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 فإن جهة من ”…املعاق“ كلمة ،”اإلعاقة“ كلمة في أشده وما نفسيا، أملا ورائها تحمل قد كلمة أية إن
 ذي الفرد آالم النفساني األخصائي يحتضن حيث األولى، الدرجة من لأللم سيكولوجية هي اإلعاقة سيكولوجية

 دهاتج تارة التي اإلعاقة، كلمة حول  متواصلة مفاهيمية انشغاالت هناك أخرى  جهة ومن أسرته. وآالم إعاقة
 إنها …الخاصة االحتياجات بذوي  وتارة باملعوزين، وتارة اإلعاقة، بذوي  أخرى  تارة باملعاقين، ألفرادها تحيل

 ومستمرا. باقيا يزال ال األلم أن إال األفراد، هؤالء عن األلم لتخفيف محاولة إلى ضمنيا تحيل مفاهيمة مواصلة
 أنواعها بمختلف لإلعاقات مصاحبة نفسية اضطرابات أو يةنفس معاناة فيها نختزل  كي األلم بكلمة قلنا لذلك،

 .أيضا اإلعاقات مختلف في عضوي  اختالل هو عما ناتجة جسدية آالم أو وأصنافها

 حسب األخيرة هذه تمثل إذ كنموذج، الحركية اإلعاقة نأخذ أن يمكن وتحديات، رهانات عن نتحدث ولكن
 نظرا األخرى، اإلعاقات مجموع من (%51.9) األكبر النسبة (0420) لإلعاقة املغربي الوطني البحث إحصائيات

 أو فقدان من يعاني الذي الفرد أنه حركيا املعاق ويعرف نفسية.. وراثية، اجتماعية، سياقية، أسباب لعدة
 العضوي  االشتغال من تحد بطريقة منه جزءا أو منها عضوا أو أعضائه أصاب مرض ،أو عاهة أو خلل،

 .الحيوي  نشاطه من الحد إلى دييؤ  مما العادي،
 األسرة(، الذات، مع )العالقة الضيق العالئقي نسقه وعلى والنفسية، البدنية صحته على يؤثر الذي الش يء

 في حقه من لالستفادة وإدماجه الفرد هذا ولوجية إشكالية يطرح الذي األمر املدرسة..( )املجتمع، والواسع
 بل .واملساواة كاإلنصاف معينة، مفاهيم قبيل من وتحديات رهانات ليةإشكا إنها والعمل. الصحة، التعليم،
 خصائص بعض يعرف أن القارئ  يحتاج …(املساواة )اإلنصاف، السعيدة املفاهيم هذه غمار في الخوض
 أعراض عن الحديث الصعب من ألنه أعراضها وليس باخصائصها قلنا فإننا ولإلشارة الحركية. اإلعاقة
 الفرد. نفس داخل ألخر عضو ومن ألخر فرد من وتختلف متعددة بل واحدة ليست ألنها الحركية لإلعاقة
 سنمر والتي أنواعها، بمختلف الحركية اإلعاقة تميز التي الخصائص من مجموعة عن الحديث يمكن لذلك،
 ال حيث مهنية خصائص بسهولة، يتعلمون  ال بحيث تعليمية خصائص أمام إننا شديد. باختصار عليها

 حرمانهم في تتمثل اجتماعية العادي،خصائص الفرد به يلتحق أن يمكن عمل بأي االلتحاق ستطيعون ي
 أن يمكن وفيها عصبية خصائص االجتماعية، والتفاعالت لألنشطة االنضمام على قدرتهم يعيق مما االجتماعي

 في صعوبات في تتمثل جسدية خصائص الدماغ، في الحركة عن املسؤولة املناطق لبعض تلف عن نتحدث
 حيث نفسية خصائص هناك متعددة،وأخيرا أعضاء أو واحد عضو في والتحكم واملش ي والجلوس الوقوف
 املطروح، املوضوع ومصب األلم منبع باعتبارها جدا مهم عنها الحديث
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 Régidité الفسية الصالبة“ من املعرفية السلوكية العالجات في الثالثة املوجة بلغة يعاني حركيا املعاق فإن ثم ومن

Psychologique”، الذات املعرفي، االلتحام القيم، التقبل، الراهنة، )اللحظة أساسية أبعاد بستة تتحدد األخيرة هذه 

 اللحظة لبعدا مستوى  فعلى مستواها. على نقصا الحركية اإلعاقة ذوي  يجد األبعاد هذه الفعل(، في االنخراط كسياق،

 متعلق قلق عن دائما يعبر ألنه لحظته يعيش أن املغربي املجتمع داخل حركيا املعاق على جدا الصعب من الراهنة

 يقارنون  حين بالنقص يحسون  ما وغالبا إعاقاتهم يتقبلون  ال الفئة هذه فإن التقبل، جاتب يخص فيما أما بمستقبله.

 في وأهداف قيم تبني في صعوبة أن حركيا املعاق يجد بالقيم يتعلق يماوف العاديين. باألشخاص وأجسادهم ذواتهم

 االنخراط وأخيرا، سعادة. بكل اآلنية اللحظة في العيش لشروط حتى أفتقر وأنا أهدافا أبني أن لي كيف فبالفعل الحياة،

 .ذكرال السالفة الخصائص تلك في ترجمناها صعوبات حركيا املعاق فيه يجد مطروح أمر الفعل في

 فإن لهذا النفسية. جوانبه كل في ويتألم الفرد يعاني حيث النفسية، املعاناة وهو واحد مسمى إطار في هذا كل يدخل

 وعند بهم، الخاصة والتعليمية التربوية البرامج تصميم عند االعتبار بعين ُتأَخذ أن يجب وغيرها الخصائص هذه جميع

  واملساواة. االنصاف خالل من ولوجيتهم تحقيق ثم نوم وتأهيلهم، مشكالتهم مع للتعاُمل الخطط رسم

 أكثر هو املفاهيم لهذه القانون  والبعد وقانونية.. سيكولوجية، فلسفية، مفاهيم هي واملساواة، كاإلنصاف املفاهيم

 هناك إذ عميقة. نفسية آالما ونتجاوز  كثيرة، تحديات نتجاوز  قد فإننا واقعيا، وتطبيقه إنزاله تم إذا بعد ألنه أهمية

 تلك خالل من يظهر واملساواة االنصاف أشكال بكافة يتمتعون  فهم الحركية، اإلعاقة لذوي  الدولة تسنها التي قوانين

 بالتعليم يتعلق فيم التشغيل. وثالثها الصحة، ثانيها التعليم، أولها مستويات، ثالث في عنها الحديث يمكن التي القوانين،

 ثم خاصة(، أماكن في املعاقين )تعليم خاصة تربية على عملت حيث التعليم، في عاقينامل حق تسن قانونية مواد هناك

 مع املعاقين )دمج الدامجة التربية إلى وصوال التعليم(، فضاءات داخل خاصة أقسام في املعاقين )تعليم إدماجية تربية

 الولوج بضمان تقول  األولى ،أساسيتين مادتين هناك الصحة مستوى  على األقسام(. نفس في العاديين األطفال

 اإلعاقات لذوي  مجانية صحية وخدمات رعاية بتوفير تقول  والثانية (،4 )املادة الصحي التأمين خدمات من واالستفادة

 املهنية واملناصب املنهي والتكوين التشغيل يتوفير 16 املادة تقول  التشغيل مستوى  على أما (.8 )املادة املختلفة

 وال التمطر، ولكنها السماء في تمر سحابة مثل املعاق ومساواة بانصاف تقول  التي القانونية املواد هذه لتزا الو  .للمعاقين

 خاصة سير وممرات نقل وسائل كتوفير أخرى  دول  في املحققة األشياء أبسط حتى بل جدا، ضئيلة نسبا إال منها يتحقق

 نقلة إلى نصل لم دمنا ما اليمطر، حديثا مادامنا، مؤملا احديث سيظل اإلعاقة عن الحديث أن كما متوفر. غير للمعاقين

 محتاجا باعتباره املعاق إلى النظر من االنتقال بمعنى والولوجية، الحقوقية املقاربة إلى اإلحسانية املقاربة من نوعية

 آنه والعملية، التعليمية الصحية، خصوصياته وله الحقوق  بكافة يتمتع له مختلفا فردا اعتباره إلى الخيري  للعمل

 تشخيص من االشتغال شروط كل لها وتتوفر حرية بكل املجال هذا في العاملين وكل اإلعاقة سيكولوجية ستستغل

 .  وتربوية سيكولوجية ومرافقة وتدخل وتقييم
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 تعريف اإلعاقة النفسية

هي إحدى أنواع أو فئات د اإلعاقة، ومن يعاني هذه  PsychologicalDisabilityاإلعاقة النفسية    
اإلعاقة يدخل تحت مظلة ذوي االحتياجات الخاصة، نظرا ألن لديهم حاجات خاصة ومشكالتخاصة ، 

 وبالتالي فهم في حاجة إلى رعاية خاصة واهتمام خاص وبرامج عالج خاصة .

 بها ندرة في الكتابات المتاحة نذكر : ومن تعريفات اإلعاقة النفسية والتي

 اإلعاقة النفسية هي إحدى أنواع اإلعاقات التي تصيب اإلنسان ، وهي إحدى - 1 

 أشكال االضطراب االنفعالي أو النفسي الذي يصيب الشخصية فيؤثر في

 وظائفها المختلفة

 قدرته اإلعاقة النفسية هي عجز في الشخصية لدى الفرد ، مما يؤثر سلبا على - 2

 على التعلم والتكيف االجتماعي .

 اإلعاقة النفسية هي عجز مستمر أو مؤقت في النفس أو السلوك لدى الفرد ، - 3 

 . مما يؤثر سلبا على قدرته على التوافق مع نفسه ومع اآلخرين

 اإلعاقة النفسية هي مشكالت عدم التوافق النفسي والشخصي -4 

 لنفسية .االضطرابات االنفعالية والعقد ا

 اإلعاقة النفسية هي تلك الصفات البغيضة التي لدى اإلنسان مثل الحسد -5 

 والغيرة والحقد واألنانية والضمير الميت وأعداء النجاح والتفوق ...
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والمؤلف يرى أن اإلعاقة النفسية هي عجز مستمر أو مؤقت في النفس أو الشخصية أو السلوك لدى  
 رته على التوافق الشخصي مع نفسه والتوافق االجتماعي مع اآلخرين .الفرد مما يؤثر سلبا على قد

 ويرى أيضا أن اإلعاقة النفسية هي وجود واحدة أو أكثر من االضطرابات   

 التالية :

 اضطرابات الشخصية .  - 1

 األمراض النفسية . - 2

 العقد النفسية .- 3 

 . االضطرابات السيكو فيسيولوجية – 4 

 لفرد من واحدة منها أو أكثر وتؤثر بالسلب على توافقه مع نفسه ومع اآلخرينوالتي يعاني ا

وسوف يقدم الكتاب بعض األمثلة الشائعة على هذه االضطرابات . وبصفة عامة يمكن تصنيف أشكال 
 السلوك المرضي إلى :

 .PersonalityDisordersاضطرابات الشخصية  - 1

 العصابيةاضطرابات أو أمراض نفسية أو  - 2

NeurosisDisorders . 3 - اضطرابات أو أمراض عقلية أو ذهانيهPsychosisDisorders . 
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 ويطلق على المريض النفسي مصطلح العصابي ، بينما يطلق على المريض العقلي مصطلح الذهاني .

قبال أن ولقد دلت اإلحصائيات أنه ليس هناك عالقة ما بين العصاب والذهان ، حيث كان من المعتقد 
 المرضى العصابيون إنما هم مرحلة مبكرة من الذهانين .

تخلق حلقة مفرغة من  -كما تشير ممدوحة محمد سالمة  -واالضطرابات االنفعالية أو األمراض النفسية 
المسالك يعاني منها الفرد ، لكنه ال يمكنه التخلص منها ، كما تؤدي به إلى الشعور بعدم کفايته في 

لمشكالت ، ومن ثم يتجنبها باستخدام استراتيجيات دفاعية بدال من حلها بطريقة تكيفية مواجهة بعض ا
 فعالة ، مما يزيد من مشاعر األم واألب . فهو مفهوم يقوم بسلوك يعلم أنه غير مجدي أو غير فعال ، كما 

بسلوك قد يخفض ال يمكنه وضع حلوال بديلة ألنه ال يرى هذه البدائل وهذا التمسك الالشعوري المتصلب 
القلق بعض الوقت ، لكنه يؤدي في النهاية إلى مزيد من األلم والقلق وهو ما يطلق عليه بالتناقض 

 . NeuroticParadoxالعصابي

وتعتبر االضطرابات أو األمراض النفسية أقل خطورة من االضطرابات أو األمراض العقلية إذ أنها ال 
فقد االتصال بالواقع وانعدام االستبصار . ففي هذه  تنطوي على تفكك الشخصية أو تدهورها أو

مكاناته . ن كان بمستوى أقل مما تهيئه له قدراته وا   االضطرابات يمكن للشخص التعامل مع المجتمع وا 

 ا سبق يمكن تحديد ثالثة خصائص تصف السلوك المرضي المرعى السيين هي كالتالي: موفي ضوء م   

 يوصف من وجهة نظر المحيطين بهم بالخروج عنسلوك بعض المرضى النفسيين  -1

 المألوف من التصرفات الشائعة بين البشر

 يتصف المرضى النفسيين بعدم التوافق الشخصي مع ذواتهم وعدم التوافق - 2 
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 االجتماعي مع اآلخرين .

ون بعدم المرضى النفسيين عادة ما يجدون صعوبة في أداء األدوار الهامة في حياتهم أي أنهم يتصف -3
 . Inefficiencyالكفاءة 

من مجموع السكان  %4إلى  3ويقدر عدد المصابين باألمراض النفسية ) العصابيين ( في المجتمع بنحو 
ن كان هناك آخرون قد يكونوا من بين المرضى ولكن ال يلجؤون ألي عالج طبي أو نفسي.  ، وا 
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   الثانية لمحاضرةا

 النفسيةأسباب اإلعاقة 
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لقد زادت في الوقت الحاضر معدالت إصابة اإلنسان باإلعاقة النفسية وذلك قد يرجع إلى عدة أسباب ،    

نذكر منها على سبيل المثال زيادة أزمات وضغوط العمل والحياة ، وكثرة المشكالت وتعقدها ، وضعف 
االجتماعية والدينية لدى كثير  الروابط االجتماعية مثل : الزمالة والصداقة والجيرة والقرابة ، وضعف القيم

 من الناس مثل : الحب واألخوة والصداقة والرحمة والعدل واإليثار والتسامح ...

 هذا ويرصد عبد الفتاح عثمان األسباب الشائعة وراء اإلعاقة النفسية

 كالتالي :

 الخبرات الطفلية المبكرة ، - 1

ديدا للشكل الذي تتخذه هذه االستجابة العصابية هي من أهم العوامل التي تسبب المرض بل من أهمها تح
، فمن المتفق عليه أن العالقة المبكرة غير المشبعة بين الطفل ووالديه تبعث في نفس الطفل مشاعر 
الصراع واألحكام الخاطئة عن البيئة ، فالجو الطفلي المشبع دائما بالتهديد والعقاب أو بالهجر يؤدي إلى 

خوف . كما أن الدفعات الجنسية التي تستثيرها العالقات الالشعورية بين الطفل اإلحساس بعدم األمن وال
 ووالديه كفيلة أن تخلق نوعا من الكراهية والخوف والقلق ثم اإلحساس بالذنب أو الخوف من العقاب .

 عوامل االستعداد التكويني : - 2

غير معروف ، وعلى الرغم  -العصابية إن مدى تأثير العوامل البيولوجية في دفع الفرد إلى االستجابات 
هذه العوامل ، إال أنه لم توجد مدرسة واحدة أعطت  ۔۔من أن المدارس المتعددة قد اختلفت في تحديد أهمية 

لهذه العوامل األهمية األولى. د كما استبعدت الوراثة أصال باعتبارها سببا محتا للعصاب . ولكن ال تزال 
على انتشار العصاب بين عائالت العصابين أعلى من " انتشاره بين عائالت توجد بعض األمثلة التي تدل 

 غير العصابين .
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ولكن كل ما نستطيع أن نقول بشيء من الثقة أن هناك عوامل استعداد تكوينية كالحساسية الزائدة تجعل 
 الفرد أكثر قابلية لالنهيار العصبي .

 عوامل حضارية : - 3

ر العوامل الحضارية ) األصل العنصري أو القومي ( في مدى االستجابة كشفت لنا اإلحصاءات على أث
 للعصاب ، ورغم أن كل أشكال العصاب توجد في

كل المجتمعات دون استثناء . إال أنه يبدو أن تأثير هذا العامل أكثر وضوحا في تكوين المرض ذاته ال 
 في إحداث أو عدم إحداث العصاب نفسه .

 عوامل مساعدة : - 4

 هناك أيضا عوامل أخرى مساعدة أهمها :   

 )أ( الظروف التي تعكس الخبرات العقلية المبكرة فتخلق صراعا أو قلقا . 

 )ب( ظروف خوف تنشأ عن ضعف في العمليات الدفاعية ذاتها . 

 )ج( ظروف كامنة وتضم عمليات دفاعية معينة .

سباب اإلعاقة النفسية إلى نوعين فقط من ومن وجهة نظر أخرى ترى )سلوى المال ( أنه يمكن تصنيف أ
 األسباب هما كالتالي :
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 الوراثة -أوال 

للعامل الوراثي تأثيره الهام في نشأة األمراض النفسية ، وأهم وسائل دراسة التأثر الوراثي على المرض    
الية من االتفاق النفسي دراسة التوائم )*(. وتشير الدراسات التي أجريت حتى اآلن إلى أن هناك نسبة ع

في  % 70إلى  % 25بين التوائم في إصابتهم بالمرض النفسي فتتراوح في العصاب النفسي مثال من 
في حالة التوائم غير المتشابهة أو المتأخية . وفي حاالت  % 43إلى  % 15حالة التوائم المتشابهة ومن 

 بين الذهان نجد في الفصام أن النسبة في التوائم المتشابهة تتراوح

ويعلق المؤلف على هذه النسب بقوله إن نوع المورثات المدرسة الدرس مورثات رائدة ذات تأثير غير   
كامل بمعنى أنه ال يمنع تأثير العوامل السورية ، ألن الجو البيئي الذي يكتنف األسرة الواحدة يلعب دورا 

 .متساويا تقريبا كردكل فرد فيها

 العوامل البيئية -ثانيا 

هذه مجموعة من العوامل بالغة التركيب والتعقد والتعدد تتفاعل معا وتفاعل مع المكونات الوراثية لتخرج لنا 
نما  في النهاية بسلوك اإلنسان الراشد ، ومادام األمر كذلك ، فلن نتمكن من حصر العوامل البيئية وا 

االجتماعية وبعض العوامل  سنقتصر على عرض مركز لعدد من أهم العوامل المضيئة ألسلوب التنشئة
 االجتماعية المباشرة التي تؤثر على السلوك وتوجهه و جهات معينة : 

 وهو -بعد التوجه المتناقض للطفل أو ما يسميه البعض بالترابط المزدوج  - 1

العملية التي تتضمن إعطاء الطفل تعليمات بأن يفعل كذا وأال يفعله في نفس الوقت أو أن يعاقب على 
ل ونقيضه في آن واحد أو يكافأ على كليهما ، أو قد يتلقى تعليمات من األب بشيء معين عكس هذه الفع

 التعليمات
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من أهم أسباب اضطراب السلوك ، حيث يؤدي إلى كثير من النتائج ، منها اكتساب أنماط من  -من األم 
 التفكير المشوش واالنفعال الزائد أو إلى

 ومن ثم إلى الجناح في بعض األحيان . أنماط من السلوك االجتماعي ،

 كما يؤدي االعتماد العاطفي المستمر للطفل على اآلباء أيضا إلى نتائج ضارة - 2 

 بالطفل حيث تحده عاجزا عن االستقالل االنفعالي بذاته ومعرضا لإلصابة

 بالمرض النفسي ، والحرمان العاطفي الشديد يؤدي أيضا إلى نفس النتيجة . 

 تلعب العالقة بين األبوين دورا هاما في الصحة النفسية لألبناء ،كذلك  - 3

 -فتدهور العالقة بينهما وكثرة الشجار والبرود العائلي وتفكك أفراد األسرة 

 كلها عوامل لها تأثيرها على نشأة الكثير من األمراض العصابية والذهانية . 

 .ات أو المستشفيات لمدةوتلعب العزلة الطويلة المدى مثل اإلقامة بالمؤسس - 4

طويلة دورا هاما في نشأة الكثير من األمراض النفسية ، ولقد وجد الدكتور سويف في أحد أبحاثه في مصر 
زيادة في درجة القلق والتوتر النفسي لدى األطفال المقيمين في مؤسسة للرعاية الصحية لفترة طويلة من 

سئول عن ذلك هو الحرمان من الحياة االجتماعية السوية الوقت . ونستطيع أن نتصور طبعا أن العامل الم
 في هذه المؤسسات باإلضافة إلى فقدان العالقات العاطفية

 الدافئة مع اآلباء واألمهات .
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 كذلك نجد أن بعض األمراض النفسية تنتشر في األماكن اآلهلة بالسكان -5 

 ماعي .بعكس الضواحي حيث يتزايد الشعور باأللفة والترابط االجت

 كذلك فإن الطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها الفرد لها عالقة بتعرضه -6 

 لألمراض النفسية حيث نجد مثال أن أعلى نسبة للمرض بالفصام تأتي من

 الطبقة االجتماعية الدنيا في حين  تنتشر األمراض العصابية بين الطبقة االجتماعية العليا .

البنية المختلفة لحد ما يشير إلى أهمية عوامل أخرى من أسلوب السرية في باإلرادة إلى هار و العوامل 
المدرسة و الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم المختلفة . صور و العوامل اال قتل عدة من شركة من العوامل 

 المتشابكة تمثل كلها عوامل تدفع در اسرع إما بالتفاعل مع عوامل وراثية أو منفردة.

ض النظريات الحديثة أن تعالج األمراض النفسية بوصفها نتاج اخطاء في العالقات وتحاول بع   
كما يشرح كل من عبد الستار إبراهيم ورضوى  -االجتماعية السليمة , على أنه غير معروف لنا حتى اآلن 

على فيما إذا كان االضطراب النفسي نتاج اضطراب السلوك االجتماعي أو أنه سبب فيه . خذ  -إبراهيم 
سبيل المال العزلة االجتماعية المرضية التي وجد أنها تميز غالبية اضطرابات الشخصية هل تتسع قرية 
العزلة وتتجسد كنتيجة لالضطراب النفسي الذي يجعل الشخص عاجزا عن أن يكون عالقة إيجابية قائمة 

اآلخرين هو ما يدفع في حالة عزلة من  –لظروف معينة  -على األخذ والعطاء ، أم أن وجود الشخص 
بالشخص إلى اتخاذ العزلة والنفور من اآلخرين كأسلوب لحياته . في اعتقادنا أن هناك أنماطا من 

 االضطراب يلعب فيها العامل الشخصي ) االستعداد النفسي ، والوراثة ( دورا رئيسيا ) كما في حاالت 
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أساليب التفاعل باآلخرين وتنشئة الوالدين الوزن  الفصام ( ، وأنماطا أخرى يكون فيها العامل االجتماعي و
 األكبر كما في األمراض النفسية والجريمة

 في ضوء ما سبق يمكن تحديد ثالثة مصادر لإلعاقة النفسية هي :

 الوراثة . - 1 

 التعلم االجتماعي . - 2 

 الضغوط واألزمات البيئية . - 3

. وبالرغم من أن كل مصدر من المصادر كفيل وحده بأحداث اإلعاقة النفسية ، إال أن االضطراب النفسي 
 .يحدث عادة بسبب تفاعل هذه العناصر الثالثة مجتمعة، أو اثنين منها على األقل 
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 المحاضرة الثالثة
 أشكال و أنواع اإلعاقة النفسية 
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 كما سبق ذكره أن أنواع اإلعاقة النفسية تشتمل على أربعة أنواع من السلوك المرضي ، هي كالتالي : 

 اضطرابات الشخصية واألمراض النفسية والعقد النفسية واالضطرابات   السيكو فيسيولوجية .

 وسيتم تناول هذه األشكال أو األنواع كالتالي :

 اضطرابات الشخصية : -أوال 

تم تناول موضوع اضطرابات الشخصية في الفصول من األول إلى الرابع في الكتاب ، وذلك عندما تم    
 الحديث عن : النفس البشرية والسلوك اإلنساني والشخصية اإلنسانية والحاجات اإلنسانية .

وبصفة عامة فإن الشخصية المضطربة هي الشخصية التي تنطوي على خصائص معينة تسبب في 
اب توافق الفرد مع نفسه أو مع اآلخرين ، مع شعوره بالمعاناة وعدم السعادة لوجود مثل هذا اضطر 

االضطراب و نظرا لعمومية اضطرابات الشخصية ، فقد ال يرى الفرد مشكلة مع خصائص شخصيته 
 وبالتالي يمكن تشخيص اضطراب الشخصية إذا ما تسبب االضطراب في شعور الفرد بالتعاسة و المعاناة

أكثر من المعتاد ، وقد تسبب اضطرابات الشخصية المعاناة للمحيطين بالفرد وزمالئه في العمل أو أطفاله 
 أو زوجته وما إلى ذلك أكثر مما تسببه للفرد نفسه .

أربعة  -كما يرصدها كل من عبد الستار إبراهيم ورضوى إبراهيم  -ومن أهم اضطرابات الشخصية 
 : اضطرابات على النحو التالي

 الشخصية االضطهادية ) االضطهادي ( : - 1

تتميز الشخصية االضطهادية بوجود أفكار اضطهادية تجاه أغلب من يحيطون به مع كثرة التذمر    
والشكوى من أن الناس ال يقدرونه ، كما أنه كثير المشاجرة بما في ذلك أقاربه الحميمين ، فهو يتشاجر مع 

 ر كما أنه دائم الشكوى من اآلخرين وتمتلئ بهم المحاكم وأقسام زوجته لمجرد تعاملها مع شخص آخ
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البوليس كباحثين عن المتاعب والشكاوى من اآلخرين . كما تتسم شخصياتهم بالغرور والكبرياء والشعور 
 باالضطهاد السياسي . والشخص الذي يعاني من االضطراب االضطهادي كثير التذمر ، والشك في نوايا 

 

اآلخرين ، ويعزف عادة عن إظهار الثقة واالنفتاح على اآلخرين لخوفه من أن يفصح عن أشياء قد تستغل 
 ضده فيما بعد. والشخص االضطهادي شديد الحساسية للرفض ، أو لسوء نوايا اآلخرين . ولهذا فليس نادرا 

آلخرين ينتقدونه أو يضمرون أن تجد هذا الشخص ميا" للتهجم والعدوان على اآلخرين لمجرد إحساسه بأن ا
 له بعض السوء .

 الشخصية السيكو بآتية ) السيكو بآتي ( : – 2

أحيانا يطلق على الشخصية السيكو بآتية بالشخصية المضادة للمجتمع ، وذلك ألن سلوك صاحب هذه 
ون ، على اإلطالق . وهم أناس مندفع” الشخصية وذلك من وجهة نظر المجتمع سلوكا غير متزنا أو عاق

 ضعاف في إحساسهم باألم البشر ، وعدوانيين ، وضعاف الضمير ، ويعجزون عن حساب نتائج أفعالهم .

 اإلعاقة النفسية

وأصحاب هذا النوع من االضطراب يتسمون بالمقارنة بالعاديين من الناس بضعف الضمير ، واختفاء 
ند مواجهة اإلحباط أو الفشل إلى مشاعر الذنب ، والفشل في اكتساب الضوابط الداخلية . ويميلون ع

االندفاع والعدوان دون حساب للنتائج . وهم كذلك يتميزون بضعف المشاركة الوجدانية والتعاطف مع 
 اآلخرين، والعجز عن تقدير مشاعر اآلخرين .

وألن السلوك الجانح دائما يظهر في شكل عدائي ومعادي للمجتمع ، فإنهم يدعون أحيانا بالمرضى 
عيين ) سوسيوباتيين ( . وبرغم من أن الجريمة والعنف ، والقسوة هي السلوك الذي يلجأ إليه هذه االجتما

الفئة لحل صراعاتها عادة ، فإن هناك أنواع أخرى من االنحرافات التي تشيع في هذه الفئة كالسرقة والكذب 
 والخداع والتضليل .
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 الشخصية النرجسية ) النرجسي (: - 3

النرجسية فهي اضطراب يتسم صاحبه بالعظمة الزائدة واإلعجاب المفرط بالنفس واألنانية أما الشخصية 
والبرود والتعالي . ومن المعتقد أنها تعبر عن بناء تعويضي يقيمه الفرد بسبب أنواع الحرمان التي عاناها 

المستمرة التي أثناء طفولته ، كما أنها تشكل قدرة لحفظ الذات تساعد على تعويض الجروح النرجسية 
 يعانيها في العالم المحيط به واألنظمة األسرية المضطربة وظيفيا .

 الشخصية االعتمادية ) االعتمادي (: - 4

يتسم سلوك صاحب هذا النوع من الشخصية بأنه اتكالي ويلقي بأعباء ذاته على اآلخرين ، مع العجز    
حاجة ثابتة ومستمرة لتلقي الرعاية مما يدفع إلى عن عناية ذاته أو اآلخرين . وتتملك الشخص االتكالي 

السلوك التعلقي أو االلتصاق باآلخرين مع خوفه الشديد من االنفصال . وهو يجد صعوبة في االعتراض 
على اآلخرين أو عدم موافقتهم بسبب خوفه غير الواقعي من فقد المساندة أو االستحسان . ويجد صعوبة 

 أو أي شيء يخصه بسبب االفتقار إلى الثقة بالنفس والدافعية للعمل . في البدء في أي مشروع أو عمل

 األمراض النفسية: -ثانيا 

 وسيتم الحديث عن األمراض النفسية التالية : 

 القلق المرضي . -1

 الخوف المرضي . - 2 

 االكتئاب المرضي . - 3

 الوسواس المرضي . - 4 

 الهيستيريا .  - 5 

 وهن األعصاب . - 6 



علم النفس االعاقة                                                                            حماضرات يف   

 
21 

 

 وسيتم الحديث عن العقد النفسية التالية : العقد النفسية -ثالثا 

 عقدة اآلم . - 1

 عقدة األب . - 2

 عقدة الذنب . - 3

 عقدة النقص . -4

 اإلعاقة النفسية .

 . أو ما يطلق عليها من قبل األمراض السيكوسوماتية االضطرابات السيكو فيسيولوجية -رابعا 

أو األنواع الشائعة لإلعاقة النفسية ، يجب أن نوضح أن كل واحد منا لديه  وقبل الحديث عن هذه األشكال
درجة أو أخرى من اإلعاقة النفسية . فعلى سبيل المثال كل واحد منا قد يعاني من القلق والخوف 

 واالكتئاب ... ولكن بدرجة سوية ولفترات ليست طويلة وألسباب معروفة .

و يعاني من القلق والخوف واالكتئاب في مواقف ال تثير هذه أما المريض النفسي ) العصابي ( فه
 المشاعر عند معظم الناس أو يعاني من هذه المشاعر دون وجود سبب محدد .

بمعنى أن كل واحد منا يقلق ويخاف ويكتئب وينطوي لفترة ما استجابة المواقف الحياة المتنوعة والضاغطة 
الخوف المرضي واالكتئاب المرضي ... حين ال يتناسب كم ... إال أننا نطلق مصطلح القلق المرضي و 

الحزن والتعاسة التي يبديها الشخص مع الحدث أو الموقف ، وحين يستمر ذلك أطول من المدة التي 
 يستغرقها معظم الناس .

 األمراض النفسية : -ثانيا 

خص المريض نفسيا ) قبل استعراض بعض األمراض النفسية الشائعة ، يمكن تحديد سمات أو صفات الش
 العصابي ( كالتالي :
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مصطلح السمة يشير إلى تلك الصفات أو الخصال التي تظهر في سلوك الفرد بشكل دائم نسبيا وبشكل 
 متسق اإلعاقة النفسية النوم واالنواع وبرامج الرعاية

فاعل الفرد وهناك ثمة اتفاق بين الباحثين على أن الشخصية عندما تضطرب وتتأزم طرب معها أغاط ت
 باآلخرين .

وهناك كم من الدراسات يؤكد أن المرضى النفسيين المحجوزين في المستشفيات النفسية بالمقارنة بالعاديين 
 يميلون إلى العزلة االجتماعية ويعزفون عن االستمرار في التفاعل المتبادل باآلخرين لفترات طويلة .

 

 نذكر الشائع منها كالتالي :ويتسم العصابي بصفة عامة بعدة سمات أو صفات 

 وجود صراعات داخلية .  -1

 تصدع في العالقات الشخصية . - 2

 المعاناة من مشاعر القلق  - 3 

 المعاناة من مشاعر االكتئاب .  - 4

 تمركز حول الذات .  - 5

 عدم الثقة في النفس . - 6

 تعاسة . - 7

 الشعور باإلثارة . - 8

 الحساسية الزائدة . - 9
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 الشكوك غير المعتدلة . – 10

 الوساوس واألفعال القهرية . - 11
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 المحاضرة الرابعة
 المعاق واالعاقة من منظور نفسي
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 سمات أو صفات شخصية المعاق :   

وحيث إن االختالف بين الشخصية السوية وغير السوية هو اختالف في الدرجة وليس في النوع ، كذلك 
 شخصية غير المعاق وشخصية المعاق هم اختالف في الدرجة وليس في النوع .فإن االختالف بين 

 هذا ويمكن تحديد بعض السمات أو الصفات العامة التي تتصف بها شخصية المعاق في اآلتي :

 شخصية المعاق حاليا إما منظومة أو عدوانية وذلك قبل القيام بعمليات - 1

 ليمي والمهني .التأهيل الطبي واالجتماعي والنفسي والتع

 ضعف الشعور باالنتماء للمجتمع من منطلق انتماء المعاق إلى مجتمع المعاقين -2

: أن أسعار المعاق بأنه عضو Roger Barkerكمجتمع نوعي و كجماعة أقلية هامشية ويرى  روح باركر
النحت ، هذا في جماعة أقلية تخدم كغيرها من هذا النوع من الجماعات للضغوط االجتماعية من قبل 

 الشعور ينمي في المعاق الشعور باالغتراب عن مجتمعه .

 يعاني المعاق مالها من إحبال و كنتيجة الصعوبات التي يواجهها في حياتها -3

 والقيود التي تفرضها اإلعاقة، عليه .

 يعاني المعاق في كثير من األحيان من ضعف الثقة في النفس ، وأنه غير قادر - 4

 ا يستطيع اآلخرون تحقيقه من غير المعاقين . على تحقيق م
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 قد يؤدي ضعف الثقة في النفس إلى شعور المعاق بالتبعية لآلخرين واالعتماد - 5

 عليهم وخاصة األسرة .

 تهديد عاطفة اعتبار الذات : تعتبر صورة جسم اإلنسان إحدى جوانب صورة - 6

صورة المعاق ، وهذا بدوره يؤثر سلبا على صورة الذات لدى اإلنسان ووجود اإلعاقة بال شك يؤثر في 
 صورة أجسامهم وهذا يمثل تهديدا لعاطفة الذات لديهم . الذات لديه . فبعض المعاقين تجدهم ال يحبون

 نظرا لالتجاهات والسلوكيات السلبية لدى كثير من الناس نحو المعاقين -7 

الشك نحو األخرين نتيجة لهذه االتجاهات وقضاياهم ، فإننا نجد أن معظم المعاقين لديهم شعور ب
 والسلوكيات .

 مجموعة أخرى من السمات هي : Kliemkeويضيف كليمك 

 الشعور الزائد بالعجز ، مما يولد اإلحساس بالضعف واالستسالم لإلعاقة  - 8

 الشعور الزائد بالنقص ، مما يعوض تكيفه االجتماعي ، ويتكون هذا الشعور – 9

 المتكرر في عدد من المواقف أو عدم قدرة المعاق على منافسةبسبب الفشل 

 زمالئه غير المعاقين .

عدم الشعور باألمن ، مما يولد لديه القلق والخوف من المجهول ، والخوف منمرافقة اآلخرين له  - 10 
 باستمرار.
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 النفسية . ضعف االتزان االنفعالي لدى المعاق مما يجعله أحيانا معرضا لبعضالمشكالت - 11

ونظرا لهذه السمات، أو الصفات التي غالبا ما تتصف بها شخصية المعاق ، فإنه يكون في حاجة إلى 
من المحيطين به وخاصة األم واألب واألخوة والزوج أو الزوجة  Social Supportالدعم االجتماعي 

عديد من المختصين أمثال واألصدقاء .. كذلك فإن المعاقين يكونوا في حاجة إلى مساعدة مهنية من ال
األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي ومدرس التربية الخاصة .. لمساعدتهم على التغلب على 

 الصفات المعوقة التي تم ذكرها آنفا بالنسبة لسمات شخصية المعاق .

 القيود النفسية لإلعاقة 

سرته وحياته االجتماعية والتعليمية لإلعاقة آثار سلبية عديدة ومتنوعة ، تترك بصماتها على المعاق وأ
والوظيفية ، واإلعاقة غالبا ما تفرض قيودا عديدة تحد من قدرة المعاق على التفاعل والحركة ، ومن 

 االستفادة الكاملة من الخبرات التعليمية والمهنية التي يستطيع الفرد العادي االستفادة منها .

ق : القيود الجسمية والقيود االجتماعية والقيود النفسية .. ومن القيود التي تفرضها اإلعاقة على المعا
 ويمكن رصد القيود النفسية كالتالي : 

 الشعور بالنقص أو الدونية . - 1

 الشعور بعدم األمان . - 2

 الحد من قدرة المعاق على إدراك أشياء معينة . - 3

 الشعور باإلعاقة كمصير ضاغط مؤلم . -4

 الخوف من المراقبة المستمرة من اآلخرين .  -5
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 الخوف من المجهول و من الموت .  - 6

 الشعور باإلحباط وانخفاض الحالة المعنوية . -7

 االضطرار لالعتماد على اآلخرين .  - 8 

 التشاؤم واإلحساس بعدم الرضا والسعادة . -9

 Self Devaluationاته تهديد عاطفة الفرد لذاته أو عدم تقدير الفرد لذ – 10 

فيشعر المعاق بأنه غير كفء ألداء ما يقوم به من األعمال التي يطلبها منه اآلخرون ، ولهذا يشعر بأنه 
كشخص  Self - Conceptعديم القيمة وال وزن له . وينظر المعاق لنفسه أو أن مفهومه عن نفسه 

 فاشل وعاجز وأقل من غيره ، أو أنه شخص ال قيمة له .

 استجابات المعاقين نحو إعاقتهم . 

تختلف استجابات المعاقين نحو إعاقاتهم ، وذلك يرجع إلى العديد من العوامل سواء كانت عوامل ذاتية ) 
 ترجع إلى المعاق نفسه ( أو عوامل بيئية

 )ترجع إلى البيئة المحيطة به ( .

وجد  -على سبيل المثال  -البصر  (عن السلوك التوافقي للمراهقين كفيفيSommersوفي دراسة )سومرز
 أنهم يستجيبون لهذه اإلعاقة بواحد أو أكثر من االستجابات السنة التالية : 

عجزه ويتقبلها ويحاول أن  استجابات تعويضية سليمة : يعترف الشخص بنواحي قصوره الناتجة عن - 1
يحقق ما تصبو إليه نفسه من مثال روحا للتنافس حتى  يقلل منها وذلك عن طريق التعويض . فقد يظهر

 مناقشته للمشكالت المتعلقة بعجزه فإنه ال يبدي أي تجنب لها . -أهداف معقولة وعند 
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 استجابات تعويضية مفرطة: في هذه الحالة يبدي الشخص عدوانا زائدا - 2

 واستياء من النقد .

 استجابات اإلنكار: ال يعترف الشخص بنواحي القصور الفعلية وميوله - 3

 وينكر أن كف البصر إعاقة ويتجنب مناقشة المشكالت المتصلة بعجزه . 

 استجابات دفاعية : يستخدم التبرير أو اإلسقاط إلعطاء أسباب مقبولة - 4

اجتماعيا لسلوك الشخص ، حتى يحمي نفسه من ضرورة االعتراف باألسباب الحقيقية إلخفاقه  ويلوم 
 نه يعامل بطريقة غير عادلة . المجتمع لتحيزه ضد المكفوفين ويشعر أ

عجزه البصري ، ويتراجع  استجابات انسحابية: تتركز أفكار الشخص كفيف البصر ونشاطاته حول - 5
انفعاليا أو على أساس منطقي . ويتميز بتجنبه لالتصاالت االجتماعية والتنافس مع غيره فيما عدا الذين 

 الشعور بالدونية ، ويستغرق في ألوان النشاطيتشابهون معه في ناحية العجز ، ويسيطر عليه 

 الفردية وأحالم اليقظة .

 استجابات السلوك غيرمتوافق : يظل الشخص غير متوافق ، وغير قادر على -6 

 Selfمواجهة مشكالت الحياة ، ويظهر سوء التوافق في أغراض كثيرة منها التمركز حول الذات 

Centeredness لقلق الشديد .وعدم الثبات االنفعالي وا 

وفي ضوء هذه القيود .. يجب أن نؤكد على ضرورة زيادة االهتمام برعاية وتأهيل المعاقين سعيا وراء 
يمانا بمبدأ تكافؤ  تحرير هؤالء المعاقين من قيود العزلة واالنطواء والغربة التي تفرضها طبيعة اإلعاقة ، وا 

 بدور فعال في مجتمعه وفقا إلمكاناته . الفرص والمساواة ، حيث إن لكل فرد الحق في أن يقوم
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 العالج النفسي لألمراض النفسية  
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وفي هذا السياق يشير محمد شعالن إلى أنه مع الطفرة الهائلة في العالج الدوائي لألمراض النفسية اعتقد 
.. إال أن المتحمسين للعالج الدوائي  الناس أن هذا هو االتجاه الحديث والفعال في مجال الطب النفسي

أنفسهم أصبحوا اآلن يدركون أن هناك نسبة ليست بالبسيطة من مفعول العالج الدوائي تنتج من جراء 
التأثير النفسي أو اإلرضائي للدواء وهو يعتمد على عوامل عدة من بينها شخصية الطبيب .. وقد تصل 

مفعول العالجي ككل ، أي أن هناك عودة لالعتراف بتأثير من ال % 60نسبة مفعول العالج النفسي إلى 
العالج النفسي ... رغم ذلك فإن الجمهور ما زال يعتقد أن العالج يأتي نتيجة تأثير الدواء ويتغافل عن 

 تأثير العالج النفسي . ولذلك فهناك حاجة إلى توعية الجمهور بقيمة وأهمية العالج النفسي .

 :تعريف العالج النفسي  -

العالج النفسي هو عملية إحداث تغييرات نفسية في المريض بواسطة وسائل نفسية . ويكون العنصر 
المعالج هنا هو عالقة المعالج ) الطبيب النفسي أو األخصائي النفسي ( بالمريض ويحاول المعالج أن 

، ويشجع نمو يخفف من االضطرابات النفسية للمريض ، ويغير أو يعكس أنماط سلوكية سيئة التكيف 
 شخصيته وتطورها .

 لماذا نلجأ إلى العالج النفسي ؟ -

 يعدد كل من عبد الستار إبراهيم ورضوى إبراهيم أسباب اللجوء إلى العالج النفسي كالتالي : 

 تقوية الدافع للتغيير اإليجابي .  - 1

 إطالق االنفعاالت وتيسير التعبير عن المشاعر. - 2

 مو وتطور الشخصية .إطالق إمكانيات الن - 3 

 تعديل أسباب التفكير الخاطئة . - 4
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 المعرفة بالذات . - 5 

 تغيير العادات المرضية . - 6

 تدريب المهارات االجتماعية والعالقات باآلخرين . - 7 

 أنواع العالج النفسي : -

 يرصد عالء الدين فرغلي بعض أنواع العالج النفسي كالتالي :

: العالج الفردي هو عالج حالة فردية وتلعب العالقة المباشرة  والعالجالجماعي ، العالج الفردي - 1 
بين المعالج والمريض دورا رئيسيا في عملية العالج . أما العالج الجماعي ، فهو عالج مجموعة من 

 . الحاالت المتشابهة في المرض أو االضطراب أو غير المتشابهة

و عالجاألسباب يركز على أسباب المرض أو االضطراب األعراض  عالج األسباب ، وعالج - 2 
 أما عالج األعراض ، ..  وعالجها مما يؤدي إلى اختفاء األعراض

 فيركز على أعراض المرض أو االضطراب دون اهتمام باألسباب .

 : العالج المطول هو العالج الشامل الذيوالعالج المختصر، العالج المطول - 3

الشخصية ككل متكامل ، ويستغرق وقتا أطول . أما العالج المختصر ، فهو العالج يهدف إلى إعادة بناء 
 الذي يحدد هدفا واحدا للعالج ، ويتم في وقت قصير .

و العالج السلوكي يهدف إلى تغيير السلوك المرضي المكتسب .  المعرفي العالج السلوكي، والعالج - 4 
 أما العالج المعرفي فيركز على تغيير الجوانب المعرفية والعقلية الخطأ لدى المريض .
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، العالج العميق ) أو التحليلي ( يهدف إلى اكتشاف المواد المكبوتة  العالج العميق، والعالج السطحي -5
ظهارها ح حولها. أما العالج السطحي ، فيهدف إلى إعادة الهفة، و  يث تتركز الصراعاتلدى المريض وا 

 الدانة، المربد ومساندته ، دون الدخول إلى أعماق، وصراعاته . ( 

العالج الموجه يقوم فيه، المعالج بها ورد فعال ونشط في كشف  العالج الموجه، والعالج غير الموجه -6
وك الموجب الخطط ليؤثر في الشخصية . أما العالج غير الموجه ، صراعات المريض وتوجيهه نحو السل

فيكون المعالج فيه أقل إيجابية، ، ويقتصر دوره على تهيئة المناخ العالجي الذي تسوده المودة والتسامح 
حتى يشعر المريض باألمن والتقبل فيخرج كل ما لديه، من أفكار ومشاعر وأسرار خاصة دون خجل 

 مرآة عاكسة لمشاعر واتجاهات المريض ،ويكون المعالج ك

 وبذلك تتضح شخصيته ويزداد استبصاره . 

 و عالج الفرد يهتم أساسا بعالج المريض ومساعدته عالج الفرد، وعالج البيئة - 7

لحل مشكالته وتحقيق مستوى أفضل من التوافق النفسي ، وال يهتم بربط العالج بمواقف حياة المريض أو 
. أما عالج البيئة ، فيتضمن إحداث تغييرات في البيئة التي يعيش فيها المريض ، ويدخل بيئته الخارجية 

 في تخطيط عالجه أدوار كل من المعالجين وأفراد األسرة والمخالطين .

 . العالج المرن يتم فيه االختيار بين طرق العالج العالج المرن ، والعالج الملتزم -8

، أو توليف الطريقة المناسبة للحالة واستخدامها . أما العالج الملتزم ، فهو  النفسي المختلفة بمرونة وانتقاء
 اتباع طريقة محددة من طرق العالج النفسي وااللتزام بها ، وعدم الحياد عنها .
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وذلك ألنهم في حاجة  Psycho- Counsellingالمعاقون من الفئات التي تحتاج إلى اإلرشاد النفسي 
 إلى أن يفهموا أنفسهم ويتعرفوا على حاجاتهم ويحددوا مشكالتهم ويختاروا التعليم أو الحرفة المناسبة لهم .

ويتولى مسئولية اإلرشاد النفسي كل من األخصائي النفسي والطبيب النفسي ، وممكن أن يساعدهم في ذلك 
 األخصائي االجتماعي .

ية اإلرشاد النفسي للمعاقين سيتم إلقاء الضوء على مفهوم اإلرشاد ودور المرشد في تحقيق ونظرا ألهم
 المهام السابق اإلشارة إليها .

اإلرشاد النفسي بأنه عملية موجهة تعليميا ، تتم في إطار بيئة اجتماعية بين  Gustadعرف جوستاد
معرفة والمهارة في مساعدة المسترشد شخصين في أغلب األحوال ، حيث إن المرشد شخص مهني لديه ال

نتاجا في المجتمع .  ليتعلم أكثر من ذاته ، وكيفية تحقيق أهدافه بشكل واقعي ، مما يجعله أكثر سعادة وا 
اإلرشاد النفسي بأنه عملية مهنية موجهة نحو التخطيط  Brammer&Shostromويری:برامروشوستروم

مساندة في مواجهة الضغوط التي تطرأ على الحياة اليومية المنطقي وحل المشكالت واتخاذ القرارات وال
اإلرشاد  Pietrofesa&Hoffmanلألشخاص األسوياء )العاديين( . كما عرف كل من بتروفيزاوهوفمان

 النفسي بأنه عملية مساعدة األفراد في تحقيق فهم أكثر ألنفسهم وحل مشكالتهم.

عملية بناءة تهدف إلى مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته : اإلرشاد النفسي بأنه حامد زهرانأخيرا ، عرف 
ويدرس شخصيته ويعرف خبراته ويحدد مشكالته وينمي إمكاناته ويحل مشكالته في ضوء معرفته ورغبته 
وتعليمه وتدريبه لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أهدافه وتحقيق الصحة النفسية والتوافق شخصيا وتربويا 

 ومهنيا وأسريا وزواجيا.

 وء التعريفات السابقة يمكن تحديد خصائص اإلرشاد النفسي في التالي: في ض

 اإلرشادعالقة مهنية متبادلة وجها لوجه بين المرشد ) وهو هنا األخصائي - 1

 النفسي ... ( والمسترشد ) وهو هنا المعاق أو أسرته ( .
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أو جماعة ) مثل :  أسرة المسترشد قد يكون شخصا أو أكثر ، على سبيل المثال قد يكون فرد أو - 2
 جماعة الفصل وجماعة العمل وجماعة الرفاق ...( أو

 منظمة ) مثل : جمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي ...(. 

 اإلرشاد يهتم بالفرد السوي لمساعدته على أن يفهم نفسه وفي التغلب على - 3

 المشكالت التي تواجهه والتي ال يستطيع أن يتغلب عليها بمفرده .

يتوفر في  - 5يوفر المرشد الظروف التي تسهل عملية التغيير المطلوبة من خالل المقابالت .  - 4
 اإلرشاد عنصران : اإلنصات ، والتفاعل المتبادل . 

 على المرشد أن يدرس ويتفهم المسترشد . - 6

 يتم اإلرشاد في إطار من السرية وتحكمه أخالقيات المهنة . -7 

 قصير في األداء .اإلرشاد ذو مدى  - 8

اإلرشاد يهتم بالفرد وليس بالمشكلة التي يعاني منها ، باعتبار أنه يستطيع أن يعالج مشكالته إذا لم  -9
 يكن مضطربا انفعاليا . 

 اإلرشاد عملية هادفة لتحقيق أهداف تنموية ووقائية وعالجية بنفس – 10

لوقائية ، بينما األهداف العالجية تأخذ أهمية ثانوية الترتيب . بمعنى أن األولوية تعطي لألهداف التنموية وا
. 

ومن أنواع اإلرشاد النفسي اإلرشاد الزواجي ، والذي يقصد به توجيه الراغبين في الزواج إلى ما لديهم من 
عيوب وراثية أو أمراض الدم . حيث إن الوراثية تعتبر عامال هاما في حدوث التخلف العقلي والصمم لدى 
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يتم اإلرشاد الزواجي من خالل مكاتب فحص الراغبين في الزواج . كذلك ينصح بالتقليل من األبناء . و 
 الزواج المغلق في إطار األسرة والعائلة الواحدة ) زواج األقارب (

 

خاصة أنه وجد أن بعض هذه الزيجات تكون نتيجتها حاالت إعاقة في أبناء هذه األسر . ويعمل المرشد 
Counsellor / Guide لى توجيه المسترشد لتحديد أهدافه بدقة ووضوح وواقعية ، وتحديد الوسائل ع

المتاحة وابتكار أخرى لتحقيق هذه األهداف ، ثم تقييم هذه الوسائل ، وعقد المفاضلة فيما بينها وذلك 
الختيار الوسائل المناسبة لتحقيق األهداف المحددة . ويستخدم المسترشد في ذلك ما لديه من معرفة 

هارات وخبرات . واختيار االتجاه وأسلوب العمل يجب أن ينبع من المسترشد وليس للمرشد أي حق في وم
 فرض أي رأي أو تصرف ال يرغبه المسترشد .

وعلى المرشد أن يوضح أفضل السبل التي يقتنع بها المسترشد والتي لو سلكها ألخذ مكانه المناسب في 
ذا اختار المسترشد أهدافا أو الحياة وحقق التوافق مع المجتمع بما ي جعلهسعيدا  ومنتجا في المجتمع . وا 

وسائل لتحقيق تلك األهداف ال يقرها المرشد وال يقتنع بها ، فعليه أن يفصح عن رأيه بصراحة دون أن 
 يواجه لوما أو تقريرا للمسترشد وبدون أن يرغمه على قبول وجهة نظره .

رشاد النفسي يجب توضيح نقطة هامة هو أن شفاء المريض وفي ختام الحديث عن العالج النفسي واإل
النفسي مرتبط بوجود الدافع الداخلي لديه نحو الشفاء واهتمامه بالعالج وحرصه على التعاون مع المعالج 

 أو المرشد .

او من هذه العوامل أيضا تلك العالقة الشخصية الفريدة التي تتصف بالدفء والود والتي تقوم بين المعالج 
أو المرشد والمريض . عالقة الصداقة والتسامح هذه تساعد المريض على الكشف عن صراعاته العميقة 

 ومشكالته الصعبة دون أن يخاف من الرقيب أو من االنتقام أو الثأر أو من النقد أو من العقاب .
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 ةبعالمحاضرة السا
دور األخصائي النفسي والطبيب 

 النفسي في مجال عالج ذوي
 سيةنفاالعاقة ال
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يعتبران من الركائز  Psychiatryوالطب النفسي  Psychologyمما ال شك فيه أن علم النفس 
 األساسية للطب الحديث ، ويسيران في التطور جنبا إلى جنب مع فروع الطب األخرى .

ذوي  ويتحمل كل من علم النفس والطب النفسي مسئولية رئيسية في عالج األمراض النفسية لدى
 االحتياجات الخاصة ممن لديهم إعاقة نفسية .

هذا ليس معناه أن العلوم والمهن األخرى المعنية ليس لها دور .. فعلى سبيل المثال فإن مهنة 
لها دور مساعد في هذا الشأن نظرا ألن اإلعاقة  Social Work Professionالخدمة االجتماعية 

 لعوامل االجتماعية والبيئية المحيطة بالشخص .النفسية تنشأ نتيجة عدة عوامل منها : ا

وبشكل أكثر تفصيال تتضافر مهن طبية ونفسية واجتماعية متنوعة للقيام بعمليات العالج النفسي 
كما  -وتقديم الخدمات العالجية للمرضى باألمراض النفسية واألمراض العقلية ، ولعل من أهمها 

 نذكر هذه المهن : -براهيم يرى كل من : عبد الستار إبراهيم ورضوى إ

 

استشاري الطب النفسي وهو الطبيب الحاصل على بكالوريوس في الطب والجراحة ، وتدرب  - 1
لمدة ال تقل عن عامين كطبيب نفسي مقيم بمؤسسة عالج نفسي ، ثم حصل على درجة الماجستير 

الطب النفسي ، ال تقل عن والدكتوراه في الطب النفسي مع خبرة تؤهله للعمل كاستشاري في ميدان 
 ثالث سنوات بعد حصوله على الدكتوراه أو الزمالة البريطانية أو البورد األمريكي في الطب النفسي

 أخصائي الطب النفسي : - 2

وهو الحاصل على بكالوريوس في الطب والجراحة وماجستير أو ما يعادله في الطب النفسي ، 
 الماجستير . وات خبرة بعدفضال عن قضائه مدة ال تقل عن ثالث سن
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السيكولوجي : وهو الحاصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس في  -االستشاري النفسي  - 3
علم النفس مع حصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه في علم النفس اإلكلينيكي مع خبرة في 

 ميدان العمل النفسي ال تقل عن ثالث سنوات .

 

 النفسي :األخصائي  - 4

وهو الحاصل على درجة الماجستير في علم النفس اإلكلينيكي بعد حصوله على درجة البكالوريوس 
 أو الليسانس في علم النفس مع خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في ميدان القياس والعالج النفسي .

 

ة االجتماعية االستشاري االجتماعي : وهو حاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير في الخدم -5
 الطبية .

 األخصائي االجتماعي المتخصص ؛ - 6 

وهو الحاصل على درجة الماجستير في الخدمة االجتماعية الطبية مع خبرة ال تقل عن ثالث سنوات 
 في الميدان .

 مدير التمريض : - 7

تقل  وينبغي أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه أو الماجستير في التمريض النفسي مع خبرة ال
 عن خمس سنوات في ميدان الطب النفسي

 استشاري التأهيل النفسي : -8
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وهو الحاصل على الدكتوراه في التأهيل النفسي ويرأس أقسام العالج بالعمل والعالج الطبيعي والتربية 
 ويشرف على تنفيذ البرنامج التأهيلي للمرضى . -البدنية 

 

 أخصائي العالج الطبيعي : - 9

اإلصابات الناتجة عن قصور حركة المرضى واإلشراف على العالج بالماء واالسترخاء  ويقوم بعالج
 والعالج باإلبر الصينية .

 أخصائي العالج بالعمل ؛ – 10

متخصص في التأهيل والحاصل على درجة الماجستير في العالج بالعمل ووضع خطة عالجية 
 لتجارة الخفيفة والديكور .للمريض ، سواء بالعمل الزراعي أو الفني ، أو أعمال ا

 

 دور األخصائي النفسي في مجال عالج ذوي االعاقة النفسية

 مقدمة :

تسببت الثورة العلمية والتكنولوجية التي يعيشها العالم المعاصر في دعوة جميع دول العالم إلى 
الذي دعا الدول االهتمام بقضايا علم النفس عن غيرها من القضايا االجتماعية واالقتصادية ، األمر 

النامية المتقدمة بل والدول النامية أن تسعى جاهدة إلى العناية الفائقة باإلنسان ، حتى أصبح هو 
محور الحياة في السنوات األخيرة . فحيث يوجد اإلنسان كفرد أو مجموع البد وأن يكون هناك اهتمام 

 بالعوامل النفسية ، ومن ثم تبرز قيمة الدراسات النفسية .
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رى محمد أبو العال أن علم النفس أحد العمد الحضارية التي تسهم إسهاما إيجابيا في تحقيق رضا وي
 الفرد وسعادته ، وأداة رئيسية في تحقيق فهم الفرد النفسية وفهم اآلخرين له .

 

وعلم النفس في صورته الحديثة يعتبر علما جديدا نسبيا ، ألنه كان يدرس ضمن دائرة الفلسفة ، ثم 
ينفصل عنها بالتدريج ، ثم تأثر بعد ذلك بأبحاث و نظريات علوم الحياة ، ثم استقامت طرائقه  أخذ

 ووضح منهجه وأسلوبه وتحدد ميدانه ، فأصبح اليوم علما قائما بذاته له مبادئه ونظرياته العلمية .

 تعريف علم النفس :

 هناك تعريفات عديدة لعلم النفس نذكر منها على سبيل المثال :

 علم النفس هو علم الهندسة البشرية . - 1

 علم النفس هو العلم الذي يبحث في كل ما يفعله اإلنسان من سلوك . - 2

علم النفس هو العلم الذي يهتم بدراسة السلوك اإلنساني مستخدما المنهج العلمي لدراسة هذا  - 3 
 السلوك ، بهدف محاولة فهم اإلنسان. 

 العلمية لصحة اإلنسان النفسية .علم النفس هو الدراسة  - 4

 

علم النفس هو العلم  -6علم النفس هو الدراسة العلمية للسلوك والعمليات العقلية والنفسية .  - 5
 الذي يبحث في الحياة العقلية شعورية كانت أو الشعورية بمظاهرها الداخلية والخارجية .

 بناء شخصية اإلنسان علم النفس هو العلم الذي يهدف إلى معرفة كيف يمكن - 7

 على أساس سليم ، ووقايته من مظاهر االضطراب النفسي أو العقلي . 
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 موضوعات علم النفس :

 يهتم علم النفس بدراسة وفهم موضوعات عديدة تدخل في ميدان تخصصه نذكر منها :

 السلوك اإلنساني . - 1

 الدوافع . - 2

 

 الشخصية . - 3

 الحاجات .  - 4

 التعلم .مبادئ  - 5

 األمراض النفسية6

 األمراض العقلية  7

 الفروق الفردية 8

 الذكاء 9

 التفكير  - 10

 االنفعاالت  - 11

 العمليات الشعورية والال شعورية .  - 12
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 علم نفس الفئات الخاصة

العلم النفس فروع أو مجاالت عديدة نذكر منها على سبيل المثال : علم النفس العام ، وعلم النفس 
الفسيولوجي ، وعلم نفس الحيوان ، وعلم نفس الطفل ، وعلم النفس التربوي ، وعلم النفس الطبي ، 

 وعلم النفس الجنائي ، وعلم نفس الفئات الخاصة .

ويهتم علم نفس الفئات الخاصة باألسس السيكولوجية العامة لسلوك الشواذ ) غير األسوياء ( 
Abnormal  المنحرفون ...(  -البكم  -الصم  -المكفوفون  -ن عقليا المتخلفو  -) المتفوقون عقليا

 ويعمل على التعرف على أسباب الشذوذ أو االنحراف .وتعتبر األمراض النفسية والعقلية من أهم 

 

أنواع الشذوذ الذي يعني علم النفس المرضي وعلم نفس الفئات الخاصة بدراستها لمعرفة أسبابها 
 وأحسن الوسائل لعالجها 

 نفس المرضيعلم ال

علم النفس المرضي هو أحد فروع أو مجاالت علم النفس بدراسة وتشخيص السلوك المرضي ، 
 - 3اضطرابات أو أمراض نفسية .  - 2اضطرابات الشخصية .  - 1والذي يمكن تصنيفه إلى . 

 اضطرابات أو أمراض عقلية .

 دور الطبيب النفسي في مجال عالج ذوي اإلعاقة النفسية • 

 Illness / Siknessالمرض : مقدمة

بالمعنى الطبي التقليدي هو حالة تتملك شخصا فتحوله إلى شخص مختلف جذريا عن حالته السوية 
. 

مفهوم نسبي من القسيم االجتماعية لدى اإلنسان .  Healthالصحة . والصحة  والمرض عکس
 الصحة تاج فوق رؤوس األصحاء ال يعرفه إال المرضى (.» والمثل يقول : 
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الصحة على أنها حالة السالمة والكفاية البدنية والعقلية  WHOولقد عرفت منظمة الصحة العالمية 
 عجز .واالجتماعية الكاملة وليست مجرد الخلو من األمراض أو ال

 

 . Medicineومن المهن الرئيسية المهتمة بصحة اإلنسان مهنة الطب 

وتعتبر مهنة الطب من أقدم المهن التي عرفها اإلنسان ، والتي تهتم بعالج األمراض التخفيف األلم 
 لدى المرضى ، حتى يتمتعوا بحالة صحية جيدة مرة أخرى.

 

تشخيص األمراض ، كذلك ينتقي الطبيب أسلوب وتستخدم مهنة الطب أساليب عديدة ومتقدمة في 
العالج المناسب حسب الحالة الصحية للمريض أو للمعاق من ضمن أساليب عالجية عديدة نذكر 
منها على سبيل المثال : العالج بالدواء ، العالج باألشعة ، العالج بجلسات العالج الطبيعي ، 

مات الكهربائية ، العالج باتباع نظام غذائي معين العالج بإجراء العمليات الجراحية ، العالج بالصد
. 

وهناك مهن حديثة نسبيا ظهرت كمهن مساعدة وتكميلية لمهنة الطب هي : مهنة التمريض ومهنة 
 العالج الطبيعي .

ومن فروع الطب الحديثة نسبيا الطب النفسي . وهو فرع مسئول عن عالج األمراض النفسية 
 الشخصية .واألمراض العقلية واضطرابات 

ابن سينا ، وكتب عن محاوالت قيمة لعالج بعض االضطرابات النفسية والعقلية تجعله » وقد قدم 
من أحد األطباء النفسيين األوائل في تاريخ المعرفة البشرية ، حتى قبل أن يتطور هذا الفرع بالشكل 

 نا إشارات متعددة الذي نعرفه عليه اآلن . فمن ناحية يجد المطلع على كتابات الشيخ ابن سي
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لألمراض النفسية والعقلية بل إنه يخصص أقساما مستقلة من كتبه ألمراض كالقلق ، والهيستيريا ، 
 والسوداوية ) االكتئاب ( وفقدان الذاكرة ، والمشكالت الجنسية . ويبدو أنه لم

 

عن ذلك يدل يكتف بالوصف لهذه األمراض بل قدم محاوالت لعالجها . وبعض ما يرو يه في كتبه 
على تنبه عبقري مبكر منه لبعض الحقائق في دراسة األمراض النفسية والعقلية بربطها بالتغيرات 

 الفسيولوجية كما في هذه الحالة :

مريض بالسوداوية ) هل يقصد ابن سينا هنا مفهوما قريبا عن المفاهيم المعاصرة لالكتئاب أم 
قد تحول البقرة. وأصبح لذلك مصدرا دائما لفزع أبيه ، الهيستيريا ؟ ( كانت تتملكه الهواجس بأنه 

صراره على أن يذبحوه حتى  ولمضايقة المحيطين به بسبب فزعه الدائم ، وخواره المستمر كالبقرة ، وا 
 يستفيدوا بلحمه .

 

وكان من نتيجة ذلك أن امتنع المريض عن الطعام ونقص وزنه و هزل هزاال شديدا . وعندما دعي 
قبل مشاهدته للمريض ، من يبلغه بأن الجزار أتي في  -الج هذا المريض ، أرسل ابن سينا لع

الطريق لتحقيق رغبة المريض في الذبح . وبعدها بفترة دخل ابن سينا على المريض وفي يده سكينة 
وهو يتساءل : أين البقرة التي نريد ذبحها ؟ فانبعث من المريض خوار البقرة ملفتا النظر لموقعه . 

امر من ابن طرح المريض أرضا ، وأوثقت قدماه ويداه . وشمر ابن سينا ذراعيه ، وشهر سكينته وبأو 
أشاح وجهه فجأة ، وألقى بسكينته جانبا وهو يقول  -أي ابن سينا  -استعدادا لذبح المريض . ولكنه 

 ذبحها .  : ) إنها بقرة ضامرة وهزيلة ، ولم يجيء ذبحها بعد ، وأنه يجب تسمينها قبل الشروع في
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بعدها بدأ الشاب في التهام طعامه الذي قدم له بشهية واضحة ، وبدأ تدريجيا يستعيد قوته ويتخلص 
 من الهاجس الذي كان يمتلكه ، وشفي من مرضه تماما.

لقد كان هدف ابن سينا في هذه الحالة أن يقنع مريضه باألكل أوال على أساس أنه لو أكل بشهية 
اكتئابه ، وهو بال شك انتبه إلى ما تلعبه الصحة النفسية بالشكل الذي يعرفه فإنه قد يشفي من 

 الطب النفسي المعاصر .

 هذا ويمكن تحديد بعض المهام الرئيسية للطبيب النفسي كما يلي : 

 الكشف الطبي على المريض لتحديد الحالة الصحية له .  - 1

 تشخيص الحالة الصحية . - 2

 

 العقاقير الالزمة .كتابة الدواء أو  - 3

 العالج باألشعة .  - 4

 العالج بالصدمات الكهربائية .  - 5

 العالج بالتنويم اإلكلينيكي .  -6

 العالج باتباع نظام غذائي معين . -7

 تعميق الوعي النفسي . - 8 

 العالج النفسي . - 9

 اإلرشاد النفسي . – 10 

رشاده لسلوك الطريق  - 11  السليم الذي يوفر له الجو الطيبتنوير المجتمع وا 
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 ويجنبه اإلصابة من األمراض .

وهناك نقطة هامة في هذا الشأن هو أن كل مريض في حاجة إلى نوع أو أكثر من األساليب 
العالجية المناسبة لحالته ومرضه وخصائصه ، مع التأكيد على مبدأ الفروق الفردية بين المرضى 

 تمهيد.

تعددت الدراسات والبحوث العلمية وكثرت المؤلفات وتنوعت في جميع اإلعاقة والمعوقون لقد 
المجاالت التي تختص باألفراد األسوياء خالل قرون مضت ولكنها أهملت المعاقين وخاصة في 
البالد النامية، علما بأن هؤالء األفراد المعوقين، بجميع فئاتهم سواء كانوا أطفاال أو شبابة أو كبارا، 

إخوة لنا شاء لهم القدر أن يعيشوا تحت ظروف خاصة جعلتهم يواجهون العديد من هم قبل كل شيء 
المشاكل والصعوبات بسبب النقص في إمكانياتهم وقدراتهم على ممارسة الحياة الطبيعية كغيرهم من 

 األسوياء

ولذلك إذا وجد نقص لدى اإلنسان عند زمالئه سواء أكان نقص جسمي أو نفسية فإنه يجب أن ال 
وقه ذلك النقص عن تمتعه بما لديه من إنسانية، وذلك مراعاة ألدميته المكرمة وحماية لمصالحه يع

 ولمصالح المجتمع الذي ينتمي إليه.

يمانا بضريبة اإلنسانية على العاديين من أبنائها نحو إخوانهم المعوقين دون ذنب أو جريمة  وا 
ؤالء األفراد وصونها بإعدادهم للحياة المنتجة ارتكبوها فإن كل مجتمع إنساني مطالب بحماية كرامة ه

 والمقنعة التي تحقق لهم التوافق والنمو السليم في مجتمعهم

والمبرر هو أن انتماءنا االجتماعي والثقافي والديني يحرضنا على ذلك. وعلى وجه التحديد فإن 
هم على أن يتمتع األديان السماوية تحث على مساندة العاجز والضعيف والمريض، ومساعدة كل من

 بإنسانيته وتطالب المجتمع بأن يساعد كل معوق على بلوغ هذه الغاية ألن من أهم سمات اإلنسانية 
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الخيرة المساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة في رفاهية المجتمع. انطالقا من ذلك، لقد أصبحت حالة 
ينية في وقت واحد، واتضح المعوقين في وقتنا الحالي مسؤولية قومية واجتماعية وأخالقية ود

للمجتمعات العربية ما تبذله المجتمعات األوروبية من جهود في هذا الميدان بدافع من اإلنسانية 
 وبروح الحضارة قبل الدافع االقتصادي واالجتماعي.

ومن هنا انبثقت فكرة التربية الخاصة وهي تعني تربية األطفال غير العاديين، أي المعوقين سمعية 
ية أو عقلية، وتشمل التربية ضعاف القلب والمرضى بأمراض مزمنة والمتخلفين عقلية أو بصر 

والمصابين بأمراض كالمية، والمشلولين، والمعقدين نفسية، والعاجزين عجز جزئيا. وتختلف التربية 
الخاصة عن التربية العامة في أنها تعد أطفاال غير عاديين للحياة العادية، في حين أن التربية 

لعامة تعد العاديين للحياة. ولذلك كانت مهمة التربية الخاصة أدق وأعمق، وتتطلب جهوده تربوية ا
 ضخمة تتناسب وقدرات هؤالء األطفال. .

 

 تطور مفهوم اإلعاقة:-أ

لقد بقي المعوقون وحتى حوالي منتصف القرن العشرين يسمون باسم المقعدين ثم أطلق عليهم بعدئذ 
اعتبار أن كلمة مقعدين تطلق عادة على مبتوري األطراف أو المصابين اسم ذوي العاهات على 

 بالشلل، أما العاهة فهي أكثر شموال وتدل على اإلصابات المستديمة.

ويعني كل من به صفة تجعله عاجزة من أي جانب من « عاجز»ثم تطور هذا التعبير إلى مصطلح 
ب، أو العجز عن ممارسة شؤون حياته جوانب الحياة، سواء من حيث العجز عن العمل أو الكس

الشخصية، أو العجز عن التعامل مع الغير، أو العجز عن التعليم. ولكن في مرحلة ما بعد الحرب 
 الكونية الثانية تطورت النظرة للعاجزين فأصبح ينظر لهم على أنهم ليسوا عاجزين وأن المجتمع هو
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ستفادة مما قد يكون لديهم من مميزات أو مواهب الذي عجز عن استيعابهم أو عن تقبلهم أو عن اال 
أو صفات أو قدرات يمكن تنميتها وتدريبها من أجل أن يتكيفوا مع المجتمع رغم عاهاتهم إذ ربها 

 يفوقون من نطلق عليهم كلمة أسوياء.

وعندما أدرك المجتمع أنه هو الذي يحوي تلك العوائق التي تمنعهم من التكيف معه، أصبحت 
المتخصصة والمراجع العلمية تسميهم المعاقين أو المعوقين، بمعنى وجود عائق يعوقهم عن الهيئات 

التكيف مع المجتمع، وبهذا المفهوم أصبحت كلمة معوق ال تقتصر على المعوقين عن العمل 
نما تشمل المعوقين عن التكيف نفسية واجتماعية مع البيئة، وذلك إما بسبب إصابتهم  والكسب وا 

ما بسبب ما تعرضه عليهم البيئة من تطورات أو مفاجآت لم تكن في  بعاهات أو انحرافات سلوكية، وا 
 (.1977حسبانهم )شميد، 

 

 تعريف اإلعاقة والمعوق وبعض المفاهيم المرتبطة بها: -ب

هي العلة المزمنة التي تؤثر على قدرات الشخص جسميا أو نفسيا فيصبح نتيجة لذلك غير  اإلعاقة:
( ويتضمن تعريف 197، ص1990قادر على أن يتنافس بكفاءة مع أقرانه األسوياء )رمضان، 

 منظمة الصحة العالمية لإلعاقة المعنى التالي:

 يكولوجية أو الفسيولوجية.الخلل: وهو أي فقد أو شذوذ في التركيب أو الوظيفة الس -1

العجز: وهو عدم القدرة على القيام بنشاط جسمي أو حركي بالطريقة التي تعتبر طبيعية بسبب  -2
 الخلل.

 مهمة معينة. العاهة: وهي ما يحدث نتيجة للخلل أو العجز ويقيد نشاط الفرد بالنسبة ألداء -2
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اإلعاقة ويختلف التركيز عليها من بلد وهناك عدد كبير من المصطلحات التي تستعمل لإلشارة إلى 
 إلى آخر ومن فترة زمنية إلى أخرى، ومن العبارات التي استعملت

 

وال تزال مستعملة حتى اآلن( مفاهيم: القصور، التدهور، االضطراب، الشذوذ، التخلف، ودون السواء 
 .... الخ

لمعوق في المجتمع الواحد ما يزال إضافة لما سبق ذكره بالنسبة لمفهوم المعوق فإننا نرى أن مفهوم ا
يلتبس بين عامة الناس وبين أخصائي التأهيل وكذلك بين أجهزة التعداد أو اإلحصاء و مؤسسات 
رعاية المعوقين. فالمعوق في رأي عامة الناس هو كل من به نقص جسمي ظاهر في بدنه أو عقله 

 أو حواسه مثل حاالت البتر والشلل وفقدان البصر.

 

أخصائي التأهيل أن المعوق هو كل مصاب بعجز بدني أو عقلي مستديم غير قابل للشفاء وفي رأي 
شريطة أن يكون هذا العجز سببا لعدم تكيفه مع المجتمع. بمعنى أن الفرد ال يكون معوقة عندما يتم 

عه من تأهيله سواء بمعرفة أجهزة التأهيل أو بمعرفة أسرته أو بأية وسيلة أخرى إذا كانت اإلصابة تمن
االستمرار في عمله ولم تؤثر في معنوياته وعالقاته. أي أن المبتور أو الكفيف مثال ال يمكن الجزم 
بأنه معوق أو غير معوق ألن الحكم هنا يكون على أساس مدى تأثير اإلصابة على ظروفه 

 الخاصة.

قته قد ال يستطيع لقد عرفت الرابطة األمريكية للضعف العقلي المعوق بأنه الشخص الذي نظرة إلعا
جزئي أو كلية القيام بعمل. والتعوق في حد ذاته كما عرفه اتحاد االخصائيين االجتماعيين العرب 
هو حالة جسمانية أو عقلية تعيق الفرد عن العمل أو الدراسة أو القيام بواجباته المنزلية )األمانة 

 ق بأنه الفرد الذي نقصت (. أما منظمة العمل الدولية فتعرف المعو 261، ص 1991العامة، 
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إمكانياته للحصول على عمل مناسب او االستقرار فيها نقص فعلية نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية 
 (.1984)زايد و آخرون، 

نستخلص من هذه التعريفات أن المعوقين هم الذين يعانون نقص جسمية أو عقلية أو نفسية سواء 
ب مرض أو حادث، أو كان الفرد منهم ناقص الذكاء بحيث أكان خلقية )منذ الوالدة( أو مكتسبة بسب

ينحرف أداؤه بمعدل انحرافينمعياريين عن متوسطأداء العاديين. ويتسع مصطلح المعوق ليشمل 
الكفيف وضعيف البصر واألصم وضعيف السمع والمشلول ومبتور األطراف وضعيف القدرة على 

المصاب بالبول السكري ... الخ. وكلما اشتد الكالم والمصاب بالصرع وضعيف القلب أو مريضه و 
النقص كان تأثيره في اإلعاقة عن المشاركة الكاملة في الحياة االجتماعية أوضح، وكان أثره في 

 نفسية الفرد المعوق وفي نظرة المحيطين به أعمق وأعظم ضرورة.

 

 محددات اإلعاقة: -ج

الرئيسية التي إذا توافرت أخرجت الفرد عن من هذه التعريفات أيضا يمكننا أن نستخلص العناصر 
 السواء وأدخلته في اإلعاقة وهي:

 مدى قدرة الفرد على كفالة نفسه أو تدبير شؤونه، فإذا فقد القدرة على ذلك اعتبر معوقة. -1

 نوع أو أنواع القصور التي يتعرض لها المعوق والتي إما أن تكون بدنية أو عقلية. -2

مكتسب أم وراثي؟ فالمكتسب هو حادث أو مرض نتجت عنه إعاقة أما سبب القصور أهو  - 3
 الوراثي فإنه يرجع ألسباب وراثية.

الخروج بغير إرادة عن السواء الذي أدى إلى إعاقة األفراد عن السير سيرة طبيعية في الحياة  -3
 كغيرهم من األسوياء.
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نب ثاني ومع مجتمعه من سوء توافق المعوق مع ذاته من جانب ومع المحيطين به من جا -5
 جانب ثالث.

 أسباب اإلعاقة -د

تختلف اإلعاقات باختالف أنواعها، فهي ال تحدث لإلنسان جزافا بل لهاعدة أسباب تختلف عن 
مما يؤدي إلى النقص في 27بعضها اختالفا كليا وجميعها تؤدي إلى اإلصابة باإلعاقات المختلفة،

مكانيات المعوقين عن ممارسة ا لحياة العادية مثل األفراد األسوياء وكذلك النقص في قدرات وا 
إمكاناتهم بالقيام ببعض االحتياجات الخاصة والالزمة. ونذكر من هذه األسباب تلك التي حددها زايد 

 ( بما يلي:1984و آخرون )

 

 األسباب الوراثية: -1

تعرض وهي ناجمة عن انتقال الصفات الوراثية من جيل آلخر عن طريق الجينات، حيث ي 
الجنين أثناء اللحظات األولى في الحياة الجنينية داخل رحم األم لإلعاقة، وبخاصة عندما 
تكون االسرة مصابة بنوع من اإلعاقة كاإلعاقة الجسدية )الصم البكم( أو التي تظهر نتيجة 
ألسباب وراثية مثل الضمور العضلي والدرق وأمراق القلب والتخلف العقلي وبعض حاالت 

 وترجع اإلصابة بهذهالشلل. 

 

اإلعاقات التي تحدث فطرية قبل والدة الطفل إلى زواج األقارب من هذه األسر، وقد اال تظهر 
 اإلعاقة في الطفل األول والثاني إال نادرة.

 أسباب ترجع إلى فترة الحمل وعملية الوالدة: -2
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نتيجة إلصابة األم وهي تحدث أثناء فترة الحمل والوالدة وليس لها جذور وراثية إنها تحدث 
 ببعض األمراض.

ومن أهم األمراض التي تتعرض لها األم وتسبب اإلعاقة للجنين، الحصبة أو الزهري أو التعرض 
لألشعة أو الحمى وخاصة في الثالثة شهور األولى للحمل وذلك لما لهذه الفترة من أثر لسرعة النمو 

اب بها األم ألنها هي المصدر الرئيسي للتكوين والتكوين وقابلية الجنين لإلصابة باألمراض التي تص
والنتقال العدوى فتكون مقاومة الجنين لألمراض معدومة وبالتالي تكون قابليته لإلصابة باألمراض 

 شديدة.

 فمثال إذا أصيبت األم الحامل باألنفلونزا الحادة ولم تعالج بسرعة فقد يؤدي ذلك

 ثنين معاإلى إصابة الجنين بالصمم أو البكم أو اال

 

 األسباب المكتسبة:  -3

 وهي عبارة عن تعرض الفرد لبعض األمراض أو الحوادث

 تغطية المهمة التي يزاولها مما يؤدي إلى النقص في القدرة على ممارسة السلوك

العادي في المجتمع. ومن هذه األسباب ما يتعرض له الطفل بعد عملية الوالدة من حوادث وأمراض 
 أهمها:

المعدية نتيجة الميكروبات والفيروسات التي تصيب العيون وتسبب كف البصر أو التي األمراض  -
 تصيب المخ وتسبب التخلف العقلي.

صابات  - الحوادث التي تحدث نتيجة لظروف خارجة عن إرادة الفرد كحوادث المرور المختلفة وا 
 العمل وغيرها.
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ي والتطور الصناعي والتقني وما أفرزه ذلك االختراعات العلمية التي صاحبت عهد االنفجار المعرف -
 من نفايات وسموم وتلوث.

 الحروب وما تسببه من عاهات تتعرض لها البشرية في العصر الحديث. -

 

هذه األسباب وغيرها تؤدي إلى اإلعاقة ومن ثم تؤثر على الفرد المعوق وعلى حالته الصحية 
 والجسمية والنفسية على األخص.

 ين وتصنيفاتهمتقسيمات المعوق -ه

وضعت عدة تقسيمات للمعوقين وهي تتشابه في كثير من الدول، وعند وضع هذه التقسيمات أخذت 
 بعين االعتبار المقدرة على اإلنتاج والظروف المساعدة. فاإلعاقة تتفاوت درجاتها بين معوق وآخر 

 

 

ن إلى مجموعات كما وهذا ما يجعل من الصعب وضع حدود بين أنواعها. وعليه تم تقسيم المعوقي
 يلي:

 المجموعة األولى: 

وتضم المعوقين الذين ال يستطيعون أداء أي عمل بل يحتاجون المرافق دائم يقوم بخدمتهم حتى في 
 قضاء حاجاتهم الشخصية..

 المجموعة الثانية: 

 وتضم المعوقين الذين ال يستطيعون القيام بأي عمل يعيشون من ورائه ولكنهم يستطيعون القيام
 بخدمة أنفسهم في حدود المنزل المجهز بكل الوسائل التي تساعدهم على ذلك.
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 المجموعة الثالثة:

وتضم المعوقين الذين قلت قدرتهم على اإلنتاج جزئيا أو كلية ولكنهم يستطيعون أداء العمل الخفيف  
 في حدود مهنتهم السابقة أو يأملون القيام بعمل آخر أقل من عملهم األول ويناسب إعاقتهم

نه  إن هذا التقسيم ال يمنع أن يتحول المعوق من مجموعة إلى أخرى حسب تقدم أو تدهور صحته. وا 
 باإلضافة إلى تقدير نسبة العجز لدى المعوق يحدد الكيفية والطرق الكافية لتأهيله.

 ( المعوقين إلى ما يلي: 1984هناك تصنيف آخر، فقد صنف زايد و آخرون )

 المتخلفون عقلية. -1

 المكفوفون وضعاف البصر. -البكم، ج -الصم، ب -المصابون بإعاقة حسية ومنهم: أ -2

المقعدون  ۔المشلولون، ج -مبتورو األطراف، ب -إعاقة جسدية ومنهم: أالمصابون ب -4
 والعاجزون عجزة دائي(.

 

 

المصابون بأمراض مزمنة / نفسية أو عصابية أو ذهانية وهم األفراد المصابون بأحد  -5
مكانياتهم وسلوكهم االجتماعي.  األمراض التي لها طابع االستمرار مما يؤثر على قدراتهم وا 

 

هذه األمراض ظاهرة أو غير ظاهرة وقد تظهر أعراضها في فترات مختلفة عند حدوث  قد تكون
مواقف معينة يتعرض لها المصاب نتيجة لزيادة اإلجهاد أو لزيادة االنفعاالت ... الخ. وسيتم التوسع 
 فيها في كتاب مستقل مكمل هذا المؤلف بينها سنركز هنا على اإلعاقة الجسمية والحسية والعقلية و
مشاكل المعوقين وصعوباتهم  وهناك كثير من المشكالت التي تواجه المعوقين في حياتهم العادية، 
وهذه المشكالت، باختالف حاالتها، ترتبط ارتباطا وثيقا بحالة الفرد المعاق، فكلما ازدادت حالة 
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نفسية المعوق سوءا من الناحية الجسدية كلما ازدادت المشاكل تعقيدا وخاصة من الناحية ال
 واالجتماعية له. ومن أهم هذه الصعوبات ما يلي:

 اإلحساس الدائم بالنقص:  -1

إن المعوق بإعاقة جسدية باختالف أنواع الحاالت، يالزمه اإلحساس الدائم بالنقص مما 
يؤدي إلى الضعف العام والنقص في الحركة بصفة عامة وينتج عنه اختالل في الشخصية 

 االنفعالي والعاطفيوكذلك بعض النقص في االتزان

 الالمباالة:  -2

تضفي اإلعاقات الجسدية على المعوق بعض العادات الضارة التي اقد تؤدي إلى عواقب 
وخيمة. فنجد أن المعوق يکتسب بعض المظاهر السلبية مثل االستهتار باألمور حتی الهامة 

عد اكتساب هذه منها وعدم المباالة أو االكتراث وعدم إعطاء األمور قيمتها الحقيقية وب
 العادات فإنها تصبح جزءا من شخصيته.

 

 االتجاهات السلوكية غير السوية:  -3

في بعض الحاالت تجد المعوق يتصرف تصرفا شاذ عند تعامله مع اآلخرين، معتقد بأن 
الحالة التي هو عليها تبرر له هذه التصرفات، ويرجع هذا التصرف للشعور بالنقص ويؤدي 

 تماعي.إلى عدم التكيف االج

 صعوبة االنتقال: -4

وتوجد خاصة بالنسبة لألفراد الذين لديهم إعاقات في الطرف السفلي مما يجعل الحركة  
ضئيلة في بعض األحيان أو قد تنعدم كما هو الحال عند المقعدين، ولذلك فهم في حاجة 
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بجميع  ماسة إلى مساعدة اآلخرين مما يؤدي إلى شعورهم بالضيق والتوتر الشديد الذي يرتبط
 الصفات والنواحي األخرى

 

 احتياجات المعوقين: -

( إلى أن المعوق هو إنسان له حاجاته التي يود إشباعها كغيره من البشر، 1991يشير المليجي )
وله حاجاته الخاصة به والتي أحدثتها ظروف اإلعاقة من جانب آخر وهذه االحتياجات تم تصنيفها 

 على النحو التالي:

 ة:احتياجات بدني -1

 يجب تلبيتها له الستعادة لياقته البدنية وهذا يتطلب توفر األجهزة التعويضية. 

 احتياجات إرشادية:  -2

يتم إشباعها كي يتقبل إعاقته مما يؤدي إلى تكيفه من جانب وتنمية شخصيته من جانب 
 آخر.

 

 احتياجات تعليمية: -3

م، مع االهتمام بتعليم الكبار يتم تحقيقها بتوفير فرص التعليم المكافئ لمن هم في سن التعلي
 وذلك عن طريق فصول خاصة.

 احتياجات تدريبية:  -4

تشبع بتوفير فرص ومؤسسات التأهيل المهني لتأهيل المعوق وتدريبه على ما يناسب 
 إمكانياته وقدراته وظروف إعاقته.
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 احتياجات مهنية: -5

ن االنتهاء من العملية وتتمثل في تهيئة سبل التوجيه المهني المبكر واالستمرار فيه الحي 
صدار التشريعات في محيط تشغيل المعوقين وتوفير فرص العمل التي تناسب  التأهيلية وا 

 قدراتهم.

 احتياجات اجتماعية:  -6

لتوثيق صالت المعوق بمجتمعه من جانب، وتعديل نظرة المجتمع إليه من جانب آخر، وذلك 
واطنين والعمل على إدماجه مع بتوفير فرص االحتكاك والتفاعل المكافئ مع بقية الم

 المجتمع، وأيضا تمكين المعوق من إقامة عالقات أسرية سوية.

 احتياج األبحاث والخدمات االجتماعية:  -7

 

يحتاج المعوقون إلى أبحاث اجتماعية ونفسية للتعرف على أسباب إعاقتهم والعمل على 
وتحديد الخدمات الترويحية التغلب على المشكالت النفسيةواألسرية التي يتعرضون لها 

والترفيهية التي يحتاجونها الشغل أوقات الفراغولذلك من المهم جمع اإلحصائيات عن 
المرضى المعوقين وتعريف كافة أفراد المجتمع بأنواع اإلعاقات الجسدية وأسبابها وكيفية 

 تكيفا مع بيئتهم.الوقاية منها، ووضع البرامج التي تؤهل من لديهم هذه اإلعاقات ليكونوا أكثر 

 أهداف رعاية المعوقين -د

 ( أهداف رعاية المعوقين فيما يلي:1969يلخص ناشد )

إيقاف تيار العجز باالكتشاف المبكر لحاالت اإلعاقة ومساعدة المعوقين إلى أقصى ما تسمح  -1
 به قدراتهم.

 الكريمة.االعتراف الواعي بهم كفئات إنسانية لها حقوق ولها حق الحياة الحرة  -2
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 توفير فرص العالج الطبي والنفسي وتوفير أسباب الوقاية الالزمة لهم صحية أو عقلية. -3

توفير الفرص التعليمية المناسبة لهم سواء في فصول أو مدارس خاصة حسب قدراتهم  -4
 واستعدادهم

ير فرص توفير فرص التوجيه والتأهيل المهني بما يناسب قدراتهم واستعداداتهم بجانب توف -5
 الخدمات االجتماعية التي يحتاجونها.

 توفير فرص العمل المناسبة لهم.-6

 تنوير الرأي العام بمشكالتهم وحثه لبذل الجهد لتقبلهم ومساعدتهم.-7

 تشجيع البحوث العلمية للتغلب على المشكالت العامة والخاصة للمعوقين.  -8

 

توفير الخدمات الالزمة من مؤسسات ومواصالت وأماكن ترويحية لألخذبأيدي هؤالء المعوقين،  - 
 مع تهيئة أفضل الظروف لتنشئتهم تنشئة اجتماعية صالحة.

 

دراكا التفاوت  وعلى اساس المبادئ األساسية المعلن عنها في ميثاق رعاية المعوقين الدولي وا 
الالزمة في مجال الوقاية والرعاية والتأهيل للمعوقين وضع اتحاد  إمكانيات الدول التخاذ اإلجراءات

التأهيل الدولي األهداف التالية للعمل خالل عقد الثمانينات كأساس دليلي نسترشد به جميع الدول 
في مجال العمل مع المعوقين وهناك اتفاق على هذه األهداف على الصعيد الدولي والعربي 

 (.212ص ، 1990واإلقليمي )رمضان، 
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 أوال: األهداف على الصعيد الدولي:

إيجاد الظروف المواتية لتحقيق أهداف ميثاق رعاية المعوقين بواسطة توزيع الموارد في العالم على  -
 نحو أكثر عدالة، وعلى أساس إقامة نظام دولي اقتصادي جديد.

ب تقديم خدمات الرعاية زيادة الجهود الدولية للحد من سوء التغذية خاصة بين األطفال بجان -
الصحية األولية في جميع المجتمعات والعمل على الوقاية من الحوادث في المسكن وأماكن العمل 

 ...الخ

شن حملة مركزة لإلعالم العام بشأن األسباب الجوهرية لإلعاقة وتأثيرها على األفراد وكيفية  -
 الوقاية منها.

في مجال الوقاية من اإلعاقة والتأهيل السيما على توسيع نشاطات األمم المتحدة ووكاالتها  -
 الصعيد اإلقليمي

 

 زيادة التسويق التعاوني على النطاق الدولي لألجهزة الفنية وتوفيرها بأسعار خفيضة للمعوقين -

 ثانيا: األهداف على الصعيد العربي

 الحد من نسبة سوء التغذية بين األطفال والنساء من لم يبلغن سن اليأس . -

 -السل  -التوسع في برامج التطعيم والتحصين ضد أمراض الطفولة الرئيسة )شلل األطفال  -
 السعال الديكي( -الحصبة  -الدفتريا 

تضمين البرامج القومية كل ما يتعلق بالصحة والتعليم والمحافظة على البيئة كإجراءات للوقاية من  -
 اإلعاقة

 ن.العمل على تشجيع تكوين منظمات للمعوقي -
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العمل على توفير األجهزة الفنية واألطراف الصناعية وكل ما يستعان به في االعتماد على النفس  -
بما في ذلك النص على إعفاء هذه األجهزة من الضرائب والرسوم الجمركية. ثالثا: األهداف على 

الهدف تركيز جهود التأهيل على الصعيد االجتماعي، وهذا  -الصعيد المحلي أو اإلقليمي: ا 
 يتضمن تقديم خدمات التأهيل على المستوى االجتماعي في كل من المناطق الحضرية والريفية.

 العمل على إدماج األشخاص المعوقين في المجتمع. -

 إنشاء مراكز أو أجهزة للتشخيص المبكر لألطفال والكبار المصابين باإلعاقة داخل المجتمع. -

 ضع االقتصادي واالجتماعي والثقافي للشخص المعوق.تقديم الخدمات التأهيلية تبعا للو  -

التوسع في مجال تدريب العاملين على المستوى االجتماعي لتمكينهم من اكتشاف حاالت اإلعاقة  -
 ومساعدة األفراد المعوقين.

 

 المعوقين : ط حقوق

الحقوق تلك للمعوقين نفس الحقوق المدنية والسياسية مثل غيرهم من غير المعوقين ومن أهم هذه 
 ( ومنها ما يلي:1991التي ذكرت بعضها مخلوف )

للمعوق حق أساسي في أن تحترم كرامته اإلنسانية مهما كان نوع اإلعاقة أو طبيعتها مثله مثل  -
 غيره من المواطنين .

 

للمعوق الحق في العالج الطبي والنفسي والوظيفي وفي إعادة التأهيل الطبي واالجتماعي وفي التعليم 
 والتدريب

للمعوق الحق في األمن االقتصادي واالجتماعي وفي مستوى معيشي الئق وفقا إلمكاناته وله  -
 الحق في الحصول على عمل والمحافظة عليه.
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للمعوق الحق في أن يعيش بين أسرته أو في مأوىيعوضه، وله الحق في كل نشاط اجتماعي  -
 سواء كان إنتاجية أم ترفيهية .

المعوق من كل استغالل أو إجراء أو معاملة غير مرضية فيها تجاوز وحط من يجب أن يحمي  -
 كرامته، كما يجب أن يتمتع الشخص المعوق بمساعدات قانونية مناسبة.

 الوقاية من اإلعاقة -ي

 ربما تساعد اإلجراءات التالية في الحد من اإلعاقات وهي:

دة ألنها مرحلة خصبة االنتشار األمراض العناية بمرحلة الطفولة المبكرة التي تبدأ منذ الوال -1
وسرعة اإلصابة بها، ويرجع ذلك ألن جسم الطفل عاجز عن مقاومة األمراض في هذه 

 المرحلة

 

عند ظهور أعراض غير طبيعية على الفرد كعدم استطاعته تحريك أحد أطرافه البد من الفحص  -2
 ألمراضعن طريق الطبيب المختص ألن ذلك قد يرجع إلصابته بأحد ا

يجب على األم إبالغ األب با يطرأ على الطفل من تغيرات في نظام التغذية أو اإلخراج  -4
 وذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة

 

عدم اللجوء إلى استعمال الوصفات الشعبية البلدية ألننا نجد كثير من حاالت اإلعاقة سببها  -4
 البلدية.األساسي يرجع إلى اإلهمال أو استخدام الوصفات 

 اإلسراع في عرض المريض على الطبيب حتى ال تحدث مضاعفات يصعب عالجها -5

البد من االنتظام في العالج الذي يوصف للمريض في حالة المرض حسب إرشادات الطبيب  -6
 بجانب إتباع اإلرشادات والتعليمات الطبية التي يحددها الطبيب.
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ية التي ينتمي لها الطفل مالحظة أي تغير يطرأ على يجب على األم باعتبارها الوحدة األساس -7
 الطفل وعرضه على الطبيب ومتابعة عالجه.

نستخلص مما تقدم أن اإلعاقة مصطلح يطلق على من تعوقه قدراته الخاصة عن النمو السوي، إال 
 بمساعدة خاصة. وفي هذا الجزء من الكتاب سنركز عملنا حول ثالثة أوجه لإلعاقة

 

 أولها: 

 التي تصيب الهيكل العام للجسم وتعوقه حرکيا و سندرس منها ثالثة أمثلة هي: عاقات الجسمية:اإل

 المقعدون -المشلولون ب -أ

 مبتورو األطراف -ج

سنركز االهتمام على اإلعاقات السمعية والبصرية وعلى وجه التحديد  ثانيها:اإلعاقات الحسية:
سوف نولي اهتماما كبيرا لمسألة عيوب النطق والكالم لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في ميدان 

 التربية الخاصة.

سوف ندرس على وجه التحديد مسالة التخلف العقلي من جميع جوانبها  ثالثها:اإلعاقات العقلية:
 .فق أحدث النظريات النفسية والطبية في تصنيف المعوقين عقلية وكيفية تأهيلهم ورعايتهمو 
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أي غير القادر، وهي حالة  disabledمصطلح  Handicappedان كلمة معاق في اللغة اإلنجليزية هي 
 من الضرر البدني أو الي المصطلح على من تعوقه قدراته الخاصة عن النمو السوي إال بمساعدة خاصة 

 

لذلك يمكننا تعريف المعاق بأنه الفرد الذي فقد جزءا من كفاءته الحركية أو العضلية أو العقلية سواء       
مزمنة أيا كانت درجتها، مما يجعله غير قادر على القيام بالعمل كان ذلك بالميالد أو باالكتئاب االعاقة 

 خاصة إلى االعتماد على الغير في حياته الخاصة والعامة .

أما إعالن حقوق المعاقين الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة فقد عرف المعاق بأنه : كل شخص ال 
حياة الفردية أو االجتماعية نتيجة نقص فطري في قواه يستطيع أن يكفل لنفسه كليا أو جزئيا ضروريات  ال

 الجسمية أو العقلية

وقد عرف مؤتمر السالم العالمي والتأهيل المعوق بأنه : کل فرد يختلف عن من ا يطلق عليه لفظ سوى أو 
جسميا أو عقليا أو نفسيا أو اجتماعيا إلى الي الذي يستوجب عمليات تأهيلية خاصة حتى  Normalعادی

 قق أقصى تكيف تسمح به قدراته الباقيةيح

ونحن نميل إلى هذا التعريف الشامل من حيث اإلعاقة بتعدد أنواعها، ودر جانا وشدتها، باإلضافة إلى 
مكانياته الباقية حتى يستطيع أن يندمج في  حاجة المعاق إلى التأهيل الشامل الستغالل أقصى قدراته وا 

 ة عليه .المجتمع ويصبح عضوا عامال وليس عال

 قد نص ۱۹۷۰لسنة  39كما أن قانون تأهيل المعاقين رقم 

 في مادته الثانية علىانه :

يقصد بالمعاق كل شخص أصبح غير قادر على االعتماد على نفسه في مزاوله عمله أو القيام بعمل آخر 
عجز خلقي أو االستقرار فيه، أو نقصت قدرته عن ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة 

 منذ الميالد.
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 ومن المتفق عليه بصفة عامة أن المعاقين يمكن تصنيفهم إلى ما يلي:

 فئة العجز الظاهر کالمكفوفين، والصم، أو المصابين بإعاقات بدنية كالشلل والبشر والمتخلفين عقليا -1 

، الدرن،  Cardiac conditionفئة العجز غير الظاهر: كالمرضى بأمراض مزمنة مثل مرضى القلب  ۔2
 كما أن هناك من يصنف المعاقين إلى ما يلي: مرضى السكر، السرطان

 

والذي يعاق عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع مثال  SensoryHandicappedالمعاق الحسی -1
 ذلك المكفوفون، ضعاف البصر، الصم والبكم، ضعاف السمع والذين ال يجدي معهم تصحيح السمع.

والذي يعاق عن تأدية األعمال التي يستطيع األشخاص  Physical Handicappedالمعاق الجسمي  -2
العاديون تأديتها مما يؤثر على مستوى أدائهم بدرجات متفاوتة ، ويستلزم مساعدة خاصة ألداء األنشطة 

لسفلى، الشلل الحركية اليومية كالمشلولين بشلل األطفال ، الشلل النصفي الطولى، الشلل النصف ا
 الرباعي، مبتوري األطراف األحدهما أو أكثر والمقعدين بأمراض مستعصية.

وهم فاقدو القدرة على ممارسة السلوك العادي في المجتمع  MentallyHandicappedالمعاق عقليا  -3
نتيجة انخفاض المستوى الوظيفي العقلي مما يؤدي إلى قصور في النضج أو التعلم أو التكيف مع 

أو درجات الضعف العقلي  Neurotic and psychoricلمجتمع مثل األمراض العقلية والنفسية ا
MentallyRetarded  درجة. ۷۰والذين تقل نسبة ذكائهم عن 

وهم فئة من المجتمع تتمتع بكافة العناصر السليمة إال  SociallyHandicappedالمعاق اجتماعيا  - 4
ذلك كالجانحين، والمنحرفين اجتماعيا، وبعض الفئات التي تتعرض أن عجزهم في تفاعلهم مع بيئاتهم و 

للتمييز العنصري أو العقائدي أو الطبقي. بل هناك من اعتبر العباقرة والموهوبين فئات خاصة تتطلب 
 عناية ومعاملة خاصة.
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القصور وقد يعاني البعض من إعاقة واحدة ، ويعاني البعض اآلخر من إعاقات متعددة مثل مرضى 
والذين يعانون من ثقل في الكالم، وصمم، وفقدان السيطرة على الحركة اإلرادية أو أحد أجزاء « المخي

الجسم، وفي أحوال نادرة يکونوا مكفوفين. وتتراوح شدة اإلعاقة بين العجز البسيط والعجز الكلى ويرجع 
 ذلك الختالف درجة اإلعاقة

 أسباب اإلعاقة:

مكاناته لممارسة حياته مثل األسوياء. وتتدرج اإلعاقة من هناك أسباب متعددة تؤث ر على قدرات الفرد وا 
العجز الطفيف إلى العجز الكلى. لذلك قد تكون هذه األسباب وراثية أي وهو جنين في أثناء فترة الحمل أو 

 أثناء الميالد أو بعد الميالد أي مكتسبة.

 

 اسباب اإلعاقة

 أوال أسباب خلفية

 التي تحدث بعد الحمل وقبل الوالدة:أ. األسباب 

وقد تكون هذه األسباب وراثة أي لها عالقة بالخصائص  والصفات الموجودة في كل  من البويضة 
والحيوان المنويحيث قد يحدث ان تحصل الخلية المبيضية او المنوية على عددمن الكروموسومات أقل أو 

 ن مثل مرض كلين فلتر .أكرر الكروموسومات مما يحث خلال في تركيب الجني

 كما قد يحدث خلل في التركيب الكيمائي للخلية يؤدي إلى أمراض التمثيل الغذائي .

باإلضافة إلى تأثير الحالة الصحية األم على صحة الجنين مثل فقر الدم و الحمصية األلمانية، وسوء 
اعات، والمخدرات، التغذية ، ومرضى السكر، ومرضى السرطان، واإليدز، وتسمم العمل، واإلشع

 والمكيفات، وبعض األدوية التي يكون لها أعراض جانبية تؤدي إلى تشوه الجنين
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 ب . اسباب تحدث أثناء الوالدة:

 كما يحدث في الوالدة المبكرة وذلك مثل ما يلي 

 Presentation of Fetusوضع الجنين أثناء الوالدة  -

 Location of Placentaوضع المشيمة  -

 Mechanics of Laborعملية الوالدة  -

 Multiple Birthsوالدة التوائم  -

 

 اسباب مكتسبة: -ثانيا 

وترجع تلك األسباب إلى تعرض األفراد للحوادث واألمراض ال تؤدي إلى نقص في قدراته كالحوادث 
شآت والمصانع، بأنواعها سواء في المنزل أو الطريق أو بالسيارات او القول در ارتفاعات، حوادث المن

والمهن واإلصابة باألمراضكشلل االطفال وغيره مما يؤدى إلى إصابات تؤثر على األعصاب أو 
 المخباالضافة االمراض المعدية المزمنة  واالختراعات العلمية نتيجة للتجارب الذرية واالشعاعات 

 وما تسببه من دمار وا عاقات مختلفة لألفراد

 

 اآلثار النفسية لإلعاقة

تنتج عن اإلعاقة آثار نفسية قد تحدث تغيرات كبيرة في شخصية الفرد يجب توفير أساليب الرعاية النفسية 
 المناسبة للمعاقين

فنجد أن النمو العام للفرد يتأثر باإلعاقة سواء على المستوى المعرفي الوجداني فمن حيث المستوى المعرفي 
 يا، لذلك يظهر قصور واضح في أساليب االتصال يبدو أثر اإلعاقة واضحا في حالة السمعاني سمع
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واكتساب المعلومات کما تختلف ردود الفعل لإلعاقة ، وتأثيرها في الشخصية من إعاقة إلى أخرى، ومن 
 فرد الى اخر .

وبالطبع يوجد اختالف بين المعاقين في تقبلهم لإلعاقة، كما قد تبرز لديهم سمات شخصية معينة بصورة 
تبعية أو القلق الشديد، أو العدوانية و هذه السمات تنشأ من اإلحباط المتكرر، والفشل في واضحة مثل ال

مواجهة متطلبات الحياة بصورة عادية ، كما قد يلجأ بعض المعاقين إلى الحد من النكوص، والشعور 
 بالدونية ومحاولة التعويض

بصرف النظر عن الفروق الفردية، لذلك حاول العديد من العلماء تحديد السمات النفسية للمعاقين 
 في السماتالتالية : Kliemakeوالظروف البيئية، ونوع اإلعاقة وشدتها، وقد لخصها د. كليمك 

 الشعور الزائد بالنقص :-1

وهو الشعور برفض الذات ثم كراهيتها، كما يتولد عن المعاق الشعور بالدونية مما يعيق تكيفه االجتماعي 
 السليم

 الزائد بالعجزالشعور  - 2

وذلك باالستسالم للعاهة وقبولها بواقعها، كما يتولد لدى الفرد اإلحساس بالضعف واالستسالم لهذا 
 الضعف، مع رغبة انسحابيه شبه دائمة، وسلوك سلبي اعتمادي.

 عدم الشعور باألمن -3

يكون لهذا الشعور  ويبدو ذلك في اإلحساس العام بالقلق والخوف من المجهول، وتوقع الشر الدائم، وقد
أعراض ظاهرة، كالتوترات أو األزمات الحركية او  التقلب االنفعالي ، وقد تكون له أعراض غير ظاهره 

 كاالضطرابات الجسمية السيكوسوماتية.
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 عدم االتزان االنفعالي  4

يتطور  ويظهر ذلك في عدم تناسب االنفعال مع الموقف صعودا وهبوطا وهي عمومية مع المعاقين، وقد
 هذا الشعور إلى توالد مخاوف وهمية مبالغ فيها نور إلى أحد أنواع العصاب أو الذهان .

 سيادة مظاهر السلوك الدفاعي5

ويتضح ذلك في األفكار والتعويض واألسقاط واألفعال العكسية، والتبرير والسمة الدفاعية للمعاق تكون 
اء بصورة مباشرة كالسخرية الواضحة، أو بصورة غير بمثابة حماية لذاته المهددة دائما من اآلخرين سو 
 مباشرة كاإلهمال أو عدم إعارته االهتمام الكافي .

 للعاملين مع المعاقين يجب مراعاتها للحد من األسس النفسيةوهناك بعض 

 اآلثار النفسية وهي:

 يجب محاولة إدماج المعاق في المجتمع حتى ال يشعر بالعزلة والوحدة . -1

 إعطاء المعاق الثقة بالنفس وبأنه شخصيجب  -2

 طبيعي ومحاولة تفهمه .

 يجب تشجيع المعاق على تفهم حالته الشخصية . -3

 يجب التركيز على المعاق وليس - 4

يجاد الوسائل التي تساعده على استخدام طاقته  على إعاقته وذلك بمساعدته في االعتماد على نفسه وا 
 بطريقة هادفة بناءة.

 ق فرص للمعاقين لتحقيق التكيف واالندماج في المجتمع .يجب خل - 5
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مكانياتهم حتى ال  - 6 يجب أن تكون األعمال واألنشطة الرياضية التي يدمجون بها في حدود قدراتهم وا 
 المطلوب. يصاب المعاق باإلحباط نتيجة الفشل في ت حقيق األداء

 

 

تدفعهم إلى المشاركة في البرامج، ويجب يجب أن تهدف برامج المعاقين إلى خلق الظروف التي  -8
إشراكهم في التخطيط لهذه البرامج، كما يجب تفهمهم ألهمية الممارسة والفائدة التي ستعود عليهم، 

 وتنمية روح التنافس والمنافسة بينهم

 

 والذي ال شك فيه أن عجز المعاق يؤثر على ممارسته لبعض أنواع األنشطة مما يؤثر على نموه واندماجه
في المجتمع. لذلك فقد تؤثر استجابات أفراد المجتمع ونظرتهم للمعاق على شخصيته وتكيفه االجتماعي 

 وذلك بمقدار تقبل المجتمع العجز الفرد يكون تقبل الفرد لذاته .

ومن ثم يجب إعداد المعاق للحياة معتمدا على نفسه ومستقبال عجزه و ابعاد الشعور بالخوف عنه ، وعدم 
 المجتمع. كما يجب مساعدته على التوافق السوى لكي يكون قوة بشرية بناءة . تكيفه مع
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 المحاضرة التاسعة
 التأهيل
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التأهيل رسالة ذات قيمة اجتماعية، والهدف من التأهيل هو منع المرضى والمعاقين والمسنين من 
وهي عملية الهدف منها تأهيل  االنسحاب من خضم الحياة، ومساعدتهم في االعتماد على أنفسهم،

الفرد وتعليم المختصين المشاركين في هذا العمل ليعرفوا القيم اإلنسانية السامية، بحيث يوجهوا 
أفراد المجتمع للمشاركة مع هؤالء المعاقين، وإيجاد العمل المناسب لهم لتخفيف عبء الحياة عليهم؛ 

ة الهبوط إلى األمل المصحوب بالرغبة والحافز مما يساعد على تأقلم المعاق وتغيير نظرته من حال
 لبدء حياة جديدة.

 مفهوم التأهيل
التأهيل بصفة عامة هو نشاط بناء يهدف إلى إعادة القدرة البدنية والعقلية ، وتحسين الحياة بدرجة 
قريبة بقدر اإلمكان للحالة قبل المرض أي العالج حتى تلتئم الحالة، كذلك يختص بإرجاع الوظائف 

الحفاظ على ما تبقى للمعاق بقدر اإلمكان والواقع أن التأهيل الطبي هو العملية اإلكلينيكية التي و
 يعود بها المعاق إلى أقصى درجة من الفاعلية، ويعطى الفرصة لحياة ذات معنى.

وعادة يتضمن التأهيل الطبي محاولة إعادة المريض إلى حياة أقرب ما تكون من الحياة الطبيعية 
، ونفسيا واجتماعيا في حدود قدراته وإمكانياته حتى يعتمد على نفسه بقدر اإلمكان، وذلك عضويا

بجميع الوسائل الفنية والطبية كالعالج الطبيعي والتمريض واألجهزة التعويضية، والطب  باالستعانة
والجراحة العالج بالعمل، العالج النفسي العالج الرياضي، التدريب المهني المناسب. أي أنه عملية 

يض متكاملة من الجهود المتناسقة لخدمة المعاق، ويبدأ التأهيل منذ اللحظة األولى لدخول المر
المستشفى، وقد يستمر بعد خروج المريض من المستشفى. حتى يمكن إعادة العضو إلى أقرب ما 
يكون عليه قبل اإلصابة مباشرة. ويتبع ذلك العالج الطبيعي الذي يعمل على تقوية العضالت 

 واألربطة والعظام والمفاصل لألعضاء المصابة حتى يتم التأهيل الطبي في
المصاب وما تبقى له من قوة. وتقوم الرياضة التأهيلية بدور بارز في حدود قدرات وإمكانيات 

مجال الطب الطبيعي حيث تعد الرياضة وسيلة طبيعية للعالج ألنها أحد المكونات الهامة في العالج 
الطبيعي، كما أنها تساعد المعاق على استعادة لياقته العامة في الحياة ولياقته البدنية وكفاءته الحيوية 

 لها .صة منذ بداية المراحل التأهيلية وخا
 العشر التالية: أهم مبادئ بناء البرامج التأهيلية في الوصايا( 1988وقد وضع فاروق صادق )
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 ۔ حق المعاق في الخدمات الخاصة حق مستمر1
 دمج المعاقين في خطة التنمية الشاملة للمجتمع .  - 2

 .األخذ بالنظم متعددة التخصصات والخدمات  -5
 
 تنوع(  -مرونة  -توفير البدائل عند اختيار برنامج للطفل المعوق )كفاءة  - 4
 تكامل التشخيص في وقت مبكر . -5

 رسم البرنامج يكون فرديا )كل حالة فريدة في نوعها(.- 6
 ۔ جماعية القرار الهام للطفل. 7
 
 ضرورة تعليم وتدريب الوالدين واألسرة. -8
المعاق ومساعدته كمواطن )تسهيل عملية نموه وتفاعله وتحمله الدفاع االجتماعي عن  - 9

 لمسئولياته وتعديل االتجاهات نحوه(
 التخطيط للوقاية من اإلعاقة كجزء من البرنامج القومي لرعاية المعاقين . - 10

 
 الرياضة والمعاقين

عرف اإلنسان منذ القدم القيمة اإليجابية للممارسة الرياضية كعالج للمرض والمعاقين، حيث إن 
فعال في تخفيف اآلالم. كما أن لها دورا في عالج كثير من األمراض في  تأثيرحركة الجسم ذو 

 مختلف مراحل العمر لألصحاء والمعاقين حيث ثبت أنها أحسن وسيلة لالحتفاظ بالصحة واللياقة
والقدرة على أداء األعمال بكفاءة، وقد بدأت المجتمعات منذ الحرب العالية الثانية في االهتمام 
بالمعاقين عندما أصيب ماليين من األفراد بإعاقات مختلفة نتيجة للحروب، وأصبح هناك ضرورة 

تأهيل الطبي لتأهيل هؤالء األفراد حتى تتالءم مع قدراتهم ودرجة إعاقاتهم، لذلك بدأ االهتمام بال
واالجتماعي المهني للمعاقين وبدأت الحكومات تهتم برعايتهم وتأهيلهم من خالل الهيئات الحكومية 
واألهلية، وذلك بتوفير العديد من المجاالت الرياضية والترويحية ، ونجد أن المجال الرياضي 

وهناك حقيقة هامة مع قدراته وإمكاناته،  بما يتناسخصب بأنشطته المتنوعة، حيث يجد المعاق 
هي: يجب أال تسبب له الممارسة في أي أعراض جانبية تزيد من حالته سوءا بحيث يصعب 
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عالجه، لذلك البد أن تتم الممارسة لكل نوع من اإلعاقة سويا، لكي يتم التجاوب في نفس الوقت 
 لرياضة بالجانب ، كما ترتبط اييستفيد المعاق من تأثير الرياضة البدني والنفسي والعالجي والحرک

 
الخلقي حينما يحترم الالعب الخصم والحكم وأصول اللعب، لذلك فهي تؤدي إلى صقل الالعب 

 وتنمية قدراته .

 Sportأما في اللغة اإلنجليزية فهي تعني  Disportareوتعني كلمة رياضة في اللغة الالتينية 
وتشير تلك المعاني إلى أن الرياضة هي التسلية بالتمرينات  Esporterكما أنها في الفرنسية 

 البدنية وحاليا تعرف بالرياضة الترويحية .
 وقد قامت منظمة اليونسكو بتعريف الرياضة بأنها :

 
 

له خاصية األلعاب ويمارس بصفة فردية أو مع اآلخرين، يعد من طبيعة الممارسة  بدني كل نشاط 
 الرياضية.

ريف إلى األنشطة البدنية التي تشمل على المنافسات الرياضية كما يجب اتباع ويشير هذا التع
 اللوائح والقواعد والقوانين التي تنظم تلك األلعاب .

والواقع أن التربية الرياضية هي التربية الشاملة المتزنة للفرد في جميع الجوانب البدنية والنفسية 
تفاع بالمستوى المعرفي والثقافي . باختالف ألوان والحركية واالجتماعية، كما تساعد على االر

 .األنشطة الرياضية وتعددها 
 األنشطة الرياضية المعدلة

خمسين عاما كانت التربية الرياضية أساسا يعتمد عليه في 50في بداية القرن الحالي ومنذ أكثر من 
اتجه االهتمام إلى إدخال البرامج والنظريات التعليمية الحديثة  1920تنمية الجسم والعقل، وفي عام 

إلى المالعب وصاالت اللعب بالنسبة للمعاق كجزء مکمل للعالج الطبي، وقد زاد االهتمام بها في 
 أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك حفاظا على المقاتلين بدنيا وعقليا وخاصة مصابي الحرب .

لرياضية جزءا هاما من التربية العامة. وقد عدلت األلعاب التحسين النمو البدني، وتعد اليوم التربية ا
:  Annarinoأنارينو( »واللياقة العامة والصحة، كما أنها تساعد على الترويح والسرور. ويقول 

 إن تقيم الهدف يتحدد بعدة عوامل هي: النضج، النمو، طريقة التعليم، كفاءة المدرس، وقيمه.
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ال تختلف بالنسبة للمعاق عن األسوياء إال في بعض القواعد واألسس والتنظيم والموازنة  واألهداف
مستشفى  -بينها وبين اإلعاقة، كما أن من األهمية مرونتها و مناسبتها لوقت الفراغ والمكان )منزل 

 (. باإلضافة إلى التنوع في األنشطة .يرياضمركزنادي أو  -دار للرعاية  -
 
 

 Adapted Physical Educationالبدنية المعدلة :التربية 
وهي تعني الرياضات واأللعاب التي يتم التغير فيها لدرجة يستطيع بها المعوق غير القادر 

 الممارسة والمشاركة في األنشطة الرياضية .
مل على ومعنى ذلك أن التربية الرياضية المعدلة هي البرامج االرتقائية والوقائية المتعددة والتي تشت

األنشطة الرياضية واأللعاب، والتي يتم تعديلها بحيث تالئم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها وشدتها، 
 ويمكننا القول بأن ذلك يتم تبعا الهتمامات األشخاص

غير القادرين وفي حدود قدراتهم ليمكنهم المشاركة في تلك البرامج بنجاح وأمان التحقيق أغراض 
 التربية الرياضية .

اك من يطلق على هذا النوع من الرياضة بالتربية الرياضية المتطورة أو التنموية وهن
Developmental Physical Education 

 
 

وذلك حينما تهدف تلك البرامج إلى تنمية وتطوير اللياقة البدنية والحركية للفرد بحيث تكون 
لوقائية فهی تعني البرامج التي متدرجة و متقنة وفقا الحتياجات كل فرد. أما التربية الرياضية ا

تختص بالتمرينات البدنية والتي تؤدي إلى الحد من األمراض أو اإلعاقات حتى ال تزداد الحالة 
لذلك يمكننا القول إن هدف األنشطة ةالستمرار اإلعاقسوءا، والوقاية من أي مضاعفات قد تحدث 

والنفسي حتى  واالجتماعيالرياضية المعدلة هو مساعدة المعاقين عل تحقيق النمو المدني والعقلي 
يتقبل إعاقته ويتعايش معها واالعتماد على أنفسهم في قضاء حاجاتهم حتى ال يكونوا عبئا على 

 في تقدم المجتمع المجتمع بال قون منتشرة في جميع المجاالت فيشاركوا

ونجد أن األنشطة الرياضية المختلفة قد أدخل عليها بعض التعديالت سواء في أداة نفسها أو في 
المالعب أو في القواعد الخاصة باللعب والقوانين لكي تتناسب مع االعاقات، كذلك تم تعديل 

م بعض المهارات التي إلكسابه باإلضافةالقوانين المنظمة لتلك األلعاب حتى تتيح لهم المشاركة 
 تساعدهم في الحياة واللياقة البدنية والحد من االنحرافات القومية التي تطرأ عليهم نتيجة اإلعاقة
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ممارستهم  لوبالطبع البد من تخصيص برامج رياضية معدلة خاصة بكل فئة من المعاقين حتى يسه
 لتهم لضمان عملية التعلمم حائوتحقيق أغراض الممارسة، كما يمكن تقديم الخدمات التي تال

ت اتحادات خاصة برياضات المعاقين لتسهيل ممارستهم واشتراكهم في كافة مجاالت ئكذلك أنش
التربية الرياضية، لذلك كان البد من النظر بعين االعتبار إلى أهمية الرياضة لتلك الفئة من المجتمع 

 لشتى أنواع اإلعاقات إلدماجهم في المجتمع .
 

 تعديل األنشطة الرياضية للمعاقين:بعض أساليب 
 تقليل الزمن الكلى للعبة ووقت كل شوط وعدد األشواط والنقاط الالزمة في المباراة -
 مقدار الجهد المبذول في النشاط . لتقليلتعديل مساحة الملعب  -
 التعديل في قواعد اللعبة وزيادة فترات الراحة النسبية - 
 ك لتقليل المسئولية بتوزيع األداء على عدد أكبر من الالعبينزيادة عدد أفراد الفريق، وذل -
کبر عليه من أتغيير الالعبين في المراكز المختلفة داخل اللعبة حتى ال يتحمل أي العب عبنا  -

 الجهد
 السماح بالتغيير المستمر بحيث يشارك كل فرد من اللعب ويأخذ فترة راحة البناء المباراة -

األداء والتخفيف منها مثل الجلة والرمح أو في ارتفاع الشده حتى ال يشكل عبئا ۔ التغير في وزن 
 . على المعاق أثناء الممارسة

 تقسيم النشاط على الالعبين تبعا للفروق الفردية وإمكانيات كل فرد.-

كما يجب على المدرس أو المدرب السماح ألي العب بالخروج من المباراة عند التعب أو ظهور 
 أي أعراض لإلرهاق نتيجة الشتراكهم في اللعب أو لزيادة حمل التدريب عليهم، وعلى المدرس أو 

 
المدرب التقييم المستمر للبرنامج ولالعبين ليتعرف على نواحي الضعف والقوة وتشخيص الحالة 

 التدريبية وإجراء التعديالت المالئمة على البرنامج.
 أسس التربية الرياضية المعدلة

هناك حقيقة هامة هي أن أهداف التربية الرياضية للمعاقين تنبع من األهداف العامة للتربية 
الرياضية من حيث النمو العضوي والعصبي العضلي والبدني والنفسي واالجتماعي حيث ترتكز 

قين على وضع برنامج خاص للنشاط التربوي يتكون من ألعاب وأنشطة رياضية رياضة المعا
وحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميول وقدرات وحدود المعاقين الذين ال يستطيعون االشتراك 
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في برنامج التربية الرياضية العام دون أن يصيبهم أي ضرر، وقد تؤدي تلك البرامج المعدلة في 
المراكز الخاصة بالمعاقين أو المدارس، ويكون الهدف األسمى لها هو الوصول إلى المستشفيات أو 

وتقبله لذاته واعتماده على نفسه، باإلضافة إلى االندماج في المجتمع  المعاقتنمية أقصى قدرة 
واألنشطة الرياضية بأنواعها المختلفة هي وسيلة إلى غاية ، أما الترويح فهو غاية حيث يستغل 

 الفرد فراغه بطريقة هادفة بناءة:
 

 ويراعى عند وضع أسس التربية الرياضية المعدلة:
 العمل على تحقيق أهداف -1

 التربية الرياضية العامة .
 تقوم على أسس -2

 التربية العامة .
تهدف إلى إتاحة الفرص لألفراد والجماعات للتمتع بنشاط بدنی وتنمية مهاراته الحركية وقدراته  -3

 البدنية .
يهدف البرنامج إلى التأهيل والعالج والتقدم الحركي للمعاق وغير القادر وذلك لتنمية أقصى  - 4

 إمكانات لديه.قدرات و
 يمكن تنفيذ تلك البرامج في المدارس والمستشفيات والمؤسسات العالجية. - 5
للمعاقين بمختلف فئاتهم الحق في االستفادة من برامج التربية الرياضية كجزء من البرنامج  -6

 التربوي بالمدارس .
يستطيع تنمية القدرات تمكن المعاق من التعرف على قدراته وإمكاناته ، و حدود إعاقته حتى  -7

 .الباقية له، واكتشاف ما لديهم من قدرات

المجتمع الذي يعيش  بالقبول منتمكن المعاق من تنمية الثقة بالنفس واحترام الذات وإحساسه  -9
 .المعدلةالرياضيةة نشطفيه، وذلك من خالل الممارسة الرياضية لأل

 
 يلي :ويمكن تلخيص أهداف التربية الرياضية المعدلة فيما 

تنمية المهارات الحركية األساسية لمواجهة متطلبات الحياة كالمشي وال وتغيير االتجاه  -1
 حياة المتعددة .في أنشطة ال ةوحفظ التوازن والتوافقات التي تساعده على المشارك
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تنمية التوافق العضلي العصبي وذلك باستخدام أجزاء الجسم السليمة ألداء النمط الحرکی  -2

 الجسم الوظيفية ألجهزةالمناسب والنغمة العضلية للعضالت السليمة واالتزان 
تنمية اللياقة البدنية الشاملة واللياقة المهنية بما يتناسب مع نوع اإلعاقة ودرجتها، وذلك  -2

أقرب ما يكون طبيعيا، وذلك بزيادة قدرته على العمل وكفاءته في لعودة الجسم إلى 
 مواجهة متطلبات الحياة.

 
 
العمل على تقوية أجهزة الجسم الحيوية واالتزان لجميع أجهزة الجسم المختلفة كالجهاز العصبي  -4

 والعضلي والدوري والتنفسي وغيرها من األجهزة.
نها، وعالج بعض االنحرافات التي توجد نتيجة اإلعاقة تصحيح االنحرافات القوامية والحد م - 5

 حتى تتاح ألجهزة الجسم الحيوية فرصة أداء وظائفها كاملة.
تنمية اإلحساس بأوضاع الجسم المختلفة، واإلحساس بالمكان، ومعرفة الحجم والمساحة التي  -6

 يتحرك فيها الجسم وإمكانية حركته في البيئة المحيطة به.
قدراته من الممارسة الترويحية واستغالل وقت الفراغ. في أنشطة الجماعة وحب الوطن زيادة  - 7

ورفع الروح المعنوية ترويحية تعود عليهم بالفائدة مما يساعد على اكتساب السلوك التعاوني وتنمية 
 حب

 من ممارسة لألنشطة الرياضية .
 صرفحركية تساعد على زيادة االنتباه وحسن الت اكتسابجاهزات۔ 8

 من ممارسة لألنشطة الرياضية . والتفكير
تنمية االتجاهات السليمة نحو الشخصية السوية والحساسية الزائدة وزيادة الثقة بالنفس وبمن  -9

 المهارات . حوله وقدراته وتکيف نزعاته وميوله بطريقة تعاونه على اكتساب
االعتماد على الغير مع إمكانية العيش . االعتماد على النفس في قضاء حاجاتهم المختلفة وعدم 10

 .مستقال معتمدا على ذاته
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 تصنيف الرياضة للمعاقين

جامع وشامل لعدد من  يتصنيفيوجد العديد من اآلراء في تصنيفات الرياضة للمعاقين، وفيما يل
 وجهات النظر.

 الرياضة العالجية : -أوال
تعد ممارسة الرياضة للمعاقين إحدى وسائل العالج حيث تؤدى على هيه تمرينات عالجية كإحدى 

الجراحة والجبس  دما بعطرق العالج الطبيعي التي تسهم في تأهيل المعاقين، باإلضافة إلى امتدادها 
 .. وخاصة في الكسور وتأهيل مصابي العمود الفقري والنخاع الشوکيکالشلل النصفي والشلل

ر اإليجابي للتمرينات في تأهيل المعاقين ومساعدتهم على استعادة اللياقة ثالرباعي .. ويستمر هذا اال
 عصبی. واستعادة لياقة الفرد للحياة العامة وما  البدنية من قوة ومرونة وتحمل وتوافق عضلى

 
 

التأهيلية دورا  يصادفه فيها إلى ما بعد خروجه من المستشفى ومراكز التأهيل حيث تلعب الرياضة
 هاما في هذا المجال .

 الرياضة الترويحية: -ثانيا 
من اآلثار اإليجابية لرياضة المعاقين تنمية الجانب الترويحي حيث تعد وسيلة ناجحة للترويح 
النفسي للمعاق فهو يكتسب خبرات تساعده على التمتع بالحياة، فمن المعلوم أن الرياضية الترويحية 

هادئة كألعاب التسلية إلى ألعاب عنيفة مثل تسلق الجبال كما يختلف المجهود تتدرج من ألعاب 
المبذول في الرياضة الترويحية كالشطرنج والبلياردو والكروكية، عن المجهود المبذول في رياضة 

 تنافسية كالسباحة أو كرة السلة أو ألعاب المضمار.
اغ إلى تنمية الثقة بالنفس واالعتماد على ذاته ويتعدى أثر المهارات الترويحية االستمتاع بوقت الفر

 المجتمع .والروح الرياضية وعمل صداقات تخرجه من عزلته وتدمجه في
 الرياضة التنافسية: -ثالثا 

يهدف هذا النوع من النشاط الرياضي إلى االرتقاء بمستوى اللياقة والكفاءة البدنية كما تتضمن 
 رياضة المستويات العليا.

والواقع أن الرياضة التنافسية تعتمد على التدريب العلمي السليم والتطوير في األدوات واإلمكانات 
والطب الرياضي، ويجب االلتزام في تلك الرياضة التنافسية بالقواعد والقوانين الخاصة باألداء، كما 

 نية أو النفسية والعصبية يجب االلتزام بالتقسيمات الفنية والطبية التي تعتمد على درجة اللياقة البد
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للمعاق ومستوى اإلصابة، وذلك قبل المشاركة في األنشطة التنافسية حتى يتحقق مبدأ العدالة، 
باإلضافة إلى االستفادة الكاملة من المشاركة، وتجنبا لحدوث أي مضاعفات طبية تؤثر على حياة 

 المعاق .

 رياضات المخاطرة -رابعا 
يشير هذا النوع من الرياضات إلى األنشطة التي تزداد فيها المخاطرة بدرجة كبيرة، وقد تمارس 
فردية أو جماعية مثل التزحلق، التزحلق على الجليد، سباق السيارات والدراجات البخارية، كما أن 

الكسور في الفقرات العنقية أو الشلل الرباعي .. لذلك البد من  يسببالغطس في المياه الضحلة 
 اتباع تعليمات األمن والسالمة وخاصة في الرياضات التي تحتاج إلى درجة عالية في األداء الفني .

 
 

 الرياضة االجتماعية -خامسا 
بتدريب المعاق  حيث يرتبط بالتأهيل المهني الذي يساعد المعاق على إعادة تكيفه مع المجتمع، وذلك

 يولهومعلى ممارسة مهنة سابقة أو جديدة تبعا لنوع إعاقته ودرجتها
كما يمكن اشتراك المعاقين مع األسوياء في الممارسة حتى يعتادوا االندماج بالمجتمع. ونذكر بعضا 

 من تلك المنافسات المشتركة:
 الصم( -المكفوفين  -للمعاقين )للبتر ماية السهم، تنس الطاولة )الشلل والبتر(، البلياردو، السباحة رک

فيندمج المعاق بفاعلية في الممارسة مع األصحاء كما يتحتم أن أصحاب األعمال يقومون بتشغيل 
 المعاقين الرياضيين .

 المشاركة السلبية -سادسا 
من المعلوم أن هذا النوع يقوم على المشاركة المعتمدة على المشاهدة الرياضية سواء أمام 
التليفزيون، أو حضور المباريات في المالعب ومثال لذلك مباريات كرة القدم والتنس وكرة السلة 

 وكرة اليد.. ويشترك األسوياء مع المعاقين في هذا النوع
حيث تساهم في إزالة القلق والتوتر النفسي والحد من العدوان، ومما ال شك فيه أن ذلك يؤدي إلى 

 قطع الملل باالندماج في المشاهدة .التغلب على روتين الحياة وي
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 الترويح الشخصي للمعاق

الترويح مصطلح حديث إلى حد ما حيث إنه يشكل النشاط التلقائي الذي يشترك فيه الفرد في وقت 
فراغه. وحيث إن المرضى المقيمين في المستشفيات لديهم وقت فراغ هائل فقد وجد األطباء أن 

مثمر قد تكون له فائدة طيبة، لذلك بدأ بنوع من الترويح يسمى الترويح استخدام هذ الوقت في نشاط 
علما بأنه ليس هناك أي دليل مادي عن مدى األثر الطبي  TherapeuticRecreationالعالجی

 لهذا النوع من الترويح .
 :يمكن أن نقسم الترويح عموما إلى ثالثة أجزاء كما هو مبين في الشكل التالي

 التأمل - 1
 الممارسة - 2
 الترفيه – 3
 
 

وفي الممارسة تأكيد على اشتراك الفرد في النشاط، فمثال االشتراك الرياضي في فريق واالشتراك 
فيتسم  -الترفيه  -الفني في الرسم والنحت مثال للمستوى الثاني من الترويح، أما المستوى الثالث 

يشاهد أو يتفرج على أداء يقوم به اآلخرين مثل بالسلبية بمعنى أن الشخص يكون جالسا )أو واقفا( 
مستوى التأمل في الترويح  -مشاهدة التليفزيون ومشاهدة المباريات الرياضية. وفي المستوى األول 

فهناك نوع من االشتراك على نطاق أوسع من مستوى الممارسة السابق ذكره، حيث إن المشترك 
فيه ، ويتطلب هذا االشتراك أن يتأمل ويفكر فيما  يكون عضوا فعاال ومحركا للنشاط الذي يشترك

 .يجب أن يتم
 

والترويح العالجي كما ذكر سابقا موضوع حديث بدأ إدخاله في المستشفيات، وفي دور المسنين 
وال سيما وأن طول العمر ازداد بشكل واضح  -بالذات التي بدأت تنتشر في البالد الغربية الصناعية 

العشرين كنتيجة حتمية للتقدم العلمي في العالج والطب الذي جاء نتيجة منذ منتصف القرن 
لالختراعات التي تسمى حاليا األدوية المعجزة التي تقضي على الجراثيم في أيام قليلة . وبدأ 
االهتمام بالترويح العالجي حينما ظهر أن له أثرا واضحا في بعض الحاالت النفسية في المستشفيات 

 ذا المجال.المتخصصة في ه
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 يشمل هذا الجزء على مايلي:

تصنيف االضطرابات  -تعريف األمراض النفسية ومن هو المريض النفسي، المريض العقلي النفسية 
 النفسية.

 التكيف -السلوك غير السوي  -

 األثر الطبي للممارسة الرياضية -

 تأثير الرياضة على المرضى النفسيين  -

 البرامج الرياضية للمرضى النفسيين  -

 أسس بناء برامج المرضى االن -

عرفت األمراض النفسية منذ القدم، كما ذكرتها الكتب الت األديان، ففي العصور األولى كان يعتقد أن 
م شواذ، واستمر ذلك إلى أن بدأ انتشار المرضى النفسيين تصيبهماالرواح الشريرة  وكانوا يعاملون على أنه

المستشفيات في القرن  التاسع عشر والقرن العشرين وبدأوا في معالجتهم باستخدام طرق متعددة الطب 
 النفسي بأربع مراحل:

 المرحلة اإلنسانية في القرن الثامن عشر وذلك على يد الطبيب ال فيليب بيتيل. . -1

التاسع عشر وذلك عندما ظهر فرويد و حاول تشريح النفس البشرية وفهم المرحلة التحليلية في القرن . 2
 العوامل الالشعورية في سلوك اإلنسان. .

المرحلة الطبيعية وذلك عندما حاول العالم األلمانيکربيلين وضع الطب النفسي في إطار طبي بدال من  -3
 اإلطار الفلسفي الذي كان شائعا في ذلك الوقت.

المرحلة الرابعة الفسيوكيمائية التي بدأت في القرن العشرين وخاصة في الخمسينات باكتشاف  -6
 عقاقير مضادة للفصام، وكذلك اكتشاف نقص في بعض الهرمونات العصبية. وظهور العديد 
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من العقاقير التي تحاول إزالة معاناة اإلنسان النفسية ومنها العقاقير الخاصة بالقلق واالكتئاب 
 الفصام والوسواس والعديد من االمراض النفسية األخرىو 

ومن المألوف أن كلمة المريض النفسي تطلق على كل من يعجز عن الت المجتمع أو يتأقلم مع من 
حوله، وهو في خالل ذلك يتألم ويعاني، وأثناء تلك المعاناة قد يخلق أو يبدع أو ينتج ويكافح في الوصول 

 إلى غايته .

وأحيانا يتوقف تماما عن معاناته وذلك بخضوع جهازه العصبي الستجابات القلق  واالكتئاب والهيستيريا 
والوسواس . ويتضح من ذلك أن العصابی إنسان غير قادر علىالتكيف. وقد ألغيت الواليات المتحدة من 

الحياة تختلف من فرد  م كلمة النفسية وجعلتها استجابات مختلفة ألحداث1978قاموس الطب النفسي عام 
 م198آلخر طبعته واستعداده . حيث أشار إلى ذلك أحمد عكاشة .

أما المريض العقلي فهو من أصيب باضطرابات في التفكير والسلوك والوجدان واالدراك مما أدى إلى 
تدهور شخصيته وتغييرها،وأصبحت تؤثر عليه وعلى أسرتهعلى المجتمع. وبالطبع يحتاج مثل هذا 

إلى العالج؛ ألن ذلك االضطراب العقلي ربما نشأ من أسباب عضوية في الكبد أو الرئتين أو  الشخص
 الكليتين أو مرض في المخ.

 وقد يرجع إلى أسباب وظيفية مثل الفصام واالكتئاب والبارانوياوالسيكلشينا. إلخ.

ام بالمسئولية واإلنتاج. ويراها أما الصحة النفسية فيراها البعض بأنها التوافق والتآلف مع المجتمع في القي
البعض اآلخر بأنها القدرة على العطاء والحب دون انتظار مكافأة، كما يعرفها آخرون بأنها التوازن بين 

 الغرائز واألنا )الذات واألنا األعلى الضمير(
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ح هذا بينما يرى أحمد عكاشة أن الصحة النفسية هي القدرة على التأرجح بين الشك واليقين، حيث يمن
التأرجح اإلنسان المرونة فال يتطرف إلى حد الخطأ وال يتذبذب إلى حد اإلحجام عن اتخاذ أي قرار، ألن 

 ذلك التأرجح يتيح للفرد المعادلة والقوة الالزمتين لإلطالق والخلق والتمتع والتكيف .

 

 

األعضاء بحيث  م بأن المرض هو اختالل ترکيب أو عمل عضو أو أكثر من1983ويشير يحيى الرخاوی
يعاق عمله من أثر التوقف أو شدة األلم مما يترتب على ذلك من اختالل التوازن في العالقة بين مستويات 

 اإلنسان وتراكيبه وبين اإلنسان وما حوله.

أما الصحة فهي حالة من تمام الشعور بالسعادة أو الراحة في كل المجاالت العقلية والجسمية واالجتماعية 
 فاء المرض.وليست انت

ويمكن القول بوجه عام أن المرض النفسي هو اختالل في تركيب الحياة النفسية الفرد مما يؤثر على 
المريض بحيث يعيقه عن مواصلة حياته العملية واالجتماعية مع إحساسه باأللم النفسي الذي قد يؤدي إلى 

خلي يؤدي إلى اختالل التوازن مما يعجز تدهور حالة المريض وقد تصل إلى الالمباالة، فاأللم النفسي الدا
الفرد عن االستمرار في الحياة العملية واالجتماعية والتوقف عن مسايرة الحياة فيزيد من ألم المريض، 

وسلوك اإلنسان يمكن أن يوصف بأنه سلوك مرضی )شاذ( أو سلوك غير مرضى حيث يرجع ذلك إلى 
المختلفة، وبناء على تلك األغراض يمكن تصنيف متغيرات أو أعراض تكشف عنها أساليب التشخيص 

السلوك المرضى. وهناك بعضاألعراض التي يتم على أساسها تصنيف السلوك. وتدخل الخبرة االكلينيكية 
 في ذلك  حيث تساعد في الكشف عنها .

ت ومن المؤكد أن هناك اضطرابات ذهانية واضطرابات نفسية اخرى وكذلك يمكن التفريق بين االضطرابا
الفصامية وغيرها من االضطرابات ان نجد أن األعراض هي التي تدل على نوعية االضطرابات، لذلك فان 

 أساس عدد من األعراض .
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ولعلنا نجد أن هناك العديد من األراء لتقسيم االضطرابات النفسية التي اتخذتها لذلك. وفيما يلي عرض 
 األسس التصنيف :

 التصنيف على أسس نفسية  -

 صنيف على أسس فسيولوجية الت -

 

 التصنيف على أساس األسباب  -

 التصنيف على أساس األعراض -

والشك أن التصنيف يتم بعد فحص الحاالت وذلك لتحديد نوع االضطرابات النفسية حيث يتم هذا الفحص 
المختلفة في مقابالت مع الطبيب النفسي مع مالحظته وسؤاله ، كذلك يتم استخدام أساليب القياس النفسي 

عن طريق اختبارات للقدرات  العقلية، وقوائم الشخصية، وأساليب القياس اإلسقاطية .. وذلك لتحديد أبعاد 
 السلوكالمرضى.

 وهناك العديد من االضطرابات النفسية التي قد يعاني منها الشخص، منها االضطرابات الذهانية

 االضطرابات العصابية  -

 اضطرابات الشخصية  -

 رابات الجنسية االضط -

 اضطرابات االعتماد على بعض العقاقير أو المخدرات  -

 االضطرابات النفسجسمية -

 كذلك التخلف العقلي. -

تعني االنحراف عن متوسط أو معيار ما. وكلمة  Abnormalكلمة غير عادية  السلوك غير السوي:
abnormal ( مركبة منab( أي بعيدا عن . أما كلمة )normفهي تعني ) .عادی 
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فالسلوك غير العادي هو سلوك مغاير عن سلوك غالبية الناس، وكلنا يعلم ال هناك فروقا فردية بين 
األفراد في األطوال واألوزان وقوة اإلبصار ونسبة الذكاء والعديد من السمات والقدرات والخصائص سواء 

تلف عن المتوسط في تلك بدنية أو نفسية أو اجتماعية و . . إلخ. وهللا غير السوي هو الذي يخ
 الخصائص ويوجد هذا اال بدرجات مختلفة .

 

االنطواء(  -االنبساط »كذلك فإن أنماط السلوك ال تصنف في السواء أو عدم السواء، فمثال توجد  خاصية 
فالشخص المسرف في االنبساط غير سوي كذلك ، الشخص شديد االنطواء غير سوي، فالسمات ال يمكن 

فين أو ثالثة ولكن توجد بدرجات مختلفة وهي تمتد ابتداء من المتوسط حتى غاية تصنيفها إلى صن
الطرفين االعلى واألدنى. لذلك اليمكن تصنيف الناس بدقة إلى عقالء أو مجانين، ولكن يكننا القول بأنهم 

فات يتصفون بقدر كبير أو صغير بتلك الخاصية . كما يمكن التمييز بيناالنحرافات الجيدة واالنحرا
الضعيفة أو السيئة، وعلى سبيل المثال من يتميز بقدر ال من الذكاء ال يعد غير سوي، بينما من يتميز 

بقدر عال من االنحالل يعتبر غير سوي. أما المرح الشديد والحزن الشديد فأي من االتجاهين غير سوي، 
ع، لذلك فإن عدم السواء يرجع مما يؤدي إلى عدم التوافق االجتماعي. ويتوقف التوافق على رأي المجتم

 إلى البيئة التي يعيش فيها الفرد.

 Adjustmentالتكيف: 

التكيف النفسي هو جوهر الصحة النفسية، ويراه البعض أنه مرادفا لها ونجد أن معجم العلوم السلوكية قد 
الستجابة إلى فسره بأنه عالقه متناغمة مع البيئة تنطوي على القدرة على اتباع معظم حاجات الفرد وا

 غالبية المتطلبات الفيزيائية واالجتماعة التييعاني منها. 

بأن التكيف هو التغيرات والتعديالت السلوكية التي تكون ضرورية إلشباع  Wolmanويضيفولمان 
 الحاجات، واإلجابة على المتطلبات بحيث يستطيع الفرد إقامة عالقة متناغمة مع البيئة .

هو عملية تعديل في سلوك الفرد، وذلك لتحقيق التفاعل بين الفرد والبيئة المحيطة به ونحن نرى أن التكيف 
. 
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 المظاهر المختلفة للتكيف Tandalوقد لخص تندال 

 فيما يلي: 

 المحافظة على تكامل الشخصية بحيث تتآزر حاجات الفرد مع سلوكه لتحقيق أهدافها . -

 م مع مثل أو تقاليد الجماعةالمسايرة للمعايير االجتماعية أي االنسجا -

 التكيف مع متطلبات الواقع بحيث يتضمن قبول الواقع وتحمل األعباء للحصول على المكاسب . -

 النضج بما يتناسب مع العمر.  -

 المشاركة في نشاط الجماعة وزيادة الفاعلية والبعد عن الذاتية .  -

 التهور في االنفعال  المحافظة على االتزان االنفعالي أي عدم السلبية أو -

 المحافظة على التناسق في السلوك. -

مكاناته حتى تكون أهدافه واقعية .  -  المعرفة من الفرد لنفسه أي إدراك قدراته وا 

 التقبل من الفرد لنفسه )تقبل ذاته(. -

 

 األثر الطبي للممارسة الرياضية

فيما يلى ذكر ألهم اآلثار الطبية لتلك إن الممارسة الرياضية بانتظام ذات أثر فعال على جسم اال 
 الممارسة:

زيادة السعة الحيوية وذلك بتكيف الرئتين للشهيق والزفيربالهواء ومجهود أقل مما يؤدي إلى إمداد  -1
الجسم والعضالت باألكسجين الالزم طوال فترة  االداء وبذلك تزداد كفاية األعضاء التي تحصل 

 على األكسجين
لب وذلك عن طريق زيادة كمية دفع الدم مما يؤدي إلى قلة معدل ضربات زيادة كفاءة عمل الق -2

 ضربة الدنف الرياضي مما يوفر حوالي عشرة االف ضربة خالل نومه فقط ۲۰القلب بحوالی
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يستطيع القلب السليم أثناء أداء أي عمل مجهد ضخ كل الدم الذي  يلزم الجسم بمعدل اقل  جهد(  -3
وبالعكس، فإن هنا قد بعض األخطار جسيمة عن محاولته مالحقة احتياجات عن القلب العادي، 

 الجسم بالدار خالل المجهود البدني الشاف

 

تحسن نغمة العضالت واألوعية الدموية كذلك تقوى األنسجة الرخوةكما يتم  تغير األنسجة الدهنية   -4
 إلى ألياف مما يعطي الجسم قوة دون فقدان في الوزن

ثقة الفرد بنفسه وتزيل التوتر العصبي ويصبح أكثر قدرة على تحمل ضغوط الحياة اليومية مع  . تزيد من5
 االقتصاد في المجهود البدني المبذول باإلضافة إلى المساعدة على التمتع بنوم عميق.

. يقلل من ضعف الجسم ويزيد من مناعته لبعض األمراض كما تتحسن الحالة العامة للجسم، كما تساعد 6
 لى تنمية وتحسن الجهاز العضلي العصبي وزيادة التوافق بين اإلشارات العضلية والعصبيةع

 

 تأثير الرياضة على المرضى النفسيين:

الشك أن ممارسة األنشطة الرياضية تساعد المريض على التوافق مع نفسه ومع المجتمع حيث إن تستوع 
األنشطة الرياضية واأللعاب المختلفة من الوسائل الها للتعايش االجتماعي للفرد. كما يمتد تأثيرها إلى 

ء كانت الرياضية سلبية تنظيم النواحي النفسية والبدنيةمما يتيح الفرصة للتفاعل االجتماعي، وسوا
بالمشاهدة او بالممارسة كالترويح العالجي أو األنشطة الترويحية المختلفة سواء في الخالء مالعب أو 

صاالت أو باالشتراك في المنافسات المالئمة فإنها سوف تساعد اله اعادة توازنه النفسي وزيادة ثقته بنفسه 
 وك . التعاوني مع رفقائه  والمحيطين به، فيصرفه عن تفكيره وتقديره لذاته أو بتنمية روح الجماعة والسل
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الذي يدور حول الذات ويندمج في المجتمع ويتقبل المحيطين ، الن ذلك هو الهدف االساسي لعالج 
 المرضى النفسيين .، 

 يمكن تلخيص أهمية الرياسة للمرضى النفسيين فيما يلى:

 تساعد الفرد على التفاهم مع اآلخرين-

 عد الفرد على أن يصبح عضوا مشاركا في الجماعة مما يزيد من نموه االجتماعي .تسا-

تساعد الفرد على االنتماء إلى  -تعطى الفرد الفرصة لتبادل األفكار مع الجماعة وتقييم المحيطين له .  ۔
 جماعة والتكيف مع المجتمع 

 

 تتيح للفرد فرصا متعددة لشغل وقت الفراغ.  -

 تخلق مواقف يتعلم منها الفرد الصفات الحميدة.  -

 يعم على الفرد الممارس فوائد ترويحية وعالجية وتنافسية -

 تزيد من مهارات الفرد في حدود اإلمكانات المتاحة -

يستنفذ طاقاته وقدراته بطريقة هادفة مما يحد من تصرفاته العشوائية والعدوانية فال يجد مجاال للتفكير في -
 الذات أو النقم من اآلخرين تحد مشاكله .

 تعطى الفرد نوعا من الطمأنينة واالستقرار. -
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 البرامج الرياضية للمرضى النفسيين :

لقد أثبتت العديد من البحوث التي أجريت على المرضى النفسيين أن البرامجالرياضية تحقق أهداف التربية 
هتمام بوضع برامج خاصة تتالءم مع حاالتهم وطبيعة مرضهم، الرياضية لتلك الفئة، وخاصة أنه يجب اال

لذلك يجب العناية بإعداد تلك البرامج ووضع برنامج لكل نوعية من المرضى فمرضى البارانويا يختلف 
برنامجهم عن مرضى الفصام أو مرض القلق العصابی إلخ. ويعتبر االشتراك في البرامج الرياضية وسيلة 

 عالجية مساعدة، 

 

 مكن القول بان أهداف البرامج الرياضية للمرضى  النفسيين تنحصر فيما يلي :وي

أهداف عضوية: حيث تساعد األجهزة الحيوية بالجسم على األداء األمثل مما يؤدي إلى تحسين  -1
 الصحة العامة وزيادة اللياقة البدنية 

 أهداف نفسية: يساعد المريض - 2

على إشباع حاجاته األساسية وزيادة ثقته بنفسه وتقديره لذاته .  النفسي على التخلص من التوتر العصبي،
 ها تساعد المريض

أهداف اجتماعية : تساعد المريض النفسي على التوافق مع بيئته والتخلص من األنعزالية، وذلك من  -3
 خالل الممارسة التي تتيح له فرص التعامل والتفاعل والقبول من الجماعة.

 المرضى النفسيين :أسس بناء برامج 

 اعتبارات خاصة بالمريض النفسي:  -1

 معرفة إمكانيات وقدرات المريض لتحديد الحركات التي يمكن أن يقوم بها  -

 تناسب المهارات وتدرجها وفقا للحركات التي يقوم بها . -
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 توفير دافعية الممارسة للمريض .  -

 اعتبارات خاصة باألنشطة المختارة:  -2

 التنوع والتعدد خالل البرنامجتوافر  -

 التدرج في مستوى الصعوبة بحيث تحقق للمريض النجاح في أدائها وال تؤدى إلى الفشل أو اإلحباط . -

 تعديل قواعد اللعب بما يتناسب مع المرضى. -

 

 األنشطة التي يمكن للمرضى ممارستها مع غيرهم، كما يمكن أن تمارس األنشطة في أماكن متعددة. -

 جب أن يتخلل التدريب والممارسة وفترات راحة بدنية . أنشطة ارتقائيةي -

 . يجب أن تشمل الوحدات التدريبية على اللياقة البدنية، التحكم في الجسم، 

 اعتبارات خاصة باإلمكانات: -3

رفين يجب توفير اإلمكانات الالزمة لتنفيذ ال بشرية كالمالعب واألدوات والتسهيالت الالزمة. كذلك المش
 والمدربين المؤهلين

 للعمل مع هذه الفئة، باإلضافة الى التنفيذ لألنشطة المتعددة بالبرنامج .

 

اعتبارات عامة: يجب إجراء الكشف الطبي على المرضى قبل تنفيذ البرنامج لتحديد الحالة الصحية .  -4
 باإلضافة إلى التشخيص اإلكلينيك

لطبيب النفسي والمدرب واألخصائي والمساعدين لتحديد البرنامج من الالزم أن يكون هناك تعاون بين او   
 .الذي يشترك فيه المريض
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ويعتمد نجاح تنفيذ األنشطة الرياضية بالبرنامج على قدرة المشرف الرياضي على انکار لتوفير أنسب 
 يلي:السبل لتعديل األلعاب باإلضافة إلى األساليب التي يمكن اتباعها التعديل األنشطة كما 

 تقليل حجم ووزن األداة . -

 خفض شبكة الكرة الطائرة أو كرة السلة .

 تقليل وزن المضارب -

 تقليل مساحة الملعب وزيادة عدد المشتركين 

 تقليل زمن المباراة وعدد نقاط الفوز  -

 

 زيادة فترات الراحة البينية . -

اللعب . وبالطبع فإن اشتراك المريض النفسي مع السماح بالتبديل عند الضرورة مع تقليل السرعة أثناء  -
جماعة لممارسة نشاط رياضيشيء هام ألنه يكون في عزلة عن أصدقائه وأقرانه مما يجعل عالقاته 

االجتماعية محدودة. لذلك يجب على المربي الرياضي إقناع المريض النفسي بقبول االشتراك بإيجابية في 
 األنشطة الرياضية.

عى توفير خبرات النجاح وتحقيق الذات في األنشطة المختارة. حيث إن النجاح يعطيه كما يجب أن يرا 
الثقة بالنفس مما ينعكس على شعوره بالقبول االجتماعي وثقته بقدراته، ولعل ذلك يعد من األمور الهامة 

ان للمريض النفسي وتحقيق الذات. ومن خالل مشاركته في نجاح المجموعة فإنه يفوز بثقته واستحس
 زمالئه . وعندما يشعر المريض بهذا التقبل االجتماعي سيحاول االشتراك بنصيب كبير إلنجاح 

الجماعة الرياضية التي ينتمي إليها مما يزيد من فرص التكيف لدى المريض مع نفسه ومع مجتمعه من 
 حوله .
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 المحاضرة الحادية عشر 
 المشكالت النفسية
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على تعريف المشكالت النفسية واالجتماعية التي قد الصغير والكبير ويؤدي إلى إعاقة يشتمل هذا الجزء 
نتهى بإعطاء فكرة عن البرامج يفي التالؤم مع الحياة العادية. ويشتمل أيضا على هذه المشكالت وأسبابها و

في التي يمكن أن تساعد عل الشخص الخاص الذي يعاني من مشكالت نفسية أو مشکالت اجتماعية 
 وفي المدرسة خصوصا.ععموما المجتم

 يهدف هذا الجزء إلى تعريف القارئ على مايلي: 
* أن يتعرف القارئ على خلفية وبداية المشكالت النفسية واالجتماعية. * أن يتعرف القارئ على أثر 

 الرياضة والترويح على المشكالت النفسية. 
 * أن يتعرف القارئ على تصنيف المشكالت النفسية واالجتماعية. 
 * أن يتعرف القارئ على مسببات المشكالت النفسية واالجتماعية.

هناك مجموعة من الصغار ومن الكبار من الصعب عليها التالؤم مع المجتمع سواء المجتمع الصغير 
 تمعالذي يحيط بهم في المنزل أو المدرسة أو العمل أو المج

وأطلق لفظ العطل  -الكبير الذي يشمل عادات وتقاليد وأسلوب حياة األفراد عامة 
 على هذا النوع من الطالب والبالغ. Behaviordisotderالسلوکی

وقد وجد عن طريق التجارب والمشاهدة أن األنشطة الرياضية والترويحية لها أثرها الفعال على تطوير 
اط مقدما عن طريق المدرسة أم النادي أم عن طريق أماكن االستشفاء إذا سلوك هذا الفرد سواء أكان النش

أن  يال يعنما كانت الحالة بالشدة التي تدعو إلى إيداع الشخص في مستشفى لألمراض النفسية، كل هذا 
نفسية أو اجتماعية قابلة للتعديل والتطور عن طريق األنشطة الرياضية  مشكالتكل شخص يعاني من 

بالعالج الى بان أي الترويحي السهل  حال تسمة، حيث إن هناك حاالت مستعصية أو شديدة والترويحي
 إلى الشخص بدون استشارة الطبيب المعالج. مال يقدالسريع، علما بأن هذا النوع من العالج 

في كثير من الحاالت تكون األنشطة الرياضية والترويحية مصاحبة عالجي واسع المدى يشتمل عدة 
منها العالج الطبي األساس المساعد. العالج االجتماعي المساعد إلى جانب األنشطة الرياضية نواحي 

والترو نجد أن بعض الحاالت النفسية االجتماعية تحتاج إلى وجود فريق م. ب الطبيب واألخصائي 
 -ة النفسي واألخصائي االجتماعي إلى جانب رائد الرياضية للخواص، وفي معظم المستشفيات النفسي

 أن هذا الفريق يعمل دائما معا. الخارج نجدفي  -سواء كبرى أو صغری 
 ( Dunn 1997ومظاهر العطل السلوکی تبدو كما يلي )

 حسي . عدم القدرة على التعلم التي اليمكن شرحها على أساس بدني أو حركي أو -1
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وجود سلوك غير عادي في  -3عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية مع الزمالء وغير الزمالء . 2
 المواقف العادية .

 
 

وجود أعراض بدنية أو خوف  -Depression5. وجود شعور عام بانعدام السعادة أو ازدياد الكآبة 4
 زائد بدون أساس قوی.

ويمكن القول بأن العطل السلوكي يحدث نتيجة لمشكالت نفسية / عقلية أو بسبب مشکالت اجتماعية، لذلك 
 هذه الحاالت كما يلي:يجب الفصل بين 

 المشكالت النفسية / العقلية -أوال
أن هناك أمراضا  American PsychiatricAssuciationقررت الجمعية األمريكية للطب النفسي 

 تظهر أثناء المراحل األولى للطفولة تساعد على تصنيف المشکالت النفسية / العقلية كالتالي:
 العطل السلوکی

 عطل إدراکی
 عطل عقلی 

 عطل بسبب اإلدمان
 انفصام الشخصية 

 عطل مزاجی
 عطل بدنی

 عطل انفصالی
 عطل خيالی

 عطل جنسی
 عطل غذائی
 عطل نومی

 عطل في ضبط النفس 
 عطل تالؤمی

 عطل في الشخصية
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 المحاضرة الثانية عشر
 المشكالت االجتماعية
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والمشكالت اال صعب للغاية إال أن صاحب من الواضح أن الفصل بين المشكالت النفسية العقلية 

المشكالت االجتماعية يستطيع عموما أن يراعی نفس عدم قدرته على التالؤم مع المجتمع الذي 
حوله . ولكن في بعض حاالت المش النفسية العقلية قد يكون من الصعب على الشخص أن يراعى 

 نفسه فقد يحتاج الى  رعاية من الغير .

جتماعية تحتاج إلى شرح هنا هي مشكلة انحراف األحداث وأهمية الرياضة ولعل أهم مشكلة ا
والترويح في هذه الحالة . ورغم أن مشكلة انحراف األحداث مدرجة تحت المشكالت االجتماعية إال 

ذا كان هذا هو السبب  -أن هناك مدرسة علمية تقترح أن لهذه المشكلة أسباب نفسية محضة  وا 
 مشكالت النفسية السابق ذكرها تحت عطل في الشخصية.فيمكن إدراجها تحت ال

حيث يقول بعض علماء النفس أن مسببات انحراف األحداث هي الشعور بالبعض الذي يعود إلى 
عطل في الشخصية ويؤدي هذا ضعف في ضبط النفس الذي يؤدي إلى مشکالت اجتماعية إال أن 

 ة فقط .النظرة لها في هذا الكتاب على أن مسبباتها اجتماعي

 

 :وفيما يلي تعريفات للمصطلحات السابق ذكرها اآلن

 Cognitive Disoderالعطل اإلدراکی -1

يعاني الشخص في هذه الحالة من نقص شديد في اإلدراك والذاكرة بحيث تؤثر تأثيرا داخل الوظائف 
 Deliriumالعقلية، لذلك قد يعاني أيضا من فقد التوازن الفكري 

 Mental Disorderالعطل العقلي  -2
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تعرض الشخص في هذه الحالة إلى أعراض عقلية تعود مباشرة إلى التأثير الفسيولوجي الناتج عن 
حالة طبية عامة . ويكون أثرها أوسع بكثير عن الحالة السابقة التي تؤثر على اإلدراك من الذاكرة 

 فقط. 

 Substance – Rlatedالعطل بسبب اإلدمان -1

درات والمشروبات الروحية والدخان القهوة في هذه المجموعة حيث أثبتت االدمان هذا يشمل المخ 
 الدراسات العلمية أن لها أثرا وان حاالت العطل السلوکی

 Schizo Phreniaانفصام الشخصية  - 4

 

هذه حالة متقدمة بين األمراض النفسية / العقلية حيث يعان و والسلوك غير المنظم واألعراض  
 الشعور  السلبية، إلى جانب

 Catatoniaباالضطهاد أو التجمد

 العطاللمزاجی-5

يعاني هذا الشخصمن تذبذب في المزاج فيكون سعيدا ثم ينقلب إلى كئيبويفقد الشخص في معظم 
هذه الحاالت القدرة على التركيز، لذلك قد يجد الطالب منهم صعوبة كبرى في المذاكرة وأداء 

 غيرطبيعی مثل الخوف من الماءالواجبات . وقد تظهر عليه بوادر خوف 

 SomatieDisoderالعطل البدني  -6

برغم عدم وجود أي سبب بدني أو عضوي للعطل في هذه الحالة . فال يزال الشخص الذي يعاني 
منها غير قادر على القيام بالواجبات اليومية .وقد يدعى الشخص أنه مريض ويحصل على لقب 

 ل جسمه أو قوامه.موهوم، أو يبدي اهتماما زائدا بشك»
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 Dissociative Disoderالعطل االنفصالي  -7

يعاني الشخص في هذه الحالة من عدم القدرة على تذكر أشياء معينة قد تكون شخصية مثل اسمه 
وقد تصل به الدرجة إلى انتحال اسم جديد . وهذه طبعا حالة عقلية متقدمة تحتاج  -وعنوانه وغيرها 

 المدى. .إلى عالج طبي واسع 

 FietitiousDisorderالعطل الخيالی - 8

مثل عدم  -تظهر على الشخص الذي يعاني من هذه الحالة أعراضا نفسية ليس لها أي أساس بدنی 
ولكن الشخص يعاني  -القدرة على التحرك أو على تناول الغذاء. ليس لها أساس عضوي أو بدنی 

 منهما فعال. .

 GenderDisoderالعطل الجنسي  - 9

يظهر على عدد قليل من األطفال وفي سن مبكرة الميل إلى ممارسة نشاط الجنس اآلخر ويؤدي هذا 
 الميل إلى عطل جنسيمستقبلی .

 

 EatingDisorderالعطل الغذائي  - 10

هناك نوعين في هذا العطل يحتاجان إلى رعاية شاملة . األولى هي النحيل العصبي 
AneroyiaNervosa  الشخص عن األكل تماما، واإلخراج العصبي التي يمتنع فيه

BuliminNruosa  التي تجعل الشخص يجبر نفسه على القيء. وکال الظاهرتين منتشرة بين
 الشابات أكثر من الشباب أو الكبار .

 SleepDisarderالعطل النومی - 11
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وقد أدت  -ا في هذه الحالة إما من قلة النوم أو من كثرته، وقد يكون السبب عضويا أو نفسي
وهناك مساعدةمن األنشطة الرياضية والترويحية في  -الدراسات الحديثة إلى فهم عملية النوم 

 المساعدة على النوم العميق .

يعاني الشخص الذي يوضع  Impulse - Control Disorderالعطل في ضبط النفس  -12
ويعرف االندفاع بأنه االتجاه إلى عمل شیء  Inpulsesتحت هذا الوصف بعدم قدرته على ضبط 

قد يكون ضارا بدنيا أو اجتماعيا، فقد يرى الشخص شيئا يعجبه ويضعه في جيبه اندفاعا علما بان 
 هذه سرقة وهكذا .

 

 AdjustmentDisorderالعطل التالزمي :              -13 

م و على التالؤم مع البيئة يمثل هذا العطل مشكلة اجتماعية كبرى حيث يعاني الشخص من عد
القريبة أو المحيطة به، وقد يحدث هذا بعد تغير واضح في مثل االنتقال من بلدة إلى أخرى أو 

 االلتحاق بعملجديد .

 PersonalityDisorderالعطل في الشخصية  - 14

أو  يمثل هذا العطل عدم قدرة الشخص على الموافقة مع متطلبات المجتمع الصغير الذي يعيش فيه
المجتمع األكبر العام. وقد تبدأ هذه العملية أثناء المراهقة بالذات حيث يميل الناشئ إلى رفض ماهو 

 مطلوب منه .
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 االنحراف االجتماعي - 15

االنحراف االجتماعي هو السلوك الذي يخضع لطائلة القانون وهو سلوك مضاد للمجتمع وذو عدة 
ول في الجناح هو الحرمان واالضطراب الوجداني أو مظاهر. وقد أوضحت بنتا أن السبب األ

االنحراف االجتماعي ليس قاصرا على فترة سنية محددة بل قد تبدأ في الصغر، وتمثل آثارها إلى 
 بعد تلك المرحلة . ويرى العديد أن انحراف الكبار ماهو إال امتداد النحراف الصغار .

المجتمع الذي يفشل في تهيئة الفرص لشبابه کي يستخدم والسلوك اإلجرامي يصنع واليولد. كما أن 
األنشطة الرياضية المتعددة إنما يظهر بمظهر المتجاهللوسيلة يمكن عن طريقها محاربة بعض 

 العوامل المتسببة في انحراف الصغار، وخاصة في مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب.

 Social Maladjustmentانعدام التالؤم االجتماعي  -1

 -كل على حدة  -هناك عدد ال بأس به من الشباب والكبار يعانون من انفصام اليد بمعنى أنهم 
وهذه مشكلة اجتماعية لها وقع « شلة»غير قادرين في االندماج مع مجموعة الهم أصدقاء أو 

لغير نفسيشديد اآلخرين لذلك فإنه يظهر كما كان قانعا ومتفائال ومقدرا لما حدث له و أما الشخص ا
 متالئم فتظهر عليه أعراض تحتاج إلى شرح طويل 

 إلى شرح طويل حيث إنها تبدا على نطاق ضيق ثم تتسع .
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 المحاضرة الثالثة عشر
 الترويح والتعلم عن طريق اللعب
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 * أوال : اللعب وتنمية القدرات اإلبداعية والذكاء لدى األطفال متحد

 اإلعاقة الذهنية:

توضح الدراسات والبحوث أن ممارسه متحدي اإلعاقة الذهنية األنشطة رياضية والبدنية تؤدي بشكل  – 1
رئيسي إلى تنمية ذكاء هؤالء األطفال تساعدهم على إبراز قدراتهم اإلبداعية وتركيز االنتباه والحذر ويعتبر 

لهذا يجب تشجيع األطفال  -جتماعياللعب التخيلي من الوسائل المنشطة لقدراتهم العقلية وحسن توافقهم اال
كما أن األلعاب الشعبية البسيطة لها أهميتها في  -متحدي اإلعاقة الذهنية على مثل هذا النوع من اللعب

إشباع الرغبات النفسية واالجتماعية لديهم كما أنها تعودهم على التعاون والعمل الجماعي وتفاعلهم مع 
 البيئة والمجتمع من حولهم.

ويعتبر الرسم و الزخرفة من أهم الهوايات في تنمية روح الخيال واإلبداع لدي  الرسم و الزخرفة: أهمية -2
 وتدل رسوم -متحدي اإلعاقة الذهنية 

األطفال على خصائص مرحلة النمو العقلي وتركيز االنتباه فبالرغم من أن الرسم في ذاته نشاط ترويحی 
 متصل بمجال اللعب إال أنه يقوم في ذات

وقت على االتصال المتبادل بين الطفل ومدرسيه أو آباء. إنه يرسم لنفسه لكن يشكل رسومه لعرضها ال
على من هو أكبر منه و يقوم برعايته وأنه يريد أن يقول له شيئا من خالل ما يرسمه فليس هدف الطفل 

نما تنصرف رغبته إلى تحقيق ما يشعر به  هو شخصيا ومن هنا المعاق من الرسم إذا ان يقلد الحقيقة وا 
 فإن القدرة على الرسم تتمشى مع تطوره الذهني و النفسي وتؤدي إلى تنمية تفكيره وذكائه.

حيث تؤكد القصص البسيطة والمستمرة من كتب الخيال العلمي  والقصص وكتب الخيال العلمی:- 3
ية البسيطة والقابلية للتعلم االتجاهات اإليجابية وتقوم بدور هام في تنمية الذاكرة لمتحدي اإلعاقة الذهن

فالخيال هام جدا في مرحلة الطفولة وهو من خصائصها ولتربية  -وتؤدي أيضا إلى تطوير قدراتهم العقلية
 الخيال لدى األطفال متحدي اإلعاقة الذهنية البسيطة , المتوسطة والقابلية للتعلم أهمية تربوية 
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بالغه حيث يتم من خاللها سرد القصص الخرافية المنطوية على مضامين وسلوكيات إيجابية بشرط أن 
مع ضرورة اإلهتمام بحسن إختيارها طبقا  -تكون سهله المعنى وأن تثير إهتماماتهم وتداعب مشاعرهم

 للقدرات العقلية للفئة المستهدفة من المعاقين * 

 لمتحدي اإلعاقة الذهنيةثانيا : تعديل األنشطة الرياضية 

عرف اإلنسان منذ القدم القيمة اإليجابية لممارسة الرياضة كعالج للمرض ولتخفيف اآلالم  -1
ولالحتفاظ بالصحة واللياقة و القدرة على أداء األعمال بكفاءةوقد بدأ االهتمام باألنشطة الرياضية 

ن الجنود واألفراد بإعاقات مختلفة للمعاقين منذ الحرب العالمية الثانية نتيجة إصابة الماليين م
نتيجة الحرب.. وأصبح الزاما على الحكومات تأهيلهم بما يتالئم مع قدراتهم ولم تجد هذه 
الحكومات مجاال خصبا يلبي احتياجاتهم البدنية والترويحية أكثر من المجال الرياضي بما فيه من 

لبدنية والنفسية واالجتماعية و الحركية أنشطة متنوعة تؤثر تأثيرا إيجابيا على تنمية لياقتهم ا
باإلضافة إلى ارتباطها بالجانب الخلقي حينما يحترم الالعب الخصم والحكم وقوانين اللعب والواقع 
أن األنشطة الرياضية المختلفة ما هي إال التربية الشاملة المتزنة للفرد كما أنها تساعد على 

 ي إلى صقل المعاق وتنمية قدراته المختلفة.االرتفاع بالمستوى المعرفي والثقافي وتؤد

األنشطة الرياضية المعدلة: وهي تعني األنشطة الرياضية واأللعاب التي يتم تعديل قوانينها وأدواتها  - 2
ومعنى ذلك أن التربية الرياضية  -لكي يستطيع المعاق غير القادر من ممارستها والمشاركة في أنشطتها

 المعدلة هي البرامجاالرتقائية والوقائية 

مع حاالت االعاقة وفقا لنوعها وشدتها  حتى يمكن للمعاق من المشاركة  و التي تشتمل علی انشطة تتالئم
 في تلك البرامج واألنشطة . التحقيق أغراض التربية الرياضية، ويطلق على هذا النوع من

 انشطة الرياضية ويطلق على هذا النوع  المطورة أو التنموية"

"Developmental Physical Education" 
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 أن هدفها هو مساعده متحدي اإلعاقة الذهنية علىويمكننا القول 

العقلي والبدني واالجتماعي والنفسي حتى يتعايشوا مع إعاقتهم تمدون على أنفسهم في قضاء حاجاتهم 
 ويندمجون في مجتمعاتهم

واألنشطة الرياضية المعدلة قد أدخل عليها بعض التعديالت الهامة سواء في األداة المستخدمة نفسها في 
عبة أو في المالعب أو في القواعد المنظمة للعبه والقوانين لكي تتناسب مع حجم اإلعاقة باإلضافة إلى الل

إكساب متحدي اإلعاقة الذهنية بعض المهارات التي تساعد على الحد من االنحرافات االقوامية التي تطر 
من المعاقين تتنافس من  عليهم نتيجة اإلعاقة وبالطبع البد من تخصيص برامجوألعاب معدله لكل فئة

 خاللها كل فئة مع بعضها بغرض تحقيق أغراض الممارسة دون مضاعفات.

ولقد أنشئت اتحادات خاصة برياضات المعاقين لتسهيل ممارستهم واشتراكهم في كافة المناسبات الدولية 
األهداف العامة حيث أن هناك حقيقة هامةهي أن أهداف الرياضة المعدلة للمعاقين تنبع من  -والمحلية 

للتربية الرياضية من حيث النمو العضوي والعصبي والبدني والنفسي واالجتماعي حيث ترتكز رياضه 
المعاقين على وضع برامج خاصة تربوية تتكون من العاب وانشطة رياضية وبدنية تتناسب مع ميولهم 

لمستشفيات والمراكز اإليوائية وتؤدي هذه البرامج واألنشطة المعدلة في ا -وقدراتهم وحدود إمكاناتهم
 الخاصة بالمعاقين او في معاهدهم الخاصة ويكون الهدف األسمى لها هو الوصول إلى أقصى تنمية

 لقدرة المعاق ذهنيا وتقبله  للذات واعتماده على نفسه.

 

مع تقليل الزمن الكلي للعبه  -. بعض أساليب تعديل األنشطة الرياضية المتحدي اإلعاقة الذهنية- 3
 تعديل مساحة الملعب لتقليل مقدارالجهد

 المبذول في النشاط. 
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 التعديل في قواعد اللعبة وتبسيطها مع زيادة فترات الراحة -

 

 زيادة عدد أفراد الفريق مع تقليل المسئولية بتوزيع األداء على أي -

 من الالعبين.

السماح بالتغير المستمر في المراكز المختلفة داخل اللعبة حتى ال يتحمل أي العب عبئا أكبر عليه من -
 الجهد. 

 تخفيف وزن األداة إن وجد ) الجلة والفرص والرمح مثال( وخفض ارتفاع-

 الشبكة حتى ال تشكل عبئا على المعاق أثناء الممارسة 

 م البدنية و العقلية ومراعاة الفروقالفرديةتقسيم الالعبين طبقا لفئاتهم وقدراته -

يجب على المدرس أو المدرب السماح ألي العب بالخروج من المباراة عندشعوره بالتعب أو ظهور أي -
 أعراض لإلرهاق عليه نتيجة زيادة حمل التدريب 

الضعف والقوه وعلى المدرس أو المدرب عمل التقييم المستمر للبرنامج والالعبين للتعرف على نواحي  -
جراء التعديالت  وتشخيص الحالة وا 

 المالئمة على البرنامج.
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 ويمكن تلخيص األسس العامة للتربية الرياضية المعدلة فيما يلي: -4 

يمكن تلخيص األسس العامة لألنشطة وبرامج التربية الرياضية المعدلة المتحدي اإلعاقة الذهنية في اآلتي 
: 

 بذاته وبذلك يجب تنوع األنشطة. اعتبار كل فرد قائم -

مراعاة حاجات وقدرات كل فئة من متحدي اإلعاقة الذهنية في اختياراألنشطة الرياضية المعدلة المناسبة  -
 لهم.

 يجب تنمية المهارات الترويحية وتنوعها المساعده المعاق ذهنيا على التفاعل مع زمالئه . - 

 

 وقصيرة بفرض تنمية المهاراتالحركية . اختيار مهارات بسيطة وتعليمات واضحة -

ويجب التحلي بالصبر والمثابرة  - - -مراعاة األمن والسالمة عند مما المصنوعة من مواد غير صلبه . -
 خاصة مع االطفال شديدي اإلعاقة مع استخدام أسلوب المدح و التشجيع باستمرار.

ي تعليم المهارات. يجب مراعاة تجزئه المهارة في ضرورة استخدام المثيرات السمعية والبصرية والنموذج ف -
 بداية التعلم مع تكرار أدائها. 

مراعاة التنوع في استخدام األجهزة واألدوات في الشكل واللون والحجم كمايفضل مصاحبه الموسيقى  -
 للتمرينات الحركية. 

ة المهارات الحركية األساسية تنمي - -. كما يمكن تلخيص أهداف التربية الرياضية المعدلة فيما يلي:  5
 لمواجهة متطلبات الحياة كالمشي والجرى
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وتغيير االتجاه وحفظ التوازن وكل ما يساعد المعاق ذهنيا على المشاركة في أنشطة الحياة العادية وتنمية 
 التوافق العضلي العصبي لتحقيق اإلتزان األجهزة الجسم الوظيفية.

 بما يتناسب مع نوع اإلعاقة وطبيعته تنمية اللياقة البدنية والمهنية -

 

 قدرة المعاق على العمل وكفاءته في مواجهة متطلبات الحياة.

 صحيح اإلنحرافاتالقوامية الناتجة عن اإلعاقة حتى تتاح ألجهزة الجسم الحيوية أداء وظائفها كاملة.

مكانيه حركته االحساس بأجهزة الجسم المختلفة واإلحساس بالمكان والحجم احة التي يتحرك - فيها الجسم وا 
 في البيئة المحيطة به .

ستغالل أوقات الف فيما يعود عليه بالفائدة  -  زيادة قدرة المعاق على ممارسة األنشطة الترويحية وا 
 واكتساب السلوك التعاوني وتنمية روح الجماعة ورفع الروح المعنوية. 

 دة االنتباه والتفكيرتنمية مهارة حسن التصرف في المواقف المختلفة وزيا -

 زيادة الثقة بالنفس واإلحساس بالذات مع اكتساب الميول التعاونية وتعديل السلوكيات السلبية  -

 

 االعتماد على النفس في قضاء حاجات المعاق المختلفة مع إمكانية التدريب -

 على العيش مستقال وعدم االعتماد على الغير. 

 متحدي اإلعاقة الذهنية* ثالثا: أهمية اللعب في حياه 

ال تختلف أهمية اللعب في حياة متحدي اإلعاقة الذهنية عن غيرهم من األطفال األسوياء فيما عدا  -1
 -بعض الجوانب التي تحتم ظروف اإلعاقة تعديلها كما قلنا لكي تتالئم مع فئة متحدي اإلعاقة الذهنية

ياء قد ال تصلح في حالة استخدامها لمن هم في فكثير من مواد اللعب وأنشطته المصممة لألطفال األسو 
 -نفس فئة أعمارهم من متحدي اإلعاقة الذهنية بل أنها قد ال تكون مأمونة و قد تمثل خطرا على حياتهم
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كما يالحظ أن الطفل المعاق ذهنيا قد يعاني أيضا من بعض االضطرابات أو اإلعاقات الحركية و 
عاب صعبا بالنسبة له مما يتطلب تعليمه أدائها ببطيء مع تكرار الجسمية التي تجعل ممارسه بعض األل

 المحاوالت أكثر من مره واالعتماد على التجريب والممارسة أكثر من االعتماد على الشرح و النقاش 

 

 

على أنه من المهم أن تكون األلعاب المعدة لمتحدي اإلعاقة الذهنية سهلة األداء  -ووسائل اإلقناع اللفظية
 تطلبوال ت

 استخدام اللغة كثيرا في تعلمها. 

 ويمكن لفئة متحدي اإلعاقة الذهنية ممارسه اللعب المنظم عن طريق -2

المشاركة اإليجابية للمشرفين أو األخصائيين بشروط منها قيام المشرف أو اإلخصائي بتولى مسئوليه 
 توجيه النشاط أو اللعب

اللعبة  واستخدام األدوات حتى يتمكن الطفل المعاق  من  قيلم المشرف أو األخصائی بممارسة المهارة او
 محاکاة المهارة وأدائها بالطريقة الصحيحة 

 القيام بتنظيم فترات اللعب واإلعداد لها بواسطة المشرف أو األخصائي

 بحيث تعمل على استثارة النمو الذهني واالجتماعي الطفل المعاق.

 

المراقب بحيث تترك المسئولية انا العاق کی يمارس النشاطات ويمكن للمدرب أو الشرف أن يقوم بدور -
 الخاصة باللعب وخاصة نوع اللعبالغير منظم.

تمرينات الرياضية البسيطة )  1    رابعا : بعض األنشطة الترويحية المناسبة التحدي اإلعاقة الذهنية
دون أدوات مع مراعاة استخدام زوجية جماعية كحركات تقليد طيور والحيوانات سوءا بأدوات أو ب -فردية

 األدوات المصنوعة من مواد غير صلبة كما قلنا وخاصة في أداء بعضالتمرينات السويدية 
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 ألعاب الكره الملونة المتعددة األحجام  -2

تنمية القدرات الذهنية وفقا لقدراتهم باستخدام األدوات الصغيرة لمكعبات المطاط وأكياس الرمل وما  -2
 الليجو" يشابه العاب " 

 

 

 العاب الموانع والتسلق لتنمية الجهاز الحركي مع مراعاة احتياطات األمن الالزمة . -4

العاب القوى البسيطة كالجري لمسافات قصيرة والوثب الطويل و العالي مع توافر عوامل األمن  -5
 والسالمة واألشراف الدقيق.

سوءة الدراجات الثابتة أو ذات الثالث  ركوب الدراجات نشاط محبب لمتحدي اإلعاقة الذهنية - 6
 عجالت.

 العاب الجمباز البسيطة كالدحرجات بأنواعها والوقوف على الرأس -7

 الرقص  االيقاعي مصحوبا بالموسيقى حيث يقبل األطفال متحدي اإلعاقه لشغفهم الطبيعي بالموسيقی.-8
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 المحاضرة الرابعة عشر
من اإلعاقة استراتيجيات الوقاية 
 النفسية
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 الوقاية من اإلعاقة النفسية كالتالي : Strategiesفي ضوء ما سبق يمكن اقتراح بعض استراتيجيات 

 مساعدة الناس على اإلشباع المناسب لالحتياجات المشروعة . - 1

 ) Life. Crisisاالنتقال من مرحلة نمو إلى أخرى بسالم دون أزمات ) أزمات الحياة  - 2

 .تعلم وتعليم السلوكيات اإليجابية المتعلقة بالوقاية ) السلوكية الوقائية - 3

(PrevemtiveBehaviours 
 . Life Stressتقليل ضغوط الحياة  -4
 . TemsionReductionتخفيف التوتر  -5

 حضور برنامج تدريبي عن البرمجة اللغوية العصبية واالستفادة منه . -6

 ف الشدة .تالفي القلق الزائد ومواق -7

، مثل : مهارات إدارة الوقت ومهارات االتصال الفعال  Life Skillsاكتساب مهارات الحياة  - 8
اكتساب مهارات تجنب المشكالت ، مثل : مهارات االكتشاف  - 9ومهارات التفكير المنطقي والنقدي . 

 المبكر

لمبكر المواجهة المشكالت في للمشكالت ، مهارات التعرف على استجابة اإلنذار ، مهارات التدخل ا
 بدايتها .

 وسوف نتناول بشيء من التفصيل بعض هذه االستراتيجيات على سبيل المثال .

 . اإلشباع المناسب الحتياجات اإلنسان المشروعة :

إن إشباع الحاجات لدى اإلنسان بال شك سيؤدي إلى الحفاظ على النفس البشرية وبقائها ووقايتها من 
والمشكالت . وفي المقابل فإن عدم إشباع الحاجات لدى اإلنسان سيؤدي به إلى االضطرابات األمراض 

 واألمراض والمشكالت .

أن عدم إشباع الحاجات الفسيولوجية سيؤدي إلى اضطرابات أو  Maslowفعلى سبيل المثال يقول ماسلو
ية ) مثل : الحاجة إلى ، وعدم إشباع الحاجات النفسية واالجتماعOrganicSiknessأمراض عضوية 

 . Soul Siknessتحقيق الذات ( يؤدي إلى ظهور اضطرابات روحية 
 االنتقال من مرحلة نمو إلى أخرى بسالم دون أزمات  الحياة :

لقد حاول العديد من العلماء تحديد مراحل النمو أو الحياة لدى اإلنسان ، وذلك بهدف التعرف على 
المختلفة لدى اإلنسان في كل منها ، واحتياجات و مشکالت كل  خصائص كل مرحلة ، وجوانب النمو

 مرحلة ، وأزمات الحياة التي قد يمر بها اإلنسان وخاصة عند االنتقال من مرحلة إلى أخرى .
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ومن المحاوالت التي استفادت منها المهن العاملة في مجال رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات بشكل واضح 
عن األعمار الثمانية لإلنسان محددا لكل مرحلة من مراحل النمو Eriksonون ، نذكر : نظرية إريكس

نوع الحاجات واألزمة والمهام والغاية ومجال العالقات الخاصة بكل مرحلة ، ومحاوالتكل من كارول 
في تحديد مراحل الحياة لدى اإلنسان  Joseph Andersonوجوزيف أندرسون  Carol Meyerمير 

 سية والمشكالت المصاحبة وبرامج الرعاية االجتماعية المناسبة لكل مرحلة.واحتياجاته األسا

في كل من مهنة الخدمة االجتماعية وعلم النفس والطب  -والمدخل الوقائي فيما يتعلق بهذه االستراتيجية 
مات ينطلق من مسلمة هي إذا كنا نعرف مراحل النمو أو الحياة لدى اإلنسان والمشكالت أو األز -النفسي 

التي يمكن أن يتعرض لها في كل مرحلة ، فإن هذه المعرفة تساعدنا في عملية التنبؤ بهذه األمور ألي 
شخص ، وبالتالي يمكن وضع برامج وقائية لكل مرحلة نمو ، هدفها إشباع حاجات الشخص في كل 

 مرحلة ، وأن يمر نموه في هذه المراحل بسالم دون مشکالت أو بأقل قدر ممكن منها 
 
 تعلم وتعليم السلوكيات اإليجابية المتعلقة بالوقاية ) السلوكيات الوقائية (: -

الوقاية من المشكالت سلوك  - 1في هذا الشأن ترى أن :  Bahavioral Theoryالنظرية السلوكية 
 يمكن تعلمه . 

 السلوك الوقائي هو نتاج لتفاعل ديناميکيبين إمكانيات الفرد وإمكانياتالبيئة . - 2

السلوكيات الوقائية عبارة عن مجموعة من العادات التي يمكن للفرد أنيتعود عليها خالل مواقف  - 3 
 الخبرة التي يمر بها . وهذه العادات مكتسبةومتعلمة ومستمدة من البيئة التي يعيش فيها الفرد .

 التعزيز المناسب . السلوك الوقائي عبارة عن عادات سلوكية موجبة يكتسبها الفرد عندمايحصل على - 4

 السوك الوقائي لدى اإلنسان يمكن تعلمه بواسطة عدة طرق منها ، مالحظة - 5

نماذج من حياته : إذا سلك بطريقة موجبة حصل على التعزيز ، وإذا سلكبطريقة سالبة لم يحصل على 
 على العقاب .  -غالبا  -التعزيز وإنما حصل 

له دورا أساسيا في جابة المناسبة للمثير الذي يحدث ، بمعنى أنإن اإلنسان قادر على اختيار االست - 6
لديه ،  Lifestyle Changeاختيار السلوك . ويمكن أن نقول إن اإلنسان يمكن أن يغير أسلوب الحياة 

االمتناع عن التدخين ، ويستطيع ممارسة  -على سبيل المثال  -بحيث يكون أسلوبا أفضل ، فيستطيع 
سوف يقيه من كثير من األمراض  -بال شك  -أسلوب غذائي صحي ومناسب ... وهذا الرياضة ، واتباع 

 والمشكالت .
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 ومن أمثلة السلوكيات الوقائية نذكر : 

 إدارة الوقت بشكل مناسب .  - 1
 االتصال الفعال . - 2
 التفكير العقالني المنطقي والنقدي . -3
 اإلنصات الجيد . - 4
 واستخدامها .البحث عن المعرفة  - 5
 البحث المبكر للمشكالت . - 6 

تجنب المخاطر ) مثل : مخاطر الطريق / مخاطر العمل / المخاطر المهنية / مخاطر المراهقة /  -7 
 المخاطر الصحية ...( .

 تقليل ضغوط الحياة : - 
هي مجموعة المتغيرات الخارجية التي تمثل تهديدا للمرء وتؤدي إلى اضطراب سلو  Stressالضغوط 

که . فالمصطلح ال يشير إلى االضطراب في حد ذاته ، وإنما إلى الهموم التي تثقل كاهل المرء والتي قد 
مصطلح  H.A. Murrayتؤدي إلى االضطراب السلوكي والجسمي والنفسي لديه . وقد استخدم موراي

ط للتعبير عن المحددات البيئية المؤثرة في السلوك . ويرى أن موضوع الضغط الذي قد يكون الضغ
 شخصا آخر أو موضوعا في البيئة يلعب دورا ميسرا أو معوقا في وجه تحقيق الحاجة .

ومن الشائع أن يواجه كل فرد منا في حياته اليومية عددا كبيرا من المواقف الضاغطة الخفيفة ) مثل : 
 طاع الماء في الصباح ، أو انقطاع التيار الكهربائيانق

في المساء ، ازدحام المرور عند الذهاب أو العودة من العمل ... ( وأخرى أشد حدة ) مثل : مرض شديد  
ألحد أفراد األسرة ، موت أحد األقارب ، الفصل من العمل ، الرسوب في االمتحان النهائي ، الخسارة 

، وهي مواقف ال يستطيع أي منا تجاهلها أو التوافق معها بسهولة ، وبالتالي فهي  المالية الكبيرة ... (
مواقف قادرة على تفجير اضطراب سلوكي قد يكون حادا أو يدوم لفترة طويلة . وال شك أن التركيب 

النفسي للمرء متغير أساسي في تحديد ما إذا كان الموقف ضاغطا أو غير ضاغط . فبعض الناس لديهم 
درة على مواجهة أعنف المواقف والتعامل معها بكفاءة ومعالجة األمور بقدر كبير من التوازن النفسي ، الق

في حين أننا نجد أناسا آخرين سرعان ما يصابون باالنهيار التام أمام مواقف تافهة وبسيطة . . ويرى 
 رابكن وسترونج

Rabkin&Streuning 
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دود فعل نفسية وجسدية قصيرة المدى وطويلة المدى . وهذه أن اإلنسان يستجيب للضغوط على شكل ر
 االستجابات قد تكون صحية أو غير صحية .

أن إدراك الضغوط النفسية عموما واالستجابة لها يتأثر بالمستوى  –أيضا  –ويرى هذا الكاتبان 
صية ، والخبرة االقتصادي واالجتماعي ، والذكاء ، والمهارات اللفظية ، والمعنويات ، والسمات الشخ

الماضية والعمر ، والمهنة ، والدخل . واقترحا أن الناس الذين يتمتعون بدفاعات قوية وبخبرة أكبر بأحد 
 مصادر الضغوط أكثر قدرة على التعايش معها .

وتهدف كل من مهنة الخدمة االجتماعية وعلم النفس والطب النفسي في هذا السياق إلى مساعدة الناس 
 على :

 ضغوط الحياة التي يمكن تجنبها ) مثل : تجنب التنافر األسري وعدم تجنب -1
 االستقرار المنزلي ونقص التغذية ونقص األصدقاء والتعرض لإلغراء أو

 اإلحساس بالقصور البدني أو العقلي أو االجتماعي ...( 
 تقوية قدرات الناس على مواجهة ضغوط الحياة بواسطة عدة أساليب نذكر - 2

 منها : 
 أ( النظرة الدينية لضغوط الحياة هذه ، واإليمان بأن بعد العسر يسرا ، وأن)

 هللا يقف بجوار الناس ويساعدهم .
 )ب( تعلم الهدوء عند التعامل مع الضغوط .  

 )ج( التعامل مع القلق عن طريق تخيل المناظر والصور .
 )د( التنفس ببطء وعمق . 

 )ها( االسترخاء .
 )و( النظر إلى المواقف الضاغطة بنظرة موضوعية . 
 )ز( النظر إلى هذه المواقف على أنها خبرات يتعلم منها اإلنسان وسوف 

 تفيده في المستقبل . 
 )ح( استخدام الجوانب المعرفية بشكل صحيح . 

 Systematic)ط( التخلص المنظم من الحساسية تجاه اآلخرين 
. Desensitization 
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. ومن هذه األساليب نذكر : إشباع  Tension Reductionيم الناس أساليب خفض التوتر تعل -3
 الحاجات ، العمل ، الحركة ، الحماس ، الفضول ،التفاؤل .

 العمل مع مؤسسات المجتمع حتی تراعي في سياساتها وبرامجها محور الوقاية - 4 

. وللوقاية من ضغوط العمل يمكن للمؤسسة من ضغوط العمل وذلك بالنسبة للعاملين في هذه المؤسسات 
 أن تقوم باإلجراءات التالية :

تقديم برامج التدريب قبل  - 2االختيار السليم للعاملين بما يتناسب مع المواقع الوظيفية الشاغرة .  - 1 
 الخدمة

Pre-Service Training وأثناء الخدمة 
. In-Service Traning 

 عه في إطار إجرائي قابل للتنفيذ والقياس .وضوح الهدف من العمل ووض - 3
 . Spane of Controlمراعاة نطاق التمكن واإلشراف  - 4

سواء كانت شخصية أو جماعية عن العمل المطلوب على  Responsibilityتحديد حدود المسئولية  - 5
 نحو ظاهر وواضح .

 تحقيق وتوفير وتشجيع التعاون الجماعي . - 6 
 المناسبة إلنجاز العمل . توفير الوسائل  -7
 توفير الوقت الكافي إلنجاز العمل . - 8

 العمل .في Creation or Inovationتهيئة وتوفير فرص اإلبداع واالبتكار 

 توفير فترات الراحة المناسبة سواء أثناء العمل أو بعده أو على مدار السنة . –10 
 المناسبة والعادلة Promotionتوفير فرص الترقية  - 11

 توفير برامج اللياقة البدنية لجميع العاملين . - 12 
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 هل تعاني من الضغوط ؟

هي مجموعة المتغيرات الخارجية التي تمثل تهديدا للمرء وتؤدي إلى اضطراب سلو  Stressالضغوط 
که . فالمصطلح ال يشير إلى االضطراب في حد ذاته ، وإنما إلى الهموم التي تثقل كاهل المرء والتي قد 

 تؤدي إلى االضطراب السلوكي والجسمي والنفسي لديه .
ط التعبير عن المحددات البيئية المؤثرة في السلوك . ويرى وقد استخدم عالم النفس موراي مصطلح الضغ

أن موضوع الضغط الذي قد يكون شخصا آخر أو موضوعا في البيئة يلعب دورا ميسرا أو معوقا في 
 وجه تحقيق الحاجة .

ومن الشائع أن يواجه كل فرد منا في حياته اليومية عددا كبيرا من المواقف الضاغطة الخفيفة ) مثل :    
انقطاع الماء في الصباح ، أو انقطاع التيار الكهربائي في المساء ، أو ازدحام المرور عند الذهاب أو 

العودة من العمل ...( . وأخرى أشد حدة ) مثل : مرض شديد ألحد أفراد األسرة ، موت أحد األقارب ، 
كما يقول  -...( وهي مواقف  الفصل من العمل ، الرسوب في االمتحان النهائي ، الخسارة المالية الكبيرة

ال يستطيع أي منا تجاهلها أو التوافق معها بسهولة ، وبالتالي فهي مواقف قادرة على  -د. محمود الزيادي 
 تفجير اضطراب سلوكي قد يكون حادا أو يدوم لفترة طويلة .

 ا

طا أو غير ضاغط . وال شك أن التركيب النفسي للمرء متغير أساسي في تحديد ما إذا كان الوقف ضاغ   
فبعض الناس لديهم القدرة على مواجهة أعنف المواقف والتعامل معها بكفاءة ومعالجة األمور بقدر كبير 

من التوازن النفسي ، في حين أنا أناسا آخرين سرعان ما يصابون باالنهيار التام أمام مواقف 
 تافهةوبسيطة .
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 ها لتقليل الضغوط لديك نذكر منها :وهناك وسائل عديدة يمكن االستفادة من
 تجنب هذه الضغوط ومحاولة التعامل معها ببساطة وصبر . - 1
 النظرة الدينية لضغوط الحياة ، واإليمان بأن بعد العسر يسرا ، وأن هللا يقفبجوار الناس ويساعدهم .  - 2
 تعمل الهدوء عند التعامل مع الضغوط . - 3
 التنفس ببطء وعمق . - 4
 االسترخاء .  -5
 التنفيس عن المشاعر السالبة ألقرب الناس . - 6
 النظر إلى هذه الضغوط على أنها مواقف تمثل خبرات يمكن أن يتعلم منهااإلنسان في المستقبل . -7
ممارسة الرياضة البدنية وأقلها  -9الراحة المناسبة سواء أثناء العمل أو بعده أو على مدار السنة .  - 8

 المشي .
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، دار الحامد ،عمان األردن، 1،ططرق التعامل مع المعوقينعبد المجيد حسن الطائي ، - 1
2008 .  

،دار الفكر  1ط،التربية الرياضية والترويح للمعاقينحلمي ابراهيم ،ليلى السيد فرحات ،  -2
. 1998العربي ،القاهرة ،  

الترويح واهميته في التوافق النفسي هدى حسن محمود محمد ، ماهر حسن ،  -3 
،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،االسكندرية  1،ط واالجتماعي لمتحدي االعاقة الذهنية

. 2008،القاهرة ،  

،مجموعة  1،ط االعاقة النفسية ، المفهوم واالنواع وبرامج الرعايةمدحت ابو النصر ، - 4 
. 2005يل العربية ، القاهرة ،الن  

جزء ، ال من اجل المعاقيناالمانة العامة لالتحاد العربي لألخصائيين االجتماعيين  - 5 
. 1991الثاني ،ليبيا ،  

دمة الرعاية الطبية والتأهيلية من منظور الخالمليجي محمد ،وعبد الهادي ابراهيم ،- 6 
،المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية ،  1،طاالجتماعية ن تنظيم وادارة مؤسسات الرعاية 

.   1991القاهرة،   

ب ، المكت اسهامات الخدمة االجتماعية في رعاية الفئات الخاصةرمضان السيد ، - 7
.  1990الجامعي الحديث ،االسكندرية ، القاهرة ،  
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. 1984،ليبيا ،  1، ط المعاقون ومجاالت االنشطة الرياضيةزايد ابراهيم ،  – 8   

. 1976، جامعة الرياض ، سيكولوجية التخلف العقلي صادق فاروق محمد ، – 9   

امعية ، ،دار المعرفة الج الرعاية االجتماعية وخدمات  المعوقينمخلوف اقبال ابراهيم ،  – 10
. 1991االسكندرية ،القاهرة ،  

اهرة ، الق الرعاية االجتماعية للمعوقين ،مكتبة االنجلو مصريةناشد عبد الحميد ،  -11
،1969 .  

. 1982،  دليل الطالب في علم النفس والطب النفسي، القاهرةيحي الرخاوي ،  – 12   

. 1980، مكتبة االنجلو مصرية ، القاهرة ،الطب النفسي المعاصراحمد عكاشة ،  – 13  

14 – Dunn.J.special physical education :adapted 

.individualized.anddevelomen-tal.madison.:brown and Benchmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 


