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دور إدارة رعاية المعاقين في تمبية االحتياجات التربوية لممعاقين 
 الكويت بدولة

 * جاسم عمي الكندري د/
 

 وىبو لما مخموقاتو سائر وفضمو عمى اهلل سبحانو وتعالي اإلنسان كرم لقد
 أي بناء في األساسية المبنة ىو فاإلنسان العمم، وفضيمة العقل نعمة من اهلل

 فئات وتحظى .منشأة أو منظمة أي في اإلنتاج عناصر أىم أحد وىو مجتمع،
 -بينيا ومن، والنامية المتقدمة العالم دول معظم في األخيرة ةاآلون في المعاقين
 عممية مسيرة عمى وتأثيرىا المعاقين عدد لزيادة نظًرا الكبير باالىتمام -الكويت
 .المجتمع داخل التنمية

 عام بتخصيص وذلك وعالمًيا محمًيا االىتمام ىذا المتحدة األمم وجيت لقد
 المعاقين أعداد في المستمرة لمزيادة نتيجة ين،لممعاق دولًيا عاًما ليكون ،0٨80

 عام العالم في المعاقين عدد بمغ . حيث(250، 0111المعاطي،  ماىر أبو)
عدد  بمغ كما .النامية الدول في  81 منيم معاق، مميون ٠11 يقارب ما ،0111
 لسكانو البالغ الكمي اإلجمالي من معاق مميون 0٨,0 العربي الوطن في المعاقين
وفي الكويت يبمغ  .الكمي اإلجمالي من % 01 نسبتو ما أي ،نسمة مميون 0٨0

. موزعين حسب ( إناث0551٠) ( ذكور،05200) عدد المعاقين حسب الجنس
 (، إعاقة جسدية00٠2٨) (، إعاقة حركية000٨5) اإلعاقات إلى: إعاقة ذىنية

 (، تأخر تطوري2185) (، إعاقة سمعية0٨85) (، إعاقة بصرية8018)
 . (0105العامة لشئون ذوى اإلعاقة، الييئة ) (2108) (، تعميمية0108)

ذاو   ونوعو، الفرد بقاء عمى لممحافظة ضرورية الفسيولوجية الحاجات كانت ا 
 وطمأنينتو، الفرد لسعادة ضرورية واالقتصادية والنفسية االجتماعية الحاجات فإن

 ويعرف الشخصية. راباتاضط من كثير إلى ويؤدي القمق نفسو في يثير فإحباطيا
 الفرد، بيا يشعر اإلشباع عدم أو التوتر من حالة أنيا االجتماع الحاجة عمم قاموس
 اإلشباع لو يحقق سوف أنو يعتقد الذي اليدف نحو متجًيا التصرف إلى وتدفعو

 . (081، 0110عبدالمحي محمود، )
                                                           

 .الكويت -وزارة الشؤون االجتماعية والعمل: جاسم عمي الكندري د/ *
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 قدرات عمى تؤثر التي المزمنة العمة أو القصور أو النقص ذلك واإلعاقة ىي
 اجتماعية أم أم عقمية، حسية، أم جسمية، اإلعاقة كانت سواء معاًقا فيصير الفرد،
 كما والمينية، التعميمية الخبرات من الكاممة واالستفادة الفرد بين يحول الذي األمر
بدر ) المجتمع في العاديين األفراد من غيره مع المتكافئة المنافسة وبين بينو تحول

 . (080، 0112 الدين كمال،
 بحسب ،ةمختمف بأشكال التاريخ عبر وتربيتيم المعاقين رعاية ظيرت لقد 
 األديان كل أكدت وقد السياسية، والنظم االجتماعية والظروف الدينية البيئة

 والمرضى لممحتاجين العون يد ومد الضعفاء إغاثة عمى السماوية والشرائع
 بتنظيم أمر المعاقين حيث رعاية في وسباق واضح دور لئلسبلم وكان العاجزين،

 جاء وىكذا المسممين، مال بيت من خاصة موارد ليم وخصص ليم الرعاية
 تصيب التي المشاكل لجميع والحل العبلج فيو حيث الناس لمصمحة اإلسبلم
 المعاق عمى عبًئا اإلعاقة تشكل حيث إعاقة، ومن وبطالة وجوع فقر من البشر،
 من يمزميم ما ليم يقدم لم إذا المجتمع، في معطمة قوة قينالمعا يعتبر كما، وأسرتو
 المسمم، المجتمع بناء في المساىمة من تمكنيم التي واالىتمام، والعناية الرعاية

 ورعايتيم ومساعدتيم إعانتيم، في المعاقين بحقوق اإلسبلمية التربية اعترفت وقد
 .(08، ص0118، محمد رائد) يحتاجونو ما كل ليم وتقدم وتأىيميم

 وحفظيا المعاق حقوق بتقرير السمحاء اإلسبلمية كذلك جاءت الديانة
 عميو الشريعة قررت عقمو بزوال إنسان عمى تسبب من فكل ليا، أحكاما وقررت
 مستقببًل، سبلمتو عدم الطب أىل أثبت ما متى المطالبة، بيا ولوليو كاممة الدية
 األم تسببت فمو والديو، أحد انك ولو باإلعاقة عميو تسبب من عمى اإلثم وجعل
 بالجنين المضرة األدوية تناوليا أو الكحول ابيلشر  ذىنية بإعاقة الجنين عمى

 الدين تعاليم وتدلنا بذلك. آثمة نياإف اطبيً  ذلك ويثبت الحمل، فترة أثناء بعمميا
 بتعاليمو اإلسبلمي الدين حدد كما الدين، عن الدنيا يعزل لم أنو اإلسبلمي

 ومكافأة أدائيا وطريقة وأسس وكيفيتيا االجتماعية والنظم الرعاية ماىية قيةاألخبل
 نحو والشرعية األدبية الفرد مسؤولية أيًضا اإلسبلم أوضح كما عمييا، العاممين
 أساسية اجتماعية كوحدة عمى األسرة التأكيد مع واألقارب الوالدين والسيما أسرتو
 .تمعلمجا تكوين في
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 كافة برسم اىتموا قد المسممين عند االجتماعية رعايةال أن نجد ىنا من
 أم خاصة الظروف ىذه كانت سواء الحياة لظروف وقواعد أسس لوضع السبل

 القواعد الخاصة وكذلك اإلحسان شروط اإلسبلم أيًضا وضع عامة، كما
 .(85،ص 011٨، النور عبد لعبلم) الناس بين بالمعامبلت

بعد أن تزايد  0٨51الرسمي بالمعاقين عام وفي دولة الكويت بدأ االىتمام 
وفي عام .الحاالت التي تم تحويميا لمستشفي األمراض العصبية والنفسية عدد

أنشئت وزارة الشئون االجتماعية والعمل مركز التأىيل الميني كمؤسسة  0٨٠1
عقميا(  -حركيا -بصريا -سمعيا) اجتماعية تيدف إلى تأىيل كل فئات المعاقين

بدأت الوزارة في رعاية حاالت اإلعاقة  0٨٠8( سنة. وفي عام 85 -08) من سن
تم تغيير االسم من دار ضعاف العقول  0٨88الذىنية والتخمف العقمي، وفي عام 

 لدار التأىيل االجتماعي.
تم  0٨18وفي عام  .أنشئت الوزارة دار رعاية المعاقين 0٨18وفي عام 

معاقين وتوفير الظروف المبلئمة لمزاولة إنشاء النادي الكويت لممعاقين لرعاية ال
  .(00، ص0108وزارة الشئون االجتماعية والعمل، ) األنشطة الرياضية والترفييية

 : مشكمة الدراسة
 إال معاقين أفراد وجود من اإلنسانية المجتمعات من مجتمع يخمو أي يكاد ال

 فكل، المجتمع تفئا من الفئة ىذه مع تعامميا  طبيعة نظرتيا في يظير الفرق أن
 التي االجتماعية والمعايير من القيم منظومةو  الحضارية  التاريخية خصوصيتو

 الحياة. مختمف أمور إلى نظرتيم وتحدد، أفراده تفاعبلتو  وسموك تصرفات تحكم
 التي والصعوبات المشاكل من تخمو ال اإلنسانية المجتمعات أن بو المسمم ومن
 إلى فئة من تختمف المشاكل ىذه نوعيةو  حجم أن إال األفراد والجماعات، تواجو
 ىي المجتمعات مختمف في حساسة  معقدة تواجو مشاكل التي الفئات ومن، أخرى
 .الخاصة الفئات ضمن تندرج والتي المعاقين فئة

سعييا نحو تعرف وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في 
لمعاقين في تمبية االحتياجات التربوية مبلمح الدور الذي تقوم بو إدارة رعاية ا

  .لممعاقين بدولة الكويت
 ويمكن بمورة مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

كيف يمكن تفعيل دور إدارة رعاية المعاقين في تمبية االحتياجات التربوية 
 ؟لممعاقين بدولة الكويت
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 :أسئمة الدراسة
  :تساؤالت الفرعية التاليةتستيدف الدراسة الحالية اإلجابة عن ال

  ؟ما تصنيفات المعاقين وأىم حاجاتيم التربوية -0
  ؟ما واقع دور إدارة رعاية المعاقين في تمبية حاجات المعاقين -0
ىللل توجللد فللروق دالللة إحصللائًيا بللين متوسللط اسللتجابات العللاممين بللإدارة رعايللة  -8

، سللنوات الخبللرة، نللوع النللوع) المعللاقين بدولللة الكويللت تعللزي لمتغيللرات الدراسللة
 ؟الرعاية المقدمة(

  :أهمية الدراسة
  :تنبع أىمية الدراسة الحالية من خبلل النقاط التالية

 المعاقين بقضايا خاصة بصفة والكويتي عامة بصفة العالمي االىتمام -
 واإلقميمية العالمية والمؤتمرات الندوات من العديد عقد في متمثبلً  ومشكبلتيم
 تيتم العالم بمدان مختمف في ومنظمات وجمعيات مؤسسات جودوو  والمحمية،
 .الفئة ىذه بمشكبلت

شباع  - أىمية القضية التي تتصدي ليا الدراسة، أال وىي رعاية المعاقين وا 
احتياجاتيم المتفاوتة والتي تعد المحور الفاعل والرئيس لدمجيم بالمجتمع 

حساسيم بالمساواة بما يدفعيم لممشاركة في خدم ة الوطن مع إخوانيم من وا 
 األسوياء. 

ما قد تظيره نتائج البحث فيما يتعمق بطبيعة االحتياجات التي يجب العمل   -
عمى توفيرىا لممعاقين سواء أكانت حاجات عاجمة ينبغي العمل عمى توفيرىا 

 اآلن أم يمكن أن تتأخر بعض الوقت بحيث يخطط لتوفيرىا بشكل جيد.
ة من نتائج وتوصيات تقدم لمسؤولي إدارة رعاية ما قد تسفر عنو الدراس -

المعاقين في وزارة الشئون االجتماعية من أجل تطوير الخدمات المقدمة 
 لممعاقين وتحسينيا.

  :منهج الدراسة
نظًرا لطبيعة الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي؛ بغرض جمع البيانات 

ائن من ظواىر أو وتفسيرىا، حيث ييدف المنيج الوصفي إلى وصف ما ىو ك
أحداث بعد جمع البيانات، كما ييدف إلى تفسير الظواىر وتحديد الظروف 

  .والعبلقات التي توجد بين المتغيرات
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 :أداة الدراسة
تتمثل أداة الدراسة الراىنة في استبانة تعرف واقع الدور الذي تؤديو إدارة 

  .رعاية المعاقين لتمبية حاجات النزالء من إعداد الباحث
  :حدود الدراسة

  .حدود مكانية: تقتصر الدراسة الحالية عمى إدارة رعاية المعاقين بدولة الكويت -
حدود موضوعية: تقتصر الدراسة الحالية في حدىا الموضوعي عمى رعاية  -

 المعاقين وتمبية احتياجاتيم.
 حدود بشرية: تقتصر الدراسة عمى العاممين بإدارة رعاية المعاقين. -

 :الدراسة مصطمحات
 :اإلعاقة مفهوم

 قدرات عمى تؤثر التي المزمنة العمة أو القصور أو النقص تعرف بأنيا: ذلك
 اجتماعية أم عقمية، أم حسية، أم جسمية، كانت اإلعاقة سواء معاًقا فيصير الفرد،
 كما، والمينية التعميمية من الخبرات الكاممة واالستفادة الفرد بين يحول الذي األمر
بدر ) المجتمع في العاديين األفراد غيره من مع المتكافئة المنافسة وبين ينوب تحول
 . (080 ص مرجع سابق،  كمال الدين

 من يحد خمل أو قصور أو أي ضرر :وتعرفيا الدراسة الحالية بأنيا
ماسة  حاجة وظائفو ويجعمو في لمختمف المعاق وأدائو لمفرد الطبيعية القدرات

 .أم اجتماعية بدنية عقمية، حسية، اقةإع كانت سواء لآلخرين،
كل من يعاني اعتبلالت دائمة كمية أو جزئية  :ويقصد بالشخص المعاق

تؤدي إلى قصور في قدراتو البدنية أو العقمية أو الحسية قد تمنعو من تأمين 
مستمزمات حياتو لمعمل أو المشاركة بصورة كاممة وفعالة في المجتمع عمى قدم 

فى شأن حقوق  0101لسنة  8دولة الكويت: قانون رقم ) رينالمساواة مع اآلخ
 األشخاص ذوي اإلعاقة، المادة األولي(. 

 :الدور مفهوم
يعد مفيوم الدور من المفاىيم االجتماعية الميملة التلي تسلاعدنا عملى التنبلؤ 
بسموك اآلخلرين، ومعرفلة توقعلات اآلخلرين لسلموكنا. ويعلرف اللدور بأنلو: نملط ملن 

ىداف والمعتقدات والقيم واالتجاىات والسموك التي من المتوقع أن يراىلا الدوافع واأل
 وعملللى عبلللد المحسلللن، فيلللد عبلللد اللللرحمن) أعضلللاء الجماعلللة مملللن يشلللغل مركلللًزا بعينلللو

  .(1٨، ص0112
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  :الدراسات السابقة
اإلعاقللة بأبعادىللا  توجللد العديللد مللن الدراسللات التللي تصللدت لمعالجللة قضللية

ومللللن ثتللللم تتنللللاول الدراسللللة الحاليللللة أكثللللر ، بكة والمتعللللددةالمختمفللللة وعبلقتيللللا المتشللللا
 الدراسات السابقة ارتباًطا بموضوعيا الحالي، مرتبة من األقدم إلى األحدث.

 ممارسلة تلأثير تعلرف إللى الدراسلة ىلدفت :(811٢، موسـي سامح) دراسة
 عممية وأىداف المعاقين، تشغيل عممية أىداف تحقيق عمى المجتمع تنظيم طريقة

 واستخدمت الدراسة منيج الوصفي.  .بالعمل إلحاقيم بعد المعاقين عتتب
 تساعد االجتماعي لؤلخصائي المينية الممارسة أن إلى الدراسة وتوصمت

 ىناك أن الدراسة وأكدت إعاقتو، مع تتناسب التي المينة إلى المعاق توجيو عمى
 الكافي ىتماماال عدم في تتمثل التأىيل مكاتب داخل المعاقين تواجو صعوبات
أوصت و  اإلعاقة، لنوع المينة مناسبة وعدم لممعاقين عمل فرص بتوفير لممسئولين
 التأىيل مكاتب خبلل من تدريب عمى المعاقين حصول بضرورة الدراسة

نشاء المتبقية وقدراتيم طاقاتيم استثمار عمى يساعدىم لممعاقين االجتماعي  وا 
 مبدأ تحقيق عمى والعمل بيم، اصةخ عمل فرص لتوفير لممعاقين محمية مصانع
 المعاقين حقوق تطبيق عمى والتأكيد بالعمل، االلتحاق عند لممعاقين الفرص تكافؤ
  .معاقين العاممة القوى حجم من %5 مثل القوانين نظمتيا التي

 الخدمات طبيعة تعرف إلى الدراسة ىدفت  :(8112عمي عباس، ) دراسة
 لممعاقين االجتماعي الدمج لتحقيق األىميةو  الحكومية المؤسسات تقدميا التي

 الدراسة ىذه من المجتمع. واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي. واتضح في حركًيا
 اإلناث، من %08 % مقابل8٠ بمغت حيث الذكور، من الدراسة عينة معظم أن

 عمل ال حركًيا لممعاقين الكمي المجموع من % 5٠.0 أن الدراسة أوضحت وكذلك
 باإلعاقة، لئلصابة نتيجة المعاق دخل مستوى انخفاض الدراسة ضحتوأو  ليم،
 المتبقية قدراتو مع يتناسب الذي بالعمل المعاق إلحاق بضرورة الباحث أوصى وقد
  .دخمو مستوى تحسين عمى يساعد مما

 رعاية واقع ىدفت الدراسة إلى تعرف(: 8112حمد مسعودان، ) دراسة
 خدمات االجتماعي، من خبلل تعرف واقع إدماجيم سياسة وأىداف المعاقين
شباعو  الرعاية تعرف خدمات، لممعاقين المقدمة الرعاية  خدمات، المعاقين حاجات ا 
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. استخدمت الدراسة بالجزائر لممعاقين االجتماعي اإلدماج سياسة وأىداف الرعاية
  .المنيج الوصفي
 يةالرعا خدمات تتوفر :ىي،النتائج من جممة إلى الدراسة وتوصمت

 خدمات :ىي المؤشرات من جممة في توفر ظيرت ولقد المعاقين، لؤلشخاص
المينية.  التكوينية االجتماعية، الرعاية الرعاية، النفسية الرعاية الصحية، الرعاية

 إشباع إلى تؤدي بالمركز المعاقين لؤلشخاص الرعاية المقدمة وأن خدمات
 تحقيق في تسيم بالمركز اقينالمع لؤلشخاص المقدمة الرعاية وخدمات حاجاتيم،
  .بالجزائر االجتماعي إدماجيم سياسة أىداف

 عمى الضوء تسميط إلى الدراسة ىدفت :(8112، فيصل محمد) دراسة
 المعممين نظر وجية من ذىنًيا المعاقون األطفال ليا يتعرض التي اإلساءة أبعاد

ج الدراسة إلى نتائ خمصت .الوصفي المنيج الدراسة استخدمت .األمور وأولياء
 (األمور وأولياء المعممين) الدراسة مجموعتي بين إحصائًيا دالة فروق وجود عدم
 من كل جنس بين فروق وجدت ولكن ذىنًيا، المعاق لمطفل اإلساءة أبعاد في

 لدى اإلساءة مستوى أن إلى الدراسة نتائج أشارت األمور، حيث وأولياء المعممين
 اإلناث. وأوصت الدراسة بتطوير لدى منو مىأع المجموعتين كبل من الذكور
 مرغوب غير سموكية أنماط تعديل أجل من الوطني المستوى عمى إرشادية برامج
 أطفاليم مع تعامميم في المعاقين األطفال مع والعاممين األمور أولياء قبل من فييا

شراك .المعاقين  مع ممينالعا بتوعية خاصة ببرامج المعاقين األطفال أمور أولياء وا 
 ىؤالء مع التفاعل عمى قدراتيم تحسين عمى يساعدىم قد مما ذىنًيا، المعاق الطفل

 باألطفال االىتمام وزيادة .واإلساءة العنف عن وبعيدة إيجابية بطريقة األطفال
 برامج وتنفيذ وتخطيط إعداد خبلل من والمجتمع األسرة مستوى عمى المعاقين
 مما فيو، يعيشون الذي المحيط مع تماعًيااج التكيف عمى تساعدىم بيم خاصة
 لئلساءة. التعرض عن يبعدىم

 المؤثرة العواملىدفت الدراسة لتعرف  :(Kuletz ،8111كالتز ) دراسة
 بنتائج والتنبؤ إلعاقتو، المعاق تقبل وتحقيق لممعاقين، الميني التأىيل نتائج في

 بيانات جمع وتم حدة، عمى كل العوامل ىذه اختبار تم لممعاق، الميني التأىيل
 تتراوح والتي التأىيل مركز من الخدمات يتمقون الذين البالغين المعاقين من الدراسة
 .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي سنة. 5٨ -00 من أعمارىم
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 التأىيل خدمات تمقي بين طردية عبلقة ىناك إلى أن وخمصت نتائج الدراسة
 من تأىيل خدمات تمقوا الذين األفراد إن حيث عمل، فرص عمى والحصول الميني
  .عمل فرص عمى حصوليم المحتمل

 نموذج تطويرىدفت الدراسة إلى  :(James ،8118جيمس ) دراسة
 أن الدراسة ىذه ترى حيث وتطمعاتيم، المعاقين بحاجات فاعمية أكثر اجتماعي

 يةالحقوق االقتصاد من الحرمان مثل الجسدية، اإلعاقة عن ناتجة قيود ىناك
 من مأخوذة عينة الدراسة واستخدمت .النمطية لكثرة نظًرا والسياسية، والتعميمية

 األمريكي المجتمع تمثل إنيا حيث الجنوبية، كارولينا والية من الشرقي الجزء
 تمييز ىناك أن الدراسة نتائج وأوضحت .. وظفت الدراسة المنيج الوصفيككل
 االجتماعي التثقيف عمى ضرورة سةالدرا وشددت المجتمع، من الشريحة ىذه ضد

 .بالمعاقين تضر التي االقتصادية وبالممارسات والتعميمي
  :إجراءات الدراسة

 لئلجابة عن تساؤالت الدراسة، وتحقيق أىدافيا تم إتباع الخطوات التالية:
االطبلع عمى األدبيات والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، بيدف  -

تعرف مفيوم الدور الذي تقوم بو ي يتناول اإلعاقة من حيث تقديم إطار نظر 
مؤسسات رعاية المعاقين، والمدخل النظرى لفيم اإلعاقة، وتصنيفات المعاقين، 

  .والحاجات المختمفة ليم
 والتأكد من صدقيا وثباتيا.، إعداد وتصميم أداة الدراسة -
 .تحديد مجتمع الدراسة وعينتو الممثمة لو -
 ة الدراسة عمى عينة الدراسة. تطبيق أدا -
 رصد النتائج ومعالجتيا إحصائًيا، واإلجابة عن تساؤالت الدراسة. -
وضع التصور المقترح لتفعيل الدور الذي تقوم بو إدارة رعاية المعاقين في  -

 .توفير االحتياجات المختمفة ليم
 :اإلطــــار النظــــري

والمتمثللل فللي ، ور إطارىللا النظللريفيمللا يمللي تتنللاول الدراسللة الحاليللة أىللم محللا
تعرف مفيوم الدور الذي تقوم بو مؤسسات رعاية المعاقين، والملدخل النظلرى لفيلم 

وغيرىللللا مللللن القضللللايا ، اإلعاقللللة، وتصللللنيفات المعللللاقين، والحاجللللات المختمفللللة ليللللم
 .المتداخمة وثيقة الصمة بموضوع الدراسة الحالية
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   :مفهوم الدور
فاىيم االجتماعية الميمة التي تساعدنا عمى التنبؤ يعتبر مفيوم الدور من الم

ولقد اختمف العمماء حول معناه ؛ نظًرا لتداخل مصطمحات ، بتصرفات اآلخرين
  .اجتماعية أخرى معو

بأنيا " وضع  Statusفيناك من يربط بين المكانة والدور، ويعرف المكانة 
تبًعا الختبلف المؤسسة في بناء أو مؤسسة اجتماعية معينة، وتختمف مكانة الفرد 

مجموعة األنشطة أو األنماط السموكية التي يقوم بيا  المنتمى إلييا. أما الدور فيو
مصطفي عبد ) في الواقع أو نتوقع أن يقوم بيا من يشغل مكانة اجتماعية معينة

 .(٨2، ص 0115، السميع وسيير حوالة
ألفعال التي ىي فالدور يعد بمثابة مفيوم اجتماعي يسمط الضوء عمى تمك ا

عبارة عن أنماط متوقعة من السموك الخاص بالفرد الذي يقوم بوظيفة معينة، 
 .والتي تكون جزًءا من نسق قائم عمى تفاعل عدة أشخاص

إبراىيم ) وىناك ثبلثة مفاىيم مرتبطة بالدور تعد األكثر استخداًما لو، وىي
  :(10، ص0115، حامد وفلاير يونس

لربط بين أدوار الفرد والسموكيات والتي تميزىا، ويعنى ا :الدور كسموك -
  .كصاحب عمل والتي تبدو في سياق ىذا العمل

ويركز ىذا المفيوم عمى الصفات االستاتيكية لمفرد، مثل  :الدور كشخصية -
 .طبيعة مجتمع المعممين وكيفية االنتماء إليو أو االنفصال عنو

 .اد أنفسيم أو من قبل اآلخرينويربط بالتوقع سواء من قبل األفر  :الدور كتوقع -
 ومما سبق نالحظ أن مفهوم الدور يتضمن ثالثة أبعاد رئيسة هي:   

 .سموكيات الفرد الذي يؤدى الدور -
 .تحديد ىذه السموكيات وفق تصورات اآلخرين في المجال االجتماعي لمفرد -
ل معياًرا تطابق سموكيات الفرد وتصورات اآلخرين المتوقعة ليذه السموكيات تمث -

 .لمدى نجاح الفرد في تأدية الدور الذي يتصدى لو
وكمما اقترب الدور الواقعي من الدور التوقعي، كمما قمت المشكبلت المثارة 
من قبل شاغل الدور، والعكس صحيح تماًما، وكمما زادت المسافة الفاصمة بين 

ىا شاغل الدور. الدور الواقعي والتوقعي، كمما زادت المشكبلت التي يمكن أن يثير 
وىنا تنشأ ظاىرة صراع الدور المترتبة عمى التعارض بين إدراك الفرد لدوره كما 

 تستمزم وظيفتو، وبين دوره من وجية نظر اآلخرين. 
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ويرتبط بصراع الدور أيًضا ما يسمى بغموض الدور الناشئ عن الجيل 
بو الفرد بمدركات الدور نتيجة لضعف االتصال، حيث يصعب التنبؤ بما يقوم 

وفي ضوء ما سبق فإن مفيوم الدور يعبر عن الميام والمسئوليات  .المؤدي لمدور
 الوظيفية المعينة سمًفا أو المتوقع من إدارة رعاية المعاقين أن تنيض بيا. 

( من القانون تنص عمى طبيعة الدور الخدمي الذي يجب أن 8) والمادة
ة االحتياجات الخاصة لؤلشخاص ذوي تقدمو الحكومة الكويتية لممعاقين: مع مراعا

اإلعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية البلزمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة 
المتكاممة والمستمرة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة عمى قدم المساواة مع اآلخرين في 

 المجاالت اآلتية:
 الزواج، وقبل  الوقائية والطبية والتأىيمية والعبلج النفسي واإلرشاد الوراثي قبل

 وأثناء الحمل.
 .االجتماعية والنفسية 
  التربوية والتعميمية والثقافية في جميع المراحل التعميمية بما فييا الحضانة

ورياض األطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي اإلعاقة البدنية والحسية 
 والعقمية.

  .الرياضية والترفييية 
   في شأن الرعاية  0٨٨2لسنة  81قم اإلسكانية، بما يتفق مع أحكام القانون ر

 السكنية. 
  .المواصبلت 
  التأىيل الميني والعمل والتشغيل. ويجوز بقرار من الييئة استحداث مجاالت

خاص فى شأن حقوق األش 0101لسنة  8دولة الكويت: قانون رقم ) أخرى
 الخدمات"، المادة الرابعة(.ذوي اإلعاقة، الفصل الثاني "

 :اإلعاقةالمدخل النظري لفهم 
أن ذوي اإلعاقة ال تتاح  من المتفق عميو بين عامة الناس والمتخصصين

أماميم مختمف فرص التفاعل مع مختمف مواقف وخبرات الحياة االجتماعية، 
ا مقارنة بأقرانيم العاديين، وتعتمد أي محاولة ويعيشون في نوعية حياه أقل كثيرً 

ني منيا المعاقين عمى ما يعتقد لمتعامل مع أو لمتخمص من الصعوبات التي يعا
أنو السبب في اإلعاقة والصعوبات المرتبطة بيا ويوجد طريقتين مختمفتين لتفسير 
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ما يعتقد أنو السبب في اإلعاقة وتداعياتيا النفسية وقد أمكن بمورة ىاتين الطريقتين 
، 0118ميدي محمد القصاص، ) فيما يطمق عميو نموذًجا لتفسير اإلعاقة وىما

 .(00-00ص ص
 النموذج الطبي لإلعاقة: 

ينظر في ظل ىذا النموذج لئلعاقة عمى أن عجز أو عدم قدرة المعاقين 
عمى االرتباط والمشاركة في أنشطة وخبرات الحياة ترجع باألساس إلى معاناة الفرد 

تحدث تدميًرا لعضو ما من جسده يترتب عميو قصور أو  تتمف أو من إصابة
و من االستفادة والمشاركة في فعاليات وخبرات الحياة عجز وظيفي شديد ال يمكن

االجتماعية وال يرجع ىذا العجز من قريب أو بعيد لمبلمح وخصائص وأنساق 
  .المعتقدات في المجتمعو  القيم

وعندما يفكر صناع السياسة في اإلعاقة وفق النموذج الطبي فإنيم يميمون 
أو التمف العضوي وما يرتبط إلى تركيز مجيوداتيم في تعويض ذوي اإلصابات 

بو من قصور وظيفي وذلك من خبلل صياغة نظم تربوية ورعاية وتزويدىم 
بالخدمات العبلجية والتأىيمية في مؤسسات قائمة عمى العزل واالستبعاد من 

  .فعاليات وخبرات الحياة االجتماعية العادية
ويفكر  ويؤثر النموذج الطبي لئلعاقة أيًضا عمى الطريقة التي ينظر

المعاقون بيا حول أنفسيم إذ عادة ما يتبنى الكثيرون منيم رسالة سمبية مفادىا أن 
كل المشكبلت التي تواجو ذوي اإلعاقة تنشأ عن امتبلكيم أجساد غير عادية أو 

وعادة ما يميل المعاقون إلى االعتقاد بأن إصابتيم تحول ، بيا عيب تكويني
االجتماعية، ويؤدي استدخال ىذه األفكار  بالضرورة دون مشاركتيم في األنشطة

محاوالت استبعادىم  والمعتقدات في البنية الفكرية لذوي اإلعاقة إلى عدم مقاومتيم
 .في فعاليات وخبرات الحياة اإلنسانية في المجتمع من االندماج

  النموذج االجتماعي لإلعاقة: 
التحديد لبلختبلف  تبدأ الرؤى التفسيرية لئلعاقة وفق النموذج االجتماعي من

وقد بدأت صياغة النموذج  العجز أو اإلعاقة،و  بين مفيومي اإلصابة أو التمف
االجتماعي من قبل بعض العمماء إثر إظيار العديد من المعاقين استيائيم 
وامتعاضيم من النموذج الفردي أو الطبي لكونو ال يقدم تفسيرات مقنعة 

ة االجتماعية وألن ىناك العديد من الستبعادىم من االندماج في مسار الحيا
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الخبرات لمعاقين أظيرت أن مشكبلتيم الحياتية والتوافقية ال ترجع إلى اإلصابة أو 
 .التي ينظر بيا المجتمع إلييم اإلعاقة في ذاتيا، ولكن تعود باألساس إلى الطريقة

ل في ويتجاوز ىذا النموذج المسممات التي ينطمق منيا النموذج الطبي والتي تتمث
التمف، والعجز ألن كمييما يؤدي إلى قصور وظيفي و  عدم التفرقة بين اإلصابة

وأن ىذا القصور الوظيفي كامن داخل الفرد نفسو ومنعزل عن المتغيرات 
الخارجية، مسمًما بأن العجز وليس العقبات أو العناصر األساسية لممؤسسات 

اقين بأي شكل من االجتماعية التي ال تمقي بااًل بحاجات وخصائص المع
األشكال، وىنا يبدو أن المجتمع ىو سبب اإلعاقة بمعني أن المجتمع ىو المعاق 
ألن الطريقة التي يشيد بيا تمنع ذوي اإلعاقة من االشتراك في فعاليات وأنشطة 
ذا ما أريد اشتراك واندماج ذوي اإلعاقة في مسار الحياة  وخبرات الحياة اليومية، وا 

ن يعاد تنظيم المجتمع من حيث بنائو ووظائفو، وأيًضا البد من االجتماعية البد أ
ومن  .القضاء عمى كل الحواجز والموانع والعقبات التي تحول دون ىذا االندماج

 :ىذه العقبات أو الحواجز
 .التحيز ضد اإلعاقة والمعاقين -
  عدم مرونة اإلجراءات والممارسات المؤسساتية. -
 .حيحةالحصول عمى المعمومات الص تعذر -
 .تعذر وجود البيانات والمؤسسات المناسبة -
 تعذر وجود وسائل المواصبلت والنقل المناسبة. -

ساءة معاممة من قبل اآلخرين وتتضح  إن المعاقين يواجيون اضطياد وا 
واالستبعاد من فعاليات الحياة االجتماعية  تجميات ذلك في ظاىرة التمييز

بلقة مباشرة بين االتجاىات الطبيعية، وىذه األوضاع تشير إلى وجود ع
االجتماعية والثقافية واالقتصادية نحو اإلعاقة والمعاقين، والتداعيات النفسية 

 باستخدام مصطمحات القيود والحدود، والعقبات التي تفرض والسموكية لئلعاقة
عمى المعاقين من قبل المؤسسة، وقد استخدم المعاقون في بداية السبعينيات من 

 خبراتيم الشخصية مللع اإلعللاقلة وعن حيللاتيم فللي المللؤسسللات القرن العشرين
أو  مؤسسات الرعاية واإليواء والتربية القائمة عمى العزل ( ليظيروا أن إصابتيم)

نواحي العجز لدييم ليست السبب في المشكبلت العديدة التي يواجيونيا في 
لئلعاقة، وأن السبب  حياتيم أو في التداعيات النفسية والسموكية المصاحبة
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األساسي في ىذا العجز وىذه المشكبلت إنما يعزي إلى فشل المجتمع في التسامح 
مع/ والتقبل لبلختبلفات والفروق بين المعاقين من المشاركة العادية في فعاليات 

عمى ىذه الطريقة في التفكير  وأنشطة خبرات الحياة االجتماعية اليومية، وقد أطمق
إذ يفسر ، وتحميل اإلعاقة بالنموذج االجتماعي لمعجز أو اإلعاقةحول/ ومناقشة 

فيو العجز أو العوق بوصفة نتاج أي سموك أو عقبات تمنع أو تحول دون قيام 
المعاقين من االشتراك في فعاليات الحياة في المجتمع وال يفيم من ذلك أن 

يولوجية ولكنو النموذج االجتماعي يغفل أو ينكر تأثير اإلصابات والفروق الفس
يعالج ىذا التأثير دون التقيد أو االلتزام باألحكام ذات الطبع التقويمي لذا فمن 
المتصور أن استخدام النموذج االجتماعي يؤدي إلى التمكين االجتماعي لذوي 

 االحتياجات الخاصة.
اإلعاقة ناتجة عن عدم و  وباختصار يؤكد النموذج االجتماعي أن العجز

التسميم باالختبلفات والفروق في و  ة المجتمع في التعاملإدراك وعدم رغب
 .الخصائص واإلمكانات البدنية والعقمية بين ذوي اإلعاقة وأقرانيم العاديين

 :المعاقين تصنيفات
 رعاية مجال في المعرفة تطور إلى ذلك ويرجع اإلعاقة، تصنيفات تعددت

 محمد، مدحت) التالية واملالع ضوء في المعاقين تصنيف أو تقسيم ويمكن المعاقين،
 (:20-20، ص ص 0115
 مثل اإلعاقة سبب حيث من:  

 بعض انتقال طريق عن خمقية أو وراثية، عوامل إلى إعاقتيم ترجع معاقين -أ
 الجنين إصابة نتيجة أو األبناء، إلى واآلباء األجداد من العاىات أو األمراض

 .الوضع أو الحمل أثناء
 األمراض وراثية مثل غير مكتسبة ةبيئي عوامل لىإ إعاقتيم ترجع معاقين -ب

 .واإلصابات والحوادث المعدية وغير المعدية
 مثل: الزمن عامل حيث من 

 .النادر القميل في إال شفاؤىا يرجى ال التي المزمنة اإلعاقات ذوي المعاقين  - أ
  .لمشفاء القابل الطارئ العجز ذوي المعاقين - ب

 مثل اإلعاقة ظهور حيث: 
 .األطراف ومبتوري والصم والمقعدين المكفوفين مثل :ظاىر عجز أصحاب - أ
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 الفشل والسكر والقمب والربو الدرن مرضى مثل: ظاىر غير عجز أصحاب - ب
 .الكموي

 اإلعاقة نوع حيث من:  
  .جسمية إعاقة - ب                .حسية إعاقة - أ
 .ذىنية إعاقة -د              .مرضية إعاقة -ج

 أنيا مع اإلعاقة، أنواع أحد المرضية اإلعاقة اعتبر فالتصني ىذا أن إال
 إلى إشارة أي التصنيف ىذا في يظير لم وأيًضا الجسمية، اإلعاقة تحت تندرج

 لم وأيًضا الذىنية، اإلعاقة تحت تنطوي أال تفضل أيًضا والتي النفسية، اإلعاقة
 الخاصة القدرات أصحاب إلى وال االجتماعية اإلعاقة إلى التصنيف ىذا يشر

 الخاصة.  الفئات مفيوم تحت تدخبلن كفئتين
 التالية: الفئات إلى المعاقين صنف من وىناك

 .بصرًيا المعاقين فئة -           .عقمًيا المعاقين فئة -
 .ذىنًيا المعاقين فئة -          .سمعًيا المعاقين فئة -
 .التعميم يئيوبط دراسًيا المتأخرين فئة -            .بدنًيا المعاقين فئة -
 (.واإلنمائية األكاديمية) التعميم صعوبات ذوي فئة -
 .وانفعالًيا سموكًيا المضطربين فئة -
 (.020 -00٨، ص ص 0110، سيد الرحمن عبد) الذاتويين األطفال -

، 011٠مريم إبراىيم وآخرون، ) أنماط عدة إلى المعاقين صنف من وهناك
 (: 0٠8 -0٠1ص ص 

  :Physical Disabilities جسمًيا المعاقون -1
 .األطراف ومبتوري والمقعدين األطفال حركًيا: كشمل المعاقون -أ

 والسرطان والسكر القمب مزمنة: كأمراض بأمراض المصابون المعاقون - ب
 .واإليدز

 :Sensory Disabilities حسًيا المعاقون -8
 .البصر بكف المصابون -أ

 .الكبلم واضطرابات وعيوب بالصمم المصابون - ب
 : Mental Disabilities عقمًيا المعاقون - ٢

 .الذكاء في حاًدا نقًصا يعانون ومن عقميا المتخمفون  -أ
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 .والذىان كالفصام العقميون المرضى - ب
 : Psychological Disabilities ونفسًيا انفعالًيا المعاقون -٤

 .والقمق االكتئاب مرضى مثل النفسيون المرضى  -أ
 .السيكوسوماتية راضباألم المصابون - ب

  :Social Disabilities ااجتماعيً  المعاقون -5
 المشردون(. األحداث) لبلنحراف المعرضون األطفال -أ

 المنحرفون(. األحداث) المنحرفون األطفال -ب
 المسجونون(.) الكبار المجرمون - د           .المدمنون -ج

 :الحاجات المختمفة لممعاقين
 وأحياًنا والبيئات، األفراد باختبلف وتختمف انية،اإلنس الحاجات تتعدد
الشخصية. لممعاق حاجات خاصة ينبغي العمل عمى إشباعيا حتى ال  الصفات

تؤثر عمى شخصيتو وتحد من إنتاجيتو ومن ىذه الحاجات ما ىو نفسي ومنيا ما 
 :ىو اجتماعي. ومن أىم الحاجات النفسية ما يمي

فيذه الحاجة ينبغي إشباعيا لدى المعاق الحاجة لمحنو والتجاوب العاطفي: -
 لنجعمو شخًصا منتًجا.

الحاجة لمنجاح واإلنجاز: فالشخص المعاق يحتاج إلى أن يحقق لنفسو قدًرا  -
من النجاح واإلنجاز في مجاالت الحياة المختمفة لتنمية الثقة بالنفس وأن 
تو نجنبو بقدر المستطاع الظروف والمواقف التي قد ال تتناسب مع قدرا

 واىتماماتو. 
الحاجة لمتقدير والمكانة االجتماعية: فالمعاق يحتاج إلشباع ىذه الحاجة فإذا  -

أحس بتقدير اآلخرين لو فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تقديره لنفسو وبالتالي 
 اإلحساس باألمن والطمأنينة النفسية.

الجوع الحاجة لبلنتماء: فيو أكثر حاجة لبلنتماء ويقصد بو الحاجة إلشباع  -
 االجتماعي.

الحاجة لئلحساس بالمسؤولية إزاء الغير: فبلبد من إشراك المعاق في تحمل  -
  .المسؤولية حتى يمكنو أن يواجو المشكبلت والمواقف الصعبة

المعاق أشد الناس حاجة لؤلمن لذلك ينبغي أن تحقق لو  :الحاجة لؤلمن -
 مراكز التأىيل ىذه الحاجة وتكسبو مينة معينة.
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اجات االجتماعية فمن أىميا الحاجة لتكوين عبلقات اجتماعية، أما الح
فالمعاق أشد الناس حاجة لتكوين عبلقات اجتماعية تخرجو من عزلتو التي سببتيا 
كساب المعاق مينة من شأنو أن يشبع ىذه الحاجة لديو، فإذا كانت  لو اإلعاقة، وا 

ناسب وىو بالطبع لن المينة التي تعمميا يحتاجيا سوق العمل فسيجد العمل الم
نما مع غيره ومن ثم سيكون لديو عبلقات اجتماعية، وكذلك الحاجة  يعمل وحيًدا وا 
 إلى اكتساب خبرات جديدة وكل ىذه الحاجات يمكن إشباعيا عن طريق العمل

 .(51-8٨ص ص ، ه 0808مشوح ىذال البريك، )
يمانا من دولة الكويت بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقات فقد حدد  القانون وا 

دولة الكويت: ) وىيطبيعة الخدمات التى يجب أن تقدم ليم في الفصل الثالث 
خاص ذوي اإلعاقة، الفصل الثالث فى شأن حقوق األش 0101لسنة  8قانون رقم 

  (:00 -5"، المواد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"
 ييللزات (: تتخللذ الحكومللة جميللع التللدابير اإلداريللة الفعالللة وتللوفير التج5) المللادة

البلزمة لضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقيم المدنيلة والسياسلية. كملا 
تمتللزم الحكومللة بتللوفير مكاتللب لتقللديم خللدمات خاصللة لللذوي اإلعاقللة فللي كافللة 
مؤسسللاتيا وجياتيللا الحكوميللة بمللا فللي ذلللك متللرجم لغللة اإلشللارة ومعللين لخدمللة 

 مع اآلخرين. المكفوفين لضمان تمتعيم بحقوقيم عمى قدم المساواة
 (: تمتللزم الحكومللة باتخللاذ كافللة اإلجللراءات اإلداريللة والتنظيميللة الفعالللة ٠) المللادة

لضمان شمول خطط وبلرامج التنميلة لمدوللة وبرنلامج عملل الحكوملة عملى كافلة 
االحتياجلللللللات والخلللللللدمات الخاصلللللللة بفئلللللللة األشلللللللخاص ذوي اإلعاقلللللللة الحاليلللللللة 

 والمستقبمية.
 وفير الخللللدمات الوقائيللللة واإلرشللللادية والعبلجيللللة تمتللللزم الحكومللللة بتلللل :(1) المللللادة

والتأىيميلللة بكافلللة المراكلللز الصلللحية فلللي اللللببلد وذللللك ملللع مراعلللاة االحتياجللللات 
الخاصللة لؤلشللخاص ذوي اإلعاقللة. وتعمللل عمللى الحللد مللن أسللباب اإلعاقللة قبللل 

 وأثناء الحمل وبعد الوالدة، كما تؤمن ليم العبلج بالخارج عند الضرورة. 
 تمتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة  :(8) المادة

المختمفلللة والمدربلللة لتقلللديم خلللدمات عبلجيلللة لؤلشلللخاص ذوي اإلعاقلللة فلللي كافلللة 
المراكلللز الصلللحية والمستشلللفيات الحكوميلللة فلللي اللللببلد عملللى قلللدم المسلللاواة ملللع 

يلة الصلحية اآلخرين. كما تمتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصلة لتقلديم الرعا
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والعلللبلج الطبيعلللي لمشلللخص ذي اإلعاقلللة فلللي منزللللو لملللن تحلللدد المجنلللة الفنيلللة 
 المختصة حاجتو ليذه الرعاية. 

 تمتلللللزم الحكوملللللة بتقلللللديم الخلللللدمات التعميميلللللة والتربويلللللة والوسلللللائل  :(٨) الملللللادة
التعميمية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ولفئتلي بطيئلي اللتعمم وصلعوبات اللتعمم عملى 

ملللع اآلخلللرين فلللي التعمللليم، ملللع مراعلللاة االحتياجلللات الخاصلللة ملللن قلللدم المسلللاواة 
االتصال والمغة والترتيبات التيسليرية البلزملة، وتلوفير الكلوادر التربويلة والمينيلة 
المتخصصة ليم ورفع كفاءتيا ومنحيلا الحلوافز الماديلة والمعنويلة. ويراعلى فلي 

د التلي تقلدميا الجيلات كافة االختبلارات التعميميلة والمينيلة أو اختبلارات االعتملا
الحكومية أو األىميلة حقلوق واحتياجلات ذوي اإلعاقلة وصلعوبات اللتعمم وبطئلي 
الللتعمم، وتمتللزم الحكومللة بتللوفير الوسللائل السللمعية والمرئيللة البلزمللة والضللمانات 
الكافيلللة لخملللق منلللاخ مقبلللول لمسلللاعدتيم عملللى اسلللتكمال تعمللليميم. وتقلللوم وزارة 

ة لكافلة المعمملين فلي الملدارس الحكوميلة الكتشلاف التربيلة بتلوفير دورات تدريبيل
حاالت صعوبات التعمم وبطييء التعمم وكيفية التعاملل معيلا حسلب احتياجلات 
كلل منيللا. كملا تتكفللل الييئللة بتكلاليف االختبللارات الخاصللة بتقيليم بطيئللي الللتعمم 
وصعوبات التعمم، عمى أن تمتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصلة بيلذه 

 االختبارات من تاريخ العمل بيذا القانون. 
 (: تتخلللللذ الحكوملللللة كافلللللة الترتيبلللللات اإلداريلللللة والتنظيميلللللة الفعاللللللة 01) الملللللادة

والمطموبللة لللدمج األشللخاص ذوي اإلعاقللة وصللعوبات الللتعمم وبطلليء الللتعمم فللي 
مراحل التعميم المختمفة ضمن مناىج تعميميلة وتأىيميلة بملا يتناسلب ملع قلدراتيم 

 البدنية والعقمية مما يؤىميم لبلندماج في المجتمع والعمل واإلنتاج. الحسية و 
 تمتللللزم الحكومللللة بتخصلللليص نسللللبة مللللن مقاعللللد البعثللللات والمللللنح  :(00) المللللادة

الدراسللية التللي توفرىللا فللي كافللة الجيللات الحكوميللة داخللل وخللارج الكويللت لللذوي 
لييئللة وفقللًا اإلعاقللة، وذلللك طبقللًا لمشللروط والضللوابط التللي يصللدر بيللا قللرار مللن ا

 لنوع ودرجة اإلعاقة. 
 (: تمتلللزم الحكوملللة بتلللوفير مراكلللز التأىيلللل والتلللدريب ومراكلللز إعلللادة 00) الملللادة

التأىيللللل والللللورش التدريبيللللة لؤلشللللخاص ذوي اإلعاقللللة، ودور الرعايللللة اإليوائيللللة 
لمحللاالت الضللرورية فللي جميللع المحافظللات وتزويللدىا بللذوي الخبللرة والكفللاءة مللن 

لمتخصصة، عمى أن يكلون ذللك خلبلل ثملان سلنوات ملن تلاريخ الكوادر الفنية ا
 العمل بيذا القانون.
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 :إدارة رعاية المعاقين
ىي إحدى قطاعات الرعاية االجتماعية التابعة لوزارة الشئون االجتماعية 

لبعض فئات  والعمل. وتعمل عمى تنفيذ سياسة الوزارة بتوفير الرعاية الكاممة
ات ذىنية وجسدية. ويتبع في رعاية ىذه الفئات المجتمع التي تعاني من معوق

 .أساليب متنوعة بحيث تتناسب مع ظروف الحالة االجتماعية والنفسية والجسمية
 وتقدم الوزارة خدماتيا ليذه الفئات عن طريق الدور التالية:

 رجال. –( نساء وأطفال) دار التأىيل االجتماعي -
 نساء(. –رجال ) دار المعاقين -
 مركز التدخل المبكر.  -             النيارية.مركز الرعاية  -

 :ويشترط لمقبول بدور الرعاية
سنة لقسمي الرجال  02سنوات ألقسام األطفال، و 8أال يقل السن عن  -

سنة وذلك بدار رعاية المعاقين  85وأال يزيد سن القبول عن ، والنساء
 .والتأىيل االجتماعي

 سنة. 85النيارية، وال يزيد عن سنوات لمركز الرعاية  1أال يقل السن عن  -
أن يثبت الفحص الطبي والنفسي خمو الحالة من األمراض المعدية أو  -

 االضطرابات العقمية.
 أن يثبت البحث االجتماعي والدراسة النفسية حالة الحالة لمرعاية واإليواء -

 . (20ص ، وزارة الشئون االجتماعية والعمل، مرجع سابق)
  :يةإجراءات الدراسة الميدان

تمثل مجتمع الدراسة فلي جميلع العلاممين بلإدارة رعايلة  :مجتمع الدراسة وعينته -
( موظًفلللا وموظفلللة وفًقلللا آلخلللر 880) المعلللاقين بدوللللة الكويلللت، والبلللالغ علللددىم

وتلللللم اختيلللللار عينلللللة  .(02، ص 0105، إدارة رعايلللللة المعلللللاقين) اإلحصلللللاءات
 اإلدارة. الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية من العاممين ب

 ( موظفللللا وموظفللللة، عللللاد منيللللا011) حيللللث تللللم توزيللللع أداة الدراسللللة عمللللى
 (0) ( اسلللتبانة. والجلللدول001) (، الصلللالح منيلللا ألغلللراض البحلللث العمملللي011)

السنة الدراسلية، المشلاركة  ،الجنس) يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة
 في األعمال التطوعية(.
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 العينة وفًقا لمتغيرات الدراسةتوزيع أفراد  (0) جدول
 النسبة% العدد متغيرات الدراسة م
 81.0 81 ذكر الجنس 0

 5٨.8 11 أنثي
 00.8 05 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة 0

 01.5 08 01- 5من 
 ٠٠.1 18 سنوات 01أكثر من 

 ٠2.0 18 إيواء نوع الرعاية المقدمة 2
 2٠.8 82 نيارية
 - - منزلية
 - - الحقة
 - - مؤقتة

 011 001 اإلجمالي
  :أداة الدراسة -

استبانة( لتعرف واقع دور إدارة رعاية ) قام الباحث ببناء وتطوير أداة
المعاقين في تمبية االحتياجات التربوية لممعاقين بدولة الكويت، من خبلل دراسة 

رعاية المعاقين. األدب التربوي والدراسات السابقة، وكل ما لو صمة بموضوع 
اختياري(، ) وتكونت االستبانة من جزئين: األول، شمل البيانات األساسية كاالسم

شمل عبارات االستبانة التي تم ، النوع، سنوات الخبرة، نوع الرعاية المقدمة. والثاني
توجيييا لعينة الدراسة، وأمام كل عبارة ثبلثة مستويات تقيس درجة موافقة أفراد 

واقع دور إدارة رعاية المعاقين في تمبية االحتياجات التربوية لممعاقين العينة حول 
 درجتان(، غير موافق) ثبلث درجات(، لحد ما) موافقبدولة الكويت، وىى: 

 :درجة(. وتم اعتماد القاعدة الحسابية التالية لتقدير استجابات أفراد العينة)
         ضعيفة. ٠٠.0 :0.11 -
 .متوسطة 0.20 :٠1.0 -
 كبيرة.  2.11 :0.22 -

، تم تقسيميا ألربعة محاور: األول، ( عبارة0٨) وبمغ عدد عبارات االستبانة
( عبللارات. الثلللاني، ملللرتبط باالحتياجلللات ٨) مللرتبط باالحتياجلللات الصلللحية، وشلللمل

، ( عبلارات. الثاللث، ملرتبط باالحتياجلات التعميميلة8) النفسلية واالجتماعيلة، وشلمل
( عبلللارات. ٠) ملللرتبط باالحتياجلللات المينيلللة، وشلللمل( عبلللارات. والرابلللع، ٠) وشلللمل
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مقترحلللات أفلللراد العينلللة لتطلللوير الخلللدمات المقدملللة باإلضلللافة لسلللؤال مفتلللوح حلللول 
  .لممعاقين

لمتحقلللللق ملللللن صلللللدق أداة الدراسلللللة تلللللم االعتملللللاد عملللللى صلللللدق  :صـــــدق ا داة -
حيللللللللث عرضللللللللت االسللللللللتبانة بصللللللللورتيا األوليللللللللة عمللللللللى الخبللللللللراء ، المحكمللللللللين

وقلللد  .(0ممحلللق) مجلللاالت: أصللول التربيلللة والتربيلللة الخاصللةوالمتخصصللين فلللي 
ٌطمب ملنيم إبلداء اللرأي حلول ملدى صلحة العبلارات ومناسلبتيا لمعرفلة واقلع دور 
إدارة رعاية المعاقين في تمبيلة االحتياجلات التربويلة لممعلاقين بدوللة الكويلت، ملع 

جلللراء الت علللديبلت، حريلللة الحلللذف واإلضلللافة لمعبلللارة، وبعلللد أخلللذ رأي المحكملللين وا 
 (.0ممحق ) استقرت االستبانة في صورتيا النيائية

إذ ، (Test- Re –test) تلم حسلاب الثبلات بطريقلة إعلادة االختبلار :ثبات ا داة -
بمللغ ، تللم توزيللع االسللتبانة عمللى عينللة مبدئيللة مللن العللاممين بللإدارة رعايللة المعللاقين

سلبوعين تلم ( موظفلا وموظفلة، بخلبلف عينلة الدراسلة، وبعلد مضلى أ01) عددىا
وبعلللد ذللللك تلللم حسلللاب معاملللل االرتبلللاط ، إعلللادة تطبيلللق األداة عملللى نفلللس العينلللة

.(، وىلو 88) وبمغ معامل ثبلات األداة ككلل، لؤلداة وفق معادلة بيرسون التنبؤية
 معامل ثبات عال يعول عميو.

وفيملللا يتعملللق بثبلللات محلللاور االسلللتبانة فقلللد تلللم الحصلللول عملللى المعلللامبلت 
 .(. المحور الثاني: معامل ثبات قدره8٨) ول: معامل ثبات قدرهالمحور األ :التالية

.(. المحللور الرابللع: معامللل ثبللات 8٠) .(. المحللور الثالللث: معامللل ثبللات قللدره82)
 .(. 81) قدره

 :نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
فيمللللا يمللللي أىللللم نتللللائج الدراسللللة الميدانيللللة وذلللللك بعللللد تطبيللللق أداة الدراسللللة، 

نات إحصائًيا، حيث يتم ىنا تعرف واقع دور إدارة رعاية المعاقين في ومعالجة البيا
تمبية االحتياجات التربوية لممعاقين بدوللة الكويلت، وذللك ملن خلبلل ترتيلب محلاور 
االحتياجلللات الخاصلللة بالمعلللاقين ملللن وجيلللة نظلللر أفلللراد عينلللة الدراسلللة، ثلللم ترتيلللب 

متغيللرات الدراسللة: النللوع، عبللارات كللل محللور مللن محللاور األداة، وأخيللًرا بيللان أثللر 
سنوات الخبرة، نوع الرعايلة المقدملة عملى اسلتجابات أفلراد العينلة. وىلو ملا توضلحو 

 الجداول التالية.



8112/ أبريل 1جـ–العموم التربوية/ العدد الثاني   

 

 

  

010 

 (0) جدول
 ترتيب محاور واقع دور إدارة رعاية المعاقين من وجية نظر أفراد عينة الدراسة

عدد مؤشرات  المحاور م
 المحور

المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب

 األول 0.5208 ٨ حتياجات الصحيةاال 0
 الثاني 0.5101 8 االحتياجات النفسية واالجتماعية 0
 الرابع 0.1٨٨1 ٠  االحتياجات التعميمية 2
 الثالث 0.0٠٠2 ٠ االحتياجات المينية 8

يتضللح مللن الجللدول السللابق أن محللاور أداة الدراسللة قللد جللاءت فللي مجمميللا 
 بمتوسلط حسلابي تلراوح ملا بليناألول والثلاني بالنسلبة لممحلور متحققة بدرجلة كبيلرة 

الثالللللث والرابللللع بدرجللللة متوسللللطة  نالمحللللوري(. فللللي حللللين تحقللللق 2.11 – 0.22)
 (.0.20 -0.٠1 ) بمتوسط حسابي تراوح ما بين

كما يتضح من الجدول السابق أن محلور االحتياجلات الصلحية قلد جلاء فلي 
خاصللة بالمعللاقين مللن وجيللة المرتبللة األولللي بالنسللبة لترتيللب محللاور االحتياجللات ال

وىللي نتيجللة منطقيللة،  .(0.5208) نظللر أفللراد عينللة الدراسللة بمتوسللط حسللابي قللدره
وتعكللس مللدى وعللي أفللراد عينللة الدراسللة لطبيعللة اإلعاقللة وتأثيراتيللا عمللى أصللحابيا، 
حيث إن أول ما يشغل بال المعاق ىو طبيعة الخلدمات الصلحية التلي سلوف تقلدم 

وفي المركز الثلاني جلاء محلور  .نقص في ىذا الجانبلو لتعوض ما ابتمي بو من 
( ليشللير لللتفيم 0.5101) االحتياجللات النفسللية واالجتماعيللة بمتوسللط حسللابي قللدره

عينة الدراسلة لوجلود انعكاسلات سلمبية لوجلود اإلعاقلة عملى الفلرد المعلاق، حيلث قلد 
شلعوره يتقبل الفرد إعاقتو ويتكيف معيا، أو يرفضيا ويعيش منطويلا علن اآلخلرين ل

بالنقص، وىو األملر اللذي يتطملب وجلود بلرامج نفسلية واجتماعيلة لمسلاعدة المعلاق 
 عمى التكيف مع إعاقتو والعيش بيا واالنطبلق من خبلليا. 

( فلللي 0.0٠٠2) وجلللاء محلللور االحتياجلللات المينيلللة بمتوسلللط حسلللابي قلللدره
لدراسللة أن ليشللير لللتفيم عينللة ا، المرتبللة الثالثللة مللن وجيللة نظللر أفللراد عينللة الدراسللة

 نجاح دور الرعاية في مساعدة األشخاص
المعلاقين ينطملق ملن قللدرتيا عملى تلوفير بعلض بللرامج التأىيلل والتلدريب ليللم 
لمسلللاعدتيم عملللى القيلللام بميلللن وحلللرف تلللدر عملللييم بعلللض الملللال لمسلللاعدتيم فلللي 

 .الحياة
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وفي المرتبة الرابعلة واألخيلرة جلاءت االحتياجلات التعميميلة بمتوسلط حسلابي 
(، وىي نتيجة تحتاج لبعض التوقلف لتفعيلل الجانلب التعميملي فيملا 0.1٨٨1) قدره

 تقدمو دور الرعاية من خدمات لممعاقين.
وفيمللا يتعمللق بترتيللب عبللارات كللل محللور مللن محللاور األداة مللن وجيللة نظللر عينللة 

 الدراسة الجداول التالية توضح ذلك.
 (2) جدول

 نظر عينة الدراسة ترتيب عبارات محور االحتياجات الصحية من وجية
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
 الترتيب

 الثامن 0.0218 توفر إدارة رعاية المعاقين مبني صحي إلقامة النزالء 0
 التاسع 0.0150 يوجد بالمبني مرافق صحية مناسبة لفئات اإلعاقة المختمفة 0
 الرابع 0.101٨ الستخدام المعاقين يوجد بالمبني مصعد 2
 السابع 0.0800 بني أدوات نظافة شخصية لكل معاقيوجد بالم 8
 الخامس 0.5800 يتم تقديم وجبات غذائية متكاممة لمنزالء 5
 السادس 0.555٠ يتم توفير مبلبس مناسبة لمنزالء صيًفا وشتاءً  ٠
 األول 0.1118 يوجد طبيب مقيم لمتابعة الحالة الصحية لممعاقين  1
 الثاني 0.182٠ دوري يتم فحص المعاقين صحًيا بشكل  8
 الثالث 0.101٨ يتم تقديم العبلج المجاني لكل المعاقين ٨

يتضلللح مللللن الجللللدول السللللابق أن عبلللارات محللللور االحتياجللللات الصللللحية قللللد 
 – 0.22) جللللاءت أغمبيللللا متحققللللة بدرجللللة كبيللللرة بمتوسللللط حسللللابي تللللراوح مللللا بللللين

بدرجللللللة  ( فقللللللد تحققللللللت0-0) (، مللللللا عللللللدا العبللللللارتين٨-5، 2) ( لمعبللللللارات2.11
 ( عمى الترتيب. 0.01، 0.02) متوسطة بمتوسط حسابي

يوجلللد طبيلللب مقللليم ( والتلللي تلللنص عملللى " 1) كملللا يتضلللح أيًضلللا أن العبلللارة
" قللد جلللاءت فللي المرتبلللة األولللي بالنسلللبة لترتيلللب لمتابعللة الحاللللة الصللحية لممعلللاقين

عبللارات محلللور االحتياجلللات الصلللحية وذللللك مللن وجيلللة نظلللر أفلللراد عينلللة الدراسلللة، 
(، وىلللو ملللا يشلللير للللوعي عينلللة الدراسلللة بطبيعلللة 0.1118) متوسلللط حسلللابي قلللدرهب

التحللديات التللي يمللر بيللا الشللخص المعللاق فللي الجانللب الصللحي وضللرورة قيللام دور 
الرعايللة بتللوفير طبيللب مقلليم مللع المعللاقين لرعايللة شللئونيم الصللحية ومتابعللة حللالتيم 

فلي الوقلت المناسلب بصفة يوميلة وبشلكل مسلتمر لمتابعلة تطلور الحلاالت والتلدخل 
( 0.182٠) متى استدعت الحالة ذلك. وفي المرتبة الثانيلة وبمتوسلط حسلابي قلدره

 ".يللتم فحللص المعللاقين صللحًيا بشللكل دوري( والتللي تللنص عمللى" 8) جللاءت العبللارة
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وىلللي نتيجلللة منطقيلللة ومرتبطلللة بسلللابقتيا وتلللدعميا حيلللث إن الطبيلللب المقللليم يقلللوم 
 لة النزالء الموجودين بدور الرعاية. بالفحص الشامل والدوري المستمر لحا

يوجد بالمبني مرافلق صلحية مناسلبة ( والتي تنص عمى" 0) في حين جاءت العبارة
(. 0.0150) "، فلي المرتبللة األخيللرة بمتوسلط حسللابي قللدره لفئلات اإلعاقللة المختمفللة

وىي نتيجة يمكن تفسيرىا باختبلف ظروف كل إعاقلة وتنلوع طبيعلة خدملة الرعايلة 
 .إيواء، نيارية، منزلية،الحقة، مؤقتةلممعاقين ما بين  المقدمة

فيوضلللحيا  وفيمللا يتعملللق بترتيلللب عبلللارات محللور االحتياجلللات النفسلللية واالجتماعيلللة
 .الجدول التالي
 ترتيب عبارات محور االحتياجات النفسية واالجتماعية (8) جدول

 من وجية نظر عينة الدراسة 
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
 الترتيب

تقلللوم اإلدارة بلللإجراء البحلللوث واالختبلللارات لتشلللخيص الجوانلللب  0
   .النفسية واالجتماعية لممعاقين

 الرابع 0.8110

تقلللللوم اإلدارة بلللللإجراء البحلللللوث واالختبلللللارات لتحديلللللد المسلللللتوى  0
 .الذىني لممعاقين

 الثامن 0.0800

 السابع 0.288٠ .يتم توزيع المعاقين عمى مجاالت الخدمة طبقا لنوع اإلعاقة 2
 الثالث 0.58٨1 .نفسي لمتابعة حاالت المعاقين النفسية أخصائييوجد  8
اجتملللللللللاعي لمتابعلللللللللة حلللللللللاالت المعلللللللللاقين  أخصلللللللللائييوجلللللللللد  5

 .االجتماعية
 الثاني ٠205.0

تقلللوم اإلدارة بتعلللديل االتجاىلللات السلللمبية للللدى المعلللاقين نحلللو  ٠
 .مصدر إعاقتيم

الرابع  0.8110
 مكرر

ت ومعسلللللكرات خارجيلللللة للللللدمج المعلللللاقين تلللللنظم اإلدارة رحلللللبل 1
 .بالمجتمع

 األول 0.1118

البرامج التربوية والتدريبية المقدمة تراعي ما بين المعلاقين ملن  8
 .فروق فردية

 السادس 0.8101

يتضلللح ملللن الجلللدول السلللابق أن أغملللب عبلللارات محلللور االحتياجلللات النفسلللية 
 0.22) ابي تلراوح ملا بلينواالجتماعية قد جاءت متحققة بدرجة كبيرة بمتوسط حسل

 ( فقللللد تحققللللت بدرجللللة متوسللللطة بمتوسللللط حسللللابي0) (، مللللا عللللدا العبللللارة2.11 –
(0.0800 .) 

تلللنظم اإلدارة رحلللبلت ( والتلللي تلللنص عملللى "1) كملللا يتضلللح أيًضلللا أن العبلللارة
" قد جاءت في المرتبة األولي بالنسبة  ومعسكرات خارجية لدمج المعاقين بالمجتمع
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االحتياجات النفسية واالجتماعية، وذلك من وجية نظر أفراد لترتيب عبارات محور 
(، وىللللو مللللا يشللللير لللللوعي عينللللة 0.1118) عينللللة الدراسللللة، بمتوسللللط حسللللابي قللللدره

ال  فللاألمرالدراسللة بطبيعللة الللدعم والمسللاندة الصللحيحة الواجللب تقللديميا لممعللاقين، 
يم يقتصللر عمللى مجلللرد وجللود داخلللل الللدور وتمقللي الخلللدمات بللل األملللر يمتللد للللدمج

  .بالمجتمع الخارجي وتقميل إحساسيم باالغتراب واالنطواء والعزلة
اجتملللاعي  أخصلللائييوجلللد ( والتلللي تلللنص عملللى "5) فلللي حلللين جلللاءت العبلللارة

 "، فللي المرتبللة الثانيللة بمتوسللط حسللابي قللدره لمتابعللة حللاالت المعللاقين االجتماعيللة
د أخصللائي (، وىللو مللا يللرتيط بالنتيجللة السللابقة ويللدعميا حيللث إن وجللو ٠205.0)

اجتماعي مقيم بين النزالء لتعرف حاالتيم يسيم في تعديل االتجاىات السمبية لدى 
 األشخاص المعاقين وزيادة مستوى تكيفيم لوضعيم وحاليم بعد اإلعاقة. 

تقلوم اإلدارة بلإجراء البحلوث ( والتلي تلنص عملى " 0) في حين جلاءت العبلارة
"، فللللي المرتبللللة األخيللللرة بمتوسللللط ين واالختبللللارات لتحديللللد المسللللتوى الللللذىني لممعللللاق

(. وىلي نتيجلة تلدل ضلرورة االىتملام بالجانلب التشخيصللي 0.0800) حسلابي قلدره
 لمحاالت في ضوء المقاييس واألدوات العممية المقننة.

 .فيوضحيا الجدول التالي االحتياجات التعميميةوفيما يتعمق بترتيب عبارات محور 
 (5) جدول

 من وجية نظر عينة الدراسة ياجات التعميميةاالحتترتيب عبارات محور 
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
 الترتيب

تقللللوم اإلدارة بللللإجراء اختبللللارات لتحديللللد المسللللتوى التعميمللللي  0
 لكل معاق قابل لمتعمم 

 الثاني 0.20٠0
توجد فصول دراسية لمواصمة التعميم طبقلا لمسلتوى المعلاق  0

 التعميمي
 األول 0.288٠

بللللللرامج التعميميللللللة المقدمللللللة طبقللللللا لنللللللوع اإلعاقللللللة تتنللللللوع ال 2
 ومستواىا

 الثالث 0.0150
 السادس 0.182٠ تسعي اإلدارة لدمج المعاقين بالمدارس الحكومية العادية 8
تللللللللوفر اإلدارة األدوات والمسللللللللتمزمات التعميميللللللللة البلزمللللللللة  5

 لمعممية التعميمية والتدريبية
 الخامس ٨1٠1.0

 الرابع 0.1801 عوية في كافة مجاالت الحياةتقدم اإلدارة برامج تو  ٠
يتضلللح ملللن الجلللدول السلللابق أن عبلللارات محلللور االحتياجلللات التعميميلللة قلللد 

(. 0.20 – 0.٠٠) جاءت متحققة بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي تراوح ما بلين
  .(0.288٠) ( فقد تحققت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي قدره0) ما عدا العبارة
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توجللد فصللول دراسللية ( والتللي تللنص عمللى" 0) ن العبللارةكمللا يتضللح أيًضللا أ
" قللد جلللاءت فللي المرتبلللة األوللللي  لمواصللمة التعمللليم طبًقللا لمسلللتوى المعللاق التعميملللي

وذلللك مللن وجيللة نظللر أفللراد  ،بالنسللبة لترتيللب عبللارات محللور االحتياجللات التعميميللة
رعايللة (، وىللو مللا يؤكللد تفيللم إدارة 0.288٠) عينللة الدراسللة، بمتوسللط حسللابي قللدره

المعللاقين بأىميللة الجانللب التعميمللي فللي حيللاة المعللاق حيللث ينيللر لللو الطريللق ويبللين 
  .مالو من حقوق وما عميو من واجبات في ظل ظروف إعاقتو

تقوم اإلدارة بإجراء اختبارات  ( والتي تنص عمى "0) في حين جاءت العبارة
ة الثانيللة بمتوسلللط "، فللي المرتبللل لتحديللد المسللتوى التعميملللي لكللل معللاق قابلللل لمللتعمم

وىللي نتيجللة تؤكللد ماسللبق وتللدعميا حيللث إن األسللموب  .(0.20٠0) حسللابي قللدره
الصحيح لتسلكين المعلاقين فلي الفصلول ومسلاعدتيم عملى مواصلمة الدراسلة يتطملب 
قيللام اإلدارة بتطبيللق االختبللارات التحصلليمية لمعرفللة مسللتوى كللل معللاق لتسللكينو فللي 

  .المستوى األنسب لو
تسعي اإلدارة لدمج المعاقين ( والتي تنص عمى " 8) لعبارةفي حين جاءت ا

 "، فللللللي المرتبللللللة األخيللللللرة بمتوسللللللط حسللللللابي قللللللدره بالمللللللدارس الحكوميللللللة العاديللللللة
(. وىلللي نتيجللللة تفسللللر مللللن خللللبلل كلللون عمميللللة الللللدمج ليللللا العديللللد مللللن 0.182٠)

 المتطمبللات التللي قللد يسللتغرق توفيرىللا الوقللت الطويللل، كمللا أنيللا تسللتمزم تللوفر ثقافللة
  .مجتمعية قد تستغرق المزيد من الوقت

فيوضلحيا الجللدول  االحتياجلات المينيلةوفيملا يتعملق بترتيلب عبلارات محلور 
 .التالي
 من وجية نظر عينة الدراسة االحتياجات المينيةترتيب عبارات محور  (٠) جدول

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

 الترتيب
مفللللة المناسللللبة لطبيعللللة تللللوفر اإلدارة لممعللللاقين بعللللض الميللللن المخت 0

 .اإلعاقة
 الرابع 0.0000

 الخامس 0.0150 تشجع اإلدارة المعاقين عمى مزاولة عمل مناسب لطبيعة اإلعاقة 0
 السادس 0.0٠08 .توفر اإلدارة أدوات التدريب المناسبة لكل عمل 2
 الثاني 0.2٠15 .تنظم اإلدارة معرًضا سنوًيا لعرض أعمال ومنتجات المعاقين 8
 الثالث 0.02٨2 تقدم اإلدارة مكافآت مادية ومعنوية لممعاقين 5
 األول 0.8101 .تشترك اإلدارة في المعارض المقامة لتشجيع المعاقين  ٠

يتضح من الجدول السابق أن عبارات محور االحتياجات المينية قد جلاءت 
(. ملللا 2.11 – 0.22) متحققلللة بدرجلللة متوسلللطة بمتوسلللط حسلللابي تلللراوح ملللا بلللين

  ( عمى الترتيب.0.8101، 0.2٠15) ( بمتوسط حسابي٠، 8) بارتينالع



 دور إدارة رعاية المعاقين في تمبية االحتياجات التربوية لممعاقين بدولة الكويت

 

01٠ 

تشللللترك اإلدارة فللللي  ( والتللللي تللللنص عمللللى"٠) كمللللا يتضللللح أيًضللللا أن العبللللارة
" قد جاءت فلي المرتبلة األوللي بالنسلبة لترتيلب  المعارض المقامة لتشجيع المعاقين

لدراسلللة، عبلللارات محلللور االحتياجلللات المينيلللة، وذللللك ملللن وجيلللة نظلللر أفلللراد عينلللة ا
(، وىللو مللا يشللير لللوعي أفللراد عينللة الدراسللة مللن 0.8101) بمتوسللط حسللابي قللدره

العلللاممين بلللإدارة رعايلللة المعلللاقين بأىميلللة تشلللجيع المعلللاقين عملللى ممارسلللة الحلللرف 
المختمفة المناسبة لطبيعة إعاقتيم وذلك من خلبلل علرض منتجلاتيم فلي المعلارض 

 المختمفة.
تللنظم اإلدارة معرضللا سللنويا نص عمللى "( والتللي تلل8) فللي حللين جللاءت العبللارة

 "، فللللي المرتبللللة الثانيللللة بمتوسللللط حسللللابي قللللدرهلعللللرض أعمللللال ومنتجللللات المعللللاقين
وىي نتيجة تؤكد النتيجلة السلابقة وتلدعميا حيلث إن اإلدارة ال تكتفلي  .(0.2٠15)

بالمشللللاركة فللللي المعللللارض الخارجيللللة، بللللل إنيللللا تقلللليم ليللللم معرًضللللا سللللنوًيا لعللللرض 
 .منتجاتيم

تلوفر اإلدارة أدوات التلدريب ( والتلي تلنص عملى " 2) جلاءت العبلارة في حين
(. وىلي 0.0٠08) "، في المرتبة األخيرة بمتوسلط حسلابي قلدره المناسبة لكل عمل

ن جاءت في مرتبة متأخرة إال أنيا متحققة بدرجة متوسطة من وجية نظر  نتيجة وا 
رعايلللة المعلللاقين بأىميلللة أفلللراد عينلللة الدراسلللة مملللا يلللدلل عملللى وعلللي العلللاممين بلللإدارة 

 تزويد الفصول الدراسية بالمستمزمات البلزمة لعممية التعميم والتعمم.
عمى إجمالي استجابات أفراد الدراسة بالنسبة الجنس أثر متغير أما عن 

  .لمحاور الدراسة فيوضح الجدول التالي ذلك
 (1)  جدول

 أثر متغير الجنس عمى إجمالي استجابات أفراد الدراسة 
 المعنوية د.ح قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الجنس لمحورا

 .111 005 8.٨88 0.80805 08.0011 ذكر االحتياجات الصحية
 0.25٠0٠ 00.8851 أنثي

االحتياجات النفسية 
 واالجتماعية

 .111 005 8.00٠ 0.858٨٠ 00.0552 ذكر
 0.552٠0 0٨.0108 أنثي

 .11٢ 005 2.100 0.0101٨ 02.88٠8 ذكر االحتياجات التعميمية
 0.٠212٠ 00.108٠ أنثي

 .12٤ 005 0.822- 2.٨٠011 02.1111 ذكر االحتياجات المينية
 2.502٨5 08.1111 أنثي

 .11٤ 005 0.٨88 ٨.٠888٠ 10.80٨8 ذكر اإلجمالي
 1.٠100٠ ٠1.1851 أنثي
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( 1.15) ا عند مستوىيتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيً 
ذكر /أنثي( في جميع محاور ) في استجابات عينة الدراسة تعزي لمتغير الجنس

أداة الدراسة واإلجمالي ماعدا محور االحتياجات المينية لصالح الذكور. وىي 
نتيجة تفسر من خبلل طبيعة العمل واالحتكاك بالمعاقين، حيث إن المينة بما 

 منيا لئلناث. تستمزمو قد تكون أنسب لمذكور
أثر متغير سنوات الخبرة عمى إجمالي استجابات أفراد الدراسة أما عن 

 بالنسبة لمحاور الدراسة فيوضح الجدول التالي ذلك.
 ( 8) جدول

 عمى استجابات أفراد العينةمتغير سنوات الخبرة تحميل التباين األحادي لبيان أثر 
مجموع  المحور

 المربعات
متوسط  د.ح

 المربعات
 المعنوية مة فقي

 بين المجموعات االحتياجات الصحية
 داخل المجموعات

 اإلجمالي
01.208 
118.221 
1٨5.٠58 

0 
008 
00٠ 

8.٠٠8 
٠.801 

0.0٠٨ 085. 

االحتياجات النفسية 
 واالجتماعية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 اإلجمالي
٨1٨. 

٨8٠.102 
٨8٠.٨٨0 

0 
008 
00٠ 

88٨. 
8.0٨8 

15٨ .٨82. 

 بين المجموعات اجات التعميميةاالحتي
 داخل المجموعات

 اإلجمالي
82.٠88 
121.810 
118.001 

0 
008 
00٠ 

00.808 
٠.818 

2.81٠ 121. 

 بين المجموعات االحتياجات المينية
 داخل المجموعات

 اإلجمالي
81.011 

0558.882 
0٠10.001 

0 
008 
00٠ 

02.٠28 
02.٠2٨ 

0.122 080. 

 بين المجموعات اإلجمالي
 المجموعات داخل

 اإلجمالي
002.585 
88٨5.88٠ 
٨118.٨٨0 

0 
008 
00٠ 

5٠.112 
18.121 

108. 885. 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في استجابات 
، أكثر 01- 5سنوات، من  5أقل من ) عينة الدراسة تعزي لمتغير سنوات الخبرة

ي. وىو ما يمكن تفسيره من ( في جميع محاور الدراسة واإلجمالسنوات 01من 
خبلل القول بأن العمل مع المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة يتطمب ميارات 

  .وقدرات معينة قبل االلتحاق بو مما يقمل من تأثير عامل الخبرة ىنا
أثر متغير نوع الرعاية عمى إجمالي استجابات أفراد الدراسة بالنسبة أما عن 

 ل التالي ذلك.لمحاور الدراسة فيوضح الجدو 
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 ( ٨) جدول
 عمى استجابات أفراد العينةمتغير نوع الرعاية تحميل التباين األحادي لبيان أثر 

مجموع  المحور
 المربعات

متوسط  د.ح
 المربعات

 المعنوية قيمة ف
 بين المجموعات االحتياجات الصحية

 داخل المجموعات
 اإلجمالي

28.٨18 
1٠1.151 
1٨5.٠58 

0 
005 
00٠ 

28.٨18 
٠.٠05 

5.011 102. 

االحتياجات النفسية 
 واالجتماعية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 اإلجمالي
1.812 

٨2٨.00٨ 
٨8٠.٨٨0 

0 
005 
00٠ 

1.812 
8.0٠٠ 

٨٠8. 208. 

 بين المجموعات االحتياجات التعميمية
 داخل المجموعات

 اإلجمالي
0.881 

110.٠12 
118.001 

0 
005 
00٠ 

0.881 
٠.10٨ 

005. ٠82. 

 بين المجموعات الحتياجات المينيةا
 داخل المجموعات

 اإلجمالي
50.188 

0550.12٠ 
0٠10.001 

0 
005 
00٠ 

50.188 
02.881 

2.188 158. 

 بين المجموعات اإلجمالي
 داخل المجموعات

 اإلجمالي
01.581 

8٨80.850 
٨118.٨٨0 

0 
005 
00٠ 

01.581 
18.011 

252. 558. 

روق دالة إحصائًيا في استجابات يتضح من الجدول السابق عدم وجود ف
( في إيواء، نيارية، منزلية، الحقة، مؤقتة) عينة الدراسة تعزي لمتغير نوع الرعاية

محاور الدراسة واإلجمالي. ماعدا محور االحتياجات الصحية حيث وجدت فروق 
لصالح الرعاية اإليوائية، وىي نتيجة منطقية  1.15دالة إحصائًيا عند مستوى 

رعاية اإليوائية تتطمب خدمات طبية مختمفة من حيث وجود طبيب مقيم حيث إن ال
وخبلفو. وفي محور االحتياجات المينية حيث وجدت فروق دالة إحصائًيا عند 

لصالح الرعاية النيارية، حيث إن الرعاية النيارية ىي األنسب فيما  1.15مستوى 
 يتعمق بممارسة الحرف والتدريب عمييا. 

تجابات عينة الدراسة من العاممين بإدارة رعاية المعاقين وفيما يتعمق باس
بشأن مقترحاتيم في تطوير الخدمات المقدمة لممعاقين وما يقوموا بو من أعمال 

 :فجاءت كما يمي
إقامة مبني مخصص لذوي اإلعاقة جديد وعمى أحدث مستوى، يتناسب مع  -

  .كل إعاقة
دمات اجتماعية باألعداد توفير أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومبلحظين خ -

 الكافية التي تتناسب مع خدمة المعاقين. 
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إقامة دورات مكثفة لؤلخصائيين النفسيين واالجتماعيين لمتعامل مع  -
 المعاقين.

 توفير مكان ترفييي داخل الدار لمنزالء. -
عمل دورات تدريبية لموظفي اإلدارة خاصة لمشرفات الفصول التدريبية  -

 عاق وطرق التدريس لو.لكيفية التعامل مع الم
 توفير مدرسات متخصصات لمعمل مع ذوي اإلعاقة. -
  توفير اختبارات نفسية جديدة تتناسب مع اإلعاقات الذىنية والجسدية. -

 توصيات الدراسة ومقترحاتها:
بلللو األدب النظلللري والدراسلللات السلللابقة حلللول أدوار إدارة  فلللي ضلللوء ملللا جلللاء

لممعلللاقين وملللا أسلللفرت عنلللو نتلللائج الدراسلللة رعايلللة المعلللاقين واالحتياجلللات المختمفلللة 
الميدانيللللة تقتللللرح الدراسللللة الحاليللللة التوصلللليات التاليللللة لتفعيللللل تمللللك األدوار ومقابمللللة 

 الحاجات المتعددة لممعاقين:
 حتى الوقت المبكر في اإلعاقة باكتشاف األطفال عمى المبكر الطبي الكشف -

 .المجتمع داخل المعاقين ودمجيم األطفال لتأىيل المبكر التدخل يتم
 .المعاقين والتعامل معيم بتشغيل الخاصة والقوانين الموائح في النظر -
 .المعاقين حول في المجتمع السائدة السمبية والمعتقدات األفكار تعديل -
 االحتياجات مجال ذوي في العاممين لكل والمؤتمرات الخاصة عقد الندوات -

 ء الدور اإليوائية،وروسا وأخصائيي تخاطب، ومدرسين أطباء من الخاصة
 إليو توصل ما أحدث لتعرف نفسيين اجتماعيين، وأخصائيين وأخصائيين

 الخاصة.  االحتياجات ذوي في خدمة العالم
 .الميني التأىيل مجال في العاممة الكوادر تدريب -
 عقد لقاءات تنويرية ألولياء أمور المعاقين بجميع دور الرعاية وبشكل دوري. -
في كافة الدور والمراكز التابعة لئلدارة واالستفادة منو  تطبيق برنامج بورتيج -

 في الفصول التدريبية.
فتح مراكز التدخل المبكر في جميع محافظات دولة الكويت لمحد من اإلعاقة  -

 والتغمب عمى مشاكميا.
المشكبلت التي تقابل المعاقين في  لمواجية واقعية دراسية بحوث إجراء -

 .الحياة
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 ومدىم صغيرة مشروعات إنتاجية عمل عمى تأىيميم بعد المعاقين تشجيع -
 .البلزمة بالقروض

فتح مراكز الرعاية النيارية في كافة محافظات دولة الكويت لمحد من الرعاية  -
 اإليوائية.

تزويد الفصول التدريبية التابعة لئلدارة بمدرسين متخصصين تخصص فئات  -
لمتعميم التطبيقي والتدريب خاصة بالتنسيق مع جامعة الكويت أو الييئة العامة 

 أو وزارة التربية.
 .ضرورة دمج المعاقين بالمجتمع الكويتي -
  .توفير مناىج لمفصول التدريبية تتناسب مع إمكانياتيم -
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عــالمراجـــ  
 :العربيةمراجع ال -أوالً 

إبراىيم حامد األسطل وفلاير يونس الخالدى: مينة التعميم وأدوار المعمم فلي مدرسلة 
 .0115، دار الكتاب الجامعي، العين، المستقبل

إحصائية إدارة رعاية المعاقين بإجمالي أعداد الموظفين  :إدارة رعاية المعاقين
العاممين باإلدارة والدور التابعة ليا، إدارة رعاية المعاقين، الكويت، 

0105. 
اإلسكندرية،  االجتماعية، الخدمة محيط في اإلعاقة :عبده كمال الدين بدر

 ،.0112الحديث،  الجامعي بالمكت
بالجزائر،  االجتماعي إدماجيم أىداف سياسةو  المعوقين رعاية :حمد مسعودان

االجتماعية،  العمومو  اإلنسانية العموم رسالة دكتوراه غير منشورة،، كمية
 .011٠بقسنطينة،  منتوري جامعة

قة، فى شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعا 0101لسنة  8دولة الكويت: قانون رقم 
  .المادة األولي

فى شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  0101لسنة  8دولة الكويت: قانون رقم 
 .الفصل الثاني " الخدمات"، المادة الرابعة

فى شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  0101لسنة  8دولة الكويت: قانون رقم 
 .00 -5الفصل الثالث " حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة "، المواد 

ضوء  في اإلسبلمي التربوي الفكر في المعاقين الكاس: رعاية أبو محمد ئدرا
يواجيونيا، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية،  التي المشكبلت

 . 0118الجامعة اإلسبلمية بغزة، 
 بمنظمات المجتمع تنظيم طريقة ممارسة تقويم :الكربيجي محمد موسي سامح

 رسالة المنظمات، أىداف بتحقيق وعبلقتيا لممعوقين االجتماعي التأىيل
 .0112جامعة حموان،  االجتماعية، الخدمة كمية منشورة، غير ماجستير

 الطفولة مجمة الخاصة، االحتياجات ذوي سيكولوجية :سميمان سيد الرحمن عبد
 .0110، 0مج  والتنمية، لمطفولة العربي المجمس والتنمية،

االجتماعية،  الخدمة منظور من اإلعاقة متحدو :صالح حسن محمود المحي عبد
 .0110 المعرفة الجامعية، دار اإلسكندرية،
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 الدمج تحقيق في واألىمية الحكومية المؤسسات دور :دندراوي عباس عمي
 الخدمة في دراسات مجمة، في المجتمع حركيا لممعاقين االجتماعي
ع  حموان، عةجام االجتماعية، الخدمة كمية اإلنسانية، والعموم االجتماعية

 . 0115 ، أبريل08
اإلدارة الصفية في مؤسسات  :عمى عبد المحسن تقيو  فيد عبد الرحمن الرويشد
 . 0112الكويت ، شركة الغنيم لمطباعة والنشر والتوزيع، التربية الخاصة
أبعاد اإلساءة تجاه األطفال المعاقين ذىنًيا لدى كل من  :فيصل محمد نيار محمد
األمور في دولة الكويت، رسالة ماجستير غير منشورة، المعممين وأولياء 

 كمية الدراسات العميا، جامعة الخميج العربي.
 المعاق دمجو  تأىيل االجتماعية في الرعاية سياسات دور :النور عبد لعبلم

 العمومو  اإلنسانية العموم حركيا، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية
 .011٨ة، قسنطين – منتوري االجتماعية، جامعة

 الطبي المجال في االجتماعية لمخدمة المينية الممارسة :عمى المعاطي أبو ماىر
 ،0111 الجامعي، الكتاب وتوزيع نشر مركز القاىرة، المعوقين، ورعاية
  .250ص

الرعاية،  وبرامج واألنواع المفيوم الجسمية اإلعاقة :النصر أبو محمد مدحت
 .0115 العربية، النيل مجموعة القاىرة،

المعاقين،  ورعاية الطبي المجال في االجتماعية الخدمة :وآخرون حنا إبراىيم مريم
 .011٠ الجامعي، الكتاب وتوزيع نشر مركز القاىرة،

تقويم فعالية برامج التأىيل الميني لممعاقين من وجية نظر  :مشوح ىذال البريك
رة، كمية المعاقين والمشرفين ورجال األعمال، رسالة ماجستير غير منشو 

  .ه 0808الدراسات العميا، أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية، 
دار الفكر، ، إعداد المعمم تنميتو وتدريبو:مصطفي عبد السميع وسيير حوالة

 .0115عمان، 
 الخاصة دراسة االحتياجات لذوي االجتماعي التمكين :ميدي محمد القصاص

اقة الذىنية بين التجنب والرعاية"، المؤتمر العربي الثاني " اإلعميدانية، 
 . 0118ديسمبر  05-08جامعة أسيوط، 
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الييئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة: إجمالي أعداد المعاقين المسجمين بالييئة حتى 
 . 0105، 0105نياية عام 

رعاية المعاقين بدولة الكويت دراسة نظرية  :وزارة الشئون االجتماعية والعمل
وزارة الشئون االجتماعية والعمل، حوث واإلحصاء، إدارة الب ميدانية،
0108. 
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