التخطیط أنللمعوقین الحق في 

                                                
عد الموحدة بشأن تحقیق تكافؤ الفرص ا المتحدة على شبكة المعلومات الدولیة، القواألمم موقع  -)1(

  .1991، 6-5ص ص ، دیسمبر، 2008 المتحدة، الدورة لألممللمعوقین، الجمعیة العامة 
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 أسرة مع أي أو ذاتها أسرته مع اإلقامةللمعاق الحق في -. و االجتماعيياالقتصاد
 حتمت الضرورة إذا و الترفیهیة، و االجتماعیة األنشطةبدیلة و في المشاركة في جمیع 

كون بیئة هذه المؤسسة قریبة من ت أنالمعوق في مؤسسة متخصصة یجب في بقاء 
 .نه من نفس سلألسویاءالبیئة الطبیعیة 

  . معاملة ذات طبیعة تمیزیةأیةیجب حمایة المعوق من أي استغالل و من -

 یمكن المعاق من االستعانة بمساعدة قانونیة من ذوي االختصاص حین أنیجب  -
 إقامة ماله، و في حال أو مثل هذه المساعدات ال غنى عنها لحمایة نفسه أنیتبین له 

 أوالمطبقة، حالته البدنیة  القانونیة جراءاتاإل تراعى أندعوى قضائیة ضد المعاق وجب 
  .العقلیة مراعاة تامة

 إعالم المتعلقة بحقوقهم یتوجب األمورمن المفید استشارة منظمات المعاقین في كل -
 و مجتمعه المحلي بكل الوسائل المناسبة بالحقوق التي یتضمنها هذا أسرتهالمعاق و 

حدة و منظماتها المعنیة بحقوق المعاقین بان  المتاألمم إیمانانطالقا من و  .اإلعالن
 یستلزم ضرورة حمایة ذوي العاهات أمر التقدم و النماء في المیدان االجتماعي إعالن

  . تأهیلهم إعادةالبدنیة و العقلیة و 

 المتخلفین عقلیا على تنمیة قدراتهم في األشخاص مساعدة اإلعالنحیث یهدف هذا 
 حد ممكن في الحیاة أقصى إلى تیسیر اندماجهم نختلف میادین النشاط و ضرورة

  :العادیة،

الحصول على الرعایة و العالج الطبي المناسب و على التعلیم و التدریب بما ینمي -
 له مهنة أو االقتصادي و مستوى معیشة الئق باألمن حد ممكن، التمتع ألقصىقدراتهم 

 العمل به إلى كما دعت ،1971 في دیسمبر اإلعالن رسمیا هذا أصدرتو قد .مفیدة
 مشتركا و مرجعا موحدا لحمایة حقوق أساسعلى الصعیدین القومي و الدولي لیصبح 

 للمتخلفین عقلیا على مستوى العالم أن في اإلعالنالمعاقین عقلیا، و یتلخص هذا 
 إقامةالبد من - البشر رالحقوق التالي و هي تلخص جمیع الحقوق التي تخص سائ

  . على مساعدةاألسرة تحصل هذه أن بدیلة و أسرة مع أو أسرتهالمعاق عقلیا مع 
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 لحمایة -عندما تستلزم حالته ذلك– یكون له وصي مؤهل أن الحق في اعقلیللمعاق -
 له الحق في حمایته من االستغالل، و في حالة مالحقته أنخصه و مصالحه، كما ش

  .نیة مع مراعاة درجة مسئولیته العقلیة القانواألصول یقاضي حسب أنقضائیا یجب 

–و في حالة كون المعاق عقلیا غیر قادر على ممارسة جمیع حقوقه ممارسة فعالة -
 الذي یقتضي معه ضرورة تقیید الحقوق الخاصة به وجب األمر -بسبب حالتهم العقلیة

م علمي  تقییإلى مستندا اإلجراء یكون هذا أنوجود ضمانات قانونیة لحمایته و یتعین 
 نظر بصورة دوریة مع إعادة یصبح هذا التقیید محل أن، و  للقدرات االجتماعیة له

   )1( .أعلىخضوعه لالستئناف لدى سلطات 

  :  في المجتمع الجزائري- د

وعلیه فإن واجـب الرعایـة االجتماعیـة لهـذه الفئـة یقـع علـى عـاتق الدولـة وهـو األمـر الـذي 
 في سبیل توفیرها للمواطنین، وهذا هـو مـا یـسمى تحاول أي حكومة من الحكومات جاهدة

 31بدولة الرعایة، والجزائر كغیرها من الدول ومن خالل ما جاء فـي دسـتورها فـي المـادة 
تهــدف مــن خــالل مؤســساتها إلــى ضــمان مــساواة كــل المــواطنین والمواطنــات فــي الحقــوق 

دون المـشاركة الفعلیـة والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة اإلنسان وتحول 
غیــر أن واقــع فئــة المعــوقین هــو التهمــیش ,تماعیــة واالقتــصادیة والــسیاسیةفــي الحیــاة االج

ــــــساؤلین التــــــالیین ــــــا لطــــــرح الت ــــــي المجتمــــــع، ممــــــا یجرن ــــــدماج ف ــــــصاء وســــــوء االن   : واإلق
  ؟  الصحیة والنفسیة ما واقـع رعایة المعوقین في التشریع الجزائري في المجاالت االجتماعیة ،-

  وما هي اآلفاق المستقبلیة لرعایتهم؟ -

وقبل التطرق إلى اإلجابة عن هـذه األسـئلة ،ال بـد مـن اإلشـارة إلـى أن الدسـتور الجزائـري 
ــة أساســا فــي  ــم یــصنف بــشكل واضــح فئــات المعــوقین، كــون الرعایــة المقدمــة لهــم متمثل ل

-80مرسـوم رقـم التأهیل تعتمد بـشكل كبیـر علـي تـصنیف اإلعاقـة وتحدیـدها، واقتـصر ال
ـــال 59 ـــیم األطف ـــي تعل ـــة والمتخصـــصة ف ـــة التربوی ـــین :  علـــى ذكـــر المراكـــز الطبی المتخلف

وقــد تــم هنــا إهمــال . عقلیا،المعــاقین حركیــا، االنفعالیین،المعــاقین بــصریا،والمعاقین ســمعیا
  .، وذوي اضطرابات الكالم واللغة متعددي اإلعاقة

_______________  
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 الخاص اإلعالن: اإلنسان في شبكة المعلومات الدولیة، فهرس حقوق  المتحدةاألممموقع  -)1 (
   المعاقاإلنسانبحقوق 

 .2005/8/5,html.a71disabled /ga/cbased/org.human rightsarab.www://http  

 إن لمعرفة سبب اإلعاقة دور كبیر في تطویر وتحسین :في الجانب الوقائي -
برامج الوقایة من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفادي تأثیر ذلك طرق و

 .السبب،وغالبا ما یكون سبب اإلعاقة قبل الوالدة أو أثناءها أو بعدها

  : وعلیه تكون الوقایة إما

من خالل إعداد أزواج المستقبل للحیاة األسریة، في النواحي النفسیة :  مبكرة- أ
  .  خالل برامج التثقیف الصحيواالجتماعیة والصحیة خاصة من

 من خالل اإلرشاد الجیني والتلقیح والفحوصات الضروریة، التغذیة،:  أثناء الحمل- ب
  ...تجنب الصدمات النفسیة،التشخیص والعالج المبكر لألمراض المتعلقة بالحمل 

ألم توفیر الظروف الالزمة لوالدة آمنة، تفادي انتقال األمراض من ا:  أثناء الوالدة- ت
  ...للولید،

  ...الرضاعة الطبیعیة،تطعیم األطفال،:  بعد الوالدة- ث
زیادة على ما تقدم یأتي التشریع لیعزز هدف الوقایة ویجعلها من ضمن أولویات الدولة 

  : حیث نجد1من خالل قانون حمایة الصحة وترقیتها 
-08- 11-03-02وذلك في المواد :  الحق في الرعایة الصحیة ومجانیة العالج-1

ترمي األهداف المسطرة في مجال :" ما یلي03 وقد جاء في المادة 20-21-22
الصحة إلى حمایة حیلة اإلنسان من األمراض واألخطار وتحسین ظروف المعیشة 

  ...." تطویر الوقایة،: ن طریق والعمل، السیما ع
 مستوى لم یشر قانون الصحة إلى تحسین: تحسین مستوى المعیشة والتربیة الریاضیة-2

المعیشة بالرغم من أن العدید من اإلعاقات تنتج عن سوء التغذیة ،في حین أشار إلى 
 على سبیل 83 حیث جاء في المادة88– 83دور التربیة البدنیة من خالل المواد من 

د یجب على جمیع قطاعات النشاط الوطني أن تنظم أنشطة بدنیة وریاضیة،قص:"المثال
  " احمایة صحة السكان وتحسینه

  .266 إضافة إلى المادة 52 إلى 25المواد من : البیئة الصحیة ومكافحة األوبئة-3
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   .66 إلى 61المواد من :جتماعیةالوقایة من األمراض غیر المعدیة واآلفات اال -4
  .102إلى 96المواد : یة الصحیةالتثقیف الصحي والترب -5
 على 68 حیث جاء في المادة 75لى  إ68  المواد من : والطفلاألم العنایة بصحة  -6

تتمثل حمایة الطفولة واألمومة في جمیع التدابیر الطبیة واالجتماعیة  " :سبیل المثال
  :واإلداریة التي تستهدف على الخصوص ما یلي

  ." اعیة لها قبل الحمل وخالله وبعده بتوفیر أحسن الظروف الطبیة واالجتماألمحمایة صحة -
 157-150 أما المواد 28– 27المواد :عن األمراض الفحص الدوري والتفتیش -7
  . خص التشخیص والعالج المبكرینت
   . 76المادة : األمراض المهنیة الوقایة من األخطار و-8
    2001 أوت 19 المؤرخ في 14-01من خالل القانون رقم : الوقایة من حوادث المرور-9

-97دد المرسوم التنفیذي ح: 2 الوقایة من األخطار الناجمة عن استعمال اللعب-10
ل  قواعد الوقایة من األخطار الناجمة عن استعما21/12/1997 المؤرخ في 494

   .176 ،ص 17/02/1985 المؤرخ في 08 العدد 1  . اللعب المحلیة أو المستوردة
ویعتبر قانون الصحة من أهم النصوص التشریعیة الذي تناول عدة محاور أساسیة، لم 

 سنة من صدوره وعلى الرغم من كون 20غلب فصوله رغم مرور تطرأ تعدیالت على أ
النصوص السابقة تحمل في مضامینها هدف الوقایة من اإلعاقة إال أنه لم یشر إلى 

الوقایة من مختلف األسباب المؤدیة إلى اإلعاقة،ولعل هذا یدفعنا إلى موافقة محروس 
ئیة في دول العالم الثالث حیث محمود خلیفة عندما یقارن بین الخدمات العالجیة والوقا

أن الخدمات العالجیة فرضت فلسفتها على تنظیم الخدمات وعلى الممارسة :" یقول
 أو وبالتالي أصبحت بمثابة مصیدة یمكن أن تقع فیها أي ممارسات وقائیة...المهنیة

م الجید و یومعظم الممارسات الوقائیة تفتقد للتمویل الكافي والتنظ.االجتماعیة تنمویة للخدمات
  ." الممارسین المتخصصین

  : في الجانب االجتماعي - 2 10،ص 24/12/1997 المؤرخ في 85العدد : 2
نركز في هذا الجانب على أهم النقاط التي تمس وتهم هذه الفئة الخاصة من المجتمع 

قل التربیة الخاصة، التربیة الخاصة، التأهیل المهني، وتعدیل الظروف البیئیة لتسهیل تنوهي 
  .المعوقین

یستخدم مصطلح خاصة للداللة على تلك المظاهر في العملیة : التربیة الخاصة/ أ 
التعلیمیة التي تستخدم مع األطفال المعوقین،بمعنى أنها تتمیز بنوعیة غیر عادیة أو غیر 

  .شائعة 
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رص، تكافؤ الف الحق في التعلیم،:  ویستند هذا النوع من التعلیم على مبادئ أساسیة منها
   )1( .المشاركة في الحیاة االجتماعیة

وقد اهتم التشریع الجزائري برعایة هذه الفئة من المجتمع في هذا الجانب من خالل 
ٕالعدید من المواد التي تضمن مجانیة التعلیم وتكافؤ الفرص واجباریة التعلیم األساسي 

معوقین وترقیتهم  من الدستور، وقانون حمایة األشخاص ال53،وهذا ما جاء في المادة
 حیث ورد فیه أن من أهداف حمایة األشخاص المعوقین 2002 مایو 14المؤرخ في 

                           .وترقیتهم ضمان تعلیم إجباري وتكوین مهني لألطفال والمراهقین المعوقین
ي ٕالتربیة والتكوین المهني واعادة التدریب الوظیف: "وجاء الفصل الثالث منه بعنوان

 من هذا األخیر على ضرورة التكفل المبكر 14وحثت المادة ال" ٕواعادة التكییف
 منه فقد ذكرت أن األطفال المعوقین البد أن یخضعوا 15أما المادة .باألطفال المعوقین 

  . التي تهیأ عند الحاجة . إلى التمدرس اإلجباري في مؤسسات التعلیم والتكوین المهني
قدیم الخدمات التعلیمیة من خالل المراكز المتخصصة التي كما حددت أشكال و طرق ت

وقد تم فتح أقسام  . 1980 المؤرخ في مارس 59 – 80تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 
في المؤسسات التعلیمیة ) ناقصي السمع والمكفوفین( خاصة باألطفال ضعیفي الحواس 

بین وزارة التربیة الوطنیة ووزارة التبعة لقطاع التربیة الوطنیة وذلك بقرار وزاري مشترك 
 07 وقد جاء في المادة ال21998العمل والحمایة االجتماعیة والتكوین المهني لسنة 

أما  )2( .سام الخاصة في األقسام العادیةمنه إمكانیة الدمج الكلي أو الجزئي لتالمیذ األق
اكز العالج وضعت فیما یخص الخدمات التعلیمیة للتالمیذ الماكثین في المستشفیات ومر

لصحة المؤرخ لهم أقسام خاصة بموجب القرار الوزاري المشترك بین وزارة التربیة ووزارة ا
  . 1998 أكتوبر 27في 

  

_______________  
سیكولوجیة األطفال غیر العادیین واستراتیجیات :  فتحي السید عبد الرحیم، حلیم السعید بشاي-)1(

  .30التربیة الخاصة، ص 
  .2003 ماي 17القرار المؤرخ في : 3. 16،ص1998 المؤرخ في 13یدة الرسمیة،العدد  الجر-)2(
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أما فیما یخص عملیة تقییم وتنظیم االمتحانات ، فقد صدر قرار وزاري مشترك بین 
   )1( .2003وزارتي التشغیل والتضامن والتربیة الوطنیة لماي 

وقین تم إنشاء مركز وبهدف تكوین خاص للموظفین االختصاصیین في مؤسسات المع
حیث ورد في مادته .01/12/1987 المؤرخ في 257-87وطني بموجب المرسوم رقم 

ضمان تكوین االختصاصیین القائمین بوظائف -: تتمثل مهمة المركز في " خامسة ال
 معارفهم التعلیم والتربیة و إعادة التربیة والمساعدة االجتماعیة وتحسین مستواهم وتجدید

  .." معوقینفي مؤسسات ال

  : التأهیل المهني -  ب 
إن التأهیل المهني هو ذلك الجانب من التأهیل المستمرة المترابطة الذي ینطوي على 

تقدیم الخدمات المهنیة كالتوجیه المهني والتدریب المهني و التشغیل مما یجعل المعوق 
 هو أهم ما  ولعل هذا العنصر)2( .قادرا على الحصول على عمل مناسب واالستقرار فیه

تسعى الدول لتحقیقه ومن ثم تحقیق رعایة فعلیة للمعوق تنطلق من تحفیز إمكانیاته 
  . الخاصة الداخلیة لمساعدته على مساعدة نفسه

  : وقد أقر المشرع الجزائـري حق المعـوق فـي
 59من الدستور، كما نصت المادة 55 و 31 من خالل نص المادتین -: العمل-1

" للذین ال یستطیعون القیام بالعمل والذین عجزوا عنه نهائیا مضمونة...ظروف معیشة "على 
یكرس حق المعوق القادر على العمل على نیل وظیفة تمكنه من المشاركة في وهذا ما 

  . الحیاة االقتصادیة

 لجنة والئیة 18 حدد قانون حمایة المعوقین وترقیتهم في المادة -: التوجیه المهني- 2
الخاصة والتوجیه المهني من خالل توجیه أفرادها إلى مؤسسات التعلیم مهامها التربیة 

  . والتكوین والمؤسسات الخاصة حسب الحاجات المعبر عنها وطبیعة اإلعاقة ودرجتها
  

_______________  
  6ص. 2002 مایو 14 المؤرخ في 34العدد :  الجریدة الرسمیة-) 1(
  12ص  10/12/1997 المؤرخ في 81 العدد رقم -)  2(

لغرض تكوین االختصاصیین في تدریب وتعلیم المعوقین صدر : التدریب المهني -3
 المتضمن إنشاء مركز وطني للتكوین 26/12/1981 المؤرخ في 397-81الرسوم 
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 مهمة تحسین البرامج والمناهج 02 وقد ورد في مادته ال2المهني للمعوقین جسدیا 
هني للمعوقین جسدیا ویجمع الوثائق التقنیة والوسائل التعلیمیة الضروریة للتكوین الم

  . والتربویة المخصصة للمكونین المتخصصین
 بتحدید أصناف المعوقین القادرین 1982تكفل المرسوم الصادر سنة :  التشغیل-4

 على أن تخصص مخططات 06 وألزم في مادته ال02على العمل في مادته ال
دها الهیئات المستخدمة قسطا من مناصب التوظیف السنویة والمتعددة السنوات التي تع

 منه منحت رخص الغیاب 10العمل لیشغلها األشخاص المعوقون، كما أن المادة 
للمعوق العامل وعطال خاصة یستغلها في إعادة تربیته الوظیفیة والسماح له بأجراء 

  . المعاینات الطبیة
 نطالقا من صعوبة أور من األسى،اغیر أن الواقع العملي لهذه الشریحة یثیر الكثی

 الكثیر من استحالة تقبل صاحب العمل للشخص المعاق في مؤسسته، وعدم تطبیق
كما جاء في القانون الخاص بالمعوقین أن األشخاص المعوقین . مضامین هذه المواد 

 دج للمعاقین 3000بدون دخل یستفیدون من منحة مالیة ،التي ال یجب أن تقل عن 
  .بالمئة100بنسبة 

  . 188،ص 1413دو القعدة 03 المؤرخ في 25العدد :لجریدة الرسمیةا: 1
  .190 ،ص 29/12/1981 المؤرخ في 52العدد: الجریدة الرسمیة: 2
  :  تعدیل الظروف البیئیة وتسهیل تنقل المعوقین-ج

اإلشارة ) 32-31-30المواد  ( 1جاء في بعض مواد قانون حمایة المعوقین وترقیتهم 
جز والعقبات التي تحول دون مشاركة المعوق في الحیاة االجتماعیة إلى إزالة كل الحوا

تهیئة المحالت السكنیة والمدرسیة والجامعیة -: 30بصورة عادیة منها ما ورد في المادة
والتكوینیة و الدینیة والعالجیة واألماكن المخصصة للنشاطات الثقافیة والریاضیة 

صطناعیة ولواحقها والمساعدات التقنیة التي والترفیهیة،وتسهیل الحصول على األجهزة اال
  ) .تمكن االستقاللیة البدنیة وتسهیل استبدالها 

  

  

  :  في الجانب الصحـي- 3
 والوظیفي األدائيتكفل الرعایة الصحیة عملیات تشخیص الحالة وتقییم المستوى 
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عایة لألعضاء والنظم الجسمیة، ووصف خطوات العالج والنشاطات التأهیلیة وتقدیم الر
  ... الجسمیة العامة ووقایة العمیل من المضاعفات

 أن الرعایة الصحیة 54 ـولقد جاء في التشریع الجزائري من خالل الدستور في مادته ال
حق للمواطنین وهم جمیعا سواسیة أمام القانون، وبذلك كفل حق رعایة المعوقین وأفرد 

 یتمتع -:90السیما المواد " ینشخاص المعوقتدابیر حمایة األ:" لهم فصال خاصا عنون
 تحدد:  93 المادة ، الحمایة الصحیة واالجتماعیة األشخاص المعوقون بالحق في

التدابیر المالئمة للوقایة من العجز و إلعادة تدریب األشخاص المصابین بنقص عقلي 
 كما كفل الدستور) ٕأو عجز أو عاهة واعادة تكییفـهم واندماجهم في الحیاة االجتماعیة

حق تشخیص اإلعاقة وتحدید درجتها من خالل لجنة طبیة متخصصة تبت في الملفات 
 تنظر في الطعون المقدمة من قبل األشخاص المودعة لدیها، باإلضافة إلى لجنة الطعن التي

وال بد من ذكر دور التشریع في إنشاء المستشفیات والمراكز  ،المعوقین أو من ینوب عنهم
/ 12 /02 المؤرخ في 465-97 المرسوم التنفیذي رقم الطبیة المتخصصة بموجب

تتكفل المؤسسة االستشفائیة المتخصصة في :" منه على05المادة ال حیث نصت 21997
  :مجال نشاطها بالمهام التالیة

   ---. ٕتنفیذ نشاطات الوقایة و التشخیص والعالج واعادة التكییف الطبي واالستشفاء  -
  ..." مستخدمي مصالح الصحة وتحسین مستواهمالمساهمة في إعادة تأهیل  -

باإلضافة إلى اهتمام الدستور في القانون المتعلق بحمایة الصحة بحق المعوق في إعادة 
 ینتفع : 92التدریب الوظیفي واألعضاء االصطناعیة ولواحقها من خالل المادة 

 ولذلك تم - جلهمألالتدریب واألجهزة المعدة ٕاألشخاص المعوقون بالعالج المالئم واعادة 
-88بموجب المرسوم  إنشاء الدیوان الوطني ألعضاء المعوقین االصطناعیة ولواحقها 

  والذي من بین مهامه صنع األعضاء االصطناعیة 09/02/2003 المؤرخ في 27
ولواحقها والمعینات التقنیة التي تساعد على إعادة تأهیل المعوقین اجتماعیا ومهنیا و 

  .كما یتولى استیرادها وتوزیعها وضمان صیانتها  مع،إدماجهم في المجت

مما ال شك فیه أن لإلعاقة تأثیرا عمیقا في التـزان االنفعـالي للفـرد : في الجانب النفسي-
مهما كانت درجة صحته النفسیة، ولعجزه في أحایین كثیرة عن تكیفه مع بیئته مـن خـالل 

ـــواحي اكتـــشاف إمكانیاتـــه وتقبـــل وضـــعه و صـــورته فـــي المجتمـــع ، تجـــده یحـــاول إخفـــاء ن
العجــز والقــصور أو ینطــوي علــى نفــسه، ممــا یزیــد فــي حــساسیته نحــو مختلــف ردود فعــل 

  ٕالمجتمع نحوه، باللجوء إلى العزلة أو التمرد على اآلخرین وایذائهم 
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 لذلك تجد المعوق في حاجة مستمرة للشعور باالنتماء والحب واالستقالل،وأكثر مـن ذلـك 
ــذاتالحاجــة إلــى الثقــ ــالنفس وتقــدیر ال ولقــد اهــتم التــشریع الجزائــري بالجانــب النفــسي . ة ب

یجـب أن تتـسم  : " 91للمعوقین حیث نص في قانون حمایة الـصحة وترقیتهـا فـي المـادة 
األعمال التـي تكـون فـي فائـدة األشـخاص المعـوقین بـاحترام شخـصیتهم اإلنـسانیة ومراعـاة 

 المـؤرخ 102-93بـاب الرابـع مـن المرسـوم التنفیـذي كمـا تـضمن ال." كرامتهم وحـساسیتهم الخاصـة
   12/04/1993في 

ـــم الـــنفس - مـــن تحدیـــد ) العیـــادي( أحكامـــا تطبـــق علـــى المـــوظفین المتخصـــصین فـــي عل
وشـــروط التوظیـــف، ...) الوقایـــة والعـــالج و إعـــادة التربیـــة واالعتبـــار ( 47المهـــام، المـــادة

یق المسابقة علـى  أسـاس الـشهادة یوظف النفسانیون من العادیون عن طر(    49المادة 
(  

  : األسريالمتطلبات الوظیفیة للنظام : ثانیا

 االجتماعیة األنساقتشكل المتطلبات الوظیفیة و االحتیاجات مشاكل محددة یتعین على 
 معینة من اجل المحافظة على بقاء المجتمع، و أنشطة حلها أو أداء األسرةبما فیها 
 و المأوى بالطعام و اإلمداد، لألعضاءمنح المكانة : اسیةاألس األنشطة هذه أهمتتضمن 

و .األعضاءخفض الصراع بین الملبس، التنشئة االجتماعیة، المحافظة على النظام، 
 التي تؤكد صفتها األساسیة المصریة العدید من الوظائف لألسرة أنترى سناء الخولي 

 المحافظة الجسدیة على  الصغار،إنجاب-: االجتماعیة باستمرار و هي واإلنسانیة
 و البالغین، التنشئة االجتماعیة، لألطفال، منح المكانة االجتماعیة األسرة أعضاء

  . العاطفي و النفسيشباعاإلالضبط االجتماعي، 

 لهم یهتم بها أخرى هناك وظیفة أن سناء الخولي التي ترى رأيتفق الباحث مع ی و 
یة و تعني بها التفاعل العمیق بین الزوجین التحلیل السوسیولوجي و هي الوظیفة العاطف

 صغیرة تكون المصدر الرئیسي أولیة في منزل مستقل مما یخلق وحدة اآلباءو بین 
 هذه الوظیفة من المالمح الممیزة أصبحت، و قد األسرة أعضاء العاطفي لجمیع لإلشباع
حید الذي یستمد  النواة المصدر الواألسرة أصبحت الحضریة الحدیثة، و من هنا األسریة

   )1( . الحب و العاطفةاألفرادمن 

  : تجاه المرضاألسرةأدوار و وظائف -
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 انه في المجتمعات إلى Margeret, Mتذهب الباحثة االنثروبولوجیة ماجریت مید 
 على عاتقها العنایة بالمریض و یشعرونه بمشاركتهم االیجابیة و األسرة تأخذالتقلیدیة 

 باستدعاء المعالج، و یحضرون الفحص، األسرةالنفسیة، و تقوم یة و عمساندتهم االجتما
جر أو یقومون بتنفیذ الممارسات العالجیة التي یحددها، و یتضامنون كجماعة لدفع 

 إمدادهو من هنا یعتمد المریض على جماعته القرابیة في  ، الطبیب المحلي
 للكل، أزمة هو أعضائها مرض احد أنباالحتیاجات المادیة و النفسیة، فالجماعة تدرك 

 الخطر الذي یهدد إلدراكهم و استعدادهم للمساعدة هو عمال األعضاء التزام أنو 
الجماعة ككل، و هو یظهر مدى الترابط العائلي و الجماعي في حمایة الشخص من 

 أن في المجتمعات الحدیثة نجد األمرالمرض و مساندته حتى یتماثل للشفاء، و كذلك 
ولیات ؤ توزیع الواجبات بالمسإعادةت داخلها و یقتضي ذلك اكییف العالق تعید تاألسرة

یتولى بعض و، األسرة تكامل الفرد داخل إعادة العالج أهدافالعائلیة و یصبح احد 
 لم إذا المرض و تقدیم النصیحة الطبیة، و ضاأعر مالحظة المریض و األسرة أعضاء

 الذهاب أو األخصائياستدعاء الطبیب یستجب المریض للعالج المنزلي یتخذ القراد ب
 هي المحیط الذي یحتوي المریض، كذلك توجد وظیفة هامة إذن فاألسرةللمستشفى، 

 باإلعاقة الطفل إصابةعند معرفة  و هي تقدیم الدعم العاطفي و النفسي لزوجاتهم لآلباء
  . و تضامنها كوحدة اجتماعیة عاطفیةاألسرةمما یدعم تماسك 

_______________  
، 1989، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة في عالم متغیر، األسرةسناء الخولى، الزواج و  -)1 (

  .148ص 

  : المعاقین عقلیااألطفال تجاه األسرةادوار و وظائف - 2

 أن المعاقین بوجه عام و المعاقین عقلیا بوجه خاص نجد األطفال ألسربالنسبة 
 تجاه االبن المعاق مختلفة نظرا األسرةقوم بها  المتعددة التي تاألدوارالوظائف و 

 األدوار العقلیة و لالبن المعاق، كذلك تتسم هذه الوظائف و لإلعاقةللطبیعة الخاصة 
 الحاجات النفسیة و العاطفیة بإشباع بالتنوع و االختالف فهي وظائف متعلقة األسریة

 لالبن المعاق، و تأهیلو  لها وظائف تربویة و تنشئة و تعلیم أنلالبن المعاق، كما 
   )1( .وظائف اقتصادیة و رعایة صحیة و طبیة مستمرة له
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 الوظیفي للطفل المعاق عقلیا دورا جوهریا األداء في مشكلة األسرةیعد دور 
 عرضة للعواطف و األطفال كغیره من - أساسيبشكل –للغایة، فالطفل المتخلف عقلیا 

 النفسیة و الصحیة و التربویة و األساسیةاجاته  حإلشباع و یحتاج اإلنسانیةاالنفعاالت 
 العلمي لرعایة الطفل المعاق على دور و األساسو من هذا المنطق یرتكز .االقتصادیة

 ما تقوم به من وظائف حیویة باعتبارها من النظم أهمیة بالنسبة له و األسرة أهمیة
لى حیاة الطفل و  مباشر عتأثیر التي لها األولیة الجماعات أهم و من األساسیة
 إعداده مهم و رئیسیا في رعایة و تنشئة الطفل المعاق و  دورااألسرة تلعب إذمستقبله، 

 المعوقین عقلیا حیث تأهیل ما یطلق علیه تدریب و أو یكفل له مواجهة الحیاة اإعداد
 الطفل للحیاة و تزویده بمجموعة من المهارات التي إعداد إلى التأهیلتهدف برامج 

ه على التوافق االجتماعي و االنفعالي و تدریبه على مهارات االندماج داخل تساعد
  .مجتمعه المحلي

 بالبیانـــات الدقیقـــة الالزمـــة عـــن األخـــصائیین إمـــداد دورا هامـــا فـــي لألســـرة أنكـــذلك نجـــد 
الطفـــل و ظروفـــه البیئیـــة ممـــا یـــساعدهم علـــى تـــشخیص حالتـــه و تقییمهـــا بدقـــة و تحدیـــد 

 ایجابیـة فـي تنـشئته و رعایتـه أسـالیب إتباعلبرامج الالزمة لرعایته، احتیاجاته الخاصة و ا
تقــوم علـــى الرضــا و تقبـــل حالتــه و النظـــرة االیجابیــة للطفـــل المعــاق لـــیس علــى انـــه فـــرد 

 و اســـتعدادات قابــــل للتقــــدم و بإمكانیــــات علـــى انــــه كیـــان متكامــــل یتمتـــع إنمــــانـــاقض و 
  .التطور

_______________  
  .56- 55د كاشف، مرجع سابق، ص ص  فؤاد محمیمانإ-)1(

 هامـــة تتمثــل فـــي تنمیـــة المهـــارات االجتماعیـــة و العـــادات أخـــرى أدوارا لألســـرةكمــا یوجـــد 
 السلوك مـع توسـیع نطـاق خبراتـه االجتماعیـة و تـشجیعیة علـى آدابالسلمیة و التقالید و 

ه كتقبـل  و تنمیـة مهـارات الـسلوك االجتمـاعي لدیـاآلخـرینتكوین عالقـات اجتماعیـة علـى 
 أسـریة توجـد وظـائف األسـاسعلـى هـذا  )1( . و بالتعاون و المشاركة االجتماعیـةنیاآلخر

الوظـائف االقتـصادیة، الرعایـة الطبیـة :  المعاقین عقلیا تتمثل في األطفال ألسرنموذجیة 
 االحتیاجـات النفـسیة و العاطفیـة للمعـاق، الوظـائف إشـباعو المنزلیة، الوظـائف التربویـة، 

اعیة التـي تتمثـل فـي تنمیـة المهـارات االجتماعیـة لالبـن المعـاق و هـذه الوظـائف و االجتم
،  یـستمرأن األسـرة نظـام أو لنـسق أریـد ما إذا تشبع أنالحاجات االجتماعیة و النفسیة یجب 
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یــــصیبه الخلــــل و یعتریــــه التغیــــر و لــــم تــــشبع فــــان النــــسق یعــــاني عندئــــذ مــــن عــــدم التكامــــل إذا و
 المتعلقـة األسـریة حلـول للمـشكالت sarah lesly woodin وودن و تقتـرح )2( .الواضح
 و مسؤولیاتها المرتبطة برعایة االبن المعاق، و ذلك من خالل نظـام یعـرف أدوارهابزیادة 

المعمــول بــه –حیــث یــتم بمقتــضى هــذا النظــام "  للمعــاقیناألجــربنظــام الخــدمات مدفوعــة "
یطلــــق – االجتمــــاعیین ألخــــصائیینا توظیــــف مجموعــــة مــــن المعــــالجین و -فــــي بریطانیــــا

 أو أنفـــسهم المعـــاقین األشـــخاص الـــذین یعینـــون بمعرفـــة المـــساعدین الشخـــصیین "-علیهـــا
 تكـون مهمـتهم مــساعدة الفـرد المعـاق فــي قـضاء شـئون حیاتــه الیومیـة نظیـر مقابــل أسـرهم

مــادي، و تقــوم اســر المعــاقین بــبعض الترتیبــات التــي تعــد ضــروریة للمــساعد الشخــصي 
یش فتــرة زمنیــة طویلــة مــع اســر المعــاقین لتقــدیم خدماتــه التــي تــستمر علــى مــدار حتــى یعــ
 مـــن العالقـــات االجتماعیـــة التـــي أنمـــاط، ممـــا یوجـــد األســـرة المعـــاقین داخـــل لألفـــرادالیـــوم 

 المعـاقین أصـدقاء و المعاقین مـن ناحیـة، و بیـنهم و بـین اسـر و األفرادتحدث بین هؤالء 
 هـؤالء المــوظفین المختـصین برعایـة المعــاقین تـأثیرســة ، فـضال عـن درا أخــرىمـن ناحیـة 

   .على طبیعة و تطور العالقات االجتماعیة للفرد المعاق

_______________  
احمد بن علي بن عبد اهللا الحمیضي، فعالیة برنامج سلوكي لتنمیة بعض المهارات االجتماعیة  - )1( 

لم، رسالة ماجستیر منشورة على االنترنت، موقع  المتخلفین عقلیا القابلین للتعاألطفاللدى عینة من 
الدراسات العلیا، جامعة قسم العلوم االجتماعیة، كلیة :  الخلیج ذوي االحتیاجات الخاصة الریاضأطفال

  .45-44، ص ص 2004، األمنیةنایف العربیة للعلوم 
  .26، دارلنج، مرجع سابق، ص سیلجمان -)2 ( 

، لوجــود مــن اإلعاقــة مــع مــشكلة األســريجــة التكیــف و یــساعد هــذا النظــام علــى زیــادة در
 موضــــوع تقــــدیم أن إلــــىو ممــــا ســــبق نخلــــص   ،ینــــوب عــــنهم فــــي رعایــــة االبــــن المعــــاق

الخــدمات و المــساعدات المختلفــة للمعــاقین فــي منــازلهم نظیــر مقابــل مــادي و مــن خــالل 
یقــدم  أنمــدربین موضــوع مــن شــانه )  اجتمــاعیینأخــصائیین أومعــالجین ( مختــصین أفــراد

 األبنــاء و المختــصة برعایــة األســرة الملقــاة علــى عــاتق باألعبــاءبطــة تللمــشاكل المرحلــوال 
   )1( .المعاقین

  : للقیام بوظائفهااألسرةستعداد  بعض الخصائص االجتماعیة على اثر أ- 
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تبطة برعایة االبن المعاق عقلیا على بعض الخصائص ر لوظائفها الماألسرة أداءیتوقف 
 المعاقین و للمعاقین ألسرالحالة االجتماعیة و االقتصادیة و التعلیمیة  مثل األسریة
 للقیام األسرة تؤثر على استعداد األسریة هذه الخصائص أن، و من هنا نجد أنفسهم

اثر بعض العوامل :"بمتطلباتها الوظیفیة تجاه االبن المعاق، و في دراسة للفوزان بعنوان
دراسة میدانیة على بعض اسر :  لرعایة المعوقاألسرياالجتماعیة على االستعداد 

 في ذلك االستعداد تأثیراكثر تلك العوامل أ و أهم إلىتوصل " السعودیةالمعوقین ذهنیا في 
  :من خالل النتائج التالیة

 لرعایة المعوقین و التعایش معهم یختلف تبعا للحالة االجتماعیة األسرين االستعداد إ-
هناك عدة عوامل   ،أنفسهم المعوقین و للمعوقین ألسرة و  االقتصادیة و التعلیمی

 :یتهامهألاجتماعیة و ثقافیة تؤثر في هذا االستعداد و هي مرتبة تبعا 

 لرعایة فرد األسريحیث ترتفع نسبة االستعداد : األسرة من معوق لدى أكثروجود -
  . اقل لرعایته استعدادادتبأ من معاق حیث أكثر التي لدیها باألسرمعاق واحد مقارنة 

  

_______________  

(1)- Sarah lesly woodin, social relationships and disabled people : the 
impact of direct payments, doctor of philosophy, school of sociology and 
social policy, the university of leeds, englan, 2006, PP. 3-4, P71.  

 التي یرتبط فیها األسر أنحیث تبین من نتائج الدراسة : بیة بین الوالدینیقرالعالقات ال-
 التي ال األسرالوالدین بعالقة قرابیة اقل استعداد لرعایة المعوق و التعایش معه من 

 . عالقة قرابیةبأیةیرتبط بها الوالدین 

 لرعایة ياألسر االستعداد أنحیث اتضح من نتائج الدراسة : لألسرةالدخل الشهري -
 .لألسرةالمعاق یزداد بازدیاد الدخل الشهري 

 األسر لرعایة المعاق بین األسريحیث تزداد نسبة االستعداد :  الحالة التعلیمیة للمعوق-
  .التي یكون فیها المعوق متعلما
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 ،   إلعاقتهحیث تزداد نسبة رعایة االبن المعاق المدرك : إلعاقتهدراك المعاق إ-
، الحالة التعلیمیة لالم و األسرةت مثل حجم امتغیر بالنسبة لبقیة الو یرى الباحث انه

، جنس و عمر المعوق، ملكیة السكن، فانه على األب، الحالة الوظیفیة لالم و األب
 لم أنها إال في تفسیر ظاهرة االستعداد لرعایة المعوق و التعایش معه أهمیتهاالرغم من 

 لرعایة المعوق األسري عالقتها باالستعداد  فياألهمیةتحرز المستوى المطلوب من 
   )1( .مقارنة بالعوامل السابقة

 من العوامل الهامة التي تزید لألبوینكما تعتبر الخلفیة الدینیة : لألبوینالخلفیة الدینیة 
 الرعایة نفسه، فعندما أسلوب لرعایة االبن المعاق عقلیا و األسرةمن درجة استعداد 

 إلى یجنح بهم إیمانياتجاه : األول:  اتجاهینإلىمحنة فهي تتجه  بهذه الاألسرةتبتلي 
 األسر من األخرىتتعامل النوعیة : ، االتجاه الثانيإیمانیا الواقع بسرعة تقبال األمرتقبل 

بنوع من  – خلفیتها الدینیة بتقبل مشكلة االبن المعاق عقلیا أوعن ال یسعفها رصیدها 
 ما حدث هو نقمة أنرة عتباالبن المعاق ذاته م و رفض المشكلة بل و رفض -السخط

و ینعكس ذلك الرفض على الطفل  و یرفض هذا القدر -حانه و تعالىسب–من اهللا 
 و استجابات سلبیة منها ما هو نفسي و منها أسالیب بعدة األسرةفتتعامل معه المعاق عقلیا 

   )2( .ما هو بدني

_______________    
  .64 المحسن الفوزان، مرجع سابق، ص عبد اهللا محمد عبد -)1(  

  .384-383محمد محروس الشناوي، مرجع سابق، ص -)2  (

  : المعاقین عقلیااألطفال تجاه لألسرةالوظائف االیجابیة : ثالثا

 الذي یسوده الحب و المودة و رعایة الوالدین األسرين البیئة المنزلیة و الجو إ
 الفئة على التوافق االجتماعي و من ناحیة  تساعد هذهأمورللطفل المعاق عقلیا كلها 

 المشحون بالكراهیة و الحقد یولد قصورا لدى المعاق عقلیا في األسري فالجو أخرى
   .المهارات االجتماعیة

  : المعاقین عقلیااألطفالالوظائف الخاصة بتربیة و تنشئة - 1
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في مختلف  األبناء على تأثیرا العملیات أهمعملیة التنشئة االجتماعیة من إن 
 في تشكیل شخصیاتهم و تكاملها، و عملیة أساسيمراحلهم العمریة، لما من دور 

 هذه الوسائط، أهم األسرةالتنشئة االجتماعیة تتم من خالل وسائط متعددة، و تعد 
 تعد بمثابة الرقیب أنها كما األولیة یتلقون عنها مختلف المهارات و المعارف فاألبناء

 من خالل عدة األبناء إرشاد، و یبرز دورها في توجیه و خرىاألعلى وسائط التنشئة 
ذلك و كال   غیرأو قد تكون سویة األسالیب، و هذه األبناء تنشئة تتبعها في أسالیب

   )1( . السلبأو باإلیجاب و سلوكهم سواء األبناءخصیة شمنهما ینعكس على 

 الدور الرئیسي الذي  تبرزأنها التنشئة االجتماعیة السویة نجد ألسالیببالنسبة 
 یكفل له مواجهة الحیاة إعدادا إعداده في رعایة و تنشئة الطفل المعاق و األسرةتقوم به 

و تزویده بمجوعة من المهارات التي تساعده على التوافق االجتماعي مثل تعلیم ما 
  مهارات الطفولة التي تؤهله لالعتماد على الذات فيأویسمى بمهارات الحیاة الیومیة 

مهارة العنایة بالذات و االعتماد على : قضاء احتیاجاته الیومیة و من هذه المهارات
 الحاجة و المقدرة على استخدام ء و الشرب و ارتداء المالبس و قضاالمأكلالنفس في 

  .النقود و ركوب المواصالت العامة، و تحدید الزمن

_______________    
:  االنحرافيبالسلوك التنشئة االجتماعیة و عالقتها الیبأسعزت مرزوق فهیم عبد الحفیظ، - )1(  

، رسالة ماجستیر منشورة على االنترنت، أسیوط المناطق العشوائیة بمدینة إحدىدراسة میدانیة في 
  .1، ص 2001، أسیوط، جامعة اآلدابقسم االجتماع، كلیة 

لهم البیئات الثریة  یهیئوا أنو بهذا المعنى یكمن دور و وظیفة اسر المعاقین عقلیا في 
العدید   لهذا الطفلاألسرة درجاته، و ما لم تتح أقصى إلىو المناخ المالئم لتحقیق النمو 

 األحیانمن الخبرات التي تساعده على التعلم فان توافقه التعلیمي قد یحجب، ففي بعض 
 همأبنائ اسر المعاقین عقلیا لدیهم حساسیة كبیرة و شعور بالحرج من اصطحاب أننجد 

 العامة و مواجهة نظرات الناس لمظهر الطفل و تصرفاته، و لكن األماكن إلىالمعاقین 
 یعرفوه انه ما لم یزر الطفل حدیقة و یركب الحافالت و یحتك أن اآلباءما ینبغي على 

 أفضل بذلك نحرمه من التعرض لخبرات هامة و ایجابیة لتحقیق فإننابالبیئة من حوله 
  .نمو ممكن
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  : المعاقین عقلیالألطفال الخاصة بتلبیة الحاجات النفسیة و العاطفیة الوظائف- 2

 دورا هاما في تقدیر الطفل المعاق لذاته و تكوین مفاهیم ایجابیة األسرةتعلب 
 بخبرات تعده أسرتهلدى الطفل المعاق عن نفسه و الطفل المعاق عقلیا یمر في 

 التي األسالیبمة في حیاته، من خالل  سلبیة للخبرات القادأوالستجابة بطریقة ایجابیة 
 و عدم األسرة عضو في بأنه أشعرهیعامل بها الوالدین الطفل و التي تعتمد على تقبله و 

لة و في م العادیین في المعاإخوته، و عدم التفرقة بینه و بین األصدقاء أمامالتحرج منه 
ذه المعاملة الحسنة تسهم  مثل هإن المادیة معه، أو اللفظیة اإلثابةالملبس و استخدام 

  .في رفع تقدیر الذات لدیه

  : المعاقین عقلیالألطفالالوظائف الخاصة بالرعایة الصحیة -3

 المعاقین عقلیا، لألبناء دورا هاما یتعلق بتوفیر الخدمات الطبیة األسرة تلعب 
 تخصصیة و التردد أكثر بصفة عامة رعایة طبیة اإلعاقات ذوي األطفالحیث یتطلب 

 إلى األطفال، كما یحتاج هؤالء باألسویاء و المستشفیات مقارنة األطباءستمرار على با
خدمات طبیة محددة مثل العالج الطبیعي و المهني و عالج صعوبات الكالم، و من 

  .مین الصحي لهذه الفئةأ تصل خدمات التأنهنا فمن الالزم 

  

  :ة االجتماعیةالوظائف الخاصة ببناء شخصیة المعاق عقلیا من الناحی-4

ر كبیر یثأ لها تاألسریةتوجد مجموعة من الخصائص الثقافیة و االجتماعیة و 
 على التأكید في هذا الصدد األهمیة لیجابا، و من أمعلى االبن المعاق عقلیا سلبا 

 المعاق یعد انعكاسا لثقافة الوالدین و مؤهالتهم العلمیة و ثقافة ألسرةلالمستوى الثقافي 
 األبناء و األبوین من غیر المعاقین، كما انه یمثل انعكاسا لمهن األسرة هذه أبناء

 إحساسهم ذلك الرتفاع وعیهم و أدىالدین كما ، فكلما ارتفع الوعي الثقافي للوالراشدین
راتهم د من المعاقین و رعایتهم بالقدر الذي تسمح به قأبنائها بل و ضرورة تعلیم بأهمیة

و في مدى  ،  تربیة و تنشئة االبن المعاق عقلیاأسالیب العقلیة، كما تؤثر كذلك في
 داخل أو عزلة في مؤسسة داخلیة أواستعدادها لرعایة االبن المعاق عقلیا رعایة منزلیة 
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 أو، كذلك تؤثر هذه الخصائص سلبا   بالخجل من وجود هذا الطفلإلحساسهم األسرة
  .سیة و االجتماعیة و المعرفیة على بناء شخصیة االبن المعاق من الناحیة النفإیجابا

  : المعاقین عقلیااألطفال تجاه لألسرةالوظائف السلبیة : رابعا

 أهمها تجاه االبن المعاق عقلیا و التي من لألسرة   توجد العدید من الوظائف السلبیة 
 تجاه االبن المعاق  و التي تتراوح من األسرة التنشئة االجتماعیة الغیر سویة من أسالیب

تمع، هذا و مج عن الاألسرة عزل االبن المعاق من أو إهمال البدني و النفسي و ذاءاإلی
 لرعایة االبن سرةاأل سلبا على استعداد التأثیر بدور كبیر في األسریةتقوم الخصائص 

انخفاض المستوى : األسریةالمعاق و القیام بوظائفها تجاهه و من هذه الخصائص 
 النفسیة و الصحیة التي یعاني منها االضطراباتقتصادي، ، قلة الدخل االلألسرةالتعلیمي 

   )1( .الوالدان

  : المعاقین عقلیااألطفالسالیب التنشئة االجتماعیة غیر السویة تجاه أ -1

 التربیة و التنشئة االجتماعیة أسالیب العدید من إلى لیا المعاقون عقاألطفالیتعرض 
  . و المدرسة األسریةغیر السویة في البیئة 

_______________    
  .50عبد اهللا محمد عبد المحسن الفوزان، مرجع سابق، ص  -)1(     

 المعاق عقلیا إهمال إلىة و النفسیة نی البداإلساءة من العنف و األسالیبو تتفاوت هذه 
 واحدة من اخطر الظواهر التي تجتاح لألطفال اإلساءةو تعد ، و نبذة انفعالیا و نفسیا

 أنواع الموجهة ضد الطفل المعاق من اخطر اإلساءةمجتمعات، و تعد أي مجتمع من ال
 إلى سیئة علیه حیث یتحول الطفل آثار نظرا لما لها من لألطفال الموجهة اإلساءات

موضوع لعدوانیة الكبار جسمیا و انفعالیا مما ینعكس سلبا على صحته النفسیة حیث 
 داخل اإلساءة من أنماط لىإض الطفل هذا و یتعر )1( . الجنوح و العدوانیةإلىیتحول 
 أفراد على انه استعمال القوة المفرطة ضد احد األسري حیث یعرف العنف األسرةنطاق 
 على هذه الشاكلة األسري الموت، و العنف أو الجسیم األذى بالقدر الذي یسبب األسرة

مجتمعات العربیة ال تقره الشرائع السماویة و ال القوانین الوضعیة و لم تعرفه تقالید ال
 المحبة و االحترام المتبادل و أفرادها الممتدة التي تربط بین األسر أساسالقائمة على 
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 فاألسرة جزءا من المنظومة الكلیة للمجتمع الدولي، أصبحنافي ظل متغیرات العولمة 
 االنفتاح على العالم الخارجي من خالل الدراسات التي تنشر إلى طریقها أخذتالعربیة 

 ارتفاع إلى في المجتمعات العربیة، و تشیر كثیر من الدراسات األسري العنف عن
 المنشورة اإلحصائیات أن في المجتمع العربي و رغم ذلك نجد األسريمعدالت العنف 

  :  منهابسبا أب الحقیقیة و هذا یعود لعدة ال تشكل كل النساألسريعن العنف 

سمعة العائلة و رد الفعل االجتماعي المجتمع العربي محافظ و مترابط یهتم ب نإ -
 حد العنف و بالتالي إلى حتى لو وصل األسرةعلى أي تصرف سلبي یحدث في 

 و یتم حل المشكلة األسري احتواء أي بوادر للعنف األسرة خاصة رب األسرةتستطیع 
   )2( . علم السلطات و ال تسجل في السجالت الرسمیةإلىدوما بحیث ال تصل 

___________  ____  
: ، القاهرة)التشخیص و العالج: (اإلهمال و اإلساءة، المتخلفون عقلیا بین أمین سهي احمد -)1( 

  .37-36، ص ص 31-28ص ص ، 2001دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، 

 في ظل العولمة، جامعة نایف للعلوم األسري البشرى، العنف األمین شامة، محمد أبو عباس -)2( 
 الخلیج ذوي أطفال، منشور على موقع 3، ص 2005كز الدراسات و البحوث، ، مراألمنیة

  com.guilfkids.www://httpاالحتیاجات الخاصة 

 و العنف ففي دراسة حدیثة حول اإلعاقة دراسات متعددة عالقة االرتباط بین أكدتو قد 
 أجرتهان في عینة من المجتمع في محافظة بني سویف العنف الذي یتعرض له المراهقی

منظمة الصحة العالمیة بالتعاون مع كلیة الطب و وزارة الصحة و السكان، تمت دراسة 
انتهاك المراهقین بدنیا و عاطفیا و جنسیا في عینة مختارة عشوائیا في بني سویف خالل 

 15.6 وسطي مقداره  من طالب المدارس بعمر555 من تتألف، و العینة 1998عام 
 لكل مراهق فحص طبي حیث بلغ معدل انتشار انتهاك المراهقین اجريسنة و قد 

، و الجنسي %7.6و الجسدي % 12.3و كان معدل االنتهاك العاطفي % 36.6
الطفل :  االنتهاك الجنسي فكانتأسباب عن أما، %9.7و االنتهاك المتعدد % 7.0

 في أشقائه ترتیب الطفل في قائمة تأخرالیة، بم الالاألمالمفرط النشاط، الطفل المعاق، 
، و األمسباب االنتهاك الجسدي فكانت عدم مباالة أما عن أ  ،زولع و الطفل الماألسرة

هي االزدحام، :  االنتهاك العاطفيأسباب، في حین كانت اإلصابات، و األمدرجة تعلیم 
 أكثر سلوك یتسم بالعنف في و المرض و سوء المعاملة من قبل المعلم، و قد ابلغ عن
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ي الدراسة ص جنسي، و توأومن المراهقین الذین تعرضوا النتهاك عاطفي % 20من 
 مثل فعالة للتدخل في إستراتیجیة إعداد المهن الطبیة في البلدان النامیة أربابانه على 

ریة  منها نظاو توجد العدید المداخل النظریة التي تفسر العنف و یهمن  ، هذه الحاالت
 ینتج أفرادها البیئة التي ال تشبع احتیاجات أنالحرمان البیئي حیث ترى هذه النظریة 

 دفعا نحو العنف فمثال هناك كثیر من المناطق تعاني األفرادعنها شعور بالحرمان یدفع 
 صعید مصر كبیئة تعاني من أنمن الحرمان البیئي و یمكن على سبیل المثال مالحظة 

لوجه البحري في كثیر من الخدمات و المرافق و االستثمارات و لذلك الحرمان مقارنة با
   . من الوجه البحريأكثرانتشر العنف في الصعید 

  : الجسدیة للمعاق عقلیااإلساءة التنشئة االجتماعیة القائمة على أسالیب-2

لیة  على الصحة النفسیة و العقمستقبلیة آثار ظاهرة سلبیة لها األطفال معاملة إساءة إن 
 األطفال العنف الموجه ضد أنللطفل بوجه عام للطفل المعاق بوجه خاص، كما 

  .سوأاأل إلىالمعاقین ذهنیا قد یطور العقلیة 

 مراحل متقدمة و مستعصیة على العالج في حالة تعرضهم المتكرر و إلىبحیث تصل 
دارس الخاصة  و المدرسین في المالتأهیل المدربین في مراكز أو األسرة من قبل اإلساءة
 من ذوي أبنائهم الفئات السابقة في التعامل مع حاجات و متطلبات إخفاقنتیجة 

 هناك بعض أن المختلفة عموما و العقلیة منها تحدیدان و یؤكد الباحث اإلعاقات
 الفئات تعرضا أكثر المعوقین عقلیا هم األطفال أن إلى أشارت و الدراسات األبحاث

 و لألسرة قد تكون مصدر للضغط و التوتر اإلعاقة هذه نأ نتیجة اإلساءةللعنف و 
  .المدرسین

  :لألطفال اإلساءةمفهوم -أ

 أو تصرف یحدث في محیط الطفل الصغیر أنها بوجه عام  باإلساءةیقصد 
، و یتضمن هذا المفهوم صور متعددة إنسانا یصبح أنالكبیر و الذي یعوق جهوده في 

 التحرش و أو االعتداء الجنسي أو النفسي أودي مثل العدوان الجس،  للطفل لإلساءة
 إساءة:كاألتي و هي أساسیة أنواع عدة إلى اإلساءة، و تنقسم اإلهمالاالستغالل و 

  . و المجتمعاألسرة الطفل، عزل الطفل من إهمال نفسیة و انفعالیة، إساءةجسدیة، 
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  : الجسدیةاإلساءةمفهوم -ب

سم بالعنف الموجه نحو الطفل مما یؤدي  احدهما تتأو یقوم بها الوالدان أفعال
- التجمع الدموي-الكدمات (اإلساءة جسدي، و من المظاهر الشائعة لهذه بأذى إلصابته
 أن:  مختلفة من الجسم، و توجد عدة سمات لهاأماكنفي ) الخدوش-الجروح-الحروق

 یصدر  سلوكألي تكون ردة العقل عنیفة أن تكون متكررة، أن اإلساءةتوافر تعمد فعل ت
 األطفال الجسدیة بین اسر المعاملة إساءة ایجابیا، هذا و تنتشر أولبا سعن الطفل 

 هذا هو اسلم طرق التربیة أن العادیة اعتقادا منهم األسرالمعاقین عقلیا بصورة اكبر من 
   . و ضبط سلوك الطفل

  

_______________    
، 2005، القاهرة، األطفال حول العنف تجاه ياإلقلیمالمؤتمر : الاألطفموقع منظمة الیونیسیف على االنترنت، حمایة -)1( 

2005,html.index violence/protection/org.unicef.www://http.  

 ألمومةاو قد قامت منظمة الیونیسیف بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة و 
 أن إلى نتائجها أشارتث حی  )1( ) في مصراألطفالالعنف الموجه ضد (بدراسة ظاهرة 

من الحاالت % 26، أبویهم یتعرضون للضرب من خالل األطفالمن % 37حوالي 
 بدنیة، كما تحدث إصاباتالتي تبلغ عن السلوكیات العنیفة الموجهة ضدهم تحدث لهم 

، و في األطفالدام العنف البدني في التعامل مع  دائمة ناتجة عن استخإعاقةحاالت 
 أن الموت و الجروح و الكسور، كما إلى یؤدي العنف أنمستویات العنف الشدیدة یمكن 

 األطفال االجتماعیة و النفسیة السلبیة  لدى اآلثار العدید من إحداثالعنف یتسبب في 
ذاته و استعداده لكي یكون و یعطل نمو شخصیاتهم، و یدمر ثقة الطفل بنفسه و تقدیره ل

 و االنتحار في حیاتهم المستقبلیة، و لإلحباط صالحا في المستقبل، و قد یؤدي بهم أبا
 قد األسرة في األولى العنف في مراحل حیاة الطفل أنتضیف الدراسة نقطة هامة و هي 

 عن صور االنتهاكات اإلبالغ من األطفال مخفیا و ذلك لخوف أویكون غیر مرئیا 
 السلبیة اآلثار و من ثم یعاني الطفل من األماكنبدنیة التي یتعرضون لها في هذه ال

   . عنهااإلفصاحلالنتهاكات البدینة و النفسیة مع عدم استطاعته 
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 أطلقوا ما آو عالج ظاهرة العنف أنو یذهب الخبراء الدولیون العاملون في الیونیسیف 
 المترتبة على اآلثار حول األسر و اآلباءعلیه تحطیم دائرة العنف یتم من خالل توعیة 

 العقاب التي ال تعتمد على العنف، سن أو و تنمیة وسائل التنشئة األبناءالعنف ضد 
 عقوبات قانونیة ضد كل من یمارس العنف ضد إلیقاعالتشریعات القانونیة التي تهدف 

  .األطفال

وجه ضد المجتمع  هو عنف ماألطفال العنف الموجه ضد أن إدراك كذلك من خالل 
یعد  السالم أن فكرة إدراك من الممكن السیطرة علیه من خالل إجراميككل، و هو فعل 

   )2( . و هذه المسئولیة تقع على عاتقها جمیعااإلنسانیة الحقوق أهممن 

_______________    
)  1(   center-EAPR consultation concludes : violence : is not invisible,  

http :www.unicef.org/media/media-27417.html,2005, PP 1-5. 
  .179 دارلنج، سیلجمان، ص -)2(   

  : البدنیة على الطفل المعاقاإلساءة إلیقاعالعوامل المؤدیة -ج

 تعرض فئة المعاقین بوجه عام و المعاقین عقلیا بوجه إلىاسات درتشیر العدید من ال
  .بدني و النفسي الاإلیذاء مختلفة من أنماط إلىخاص 

 أو األسرة تتعلق بخصائص إما لإلیذاء تعرض هذه الفئة أسباب أن إلىو تشیر كذلك 
  : بكلیهما معا، و هي كالتاليأوالطفل 

  : العنف البدني و النفسي على االبن المعاق عقلیاإیقاع إلى المؤدیة األسریةالخصائص -

 تعرض إلى تؤدي األسرةبتوجد بعض العوامل االجتماعیة و الثقافیة المرتبطة 
، العزلة  لألسرةانخفاض المستوى االجتماعي : أهمها البدني لعل لإلیذاءاالبن المعاق 
 الزیادة بتقدم إلى من التفاعل االجتماعي و الذي یمیل األسرةو انسحاب أاالجتماعیة 

  ولإلعاقةعمر الطفل، النظرة الغیر واقعیة لمستقبل االبن، نظرة المجتمع السلبیة 
 ارتباط إلى العقلیة و التي غالبا ما تؤدي باإلعاقةللمعاق، المعتقدات الثقافیة المرتبطة 

 العقلیة بمفهوم الوصمة االجتماعیة، انخفاض مستوى الدعم االجتماعي داخل و اإلعاقة
  .األسرة مما یسبب ضغوطا و مشكالت و توترات زائدة تقع على عاتق األسرة جخار



 114

 إلساءة احدهما أو األبوین بسبب تعرض لإلساءةرض الطفل  احتمال تعیتأثركذلك 
 قد اآلباء یكون أن، و نعني بها األسري مشاهدتهم للعنف أوالمعاملة في مرحلة الطفولة 

 میال و استعدادا أكثر في طفولتهم مما یجعلهم اإلساءة العنف و إلى أنفسهمتعرضوا هم 
 المعاقین عقلیا، األطفال آباءه خاص  و بوجأطفالهم تجاربهم السلبیة على إسقاط إلى

 مثل البطالة، الفقر، العزلة لألسرةكما یؤثر انخفاض المستوى االقتصادي االجتماعي 
 من خالل األطفال معاملة إساءة غیر مباشرة على حدوث أواالجتماعیة بصورة مباشرة 

 مثل ، كذلك تزید بعض  خصائص الطفللآلباء السلبي على الصحة النفسیة تأثیرها
 المعاملة بل و تكرار التعرض لها، فصغار إلساءةمن احتمال التعرض ) النوع، العمر(

 إلساءة عرضة أكثر المشكالت السلوكیة أو ذوي الحاالت المزاجیة اإلناث و األطفال
  .اإلهمالالمعاملة و 

 بین األسریة و نعني بها حدة المشاكل و الخالفات لألسرة الوضع االجتماعي أن كما 
 مواقف إیجاد إلىلزوجین یؤدي لزیادة الضغط و التوتر داخل المنزل مما قد یؤدي ا

 و بالتالي وقوعهم أبنائهم تفریغ شحنات الغضب في إلى اآلباءانفعالیة و توترات تدفع 
 األصحاء األطفال یتم مع األمر كان هذا إذا و العنف البدني، و اإلیذاءفي دائرة 
بدنیة على الطفل المعاق  الاإلساءة إیقاع تزید احتمالیة نأ فانه من المتوقع األسویاء
 . الخاصة بالطفلاإلعاقة المسؤولیة عن اآلخر یحمل األبوین كال من أنسیما و عقلیا ال

)1(   

  : البدنیة علیهاإلساءة إلیقاعالخصائص العقلیة و السلوكیة للمعاق المؤدیة - 

تعتبر من العوامل المسؤولة عن توجد بعض الخصائص العقلیة للطفل المعاق عقلیا 
 األبحاث العدید من أثبتت البدنیة و النفسیة على الطفل المعاق، فقد اإلساءة إیقاع

 األطفال من غیرهم من أكثر لإلساءة المعاقین عقلیا یتعرضون أنالنفسیة و التربویة 
  : و منهالإلساءةلوجود عدة عوامل تساعد على تعرض هذه الفئة 

 اقل قدرة  على أنهم مادیا، كما أنفسهملیا اقل قدرة على الدفاع عن  المعاقین عقأن
 هذه الفئة غیر قادرة على التفرقة بین االتصال المادي إن، اإلساءةتفسیر حقیقة 

 اعتمادا على أكثر هذه الفئة إن جنسي، أوالمناسب و غیر المناسب سواء نفسي 
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 و تكون ترجمتهم اآلخرین ثقة في أكثر الرعایة و لذلك یكونوا أو للمساعدة اآلخرین
   )2( 2.لالعتماد و الثقة هو الخضوع و االستجابة

المعاقین  باألطفال هناك العدید من السلوكیات الخاصة أن إلى أخرىو تشیر دراسة 
 شریف أبولینة " البدنیة علیهم، ففي دراسة للباحثة اإلساءة عاقإلیذهنیا الذین تعرضوا 

 المعاقین ذهنیا الملتحقین بمدارس التربیة الفكریة في عمان األطفاللعینة من " 1991
 لألطفال البدنیة باإلساءة السلوكیات غیر التكیفیة ارتباطا أكثر انه من إلىتوصلت 

  المعاقین ذهنیا

النشاط الزائد، االنسحاب، العدوان، القلق و الخوف، التردد و السلبیة، الفوضى و هي  
  .السلوك النمطيالتخریب، العادات الشاذة و 

  : النفسیة للطفل المعاقاإلساءةسالیب التنشئة االجتماعیة القائمة على  أ2

 و التي تؤثر سلبا على إلیه المعاق أسرةقبل  توجه العدید من السلوكیات الخاطئة من
 في الوالیات اإلساءةصحته النفسیة، هذا و قد عرفت اللجنة الدولیة لوقایة الطفل من 

 زائدة أبویة عبارة عن متطلبات بأنها النفسیة أونفعالیة  االاإلساءة كیةاألمریالمتحدة 
عدوانیة غیر معقولة و التي تفرض توقعات اكبر من قدرات الطفل المعاق، و قد تظهر 

 هجمات على الطفل، و أو استخفاف أو العاطفیة عن طریق تعذیب ثابت دائم اإلساءة
السلمیة الالزمة لنمو الطفل و ذلك یكون ناتج  الفشل في توفیر الرعایة أیضاقد تتضمن 

، و تعتبر النبذ و الرفض  األسرة كاف لهذه إرشادعن عدم وجود حب و رعایة و 
 هذا النبذ النفسي یأخذ النفسیة و اإلساءة صور هذه أهم المعاقین من لألطفالالعاطفي 

 و قد یظهر في ةلیاالنفعا الجسمیة و األطفالشكال من عدم االهتمام باحتیاجات هؤالء 
 إمداده عدم القدرة على أو في تهدیده و السخریة منه اإلسراف أو إهمالهكراهیة الطفل و 
  .بالحب و الرعایة

  : النفسي للطفل المعاق عقلیااإلیذاءصور  - 

                                                
  .24 سید عادل توفیق، مرجع سابق، ص  -)1(
  .53، مرجع سابق، ص نأمی سهي احمد -)2(
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 ظهور سلوكیات متنوعة و غیر مرغوب فیها كالعدوان و إلى للطفل األبوینیؤدي نبذ 
 قد ال یصبح من السهل عالجها، و من بأضرار شخصیته العنف و العناد و قد یصیب

  :ًیا النفسي للطفل المعاق عقلإلیذاءاصور 

و هو نوع من السلوك یجمع بین الرفض و الذل، فمثال یرفض احد الوالدین : االزدراء
  . الطفلإذالل تحط من قدره بهدف بأسماء قد ینادیانه أیضامساعدة الطفل و یرفض الطفل نفسه و 

  

 لم یسلك سلوكا إذا التخلي عنه أو الجسدي للطفل باإلیذاء و یتمثل في التهدید :هاباإلر
 في -مثال– بمقدره تركه أو األسرة التهدید من قبل أو بتعریض الطفل للعنف أومعینا، 

  .حجرة مظلمة

 تركه بمفرده فترات طویلة و منعه من أو و هي عزل الطفل عن من یحبهم :العزلة
  .األسرة الكبار داخل و خارج أوزمالء التفاعالت مع ال

 لعب دورا هاما في انحراف أویتضمن هذا النوع تشجیع االنحراف : االستغالل و الفساد
  .إجرامیة أعمال في إشراكه أو إجرامیاالطفل مثل تعلیمه سلوكا 

 لمحاوالت االبن المعاق إهماالو تتضمن :  الطفل العاطفیةأفعال لردود األسرة إهمال
  . مرغوب فیه  عاطفیابأنه االبن األسرة بحیث تشعر األبوینعل عاطفیا على التفا

 نحو االبن المعوق یجعله یعتقد انه غیر األسرةهو سلوك ظاهر من : نبذ الطفل انفعالیا
 الطفل و أمان ال قیمة له و هو سلوك خاطئ یهدد أو غیر مرغوب فیه أومحبوب 

، و من صور نبذ الوالدین اآلخرین في أوفسه یتركه فریسة للشعور بانعدام الثقة في ن
لدیه، العقاب الشدید و ) البدنيالعقلي و ( لنواحي النقص رةساألتكرار : للطفل انفعالیا

 أو المستمر، التأنیباالحتقار، و االشمئزاز، السخریة، : االستجابات السلبیة  مثل
 في المعاملة، إخوتهبین  العزل وحیدا، التفرقة بینه و أو الضرب أوالتهدید بالعقاب 

 طفل بأنه، تعمد القول )األسویاء (اآلخرین باألطفالمعایرة الطفل المستمرة و مقارنته 
  .غیر مرغوب فیه

  : حرمان الطفلأو إهمال
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 تزوید الطفل بالعنایة األسرة حرمان الطفل عدم رغبة أو إهمال من مظاهر 
ن المظهر، الصرامة في محاولة  تركه قذرا غیر حسأوالكافیة، تركه وحیدا بالمنزل 

 اقترنت بالعقاب البدني، و إذا العناد المستمر خاصة إلىالسیطرة على الطفل مما یؤدي 
 غیر قادرین األطفال نتائج سلبیة حیث یصبح إلى لالبن المعاق األسرة إهمالیؤدي 

 الذات  و عدم تقدیراإلحباط شاعرین بانعدام الثقة الشدید و أنفسهمعلى االعتماد على 
  .و قلة ثقة الطفل بقدراته الخاصة

 بالعمل أو نبذ االبن المعاق نبذا صریحا بالقول إلى األسرتمیل بعض : الرفض الوالدي
 المشاعر العدوانیة تجاهه و هذا السلوك إظهار بذلك مع إشعاره رفضه و إلىجاه تو اال
 أكثر النبذ یجعله أو سلبي على الطفل المعاق عقلیا الن تكرار تعرضه للرفض تأثیرله 

 و عدم القدرة اإلحباط و السلبیة و باألمنعرضة لالضطرابات االنفعالیة و عدم الشعور 
 أهمعلى تبادل العواطف مع الغیر و الخجل و بالتالي سوء توافق اجتماعي، و لعل 

  تجاه االبن المعاق هو عدوانیة االبن تجاه مجتمعه واألبوي النفسیة لهذا السلوك اآلثار
  . السیئ في التكوین النفسي للطفلاألثر و أسرته

 المعاملة الذي یتسم بالقسوة و العنف و الممارسات التي أسلوب إنفي الواقع : القسوة
 األطفالتتراوح ما بین العقاب البدني و اللفظي یرتبط بمستویات عالیة من العدوان لدى 

ق عقلیا و افتقاده للثقة بنفسه  خوف شدید لدى البن المعااألسلوبو قد یترتب على هذا 
 التي تتسم بالقسوة األسریةنتیجة خبرات الفشل التي یتعرض لها فضال عن هذه المعاملة 

  .مما یعوق نمو شخصیته نموا سویا و یعوق كذلك توافقه االجتماعي

  :األسرة المعاقین عن المجتمع و األبناء التنشئة االجتماعیة التي تعتمد على عزل أسالیب 3

 و سلبیات عدیدة مساوئ لعزل المعاقین عقلیا أنشیر  العدید من الدراسات التربویة ت
 إنالحواجز النفسیة من المعاق و المجتمع و شعوره باالنفصال عن مجتمعه، : منها

 المعاقین عقلیا في مدارس و مؤسسات خاصة یمثل اعتداءا على حقوقهم األطفالعزل 
 التي األسر حدودها، كذلك توجد بعض أقصى إلى إمكاناتهمو حرمانهم من استغالل 

 الحجرات لحین انصراف الضیف العتبارها انه إحدى المعاقین في األطفال بإخفاءتسارع 
 وصمة هذه الممارسات تؤثر سلبا على شخصیة االبن المعاق و ال تؤهله أو) عار(

  لالندماج في الحیاة االجتماعیة 
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التوافق الشخصي و االجتماعي، كذلك  ن لتحقیق استغالل ممكأقصىو استغالل قدراته 
 و األسرفان هذه الممارسات تدلل على عدم التوافق الذي یسود العالقات داخل هذه 

  . على مواجهته بشجاعةاإلقدام من الموقف دون أفرادهاهروب 

 كما یعني عدم تقبلها لهذا االبن و رفضها له مما یؤثر سلبا على تكیفه النفسي و 
  )1( 3. و انه طفل مرغوب فیهاألسرةي و شعوره بضعف قیمته و مكانته داخل االجتماع

 مسالة عزل الطفل داخل مؤسسة داخلیة أنو تؤكد بعض الدراسات االجتماعیة 
 هو مظهر من مظاهر ضغط البیئة االجتماعیة على إنما إعاقته إنكار و أسرته داخل أو

 و االبن معا، حیث تعكس سلوكیات اقةاإلع إخفاءسر المعوقین و الرغبة في أسلوكیات 
 التي تعتبر ابنها األسرة العقلیة مما ینعكس سلبا على لإلعاقةطبیعة النظرة المجتمعیة 

وصمة اجتماعیة ال تتناسب مع مركزها االجتماعي و مكانتها حیث توجد نظرة سلبیة مع 
عیا، و لعل التفسیر  حرجا اجتمالألسرة مما یسبب اإلعاقات أنواعالمجتمع لهذا النوع من 

و الصحي  المناسب لهذه النظرة السلبیة للمعاق هو انعدام الوعي االجتماعي و الثقافي
  )2(4. و الخصائص العلمیة للمعاقین عقلیاأسبابها و اإلعاقةحول طبیعة 

 المعاقین عن المجتمع عزله في مؤسسة داخلیة بعیدا األبناءو من صور عزل 
 التعامل معه، و یمثل درجة منخفضة من أشكالل سلبي من ، الذي یعتبر شكاألسرةعن 

 حد كبیر بالعوامل إلى یتأثر أمر لرعایته و التعایش معه، و هو األسرةدرجات استعداد 
، أخرى من ناحیة و خصائص المعاق من ناحیة باألسرةاالجتماعیة و النفسیة المرتبطة 

 االقتصادي و االجتماعي و  ذات المستوىاألسر أن إلى بعض الدراسات أشارتو قد 
 المعاقین في مؤسسات داخلیة العتقادهم بتوافر أبنائهاالثقافي المرتفع تفضل وضع 

  . المعاقینلألبناءالرعایة الصحیة و التربویة 

 انه لیس هناك مبرر منطقي لعزل ذوي إلىو تشیر العدید من الدراسات التربویة 
 و استعدادا إنتاجا و إدراكااقل من العادیین االحتیاجات الخاصة عن المجتمع فان كانوا 

 العادیین األفراد لهم نفس عقول أن إالللتعلم و اقل قدرة على التذكر و الفهم و التفكیر، 
                                                

 اآلداب، مجلة كلیة " المتخلفین مع الطلبة العادییناألطفالاثر دمج "مدحت الطاف عباس،  - )1 (  3
  .583-527، ص ص 2000، قنا، اآلداببقنا، العدد العاشر، كلیة 

  366- 365عبد اهللا محمد عبد الرحمن، مصدر سابق، ص ص  )2(      
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 األطفال كبیرة یعیش فیها أسرةو االختالف في درجة الذكاء، فلماذا ال نعتبر المجتمع 
 في حیاة واحدة مشتركة و األسویاء األطفال جنب مع إلىالمصابون بالعاقة العقلیة جنبا 

 یمكنهم األطفال نسبة كبیرة من أن أثبتت و الدراسات األبحاث هناك من أنسیما ال
   . توجیههم و رعایتهمأحسن ما إذاالتوافق النفسي و االجتماعي 

  : الطفل المعاق عقلیاإهمال التنشئة االجتماعیة القائمة على أسالیب-4

 المأكل مثل األساسیة الطفل باحتیاجاته إمدادلفشل في  على انه ااإلهمالیعرف  
 و التعلیم و العنایة الطبیة و احتیاجات المعاق العاطفیة المأوىالمتوازن و الملبس و 

 على التأثیر العوامل خطورة في أهم من اإلهمال و الحب، و یعد لألمنمثل الحاجة 
  الطفل من الناحیة الجسمیة و الصحیة و النفسیة

 للطفل األسرة إهمال توجد بعض المظاهر التي یتضح فیها :اإلهمالر همظا-أ
  :المعاق، و هي كالتالي

 مشاكل سوء التغذیة كالنحافة األطفال حیث تظهر على : الجسدياإلهمال-
 أمراضا أو نقص احد العناصر الغذائیة التي تسبب مشاكل أو السمنة الشدیدة، أوالزائدة 
  مزمنة

 الطفل بالعنایة الطبیة إمدادو یظهر ذلك في عدم : یة العنایة الطبإهمال-
 أو و عدم االهتمام بمرضه بأسنانه الكشف الدوري على الطفل و العنایة أوالروتینیة 

 الجسدي حیث یكون اإلیذاء أشكال من آخر بنوع اإلهمال و یرتبط هذا النوع من إصابته
  . الجسدي اقل وزنا و صحةاإلیذاء ضحایا األطفال

قد یتحول الطفل من طفل عادي متخلف :  الوالدي على الطفلفاإلشرانقص 
 سقوط الطفل على شيء مرتفع قد أن الوالدي، فمثال نجد اإلشرافعقلیا لنقص في 

 المخ قد یتسبب في النهایة أنسجة تجمعات دمویة على أویحدث له كسرا في الجمجمة 
 على الطفل قد ینتج عنه  الوالدي غیر الصحیحاإلشراف أنتخلف عقلي و هكذا نجد 

  . الطفلإصابة تزاید خطر أو إصابة
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و یظهر في عدم الوفاء باحتیاجات الطفل التعلیمیة عن طریق :  التعلیمإهمال- 
 االستفادة بمزایا برامج اآلباء رفض أو تعلیم الطفل المعاق إهمال أو مدرسة إدخالهعدم 

   . البرامج التربیة المقدمة لهأوتعدیل السلوك 

 یعبر عن الفضل في الوفاء باحتیاجات الطفل النفیسة و : العاطفيهمال اإل
 العاطفي المتكرر للطفل اإلهمال و یفقد االستقرار و األمنالعاطفیة و شعوره بالحبو 

 مما یترتب علیه إلیهم بحبهم له و انتماء اإلحساس و یفقد أسرته بمكانته عند اإلحساس
لقة متخبطة في سلوكها بال قواعد و قد یشعر  شخصیة قإلى تتحول شخصیة الطفل أن

 من السلوكیات أنواع ظهور إلىالطفل بالنبذ من والدیه و عدم رغبتهما فیه فیؤدي 
 قد یكون منطویا سلبیا یتسم أوالمضطربة كان یكون عدوانیا حاقدا على المجتمع 

  .بالالمباالة لمن حوله

و تعرف System abuse  یة نظم الرعاأو في مؤسسات األطفال معاملة إساءة- 5
 في سیاق السیاسات و البرامج المخصصة لتقدیم الرعیة األطفالبالضرر الذي یقع على 

 العاملون األفراد یرتكبها أخطاءطفال بسبب و الحمایة لهم، و فیها یضار نمو و امن األ
طفل  سلبیة على الآثارا اإلساءة لهذه أنفي هذه المؤسسات، و مما هو جدیر بالذكر هو 

 و على السلوك االجتماعي لهم بوجه أبعادهیضار النمو النفسي للطفل في مختلف حیث 
  )1( 5.خاص

 سلبیة لهذا العنف یعاني منها آثارتوجد  : األطفال معاملة إلساءة السلبیة األثر-6 
االبن المعاق عقلیا كما یتوقف الضرر النفسي و االنفعالي و البدني الناتج عن تعرض 

 ذاتها، كذلك تظهر لدى هذه الفئة اإلساءة إبعاد المعاملة على طبیعة و اءةإلسالطفل 
 األطفال البدنیة و النفسیة، حیث یعاني لإلساءةمشكالت سلوكیة خطیرة نتیجة تعرضهم 

 نمائي في الكثیر من تأخر االنفعالي في مرحلة الطفولة المبكرة من اإلهمالضحایا 
الجتماعي و االنفعالي فالرابط بین الطفل الصغیر مجاالت النمو النفسي خاصة النمو ا

و القائمین على شئون تنشئته و رعایته تعد الوسیلة الرئیسیة للنمو العقلي و االنفعالي و 

                                                
الصیغة غیر الظاھرة من صیغ إساءة : ساءة االنفعالیة القضیة المھملةادم، اإل. م. تومیسون -)1 (  5

محمد السعید عبد الجواد، بحث مترجم منشور في موقع أطفال الخلیج ذوي : معاملة األطفال، ترجمة
  .21، ص www.Guilf kids.com  ،2007االحتیاجات الخاصة، 
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 الذات و العدوان و غیرها من المشكالت إیذاء إلىالمعرفي، كذلك قد یتجه بعضهم 
  .السلوكیة

 آثار أربعةملة الطفل في  سوء معاآثار) martin, 1980(و قد صنف مارتن 
 ,Dorne( دورن أضاف، و ى الطبیة، النمائیة و النفسیة و البعیدة المداألثر: هي

  .األطفالالتعدي الجنسي على ) 1989

 نتیجة إصابات على شكل األطفالة على ی التعدیات الجنسآثارتظهر : الطبي األذى- 
 أو تمزق عضلي أو،  خدوشأو، و قد تظهر بشكل كسر عظام اإلهمال أوالتعدي، 

 أو جروح، كما تظهر على شكل صعوبات أو الوجه أو الرأس في إصابات تهاوشت
 إلى الخطیرة قد تؤدي اإلصابات أن تخلف عقلي، كما أو النظر أو في السمع قاتاإع

 الطبي عدم األذى آثار الخنق، كما تشمل أو الغرق أو التسمم أواالرتعاش لدى الطفل، 
 انتقال أن، كما )Drone, 1980(صحیة مثل وجبات الطعام الرئیسیة تقدیم الرعایة ال

  .األطفالقد یؤدي بحیاة هؤالء ) مثل االیدز( المعدیة و الخطیرة األمراض

 مشكالت متنوعة في إلى الذین تساء معاملتهم األطفالیتعرض : -  النموءبط -
 التخلف أواض الذكاء  هذه المشكالت انخفأمثلةالنمو، و بعضها قد تكون دائمة، و من 

 اكتساب المهارات اللغویة، و قد  فيالتأخر العصبیة من مثل النطق و اآلثارالعقلي، و 
  ).martin, 1980( مشكالت في التعلم األطفالیعاني هؤالء 

 شیوع السلوكیات المنحرفة، و المتمثلة في سوء معاملة الطفل، إن : االجتماعیةاآلثار -
 أن وظائفها االجتماعیة، ففي الوقت الذي یفترض أداء في ةاألسرمؤشر قوي على فشل 

، و حاجته و ألمنه مصدر تهدید إلى و الحمایة للطفل تتحول األمان مكان األسرةتكون 
 یكونوا في مقاعد الدراسة، و یمثلون أن الذین یتوجب األطفالظرف ضاغط النحرافه و 

  .بذور السالم

 معاملتهم أسیئت الذین لألطفال تحدث إنال كبیرا  هناك احتمأن كما : النفسیةاآلثار - 
 الذین تساء معاملتهم یكونون بصفة عامة غیر األطفال أن نفسیة منها آثارنفسیا  

 عالقات إقامة لم یتعلموا أنهم، كما باأللعابسعداء، رغبتهم محطمة في االستمتاع 
  . مع الباغینأو، أقرانهمصحیة و ممتعة مع 
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، و یمكن األقران عالقات مع الزمالء، إقامة یجدون صعوبة في الاألطف هؤالء أن كما 
  ).Patterson, 1992( تظهر علیهم اضطرابات صحیة و عقلیة أن

  : المعاملةإساءة من األطفالوقایة -

 األسریة البدنیة و االنفعالیة عن طریق المساندة اإلساءةیمكن التقلیل من معدل حدوث 
 و تفهمها األسرةربیة و الرعایة الوالدیة و تنمیة معرفة المتمثلة في تنمیة مهارات الت

یات ك و مساعدتهم على تبني توقعات واقعیة لسلولألطفاللخصائص النمو النفسي 
 و تصحیح األبناء التعامل السوي مع أسالیب على تنمیة اآلباءالطفل، مساعدة 

یم مساندة مستمرة  بطرق دوریة مع ضرورة تقداألطفالاالنحرافات التي تحدث في سلوك 
  .األزمات خاصة وقت لألسر
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  انب التطبــیقي ــالج               

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تمــــــــهید - 
ــم الحــصول علیهــا مــن الدراســة  - ســوف أتنــاول فــي هــذا الفــصل تحلیــل البیانــات التــي ت

وبعــد عــرض الباحــث ,ًة مــن أســر المعــاقین عقلیــا  أســر40المیدانیــة التــي اشــتملت علــى 
ـــل الـــسوسیو"لإلطـــار النظـــري والمنهجـــي للدراســـة الراهنـــة  ـــة -التحلی االنثروبولـــوجي لإلعاق

ًأصــبح لزامــا علــي أن أتنــاول اإلطــار المیــداني حتــى " ورعایــة المعــوقین بمنطقــة البــیض 
إلى مجوعـة مـن النتـائج أتمكن من خالله اإلجابة على تساؤالت الدراسة وبالتالي التوصل 
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لفــصل ًالتــي تفیــد فــي تفــسیر مــشكلة الدراســة وبنــاءا علیــه فــإن أول مــا أتناولــه فــي هــذا ا
الـدخل الـشهري لألسـرة – الحالة التعلیمیـة –عمر األم : خصائص عینة الدراسة من حیث

 الخ......المهنة –
  

   :األسرةمعلومات عامة عن  : أوال
   األم ســـــن) :   01(     جدول رقم 

  
  نسبة   تكرارات    األمسن 

)25    _30 (   
)30  _  45(   
)45 _    55(  
 )55  _ 65(   

21  
11  
05  
03  

52.5  
27.5  
12.5  
7.5  

  40  100  
  

إلـى أن أعلـى نـسبة سـجلت  عنـد المبحوثـات تمركـزت فـي ) 01(تشیر بیانات الجدول رقم
 مـــن عینـــة % 52.5 ســـنة   بمـــا یعـــادل  ) 30  _25( الفئـــة العمریـــة الواقعـــة  مـــا بـــین 

سنة  ) 65-  55( البحث وأقل نسبة سجلت  كانت  في المرحلة العمریة الواقعة مابین  
 علـى الـزواج المبكـر فـي المجتمعـات المحافظـة  للهـضاب اإلقبال  مما یدل على تراجع  

, سـنة ) 25 -  15(العلیا  والذي كان یتمركز إلى وقت قریب  في الفئة العمریة ما بـین 
 إصــابة احتمــال إلــى ي ســنة قــد یــؤد35 عنــد المــرأة لمــا بعــد ســن اإلنجــابن تكــرار غیــر أ

ُخـصوصا لوجـود  بعـض القناعـات "  غولیین  المناألطفال" الزمة داون الطفل المولود بمت
  . أو  إنجاب طفل سوي األطفالعند الكثیر من المستجوبات بتعویض الفاقد من 

    ســـن األب ) :     2(جدول رقم 
  نسبة   تكرارات   ب  سن األ
   )30  _  40(     
 )40     _50(  
)50 _  60(  
)60   _   70(  

06  
15  
13  
06  

15  
37.5  
32.5  

15  
  40  100  
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  50  _ 40(  إلــى فئـة المرحلــة العمریـة الواقعــة مـا بــین اآلبـاء  ینتمـي أغلــب أفـراد عینــة 
أفـراد مـن  عـض بأن  وجـود  غیـر,     %37.5 فـرد بنـسبة 15 حیـث بلـغ عـددهم سـنة ) 

سـنة   هـم مـن المتزوجـون بزوجـة ثانیـة   إمـا    ) 70   _ 60(العینة  المنتمین إلـى الفئـة 
 هــي المــسؤولة علــى إنجــاب اعتقــادهمي فــبحجــة أن الزوجــة بــدافع إنجــاب أطفــال أســویاء 

  .  المعوقین األطفال
 تعدد الزوجات ) :   03(جدول رقم 

 
  نسبة   تكرارات     تعدد الزوجات 

  ج بواحدة  متزو
  ثنان ا متزوج ب

   35  
   05  

87.5  
12.5  

     40  100  
 تعـــدد ظـــاهرة التراجـــع الكبیـــر فـــي ) 03( مـــن خـــالل تحلیـــل الجـــدول رقـــم  ایتـــضح جلیـــ

  الزوجات 
  , في  مجتمعات الهضاب العلیا والتي توسم بالمحافظة كونها إحدى العادات المتوارثة 

  المتطلبات المادیة لمثل هذا التعدد   توفیربة صعولسبب الرئیسي في ذلك قد یعود إلىوا
التجار هم فقط من   حیث یتضح من خالل مفردات لعینة أن الموالین أواإلنفاقوواجبات 

فـــي حـــین یفـــضل بقیـــة أفـــراد العینـــة االرتبـــاط بزوجـــة واحـــدة  .تمكنـــوا مـــن تعـــدد الزوجـــات 
   . % 87.5 ةبنسب 35وعددهم 

  
  
 

   لألبلیمي المستوى التع) :   04(جدول رقم
 

  نسبة   تكرارات    األب  مستوى 
   ابتدائي   مستوى 

     مستوى متوسط
     مستوى ثانوي 

     مستوى جامعي 
  أمـــــي     

11  
09  
01  
02  
17  

27.5  
22.5  
2.5  

5  
42.5  
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     40  100  

مــنهم  % 70یتعــدى مــستوى    یتمیــز أفــراد العینــة بتــدني مــستواهم الدراســي حیــث ال-   
عكس علـى قلـة  الـوعي ن الـذي یـاألمـر, مـنهم أمیـین ةبالمائـ %42.5بتـدائي والمستوى اال

ـــق بتكـــرار  ـــي اإلنجـــابُالـــصحي خـــصوصا فیمـــا یتعل ـــسببة ف ـــب  العوامـــل  المت  وعـــدم تجن
 و المرتبطة بصفة مباشرة أو غیر مباشـرة بالثقافـة  والتقالیـد الـسائدة داخـل اإلعاقةحدوث 

  المجتمع  

   التعلیمي لالمالمستوى) :   05(جدول رقم 

  نسبة   تكرارات    األم   مستوى 
   ابتدائي   مستوى 

     مستوى متوسط
     مستوى ثانوي 

     مستوى جامعي 
     أمــي   

05  
02  
00  
02  
31  

12.5  
5  

00  
5  

77.5  
     40  100  

یعكــس واقــع , %77.5 أمیــة مــن بــین أفــراد عینــة البحــث  أي مــا یمثــل 31  إن وجــود  
العدید مـن منـاطق الهـضاب العلیـا وبخاصـة النائیـة منهـا والمتمثـل فـي  سائد في اجتماعي

 بنـــاتهن  بمقاعـــد الدراســـة  وبالتـــالي تجـــد المـــرأة  بعـــد زواجهـــا التحـــاقزهـــد العـــائالت فـــي 
  مـــع مـــا یرافـــق ذلـــك مـــن األمومـــةصـــعوبات كبیـــرة فـــي رعایـــة حملهـــا وتحمـــل مـــسؤولیات 

  قصور

 ممـا یزیـد مـن األطفـالبویـة  المتعلقـة بتنـشئة  في الوعي  باألسـس الـصحیة والنفـسیة والتر
  .فرص حدوث اإلعاقة العقلیة عند مولودها 

       مهنــــة األب 06:جدول رقم 

  نسبة   تكرارات       المهنــــة 
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      موظف حكومـي 
      متقــاعد
      تاجـــر
      بــطال

    05  
    04  
    05  
    26  

12.5  
10  

12.5  
65  

     40  100  

 بــأن ایتـضح  لنـا مـن خـالل تحلیـل البیانـات المتعلقــة بوظیفـة أبـاء األطفـال المعـوقین عقلیـ
طالة  یعتبر مؤشر قوي علـى ب في حالة اآلباء من % 65فوجود , غالبیتهم بدون وظیفة 

 المعوقین فضال عن ما ینجم على ذلك ألسر وتدهور المستوى المعیشي الیومي انخفاض
ـــاقم حجـــم المـــشكالت ا ـــة مـــضاف إلیهـــا  مـــن تف ـــة الحاجـــات الیومی ـــشیة المرتبطـــة بتلبی لمعی

  .وبخاصة  شراء الدواء ودفع تكالیف العالج  المعاقینباألبناءخصوصیات التكفل 

   األممهنـــــة ):   07( جدول رقم 

  نسبة   تكرارات       المهنــــة 
      موظفة حكومـیة 

      بـــطالة 
     05  

35   
12.5  
87.5  

     40  100  
الغالبة على النساء بمناطق الهضاب العلیا وداخل المجتمعات التي توصف  الفئة  إن 

 خارج البیت إال لبالمحافظة هي  مكوث المرأة في البیت وزهدها الكبیر في العم
 وهو ما تجلى بوضوح  من خالل  تحلیل نتائج سؤال االستمارة ،للضرورة القاهرة 

  . من المستجوبات % 12.5 فباستثناء األمالمتعلق بمهنة 
هن من النساء الماكثات في البیت  % 87.5  وأجابوا بأنهم یشغلون وظائف حكومیة

  بدون أي وظیفة تذكر 
           لألسرةمستوى الدخل الشهري )    08: ( جدول رقم 

  نسبة   تكرارات      مستوى  الدخل 
       منخفض
       متوسط
        مرتفع 

     26  
     14    
     00  

65  
35  
00  

       40  100  
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مـن أفـراد  %  65ُیتجلى واضحا وبالمقارنة مع حالة البطالة داخل أسر عینة البحث بأن 
 جـد صـعبة تحـول دون تمكـن العائلـة مـن تلبیـة  واقتـصادیة اجتماعیـةالعینة تعاني ظـروف 

  األسـر مـن فقـط % 35المتطلبات الضروریة القاهرة لمدة شـهر كامـل فـي حـین أن نـسبة 
ســــرة واحــــدة مــــن توجــــد أ هــــي مــــن أجابــــت بمــــستوى دخــــل شــــهري متوســــط فــــي حــــین ال

   بأن مستوى دخلها مرتفع المستجوبین من أقر 

  وجود مصادر دخل أخرى ) 09: (جدول رقم  -

  نسبة   تكرارات      المصادر 
       نعــم
       ال 

     07  
     33   

17.5  
82.5  

     40  100  

 تـــشیر األصــلیةر دخــل أخـــرى باإلضــافة إلــى الـــدخل مــن المهنـــة وبالنــسبة لوجــود مـــصاد
 بیانـات هـذا الجـدول إلـى أن أعلـى نـسبة مــن عینـة الدراسـة كانـت مـن المبحـوثین الــذین ال

وفـــي , % 82.5 ةبنـــسب أســـرة 33توجـــد لـــدیهم مـــصادر دخـــل أخـــرى حیـــث بلـــغ عـــددهم 
ــدیهم مــن عینــة الدراســ% 17.5 أســر فقــط بنــسبة 07المقابــل مــن ذلــك نجــد أن  ة توجــد ل

ــة هــذه النــسب تكمــن فــي   االحتیاجــات التــوازن بــین  اخــتاللمــصادر دخــل إضــافیة ودالل
  .المادیة ألسر المعاقین ومستویات الدخل المتوفرة 

 طبیعة مصادر الدخل الشهري لألسرة )  10: ( جدول رقم

  نسبة   تكرارات      المصادر 
      دخل األب 

      دخل الزوجین 
      تجــارة  

  33   
  05    
  02  

 82.5  
12.5   

 5  
     40  100  

  أمــا فیمــا یخــص مــصادر الــدخل الــشهري األســرة فیتــضح مــن خــالل الجــدول أن أعلــى  
 مـــن عینـــة الدراســـة كانـــت طبیعـــة مـــصادر % 82.5 أســـرة 33نـــسبة مـــن عینـــة الدراســـة 

   أســر05فــي حــین توجــد ,الــدخل مــن المهنــة األساســیة لــألب  عنــدها  الــدخل الــشهري
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مـن أفـراد % 5 بنـسبة  تعتمد في مصادر دخلها على عمـل الـزوجین  وأسـرتین % 12.5
  العینة تعتمد على التجارة كمصدر للدخل الشهري 

  مكان إقامة األسرة )  11: (جدول رقم

  نسبة   تكرارات    مكــان اإلقامة    
  ) حضر(     مدینة 
  ) ریف(    قریة   
      خیــمة 

  14  
  23  
  03  

35  
57.5  
7.5  

     40  100  

  اأثرهم أكثر ت% 57.5 بنسبة 23وعددهم ) الریف(مما الشك فیه أن المقیمین في القرى 
 وأكثــــر) منطقـــة حـــضریة  ( بالعـــادات والتقالیـــد مـــن الـــذین یقیمـــون فــــي  مدینـــة البـــیض 

  - اإلنجــاب المتكــرر والمتــأخر-العــادات مــصادفة فــي عینــة الدراســة هــي الــزواج القرابــي 
حیـث تعكـس هـذه النـسب مؤشـرات ,  رغم من تـسجیل حالـة إعاقـة عنـد المولـود األول  بال

 إقامــة األســر فــي المجتمعــات الریفیــة أو البدویــة بوجــود عــادات وتقالیــد ارتبــاطقویــة علــى 
  .ر على زیادة معدالت اإلعاقة العقلیة لدیها ثثقافیة تؤ

  

كفـل باإلعاقـة العقلیـة فـي  مرحلـة إلى جانب نقص المرافـق الـصحیة والنفـسیة التربویـة  للت
ممــا یــضطر األســر غلــى قطــع مــسافات طویلــة وتحمــل مــشاق إضــافیة للوصــول , مبكــرة 

ن یلطبــي لألطفــال المتخلفــإلــى المنــاطق الحــضریة  لتلقــى الخــدمات المقدمــة فــي المركــز ا
   .اذهنی

  عدد األبنـــاء )12:(جدول رقم 

  نسبة   تكرارات     عدد   األبنـاء  
      )1   -     5(  
)      5   -   10(   
)      10  -   15(  

    21  
    16   
    03     

52.5  
40  

7.5  
      40  100  
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) 05  إلـى 01(  مـن خـالل مفـردات عینـة البحـث أن الفئـة التـي لـدیها مـن ا  یتـضح جلیـ
 ممن اآلباء غیر أن وجود عدد من ,% 52.5غت نسبة لب حیث ا تكراراألكثرأطفال هي 

تــستعمل المــرأة حبــوب منــع  دوا الــزواج أو بعــض األســر التــي تقطــن بالخیمــة حیــث الأعــا
 ) 10  إلـى 5( عندها كبیر حیث بلـغ فـي الفئـة مـا بـین األبناءالحمل هي التي كان عدد 

طفــــل نــــسبة )  15 إلــــى 10(  وبلــــغ فــــي الفئــــة مــــا بــــین % 40  طفــــل أي بنــــسبة 16 أطفــــال 
7.5%.  

   المعوقین  عدد األبناء) 13: (جدول رقم 

  نسبة   تكرارات   األبنـاء المعوقین عدد  
          واحـد

   اثنان       
         ثالثــة 

33  
   05   
    02  

82.5  
12.5  

05  
     40  100  

بالنـــسبة لعـــدد األبنـــاء المعـــاقین تـــشیر بیانـــات هـــذا الجـــدول إلـــى أن أعلـــى نـــسبة مـــن    و
 بنـسبة 33ة إعاقـة واحـدة حیـث بلـغ عـددهم المبحوثین في عینـة الدراسـة كانـت لـدیهم حالـ

  . % 12.5 ةبنسب أسر لدیها حالتین 05في مقابل , 82.5%

 األولـىوقد الحـظ الباحـث أن المجموعـة  ,  حاالت إعاقة03وجد أسرتین لدیها في حین ت
 نمــو  تكثــر فیهــا حــاالت متالزمــة داون بینمــا نجــد فــي الحالــة الثانیــة حــاالت ضــمور فــي

  .المخ 

   المعاق  ناالب   یوضح جنس )14 (جدول رقم

  نسبة   تكرارات     جنس اإلین المعاق 
         ذكـر 
         أنثى

 22  
 18  

55  
45  

   40  100  

 المعاق تشیر بیانات هذا الجـدول إلـى أن أعلـى نـسبة للمبحـوثین االبن   وبالنسبة لجنس 
 , % 55مفــردة بنــسبة  22كــانوا مــن الــذكور حیــث بلــغ عــددهم ) األبنــاء المعــاقین ( مــن 

من % 45مفردة بنسبة 18 النسبة نسبة المبحوثین من اإلناث حیث بلغ عددهم هوتلي هذ
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فقـد أكـدت العدیـد مـن  العقلیـةباإلعاقـة ) نوع المعـاق( وبالنسبة لعالقة , جملة أفراد العینة 
نـــاك كمـــا أن ه,  نـــسبة اإلعاقـــة العقلیـــة بـــین الـــذكور دون اإلنـــاثارتفـــاعحـــاث العلمیـــة باأل

  . بكروموزومات وراثیة الرتباطها إأمراض واعاقات معینة تصیب الذكور وحدهم أحیان

  المعاق   االبنعمر ):   15(جدول رقم

  نسبة   تكرارات    المعـــاقناالب  عمر 
 ) 1      -      10(  
) 10     -      20       (
) 20     -      30     (

  19  
  16  
  05   

47.5  
40  

12.5  
     40  100  

 المعاق تشیر بیانـات الجـدول إلـى أن أعلـى نـسبة ألعمـار األبنـاء نباال بالنسبة لعمر و  
 مبحــوث بنـــسبة 19حیــث بلــغ عــددهم  )10 -1(المعــاقین كانــت فــي الفئــة العمریــة مـــن 

 حیــث بلــغ عـــدد ) ســـنة20- 10( تلیهــا فــي المرتبــة الثانیـــة الفئــة العمریــة مــن % 47.5
  . % 40ة  بنسب16المبحوثین 

 مفـردات 05سـنة ) 30 – 20(وفي المرتبة الثالثة بلـغ عـدد المبحـوثین فـي الفئـة العمریـة 
تركیـز جهـود   -  :وهـذه النـسب تعطـي مجموعـة مـن الـدالالت أهمهـا  , % 05بنـسبة 

 المعـاق فـي المرحلـة العمریـة المبكـرة مـن حیـاة الطفـل حیـث   تالحـظ  االبـناألسرة لعـالج 
 الحالــة العقلیــة لالبــن  مقارنــة ببــاقي األطفــال األســویاء مــن هنــا تبــدأ التغییــر الواضــح فــي
ثـم یقـل ,  المعـاق علـى األطبـاء مـن ذوي التخصـصات المختلفـة  االبناألسرة في عرض 

   ابنهم الواقع إلعاقة األمرهذا االهتمام بعد تقدم سن الطفل نتیجة تتقبل األسرة 

 نوع اإلعـــاقة ) 16:(جدول رقم 

  نسبة   تكرارات   عـــاقة   نوع اإل
           T21متالزمـة داون - 1
   ضغــر الجمجمة - 2
    إعاقة ذهنیة متوسطة 3
   تأخر نفسي حركي - 4
   إعاقة عمیقة - 5

14  
02  
11  
09  
01  

35  
5  

27.5  
22.5  
2.5  



 132

  7.5  03  إعـاقة ذهنیة خفیفة – 6

  40  100  

صابین بمتالزمـة  داون أو مـا  بـأن عـدد المـ16:یتضح لنا من خالل بیانات الجـدول رقـم 
ــالمنغولیین " یعــرف   14ُ تواجــدا  بــالمركز الطبــي البیــداغوجي  األكثــریــشكلون النــسبة " ب

 حالـة 11في حین بلغت نسبة المصابین بإعاقة ذهنیة متوسطة  , ةبالمائ 35حالة بنسبة 
بین  فیمـا بلـغ عـدد المـصا  % 22.5  والتأخر النفسي الحركي بنـسبة   % 27.5بنسبة 

     % 5 وصـغر الجمجمـة حـالتین بنـسبة   %7.5 حاالت بنسبة 03بإعاقة ذهنیة خفیفة 
  .% 2.5 حالة إعاقة ذهنیة عمیقة بنسبةاألخیروفي 

  

  

  

  درجة اإلعاقة العقلــــیة ): 17(جدول رقم 

  نسبة   تكرارات     درجة اإلعاقة العقلیة 
إعاقة عقلیة بسیطة  – 1 
   إعاقة عقلیة متوسطة- 2
   إعاقة عقلیة شدیدة – 3

09  
30  
01  

22.5  
75  

2.5  
  40  100  

ــالمركز اإلعاقــاتبــأن أغلــب  أنــواع " : 17" نــستنتج مــن الجــدول رقــم  العقلیــة المتواجــدة ب
 % 75 حالة بنسبة 30المتوسطة  هي من  الدرجة والنوعیة بالبیض الطبي البیداغوجي 

  % 2.5نسبة  من الدرجة العمیقة بة فقط   في حین توجد حالة واحد

  :اإلعاقةالعوامل الثقافیة واالجتماعیة المؤدیة لحدوث  :  ًانی    ثا
 األقاربالعادات المتعلقة بزواج   - أ

  :)18(جدول رقم   
                یوضح نوع العالقة القرابیة بین الزوجین



 133

  
 التكرار نوع العالقة القرابیة بین الزوجین 

 
 60 24  نعم    - 1
 40 16    ال - 2

 100 40  اإلجمالي
  

  نـسبة أعلـى أن إلـىوبالنسبة لنوع العالقة القرابیة بین الزوجین تشیر بیانات هذه الجـداول 
) 24( التـي توجـد بینهـا عالقـة قرابـة األسـر حیـث بلـغ عـدد األقاربوثین كانت  من حللمب

وجــد  مــن جملــة أفــراد العینــة وتلــي هــذه النــسبة نــسبة األســر التــي ال ت%  60أســرة بنــسبة
  .من جملة أفراد العینة% 40أسرة بنسبة ) 14(بینها عالقة قرابة حیث بلغ عددهم 

 وهذه البیانات الكمیة تعطي مؤشرات هامة للغایة على انتـشار العـادات والتقالیـد المتعلقـة 
) المـوطن األصـلي ألسـر المعـاقین عقلیـا ( بالزواج القرابي في المجتمعات والقرى الریفیة 

 لإلعاقـة" كریـستین مـایلز"ومن ناحیة أخرى تتفـق تلـك النتیجـة مـع دراسـة  , هذا من ناحیة
فــي ) یحمــل بعــض الــصفات الوراثیــة الــسلبیة( نتائجهــا انــه یوجــد جــین أكــدتالعقلیــة التــي 
 وأحفـاده أطفالـه إلـى تؤثر علیه ثـم تنتقـل هـذه المورثـة أن دون األجداد ألحدالبنیة الوراثیة 

 الخـال فـان أو ابنـة العـم أو العـادة المحلیـة فـي الـزواج مـن ابـن داألحفـا ما اتبع هؤالء ٕواذا
 الـزوجین أطفال یحمل ابن العم هذا الجین نفسه و عندما یرث بعض أنمن المرجح جدا 

 معــوقین فكــل فــرد یعتبــر أطفــال والدتهــم إلــى فقــد یــؤدي هــذا األبــوینهــذا الجــین عــن كــال 
 من مجموعتین من الكروموزومات یأخذها نتاج عن امتزاج نوعیة من خالیا الوالدین التي

  .األطفال الموروثات حیث یمر جزء من هذه الجینات لكل واحد من أو

 الثقافیـة الهامـة العوامـل الـزواج القرابـي یعـد مـن أنو الواضح من التحلیل الكمـي للدراسـة 
 الــــزواج ( أو العقلیــــة حیــــث توجــــد عالقــــة ارتبــــاط بــــین الــــزواج القرابــــي لإلعاقــــةة ببالمــــس

  . العقلیة اإلعاقةوحدوث ) الداخلي

 العلمیة التي تؤكـد وجـود األبحاث العدید من إلیه مع ما توصلت أیضاوتتفق تلك النتیجة 
 العقلیـــة التـــي تقـــدم تفـــسیرا علمیـــا للعالقـــة بـــین الوراثـــة واإلعاقـــةعالقـــة وثیقـــة بـــین القرابـــة 

ـــةوحـــدوث  ـــة اإلعاق ـــزداد مـــؤداه العقلی ـــة الـــزواج ال– انـــه ت ـــي حال ـــي ف  فـــرص ظهـــور -قراب
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 المختلفــة مــن كــاألمراضالــصفات الوراثیــة الــضعیفة و التــي تحمــل صــفات وراثیــة ســلبیة 
 وهـــذه األقـــاربخـــالل ازدیـــاد فـــرص التقـــاء صـــفات متنحیـــة مـــع بعـــضها فـــي حالـــة زواج 

 أهمهــاالجینــات المتنحیــة تــتحكم فــي وجــود كثیــر مــن الــصفات الوراثیــة الــسلبیة والتــي مــن 
 ظهورهـــا لـــدى ویتأكـــد األقـــارب مـــن األبـــوینلـــي و التـــي توجـــد لـــدى حـــاالت التخلـــف العق

  . بینهما عالقة قرابیة أبوین الناتجین من األطفال

  

  

     أسباب تفضیل الزواج القرابي 19: جدول رقم  

 النسبة  تالتكرار أسباب تفضیل الزواج القرابي 
 11.76 02    عالقة حب   - 1
 17.64 03 ئلتین   المحافظة على العالقة بین العا- 2
 11.75 02 األجداد تقلید متوارث من - 3
  35.29  06   لي الزوجة اختارتالوالدة هي من - 4
  11.76  02  المحافظة على المیراث - 5
  11.76  02   محدود  اختیار - 6

  100  17  المجموع   

  ألسباب تفضیل األسر ذات الزواج الداخلي ذلـك الـنمط مـن أنمـاط الـزواج تـشیربالنسبة 
بیانـات الجـدول الـسابق إلـي أن أعلـي نـسبة مــن المبحـوثین كانـت مـن األسـر التـي تفــضل 

  أسـر 06(حیـث بلـغ عـددهم  , األمالزواج القرابي حفاظـا علـي شـعور الوالـدین وبخاصـة 
وتلـي هـذه . مـن إجمـالي األسـر ذات العالقـة القرابیـة مـن أفـراد العینـة    % 35.29ة ببنـس

ري أن مـن أسـباب انتـشار الـزواج القرابـي وتفـضیله هـو الحفـاظ النسبة نسبة األسر التي تـ
فراد عینـة الـزواج من مجموع أ% 17.64 أسر بنسبة 03علي   العالقة ما بین العائلتین 

ــــي وممــــا ی ــــزواج الــــداخلي تلــــك العــــادات الثقافیــــة والتقالیــــد فــــالقراب سر تفــــضیل األســــرة لل
هــا تــؤدي بعــض الوظــائف االجتماعیـــة أن. االجتماعیــة المتعلقــة بتفــضیل الــزواج القرابـــي 

الحفـاظ علـى المكانـة االقتـصادیة  و  بالتـالي األسرةواالقتصادیة اإلیجابیة المتعلقة بمكانة 
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للعائلة من خالل الحفاظ من ثروة العائلة وملكیة األرضي الزراعیة داخل العائلة بدال مـن 
  .ىانتقالها لعائلة أخر

ئلـة مــن خـالل تحقیـق  مبــدأ التكـافؤ االجتمـاعي بــین الحفـاظ علـي المكانــة االجتماعیـة للعا
ــد الثقافیــة . األفــراد المتــزوجین مــن عائلــة واحــدة  ممــا یبــرر اســتمرار هــذه العــادات والتقالی

نظـرا , علي الرغم من عدم تشجیع العلم للزواج القرابي الرتباطـه بحـدوث اإلعاقـة العقلیـة 
  . ة النتقال  كل الصفات الوراثیة السلبیة إلى الذری

ومن هذا المنطلق یؤكد الباحث أنه على الرغم من وجود كثیـر مـن اآلثـار الـسلبیة للـزواج 
 أنــه ثبــت مــن خــالل  الدراســة المیدانیــة وجــود العدیــد مــن العوامــل التــي تــشجع إالالقرابــي 

على الزواج القرابي في مجتمع البحث ومنها العادات والتقالید السائدة في المناطق الریفیة 
  % 65أسرة بنسبة  26وطن األصلي لألسر  ذات األصول الریفیة والتي تمثل أو الم

  إجراء الفحص الطبي قبل الزواج  : 20الجدول رقم 

 النسبة  التكرار إجراء الفحص الطبي قبل الزواج 
 77.5 31      نعم 1
 22.5 09    ال - 2

 100 40  اإلجمالي

لفحــوص الوراثیــة قبــل الــزواج تــشیر بیانــات بالنــسبة إلجــراء األســر ذات الــزواج القرابــي ل
الجدول إلي أن أعلي نسبة للمبحوثین كانت من األسر التي لم تقم بإجراء فحـوص وراثیـة 

مــن جملــة األســر ذات الــزواج  % 77.5أســرة بنــسبة )  31(قبــل الــزواج حیــث بلــغ عــددهم 
قبل الـزواج حیـث تلي هذه النسبة نسبة األسر التي قامت بإجراء فحوص وراثیة . القرابي 

  . رابي ق من جملة األسر ذات الزواج ال%  22.5أسر  بنسبة    )  9(بلغ عددهم 

ــلعــل مــا ی  ــدان مــن األقــارب إجــراء الفحــوص الوراثیــة قبــل الــزواج واتخــاذ ف سر إهمــال الوال
قرارات تتعلق بإنجاب األطفال المستوي الثقافي والتعلیمي لألبوین ودرجـة الـوعي الـصحي 

 ال تـــشجع الفتــــاه قبــــل الــــزواج وال الرجـــل علــــى إجــــراء هــــذه التــــي الثقافیــــةالقــــیم . لـــدیهما 
 المــصالح الــصحیة  بتــوفیر هــذه النوعیــة مــن اهتمــامُفــضال  عــن قلــة . الفحــوص الوراثیــة 

حیــث تــضطر  األســر . المفحوصــات الوراثیــة و بأقــل تكلفــة ممكنــة فــي مجتمــع الدراســة 
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توافر فیها إمكانیة إجراء هذه المفحوصـات الوراثیـة  تالتي والیات مجاورة من  اتجاهللسفر 
ل أهمیــة ثــوتتم. هــا ئولكــن بتكلفــة عالیــة ممــا یــؤدى إلــى إحجــام كنیــر مــن األســر عــن إجرا

إجراء هذا الفحص الوراثي قبل الزواج هو أن الوراثة تؤدى دورا كبیرا فـي حـدوث اإلعاقـة 
  .وروثاتالعقلیة بأنواعها وتنتقل من جیل إلي جیل عن طریق الم

 وقد یكون العامل الموروث الذي تحمله جینات متنحیة ال تظهـر آثـاره مباشـرة مـن الجیـل 
 علیـه وراثـة نمـاذج مـن التخلـف السابق ولكنها تظهر بعد ذلك في أجیـال تالیـة ممـا یترتـب

ویؤدي موضوع زواج األقارب إلي تزاید فرص ظهور هـذه » لي أو التشوهات الخلقیة قالع
  . لموالید الجدد اإلعاقات في ا

   یوضح أسباب عدم إجراء الفحص الطبي قبل الزواج 21: جدول رقم 

  التكرار  أسباب عد م إجراء الفحص الطبي قبل الزواج 
 61.29 19  ُ  لم یكن مطلوبا في وقت زواجنا - 1
 22.58 07    زواج تقلیدي  - 2
 9.76 03 أرى ضرورة إلجراء الفحص الطبي    ال- 3

  6.45  02   إجابة بدون– 4

  100  31  المجموع   

ولتوضـیح أســباب عـدم إجــراء األســر ذات العالقـة  القرابیــة للفحــوص الوراثیـة قبــل الــزواج 
 % 61.29 أسـرة بنـسبة 19تشیر بیانات هـذا الجـدول إلـي أن أعلـي نـسبة مـن المبحـوثین

لــى وقــت الفحوصــات الطبیــة قبـل الــزواج لــم یكـن إ نـسبة األســر التـي أجابــت  بــأن  إجـراء
قریب بمطلوب وبشرط من شروط عقد النكاح في مصالح البلدیـة كمـا هـو معمـول بـه فـي 

 ویلــي ذلــك عــدد األســر التــي تزوجــت زواج تقلیــدي فــي البادیــة حیــث ال, الوقــت الحــالي 
ثــم تلیهــا إجابــة تقتــرب مــن ســابقتها ومتعلقــة بعــدم . فحوصــات لیطلــب إجــراء مثــل هــذه ا

ت بــالرغم مــن أنهــا أســر تــسكن فــي المدینــة  فــي حــین وجــود جــدوى لمثــل هــذه الفحوصــا
 بــالرغم مــن أن صــاحبیها أجــابوا بعــدم إجــراء األســباب بــدون إجابــة عــن اســتمارتینتركــت 

الــزواج ولعــل مــا یفــسر إهمــال األســر ذات الــزواج القرابــي إجــراء قبــل الفحوصــات الطبیــة 
 ودرجــة الـــوعي لألبــوین والتعلیمــي الثقــافيالفحــوص الوراثیــة قبــل الــزواج تــدنى المـــستوي 



 137

 ال تــشجع الفتــاه قبــل الــزواج وال الرجــل علــى إجــراء التــيالقــیم الــشفافیة . الــصحي لــدیهما 
  . هذه الفحوص الوراثیة 

  

حیـــث ، وعــدم اهتمــام الدولــة بتـــوافر هــذه النوعیــة مــن المفحوصـــات فــي مجتمــع الدراســة 
كانیــــة إجــــراء هــــذه  تتـــوافر فیهــــا إمالتــــيتـــضطر األســــر إلــــى الــــسفر إلـــى المــــدن الكبــــرى 

المفحوصــات الوراثیـــة ولكـــن بتكلفـــة عالیـــة ممـــا یــؤدى إلـــى إحجـــام كنیـــر مـــن األســـر عـــن 
  .هائإجرا

  الطبي بعد والدة الطفل المعاق  الفحص    إجراء 22: جدول رقم 

 النسبة  التكرار إجراء الفحص بعد والدة الطفل المعاق 
 42.5 17   نعم - 1
 57.5 23    ال - 2

 100 40  اإلجمالي

بعـد   RH وبالنـسبة إلجـراء األسـر للفحـوص الوراثیـة أو مـا یطلـق علیـه العامـل الریزیـسي 
لیــا تــشیر بیانــات هــذا الجــدول إلــي أن أعلــي نــسبة مــن المبحــوثین عقوالدة االبــن المعــاق 

وتلـي هـذه . %   57.5أسـرة نـسبة ) 23(حیث بلغ عددهم " ال"بنسبة األسر التي أجابت 
 23.5 بنــسبة امبحوثــ)  17(بحــوثین التــي أجابــت بــنعم حیــث بلــغ عــددهم النــسبة نــسبة الم

وتتفــق تلــك النتیجــة مــع الدراســات التــي تؤكــد نتائجهــا أهمیــة . مــن جملــة عینــة الدراســة% 
 قبــل اإلنجــاب وذلــك لوجــود نــوع مــن أنــواع اإلعاقــة  RHإجــراء هــذه الفحــوص الوراثیــة 

 بــین دم اخــتالف هــذه الحالــة یكــون هنــاك ففــي,قلیــة یعــود إلــى حالــة العامــل الرایزیــسى عال
.  عــن طریــق األب ا بینمــا یكــون دم الجنــین موجبــافیكــون دم األم ســالب. األم ودم الجنــین 

ٕواذا . مما یؤدي إلى نقص  أو تلف في مخ الطفل وهذا یؤدي بدوره إلـى التخلـف العقلـي 
ـــسبة  ـــة مـــن أن ن ـــل مـــا توصـــلت إلیـــه الدراســـة المیدانی  مـــن  أســـر %57.5مـــا قمنـــا بتحلی

 بالعامـل الرایزیـسى نجـد أن هنـاك ارتفاعــا خاصـة المعـاقین لـم تقـم بـإجراء فحـوص وراثیــة 
 والتـي تـصل إلـى    RH في معدالت حدوث اإلعاقة العقلیة  نتیجة عدم إجراء الفحوص

ــأثیرو ترجــع إلــى   57.5  مــن ســببابــین دم األم ودم الجنــین ممــا قــد یكــون  االخــتالف ت
  . ة لدي الطفل أسباب حدوث اإلعاق
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  23: جدول رقم

   سنة 35              حاالت اإلنجاب بعد سن 

  فتـشیر بیانـات هـذا الجـدول إلـي   35  فوق سن األمالت  إنجاب  ا   أما فیما یخص ح
أن أعلي نسبة مـن المبحـوثین كانـت مـن األمهـات الالئـي  أنجـبن فـي مرحلـة عمریـة فـوق 

النـسبة   ه هـذتلـي. مـن جملـة عینـة الدراسـة %  67.5بنـسبة27سنة حیث بلـغ عـددهم   35
مفــردة 13حیــث بلــغ عــددهن . ســنة   35تــي أنجــبن فــي  أقــل مــن  نــسبة المبحوثــات الال

وقـد الحـظ الباحـث مـن  خـالل  اسـتخدام أداة » مـن جملـة عینـة الدراسـة   %32.5بنـسبة 
ونـوع اإلعاقـة المالحظة  وجود عالقة  ارتبـاط بـین إنجـاب األم فـي مرحلـة عمریـة متـأخرة 

واألطفـال المـصابین ) لیینلمنغـوا(العقلیة لدي االبن حیث أن أبناء هذه الفئة من األطفـال 
بالـشلل الــدماغي وتتفــق تلــك النتیجــة مــع الدراسـات الطبیــة التــي أثبتــت وجــود عالقــة  بــین 
إنجاب األم بعد سن الثالثین وحدوث اإلعاقـة العقلیـة ممـا یـؤدي إلـي والدة أطفـال معـاقین 

 فـيوقد وجـد أن تجنـب اإلنجـاب بعـد سـن الثالثـین  قـد یـساهم » زمة داون مصابین بمتال
وهـــذا النـــوع مـــن   ةبالمائـــ 50زمـــة داون بنـــسبة تـــصل إلـــي انخفـــاض عـــدد المولـــودین بمتال

الــسن  كمــا تؤكــد علیــه     هــذا ي فــااإلعاقــات یعــد مــن أكثــر االضــطرابات العقلیــة  شــیوع
ــدة فــي أن نــسبة اإلصــا ــادة العمــر الزمنــي لــألم  أبحــاث عدی ــا بزی بة بالمنغولیــة تــزداد طردی

» لتناســلي لــالم  بازدیــاد العمــرااألربعــین حیــث یقــل معــدل كفــاءة الجهازوالســیما بعــد ســن 
جـة الكروموسـومات ونتی  والمنغولیـة نـوع مـن اإلعاقـة العقلیـة یـصیب األطفـال نتیجـة تـشوه 

  . س المنغولينجالحاالت أفراد ال  لكبر سن األم حیث تشبه مالمح

  

  

  

  

   24:جدول رقم 
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    .     یوضح توزیع أسباب تفضیل المبحوثین تكرار اإلنجاب حتى سن متأخرة 

 حتى سن متأخرة اإلنجابأسباب تفضیل تكرار 
  اإلعاقةبالرغم من 

  تاالتكرار

 32.5 13   الزوج طلب األوالد ألن  - 1
 22.5 9  غیر معاق بطفلأن أرزق | في ا طمع- 2
 7.5 3   وسائل منع الحملاستخدام عدم  - 3
 7.5 3  أنجبت طفل من قبل ولم یكن معوق – 4
 30 12  األوالد العادات والتقالید تفضل كثرة – 5

  100  40  المجموع   

 وبالنسبة ألسباب تفضیل المبحـوثین تكـرار اإلنجـاب ظهـر مـن بیانـات الجـدول الـسابق أن 
اإلنجــاب حتــى مرحلــة عمریــة متــأخرة ألن . ار یفــضلون  تكــر% 32.5مبحوثــا بنــسبة  13

 وتلــي هــذه النــسبة نــسبة المبحــوثین التــي تفــضل , األوالدالــزوج یلــح ویطلــب علــى إنجــاب 
تكـــرار اإلنجـــاب بـــسبب العـــادات والتقالیـــد التـــي تفـــرض علـــى والـــد الطفـــل المعـــاق تكـــرار 

بة المبحـوثین   وتلي هـذه النـسبة نـس% 30 مبحوثا بنسبة 12حیث بلغ عددهم . اإلنجاب 
" غیـر معـاق" ُالطمع فـي اهللا بـأن یـرزقهم طفـال سـویا " التي تفضل تكرار اإلنجاب بسبب 

وفــــي المرحلــــة الرابعــــة یحــــدث تكــــرار % 22.5 مبحــــوثین بنــــسبة 09حیــــث بلــــغ عــــددهم 
 حیــث بلــغ عــدد اقتناءهــا بــسبب غیــاب وســائل منــع الحمــل أو عــدم القــدرة علــى اإلنجــاب

  . % 7.5 بنسبة 03 األفراد

وقــد ظهــر مــن خــال ل الدراســة المیدانیــة أن اإلنجــاب المتكــرر یــؤدي كثیــرا مــن الوظــائف  
ـــى اإلنجـــاب حتـــى ســـن االجتماعیـــة ـــسر تـــشجیع المجتمـــع المـــستمر عل  اإلیجابیـــة التـــي تف

  .متأخرة حتى تفقد معها األم قدراتها البیولوجیة على اإلنجاب 

  

مبحوثــــات   إلنجــــاب   األطفــــال  حیــــث ظهــــر مــــن خــــالل  الدراســــة المیدانیــــة تفــــضیل ال
 علــى - الــذین لــدیهما طفــل معــاق -  لألبــوینوتــشجیع العــادات والتقالیــد الریفیــة الــسائدة 

 ومـن هـذا المنطلـق تـؤدي القـیم الثقافیـة المتـصلة باإلعاقـةاإلنجاب لتعویض إصابة االبن 
ئف    بعــض الوظــااألممــن عمــر  بتفــضیل اإلنجــاب المتكــرر حتــى مرحلــة عمریــة متــأخرة
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ُفـضال . االجتماعیة اإلیجابیة المتعلقة باعتبار األطفال ثروة اجتماعیـة واقتـصادیة للعائلـة 
عـــن تـــشجیع النظــــام الـــدیني لإلنجــــاب  وتـــشجیع العــــادات والتقالیـــد الثقافیــــة الـــسائدة فــــي 

  .اإلنجابالمجتمع الریفي لتكرار 

   أثناء الحمل األدویة یوضح توزیع المبحوثین وفق تناول األمهات 25:جدول رقم 

  التكرار  أثناء الحمل لألدویة األمهاتتناول 
 60 24      نعم 1
 40 16    ال - 2

 100 40  اإلجمالي

 أثنــاء الحمــل تــشیر بیانــات هــذا الجــدول إلــي أن أعلــي لألدویــةوبالنــسبة لتنــاول األمهــات 
حیـث , مـل   نسبة مـن مفـردات العینـة كانـت مـن األمهـات لالئـي تنـاولن  أدویـة أثنـاء الح

 )16( من عینـة الدراسـة وفـي المقابـل نجـد أن عـدد % 60 مفردة بنسبة 24(بلغ عددهم 
 الباحـث اسـتخدامومـن خـالل  .  لم تتناول أدویة أثنـاء الحمـل %40من المبحوثات نسبة 

الحظ وجود حاالت إعاقة من الدرجة الشدیدة وحـاالت اإلعاقـة العقلیـة -ألداة المالحظة  
وتتفـق نتـائج الدراسـة الراهنـة مـع  ال تناولت أمهاتهن أدویة أثناء فترة الحمـلالمتعددة ألطف

ـــوي"دراســـة  ـــورین أل ـــاض المـــستوي التعلیمـــي  "ل ـــى أن انخف ـــي أكـــدت نتـــائج دراســـتها عل الت
 ظهـور العدیـد فيوالثقافي لالم یؤثر على درجة الوعي الصحي لدیها بالسلب مما یتسبب 

الذهنیـــة ومنهـــا تنـــاول األم لــــبعض  لإلعاقـــةببة مـــن الممارســـات الـــصحیة الخاطئـــة المــــس
العقــاقیر الطبیــة أثنــاء فتــرة الحمــل بــدون مــشورة الطبیــب ممــا یترتــب علیــه إصــابة األجنــة 
بأضــرار قــد تفــضي إلــي المــوت  بینمــا یخــرج الــبعض للحیــاة ولدیــه تــشوه أو تخلــف عقلــي 

دوث اإلعاقــة ومــن هنــا یــؤدى انخفــاض مــستوى التعلــیم والــوعي الــصحي لــدي األم إلــى حــ
    . العقلیةلإلعاقةالعقلیة حیث تظهر هذه الممارسات الصحیة الخاطئة المسببة 

   في مرحلة الحمل األدویة للطبیب قبل تناول األم استشارة -    26:جدول رقم

  التكرار  في مرحلة الحمل األدویة للطبیب قبل تناول األم استشارة  
 42.5 17      نعم 1
 17.5 07    ال - 2

 100 24  اإلجمالي
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ــاء فتــرة الحمــل تــشیر بیانــات هــذا  وبالنــسبة الستــشارة األم للطبیــب قبــل تنــاول األدویــة أثن
الجـدول إلــى أن أعلـى نــسبة مـن مفــردات العینـة مــن األمهـات الالئــي  قمـن یتنــاول الــدواء 

   % 42.5مبحوثـــة بنـــسبة  17ُأثنــاء فتـــرة الحمـــل وفقـــا لمـــشورة األطبــاء حیـــث بلـــغ عـــددهم 
ــاء الحمــل  ــاولن أدویــة أثن ــأتي   ,مــن إجمــالي عــدد األمهــات الالئــي تن وفــي المرتبــة الثانیــة ت

 07ة األمهات الالئي لـم یقمـن باستـشارة الطبیـب قبـل تنـاول الـدواء حیـث بلـغ عـددهم بنس
   % 17.5مفردات بنسبة  

   27: جدول رقم 

   یوضح أنواع الدواء المستخدم أثناء فترة الحمل بدون إذن الطبیب

 النسبة تاالتكرار بدون إذن الطبیب   یوضح أنواع الدواء المستخدم أثناء فترة الحمل
 57.14 04   أسبیرین ومشتقاته   –   
 28.57 02 أدویة لعالج حاالت البرد  -    
  14.28  01   الهضم باتااضطرأدویة لعالج  -    

 100 07  اإلجمالي

ناء فترة الحمل بدون إذن طبیب تشیر بیانـات هـذا   أثلألدویةوبالنسبة ألسباب تناول األم 
الجدول إلي أن أعلي نسبة من مفردات العینة كانـت مـن األمهـات لالئـي  تنـاولن أسـبرین 

مــن إجمـــالي % 57.17بنــسبة )  04( ومــشتقاته لعــالج  حــاالت البـــرد حیــث بلــغ عـــددهم 
نــسبة نــسبة األمهــات ال تنــاولن أدویــة بــدون إذن الطبیــب وتلــي هــذه الالئــي عینــة األمهــات 

  .الحمل  الالئي  تناولن أدویة لعالج  الحاالت المرضیة المختلفة أثناء

مـــن إجمـــالي عینــــة % 28.57بنـــسبة )  2( حـــاالت البـــرد حیـــث بلــــغ عـــددهم  خـــصوصا
وفـي المرتبـة األخیـرة جـاءت نـسبة   , األمهـات الالئـي  تنـاولن أدویـة بـدون  إذن الطبیـب 

 الهـضم   أثنـاء فتـرة الحمـل حیـث بلـغ باتااضـطرأدویـة لعـالج األمهات الالئي  تناولن   
ـــة    %14.28 بنـــسبة. مفـــردة )  01(عـــددهم  مـــن إجمـــالي األمهـــات الالئـــي  تنـــاولن أدوی

بـــدون إذن األطبـــاء حیـــث تؤكـــد العدیـــد مـــن األبحـــاث االجتماعیـــة خطـــورة تنـــاول األم أیـــة 
لـك النتیجـة مـع الدراسـات  التـي وتتفـق ت. أدویة أثناء الحمل علي الـصحة العقلیـة للجنـین 

  علـى درجـة الـوعي الـصحي لألسـرة والثقافي انخفاض المستوي التعلیمي تأثیرتؤكد على 
ـــي ظهـــور العدیـــد مـــن نتیجـــة  ـــیم والفقـــر والـــدخل المـــنخفض ممـــا یـــؤدي إل  انخفـــاض التعل
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كمــا أن االســتخدام الخــاطئ  .  العقلیــةلإلعاقــةالــسلوكیات الــصحیة الخاطئــة المــسببة 
ســبرین أو خلــط أدویــة  اســتخدام أنــواع منهــا كاألفــي والعقــاقیر الطبیــة و اإلســراف دویــةألل

 دون استشارة الطبیب  یؤثر على األداء الذهني للطفـل ویـؤدى إلـى تلـف المـخ و یبعضها
تؤكد العدید من األبحاث العلمیة أن تكمن خطورة استخدم هـذه العقـاقیر خاصـة أو الـدواء 

    أنها تؤدي إلحداث اإلعاقة العقلیة للجنینيفبوجه عام أثناء الحمل 

   المتناولة بإذن الطبیب أثناء فترة الحمل ألدویة  ا28:جدول رقم

  التكرار  المتناولة بإذن الطبیب أثناء فترة الحمل األدویة
 11.77 02                               األسنان بنج لخلع – 1
  5.88  01  الطبیب أعرف نوع الدواء الذي كتبه لي  ال– 2
  23.52  04    مضادات حیویة                                 -   3
  5.89  01   فیتامینات وكالسیوم -   4
  23.52  04                   ضغط الدم ارتفاع أدویة لعالج -   5
  29.41  05                                              حقن لتثبیت الحمل-   6

 100 17  لياإلجما
  

وبالنسبة ألنواع الدواء الذي تناولته األم أثناء فترة الحمل بناء علي إرشادات األطباء 
تشیر بیانات هذا الجدول إلي أن أعلي نسبة من مفردات العینة كانت من األمهات 

األمر الذي ترتب معه قیام أطباء النساء . ُالالئي  تناولن حبوبا وحقنا لتثبیت الحمل 
بنسبة . مفردة )   5(  األمهات أدویة حقن لتثبیت الحمل حیث بلغ عددهم بإعطاء
ئي  تناولن أدویة بناء علي إرشادات األطباء لال من إجمالي عینة األمهات ا29.41%

الالئي تناولن مضادات حیویة بناء علي إرشادات  وفي المرتبة الثانیة تأتي األمهات 
ونفس النسبة حصلت علیها .  %  23.52بة  مفردة بنس  4األطباء حیث بلغ عددهم 

من األمهات  بینما تعاطت  ,األمهات الالئي  تناولن أدویة لعالج  ارتفاع ضغط الدم 
بنج لخلع األسنان    التالیة ألسبابللعالج  أثناء الحمل بناء علي إرشادات األطباء  أدویة

تعرف نوعه أو فیتامینات فیما تناولت مفردة واجدة دواء ال  لعالج البرد أثناء لحمل 
  .وكالسیوم  
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وقد كشفت الدراسة من خالل  المالحظة والمقابلة مع األطباء في المركز  و المدربات 
 تعاطین أدویة ة أبناء هذه الفئة من األمهات الالئيالقائمة على رعایة األطفال إصاب

عاقة عقلیة من الدرجة أثناء الحمل بناءا على مشورة األطباء باإلعاقة العقلیة المتعددة إ
  . "ٕواعاقات مركبة حسیة وحركیة وعقلیة . الشدیدة 

     29:جدول رقم 
   األدویة  تخصص الطبیب الذي أرشد إلى تناول 

  
   األدویة  تخصص الطبیب الذي أرشد إلى تناول 

 
 التكرار

 

 52.94 9      طبیب عام – 1
  11.76  2      طبیب أسنان – 2
  29.41  5     أخصائي تولید  -   3
  5.88  1     أخصائي أمراض باطنیة -   4
  5.88  1     قابلة -   5

 100 18  اإلجمالي
  

وبالنسبة لنوع تخصص الطبیب الذي أوصي األم بتناول األدویة أثناء فترة الحمل رغم 
خطورة ذلك علي الصحة الجسمیة والعقلیة للجنین تشیر بیانات هذا الجدول إلي أن 

 09حیث بلغ عددهم " طبیب عام " الفئة من األطباء كانت أطباءأعلي نسبة من هذه 
.  من إجمالي األطباء الذین أوصوا األم بتناول األدویة أثناء الحمل  52.94بنسبة 

 بنسبة 05وتلي هذه النسبة األطباء أخصائي أمراض التولید حیث بلغ عددهم  
ء األسنان حیث بلغ عددهم لثة جاءت نسبة المبحوثین من أطباوفي المرتبة الثا 29.41

  األمراضوفي المرتبة األخیرة جاءت نسبة األطباء من أخصائي11.76مفردة بنسبة   2
وقد الحظ الباحث من خالل  استخدام أداة   5.88بنسبة  1 ة حیث بلغ عددهمیالباطن

  أن األطفال الذین تناولت األمهات األدویة أثناء الحمل مصابون بإعاقة المالحظة
وقد ثبت من خالل العدید من الدراسات الطبیة  )عقلیة وحركیة حسیة ( مركبة عقلیة

خطورة تناول األم أدویة وعقاقیر طبیة أثناء الحمل لعالقته بحدوث اإلعاقة العقلیة 
 صحیة سلبیة على الطفل فمن خالل  إجراء أثاراوخاصة المضادات الحیویة التي تحدث 
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من مفردات العینة على تناولهن    أكدتُن عقلیا  الباحث للمقابالت  مع أسر المعاقی
  ُبناءا  على توصیة )  ٕحبوب وابر( مضادات حیویة 

ومنهن حالة تناولت هذه النوعیة من الدواء خمس  مرات بناة . أطباء النساء والوالدة 
 مما أدى إلصابة الطفل .على الدواء الذي كتبه لها الطبیب في الوصفة  العالجیة  

   30:جدول رقم  قةباإلعا
   األم                        نوع القائمین على والدة 

  
 التكرار   األم     نوع القائمین على والدة 

 
 67.5 27       قابلة - 1    

 22.5 09      أخصائي تولید - 2
  10   04       دایـــة  - 3    

 100 40       اإلجمالي
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لـي نـسبة مـن الـوالدة تـشیر بیانـات هـذا الجـدول إلـي أن أعة لنـوع القـائمین علـي عملیـة بوبالنس

ة بمبحوثـة بنــس)  27(  قامـت  القابلـة بتولیـدهن حیـث بلـغ عـددهن التـيالمبحوثـات األمهـات ال
لالئـي قمـن بـالوالدة لـدي النـسبة نـسبة األمهـات ا وتلـي هـذه . ن إجمالي عینة الدراسة  م67.5

الدایـة أو " مفـردات عنـد 04  فیما ولدت  22.5_ بنسبة)  09(أطباء نساء حیث بلغ عددهن 
 العجوز في الخیمة والبادیة بطریقة تقلیدیة 

العادات منتشرة فـي العدیـد مـن المجتمعـات المحلیـة فـي الریـف  البیـضي   ه  على أن هذأكدت 
 والثقافیـــة  دورا فـــي تأكیـــد الـــسلوك االجتماعیـــةحیـــث تلعـــب القـــیم . وفـــى المجتمعـــات البدویـــة 

وهـذا الـسلوك تقـف خلفـه .  من الذهاب لطبیـب النـساءتفضیل الوالدة لدي القابلة بدالالمتعلق ب
 مــن طبیــب نــساء العدیــد مــن القــیم الثقافیــة والدینیــة التــي تلــزم الــسیدة بــالوالدة لــدي الدایــة بــدال

حیــث تمــارس العــادات االجتماعیــة والفردیــة دورهــا فــي تحدیــد نوعیــة اإلجــراءات  . متخــصص 
وقد تقف فكرة  اللجـوء  إلـى . نوعیة الخدمات الصحیة التي یلجأ إلیها المربض و. العالجیة  

   .العالج الطبي الحدیث
   31:جدول رقم

     یوضح طبیعة عملیة الوالدة
                   

 التكرار    یوضح طبیعة عملیة الوالدة 
 

 42.5 17   والدة عادیة   -   1
 57.5 23     والدة متعسرة - 2

 100 24  مالياإلج

 
وبالنــسبة لطبیعــة عملیــة الــوالدة تــشیر بیانــات هــذا الجــدول إلــي أن أعلــي نــسبة مــن المبحــوثین 

 57.5  مفردة بنسبة  23كانت من األمهات الالئي  تعرضن لوالدة متعسرة  حیث بلغ عددهن 
  . من إجمالي عینة الدراسة  
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ئــي ولــدن والدة طبیعیــة بــدون أي مــشاكل وتلــي هــذه النــسبة نــسبة المبحــوثین مــن األمهــات الال

  .من إجمالي عینة الدراسة42.5 مفردة بنسبة 17 صحیة حیث بلغ عددهن  
 نتائجهــا علــى أن األخطــاء الطبیــة التــي تحــدث أثنــاء عملیــة الــوالدة مثــل التعامــل أكــدت التــي  

ـــرة بالعقـــار المـــسئول  عـــن بعنـــف مـــع رأس الطفـــل وســـحبه بالجفـــت و إمـــداد األم بكمیـــات كبی
و التـسبب فـي نقـص وصـول األكـسجین  حدوث انقباض    الرحم أثنـاء الـوالدة لتـسریع الـوالدة 

لمـخ الطفــل عنـدما یتــرك وقتــا أطـول ممــا یجــب داخـل الــرحم أو عنــدما یختنـق أثنــاء الــوالدة أو 
ــد التفــاف الحبــل الــسري حــول عنقــه كلهــا ســلوكیات صــحیة خاطئــة للقــائمین علــى عملیــة  عن

    . حدوث اإلعاقة العقلیةفيباء أو قابالت  تتسبب الوالدة  من أط
   32: جدول رقم 

    المعاقین أثناء الوالدة المتعسرةاألطفالالظروف الصحیة التي تعرض ها 
 
 التكرار أثناء الوالدة المتعسرة   المعاقیناألطفالالظروف الصحیة التي تعرض ها  

 
 34.78 08  لى عملیة الوالدة   تعرض رأس الطفل للضغط الشدید بید القائم ع– 1
 تعرض لون الطفل للزرقة نتیجة تعرضه لالختناق نتیجة نقص وصول – 2

   لمخه األكسجین
  

05  
  

21.73  
  17.39  04  تعرض رأس الطفل للصدمات المختلفة -   3
  21.73  05   الطفل رأس أدوات صلبة لجدب استخدام  -   4
  4.34  01   حدوث تشنجات للطفل أثناء الوالدة -   5

 100 23  اإلجمالي
  وبالنسبة للظروف الصحیة التي تعرض لها األطفال المعاقین أثناء الوالدة المتعسرة تشیر 
بیانات هذا الجدول إلي أن أعلي نسبة من المبحوثین كانت من األطفال الذین تعرضت 

ردة بنسبة مف)  08(رؤوسهم للضغط الشدید بید القائمین علي عملیة الوالدة حیث بلغ عددهم 
  .االت الوالدة المتعسرة من إجمالي ح  34.78

  



 147

النسبة نسبة األطفال الذین تعرضوا لالختناق لنقص وصول األكسجین إلي المخ  ه وتلي هذ  
النسبة نسبة األطفال الذین  ه وتلي هذ. 21.73بنسبة . مفردة)  05(حیث بلغ عددهم 

وتلي .   17.39بنسبة . مفردة )  04(تعرضت رؤوسهم للصدمات المختلفة حیث بلغ عددهم 
. النسبة نسبة األطفال الذین تعرضوا الستخدم األطباء األدوات الصلبة لجذب رؤوسهم  هذه 

وفي المرتبة األخیرة نسبة األطفال الذین حدثت لهم   21.73نسبة )   5( حیث بلغ عددهم 
من إجمالي األطفال   4.34بنسبة . مفردة )  01(تشنجات أثناء الوالدة حیث بلغ عددهم 

  . الذین ولدوا في ظروف صحیة متعسرة
وتتفــق تلــك النتیجــة مــع الدراســات   التــي أشــارت نتــائج  إلــى انــه علــى الــرغم مــن قــصر فتــرة 

ففـــي معظـــم .  أنهـــا تعتبـــر ذات أهمیـــة كبیـــرة فـــي آثارهـــا علـــى الولیـــد إالالمخـــاض فـــي مـــدتها 
ي بعض الحاالت یكون هنـاك بعـض األخطـاء  أنه فإال. الحاالت تمضي والدة الطفل طبیعة 
الــرحم إلـــى خارجــه والتــي یـــتم التعامــل معهـــا مــن خـــالل  التــي تحــیط بـــالمولود أثنــاء عبـــور ه 

القابالت أو أقارب الزوجـة مـن الـسیدات أو حتـى أطبـاء لیـست لـدیهم خبـرة كافیـة للتعامـل مـع 
ید علي رأسه بید القابلة حاالت الوالدة الحرجة حیث یتم سحب الجنین من خالل الضغط الشد

أو مــن خــالل أدوات معینــة تــضغط علــى رأس الجنــین ممــا یــؤثر ســلبا علــى الــصحة العقلیــة 
 . للجنین فیما بعد

 للعوامل أو الظروف الـصحیة حدیثاوعند دراسة العالقة بین تعرض الجنین أو الطفل المولود 
ـــة الحـــظ الباحـــث مـــن خـــال ل  ـــة العقلی ـــسابقة وحـــدوث اإلعاق  - أداة المالحظـــة خداماســـت -ال

الفئـــة مـــن  ه عـــاقین وأســـرهم فـــي المركـــز إصـــابة هـــذوســـؤال القـــائمین علـــى تأهیـــل األطفـــال الم
 من اإلعاقة العقلیة وهو حاالت الشلل الدماغي األطفال بنوع محدد  
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  33:جدول رقم
   العقلیة اإلعاقة لحدوث األولي       یوضح طبیعة التشخیص 

  
 التكرار  العقلیةاإلعاقة لحدوث األوليخیص یوضح طبیعة التش

 
 17.5 07   في درجة الحرارةارتفاع    حاالت – 1
 10 4     حاالت نقص الكالسیوم – 2
 15 6     حاالت جفاف – 3
 17.5 7   العقلیة اإلعاقة   أمراض عادیة ولیست – 4
  47.5  19   حاالت إعاقة عقلیة -   5

 100 40    اإلجمالي
  العقلیة یتضح من خال ل بیانات هذا لإلعاقةلطبیعة التشخیص الطبي األولي وبالنسبة 

الجدول أن أعلى نسبة من المبحوثین تم تشخیص حالة أبنائها المعاقین على أنها حاالت 
من جملة عینة الدراسة وتلي هذه    %  47.5بنسبة  .  19إعاقة عقلیة حیث بلغ عددهم 

 على أنها حاالت أبنائهمطبیعة التشخیص الطبي لحالة النسبة نسبة األسر الذین كانت 
ونفس النسبة حصلت %  17.5مفردة بنسبة   7ارتفاع في درجة الحرارة حیث بلغ عددهم 

   ,علیها الحاالت التي تم تشخیصها على أنها أمراض الطفولة العادیة حیث بلغ عددهم 
جفاف بحیث بلغ ت ى أنها حاالوتلي هذه النسبة نسبة الحاالت التي تم تشخیصها طبیا عل

 وتلي هذه النسبة الحاالت التي تم تشخیصها على أنها % 15حاالت بنسبة     06عددهم 
      %.  10  حاالت بنسبة  04 حیث بلغ عددهم  نقص كالسیوم حاالت 

ُ  الدراسة المیدانیة ظهر أن تلك األسر تعرض أبناؤها من المعاقین عقلیا  إلى  ومن خالل 
   .العقلیة  جات بدیلة غیر مرتبطة بحالة اإلعاقةعال عالجهم أو استخدامتأخر 
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  34:جدول رقم

  العقلیة اإلعاقة علیهم لتشخیص حاالت األسر الذین ترددت األطباء     یوضح تخصص 
  

 علیهم لتشخیص األسر الذین ترددت األطباءیوضح تخصص 
  العقلیة اإلعاقة حاالت

 التكرار
 

 22.5 09     ام یب عب  ط-   1
     أخصائي أمراض  الطفل -   2
  األعصاب   أخصائي أمراض -   3

   16  
   15 

40  
37.5 

 100 40    اإلجمالي
تشیر بیانات هـذا  ,  أبناءهمة لنوع األطباء الذین ترددت علیهم األسر لتشخیص حالة بوبالنس

حیـث بلـغ , راض الطفـل الجدول على أن أعلى نسبة من المبحـوثین تـرددوا علـى أخـصائي أمـ
 وتلـــي هـــذه النـــسبة نـــسبة األســـر التـــي تـــرددت علـــى أطبـــاء   %  40ة بمفـــردة بنـــس 16عـــددهم 

 وفــــي     %37.5مفــــردة بنــــسبة )   15(    حیــــث بلــــغ عــــددهم األعــــصابمتخصــــصین فــــي 
 مـن جملـة    %  22.5 ةبنـسبمفردة ) 09( العامون حیث بلغ عددهم األطباءالمرتبة األخیرة 

   . راسةعینة الد
  35:جدول رقم
 ُوع العالج الطبي المقدم للطفل المعاق عقلیا نیوضح ت  

   
 التكرار  ُوع العالج الطبي المقدم للطفل المعاق عقلیا نیوضح ت  

 
 05 02     لعالج أمراض عادیة أدویة    – 1
  20  08   بهاألبناء إصابة لعالج حاالت الصرع رغم عدم أدویة   – 2
  37.5  15   العقلیة  للكبار اإلعاقةة لعالج  عادیأدویة   – 3
  25  10   لتدهور الحالة الصحیة للطفل أدت  عالجات طبیة خاطئة – 4
  12.5  05   العقلیة اإلعاقة عالج حاالت أدویة -   5

 100 40    اإلجمالي
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ن تشیر بیانات هذا الجدول إلى أُعقلیا ة لنوع العالج الطبي المقدم  للطفل المعاق بوبالنس

ج األمراض العقلیة  أبناؤها أدویة لعال ىقألسر التي تلأعلى نسبة من المبحوثین كانوا من ا
و تلي .    من جملة أفراد العینة %  37.5مفردة بنسبة  15والنفسیة للكبار حیث بلغ عددهم 

هذه النسبة نسبة األبناء المعاقین الذین تلقوا عالجات طبیة متنوعة و خاطئة أدت لتدهور 
وتلي نسبة الحاالت  . %  25 مفردة بنسبة 10حیث بلغ عددهم . حالة الصحیة للطفل ال

التي تناولت أدویة خاطئة لعالج حاالت الصرع رغم عدم إصابة األبناء به حیث بلغ عددهم 
 كانت للحاالت التي تناولت %  12.5  ت بنسبةالا ح05  و% 20  ةبمفردة بنس)  08(

وفي المرتبة األخیرة جاءت الحاالت التي تناولت أدویة . ة العقلیةأدویة لعال ج حاالت اإلعاق
     %   05مفردة بنسبة   )  02(لعالج أمراض عادیة حیث بلغ عددهم 

  المعاقین لألطفال الصحیة الخطیرة التي تحدث اآلثار األسر انه یوجد بعض ت وقد أكد
االت اإلعاقة العقلیة من نتیجة قیام أطباء المخ واألعصاب الغیر متخصصین بعالج  ح

خالل عدة أنواع من أدویة المخ واألعصاب ال تتناسب مع عمر األطفال و حاالتهم الصحیة 
فضال عن قیام هذه الفئة . الصحیة والعقلیة لهذه الفئة من األطفال  مما یؤدي لتدهور الحالة

 تدریجیة فور من األطباء الغیر متخصصین بإیقاف تناول الطفل للدواء بصورة فجائیة ال
ظهور أعراض مرضیة على الطفل ناتجة عن تعاطي نوعیة من الدواء ال تناسب حالته 

حیث یتسبب ذلك في حدوث . مما یؤثر سلبا على الحالة الصحیة للطفل . الصحیة 
یهم ثقافة علمیة مضاعفات خطیرة على صحة الطفل مما یؤكد أن   عدید األطباء لیست لد

   . لیةقعحول اإلعاقة ال
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  یوضح  الظروف الصحیة لالم أثناء قترة الحمل 36: جدول رقم
   

 التكرار  یوضح الظروف الصحیة لالم أثناء قترة الحمل
 

 27.5 11   التغذیة السلیمة األم    إهمال – 1
  15  6   للصدمات األم   تعرض – 2
  32.5  13   دخان السجائراستنشاق   – 3
  15  6   األم  تسمم دم – 4 
  10  4   أثناء الحمل األم ضغط الدم لدى ارتفاع  -   5

 100 40    اإلجمالي
ة للظروف الصحیة لم أثناء فترة الحمل تشیر بیانـات هـذا الجـدول إلـى أن أعلـى نـسبة بوبالنس

)  13(مــن المبحــوثین كانــت مــن األمهــات لالئــي تعرضــن للتــدخین الــسلبي حیــث بلــغ عــددهن 
ة األمهـــات الالئـــي  بوتلـــي هـــذه النـــسبة نـــس.  أفـــراد العینـــة   مـــن جملـــة% 32.5مفـــردة بنـــسبة 

وتلـي     . % 27.5مفـردة بنـسبة )11(أهملن التغذیة السلیمة أثناء الحمل حیث بلغ عددهن 
 % 15ردة بنـسبة فـم)  6(ذلك نسبة األمهات الالئـي  تعرضـن لتـسمم الـدم حیـث بلـغ عـددهن 

ثـــم نـــسبة األمهـــات ,   ى الـــصدمات   تعرضـــن إلـــيالالئـــ األمهـــاتونفـــس النـــسبة كانـــت عنـــد 
   10مفـردة بنــسبة )  04(الالئـي  تعرضـن الرتفـاع ضـغط الـدم أثنــاء الحمـل حیـث بلـغ عـددهن 

   51(    من جملة أفراد العینة %
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 37:جدول رقم
  یوضح الظروف الصحیة للطفل المعاق بعد الوالدة 

 
 التكرار  یوضح الظروف الصحیة للطفل المعاق بعد  الوالدة 

 
 20  08          تعرض لنوبات صرعیة – 1
  05  02        تعرض رأس الطفل للصدمات – 2
  05  02     الحمى الشوكیة – 3
  15  06     حدثت له تشنجات                                  – 4 
  15  06   درجة الحرارة مستمرة ارتفاع   حالة -   5
  25  10      سوء تغذیة – 6
      بالبوسفیر إلصابة     - 7

 100 40  اإلجمالي
 للظــروف الــصحیة للطفــل المعــاق بعــد الــوالدة تــشیر بیانــات هــذا الجــدول إلــى أعلــى ةوبالنــسب

 بالبوسـفیر حیـث بلـغ عـددهم لإلصـابةنسبة مـن المبحـوثین كانـت مـن األطفـال الـذین تعرضـوا 
ة المبحـوثین الــذین  نــسبةالنـسبوتلــي هـذه .   مـن جملــة أفـراد العینـة %  25ةبنـسبمفـردة   10

 مــن جملــة %  20. مفــردة بنــسبة08 بالنوبــات الــصرعیة حیــث بلــغ عــددهم لإلصــابةتعرضــوا 
بلــغ  بالتــشنجات حیــث لإلصــابةة األطفــال الــذین تعرضــوا بة نــسب وتلــي هــذه النــسأفــراد العینــة 

ء  وونفـس  النـسبة  تحـصل    علیهـا األطفـال الـذین تعرضـوا لـس%15.بنـسبة   مفـردة 06عددهم
لتغذیــة و األطفــال الــذین تعرضــوا لالرتفــاع  الــشدید والمــستمر فــي درجــة الحــرارة وتلــي هــذه ا

ــذین تعرضــوا    الــرأس بالــصدمات  حیــث بلــغ إلصــابةالنــسبة نــسبة المبحــوثین مــن األطفــال ال
 لإلصــابة ونفــس النــسبة  حــصل علیهــا األطفــال الــذین تعرضــوا  %  05 بنــسبة  02عــددهم 

  .بالحمى الشوكیة 
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  االمعتقدات الثقافیة السائدة حول المعاقین عقلی:  ثالثا

  ااألسرة لطبیعة المعتقدات الثقافیة الساندة حول االبن المعاق عقلی رؤیة  :38جدول رقم 
 التكرار  طبعة المعتقدات السائدة حول المعاق عقلیا

 
 05 02                                           شخص عدواني- 1  
  10  04  ممكن یعدي األطفال األسویاء                            -    2
  22.5  09                                ال فائدة من عالج المعاق عقلیا  3
  27.5  11  فائدة من تعلیمه                 یفهم و ال  شخص أبله  ال-  4
  05  02  ین عقلیا اإلعاقة العقلیة عقاب من اهللا  تعالى ألسر المعاق-  5

  10  04          االبن األم هي السبب في حدوث اإلعاقة العقلیة لدي - 6 
  05  02      العالج  الشعبي هو األنسب لعالج  االبن المعاق عقلیا-  7
  15  06                                             المعاق عقلیا شخص مرفوع عنه الحجاب- 8

 100 40  اإلجمالي
  
ُوبالنسبة لطبیعة المعتقدات الثقافیة السائدة حول المعاق  عقلیا تشیر بیانات هـذا الجـدول إلـى  

أنـه شـخص أبلـه ال " ُأن  أعلى نـسبة مـن هـذه المعتقـدات الـسائدة حـول المعـاقین عقلیـا  كانـت
)  11(حیــث بلــغ عــدد المبحــوثین مــن األســر التــي تعــاني مــن هــذا المعتقــد " فائــدة مــن تعلیمــه

وتلي هذه النـسبة نـسبة المعتقـدات الـسائدة . من إجمالي عینة الدراسة %  27.5ردة بنسبة  مف
 مفــردة 09حیــث بلـغ عــددهم "  ُبأنــه ال فائـدة مــن عـالج المعــاق عقلیـا " ُحـول المعــاقین عقلیـا 

وتلـي هــذه النـسبة نــسبة المبحـوثین مــن األسـر التــي تعـاني مــن انتـشار المعتقــد %22.5بنـسبة 
مفـردة  06حیـث بلـغ عـددهم " ُالمعـاق عقلیـا شـخص مرفـوع عنـه الحجـاب"خاص بـأن الثقافي ال

وتلـي هـذه النـسبة نـسبة المبحـوثین مـن األسـر التــي . مـن جملـة عینـة الدراسـة    % 15بنـسبة 
  . تعانى من انتشار المعتقدات الثقافیة الخاصة بأن اإلعاقة العقلیة معدیة 
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  ونفس النسبة كانت للمعتقد  الذي یرى أن األم هي %   10مفردة بنسبة  4حیث بلغ عددهم 
فــي المرتبــة الــسادسة جــاء بنــسبة المعــاقین  و.  لــسبب فــي حــدوث اإلعاقــة العقلیــة لــدى االبــن 

ُ تعـــالى ألســـر المعـــاقین عقلیـــا حیـــث بلـــغ أن اإلعاقـــة العقلیـــة عقـــاب مـــن اهللاُعقلیـــا التـــي تـــرى 
ي  ن شـخص عـدواا علـى أن المعـاق عقلیـجابـةاإلوبنفس النسبة كانت .    % 5نسبة  ب2عددهم 

   -:ُوبالتـالي یتأكـد لنـا وجـود عـدد مـن المعتقــدات الخاطئـة  حـول فئـة المعـاقین عقلیـا مـن مثــل 
 سـواء إن كـان مهـارة مـن مهـارات ءيشـانه  یعتقد أنه لیس بإمكان األطفال المعاقین تعلـم أي 

وهـذا .  نیابـة عـن المعـاقینءيشـ عمل كل لذا البد وأن تتولي األسرة. الحیاة الیومیة أو حرفة 
ــتعلم ولكــن مــع مالحظــة أن هــذا فــي ألنــه تمامــاأمــر خــاطئ  ُ إمكانیــة الطفــل المعــاق عقلیــا ال

   . تعلیمهفيمرتبط بدرجة ذكاء الشخص المعاق ومستوي الجهد المبذول 
  
  – 39: جدول رقم   

  على األسرةقلیا  الساندة حول المعاق عالثقافیةیوضح آثار المعتقدات         
   

   الساندة حولالثقافیة السلبیة للمعتقدات اآلثار
    األسرة المعاق عقلیا  على 

 التكرار
 

 60 24  عقلیا معاق ابنأسرة لدیها ل  كا تتعبنا نفسی-01
  7.5  03                   تؤثر فیـــنا  ال – 02
  12.5  05   تجعلني  أعامل ابني المعاق بطریقة سیئة-03
  20  08     تجعلني  اعزل ابني عن الناس-04

 100 40    اإلجمالي
 
ُ السلبیة للمعتقدات الثقافیة  السائدة حول المعـاق عقلیـا  علـى األسـرة ظهـر أن لآلثاروبالنسبة  

المعتقـدات الثقافیـة تـؤثر سـلبیا   أعلى نسبة من المبحـوثین كانـت مـن األسـر التـي تـرى أن هـذه
  .  % 60مبحوثأ بنسبة    24رة حیث بلغ عدد المبحوثین لألس على الناحیة النفسیة
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المعتقــدات  ه ة نــسبة األســر التــي أجابــت بــأن هــذالنــسب هــذه تلــي  و. عینــة الدراســة مــن جملــة 

حیـث بلـغ عـدد . تجعلها تتجه إلى عزل االبن المعاق عن المحیط االجتماعي الذي یعیش فیـه
ة نـسبة األسـر التـي النـسب ه وتلـي هـذ. الدراسـة مـن جملـة عینـة  % 20 بنـسبة   08األسـر  هذه 

حیـث بلــغ .  المعـاق االبــنالمعتقـدات یجعلهـا تتعامــل بـصورة سـیئة مـع  ه أجابـت بـأن تـأثیر هــذ
وفي المرتبة األخیرة جاءت نـسبة األسـر التـي ال تـؤثر فیهـا . % 12.5أسر بنسبة  05عددهم 

  . من جملة عینة الدراسة% 7.5 أسر بنسبة 03المعتقدات الثقافیة حیث بلغ عددهم  هذه 
    

  40: جدول رقم 
  ُ  ومعتقداتها حول االبن المعاق عقلیااألسرةیوضح أفكار 

  
   ومعتقداتها حول االبن األسرةیوضح أفكار 
   المعاق عقلیا

 التكرار
 

   أنه یختلف  في درجة الذكاء إال ابني شخص عادي 01 
    عن األطفال العادیین         

16    
          

40 
 

  52.5  21  ابني یمكن تعلیمه واالرتقاء بقدراته المختلفة       - 02
  7.5  03    یفهم فائدة من تعلیمه ألنه ال  الابني - 03

 100 40    اإلجمالي
 تـشیر بیانــات هــذا الجــدول  المعــاق عقلیــااالبــنوبالنـسبة لــرأي األســرة ومعتقــداتها حـول  

ُت مــن األســـر تــرى أن المعـــاق عقلیــا شـــخص یمكـــن إلــى أن أعلـــى نــسبة مـــن المبحــوثین كانـــ
و تلیهـا نـسبة . %  52.5أسـرة بنـسبة   21تعلیمه واالرتقاء  بقدراته المختلفة حیث بلغ عددهم 

 أنه یختلف في درجة الذكاء عن األطفـال إالُاألسر التي ترى أن المعاق عقلیا شخص عادي 
ــــغ عــــددهم  ــــسبة  و فــــي ا%.40أســــرة بنــــسبة  16العــــادیین حیــــث بل ــــة األخیــــرة جــــاءت ن لمرتب

المبحـوثین التــي تـرى أن المعــاق شــخص ال یوجـد فائــدة مـن تعلیمــه وتأهیلــه حیـث بلــغ عــددهم 
  . من جملة أفراد العینة% 7.5أسرة بنسبة  3
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  العقلیة اإلعاقةالمعتقدات الثقافیة الساندة حول أسالیب عالج  .  رابعا   
  

  ألسالیب محددة في عالج األبناء المعاقین عقلیا   یوضح تفضیل األسر  41:  رقم جدول 
   

یوضح تفضیل األسر ألسالیب محددة في عالج األبناء 
  المعاقین عقلیا

 التكرار
 

 32.5 23     العالج الطبي الحدیث 01
  7.5  03     العالج الشعبي وحده02 

  35  14      أفضل للجوء إلى كال النوعین03
 100 40  اإلجمالي

لتفضیل األسر ألسالیب محددة في عال ج حاالت اإلعاقة العقلیـة تـشیر بیانـات هـذا وبالنسبة  
الجدول إلى أن أعلى نسبة من المبحوثین كانت من األسر التـي لجـأت إلـى اسـتخدام كـل مـن 
العال ج الطبي الحدیث والعال ج الشعبي في عالج حاالت اإلعاقـة العقلیـة حیـث بلـغ عـددهم 

ــــسبة  14 ــــراد العینــــة مــــ   35 مفــــردة بن ــــة أف ــــاض المــــستوى . ن جمل ــــد الحــــظ الباحــــث انخف وق
وتلـي تلــك النـسبة نــسبة األسـر التـي تفــضل اسـتخدام العــال ج . الفئـة  ه  لهــذوالثقـافي  التعلیمـي

.  32.5 مفـردة بنـسبة 13الطبي الحدیث في عالج حـاالت اإلعاقـة العقلیـة حیـث بلـغ عـددهم 
  7.5 حاالت بنسبة 03 وجدنا  الج الشعبي وحد ه بینما نجد أنه بالنسبة لتفضیل األسر للع
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  42: جدول رقم
   للعالج الشعبي بجانب العالج الطبي الحدیث األسر أسباب لجوء 

  
 التكرار   للعالج الشعبي بجانب العالج الطبي الحدیث األسرأسباب لجوء 

 النسبة 
 21.42 03    طبي الحدیث  قلة التكالیف المادیة للعالج الشعبي مقارنة بالعالج ال1
  14.28  02     .ُ ظهور تقدم في حالة الطفل الصحیة عند عالجه  عالجا  شعبیا   2
  14.28  02    بدایة مرحلة العالجفي قلة الوعي الصحي بأهمیة  العال ج الطبي   3
  35.71  05   ابني  الحیرة والقلق لعدم تحس 4
  7.14  01    قلة الوعي الدیني لدى األسر5
  7.14  01  بطء  تحس الحالة  الصحیة  للطفل بعد تناوله للعالج الطبي الحدیث  6

 100 14    اإلجمالي
  
وبالنسبة ألسباب لجـوء األسـر للعـال ج الـشعبي بجانـب العـال ج الطبـي الحـدیث تـشیر بیانـات  

هـذا الجـدول إلـى أن أعلـى نـسبة مـن المبحـوثین كانـت مـن األسـر التـي تلجـأ للعـالج  الــشعبي 
ُسبب حالة الحیرة القلق والتخبط النـاجم عـن عـدم تحـسن حالـة االبـن المعـاق عقلیـا حیـث بلـغ ب

 مــن إجمـــالي األســر التـــي تفــضل اللجـــوء للعــال ج الطبـــي % 35.71أســرة بنـــسبة05عــددهم 
ــة التكــالیف . ُوالــشعبي معــا  وتلــي هــذه النــسبة نــسبة األســر التــي تفــضل العــال ج الــشعبي لقل

أسـر ) 03 ( الطبـي الحـدیث حیـث بلـغ عـددهم   بـالعالج ن العـالج مقارنـةالمادیـة لهـذا النـوع مـ
وتلـي هـذه النـسبة نـسبة األسـر التـي تفـضل العـالج . من جملة أفـراد العینـة  % 21.42بنسبة 

ُ منهـــا أن العـــال ج الـــشعبي ســـیحدث تقـــدما  فـــي حالـــة الطفـــل اعتقـــاداالـــشعبي بجانـــب الطبـــي 
  و نفس النسبة حصلت علیها % 14.28 أسر بنسبة ) 2(الصحیة والعقلیة حیث بلغ عددهم 

األسر التي  تلجأ للعال ج الطبي بجانب الشعبي لقلة الوعي الصحي بأهمیة العالج  الطبي 
   .االبن حلة عالج في بدایة مرلإلعاقةالحدیث 
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 و في المرتبة األخیرة جاءت األسر التي اختارت قلة الوعي الدیني  وبطء تحسن الحالة  
 %  7.14 لكل منهما وبنسبة  01یة للطفل بعد تناوله للعالج الطبي الحدیث بعدد  الصح

 
یعة الوصفات الشعبیة التي لجأت  إلیها األسرة بطب  إلجابة السؤال المرتبط وبالنسبة - 

 :لعالج  االبن  المعاق عقلیا 
 
ــمــن أســر األطفــال المعــاقین عق % 65ظهــر مــن خــالل الدراســة المیدانیــة تــردد  -  ُا علــى لی

لعـــالج حالـــة اإلعاقـــة لـــدي الطفـــل حیـــث تـــسود بعـــض ) آن الكـــریمالمعـــالجین بـــالقر(المـــشایخ 
 عاقـةلإلین حـول وجـود أسـباب فـوق طبیعـة المعتقدات الثقافیة لدي هذا النمط من أسـر المعـاق

إصــابة الطفــل بالمــسة األرضــیة  أو اقتحــام األرواح الــشریرة لجــسد الطفــل . العقلیــة كالحــسد 
حـــاالت -  مـــسببة لــه بعـــض األعــراض مثــل النـــشاط الزائــد أو الخمـــول الكامــل ا عقلیــالمعــاق
آن الكـریم رولذا وكنتیجة لهذه المعتقدات السائدة تتوجه األسر للمعـالجین بـالق- الدماغیةالشلل 

 بعـض األلفــاظ القرآنیـةلعمـل أحجبـة توضـع للطفـل وهـذه األحجبـة مكتـوب فیهـا بعـض اآلیـات 
 الجــان وتعلــق فــي مالبــس الطفــل أو توضــع تحــت رأســه لحمایتــه مــن الــسحریة وأســماء بعــض

كـذلك یـتم قـراءة بعـض الـسور  .األرواح الـشریرة أو أرواح الـشریرة أو أرواح الجـان والـشیاطین
واآلیات الطفل على  كالمعوذتین وأیة الكرسي أو تكتب علي جسمه حیث یعتقد إنهـا سـتحمیه 

 نتیجـة وقوعـه علـي األرض وعـدم قیـام األبـوین بـذكر  اقتحمت جـسدهالتيمن األرواح الشریرة 
اسم اهللا أو قراءة سور القران  الكریم علي الطفل ومن هنا قامت أحد األرواح بمسه أو اقتحام 

ــة اإلعاقــة العقلیــة  ــتم . جــسده مــسببة لــه حال ویطلــق علیــه مــاء ( المرقــياســتخدم المــاءكــذلك ی
ٕدینیـة واذابتهـا فـي قـدر مـن المـاء لیغتـسل بــه آن الكـریم وفیـه یـتم كتابـة بعـض النـصوص الرالقـ

كمــا تــذهب األســر لــبعض األضــرحة وتقــوم بغــسل جــسم الطفــل بالمــاء  . االطفــل المعــاق عقلیــ
كـذلك یــتم  المبـروك الموجـود هنـاك وتـري األم أن الطفـل قـد تـم شـفائه بعـد شـهر مـن العـالج 

د وقـت انتهـاء الـصالة وخـروج تقیید الطفل المعاق یوم الجمعة لمدة ثالث  أسابیع أمام المـسج
  .المصلین 
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كمــا یــتم إحــضار بعــض الخــشب ویخطــو الطفــل المعــاق فــوق النــار ســبع مــرات حتــى تخــرج . 
وهذه المعتقدات الثقافیة تـؤدي بعـض الوظـائف الـسیكولوجیة الهامـة ) . القرین (الروح الشریرة 

لمواقـف واألحـداث الــسلبیة المتعلقـة بتخفـیض القلـق والتـوتر النـاجم عـن مواجهـة الفـرد لـبعض ا
 باإلعاقـــة أبنـــائهمُوالـــضغوط النفـــسیة التـــي تتعـــرض لهـــا أســـر المعـــاقین عقلیـــا نتیجـــة إلصـــابة 

العقلیـــة وهـــذه المعتقـــدات الثقافیـــة تـــؤدي إلـــي دعـــم الثقـــة فـــي مختلـــف المواقـــف الحرجـــة التـــي 
تجــة عــن ُتتعــرض لهــا األســرة التــي تجــد فــي العــالج الــدیني مــالذا یخفــف عنهــا الــضغوط النا

مواجهتها لموقف اإلعاقـة العقلیـة ومـن هنـا تـؤدي هـذه المعتقـدات الثقافیـة الـسائدة لـدي غالبیـة 
 لجأت للعال ج الدیني والسحري إلي جانب العال ج الطبي  إلى  إشـباع الحاجـات التياألسر 

  . التكاملیة النفسیة لهذه األسر
     المعاقین عقلیااألطفالأدوار ووظائف أسر : ُخامسا

   43:جدول رقم   
  ف الملقاة على عاتق أسر المعاقین عقلیائالوظا یوضح طبیعة األدوار و - 

    
 التكرار   ف الملقاة على عاتق أسر المعاقین عقلیائیوضح طبیعة األدوار والوظا 

 
 37.5 15                            لمدة طویلة ا عال ج االبن المعاق عقلی 1 
  22.5  09  )نظافة - مأكل ( شئونه ومتطلباته الشخصیة القیام بكل تحمل مسئولیة   2
  32.5  13                            طوال حیاته ا رعایة االبن المعاق مادی3
  7.5  03   تعلیمه مبادئ السلوك السلیم4

 100 40    اإلجمالي
   
تـي تـرى أن مـن أهـم تشیر بیانات هذا الجـدول إلـى أن أعلـى نـسبة مـن المبحـوثین مـن الفئـة ال 

ــة حیــث بلــغ عــددهم  أســرة   15ُمــسئولیات األســرة هــي عــال ج االبــن المعــاق عقلیــا لمــدة طویل
 وتلي هذه النسبة نسبة األسر التي ترى أن مـن أهـم مـسئولیات األسـرة رعایـة %. 37.5بنسبة 

  .% 32.5أسرة بنسبة   13 طوال حیاته حیث بلغ عددهم مادیاُاالبن المعاق عقلیا 
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لــي هــذه النــسبة نــسبة األســر التــي تــرى أن مــن مــسئولیات األســر القیــام بكــل شــئون المعــاق وت
وفـي  %22.5أسرة بنـسبة   09ُعقلیا ومتطلباته الشخصیة من مأكل ونظافة حیث بلغ عددهم 

ــا  تعلیمــه ُالمرتبــة األخیــرة جــاءت األســر التــي تــرى أن مــن أهــم مــسئولیات أســر المعــاقین عقلی
  .من جملة عینة الدراسة%  7.5أسر بنسبة  03یم حیث بلغ عددهم مبادئ السلوك السل

   
   ):44(جدول رقم 

  یوضح المجاالت التي یشارك فیها اآلباء لألمهات في رعایة األبناء المعاقین عقلیا
  
  في رعایة األبناء المعاقین عقلیا یشارك فیها اآلباء لألمهات یوضح المجاالت التي 

  
 التكرار

 النسبة 

   لتلقى العال جلألطباء باالبنالعال ج الطبي و الذهاب - 1  
                                        توفیر المصاریف المادیة لالزمة لعالج  االبن المعاق عقلیا-    2
 شئونه ومتطلباته الشخصیة مأكل نظافة  تحمل مسئولیة القیام بكل -  3
  االجتماعیة  الرجوع من العمل أو الزیارات لغایة في المنزل االبن البقاء مع 4 

10  
23  
03  
04 

25  
57.5  
7.5  
10 

 100 40    اإلجمالي
  
 تــشیر اوبالنـسبة للمجــاالت التــي یـشارك فیهــا اآلبــاء األمهـات فــي رعایــة األبنـاء المعــاقین عقلیــ 

ارهـم بیانات هذا الجدول إلى أن أعلى نسبة من المبحوثین كـانوا مـن اآلبـاء الـذین تنحـصر أدو
ُ المعـاق عقلیـا  حیـث بلـغ عـددهم االبـنج  لعـالاألزمـةووظائفهم في توفیر المـصاریف المادیـة 

  لألطبـاء باالبن تلیهم نسبة اآلباء الذین یشاركون األمهات في الذهاب % 57.5   بنسبة 23
تلیهم نسبة اآلباء . من عینة الدراسة % 25 مفردة بنسبة  10لتبقي  العالج حیث بلغ عددهم 

ــــالمنزل مــــع  ــــاء ب ــــشاركون األم البق ــــذین ی  لحــــین عــــودة األم مــــن العمــــل أو الزیــــارات االبــــنال
  % 10فردة بنسبة م  4االجتماعیة حیث بلغ عددهم  

 افي المرتبة األخیرة نسبة اآلباء الذین یعاونون األمهات في العنایة بشؤون االبن المعـاق عقلیـ 
   .عینةمن جملة أفراد ال%  7.5حیث بلغت نسبتهم . 
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 45: جد ول رقم  
   تجاه أبنانها المعاقین عقلیالألسرةیوضح الوظائف واألدوار السلبیة  

   
 التكرار    تجاه أبنانها المعاقین عقلیالألسرةیوضح الوظائف واألدوار السلبیة  

 
 20 08                               ااإلیذاء اللفظي للمعاق عقلی 1
  10  04               المعاق عقلیااالبني وضرب   اإلیذاء البدن2  
  2.5  01  . المعاق عن األسرة في مكان لوحده االبن عزل   3
  05  02      الشخصیة والرعایة الذاتیة لالبن المعاق إهمال االحتیاجات  4
  05  02  تجاهل االحتیاجات النفسیة والعاطفیة لالبن المعاق 5
  60  24                                 ل المعوق  أسالیب الحمایة الزائدة للطف6

 100 40   اإلجمالي
 
 

ُ تجــاه أبنائهــا المعــاقین عقلیــا لألســرة بیانــات الجــدول الــسابق الوظــائف واألدوار الـسلبیة حتوضـ 
 تؤدى بعض الوظـائف الـسلبیة  تجـاه التيولقد كشفت بیانات هذا الجدول ارتفاع نسبة األسر 

حیــث تــشیر بیانــات هــذا الجــدول إلــى أن أعلــى نــسبة مــن المبحــوثین . ُعقلیــا أبنائهــا المعــاقین 
كانــت مــن األســر التــي تتجــه إلــى أســالیب الحمایــة الزائــدة للطفــل المعــاق حیــث بلــغ عــدد هــذه 

 تلــك النــسبة نــسبة األســر التــي تتجــه إلــى اإلیــذاء اللفظــي ي وتلــ%.60 أســرة بنــسبة 24األســر
  .للطفل المعاق 

 وتلـــي تلـــك النـــسبة نـــسبة األســـر التـــي تلجـــأ إلـــى %  20أســـر بنـــسبة  08 حیـــث بلـــغ عـــددهم 
  بینمـا بلغــت %.10أســر بنـسبة 04 المعـاق  حیــث بلـغ عـددهم االبـناإلیـذاء البـدني وضــرب 

 هـــذه وتلـــي.  02 تتجـــه إلـــى إهمـــال االحتیاجـــات الشخـــصیة لالبـــن المعـــاق التـــينـــسبة األســـر 
 المعـاق حیـث لالبـنتیاجـات النفـسیة والعاطفیـة النسبة نسبة األسر التـي تلجـأ إلـى تجاهـل االح

 االبــن وفــي المرتبـة األخیـرة جــاءت األسـر التـي تتجــه إلـى عـزل % 05أسـرتین بنـسبة . بلغـت 
  .%  2.5ُالمعاق عقلیا  وبلغت أسرة واحدة  نسبة 
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ــذین  ــاء المعــاقین ال ومــن خــالل المالحظــة كــشفت الدراســة أن هنــاك ســمات محــددة لــدى األبن
العدوانیـة : إلى اإلیذاء البدني واللفظـي كوسـیلة للتعامـل معهـم ومـن هـذه الـسمات تتجه أسرهم 
  . والنشاط الزائد

وعلـــى هـــذا األســـاس یمكـــن القـــول بـــأن األســـرة تـــؤدي بعـــض األدوار والوظـــائف الـــسلبیة تجـــاه  
  إهمــال حقــوق الطفــل المعــاق   لإلعاقــةلــة فــي النظــرة الــسلبیة  ثتم  المااألطفــال المعــاقین عقلیــ

  .إواساءة التعامل معه بدنیا ونفسی 
  ُالمشكالت االقتصادیة ألسر المعاقین عقلیا : ُسادسا  
  46: جدول رقم  
   اعقلییوضح وجود  مشكالت مادیة  ناتجة عن اإلنفاق على عالج االبن المعاق  

  
یوضح وجود  مشكالت مادیة  ناتجة عن اإلنفاق على   

   عقلیاعالج االبن المعاق 
 ارالتكر

 

 95 38  نعم
 05 02  ال

 100 40    اإلجمالي
 
یوضح الجدول السابق وجود مشكالت  مادیة لدى األسرة ناتجة عن مـصاریف عـال ج االبـن  

 إجمـاليمـن  %  95  ةبنسبأسرة   38وقد اتضح من بیانات هذا الجدول أن   . االمعاق عقلی
تجــة عــن مــصاریف عــالج االبــن عینــة الدراســة أیــدت وجــود مــشكالت  مادیــة لــدى األســرة نا

  لــم توافــق علــى وجــود مــشكالت % 05 أســرتین بنــسبة 02وذلــك فــي مقابــل . ُالمعــاق عقلیــا 
  . مادیة لدیها 
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    المعاق عقلیاالطفل األسري على عال ج  اقاالتفنود بیوضح     47: جدول رقم
  
  النسبة   ترتكرا   المعاق عقلیاالطفل األسري على عال ج  اقاالتف بنودیوضح   
  32.5  13                                                                      أشعة رسم مخ 1  

  10  04                                                                أشعة رنین مغناطیسي -    أشعة مقطعیة   2
  12.5  05                                                                 اختبارات ذكاء   3 
  7.5  03     اختبار سمع بالكمبیوتر    4
  7.5  03                                                             عملیات جراحیة  5
  7.5  03                                                             تحلیل الصفراء   6

  7.5  03                                                                 الیل دم للطفل ح ت  7 
  05  02                                                      غذاء خاص للطفل 8
  7.5  03  حقن لالبن   المعاق9

  100  40  اإلجمالي     
  
حیـث   . اق تعدد بنود اإلنفـاق األسـرى علـى عـال ج الطفـل المعـاق عقلیـیوضح الجدول الساب 

یتــضح مــن بیانــات هــذا الجــدول أن أعلــى نــسبة مــن المبحــوثین مــن األســر التــي تركــزت بنــود 
  : اإلنفاق لدیها على

النـــسبة نـــسبة   ه  تلـــي هـــذ% 32.5  أســـرة بنـــسبة 13  أشـــعة رســـم المـــخ حیـــث بلـــغ عـــددهم-
 05اإلنفــاق األســري لــدیها علــى اختبــارات الــذكاء حیــث بلــغ عــددهم   التــي كانــت بنــود األســر

  التــي قامــت بــإجراء أشــعة مقطعیــة أواألســرالنــسبة نــسبة  ه  تلــي هــذ  % 12.5أســرة بنــسبة 
ه  تلــي هــذ %  10أســر بنــسبة04 أشــعة الــرنین المغناطیــسي للطفــل المعــاق حیــث بلــغ عــددها

األسـري لـدیها علـى اختبـارات الـسمع بـالكمبیوتر  التي تعددت بنـود اإلنفـاق األسرالنسبة نسبة  
والعملیات الجراحیة وتحلیل الصفراء  وتحلیل الدم وحقن االبن المعاق  حیث بلـغ عـدد األسـر 

یلیهـا نـسبة األسـر .  لكـل بنـد منهـا % 7.5أسـر بنـسبة 03لكـل بنـد مـن بنـود اإلنفـاق الـسابقة 
    % 5 سر  أسرتین بنسبةه األ هذ للطفل حیث بلغ عدد خاصاالتي  وفرت غذاء 

  ا األســـرى علـــى عـــالج الطفـــل المعـــاق عقلیـــلإلنفـــاقوقـــد الحـــظ الباحـــث وجـــود بنـــود أساســـیة  
أجمعــت علیهــا كــل حــاالت الدراســة وهــى اإلنفــاق األســرى علــى الكــشف الــدوري لــدى األطبــاء 
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وجـود بنـود وعلى الرغم مـن . ُالعالج الشهري والدواء مما یزید من معاناة اسر المعاقین عقلیا 
إال أنـــه عـــالوة علـــي ذلـــك نجـــد أن .   األســـرى علـــى عـــال ج الطفـــل المعـــاق لإلنفـــاقمتعـــددة 

  تــستمر باســتمرار حیــاة المعــاق ذاتــه حیــث یــشعر جمیــع أفــراد لإلعاقــةالوظــائف االقتــصادیة 
ه المعــاق خاصــة إذا كانــت هنــاك نــوع مــن العالقــات ادي تجــااألســرة بنــوع مــن االلتــزام االقتــص

العالقــات  فـسوف تكــون هنـاك نتـائج ســلبیة علـى المعــاق  ه القویـة أمــا إذا انعـدمت هـذ ألسـریةا
  . بصفة مباشرة 

  
 كبیرا على أسرة الطفل المعـاق وهـذا العـب مادیا ال عبئثو من هنا نجد أن اإلعاقة العقلیة  تم

عایــة ل نفقــات  رعایــة الطفــل العامــة والرثــم: ء المــادي یتــضمن  كــال  مــن التكــالیف المباشــرة 
الطبیة والعالجیة  وشراء األجهزة التعویضیة ونفقات التربیة والتعلـیم والتـدریب الخـاص للطفـل 

  . المراكز الخاصة بالمعاقینفيالمعاق 
ضیاع وقت العمل أجازة األم لرعایة طفلها المعـوق : فضال  عن التكالیف غیر المباشرة مثل  
  .إقامة المعاق في مؤسسة تربویة لرعایة الطفل 

  48: جدول رقم 
                         یوضح اإلنفاق األسرى على المواصالت

  
    تكرار   المواصالت  یوضح اإلنفاق األسرى على

  72.5  29    نعم 1
  27.5  11    ال2
  100  40   اإلجمالي  
  

 إلـى لألسـرةوبالنسبة لبنود اإلنفاق األسري الخاصة بنفقات السفر من موطن اإلقامة األصـلي 
  .مراكز لتلقي العالج في مدینة البیض أو إلى أحد الوالیات ال
  

 عینـة الدراسـة أیـدت يإجمـالمن   %  72.5أسرة بنسبة  29اتضح من بیانات هذا الجدول أن 
وجود بنود إنفـاق علـى نفقـات  المواصـالت  مـن مكـان إقامتهـا إلـى مدینـة البـیض أو الوالیـات 
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ل األسـر التـي لـم یكـن لـدیها بنـود إنفـاق علـى الـسفر وذلك في مقابـ.   لتلقي  العال ج األخرى
  % 27.5أسرة بنسبة  11والمواصالت حیث بلغ عددهم 

  ): 49(جدول رقم 
    ضح وجود مساعدات مادیة خارجیة ألسر المعاقین عقلیایو   

    
    تكرار      یوضح اإلنفاق األسرى على المواصالت 

  35  14    نعم 1
  65  26    ال2
  100  40   اإلجمالي  

  یتـضح مـن بیانــات لألســرُة لتوزیـع المبحــوثین وفقـا  لوجـود مــساعدات مادیـة خارجیـة بوبالنـس
.   ال تتلقــى  مــساعدات مادیــة مــن جهــات خارجیــة%65أســرة بنــسة 26هــذا الجــدول أن هنــاك 

   %35 ةبنسبأسرة  14یلیها نسبة األسر التي تتلقى  مساعدات مادیة حیث بلغ عددها 
  )50( رقم جدول 

    المعاق عقلیااالبن اإلنفاق على عالج فيیوضح الجهات التي تساهم  
        یوضح اإلنفاق األسرى على 

   المواصالت 
    تكرار

  7.5  03  عائلة الزوج1 
  20  08   عائلة الزوجة  2
  72.5  29  )والد الطفل المعاق ( رب األسرة 2
  100  40   اإلجمالي  
   

ُ المعاق عقلیا  یتضح مـن بیانـات هـذا االبنإلنفاق على عالج   للجهات التي تتولى اةوبالنسب
أن أعلى سبة من أسر العینة كانـت مـن األسـر التـي یتـولى رب األسـرة أو األب اإلنفـاق وحـد 

  .% 72.5أسرة بنسبة )  29(ُ المعاق عقلیا حیث بلغ عددهااالبنعلى عال ج  ه 
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تالقــى مــساعدات مادیــة مــن عائلــة الزوجــة تلیهــا ســبة األســر التــي ت.  مــن جملــة أفــراد العینــة 
سبة األســر التــي نــوفــي المرتبــة األخیــرة جــاءت  . % 20 أســر بنــسبة 08حیــث بلــغ عــددها  

  %7.5أسر بسبة 03تتلقى مساعدات مادیة من عائلة الزوج حیث بلغ عددها

      المشكالت االجتماعیة ألسر المعاقین عقلیا :سابعا 
  51: جدول رقم 

   طفال معوق عقلیاإلنجابها یوضح شعور األسرة بالحرج االجتماعي              
  

 إلنجابها  یوضح شعور األسرة بالحرج االجتماعي 
  ُطفال معوق عقلیا 

    تكرار

  62.5  25    نعم 1
  37.5  15    ال2
  100  40   اإلجمالي  
  
 بیانـــات هـــذا  تـــشیرُتمـــاعي إلنجابهـــا طفــال معـــوق عقلیـــاوبالنــسبة لـــشعور األســـرة بـــالحرج االج 

  :الجدول إلى
 أن أعلـى نـسبة للمبحـوثین كانـت مـن األســر التـي تـشعر بـالحرج االجتمـاعي نتیجـة اإلعاقــة - 

فـي المرتبـة  و. مـن إجمـالي عینـة الدراسـة % 62.5 أسـرة بنـسبة 25العقلیة حیث بلـغ عـددهم 
 حیـث بلـغ عـددهم اقُ ال تشعر بحرج اجتماعي نتیجة إنجابها طفال معاالتيالثانیة نسبة األسر 

  .من إجمالي عینة الدراسة% 37.5 أسرة بنسبة  15
 
والواضــح مــن التحلیــل الكمــي أن أكثــر مــن نــصف عینــة الدراســة تــشعر بالوصــمة االجتمــاعي  

والتــي ینــتج عنهــا الظلــم االجتمــاعي واإلحبــاط والقهــر مــن المجتمــع   :  وللمعــاق عقلیــالإلعاقــة
حیــــث ینظــــر »  المجتمــــع اإلنــــسانيفــــيالمعوق كفــــرد وتعطیــــل األدوار والوظــــائف المناطــــة بــــ

المجتمع واألسـرة إلـي المـصاب بإعاقـة عقلیـة علـى أنـه شـخص مهمـش وغیـر قـادر علـى أداء 
  .األصحاء على تحصیل المساواة مع غیره منر األدوار الفاعلة والمناطة به وعاجز وغیر قاد
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   52: جدول رقم
  ُ المعاقین عقلیا بالحرج االجتماعي                    یوضح أسباب شعور أسر

  
    تكرار  ُ   یوضح أسباب شعور أسر المعاقین عقلیا بالحرج االجتماعي 

  04  01   شكل ابني الغریب المختلف عن باقي األطفال1  
  12  03  تصرفات ابني المختلفة عن األطفال العادیین في سنه  2
  32  08     نظرات العائلة  والجیران البني تضایقني  3
  20  05  كریمة غیر ُ بعیدا بطریقةابنيول  عزل المجتمع الذي  حولنا یحا 4
  08  02  عن باقي األطفال العادیین ابنيضعف مستوى ذكاء  5
  24  06     عندي بنت معوقة وهذا  یزید من الحرج6
  100  25   اإلجمالي  

ــالحر ــا  ب حیــث . ج االجتمــاعيُتوضــح بیانــات هــذا الجــدول أســباب شــعور أســر المعــاقین عقلی
ظهــر أن أعلــى نــسبة للمبحــوثین كانــت مــن األســر التــي تــشعر بــالحرج نتیجــة نظــرات العائلــة 

مــن إجمــالي   % 32أســر بنــسبة )  08(والجیــران للطفــل التــي تحــرج األســر حیــث بلــغ عــددهم 
ــالحرج  وتلــي هــذه . األســر التــي تــشعر بــالحرج االجتمــاعي  النــسبة نــسبة األســر التــي تــشعر ب

النـسبة   وتلـي هـذه % 24بنسبة 06حیث بلغ عددهم .  معاقة ابنةتماعي بسبب أن لدیها االج
 المعـــاق بطریقــة غیـــر االبــننــسبة األســر التـــي تــشعر بـــالحرج بــسبب محاولـــة المجتمــع عـــزل 

النــسبة نــسبة األســر التــي تــشعر  ه وتلــي هــذ.  % 20أســر بنــسبة05كریمــة حیــث بلــغ عــددهم 
ات وسـلوكیات االبـن المعـاق والمختلفـة مـن األطفـال المعـاقین بالحرج االجتماعي نتیجـة تـصرف

    % 12  ألسر بنسبة 03 حیث بلغ عددهم  عقلیا
 جــاءت األســر التــي تــشعر بــالحرج االجتمــاعي نتیجــة لــضعف األخیــرةقبــل  وفــي المرتبــة  مــا

وفــي %   08أســرتین بنــسبة 02مــستوى ذكــاء مقارنــة باألطفــال العــادیین حیــث بلــغ عــددهم   
بـالحرج االجتمـاعي الخـتالف فـي شـكل الطفـل  تـشعر  جاءت من األسر التـي األخیرةتبة المر
  . % 04 عاق عن باقي أطفال حیث بلغ عددهم أسرة واحدة بنسبةالم
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 تعـــرض الـــشخص فـــي العقلیـــة  تتمثـــل لإلعاقـــة والواضـــح أن هنـــاك وظـــائف اجتماعیـــة ســـلبیة 
. سیة مــن المحــیط االجتمـاعي الــذي یعــیش  فیــه  واإلســاءة البدنیـة والنفــلإلهمــالُالمعـاق عقلیــا 

  ُنتیجة كونه شخصا ضعیفا فضال  عن أنه یمثل عبئا على األسرة والمجتمع
   :53 جدول رقم  
   یوضح العزلة االجتماعیة ألسر المعاقین عقلیا 
    تكرار   یوضح العزلة االجتماعیة ألسر المعاقین عقلیا 

  77.5  31    نعم 1
  22.5  09    ال2
  100  40   اإلجمالي  
 
حیث تشیر بیانات هذا الجدول إلـى أن أعلـى  .  الجدول عزلة أسر المعاقین عقلیایوضح هذا 

أســرة  31 حیـث بلــغ عـددهم االجتماعیــةنـسبة للمبحـوثین كانــت مـن األســر التـي تــشعر بالعزلـة 
بالعزلـة وتلـي هـذه النـسبة نـسبة األسـر التـي ال تـشعر . من جملة أفراد العینـة % 77.5 ةبنسب

ومـن هنـا نجـد .  من جملة أفراد العینـة % 22.5 ةبنسبأسر 09  حیث بلغ عددهماالجتماعیة
 تـؤثر علـى األسـرة مـن الناحیـة االجتماعیـة عقلیـة المرتبطـة باإلعاقـة ال   أن المـشكلة الـسلوكیة

  المـشاركةفـي وتحد مـن فرصـتها  المعاق عقلیاحیث تؤدي إلى العزلة االجتماعیة ألسرة االبن
   االجتماعیة ألسرة الطفلالجتماعیة بل وقد تؤدي إلى االنسحاب االجتماعي ومن ثم إلى العزلة 

  ):54( جد ول رقم 
   یوضح المواقف االجتماعیة التي تتجنب أسر المعاقین عقلیا حضورها 

  
یوضح المواقف االجتماعیة التي تتجنب أسر  

   المعاقین عقلیا حضورها
    تكرار

  58.06  18  عائلیة المختلفة المناسبات ال1 
  12.90  04    العامةاألماكن 2
  29.04  09    الزیارات المنزلیة العادیة  3
  100  31   اإلجمالي  
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ُوبالنـسبة للمواقــف االجتماعیــة التــي تتجنــب أســر المعـاقین عقلیــا  حــضورها تــشیر بیانــات هــذا  
ب حـــضور المناســـبات الجـــدول إلـــى أن أعلـــى نـــسبة للمبحـــوثین كانـــت مـــن األســـر التـــي تتجنـــ

مـن إجمـالي األسـر التـي تـشعر   % 58.06أسـرة بنـسبة18العائلیة المختلفة حیـث بلـغ عـددها 
وتلي هذه النسبة نسبة األسر التي تتجنب الزیارات المنزلیـة العادیـة حیـث . بالعزلة االجتماعیة

ــة أفــراد العینــة%  29.04أســرة بنــسبة 09بلــغ عــددهم   جــاءت وفــى المرتبــة األخیــرة. مــن جمل
ــا ألســر التــي تتجنــب التواجــد فــي األمــاكن العامــة مــع االبــن المعــاق عق ــغ عــددهم ُلی  حیــث بل

  . أسرة) 31(تشعر بالعزلة االجتماعیة وعددها من إجمالي األسر التي %  12.90أسر بنسبة 04
: ُ  وجـــود مواقـــف اجتماعیـــة عدیــــدة تحـــاول أســـرة المعـــاق عقلیـــا تجنبهـــا ومنهــــا أكـــدتحیـــث  

  في منازل اآلخرین الدعوات 
ــــــارب واألصــــــدقاء بــــــسبب صــــــعوبكا ــــــاألق ــــــل المعــــــاق ذهنی  األمــــــاكن ،ة توجیــــــه ســــــلوك الطف

قلیـا   الـسلوك غیـر العـادي للطفـل المعـاق عفـيحیث یمثل الـتحكم ) النوادي –المطاعم (العامة
   .التي ال تسمح للطفل بالحركة وال للوالدین باالنسحاب من الموقفاألماكن المقیدة ، مشكلة

ما یؤدى إلى أن یشعر الوالدان بالضغط النفـسي الـشدید عنـدما یـسترعي سـلوك الطفـل انتبـاه م
 مواقـف یحـاوالن معهـا شـرح وتفـسیر فـياآلخرین المحیطـین بهـم ممـا یحـرج األبـوان ویـضعهما 

 والغرباء أو یسیطران على مشاعرهما النفـسیة المـضطربة أو ینـسحبان لألصدقاءعجز الطفل 
  . ةبعیدا عن المواجه

   
   ):55( جد ول رقم   

  جتماعیة على أسر المعاقین عقلیایوضح الجهات التي فرضت العزلة اال  
 
یوضح المواقف االجتماعیة التي تتجنب أسر  

   المعاقین عقلیا حضورها
    تكرار

  9.67  03     العائلة 1 
  3.24  01  الجیران2
  87.09  27     العزلة كانت باختیار األسرة 3 

  100  31   ياإلجمال  
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تــشیر بیانـــات هــذا الجـــدول أن أعلـــى نــسبة للمبحـــوثین كانــت مـــن األســـر التــي كانـــت عزلتهـــا 
مــن إجمــالي األســر التــي % 87.09أســرة بنــسبة 27االجتماعیــة باختیارهــا حیــث بلــغ عــددهم 

.  فرضت علیها العائلـة الممتـدة العزلـة التيتشعر بالعزلة االجتماعیة وتلي هذه النسبة األسر 
وفي المرتبة األخیرة جاءت األسر التي فـرض الجیـران %9.67بنسبة )  03(ث بلغ عددها حی

 % 3.24أسر بنسبة )  01(علیها العزلة االجتماعیة حیث بلغ عددهم 
   

  
  ):56( جدول رقم 

   االجتماعیة ألسر المعاقین عقلیازلةبالعیوضح أسباب شعور األسر  
     

الجتماعیة لة اعزیوضح أسباب شعور األسر بال  
  ألسر المعاقین عقلیا

    تكرار

  16.12  05   ابني  تجنبا للحرج االجتماعي الناتج  عن  تصرفات 1  
  6.45  02     شكل ابني المختلف عن باقي األطفال 2 
  3.22  01   تجنبا لنظرات الناس البني 3
  22.58  07   تجنبا لتعلیقات اآلخرین على حالة ابني 4
  25.80  08   حالة ابني الصحیة 5

  3.22  01   أن ابني سیعدي أوالدهم ة  الناس معتقد6 
  9.67  03  ُ سیبقى عدوانیا بسبب إعاقتهابني  الناس تظن أن   7
  3.22  01 كل دینار یصرف في الواجبات االجتماعیة ابني أولى به 8
 ابني المعاق عقلیا و اصطحاب ال أستطیع 9

   حركیا والذهاب به إلى أي مكان
03  9.68  

  100  31   اإلجمالي  
 
 فـضلت العزلــة االجتماعیــة التــيیوضـح هــذا الجـدول أن أعلــى نــسبة مـن األســر كانـت األســر  

    .لالبن  المعاق عقلیا بسبب الحالة الصحیة
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النـسبة نـسبة األسـر التـي تتجـه  وتلـي هـذه  %   25.80أسر  بنـسبة   08 ه حیث بلغ عدد هذ
أسـر 07آلخرین على حالة االبن المعاق حیـث بلـغ عـددهم للعزلة االجتماعیة تجنبا لتعلیقات ا

ــة االجتماعیــة ه وتلــي هــذ. % 22.58بنــسبة  ــا  النــسبة نــسبة األســر التــي اختــارت العزل تجنب
أسـر )  05(للحرج االجتماعي الناتج عن سلوكیات وتصرفات االبن الغریبة حیـث بلـغ عـددهم 

 اختـارت العزلـة االجتماعیـة العتقـاد وفي المرتبة الرابعـة جـاءت األسـر التـي% 16.12بنسبة 
 ونفــس  %. 9.67أسـر بنـسبة  )   3( النـاس الخـاطئ أن المعـاق شـخص عـدواني وبلـغ عـددهم

 التـي اتجهـت للعزلـة االجتماعیـة نتیجـة ثقـل  وزن الطفـل المعـاق لمعاناتـه لألسـرالنسبة كانت 
  . من إعاقة مركبة عقلیة و حركیة  و عدم قدرة األم على حمله 

تلي تلـك النـسبة نـسبة األسـر التـي اتجهـت للعزلـة االجتماعیـة نتیجـة ارتبـاط اإلعاقـة العقلیـة و  
)  أســرة 01(حیــث بلــغ عــددهم . یه بــدني واضــح أو بتــشو.  االبــن بــشكل نمطــي معــین لــدى

حالــة طفــل منغــولي و (  اتــضح أن الحــاالت الــسابقة المالحظــةومــن خــالل  % 3.22بنــسبة 
ونفــس النــسبة كانــت لألســر التــي اتجهــت للعزلــة االجتماعیــة ) . حالــة كبــر حجــم رأس الطفــل 

أو أن االبن عزلة االجتماعیة توفیرا للنفقات تجنبا لنظرات الناس للطفل واألسر التي اتجهت لل
   اآلخرینالمعاق بعدي أوالد 

   
  االحتیاجات المختلفة ألسر المعاقین عقلیا . ثامنا

  ) :57(جدول رقم 
 وأسرهم  ن عقلیا للخدمات التي تقدمها الدولة للمعاقین عقلیاتقییم أسر المعاقی 
    
تقییم أسر المعاقین عقلیا للخدمات التي تقدمها    

  وأسرهم  الدولة للمعاقین عقلیا
    تكرار

  05  02    كافیة  01   
  95  38     غیر كافیة02   
  100  40   اإلجمالي  
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تـشیر بیانـات هـذا الجـدول لیـا مها الدولـة للمعـاقین عقوبالنسبة لتقییم األسـر للخـدمات التـي تقـد 
إلى أن أعلى نسبة من المبحوثین كانت من األسر التي ترى أن الخدمات التـي تقـدمها الدولـة 

النـسبة نـسبة األسـر   هـذه تلي و %95أسرة بنسبة    38للمعاقین غیر كافیة حیث بلغ عددهم 
ــة أل ــغ عــددهم التــي تــرى أن الخــدمات التــي تقــد مهــا الدول ــا كافیــة حیــث بل ُســر المعــاقین عقلی

مـن جملـة أفـراد  % 05بنـسبة ) لدیهما  حالة إعاقـة عقلیـة مـن الدرجـة البـسیطة  ( 02أسرتین 
 مــن العقلیــة تعــانيویتــضح مــن بیانــات الجــدول أن كــل أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة  .العینــة

ي یجــب أن تقــدمها لهــم  الخــدمات الــصحیة والتربویــة التــت التــي تتعلــق بــنقصبعــض المــشكال
   .الدولة ومؤسسات المجتمع المدني

  
 58: جدول رقم  

   یوضح نوعیة الخدمات المختلفة تحتاجها أسر المعاقین عقلیا  
یوضح نوعیة الخدمات المختلفة تحتاجها أسر  

   المعاقین عقلیا
    تكرار

  37.5  15   ُ تحسین مستوى الخدمات الصحیة للمعاقین عقلیا -  1
  05  03    دمات تربویة وتعلیمیة  خ-  2
  30  12  ُ دعم مادي ألسر المعاقین عقلیا -  3
  22.5  09    . ُ مرتب شهري للمعاق عقلیا مدى الحیاة-  4
  2.5  01    ُ توظیف المعاقین عقلیا -  5
  100  40   اإلجمالي  

ُعقلیـــا تـــشیر  لنوعیـــة االحتیاجـــات والخـــدمات المختلفـــة التـــي تحتاجهـــا أســـرا لمعـــاقین ةوبالنـــسب
بیانــات هـــذا الجـــدول إلـــى أن أعلـــى ســـبة مـــن المبحــوثین كانـــت مـــن األســـر التـــي تحتـــاج إلـــى 

 %.37.5أسـرة بـسبة  15ُتحسین مستوى الخدمات الـصحیة للمعـاقین عقلیـا حیـث بلـغ عـددهم 
 نسبة األسر التي تحتاج لدعم مادي یوازي التكالیف المادیة لعـالج  األبنـاء ةالنسبو تلي تلك 

  .% 12أسرة بسبة  12ُاقین عقلیا حیث بلغ عددهم المع
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ُ حین أن األسر التي أقرت باحتیاج األبناء المعاقین عقلیا لمرتـب شـهري مـدى الحیـاة بلـغ في 
وفــي المرتبــة الرابعــة جــاءت  األســر التــي تحتــاج لخــدمات تربویــة  % 22.5بــسبة 09عــددهم 

رتبــة األخیــرة جــاءت  األســر التــي و فــي الم% 05أســر بــسبة  03وتعلیمیــة حیــث بلــغ عــددهم 
ــاتحتــاج إلــى تــوفیر خــ أســرة بــسبة  01 حیــث بلــغ عــددهم دمات مرتبطــة بتوظیــف المعــاق عقلی

2.5% . 
  لفئة المعاقین عقلیااإلنسانیة الحقوق :تاسعا

  ): 59( رقمجدول 
  ة المعاقین عقلیا بهدف تفعیل حقوقهم اإلنسانئوضح أدوار ووظائف المجتمع تجاه فی
 بهدف تفعیل حقوقهمة المعاقین عقلیا ئار ووظائف المجتمع تجاه فأدویوضح   

   اإلنسانیة
    تكرار

  45  18    أن یتعامل معه أفراد المجتمع بشكل جید 1
  22.5  09    عقلیالإلعاقةحقه اإلنساني في وجود توعیة صحیة للمجتمع توضح الخصائص العلمیة . 2 

  5  02  یتفاداها  ل أسباب حدوث اإلعاقة العقلیة كي حورةلألس حقه اإلنساني في وجود توعیة صحیة 
  15  06  حقه في أن یتعامل األطباء معه ومع أسرته بصورة كریمة 4
  7.5  03    حول أسالیب التعامل مع هذه الفئةلألسر حقه اإلنساني في وجود توعیة دینیه  5
  5  02    أن یتعامل معه المدرسون بطریقة كریمةفي اإلنسانيحقه .  6
  100  40   اإلجمالي  

  یتضح من الجدول السابق إن أعلى نسبة من المبحوثین كانت من األسر التي تـرى أن مـن 
أهـم وظـائف وأدوار المجتمــع تجـاه المعـاقین كانــت فـي أهمیـة أن ینظــر أفـراد المجتمـع للمعــاق 

دهم نظـرة إیجابیـة كــشخص یختلـف عــن اآلخـرین فــي درجـة الـذكاء ال فــي النـوع حیــث بلـغ عــد
وفي المرتبة الثانیة كانت نسبة المبحوثین التي ترى أن من أهم الحقوق  % 45أسرة بنسبة  18

 رة وجــود توعیــة صــحیة مجتمعیــة تبــرزُاإلنــسانیة تجــاه المعــاقین عقلیــا األســر التــي تــرى ضــرو
الخصائص العلمیة للمعاقین ال المعتقدات الثقافیة الخاطئة السائدة حولهم حیث بلغـت نـسبتهم 

  .%22.5أسر بنسبة  09
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لثة جـاءت نـسبة األسـر التـي تـرى أن مـن أهـم أدوار ووظـائف المجتمـع تجـاه  وفي المرتبة الثا
  15بنـسبة  06ُأسر المعاقین عقلیا أن یتعامل معه األطباء بصورة كریمة حیث بلغت عـددهم 

 حـــول ســـرلألوفــي المرتبـــة الرابعـــة جــاءت األســـر التـــي تــرى أهمیـــة وجـــود توعیــة دینیـــه  ، %
مرتبــة و فــي ال%  7.5بنــسبة  03أســالیب التعامــل اإلنــسانیة مــع هــذه الفئــة حیــث بلــغ عــددهم 

 فــي أن یتعامــل الحــق اإلنــسانيُ تــرى أن مــن حــق المعــاقین عقلیــا جــاءت الفئــة التــي. األخیــرة 
وهـــي نفـــس النـــسبة % 5بنـــسبة  2كـــل فئـــة . معهـــم المدرســـون بطریقـــة كریمـــة حیـــث بلـــغ عـــدد

 .عقلیا توعیة صحیة بفئة المعاقین التي ترى أهمیة وجود لألسربالنسبة 
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  نتائج و توصیات الدراسة :   الفصل السابع
  :الدراسةج تحلیل جداول عینة ئ نتا1-               

  تمهیــــــد- 
وتحلیــل الباحـــث للدراســات واألبحـــاث الــسابقة ونتـــائج , بنــاء علــى اإلطـــار النظــري للدراســـة -

 انتهـت إلیهـا الدراسـة بـشقیها التـي هذا الفصل ربـط النتـائج فيأراد الباحث ,  المیدانیة الدراسة
تلـك النتـائج ,  الفـصول الـسابقة فـي إطار متـصل بعـد أن جـاءت متفرقـة فيالنظري والمیداني 

 اعتمــدت أساســا علــى مقــدما ت وتحقیقــات  الدراســة النظریــة ومعطیــات وشــواهد الدراســة التــي
لـــك بعـــد جمـــع المـــادة العلمیـــة مـــن عینـــة الدراســـة المیدانیـــة وتفریغهـــا وتـــصنیفها وذ, المیدانیـــة 

ُوبنــاءا علــى ذلــك توصــلت الدراســة الراهنــة إلــى . وجــدولتها ثــم توصــیفها وتحلیلهــا سوســیولوجیا
وفیمــا یلــي , مجموعــة مــن النتــائج حققــت مــن خاللهــا أهــداف الدراســة وأجابــت علــى تــساؤالتها 

   -. وهى كالتاليعرض ألهم نتائج الدراسة 
    لعقلیة ا النتائج المتعلقة بالخصائص العامة لعینة الدراسة ودورها في حدوث اإلعاقة -
  دیة إلى حدوث اإلعاقة العقلیةؤالم النتائج المتعلقة بالعوامل الثقافیة واالجتماعیة -
  اعقلی األطفال المعاقینلدى عقلیة بالعوامل البیئیة المؤدیة إلى حدوث اإلعاقة الالنتائج المتعلقة  - 

 الید الثقافیة واالجتماعیة المؤدیة إلى حدوث اإلعاقة العقلیة قلنتائج المتعلقة بوظائف العادات والت ا -
  النتائج المتعلقة بدور بعض الممارسات الطبیة السائدة لدى بعض األطباء في حدوث اإلعاقة العقلیة - 

 .االمعاقین عقلیر نتائج المتعلقة بأدوار ووظائف أس ال-

  .  االنتائج المتعلقة بالمعتقدات الثقافیة السائدة حول المعاقین عقلی - 
  .     النتائج المتعلقة بالمعتقدات الثقافیة السائدة حول أسالیب العالج-
  ُا النتائج المتعلقة بالمشكالت االقتصادیة ألسر المعاقین عقلی-
  . ا ألسر المعاقین عقلیالنتائج المتعلقة بالمشكالت االجتماعیة -
  .المتعلقة باالحتیاجات المختلفة ألسر المعاقین عقلیا النتائج - 

   .االنتائج المتعلقة بالحقوق اإلنسانیة لفئة المعاقین عقلی  -
  : العقلیةاإلعاقة حدوث فيلدراسة ودورها  المتعلقة بالخصائص العامة لعینة االنتائج- أوال 
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فــي عینــة الدراســة كانــت مــن ) األمهــات( نــسبة مــن المبحوثــات ى كــشفت الدراســة أن أعلــ-   
أي أن معظـم أفـراد عینـة البحــث %   52 ,5حیـث بلغـت نـسبتهم  30 -  25الفئـة العمریـة مـن 

  . أو ما یطلق علیه سن اإلخصاب لدي المرأةلإلنجابمن الفئة العمریة المؤهلة 
 -ظمـة الـصحة العالمیـة نملین قـي م العـا الخبـراءنتتفق تلك النتیجـة مـع دراسـة لمجموعـة مـ- 

رؤیـــة . إســـتراتیجیات الوقایــة األولیـــة مـــن اإلعاقــة العقلیـــة : بعنـــوان-إقلــیم جنـــوب شـــرق أســیا 
و التــي أكــدت ,تحلیلیــة لــدور المجتمــع فــي اإلســهام فــي تقــدیم حلــول لمــشكلة اإلعاقــة العقلیــة

  .نتائجها على وجود ارتباط بین عمر األم وحدوث اإلعاقة العقلیة
أوضــحت الدراســـة أن أعلــى نـــسبة مــن المبحـــوثین فـــي عینــة الدراســـة كانــت مـــن المبحـــوثین - 

أي أن معظــم أفــراد عینــة البحــث مــن األســر ذات الــزواج األحــادي , المتــزوجین بزوجــة واحــدة
 %  87,5حیث بلغت نسبتهم 

بـن مـن أفـراد العینـة لـدیهم ابـن سـوي واحـد بجانـب اال  %  82,5 أوضحت الدراسـة أن نـسبة - 
أي أن معظم أفراد عینـة البحـث مـن الفئـة التـي لـدیها ابـن سـوي واحـد مقابـل األسـر » المعاق 

  .%  12 أسویاء حیث بلغت نسبتهم ابنانالتي لدیها 
كشفت الدراسة أن أعلي نسبة من المبحوثین في عینة الدراسـة كانـت مـن األسـر التـي لـدیها - 

  .قط لدیهم حالتین إعاقة عقلیةف%"  12في مقابل %   82,5حالة إعاقة واحدة
 مــن أفـراد عینــة البحــث مــن اآلبـاء مــن األمیــین وهــذه بالمائــة 42,5أوضـحت الدراســة أن    - 

المـستوي النسبة تعطي مؤشرات قویة علي عالقة االرتباط بین ارتفاع معدالت اإلعاقة وتـدني 
باء الحاصلین علـى تعلـیم اآل%   5التعلیمي والثقافي لدي األسرة وفي مقابل ذلك نجد أن نسبة

  . جامعي
وهـذه النـسب » مـن األمیـات %"   77,5 بینت الدراسة أن نـصف أفـراد العینـة مـن األمهـات - 

األمـر , تعطي مؤشرات قویة علي تدني المستوي التعلیمي والثقافي لعینة البحث من األمهات 
وهو مـن أهـم أسـباب , ًالذي یؤدى إلى تدني مستوي الوعي الصحي لدى أسر المعاقین عقلیا 

وفـي مقابـل ذلـك نجـد أن نـسبة األمهـات » حدوث اإلعاقة العقلیـة المرتبطـة بخـصائص األسـرة
 % 5 الحاصالت علي مؤهل جامعي بلغت
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 كــشفت الدراســة بــأن أعلــى نــسبة مــن المبحــوثین مــن العینــة كانــت مــن المقیمــین فــي الریــف -
یمــة فــي الحــضر وهــذه قألســر الم مــن افقــط%   35فــي مقابــل %   57,5حیــث بلغــت نــسبتهم 

  :النسب تعطي مؤشرات قویة على
 بین مكان إقامة األسر في المجتمعـات الریفیـة وحـدوث اإلعاقـة العقلیـة ارتباطوجود عالقة  -
 التــي تــؤدى إلــى حــدوث اإلعاقــة الثقافیــةوذلــك مــن خــال ل وجــود بعــض العــادات والتقالیــد ، 

عمریــة متــأخرة   وتكــرار اإلنجـاب حتــى مرحلــة , قــارب زواج األ: منهــا, العقلیـة لــدي هــذه األســر 
  . وتفضیل األمهات للوالدة بالطرق التقلیدیة بدال من الوالدة لدي طبیب مؤهل

ارتباط بین مكان إقامـة األسـر فـي المجتمعـات الریفیـة وزیـادة  أوضحت الدراسة وجود عالقة-
 خدمات صحیة وتربویة كافیـة للمعـاقین  حیث أنه ال یوجد، العقلیةلإلعاقةحدة النتائج السلبیة 

  . عقلیا في المناطق الریفیة مما یمثل أعباء مادیة متزایدة على األسرة
 :عمر االبن المعاق- 2
أوضحت الدراسة أن أعلى نسبة من األبناء المعاقین في عینة الدراسة كانت من الفئة - 

المرحلة العمریة التي یتم فیها وهي   47,5% " حیث بلغت نسبتهم )   10 -  1( العمریة من 
   . عادة اكتشاف حالة اإلعاقة العقلیة لدي االبن

    : جنس االبن المعاق– 3  
  . توجد عالقة ارتباط بین نوع المعاق وحدوث اإلعاقة العقلیة- 

  
  

عند  %   45في مقابل%  55النسبة عند الذكور حیث بلغت     حیث كشفت الدراسة ارتفاع 
   .اإلناث

 ،كور دون اإلنــاث ن الــذكیــد العدیــد مــن األبحــاث العلمیــة ارتفــاع نــسبة اإلعاقــة العقلیــة بــیتأ •
  بـــاألمراض الوراثیـــة مـــن لإلصـــابةبـــأن  الـــذكور أكثـــر عرضـــة   حیـــث تؤكـــد نظریـــات الوراثـــة

كور وحـدهم أحیانـا وذلـك ألن كروموزومـات ٕ أن هناك أمراض واعاقات تـصیب الـذاإلناث كما
   .كور المرض الذىاحدا فیظهر علة تصیب جنسا والوراث
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یرتبط هذا المتغیر بالقیم الثقافیة حیث أن إصابة الفتیات باإلعاقة العقلیة أمـر لـه آثـار  كما -
نظــرا لخــوف األســر علــى . كور باإلعاقــة العقلیــةیة علــى األســرة مقارنــة بإصــابة الــذنفــسیة ســلب

  .ُالفتیات المعاقات عقلیا لعدم قدرتهن على حمایة أنفسهن
   :اإلعاقةنوع - 4
 تبـین  لنــا  مـن خــال ل الدراسـة أن أعلــى نـسبة مــن المبحـوثین فــي عینـة الدراســة كانـت مــن -

   . % 35المصابین بمتالزمة داون حیث بلغت نسبتهم
 والثقافیــةكــشفت الدراســة  عــن وجــود عالقــة ارتبــاط بــین بعــض الخــصائص االجتماعیــة   كمــا 
لل الـدماغي حیـث تـشیر األبحـاث الطبیـة إلـي أن الـشلل  وارتفاع معدالت اإلصابة بالـشلألسر

 بالثقافـةالدماغي مرض یرجع لعوامل وراثیة وبیئیة ناتجة عـن مجموعـة مـن العوامـل المرتبطـة 
 ، عـدم وصـول األكـسجین إلـي مـخ الجنـین ، عـسر الـوالدة  ،الـزواج القرابـي :. لثـالـسائدة م

 .إصابات الولید في الرأس والمخ أثناء الوالدة
 حیـــث كـــشفت ارتبـــاط اإلصـــابة بالـــشلل ، االتجـــاه إلـــى تفـــضیل األســـر الـــوالدة لـــدى القابلـــة - 

  %57,5حیـث بلغـت معـدالت عـسر الـوالدة . الدماغي بالوالدة المتعسرة التي تتم لدى القابلـة
    حاالت والدة متعسرة لدي األطباء9 القابلة  و ىحاالت والدة المتعسرة لد  67,5
على نسبة من المبحوثین في عینة الدراسة كانت مـن المـصابین أوضحت الدراسة أن أ -

  .بالمائة 75بإعاقة عقلیة من الدرجة المتوسطة حیث بلغت نسبتهم 

 
 :  لألسرةالحالة المهنیة  
 عینة الدراسـة مـن اآلبـاء كانـت مـن البطـالین فيكشفت الدراسة أن أعلى نسبة من المبحوثین  

  . %  65حیث بلغت نسبتهم 
 هـــذه النـــسب مؤشـــرات قویـــة علـــي انخفـــاض المـــستوي االجتمـــاعي والـــوظیفي ألســـر  تعطـــي- 

األمـر .ًالمعاقین عقلیا من عینة الدراسة والذي یرتبط بتدني مستویات الدخل لدى هـذه الفئـات 
   العقلیةلإلعاقةالذي یفاقم من حدة المشكالت  االقتصادیة 

اســة كانــت مــن ربــات المنــازل حیــث  أوضــحت الدراســة أن أعلــي نــسبة مــن أفــراد عینــة الدر- 
تلیهـــا نـــسبة األمهـــات العـــامالت بالوظیفـــة الحكومیـــة حیـــث بلغــــت  ,%  87,5بلغـــت نـــسبتهم  

  .%  12,5نسبتهم 
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حیـث بلغـت نـسبة األسـر ذات . كشفت الدراسة تدنى المستوى االقتصادي ألسر أفراد العینـة- 
  ل المتوسطمن األسر ذات دخ%   14في مقابل , %   65الدخل المنخفض 

عالقــة  ارتبــاط بــین المــستوى االقتــصادي ألســر أفــراد العینــة وحــدوث  كــشفت الدراســة وجــود- 
ُمشكالت اقتصادیة لدى أسـر المعـاقین عقلیـا ناتجـة عـن ارتفـاع تكـالیف اإلنفـاق علـى عـال ج 

  .الطفل المعاق
ألساســیة أوضـحت الدراســة أن مــصدر الــدخل ألســر أفــراد العینــة جــاء معظمــه مــن المهنــة ا -

 تلیهـــا نـــسبة المبحـــوثین الـــذین تعـــددت مـــصادر الـــدخل %82.5  حیـــث بلغـــت نـــسبتهم لـــألب
  %17.5حیث بلغت نسبتهم )  تجارة   أواألم(  الشهري لدیهم

ً كشفت الدراسة ارتباط تلك النسب بالمـشكالت  االقتـصادیة ألسـر المعـاقین عقلیـا مـن أفـراد - 
ـــة حیـــث أن التكـــالیف المرتفعـــة المت ـــة  ال تتناســـب وطبیعـــة الـــدخل لإلعاقـــةعـــددة العین   العقلی

  .المحدود لهذه األسرة
تكــون الدراســة فــي نظــري  قــد أجابــت علــى التــساؤل   الفرعــي , ًوبنــاءا  علــى النتــائج الــسابقة  

 والثقافیة  ألسـر المعـاقین عقلیـا دورا فـي االجتماعیةص ئهل تؤدي الخصا األول والذي مؤداه 
  .؟  ة لدیهمحدوث اإلعاقة العقلی

 : العقلیةاإلعاقةالنتائج   المتعلقة بالعوامل الثقافیة واالجتماعیة المؤدیة  لحدوث : ثانیا  
   أوضحت الدراسة أنه توجد مجموعة من العوامل الثقافیة المؤدیة إلي حدوث اإلعاقة العقلیة   ومنها - 
  : األقارب العادات والتقالید الثقافیة المتعلقة بزواج - 

 60ُ كشفت الدراسة ارتفاع معدالت الزواج القرابي لدي أسر المعاقین عقلیا حیث بلغت  -
   . من األسر التي ال توجد بینها عالقة  قرابیة %    40في مقابل, أرباع العینة 3 أي حوالي بالمائة

ید  كشفت الدراسة أن هذه البیانات الكمیة تعطي مؤشرات هامة علي انتشار العادات والتقال-
الموطن األصلي ألسر المعاقین (المتعلقة بالزواج القرابي في المجتمعات و القرى الریفیة 

عقلیا من ناحیة ومن ناحیة أخرى تؤكد ما ذهبت إلیه العدید من األبحاث علي وجود عالقة  
 وثیقة بین الزواج القرابي و بین اإلعاقة العقلیة

ـــــیم - ـــــؤدي الق ـــــة ت ـــــزالثقافی ـــــضیل ال ـــــة بتف ـــــي بعـــــض الوظـــــائف االجتماعیـــــة  المتعلق واج القراب
  :واالقتصادیة اإلیجابیة المتعلقة بالتالي
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الحفاظ على المكانة االقتصادیة للعائلة مـن خـال ل الحفـاظ علـى ملكیـة األراضـي الزراعیـة  - 
ــة أخــري  ــة بــدال مــن انتقالهــا لعائل ــة مــن , داخــل العائل الحفــاظ علــي المكانــة االجتماعیــة للعائل

  .  مبدأ التكافؤ االجتماعي بین األفراد المتزوجین من عائلة واحدةخالل تحقیق 
كانـت مـن األسـر التـي %   66 أوضحت الدراسة أن أعلى نسبة من المبحـوثین فـي العینـة  - 

وممـا یفـسر ذلـك , وحـدوث اإلعاقـة العقلیـة   الوراثـة  رفضت وجود عالقة ارتباط بـین القرابـة أو
فیــة التــي تــربط بــین حــدوث اإلعاقــة العقلیــة  لــدى عــائالت  هــو وجــود بعــض المعتقــدات الثقا

   .مما یؤدى إلى شعور تلك العائالت بالحرج أو الوصمة االجتماعیةمحددة في المجتمع الریفي 
مــن   %  89.19بینــت شــواهد الدراســة أن أعلــى نــسبة مــن المبحــوثین فــي عینــة الدراســة  - 

  . جراء الفحوص الوراثیة قبل الزواج األسر ذات الزواج القرابي لم تقم  بإإجمالي
 توجــد بعــض العوامــل الثقافیــة واالجتماعیــة التــي تفــسر عــدم إقبــال تلــك األســر علــى إجــراء - 

  :منها, الفحص الوراثي للمقبلین على الزواج 
   . المستوي الثقافي والتعلیمي للزوجین ودرجة الوعي الصحي لدیهما- 
  . النوع من الفحوص    اهذ ع األسرة على إجراء  المعتقدات الثقافیة التي ال تشج- 
  .النوعیة من الفحوصات و بأقل تكلفة ممكنة  عدم اهتمام الدولة بتوافر هذه  - 

  . النوعیة من الفحوصات في مجتمع الدراسة  عدم اهتمام الدولة بتوفیر هذه  -
  م تقم %   68 ة  بینت شواهد الدراسة أن أعلى نسبة من المبحوثین في عینة الدراس- 

بعد والدة االبن المعاق   RH الفحوص الوراثیة التي یطلق علیها فحوص الریزیس  راءبإج
  .تلك الفحوص الوراثیة من جملة عینة الدراسة قامت بإجراء   32%  مقابل نسبةفي, ًعقلیا 

   .یةللوقایة من أخطار اإلعاقة العقل  RH األبوین لفحوص  كشفت الدراسة أهمیة إجراء- 
 : حتى مرحل عمریة متأخرةاإلنجاب القیم الثقافیة المتعلقة بتفضیل تكرار -ب

و یفـسر ذلـك وجـود   35مـن األمهـات أنجـبن فـوق سـن   20 % أوضـحت الدراسـة أن نـسبة
بعض القیم الثقافیـة المتعلقـة بتفـضیل تكـرار اإلنجـاب حتـى مرحلـة عمریـة متـأخرة ممـا یتـسبب 

  .لدى هذه الفئة یطلق علیها علمیا متالزمة داون  لیةفي ظهور حاالت اإلعاقة العق
 بینت شواهد الدراسة من خالل المالحظة وجود عالقة  ارتبـاط بـین إنجـاب األم فـي مرحلـة - 

نـــاء هـــذه الفئـــة مـــن مـــن أب%   8عمریـــة متـــأخرة ونـــوع اإلعاقـــة العقلیـــة  لـــدي االبـــن حیـــث أن 
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اســات الطبیــة التــي أثبتــت وجــود عالقــة  بــین لیین وتتفــق تلــك النتیجــة مــع الدراألطفــال المنغــو
  .ون دامسة والثالثین  و والدة أطفال مصابین بمتالزمة عد سن الخاإنجاب األم ب

   العقلیة اإلعاقة وعالقتها بحدوث األسرة النتائج المتعلقة بالسلوكیات الصحیة السائدة لدى  
كانــت مــن األمهــات  دراســة     أوضــحت الدراســة أن أعلــي نــسبة مــن المبحوثــات فــي عینــة ال

ــــم یقمــــن % 17.5   و %,60 بنــــسبة  تنــــاولن األدویــــة أثنــــاء فتــــرة الحمــــل الالئــــي   مــــنهن ل
   . باستشارة الطبیب قبل تناول الدواء

 من خالل  المالحظة  كشفت الدراسة المیدانیة وجـود حـاالت إعاقـة مـن الدرجـة الـشدیدة و  -
  .دة ألطفال تناولت أمهاتهن أدویة أثناء فترة الحملالعمیقة  وحاالت اإلعاقة العقلیة  المتعد

 أثناء الحمل یؤدى إلى إصابة األجنة بأضرار قد لألدویة كشفت الدراسة أن تناول األمهات -
  بینما یخرج البعض للحیاة ولدیه تشوه أو تخلف عقلي , تؤدي إلى الموت 

 أثنـاء الحمـل لألدویـةل األمهـات  بینت الدراسة وجود بعض العوامل الثقافیة التي تفـسر تنـاو-
 هـذه الفئـة ى تدنى مستوى الـوعي الـصحي لـد.لالمانخفاض المستوي التعلیمي والثقافي : منها

التعلیمـي والثقـافي لـالم والـذي  یـؤثر علـى درجـة الـوعي الـصحي  ومـستواهم ، مـن األمهـات
یـة  ل  العقلإلعاقـة لدیها مما یؤدي إلي ظهور العدید مـن الـسلوكیات الـصحیة الخاطئـة المـسببة

  .والعقاقیر  الطبیة لألدویةومنها االستخدام الخاطئ   
  فـضلن الالئـيمـن األمهـات %  67.5  أوضحت الدراسة أن أكثر مـن نـصف أفـراد العینـة - 

وتكمن خطـورة , فضلن الوالدة لدى طبیب متخصص % 22.5 مقابل  فيالوالدة لدي القابلة 
خاص الغیر مؤهلین للتعامل بصورة طبیة سـلیمة مـع األطفـال ذلك في أن القابلة تعد من األش

   .وقت الوالدة وأیضا للتعامل مع حاالت الوالدة الحرجة
 بینــت شــواهد الدراســة وجــود بعــض القــیم الثقافیــة الــسائدة فــي المجتمعــات الریفیــة التــي تلــزم -

  .صصاألمهات بالوالدة لدي القابلة أو الدایة بدال من الوالدة لدي طبیب متخ
مـــن أفـــراد العینـــة مـــن األمهـــات الالئـــي  % 57.5 ینـــت شـــواهد الدراســـة أن أعلـــى نـــسبة ب -

  تعرضن لوالدة متعسر ة أدت إلى حدوث اإلعاقة العقلیة
كـــشفت الدراســـة مـــن خـــالل ل المالحظـــة  وجـــود حـــاالت الـــشلل الـــدماغي وحـــاالت اإلعاقـــة - 

, تیجــة التعامــل بعنــف مــع رأس الطفــل العقلیــة  المتعــددة ألطفــال تعرضــوا للــوالدة المتعــسرة ن
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وحاالت التشنجات واالختناق الطفل نتیجة نقـص وصـول األكـسجین للمـخ وتتفـق تلـك النتیجـة 
   .رة  واإلصابة بالشلل الدماغيسوجود عالقة  بین الوالدة المتعمع األبحاث العلمیة التي أظهرت 

حـدوث اإلعاقـة العقلیـة مــن  یـؤدى انخفـاض مـستوى التعلــیم والـوعي الـصحي لـدي األم إلــى -
   العقلیة لإلعاقةخالل وجود العدید من السلوكیات الثقافیة المسببة 

 كالقابلـة بـدال مـن طبیـب أو طبیبـة ا تفضل األمهات الـوالدة لـدي األفـراد غیـر المـؤهلین طبیـ- 
  .متخصصة مما یعرضها هي والجنین لمخاطر عدیدة

- علـى التـساؤل الفرعـي الثـاني  والـذي مـن مـؤداه لدراسة قد أجابتفإن  ا, على النتائج السابقة ًوبناءا   
واالجتماعیـة الــسائدة دورا فــي حـدوث اإلعاقــة العقلیــة لـدي أســر المعــاقین  التفافیــةهـل للعــادات والتقالیــد 

   عقلیا ؟
  : العقلیةلإلعاقة البیئیة باألسباب النتائج المتعلقة - 
   العقلیة لإلعاقةبیئیة المسببة كشفت الدراسة وجود مجموعة من األسباب ال 

   :ُ  مجموعة العوامل البیئیة المرتبطة بالظروف الصحیة للطفل المعاق عقلیا بعد الوالدة -
مــن أفــراد العینــة مــن األطفــال المعــاقین الــذین تعرضــوا %25بینــت شــواهد الدراســة أن نــسبة 

 بالنوبــات إلصــابة  لمــن األطفــال المعــاقین تعرضــوا%20 صــابة بالــصفراء كمــا أن حــواليلإل
النـسبة ونفـس %   15" وتلي هذه النسبة نسبة األطفال الذین تعرضـوا  للتـشنجات , الصرعیة 

ــذین تعرضــوا لــسوء التغذیــة ولالرتفــاع  الــشدید والمــستمر فــي درجــة  حــصل علیهــا األطفــال ال
    .الحرارة

ة التالیــة  ســنوات عمــره األولــي إلــى الظــروف الــصحیفــيكــشفت الدراســة أن تعــرض الطفــل -
  : باإلعاقة العقلیة  ومنها لإلصابةیعرضه 

  لإلصــابة تعــرض األطفــال -العقلــي   حــدوث التخلــففــي ســوء التغذیــة الــذي قــد یتــسبب -
 اإلصـــــابة -  تعـــــرض رأس الطفـــــل للـــــصدمات المختلفـــــة -بالنوبـــــات الـــــصرعیة والتـــــشنجات 

بــأن  الدراســة قــد أجابــت علــى   القــولفــیمكن,ًوبنــاءا علــى النتــائج الــسابقة  ، بااللتهــاب الــسحائي
  :والذي  مؤداه :التساؤل   الفرعي الثالث

   ؟ طبیعة العوامل البیئیة المؤدیة  إلى حدوث اإلعاقة العقلیة لدى األطفال المعاقین عقلیا هيما
 : اإلعاقة إلى حدوث واالجتماعیة المؤدیة  الثقافیة بوظائف العادات والتقالیدمتعلقة النتائج ال:اثثال
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تـــــؤدى العـــــادات الثقافیـــــة والتقالیـــــد  المتعلقـــــة بـــــالزواج القرابـــــي بعـــــض الوظـــــائف اإلیجابیـــــة - 
    باألسرةاالجتماعیة المتعلقة  

كالحفاظ على المكانة االقتصادیة للعائلة مـن خـال ل ضـمان عـدم انتقـال الثـروة و األراضـي -
  . الزراعیة خارج العائلة

ــدأ التكافــالحفــاظ علــي المكانــة االجتماعیــة العائلــة-  ل مــن خــال ل تحقیــق  الــزواج القرابــي مب
  . االجتماعي بین األفراد في العائلة الواحدة

تــؤدي القــیم الثقافیــة المتعلقــة بتفــضیل اإلنجــاب المتكــرر حتــى مرحلــة عمریــة متــأخرة للعائلــة - 
ـــة فـــضال عـــن  ـــروة للعائل ـــال ث ـــار األطف ـــة باعتب ـــة المتعلق ـــة اإلیجابی ًبعـــض الوظـــائف االجتماعی

  وتشجیع العادات والتقالید الثقافیة السائدة فـي المجتمـع الریفـي لإلنجابجیع النظام الدیني تش
   . المتكررلإلنجاب

قـــد أجابــت علــى تـــساؤل الدراســة الفرعــي الرابـــع   تكــون الدراســة ، قة الـــسابجتــائن علــى الٌوبنــاء
  :والذي مؤداه

ـــد الثقافیـــة  ـــك العـــادات والتقالی ـــة هـــل تـــؤدى تل  اإلطـــارار ووظـــائف محـــددة فـــي أدو االجتماعی
   الثقافي الذي تنتمي إلیه؟ 

   العقلیة اإلعاقة ودورها في حدوث األطباءالنتائج المتعلقة بالسلوكیات الصحیة السائدة لدى -
 العقلیـة  لــدي العدیـد مـن األطبــاء لإلعاقـة بینـت شـواهد الدراسـة أنــه ال توجـد خلفیـة علمیــة  - 

هــور العدیــد مــن اآلثــار الــسلبیة عــل األطفــال المعــاقین متخصــصین ممــا یــؤدي إلــي ظ الغیــر
 :ًعقلیا وهي كالتالي

لیة األطبـاء الغیـر متخصـصین فـي عـال ج اإلعاقـة العقلیـة  عـن حـدوث اإلعاقـة مـن و مـسؤ- 
خال ل بعض السلوكیات الصحیة الخاطئة المؤدیة لحـدوث اإلعاقـة العقلیـة  والتـي تنقـسم إلـى 

  :مجموعتین 
عـــة الـــسلوكیات الـــصحیة ذات التـــأثیر المباشـــر فـــي أحـــداث اإلعاقـــة العقلیـــة  مجمو: األولـــى - 

  .الحمل   یتناول أدویة وعقاقیر طبیة أثناء فترةلألمهاتاألسنان توصیة أطباء النساء والتولید و مثل
  أثنـــاء عملیـــة الـــوالدة والتـــي تـــؤدي إلـــى لألطفـــال مجموعـــة األخطـــاء الطبیـــة التـــي تحـــدث -  

  . عقلیة حدوث اإلعاقة ال
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ـــتم نتیجـــة  - ـــث ی ـــل حی ـــسلیم مـــع الطف ـــر ال كـــشفت الدراســـة أن مـــن هـــذه األخطـــاء التعامـــل غی
إمــداد ,  عــدم وصــول األكــسجین لمــخ الطفــل ،باســتخدام األدوات الــصلبة لجــذب رأس الطفــل 

ــادة االنقباضــات العــضلیة للــرحم ولةئالمــساألمهــات بجرعــات كبیــرة مــن المنــشطات  (  عــن زی
  المولـودین فـي لألطفـالمما یؤثر سلبیا علي الحالة العقلیة )  لعملیة الوالدة العقاقیر المنشطة

  . هذه الظروف
حـاالت الج تـشخیص و لعـبینت شواهد الدراسة أن أعلي نسبة من األطباء الذین یتـصدون ل-

 مما یـؤدى إلـى ظهـور عقلیة  اإلعاقة الالجهم من غیر المتخصصین في ع   68 % اإلعاقة 
  : آلثار السلبیة تعانى منها األسر وهي كالتاليالعدید من ا

إهــدار الوقــت والمــوارد المالیــة المخصــصة لعــال ج األبنــاء المعــاقین عقلیــا لــدي أطبــاء غیــر - 
  متخصصین في عال ج هذه الحاالت

 تــأخر فــيوجــود بعــض اآلثــار الــصحیة الــسلبیة علــي األطفــال المعــاقین عقلیــا  والتــي تتمثــل - 
  . اقة لدى الطفل األمر الذي یؤدى إلى تأخر عال ج الطفل المعاقاكتشاف حالة اإلع

ً من أسر المعاقین عقلیا كانوا بالمائة  52أوضحت الدراسة أن أكثر من نصف أفراد العینة - 
و تلــي هــذه . مــن األســر التــي تلقــى أبناؤهــا أدویــة لعــال ج األمــراض العقلیــة والنفــسیة للكبــار

ن الذین تلقوا عالجات  طبیة متنوعة و خاطئة أدت لتدهور الحالة النسبة نسبة األبناء المعاقی
   .الصحیة للطفل مما أدى لتدهور حالة الطفل الصحیة

  المعـاقین الناتجـة لألطفـالكشفت الدراسة وجود بعض اآلثار الصحیة الخطیرة التي تحدث -
.  لفئـة الكبــارأدویــة وعقـاقیر طبیـة مخصــصة لعـال ج األمـراض العقلیــة والنفـسیة عـن تنـاولهم

  .لألطفالتدهور الحالة الصحیة : منها
الدراسة قد أجابت على تساؤل  الدراسة الفرعي الخامس والذي ,  ُوبناء  على النتائج السابقة 

هل تؤدى بعض الممارسات الطبیة الساندة لدى األطباء دورا في حدوث اإلعاقة  مؤداه 
  العقلیة لدى اسر المعاقین عقلیا؟

   :ا المتعلقة بالمعتقدات الثقافیة السائدة حول المعاقین عقلی النتائج-  
  :الي وهى كالتًعقلیا السائدة حول المعاقین الثقافیةأوضحت الدراسة وجود بعض المعتقدات  -  
  ,ًال فائدة من عال ج المعاق عقلیا , ً المعاق عقلیا یعتبر شخص أبله ال فائدة من تعلیمه - 
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    -  اإلعاقة العقلیة  مرض معدي -كه مرفوع عنه الحجاب شخص بر ًالمعاق عقلیا- 
اإلعاقة العقلیة  عتاب من اهللا  تعالى ألسر -مسئولیة األم عن حدوث اإلعاقة العقلیة  

  ُالمعاقین عقلیا  
   ج المعاق عقلیا  إنما یكون من خال ل استخدام العال ج الشعبي فتطعال-
لثقافیة السائدة حول المعاقین  السلبیة للمعتقدات ا وجود بعض األدوار والوظائف النفسیة- 

  : وهي كالتاليامحلی
من المبحوثین في عینة الدراسة كانت من األسر   68%  أوضحت الدراسة أن أعلي نسبة - 

  التي ترى أن هذه المعتقدات الثقافیة تؤثر سلبا على الناحیة النفسیة لها
لدیها أفكار ایجابیة %"  " 96ي عینة الدراسة  أوضحت الدراسة أن أعلي نسبة من األسر ف-

نسبة المبحوثین من األسر التي ترى أن المعاق %   4ً المعاقین عقلیا في مقابل  أبنائهمتجاه 
  . ًعقلیا شخص غیر ذكى وال یوجد فائدة من تعلیمه

  
  
س   ؤل الفرعي السادتكون الدراسة قد أجابت على التسا,  وبناء على النتائج السابقة -

 ُهي أهم المعتقدات الثقافیة السائدة حول فئة المعاقین عقلیا؟ للدراسة والذي من مؤداه ما
  :النتائج المتعلقة بالمعتقدات الثقافیة السائدة حول أسالیب العالج - 
  من المبحوثین في عینة الدراسة كانت من أسر  35%  أوضحت الدراسة أن أعلي نسبة- 
جوء لكل من العال ج الشعبي والعال ج الطبي الحدیث لعال ج حالة المعاقین التي تفضل الل 

  اإلعاقة العقلیة لدیها حیث تتسم هذه الفئة بانخفاض مستویاتها التعلیمیة والثقافیة 
  .من األسر تفضل العال ج الطبي الحدیث%   32.5 بینت شواهد الدراسة أن - 
فات العالجیــة  الــشعبیة التــي یــستخدمها  بینــت شــواهد الدراســة المیدانیــة وجــود بعــض الوصــ- 

  .عقلیا ج األطفال المعاقینالتقلیدیون لعال المعالجون
 تؤدى المعتقدات الثقافیة المتصلة بتفضیل األسر العال ج الشعبي لعال ج األبنـاء المعـاقین - 

 عقلیا  بعض األدوار والوظائف النفسیة االیجابیة التي تتعلق بالنقاط التالیة 
ض القلــق والتــوتر النــاجم عــن مواجهــة األســرة لحــدث اإلعاقــة العقلیــة كحــدث مؤســف  تخفــی- 

   .یسبب كثیرا من الضغوط النفسیة
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دعــم الثقــة فــي مختلــف المواقــف الــضاغطة نفــسیا التــي تتعــرض لهــا تلــك األســر التــي  -
   . تلجأ إلى العك ج الشعبي

لضغوط النفسیة والقلق ً یخفق عن أسر المعاقین عقلیا امالذا یشكل العال ج الشعبي   -
 .العقلیةوالتوتر الناتج عن مواجهة أزمة إصابة االبن باإلعاقة 

ؤل الفرعـي الـسابع للدراسـة والـذي  الدراسـة قـد أجابـت علـى التـسا,  على النتـائج الـسابقة ٌوبناء
   .ما هي أهم المعتقدات الثقافیة الساندة حول أسالیب عالج اإلعاقة العقلیة ؟  مؤداه
ؤالت الفرعیة الخمـسة الـسابقة فإنهـا بالتـالي قـد أجابـت ت الدراسة قد أجابت على التساكانٕواذا 

ــةإلــى أي مــدى تــؤدي بعــض العوامــل   و مــؤداه ،سي األول یــعلــى تــساؤل الدراســة الرئ  التفافی
   واالجتماعیة إلى حدوث اإلعاقة العقلیة لدى أسر المعاقین عقلیا ؟

   :ا المعاقین عقلیاألبناء تجاه األسرة النتائج المتعلقة بأدوار ووظائف - 
. ً من فئة المعاقین عقلیاأبنائهمتجاه  أوضحت الدراسة وجود بعض الوظائف واألدوار لألسر  -

الوظائف تختلف في طبیعتها عن وظائف وأدوار األسر التي لدیها أبناء عادیین من  وهذه
  .النواحي التالیة

ـــصحیة و-  ـــة ال ـــا األدوار المرتبطـــة بالرعای  تحمـــل المـــسئولیة -ًعـــال ج األبنـــاء المعـــاقین عقلی
تعلـیم , القیـام بكـل شـئونهم ومتطلبـاتهم الشخـصیة , ًلالبن  المعاق عقلیا طوال حیاتهم  المادیة

  . األبناء المعاقین عقلیا  مبادئ السلوك السلیم
المعــاقین  بینـت الدراسـة وجــود عـدة مجــاالت یـشارك فیهــا اآلبـاء األمهــات فـي رعایــة األبنـاء -

یلتـزم اآلبـاء بتحمـل مـسئولیة   57.5 ًعقلیـا حیـث أن الغالبیـة العظمـى مـن أفـراد عینـة الدراسـة
 توفیر المصاریف المادیة الالزمة  لعال ج االبن المعاق عقلیا 

ً أوضــحت الدراســة أن الفــرد المعــاق عقلیــا هــو شــخص ال یــستطیع تأدیــة الوظــائف واألدوار - 
نوع و بالمرحلــة العمریــة التــي یمــر بهــا بــسبب قــصوره العقلــي وتــدنى االجتماعیــة المرتبطــة بــال

ومـــن ثـــم تقـــوم األســـرة بتأدیـــة كافـــة األدوار والوظـــائف المتعلقـــة بـــاالبن , مـــستوى الـــذكاء لدیـــه 
ــا  أوضــحت الدراســة أن الفــرد المعــاق ال یــستطیع التكیــف مــع مطالــب بیئتــه -  ًالمعــاق عقلی

  . الرتقاء الذهني التي یؤهله  للتكیف االجتماعياالجتماعیة ألنه لم یصل إلي درجة ا



 187

 مــن للدراســة - الدراســة قــد أجابــت علــى التــساؤل الفرعــي األول ، علــى النتــائج الــسابقة ٌوبنــاء
  والذي من مؤداه

  ف اإلیجابیة  لألسر تجاه األبناء المعاقین عقلیا ؟ئالوظا  أهم األدوار ويه ما  -
أبنائهـــا  ود بعـــض الوظـــائف واألدوار الــسلبیة لألســـر  تجـــاه  تبــین مـــن الدراســـة المیدانیــة وجـــ- 

 عینة الدراسة كانـت من %60ًالمعاقین عقلیا حیث أوضحت الدراسة أن أعلى نسبة من المبحوثین
تلــي تلــك النــسبة نــسبة , مــن األســر التــي تتجــه إلــى إتبــاع أســالیب الحمایــة الزائــدة للطفــل المعــاق 

%    12ًاإلیـذاء البـدني للمعـاق عقلیـا  , ًللمعـاق عقلیـا     16ظـي األسـر التـي تتجـه إلـى اإلیـذاء اللف
  .  النفسیة والعاطفیة لهاالحتیاجاتإهمال 
ومن خال ل المالحظة  كشفت  الدراسة أن هناك سمات محددة لدى األبناء المعاقین الـذین - 

العدوانیـــة . ات الـــسم تتجــه أســـرهم إلـــى اإلیـــذاء البـــدني واللفظـــي كوســیلة للتعامـــل معهـــم ومـــن هـــذه 
  . والنشاط الزائد واالضطرابات السلوكیة

ؤل الفرعــي التــالي  مــن تكــون الدراســة قــد أجابــت علــى التــسا,  علــى النتــائج الــسابقة ٌء وبنــا-
  . للدراسة والذي من مؤداه 

  .ف السلبیة لألسر تجاه األبناء المعاقین عقلیا ؟ئألدوار والوظاا أهم يه  ما–
فإنها نكون بالتالي قد أجابت , ؤلین الفرعیین السابقین  قد أجابت على التساكانت الدراسةٕواذا  

 مدى تؤدي  اإلعاقة العقلیة إلى ظهـور أيإلى :   على تساؤل الدراسة الرئیسي  التالي   و مؤداه 
  ف وأدوار متعددة لألسر  تجاه األطفال المعاقین عقلیا؟ئوظا

  :ا المعاقین عقلیألسریة  النتائج المتعلقة بالمشكالت االقتصاد- 
  أوضحت الدراسة أن جمیع أفراد عینة الدراسة من األسر التي تعاني من بعض المشكالت 

  :المادیة المتصلة
  . ً تكالیف عال ج الطفل المعاق عقلیاكارتفاع - 
  .  وانخفاض الدخل المادي لهذه األسراالقتصادي تدني المستوي - 
  . ًري ألسر المعاقین عقلیا محدودیة مصادر الدخل الشه- 
  .ً عدم وجود دعم مادي ألسر المعاقین عقلیا مقدم من الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني- 
  .ً ارتفاع التكالیف المادیة للعال ج الطبي والسلوكي لفئة المعاقین عقلیا- 
   ً ال یتم عال ج المعاقین عقلیا على نفقة الدولة أسوة بغیرهم من الفئات- 
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    أوضحت الدراسة وجود بنود إنفاق متعددة على اإلعاقة العقلیة  وتنقسم إلى مجموعتین- 
 بینت شواهد الدراسة أن جمیع أفراد عینة الدراسة من األسر التي تتحمل بنود إنفاق -

  : عال ج الطفل المعاق وهي كالتالي   أساسیة على
  .یص وعال ج الحالةعلى االبن المعاق لتشخ  بصفة دوریة   الكشف الطبي- 
بنود إنفاق على ,  إجراء كشوفات طبیة دوریة لدي األطباء من مختلف التخصصات - 

بنود إنفاق أسري على العال ج الطبیعي لحاالت , أدویة وعقاقیر طبیة شهریة لعال ج الطفل 
   اإلصابة بالشلل الدماغي

  .  وهى كالتاليعقلیةال األسري على اإلعاقة  اإلنفاق أوضحت الدراسة تعدد بنود  -
  أشعة رسم المخ%  32.5 نسبة - 
  اختبارات الذكاء%   12 نسبة - 
   ) أشعة الرنین المغناطیسي( أشعة مقطعیة %   10 نسبة - 
إجراء العملیات . اختبارات السمع بالكمبیوتر: لكل بند من البنود التالیة%  7.5 نسبة - 

  .تحلیل الصفراء. الجراحیة
  ألطفـالاالیل دم للطفل واألسـر  و حـضانة حت: في كل بند من البنود التالیة%   7.5 نسبة - 

  .بند اإلنفاق األسري غذاء خاص للطفل %  5وفي المرتبة األخیرة نسبة . الرضع
  األسرى على اإلعاقة العقلیة لإلنفاق كشفت الدراسة أنه على الرغم من وجود بنود متعددة - 

حیـث یـشعر , االقتصادیة لإلعاقة  تـستمر باسـتمرار حیـاة المعـاق ذاتـه إال أننا نجد أن اآلثار 
   .جمیع أفراد األسرة بنوع من االلتزام االقتصادي تجاه المعاق

 كبیـــرا علـــى أســـرة الطفـــل المعـــاق یتـــضمن اأوضـــحت الدراســـة أن اإلعاقـــة تمثـــل عبئـــا مادیـــ -
ة والرعایــة الطبیــة والعـــالج  التكــالیف المباشــرة التــي تــشتمل علــى نفقـــات  رعایــة الطفــل العامــ

وشراء األجهزة التعویضیة ونفقات التربیة والتعلیم والتدریب الخاص للطفل المعاق في المراكز 
  .الخاصة بالمعاقین

 كبیـــرا علـــى أســـرة الطفـــل المعـــاق یتـــضمن  ا أوضـــحت الدراســـة أن اإلعاقـــة تمثـــل عبئـــا مادیـــ- 
» عمـل و أجـازة األم لرعایـة طفلهـا المعـاقالتكالیف غیر المباشرة التـي تتـضمن ضـیاع وقـت ال

  .إقامة المعاق في مؤسسة تربویة لرعایة الطفل وما یلزمه من مصروفات إضافیة
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تـأثیرات  العقلیـة علـى األسـرة تتـسم بإحـداث لإلعاقـة أوضحت الدراسـة أن اآلثـار االقتـصادیة -
  :ة إلعاقة على األسرةسلبیة على الدخل االقتصادي لها ومن أهم اآلثار االقتصادیة السلبی

  . مضاعفة أجور العالج الطبي والعال ج الطبیعي والسلوكي -
  .  زیادة نفقات التعلیم والتأهیل ونفقات شراء األجهزة التعویضیة األخرى-
من المبحوثین في عینة الدراسة كانت مـن %"  72.5"  بینت شواهد الدراسة أن أعلي نسبة - 

 إنفــاق أســري خاصــة بتكلفــة الــسفر مــن المنــاطق الریفیــة لمدینــة األســر التــي یوجــد لــدیها بنــود
  .البیض لتلقي العالج

 مــن المبحـوثین فــي عینــة الدراســة كانـت مــن األســر التــي   58  أوضـحت الدراســة أن نــسبة - 
ــدیها بنــود إنفــاق أســري خاصــة بتكلفــة الــسفر واإلقامــة مــن مدینــة البــیض إلــى والیــات  یوجــد ل

  .ا عقلیتوفر فیها خدمات عالجیة  لألبناء المعاقین التي یاألخرىالشمال 
 أوضـــحت الدراســـة تركـــز الخـــدمات الـــصحیة والتربویـــة فـــي المنـــاطق الحـــضریة و الوالیـــات  - 

كمــا أن هــذه الخــدمات ال , الكبــرى لــه تــأثیر ســلبي علــى األســر مــن الناحیــة المادیــة والنفــسیة 
طق البعیــدة عــن العاصــمة ممــا یزیــد مــن تــصل لألطفــال المعــاقین المقیمــین  فــي الریــف والمنــا

  .معاناة هذه األسر
مـن المبحـوثین فـي عینـة الدراسـة كانـت مـن األسـر   65%  نـسبةىأوضحت الدراسـة أن أعلـ- 

تتلقــى "   %35یلیهــا نــسبة األســر. التــي ال تتلقــى أیــة مــساعدات مادیــة مــن جهــات خارجیــة
  . مساعدات مادیة من العائلة الممتدة

 . و مساندة من عائلة األماُمن اسر المعاقین عقلیا تتلقى  دعم%   20اسة أن  أظهرت الدر- 

   
  بینت شواهد الدراسة أن جمیع أفراد عینة الدراسة لم تتلقى األسر أیة مساعدات مادیة من-

  . الجمعیات األهلیة أو الدولة
  . ً أوضحت الدراسة أنه ال توجد أیة جماعات مساندة من أسر المعاقین عقلیا- 
  ً الدراسة أهمیة جماعات المساندة من أسر المعاقین عقلیا المتعلقة بتقدیم المساندة النفسیة أوضحت- 
  .واالجتماعیة لغیرها من األسر 

تكون الدراسة قد أجابت على التساؤل الفرعي األول من  , قة ب الساجالنتائ على وبناءا
   .قتصادیة ألسر المعاقین  عقلیا ؟ما هي أهم المشكالت اال . مؤداهالدراسة والذي 
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 :ا المعاقین عقلیألسرالنتائج المتعلقة بالمشكالت االجتماعیة  -
أوـضـحت الدراســة أن أعلــى نــسبة مــن المبحــوثین فـــي عینــة الدراســة كانــت مــن الفئــة التـــي -  

 ً ألسر المعاقین عقلیااالجتماعیةتعانى من وجود بعض المشكالت 
 : العقلیة لإلعاقةمة االجتماعیة  النتائج المتعلقة بالوص-  
كانــت مــن األســر التــي   %  54 أوضــحت الدراســة أن أكثــر مــن نــصف أفــراد عینــة الدراســة - 

  .العقلیة  تشعر بالوصمة االجتماعیة إلعاقة
ــالحرج االجتمــاعي -  ــا ب ً بینــت شــواهد الدراســة وجــود أســباب تبــرر شــعور أســر المعــاقین عقلی

   . ًلبیة من المجتمع المحیط للطفل المعاق عقلیاالنظرة الس-:  وهى كالتالي
  . ً  المعاق عقلیا بطریقة غیر إنسانیةالبنمحاولة عزل أفراد المجتمع -
   .  الحرج االجتماعيتهألسرً المعاق عقلیا یسبب االبننوع -

  . ً المعاق عقلیااالبنتدني مستوى ذكاء -    
  . ً  المعاق عقلیاالبنل السلوكیة االضطرابات -  

  . ً المعاق عقلیاالبنل   التشوهات البدنیة الواضحة على 
  ً أوضحت الدراسة أن للمعاق عقلیا حقوقا اجتماعیة منها  -
  .یختلف في درجة الذكاء ال في النوع   أن ینظر له كإنسان سوي -

 : االمعاقین عقلی ألسر النتائج المتعلقة بالعزلة االجتماعیة –ب 
ـــةد بعـــض المواقـــف كـــشفت الدراســـة وجـــو-  ـــل االجتماعی ـــي تتجنـــب األســـر حـــضورها مث .  الت

  . الزیارات المنزلیة, األماكن العامة , المناسبات العائلیة المختلفة 
أفــراد عینــة الدراســة مــن األســر التــي تــشعر بالعزلــة % 77.5 أوضــحت الدراســة أن نــصف - 

 40النـسبة نـسبة األسـر  هـذه وتلـي . االجتماعیة وتتجنب حـضور المناسـبات العائلیـة المختلفـة
  .التي تتجنب الزیارات المنزلیة العادیة%  
من األسر التي تتجنب التواجد فـي األمـاكن العامـة " %   10 بینت شواهد الدراسة أن نسبة - 

  .ًعقلیامع ابنها المعاق 
ً كـــشفت الدراســـة وجـــود أســـباب تفـــسر تجنـــب أســـر المعـــاقین عقلیـــا التواجـــد فـــي العدیـــد مـــن - 
ًلمواقف اجتماعیة ومنها وجود بعض السلوكیات غیر العادیة للطفل المعاق عقلیا التي تـؤدى ا

   -. إلى محدودیة فرص األسرة في المشاركة االجتماعیة في مواقف معینة منها



 191

  .ً المناسبات االجتماعیة الرسمیة حیث ال ینسجم الطفل المعاق عقلیا مع األطفال العادیین- 
ألقـــارب واألصـــدقاء بـــسبب صـــعوبة توجیـــه ســـلوك الطفـــل ازل اآلخـــرین كاالـــدعوات فـــي منـــ - 

  .ًالمعاق عقلیا
 السلوك غیـر العـادي للطفـل فيحیث یكون التحكم )  النوادي -المطاعم (  األماكن العامة - 

  .ًالمعاق عقلیا یعد أمرا صعبا للغایة
   .االنسحاب من الموقفالمفتوحة التي ال تسمح للطفل بالحركة وال للوالدین ب  األماكن- 

للمبحـوثین فـي عینـة الدراسـة كانـت مـن األسـر   % " 87.09أوضحت الدراسة أن أعلـي نـسبة 
بینمــا أظهــرت بــاقي النــسب أن المجتمــع هــو الــذي , التــي كانــت عزلتهــا االجتماعیــة باختیارهــا 
  .فرض هذه العزلة االجتماعیة على األسرة

ــة  بینــت شــواهد الدراســة وجــود أســباب للع-  ــا وقــد حــددتها االجتماعیــةزل ً ألســر المعــاقین عقلی
  . األسر التي تعیش حالة العزلة االجتماعیة وهذه النسب كالتالي

   .ً للطفل المعاق عقلیا سبب كافي لعزلتهامن األسر ترى أن الحالة الصحیة%  25.80•
ة مـن النـاس ن األسر اختـارت العزلـة االجتماعیـة حتـى تتجنـب التعلیقـات الـسلبی م%م 22.58

  ًحول الطفل المعاق عقلیا
 مــن األســر اختــارت العزلــة االجتماعیــة حتــى تتجنــب الحــرج االجتمــاعي لألســرة   16.12%

  . ً  المعاق عقلیاالبنل السلوكیة االضطراباتالناجم عن 
مــن األســر اختــارت العزلــة االجتماعیــة لوجــود بعــض المعتقــدات الثقافیــة الــسائدة %   9.67

  . معدیةقلیةبأنه شخص عدواني و أن اإلعاقة الع ًق عقلیاحول المعا
مــن األســر اختــارت العزلــة االجتماعیــة لعــدم قــدرة األم علــى حمــل الطفــل المعــاق % 6.45-

  .ًعقلیا حركیا لثقل وزنه
 لعـالج الطفـل بـدال النقـوداختـارت العزلـة االجتماعیـة لمحاولـة األم تـوفیر  مـن األسـر   %5-

  .االجتماعیةلواجبات من إنفاقها في ا
مـن األسـر اختـارت العزلـة االجتماعیـة لوجـود بعـض التـشوهات البدنیـة الواضـحة   % 3.22

  .على الطفل المعاق
   .مؤداهرعي والذي  ف الالتساؤل على اإلجابةیمكن ,  السابقة جالنتائًوبناءا على  

  . ألسر المعا قین عقلیا ؟تماعیةجاال ما هي أهم المشكالت  
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  :  المعاقین عقلیاألسرلنتائج المتعلقة باالحتیاجات المختلفة  ا- 
   أوضحت الدراسة أن أعلي نسبة من المبحوثین في عینة الدراسة كان یوجد لدیها وعي- 
ً المعــاقین عقلیــا وحــول تقیــیمهم للخــدمات التــي تقــدمها الدولـــة أبنــائهم احتیاجــاتمرتفــع حــول  

  .ًللمعاقین عقلیا
من أفراد عینة الدراسة كانت من األسر التي   95%دراسة أن أعلي نسبة  بینت شواهد ال- 

 غیر كافیة وترى أن هناك العدید من ایلترى أن الخدمات التي تقدمها الدولة لفئة المعاقین عق
  .أوجه القصور في هذه الخدمات

 خدمات الدعم المادي   :األولىالمجموعة  
األسـر فـي عینـة الدراسـة تحتـاج دعمـا مادیـا یـوازي مـن %"   30"  كشفت الدراسـة أن نـسبة - 

و تـرى ضـرورة تـوفیر مرتـب شـهري لالبـن  ,  ًالتكالیف المادیـة لعـال ج األبنـاء المعـاقین عقلیـا 
 ضـرورة أن ، الحیاةًالمعاق عقلیا بما یكفل له االستقرار المادي ویوفر له الحیاة الكریمة مدى 

   .فقة الدولة أسوة بغیرهم من الفئات األخرىًیكون عال ج فئة المعاقین عقلیا على ن
 :المجموعة الثانیة  

 مـن األدویـة البدیلـة التـي بدالكشفت الدراسة عن أهمیة توفیر األدویة المناسبة لحالة الطفل -
  .ًال تتناسب مع الحالة العقلیة والصحیة لفئة المعاقین عقلیا

لب الدولة بدعم أسـعار الـدواء بمـا یتناسـب ً بینت شواهد الدراسة أن أسر المعاقین عقلیا تطا- 
   .والدخول المنخفضة لهذه األسر

ــة بــدعم أســعار العــال ج الــسلوكي -  ــا تطالــب الدول ً أوضــحت الدراســة أن أســر المعــاقین عقلی
  . الرتفاع أسعاره بصورة مبالغ فیهاعقلیاوالنفسي للمعاقین 

باالهتمـام بالخـدمات ) وزارة الـصحة  (ً بینت شـواهد الدراسـة أن أسـر المعـاقین عقلیـا تطالـب- 
   .العالجیة  للمعاقین عقلیا

   كشفت الدراسة عن أهمیة توفیر األطباء المتخصصین في عال ج حاالت اإلعاقة العقلیة  - 
ً كــشفت الدراســة عــن أهمیــة تــوفیر الخــدمات الــصحیة للمعــاقین عقلیــا بمــا یتناســب ومــستوى -

  .الدخل االقتصادي لهذه الفئة
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من المبحوثین كانت من األسر التـي تحتـاج %"   34" بینت شواهد الدراسة أن أعلى نسبة  -
  .إلى تحسین مستوى الخدمات الصحیة للمعاقین عقلیا

أوضحت الدراسة أن أعلي نسبة من المبحوثین في عینة الدراسة كانت من الفئة التـي تـرى  _ 
ًلدولــة للمعــاقین عقلیــا فــي النــواحي وجــود قــصور ملحــوظ فــي الخــدمات الــصحیة التــي تقــدمها ا

  :التالیة
ً تــدني مــستوى الخــدمات الطبیــة التــي یقــدمها التــأمین الــصحي للمعــاقین عقلیــا حیــث تتــوافر - 

  .أدویة ال تتناسب مع حاالت اإلعاقة العقلیة
 إلغـــاء التـــأمین الـــصحي لنظـــام التعاقـــد مـــع الـــصیدلیات والـــذي بمقتـــضاه كـــان مـــن الممكـــن - 

  .ة من الصیدلیات مجاناصرف األدوی
 یوجد قصور في أعداد وكفاءة األجهزة الالزمة  لتشخیص وعـال ج حـاالت اإلعاقـة العقلیـة  -

 في التأمین الصحي مما یدفع األسر للبحث عن هذه الخدمات العالجیة خـارج إطـار التـأمین
عبـاء مادیـة الصحي والذي یتم  في العیادات الخاصـة بتكلفـة مادیـة عالیـة ممـا یحمـل األسـر أ

  . متزایدة
ٕ بینــت شــواهد الدراســة أنــه ال یوجــد اهتمــام مهنــي وانــساني مــن بعــض األطبــاء العــاملین فــي - 

فمن ناحیـة یـرفض هـؤالء األطبـاء الكـشف المجـاني , ًالتأمین الصحي بالمعاقین عقلیا وأسرهم 
ــادات الخاصــة   ناحیــة ومــن, علــى حــاالت اإلعاقــة العقلیــة  وتفــضیل إجــراء الكــشف فــي العی

  .ًأخرى یلقى المعاقون عقلیا وأسرهم معاملة غیر كریمة من هذه الفئة
ً أوضحت الدراسة أن أسر المعاقین عقلیا تطالـب الدولـة والجمعیـات األهلیـة بتـوفیر األدویـة -

ـــي عـــالج   ـــسلوكي و األطبـــاء المتخصـــصین ف ـــة  (الطبیـــة و العـــال ج ال ـــة العقلی ـــي ) اإلعاق ف
    . الموجودة في القرى الریفیة والمراكز التابعة  لهاالوحدات الصحیة الریفیة

كــشفت الدراســة عــن أهمیــة متابعــة تنفیــذ المــشروع الخــاص بالكــشف المبكــر عــن اإلعاقــة  -
ٕوالـزام العـاملین فـي الوحـدات الـصحیة الریفیـة , العقلیة  من خال ل فحص دم الطفـل الرضـیع 

  . بإجراء هذه الفحص
ًفیر بطاقـة تـأمین صـحي للمعـاقین عقلیـا تـضمن لهـم عالجهـم  بینت شواهد الدراسـة ضـرورة تـو

 شهریا یحصلون من خاللها  على كل من العال ج الطبـي باألدویـة والعقـاقیر والعـال ج مجانیا
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كما تكفل لهـم الحـصول علـى األجهـزة التعویـضیة الالزمـة  لفئـة , السلوكي والعال ج الطبیعي 
   . الشلل الدماغي

ع تكــــالیف المراكـــز المؤهلـــة لتقـــدیم الرعایــــة الـــصحیة والنفـــسیة لفئــــة  كـــشفت الدراســـة ارتفـــا-
 المعاقین عقلیا  فضال عن ندرة وجود هذه المراكز في القرى والمناطق الریفیة 

  :االخدمات التربویة وخدمات التأهیل المهني وتوظیف المعاقین عقلی. :  لثةالمجموعة الثا 
األســر تطالــب وزارة التربیــة والتعلــیم بــضرورة مــن   %  12 أوضــحت الدراســة وجــود نــسبة - 

  توفیر أعداد مناسبة من مدارس التربیة الفكریة في القرى والمراكز التابعة 
 كــشفت الدراســة مطالبــة أســر المعــاقین عقلیــا  بــضرورة تحــسین مــستوى الخــدمات التربویــة - 

 .لموجودة بهإالموجودة في هذه المدارس من خال ل تدریب واعداد الكوادر البشریة ا
 -ً بینت شواهد الدراسة مطالبة أسر المعاقین عقلیا بضرورة متابعة مدیریة التربیة والتعلـیم - 

قــسم التربیـــة الخاصــة المدرســـین والعـــاملین فــي هـــذه المـــدارس لــضمان حـــسن تعـــاملهم مــع الطلبـــة المعـــاقین 
  .ًعقلیا

ــا بــضرورة فــصل ا-  ــا عــن ً كــشفت الدراســة مطالبــة أســر المعــاقین عقلی ًلطلبــة  المعــاقین عقلی
  .الطالبات في مدارس التربیة الخاصة

ــذاء البــدني مــن المدرســین للطلبــة  المعــاقین ومــن -   كــشفت الدراســة وجــود بعــض صــور اإلی
  .سناالطلبة  المعاقین عقلیا  لزمالئهم  األصغر 

تهم  مـن الناحیـة ً یجب على القائمین على الطلبة المعاقین عقلیا في المـدارس الفكریـة متـابع- 
   .  السلوكیة في هذه المدارسالمشكالتالنفسیة لوجود العدید من 

 
 بینت شواهد الدراسة عدم تمكن األسر من إلحاق أطفالهم بمدارس التربیـة الخاصـة خاصـة - 

) العقلیــة  والحركیــة ( ذوي اإلعاقـات الــشدیدة وحــاالت النـشاط الزائــد وذوي اإلعاقــة المزدوجـة 
ومـــن ناحیــة أخـــرى نـــدرة , ه الفئـــات إلــى رعایـــة مكـــشفة ومــستمرة مـــن ناحیــة حیــث تحتـــاج هــذ

   الكوادر البشریة المتخصصة في رعایة هذه الفئات
ً الدراسة أن أسر المعاقین عقلیا تطالب بضرورة تعلیم المعاقین عقلیا حرفـة أو مهنـة كشفت - ً

  .تتناسب مع خصائصهم العقلیة المختلفة
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ًفر مدارس تربیة فكریة للمعاقین عقلیا مـن ذوي اإلعاقـات النهائیـة  أوضحت الدراسة عدم تو- 
 والمتعددة بوالیة البیض

 مـن للدراسـة الثالـثؤل الفرعـي  الدراسة قـد أجابـت علـى التـسا, على النتائج السابقة  وبناءا-  
  والذي مؤداه

ا لمواجهــة   مــا هــي أهــم االحتیاجــات و الخــدمات المختلفــة التــي تحتاجهــا أســر المعــاقین عقلیــ
  .مشكلة اإلعاقة العقلیة ؟

ُ لفئة المعاقین عقلیا من وجهة نظر أسر المعاقین عقلیااإلنسانیةالنتائج المتعلقة بالحقوق : عاشرا ُ:  
بینــت شــواهد الدراســة أن جمیــع أفــراد عینــة الدراســة مــن األســر التــي تــرى أنــه توجــد بعــض - 

و . ن تطالــب بهــا األســر الدولــة وأفــراد المجتمــعًالحقــوق اإلنــسانیة لفئــة المعــاقین عقلیــا یجــب أ
  :ترتبط بالحقوق اإلنسانیة التالیة

مــن أفــراد عینــة الدراســة كانــت مــن األســر التــي %"   36 أوضــحت الدراســة أن أعلــى نــسبة -
تـــرى أن مـــن أهـــم وظـــائف وأدوار المجتمـــع تجـــاه المعـــاقین كانـــت فـــي أهمیـــة أن ینظـــر أفـــراد 

 -  یة كشخص یختلف عن اآلخرین في درجة الـذكاء ال فـي النـوعالمجتمع للمعاق نظرة إیجاب
ًكــشفت الدراســة عــن رؤیــة أســر المعــاقین عقلیــا ألهــم الحقــوق اإلنــسانیة للمعــاقین عقلیــا والتــي  ً

  . اط التالیةنق الفي تبلورت
  .ً حق فئة المعاقین عقلیا في أن یتوافر لها العال ج المناسب لحالتهم الصحیة- 
   

  وأن یحصلوا على مرتب شهري.  أن یكون عالجهم  على نفقة الدولة حقهم  في-
  .یكفل لهم االستقالل  المادي 
وحقهم  في أن یتعلمـوا ,  الحصول على تعلیم مناسب لحالتهم العقلیة  والصحیة في حقهم  - 

  . مهنة تتناسب مع أوضاعهم وظروفهم العقلیة  والصحیة
  . مناسبة لحالتهم الحصول على الوظیفة الفي حقهم - 
  ً أوضحت الدراسة حق فئة المعاقین عقلیا في وجود توعیة صحیة ألفراد المجتمع- 
  .ًحول طبیعة اإلعاقة وخصائص المعاق عقلیا من الناحیة العلمیة 
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 مـن أفـراد عینـة الدراسـة مـن األسـر التـي تـرى أن مـن %  10 بینت شواهد الدراسـة أن نـسبة- 
 قافیـةثال في أن ینظر له نظرة علمیة ال نظـرة سـلبیة متـأثرة بالمعتقـدات عقلیاحق فئة المعاقین 

 .السائدة حول هذه الفئة
  .ً أوضحت الدراسة حق فئة المعاقین عقلیا في أن یتعامل معه أفراد المجتمع بطریقة كریمة- 
ن من أفراد عینـة الدراسـة مـن األسـر التـي تـرى أن مـ%   12 بینت شواهد الدراسة أن نسبة - 

  .ًحق فئة المعاقین عقلیا في أن یعامله األطباء والقائمین على رعایته بصورة كریمة
من أفراد عینة الدراسة من األسر التي ترى أن من حق %   10 أوضحت الدراسة أن نسبة - 

  والمؤسسات األئمة من االهتمامًفئة المعاقین عقلیا أن ینالوا مزیدا من 
ؤدي بعـض األدوار والوظـائف الـسلبیة تجـاه األطفـال المعـاقین كشفت الدراسـة أن المجتمـع یـ-

والخـدمات المختلفـة     إهمـال االحتیاجـات، لإلعاقة في النظرة السلبیة المتمثلةوأسرهم . ًعقلیا
ُوبنـاءا  . وأسـرته, إهمـال الحقـوق  اإلنـسانیة للطفـل المعـاق عقلیـا  ,  تحتاجهـا هـذه الفئـة التـي

للدراسة والـذي ؤل الفرعي الرابع من ون الدراسة قد أجابت على التساتك ،على النتائج السابقة 
 ما هي أهم حقوق اإلنسان المعاق عقلیا من وجهـة نظـر أسـر األطفـال المعـاقین عقلیـا  مؤداه 

  .؟
فإنهـا نكـون بالتـالي قـد أجابـت , ؤالت الفرعیـة الـسابقة كانت الدراسة قد أجابت علـى التـسإواذا  

 إلـى أي مـدى تـؤدى اإلعاقـة العقلیـة  إلـى - و مؤداه , یسي الثالث ئالرة على تساؤل   الدراس
  . حدوث مشكالت  متعددة ألسر المعاقین عقلیا ؟
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  :التوصیـــــــــات  2-

یأمـل  لمجموعة من التوصیات التـي ثه الدراسة من نتائج توصل الباحفي ضوء ما انتهت إلی
 فـيلون عن تخطیط وتنفیـذ البـرامج الـصحیة ؤورة الصحة و المسون على وزامائقأن یضعها ال

الخـــروج بـــبعض وممـــا ســـبق عرضـــه مـــن نتـــائج الدراســـة الراهنـــة فانـــه یمكـــن , عـــین االعتبـــار 
  . شكلین توصیات مجتمعیة وأخرى علمیةفيالتوصیات التي ضمنها الباحث 

 : توصیات مجتمعیة - 01
ـــه المزیـــد مـــن االهتمـــام نحـــو التثقیـــف المیـــة بغـــي علـــي واضـــعي الـــسیاسات اإلعین  1-  توجی

 بهــدف تغییــر المعتقــدات الثقافیــة الخاطئــة عقلیــةتوعیــة المجتمعیــة حــول اإلعاقــة الالــصحي وال
ة لهـذه  والتركیز في البرامج الـصحیة علـى أهمیـة النظـرة اإلیجابیـًقلیاوالمعاقین عحول اإلعاقة 

  .ي في درجة الذكاء ال في النوع یختلف عن الشخص العادًقلیاالفئة حیث أن المعاق ع
 الفـــضائي واإلعـــالم  المحلـــي اإلعـــالممیـــة المقدمـــة فـــي الدمي المـــواد اإلعقـــینبغـــي علـــي م 2-

  وأســرهم وتوجیــه االهتمــام نحــو الفئــات الــسكانیة التــي تتخــصصًقلیــاین عاالهتمــام بفئــة المعــاق
  .یةفاقفیها المسؤولیات التعلیمیة والث

یب امج الــصحیة تخطــیط البــرامج التــي تهــدف إلــى بیــان األســالینبغــي علــى مخططــي البــر 3-
لإلعاقـــة باألســـباب الثقافیـــة واالجتماعیـــة وتوعیـــة األســـر لعقلیـــة الوقائیـــة مـــن حـــدوث اإلعاقـــة ا

  .العقلیة هم في خفض معدالت اإلعاقة مما یساالعقلیة 
 المــدني  بــضرورة أن توجــه المنظمــات األهلیــة وكافــة مؤســسات المجتمــعیوصــي الباحــث  4-

یتهم بأســباب  لتــوعًقلیــا األطفــال المعـاقین عألســر(حي المزیـد مــن االهتمــام حــول التثقیـف الــص
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 ل محاضـــرات تدریبیــة تهـــدف إلــى تـــدریب هـــذه ال و تـــدریبهم مــن خـــعقلیــة حــدوث اإلعاقـــة ال
 . ًقلیالعلمیة للتعامل مع المعاقین عاألسر علي األسالیب ا

  لألمهـات المقـبالت للتثقیـف والتربیـة الـصحیةدریبیـةد دورات تقـبـضرورة ع یوصي الباحث 6-
علــى اإلنجــاب بهــدف التوعیــة الــصحیة لهــذه الفئــة بالــسلوكیات الــصحیة المتــسببة فــي حــدوث 

 فـــي ًقبال ممـــا یـــساهم مـــستعقلیـــة ایـــة مـــن حـــدوث اإلعاقـــة الوذلـــك بهـــدف الوقالعقلیـــة اإلعاقـــة 
  لإلعاقة العقلیة لمعدالت المرتفعة خفض ا

 مـن ذوي لألطباء  والتربیة الصحیة ثقیف  دورات تدریبیة للتقدبضرورة ع الباحثیوصي   7-
( عقلیـــة     لمیـــة مناســـبة حـــول اإلعاقـــة الالتخصـــصات المختلفـــة حتـــى یكـــون لـــدیهم خلفیـــة ع

 ) أسبابها وطرق الكشف المبكر وتشخیص الحاالت
حتـى ال تـضطر األسـر یـة الوالیات الداخل في الجیة لى الدولة توفیر الخدمات العینبغي ع 8-

  للوالیات الشمالیة للسفر
دیمه بأقل تكلفة قوتًعقلیا  ج الطبي و السلوكي للمعاقین العلى وزارة الصحة االهتمام بالع-9

  .ًعقلیا ج المعاق الى عنظرا لتعدد بنود اإلنفاق األسري عل, مادیة ممكنة 
ــــى وزارة الــــصحة تحــــسین  -10  التــــأمین قــــدمها  التــــي یمــــستوي الخــــدمات الطبیــــةینبغــــي عل

ج الــسلوكي المناســب ال الطبیــة واألجهــزة التعویــضیة والعــ تــوفیر العقــاقیرخــالل الــصحي مــن 
  .عقلیة ج اإلعاقة الاللع

  حــاالت اإلعاقــة الجرة الـصحة تخــصیص میزانیــة محـددة لعــفــي وزاؤولین  علــى المــس- 11
   مجانا من الدرجة الشدیدة عقلیة ال

 اتیـــة المـــنح المادیـــة والعینیـــة والخدملدولیـــة تخـــصیص المزیـــد مـــن علـــى المؤســـسات ا - 12
 الجیــة لــى الــدعم المــادي للخــدمات الع التــي تحتــاج إًقلیــایــات األهلیــة وألســر المعــاقین عللجمع

 . ًقلیااألساسیة ألبنائها المعاقین ع
اطق  فـي المنـًقلیـا للمعـاقین عالجیـة  ى وزارة الصحة تـوفیر خـدمات ع على القائمین عل 14-

 ًالهضاب العلیا الریفیة لمجتمعات 
ر الهـــام الـــذي تلعبـــه العـــادات  البـــرامج الـــصحیة التعـــرف علـــى الـــدوفـــي علـــى العـــاملین  15-
وتخطـــیط البـــرامج عقلیـــة وكیات الـــصحیة فـــي حـــدوث اإلعاقـــة الیم الثقافیـــة والـــسلقـــالیـــد والقوالت

  .ة في المجتمعات المستهدفة المحلیللثقافاتي العام فاقلصحیة بشكل یتناسب مع السیاق الثا
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ـــ 16- ـــیم ؤولین  المـــسى عل  تـــشجیع افتتـــاح - قـــسم التربیـــة الخاصـــة -فـــي وزارة التربیـــة والتعل
للمعـاقین ألعـداد المتزایـدة حتـى تـستوعب االبـیض المزید من مدارس التربیة الفكریـة فـي مدینـة 

  .لموجودة بالفعلالفئة في المدارس ا  ه و تحسین مستوي الخدمات المقدمة لهذ، ًعقلیا
 ًعقلیـافـتح عـدة فـصول دمـج المعـاقین في وزارة ومدیریة التربیة والتعلیم ؤولین  على المس 17-

الــراغبین فــي االلتحــاق ًعقلیــا فــي مــدارس الفئــات العادیــة تــستوعب األعــداد المتزایــدة للمعــاقین 
  . بفصول الدمج

للكــوادر البــشریة العاملــة فــي  بــضرورة رفــع مــستوي التأهیــل واإلعــداد  الباحــثیوصــي  - 18
  .ًقلیاوالتربویة المقدمة للمعاقین ع الجیة  حتى نرفع مستوي الخدمات العالجمعیات األهلیة

 ًقلیــارشــاد األســري ألســر المعــاقین ع بــضرورة وجــود أقــسام للتوعیــة واإلالباحــثیوصــي  -19 
 الجوأسـالیب العـسـبابها أ( اإلعاقـة دم صـورة مبـسطة لثقافـة قـتهدف إلى إجراء دورات تدریبیـة ت

   التي توجد لدیها حاالت إعاقة عقلیةلألسر ) ًقلیاوطرق التعامل مع المعاقین ع
یئـة  بضرورة تفعیل حقوق اإلنسان المعاق كما أقرتها المفوضـیة العلیـا لهث الباحيوصی - 20

  .وق اإلنسانقاألمم المتحدة لح
ــا للمعــاق عرفــة الحــق اإلنــسانيینبغــي علــى أفــراد المجتمــع م-21 ــة ًعقلی  فــي أن یعامــل معامل

 یش فیهانیة داخل المجتمع الذي یعٕكریمة وانس
أفـراد أو    تنسیق وشـراكة متكافئـة بـین العـاملین فـي مجـال اإلعاقـةالقات ضرورة إقامة ع-22

   وبین أسر ذوي االحتیاجات الخاصة مبنیة أو مؤسسات حكومیة أو أهلیة جماعات
 والتواصـل وذلـك باسـتحداث آلیـات للتخطـیط والتنـسیق والمـساندةالتعـاون والـدعم أسـاس على  

 . والتنفیذ والمتابعة فیما بینها
لتربویـــــة ٕتفعیــــل وتعزیــــز دور األســــر واشـــــراكهم فــــي إعــــداد وتخطـــــیط وتنفیــــذ البــــرامج ا -23

حیـث أن , رات التـي تخـص أبنـاءهم مـن ذوي االحتیاجـات الخاصـة راقـوالتعلیمیة عند اتخـاذ ال
. عقلیـةعـن حـدوث اإلعاقـة الؤولة المـسلألسـباب ٕالتـام لـدى األسـر وادراكهـا الفهم عدم الوعي و

 قدجعل المشكلة تتفاقم والحلول تتعكل ذلك 
ــ ینبغــي اعتمــاد مؤســسة أو أك-24   ر مــن المؤســسات أو الجهــات األمنیــة للرجــوع إلیهــا فــي ث

ـــى یـــتم اســـتنباط المع ـــة تعـــرض المعـــاق ألي مـــسألة قانونیـــة أو أمنیـــة حت لومـــة مـــن جهـــة حال
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متخصصة حتى یكون هناك تعاون وتكامل بین الجهات األمنیة والجهات األخرى العاملـة فـي 
  . مجال اإلعاقة في حل مشاكل وقضایا هؤالء األشخاص وتفهم أوضاعهم وظروفهم

ــدا مــن التــدریب الطبــي - 25  فــي ینبغــي علــى الممــارس العــام وطبیــب األطفــال أن یتلقــوا مزی
  . المعاقین وخصائصهملألطفالوالنفسیة والتعلیمیة طبیة الجوانب ال

 معالجة األطفـال المعـاقین مـن األمـراض الـشائعة في رغبة ثرألطباء أكیجب أن یكون ا-26  
 ج هــذه النوعیــة مــن األطفــال الیــث یحتـاج األمــر إلــي تــدریب خــاص لعـ مرحلــة الطفولــة حفـي

   .بسبب إعاقتهم
ــــدي األطبــــاء معلومــــات كاف -27 ــــد أن یكــــون ل ــــوا المعــــاق للتخــــصص المناســــب عن ــــة لیحیل  ی

أن  یجب علـیهم أال یوسـعوا دورهـم اإلرشـادي خـارج المـسائل الطبیـة ولكـن یجـب  كماالضرورة
  . للحالةالئمة  إحالة المعوق إلي المصادر الطبیة واالجتماعیة المفيیكونوا واعین وراغبین 

اسـة تبـدأ مـن حیـث انتهـت إلیـه إن قیمة أي بحث تتمثل فـي مـا یـصل إلیـه مـن نتـائج فكـل در 
ومن هذا المنطلـق ,  بدایة لدراسات أخرى تتبعها  كما تكون نتائجها بمثابة .الدراسات األخرى

 وهــى عقلیــة  الهامــة المتــصلة باإلعاقــة الفــان الدراســة الراهنــة قــد تناولــت بعــض الموضــوعات
ج المترتبـــة علـــى النتـــائ , عقلیـــة المؤدیـــة إلـــى حـــدوث اإلعاقـــة الالعوامـــل الثقافیـــة واالجتماعیـــة 

یة والنفـسیة ألسـر  االجتماعیـة واالقتـصادالت  والتـي تتمثـل فـي المـشكعقلیـة حدوث اإلعاقة ال
  ًعقلیاسرة تجاه األبناء المعاقین وأدوار ووظائف األ , ًعقلیاالمعاقین 

 بـــإجراء بعـــض البحـــوث والدراســـات التـــي تثیرهـــا یوصـــي الباحـــث ى ضـــوء نتـــائج الدراســـة وفـــ 
  : راسة وهى كالتاليالد
  : التوصیات العلمیة-2

 فــي عقلیــة المؤدیــة إلــى حــدوث اإلعاقــة الإجــراء دراســات للعوامــل الثقافیــة واالجتماعیــة .   1
  .نطاق أنماط مجتمعیة أخرى كالمجتمعات الحضریة والبدویة

 عقلیــة الة المؤدیـة إلـى حـدوث اإلعاقـإجـراء دراسـات مقارنـة للعوامــل الثقافیـة واالجتماعیـة .   2
   .عقلیة  نطاق أنماط مجتمعیة مختلفة لبیان تأثیر الثقافة السائدة على حدوث اإلعاقة الفي
 الت والتـي تتمثـل فـي المـشكعقلیـة لمترتبة علـي حـدوث اإلعاقـة الإجراء دراسات للنتائج ا.   3 

 أخـــرى  نطـــاق أنمـــاط مجتمعیـــةفـــي ًعقلیـــایة والنفـــسیة ألســـر المعـــاقین االجتماعیـــة واالقتـــصاد
   .كالمجتمعات الحضریة والبدویة
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ًقد أصبحت العنایة بالمعوقین والمعوقین عقلیا بصفة خاصة ,  مؤشر من مؤشرات قیاس تحضر ل
األمم  كون أن الفرق ما بین المعاق العقلي والشخص العادي تكمن في درجة الذكاء ولیس في النوع , كما 

أن تناول موضوع اإلعاقة العقلیة باعتبارھا مشكلة اجتماعیة تتداخل في حدوثھا العدید من العوامل 
الثقافیة والبیئیة دون االقتصار على المفاھیم الطبیة والبیولوجیة أصبح یشكل مادة علمیة عذراء داخل  

ًأسر المجتمع الجزائري خصوصا مع ظھور اھتماما جدیدا بمواضیع ذات صلة بتخصص أنثروبولوجیا  ً
ًالصحة على اعتبار أن مفاھیم الصحة والمرض واإلعاقة ترتبط بالنواحي الثقافیة واالجتماعیة تماما 

ًكارتباطھما بالنواحي البیولوجیة والنفسیة والطبیة وھذا یعني أن للمرض بعدا◌ طبیا◌ وآخر  ًً ًّ ُ
 .أنثروبولوجي ونفس األمر ینطبق على اإلعاقة وبخاصة اإلعاقة العقلیة

 الكلمات المفتاحیة :  
 - ثقافــة4- أســرة       3- سوسیو-أنثروبولوجي       2- إعاقــة عقلیــة      1

 
 

Care for disabled in particular mentally handicapped, has become an indicator of 
urbanization for the nations. Because the difference between the mentally handicapped and 
the others is in the intelligence degree and not of nature. The treatment of the subject of 
mental disability as a social problem involving many cultural and environmental factors, not 
just on concepts of medicine and biology became a virgin scientific article in the families of 
Algerian society, particularly with emergence of a new interest in issues related to the 
specialty of medical anthropology because the concepts of health, illness and disability 
associated with certain cultural and social aspects are the same as biological, psychological 
and medical, which means that the dimensions of the disease are medical and 
anthropological the same thing applies to the disability and particularly mental disability. 

 1-mental retaraotion      2- socio-antropological.      3- family         4- culture    

 
 

         Le soin pour les handicapées et en particulier les handicapées mentales, est devenu un 
indicateur l'urbanisation pour les nations. Car la différence entre la personne handicapée 
mentale et les autres se situe dans le degré d'intelligence et non de la nature.  le traitement 
du sujet de l'incapacité mentale comme un problème social intervenir de nombreux facteurs 
culturels et environnementaux, pas seulement sur les concepts de la médecine et la biologie 
est devenu une vierge article scientifique dans les familles de la société algérienne, en 
particulier avec l'émergence d'un nouvel intérêt pour les questions liées à la spécialité de 
l’anthropologie de la santé car les concepts de la santé, de la maladie et l'incapacité 
associées à certains aspects culturel et sociaux tout comme les aspects biologique, 
psychologique et médicale, ce qui signifie que les dimensions de la maladie sont médicales 
et anthropologique la même chose s'applique à l' incapacité et en particulier l'incapacité 
mentale . 
1-retard mental            2- socio-antropologique     3- famille        4- culture 
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 - ثقافــة4- أســرة       3- سوسیو-أنثروبولوجي       2- إعاقــة عقلیــة      1

 
 

Care for disabled in particular mentally handicapped, has become an indicator of 
urbanization for the nations. Because the difference between the mentally handicapped and 
the others is in the intelligence degree and not of nature. The treatment of the subject of 
mental disability as a social problem involving many cultural and environmental factors, not 
just on concepts of medicine and biology became a virgin scientific article in the families of 
Algerian society, particularly with emergence of a new interest in issues related to the 
specialty of medical anthropology because the concepts of health, illness and disability 
associated with certain cultural and social aspects are the same as biological, psychological 
and medical, which means that the dimensions of the disease are medical and 
anthropological the same thing applies to the disability and particularly mental disability. 

 1-mental retaraotion      2- socio-antropological.      3- family         4- culture    

 
 

         Le soin pour les handicapées et en particulier les handicapées mentales, est devenu un 
indicateur l'urbanisation pour les nations. Car la différence entre la personne handicapée 
mentale et les autres se situe dans le degré d'intelligence et non de la nature.  le traitement 
du sujet de l'incapacité mentale comme un problème social intervenir de nombreux facteurs 
culturels et environnementaux, pas seulement sur les concepts de la médecine et la biologie 
est devenu une vierge article scientifique dans les familles de la société algérienne, en 
particulier avec l'émergence d'un nouvel intérêt pour les questions liées à la spécialité de 
l’anthropologie de la santé car les concepts de la santé, de la maladie et l'incapacité 
associées à certains aspects culturel et sociaux tout comme les aspects biologique, 
psychologique et médicale, ce qui signifie que les dimensions de la maladie sont médicales 
et anthropologique la même chose s'applique à l' incapacité et en particulier l'incapacité 
mentale . 
1-retard mental            2- socio-antropologique     3- famille        4- culture 
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