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 ىاألول محاضرةال

  التطّور التاريخي لرعاية المعوقين 
  

  التطور التاريخي لرعاية المعوقين :
 يف العصور القدمية جند أن اإلنسان كان يعيش يف صراع  ال هوادة  فيه مع  ما حوله من بيئة طبيعية وأعداد من الكائنات األخرى 

   كانت كلها تدعو  إىل الرتاحم لزراعية القدمية وتلك اليت عايشت رساالت األنبياء واليتوهي مرحلة النبذ وال يستثىن من ذلك سوى ا[تمعات ا
 : اإلسالم ورعاية المعوقين

حادثة وقعت بعبد اهللا بن أم مكتوم وهو رجل أعمى جاء إىل النيب صلوات اهللا وسالمه عليه  وكان عنده بعض من أكابر القوم يدعوهم إىل 
  ت يف حقه آيات فيها عتاب رقيق للرسول صلى اهللا عليه وسلم وتعليم للمجتمع اإلسالمي وإرساء ملبادئ أساسيةاإلسالم فأعرض عنه، فنزل

  ٤-١:سورة عبس ) أو يذكر فتنفعه الذكرى . وما يدريك لعله يزكى. أن جاءه األعمى . عبس وتوىل ( 
كما واله على ” أهًال مبن عاتبين فيه ريب ”بن أم مكتوم ويقول مداعباً ومما يروى أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان بعد ذلك يبسط رداءه ال

  . املدينة يف بعض غزواته
 : في هذا المقام نحاول أن نتعرف على النقاط األساسية التي توضح لنا مدى اهتمام اإلسالم برعاية المعوقين 
 جاء اإلسالم ليساوي بني البشر يف احلقوق والواجبات  - ١
  سالم أن اإلنسان مكرم يف أصل خلقهيقرر اإل - ٢

 ﴾ َعَلى َكِثٍري ممَِّّْن َخَلْقَنا تَـْفِضيالً َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبـَرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم  ﴿: قال تعاىل 
  ن نقص أو كمال إمنا هو مبشيئة اهللايقرر اإلسالم أن ما يكون لدى الفرد م - ٣

  ﴾ ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِيف اَألْرَحاِم َكْيَف َيَشاء َال إِلَـَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيم ﴿: قال تعاىل 
  يوجه اإلسالم الفرد املسلم واجلماعة املسلمة على عدم التحقري  - ٤

ُهْم َوَال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخيْـ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آمَ   ﴿: قال تعاىل  رًا ِمنـْ ُهنَّ َوَال تـَْلِمُزوا ُنوا َال َيْسَخْر قـَْوٌم ِمْن قـَْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخيـْ رًا ِمنـْ
ميَاِن َوَمْن    ﴾ َملْ يـَُتْب َفأُولَِئَك ُهُم الظَاِلمُونأَنـُْفَسُكْم َوَال تَـَنابـَُزوا بِاْألَْلَقاِب بِْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اْإلِ

 توجية اجلماعة املسلمة واألفراد إىل عدم النفور  من املرضى - ٥
  رفع اإلسالم املشقة عن غري القادرين - ٦

  ﴾ ًسا ِإالَّ َما آَتاَهاال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَفْ  ﴿ : وقال تعاىل      ﴾  َال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َهلَا ﴿: قال تعاىل 
 دعا الرسول عليه الصالة والسالم إىل مساعدة الضعفاء  - ٧
  ما فرضة اإلسالم على القادرين من حقوق يف أمواهلم تدفع إىل احملتاجني يف صورة زكاة، كما دعا إىل الرب - ٨

 ﴾ َوِيف َأْمَواِهلِْم َحقٌّ لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ  ﴿: قال تعاىل 
   خذ اإلسالم يف تشريعاته جانب املرضى والضعفاء يف االعتباريأ - ٩

  ﴾ َعْدلِ فَإن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيهاً َأْو َضِعيفاً أَْو الَ َيْسَتِطيُع أَن ميُِلَّ ُهَو فَـْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِالْ  ﴿ : قال تعاىل 
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واخلليفة االموى عمر بن  .ال رعاية املعوقني، أقّر الفاروق نفقة لقوم أصاXم اجلذاميف أعمال اخللفاء الراشدين كثري مما يذكر يف جم -١٠
 ولكل كفيف غالماً يدلة ، عبدالعزيز لكل مقعدين خادماً يقوم على شئوZم 

 وقد انتشر نظام الوقف اإلسالمي بشكل كبري  -١١
  يعترب املسلمون أول من أنشأ املستشفيات الرمسية  -١٢
  “األزهر” مثل جامعملسلمون أول من أتاحوا فرصه التعليم الرمسي للمكفوفني وذلك من خالل املدارس املوجوده يف املساجد يعترب ا -١٣

 : تاريخ الرعاية االجتماعية للمتخلفين عقلياً 
 باعتبارهم أفراد غري نافعني للجنس البشري عاملهم القدماء -
 فقد أبادوهم بال أدىن رمحة  أسربطةأما يف  -
 مل يطرأ على املتخلفني أي حتسن اجتماعي   احلضارة اإلغريقيةويف عصور  -
 هؤالء األفراد بأZم لديهم من مّس من الشيطان   idios  وقد وصفت الكلمة اإلغريقية  
 ))الرمحه (( باختصار بدت روح تتسم بالعطف على كل أنواع املعوقني مبا فيهم املتخلفني  العصر املسيحي يف رومايف  -
وبذلك كان يف نظام الصدقات ، وقد حرم االسالم قتل النفس بغري حق  .طيباً ورفع التكليف عن فاقد ما كلف به عملواويف ظل اإلسالم  -

  .والزكاة وهو أول نظام اجتماعي عرفه البشرية ينظم حقوقاً للمحتاجني قبل القادرين 
للمتخلفني عقلياً يف الدول املتقدمة و تطورت االختبارات النفسية اليت كان رائدها  مت إنشاء وتوسيع املدارس و املعاهدالقرن التاسع عشر  -

   )الفريد بينيه ( العامل الفرنسي 
  . جند أن الكثري من دول العامل النامية بدأت يف إدخال برامج رعاية املتخلفني و تعليمهم . الوقت احلاضر  -

 : تاريخ تأهيل الصم وضعاف السمع
 .غري اZما مل يصال إىل تفسري لذلك ربط كالمها بني الصم اخللقي وبني البكم  : أرسطو وبيلني

   .ووصل االمر إىل ان حرم عليهم اإلعالن األوغسطي  قد صنف الصم والبكم مع املتخلفني عقلياً  القانون الروماين يف العصور الوسطيو 
 بتعليم بعض الصم من أبناء النبالء بطريقة يدوية ولغة اإلشارة يقوم  )دي ليون (  اسباين كان راهبيف آواخر القرن السادس  و 

 . من تأسيس أول مدرسة لتعليم الصم يف باريس لييبمتكنت  ويف النهاية  القرن الثامن عشر
  كومةاحلم وتعد يف نفس وقت أول مدرسة يف العامل تعرتف Xا ١٧٧٨أن يؤسس أول مدرسة للصم يف أملانيا سنة  كما أمكن ليهنيك

وقد كان من أهم اخرتاعات بل التليفون الكهربائي واليت أدت إىل فكرة املعينات  م١٨٤٧ –الكسندر بل  ويف منتصف القرن التاسع عشر ولد
  .   السمعية احلديثة

  .فأننا جند ان تأهيل الصم باملفهوم احلديث للتأهيل مل يبدا إال حديثاً يف القرن العشرين 
 : للغةات النطق و تاريخ رعاية ذوي اضطرابا 

  . تعرض ذوي اضطرابات النطق واللغة يف العصور القدمية للسخرية واالحتقار
  . كان مصاباً بعيوب أبدالية إىل جانب التهتهة) دميوثينس : (  مثلجند أن بعض فالسفتهم  وخطاXم مصاب 

  .اول طبيب يذكر حاالت التهتهة  قراطو أب وقد كان 
اآلخرون من أن الشخص الذي لديه عيوب نطق تزداد حرارة جسمه  جريي دي شولياك املعتقدات اليت نشرها ويف القرن الرابع عشر شارك

  .وخاصة يف اللسان 
   .بوسدامم حني أنشات فصالً واحداً يف مدينة ١٨٨٧فصوًال هلذا الفئة يف عام  وتعترب أملانيا أول دولة تنشى
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 : الحركية –تاريخ رعاية ذوي اإلعاقات الجسمية 
  .كانت طبيعة االعاقه عندهم ظاهرة وهلذا كانوا عرضة للذل واالحتقار والعقوبة وتعرضوا ملوت 

  .رئيس الواليات املتحدة الذي ظل ميشي على عكازين أكثر من ربع قرن إلصابته بشلل أطفال فرانكلني روزفيلتومن اشهر العاقني  
هذا النوع من اجلراحات الذي بدا يف االزدهار يف القرن  يف الواقع هو جراحة عظام احلركية –تاريخ تأهيل ذوي االعاقات اجلسمية  بداية أن

  .كما يعترب اكتشاف مصل شلل األطفال املعروف باسم مصل سولك من أهم ما طرا يف جمال الوقاية   –التاسع عشر 
والذي اتاح للعلماء االستفادة من النظريات  ومن اهم ماميكن ذكرة ذلك التقدم الكبري الذي حدث يف دراسة ميكانيكة احلركة لإلنسان -

كة ورخص اهلندسية ونظريات امليكانيكا يف تصميم انواعاً من االجهزة التعويضية واألطراف الصناعية حبيث اصبح من املمكن حتقيق الكفاءة يف احلر 
 .التكاليف 

  : حركة التأهيل المهني
 م ١٩٢٠التأهيل يف الواليات املتحدة األمريكية الذي صدر به أول قانون للتأهيل عام الرمسية يف هذا ا[ال هو برنامج  أول البرامجلعل 

) اليونيسيف(منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية وصندوق الطفولة  مثلواصبح التأهيل املهين نشاطاً هاماً من أنشطة االمم املتحدة 
  والربنامج اإلمنائي لألمم املمتحدة 

 : ف التأهيلأصبح اآلن هد
 . هو إدماج املعوق يف حياة ا[تمع الذي يعيش فيه وإشعاره بإنسانيتة وحماولة زيادة مستوى رفاهيته وسعادته بكل الوسائل املمكنة

 :ما هي أسس ومبادئ التأهيل المعاصر
  : الطبيعة الكلية  للفرد -
وان ننظر إىل االفراد املعوقني الذين نتعامل .  اجتماعية واقتصاديةو ونفسيه  بدنية وعقلية من املستحيل أن جنزئ الفرد إىل أجزاءترى جاكس أنة  

 .معهم من منطق كلي تكاملي 
  :حق تقرير املصري -
وإن العميل هو املسؤل األول يف جمال تأهيله عن إختاذ القرارات النهائية وحتملة ملسئولية هذه  لكل إنسان احلق يف اختيار أمور حياته الشخصية 

 .ارات ويعترب هذا اجلانب من الشروط األساسية يف التأهيل القر 
  :احلق يف املساواة  -
 .يف مبدأ كرامة اإلنسان  اإلنسانتقررها حقوق  انقبل  .قرر اإلسالم املساواة بني البشر 
  : املشاركة يف حياة ا[تمع -
  . ء بإعالة نفسه و انطالقاً إىل التزاماته حنو أسرته أن كل فرد كائن اجتماعي لديه دافع أن يعمل و يسهم كعضو يف ا[تمع بد 
  :عزمية اإلنسان  -

مثال على ذلك الشاب الذي لديه حالة الشلل الرباعي و حصل على جائزة نوبل عام .. جيب أن حترتم عزمية اإلنسان فهي موجودة يف كل فرد 
  . م  ١٩٨٧

  :الرتكيز على جوانب القدرة  -
و بذلك فإن تركيز ، يرتكز عليها تأهيل املعوقني مبدأ الرتكيز على جوانب القوة الباقية لدى الفرد بعد حدوث اإلعاقة من املبادئ اهلامة اليت 

  . العاملني يف هذا ا[ال على تقدير جوانب القوة وجوانب الضعف وتقبل كل اجلانبني موضوعياً 
  :تنمية سلوك التعامل  مع املواقف  -
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و لكي يكون ذلك فعاالُ . ثل أوالً حتقيق استجابة تكيفيه إجيابية لالحنراف يف مقابل االستجابة السلبية غري التكيفية أن تنمية سلوك التعامل مي
  .فإن استجابات التعامل حتتاج إىل تدخل بشكل أساسي يف السلوك و أن يتم تعزيزها توجه حمو أهداف حمددة و واضحة و ذات أمهية للفرد 

  :صية يف صورة متكاملة حنو حتقيق أهداف العميل توجيه اخلدمات التخص -
 وتعرف الطريقة اليت تستخدم لتقدمي خدمات منسقة . أن اخلدمة التأهيلية جيب أن تكون متكاملة وموحدة وأن توجه تبعاً ألهداف العميل 

 .للعمالء بفهوم الفريق 
  : تأثري البيئة -

كما أن احلواجز البيئية ميكن أن yزم الروح ، و االجتماعية تساعد على تشكيل حياة الفرد  إن التأثريات اإلجيابية و السلبية للبيئة الطبيعة
  . و من هنا يصبح من مبادئ التأهيل اهلامة أصالح البيئة و yيئة أفضل الظروف الطبيعية و االجتماعية ، الداخلية للفرد 

  :كرامة اإلنسان  -
 .وهو مبدا يقرره خالق االنسان جل وعال مع البشر  مبدا كرامة االنسان مبدا هام لكل من يعمل 
  : االهتمام بالفردية -

  و توفري احلاجات اخلاصة به ، االهتمام بفردية كل عميل و النظر إليه على وحدة قائمة بذاyا متفردة يف خصائصها مبدأ هام من مبادئ التأهيل 
 االتأهيل :

- يعرف التأهيل بأنه استعادة الشخص املعوق ألقصى ماتسمح به قداراته يف النواحي اجلسمية والعقلية واالجتماعية واملهنية واالقتصادية  كما 
. )إعادة التكيف أو إعادة اإلعداد للحياة  (ينظر إىل التأهيل بأنه   

مية واملهنية اليت يلزم توفريها والطبية والتعلي، التأهيل أنه تقدمي اخلدمات االجتماعية والنفسية  ١٩٧٥لسنة  ٣٩قم ر وقد حدد قانون التأهيل  -
. للمعوق وأسرته لتمكينه من التغلب  السلبية اليت نتجت عن عجزه  

 - ويشريدليل مصطلحات الرتبية اخلاصة  (Terminology: Special Educa on 1977)  الصادر عن منظمة اليونسكو
أهيل مصطلحا مرتبطا بالرتبية اخلاصة وحسب و بيد أنه يشري إىل حماولة يعده بعض العلماء إىل أن مصطلح الت برنامج الرتبية اخلاصة يف باريس

ك إعادة الفرد اىل مستوى وظيفي سبق الوصول اليه و ومن مث فهو خيتلف عن الرتبية اخلاصة بتعريفها الذي سبق أن ورد آنفا الذي يتم به ذل
 خيتلف اختالفا بينا ، ويمكن أن يتبين ذلك من التعريفات االتية :

التأهيل هو االستخدام املنسق وا[تمع للتدابري الطبية واالجتماعية :  ١٩٦٩تعريف وضعته جلنة من خرباء منظمة الصحة العاملية يف عام  -
 للوصول اىل اعلى مستوى ممكن من القدرة الوظيفية ) او اعادة تدريبه(والرتبوية واملهنية يف تدريب الفرد 
.وهناك تعاريف خمتلفة لتأهيل املعوقني ، تشمل التأهيل الطيب واملهين واالجتماعي والنفسي  وجيعل مدلول التأهيل معان كثرية  
 ومن التعاريف الشائعة مايلي :

املعىن العام للتأهيل يشري اىل جمموعة اخلدمات والوسائل واألساليب والتسهيالت املتخصصة اليت yدف اىل تصحيح العجز اجلسمي او  -
تدريب على العمل اىل مساعدة الشخص املعوق على التكيف عن طريق االرشاد النفسي والتوجيه املهين باالضافة اىل كما تسعى ، العقلي 

.والتشغيل   
 اصطالحان شائعان هما 

التأهيل إعاده...  (Rehabilitation) 
التأهيل .....   (Habilitation) 
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ا فقط سواء يف اللغة العربية حيث االكثر شيوعا لفظه التأهيل اليت تستخدم شائعان يف االستخدام ورمبا استخدم واحد منهم هذا املصطللحان
  .أيضا للداللة على إعادة التأهيل 

  يف   للداللة على كل من التأهيل و إعادة التأهيل  Rehabilitation االصطالح االكثر شيوعا هو ويف اللغة اإلجنليزية فإن  -
   . االستخدام الصحيح    

فالتأهيل -  Habilitation .قصور ارتقائية تبدأ يف وقت مبكر يف احلياة  م بأولئك الذين لديهم جوانبهو الذي يهت   
حيث تنعدم خربyم اخلالية من القصور حيث حناول مساعدyم على الدخول للمجتمع و االندماج مع افراده و تنمية أعلى درجة ممكنة من 

..االستقاللية لدى هذه احلاالت   
  . عملية إعادة الفرد املعوق إىل ا[تمع إلدماجه فيه بصورة أكثر توافقاً .. يقصد به   Rehabilitationة التأهيل  أما إعاد -

 وبناء على ماسبق يمكن عرض مفهوم التأهيل على النحو التالي :
.يرتبط التأهيل بالشخص املعوق او االشخاص ذوي احلاجات اخلاصة  -  
.اخل للمعوق....القلية واالجتماعية واملهنية استثمار القدرات اجلسمية و  -  
.استفادة املعوق واسرته من اخلدمات التأهيلية لفهم قدرات املعوق وامكانياته  -  
.يساعد التأهيل املعوق يف اعادة تكيفه لتقبل القصور والتفاعل مع ا[تمع بإجيابه -  

 فلسفة التأهيل :
. له حقوق وحاجات انسانية وسياسية واجتماعية ، ور او العجز كإنسان له كيانه وكرامته الشخصية تقوم فلسفة التأهيل على تقبل الفرد القص -

.كلها yدف اىل ان يؤدي وظيفته يف احلياة مبا حيقق له إشباعات وفوائد اجتماعية   
ه على التنافس واالنتاج كما يعمل على تنمية التأهيل خيلق ويبين وهدفه االستفادة من قدرات الفرد وامكانياته ومعاونته على استعادته لقدرت -

ه وبني غريه ثقة الفرد بنفسه وعلى انه وحدة قائمة بذاته او االعرتاف بقدرته على التوافق واملرونة بالنسبة لظروف العمل بعد تأهيله دون فروق بين
.اال مبدأ الفروق الفردية  

ام الرئيسي يرتكز على االنسان النه الشخص املستهدف يف عملية التأهيل ال يستطيع وتقوم ايضا فلسفة تأهيل املعوقني على اساس ان االهتم -
....العيش يف معزل عن بقية االفراد اآلخرين حيث انه يعيش يف جمتمع انساين وبشري يتأثر به او يؤثر فيه كأي شخص عضو يف هذا ا[تمع   

االجتماعي على كافة املستويات "طيط والعمل والدعم تعترب عملية التأهيل مسؤولية اجتماعية عامة تتطلب التخ -  
 فلسفة التأهيل تؤكد على :

ضرورة االعتماد على الذات وذلك عن طريق االستغالل الذايت والكفاية  إىل اآلخريندور االنتقال باملعوق من قبول فكرة االعتماد على  -١ 
 الشخصية واالجتماعية واملهنية 

.قصى درجة من درجات القدرة اجلسمية والعقلية او احلسية املتبقية لديه أل استعادة الفرد املعوق - ٢  
ه  هذا باالضافة اىل تقبل املعوق اجتماعيا والعمل على توفري اكرب قدر ممكن من فرص العمل له يف البيئة االجتماعية كحق من حقوق انسانيت

الشرط اليكفي "على العمل التأهيلي فيقول يف ختام كتابه   
لك ان فلسفة التأهيل تقوم ايضا على اساس تقبل املعوق واحرتام حقوقه املشروعة يف النواحي السياسية واالجتماعية واالنسانية واملدنية وذكما   

. اخل....بغض النظر عن طبيعة اعاقته او جنسه او لونه او دينه   
اية الستقالله مما يساعده على التكيف من جديد محمعوق و وبناء عليه ان عملية التأهيل تعترب شكل من اشكال الضمان االجتماعي لل -

.بالرغم من اعاقته اليت يعاين منها   
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  : على العمل التأهيلي " كيسلر " تعليق  -
  ) : املشرط ال يكفي ( يقول عن العمل التأهيلي يف ختام كتابه 

  " رد إعادة بناء األنفس املمزقة أنه أكثر من جم، أن التأهيل عمل ال ينتهي من جانب املتخصصني و ا[تمع " 
  .تعريف التأهيل 

  : هناك عدة تعريفات للتأهيل منها 
  .التأهيل 

   بوية هو تلك العملية املنظمة واملستمرة واليت yدف إىل إيصال الفرد املعوق إىل درجة ممكنة من النواحي الطبية واالجتماعية والنفسية والرت 
  . إليها حيث تتداخل خطوات هذه العملية واالقتصادية اليت يستطيع الوصول 

  .التأهيل 
ليت هو عملية مساعدة الفرد يف احلصول على أعلى درجة من االستفادة من النواحي اجلسدية و االجتماعية و النفسية و املهنية و االقتصادية ا

  . ميكنه احلصول عليها 
  .  ٣١٩٤التعريف الذي وضعه ا[لس الوطين للتأهيل يف أمريكا سنة 

در الذي هو استعادة الشخص املعوق كامل قدرته على االستفادة من قدراته اجلسمية و العقلية و االجتماعية و املهنية و اإلفادة االقتصادية بالق
  . يستطيع 

  .تعريف األمم املتحدة ملفهوم التأهيل 
ظيفي األمثل على الصعيد البدين أو الذهين أو النفسي أو على التأهيل عملية ترمي إىل متكني األشخاص املعاقني من بلوغ و حفظ املستوى الو 

  . الصعيد االجتماعي 
  م  ١٩٦١تعريف سبنسر عام 

لكي يستطيع أن يتفاعل مع البيئة اليت يعيش فيها و يسهم يف أنشطته و يتصل بغريه من ، هو عملية إعادة تنظيم و بناء لطاقات الفرد املعوق 
مع العامل من حوله و يتضمن ذلك تنمية مقدرته على القيام باجلهد البدين الالزم ألنشطة احلياة اليومية و حتقيق أفضل أفراد ا[تمع و أن يتوافق 

  . استفادة من طاقاته الذهنية و االجتماعية 
  م  ١٩٥٦تعريف سيدينفيلد عام 

  . البدنية و العقلية و النفسية و االجتماعية و االقتصادية  هو العملية اليت نساعد فيها الفرد املعوق على حتقيق طاقاته و أهدافه يف النواحي
  م   ١٩٦٩تعريف هيئة الصحة العاملية عام 

توى ممكن هو االستخدام املشرتك و املنسق للوسائل الطبية و االجتماعية و التعليمية و املهنية لتدريب و أعادة تدريب الفرد املعوق إىل أعلى مس
  . لقدرته األدائية 

  م   ١٩٥٠هاميلتون عام تعريف 
  . التأهيل عملية yدف إىل تقومي القدرات النافعة لدى الفرد املعوق و تنميتها و االستفادة منها 

  م   ١٩٩٩تعريف الوزنة عام 
  . و االجتماعية و التعليمية و املهنية اليت يلزم توفرها للمعوق و أسرته ) بدنية و نفسية ( هو تقدمي اخلدمات الطبية 

  : ف أخر يقول تعري
  " املرض العقلي " التأهيل هو أستعادة احلالة البدنية أو العقلية أو الوظيفية أو االجتماعية املقبولة بعد إصابة أو مرض من األمراض مبا يف ذلك 
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  : ميكن أن نلخص من هذا التعريفات التعريف التايل 
طاقاته البدنية و االجتماعية و املهنية و تنميتها للوصول إىل أقصى ما ميكن من  التأهيل هو عملية نساعد فيها الفرد املعوق على االستفادة من

 . التوافق يف احلياة من خالل تقومي طاقاته و مساعدته على تنميتها و االستفادة Xا ألقصى ما ميكنه 

  . مربرات التأهيل 
يكون هدفًا مباشرًا [االت التنمية الشاملة من خالل جهودها  يعترب اإلنسان بغض النظر عن إعاقته صانعًا للحضارة و بذلك ينبغي أن. ١

  . املتنوعة 
  إذا ما أتيحت له الفرص و األساليب الالزمة ، الشخص املعوق يعترب فردا قادرا على املشاركة يف جهود التنمية و من حقه االستمتاع بثمراyا . ٢
  . يعترب املعوقون طاقة إنسانية ينبغي احلرص عليها . ٣
يف إن املعوقني مهما بلغت درجة إعاقتهم واختلفت فئاyم فإن لديهم قابلية و قدرات و دوافع للتعلم والنمو واالندماج يف احلياة العادية . ٤

  . ا[تمع 
    ندماج االجتماعي تشكل عملية التأهيل يف جمال املعوقني سلسلة من اجلهود والربامج اهلادفة يف جماالت الرعاية و التأهيل والتعليم واال. ٥

  . والتشغيل 
  . سي جلميع املعوقني احلق يف الرعاية والتعليم والتأهيل والتشغيل دون متييز بسبب اجلنس أو األصل أو املركز االجتماعي أو االنتماء السيا. ٦
لتوفري أكرب قدر من الربامج املطلوبة للعناية اإلرادة السياسية على كافة األصعدة و يف اعلي املستويات تعترب الدعامة األساسية و الراسخة . ٧

  . باملعوقني و رعايتهم 
  . تعترب املعرفة العلمية و الفنية والتكنولوجية أساساً هاماً للتصدي حلاالت اإلعاقة والوقاية منها والعناية بشئون املعوقني . ٨
  . فري فرص العيش الكرمي هلم تعترب عملية التأهيل حق للمعوقني يف جماالت املساواة مع غريهم لتو . ٩

لى تعترب التنمية الشاملة جزء من التأهيل و ما تتطلبه من تطوير يف اهلياكل و البين االقتصادية و االجتماعية ركيزة أساسية يف القضاء ع.  ١٠
  . أسباب اإلعاقة 

  . عملية التأهيل تعترب مسؤولية تقع على عاتق الدولة واألسرة وا[تمع معاً . ١١
  . هلدف من التأهيل  ا

مساعدة املعوق مهما كانت درجة إعاقته على جتاوز هذه اإلعاقة والتقليل من مشاكلها إىل أدىن حد ممكن حىت .. أن اهلدف من التأهيل هو 
  . يتمكن املعوق من العيش يف سهولة بقدر اإلمكان ويتفاعل مع ا[تمع 

   ملعوق وحترمه من أي مشاركة مهما كانت بسيطة وال يستطيع أدائها إال مبساعدة وهناك حواجز املوجودة ميكن أن تقف أمام الشخص ا
  . وتشجيع أفراد ا[تمع 

   .أنواع التأهيل  
  .. التأهيل ا[تمعي . ١
  .. التأهيل الطيب . ٢
  .. التأهيل النفسي . ٣
  .. التأهيل االجتماعي . ٤
  .. التأهيل املهين . ٥
  ) الرتبية اخلاصة ( هيل األكادميي التأ - التأهيل الرتبوي . ٦
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  . برامج التأهيل 
   :كما yتم جبانب أساسي وهو ، ) املراهقة ( ترتبط برامج التأهيل مبرحله هامة من مراحل النمو وهي مرحلة 

مكانياته ألقصى وهو ما يسمى يف أن نعيد الفرد الذي لديه قصور بدين أو عقلي إىل ا[تمع مندجماً فيه و متوافقًا معه و معتمداً على طاقاته و إ
  ) برنامج التأهيل املهين ( العصر احلديث بـ 

  .  تأهيل املعوقني 
جياد صيغة من نتيجة الرتباط اإلنسان بالبيئة احمليطة به متر حياته بسلسلة من التفاعالت بينه وبني البيئة اليت يعيش فيها وينتج عن هذا التفاعل إ

  ) . صحي ونفسي واجتماعي ( والذي يؤدي بدوره إىل التوازن اجلسدي املعنوي التكيف و التوافق املتبادل 
  ماذا حيدث عندما يقل التوافق عن احلد املطلوب ؟  

     عندما يقل التوافق عن احلد املطلوب و خيتل التوازن نتيجة لسبب من األسباب تنشأ عن ذلك آثار سلبية تنعكس على الناحية اجلسدية 
  . خص واملعنوية للش

  كيف ميكن التغلب على هذه اآلثار السلبية ؟ 
  . للتغلب على هذه اآلثار يبذل اإلنسان جهده إلعادة التكيف و مواصلة التوافق مع ا[تمع 

    .تأهيل ذوي التخلف العقلي 
  .. سنه  ١٨أن حاالت التخلف العقلي تبدأ من الوالدة حىت سن 

  :   العقلي االعتبارات اخلاصة يف تأهيل ذوي التخلف 
فيجب أن يتم ، ومن الصعب الفصل بني التعليم وبني التأهيل املهين هلذه احلاالت ، تبدأ اجلهود التأهيلية معهم يف مرحلة مبكرة من الطفولة . ١

  . يف خط واحد مع الرتكيز على اكتساب املهارات التحصيلية يف املراحل األوىل  
  . مي الوظائف البدنية و العقلية ومستوى الذكاء والسلوك التكيفي والتقومي املهين تتضمن مرحلة التقومي يف التأهيل تقو . ٢
  . والتقومي يسبق التأهيل ، يكون التقومي لفرتة ممتدة باإلضافة إىل استخدام األدوات املقننه يف عملية التقومي . ٣
  : تشتمل اخلدمات التأهيلية على . ٤
  . والكالم ، وعالج عيوب النطق ، والعالج بالعمل ، بيعي اإلعداد البدين من خالل العالج الط -
  . والعالقات االجتماعية ، سواء ما يتصل بأنشطة الرعاية الذاتية والتخاطب والتنقل والتعامل بالنقود ، التدريب على جوانب السلوك التكيفي  -
  . درب أيضاً على مهارات التوافق املهين التدريب على جوانب مهنية من حيث تعلم مهارات متصلة بأعمال معينة و الت -
  . مثل الصرع و حاالت النشاط الزائدة وغريها ، اخلدمات النفسية و الطبية لتناول املشكالت النفسية و املشكالت العقلية  -
  . خدمات اإلرشاد النفسي للفرد املتخلف عقلياً ووالديه  -
أو يف ورشة حممية ، اعدة الفرد الذي يتم تدريبه يف احلصول على عمل يف سوق العمل واليت تشتمل على مس، خدمات التسكني يف ا[تمع  -
  . أو أعداد مشروع خاص به ، ) مصنع خاص ( 
   .والرياضيةاخلدمات الرتوحيية العالجية  -

  :   اجلوانب اليت ينبغي مراعاyا يف تأهيل ذوي التخلف العقلي 
  . يفضل عدم عزهلم عن أسرyم . ١
والكتب ، وإعداد املدرسني واملناهج الدراسية ، ) حجرات الدراسة ( ج تعليم هؤالء األفراد إىل تعديالت خاصة من ناحية الفصول حيتا . ٢

  . وطريقة التدريس ، والوسائل التعليمية 
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  . جيب أن يكون العمل مع احلاالت على أساس فردي . ٣
  . من الضروري العمل مع احلاالت بنظام فريق التأهيل . ٤
  . واألنشطة الرتوحيية يف عملية التعليم والتأهيل ، األناشيد والتدريبات البدنية :  مثلضرورة االعتماد على املثريات احلسية . ٥
  . أن تكون ا[موعات داخل الفصول أو الورش قليلة . ٦
و عدم االعتماد على اجلوانب العقلية أو حتتاج إىل ، يفضل التدريب على األعمال اليت حتتاج إىل مهارات يدوية متوسطة و تتميز بالتكرار . ٧

  . درجة عالية من املسئولية 
  . ضرورة اشرتاك األسرة يف بعض جوانب تعليم و تأهيل الفرد املتخلف عقلياً . ٨
  . أو معهد التعليم ، ضرورة أن يراعي جانب األمن يف مبىن مركز التأهيل . ٩

  . وكذلك تستمر اجلوانب التعليمية مع برنامج التأهيل املهين ، مع الدراسة  يبدأ اإلعداد املهين من الطفولة. ١٠
يعتمد تعليم وتدريب حاالت التخلف العقلي على التكرار وزيادة التعليم وكذلك على تعلم اجلوانب احملسوسة اليت ميكن إدخاهلا إىل بيئة . ١١

  . التعلم مباشرة 
  السلوك التكيفي (خصية متوازنة للشخص جيانب التدريب املستمر على جوانب التكيف االجتماعي الرتبية الدينية جزء مهم يف تكوين ش. ١٢
  :    أمثلة لبعض الصناعات و األعمال اليت ميكن تدريب املتخلفني عقلياً على القيام Xا  -
  : احلرف البسيطة )  أ

  . صناعة السجاد  -
  . صناعة اخلزف  -
  . أشغال اجللود  -
  . يزران و البامبو أشغال اخل -
  . تربية الدواجن و األرانب و األغنام  -
  . تربية املاشية  -
  . املساعدة يف أعمال املطبخ  -
  . أعمال النظافة يف الفنادق  -
  . أعمال الغسيل  -
  : بعض املهام أو اخلطوات يف صناعات كبرية و مهمة ) ب
  . أعمال اخلدمة املكتبية  -
  . باكة أعمال اإلصالح مثل الس -
  .أعمال الطالء  -
  . صناعة جانب من أجزاء املنتجات يف أي صناعة من الصناعات  -

  .  دور األسرة يف رعاية و تأهيل املعوقني 
جمه و أنه بدون دور األسرة لن يستفيد الطفل من تلك الربامج املقدمة له و لن يتطور برنا، أن دور أسرة املعوق مهم ال يقل عن أمهية دور املراكز 

  . التأهيلي املرسوم له مهما كانت كفاءة تلك الربامج وكلفتها املادية 
  .  التدخل العالجي و التأهيل 
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 أن حالة التخلف العقلي حالة مل يتم اكتشاف عالج طيب أو جراحي أو غريه ولكن جنح اإلنسان يف تنمية و أشراء استخدام القدر احملدود من
كن و خاصة يف حاالت التخلف العقلي البسيط و املتوسط إىل درجة متكنه من احلياة بشكل أقرب ما الذكاء لدى الطفل إىل أقصى حد مم

  وتكوين أسرة وكسب عيشه  يكون إىل الطبيعة و االعتماد على النفس يف رعاية الذات و حتقيق قدر معقول من احلياة االقتصادية و االجتماعية
  .ليمية املركزة يف شكل برامج تأهيل شامل و تدريب مهين يعده لسوق العملعن طريق الربامج التع    كيف يتم ذلك ؟  -
  . تتطلب البدء املبكر هلذه الربامج     ماذا يشرتط ؟ -

  .  األهلية االقتصادية لتأهيل املعوقني  
  .اناً و احتماالً للعمل من غري املعاقني ثر قدرة و أتقكو أZم أ. أن الغالبية العظمى من املعاقني لديهم من القدرة أكثر مما حرموا باإلعاقة 

  وكانت النتيجة ) تأهيل العجزه للعمل ( حممد خمتار بدراسة حتت عنوان . وللداللة على ذلك قام الدكتور حممد حسني ود
  على إنتاج أمثااهلم يف العمر من غري املعاقني % ١إن إنتاج املعاقني يزيد مبقدار  - ١
  .عن معدل تغيب غري املعاقني % ١٢لعمل يقل مبقدار معدل تغيب املعاقني عن ا - ٢
  .اليزيد إن مل يقل عن معدل تسبب تعرض غري املعاقني معدل تعرض املعاقني إلصابات يف حوادث العمل  - ٣
  .عن غري املعاقني  –إن مل يقل  –معدل تسبب املعاقني يف حوادث العمل اليزيد  - ٤
  .عن غري املعاقني % ٣ل يقل مبقدار معدل غياب املعاقني بسبب حوادث العم - ٥
  : ولكي نستطيع التعامل مع املعاق وتأهيله تأهيًال مناسباَ جيب مراعاة احتياجاته التالية   
  .مثل استعادة اللياقة البدنية وتوفري األجهزة التعويضية : بدنية . ١
  . يف و التعايش مع اإلعاقة و تنمية الشخصية مثل االهتمام بالعوامل النفسية اليت تساعد على التك: إرشادية نفسية . ٢
  . بتوفري فرص التعليم للقادرين منهم على التعلم : تعليمية . ٣
  . و ذلك بفتح الطريق يف جماالت التدريب املختلفة تبعاً ملستوى املهارات املتوفرة لدى املعوق : تدريبية . ٤
  . تعديل نظرة ا[تمع إليه و ذلك بتوثيق صالت املعوق مبن حوله و : اجتماعية . ٥
  . بتوفري جماالت املعرفة و الوسائل الثقافية و جعلها يف متناوله : ثقافية . ٦
  . وذلك بتمكني املعوق من العيش يف احلياة األسرية الصحيحة : أسريه . ٧
                                               .و ذلك مبحاولة تأهيله مهنياً إذا كانت قدرته تسمح بذلك : مهنية . ٨

  .  العوامل اليت سامهت يف تطور خدمات التأهيل 
  . العوامل االجتماعية . ١

خاص مت تطوير اخلدمات من مستويات الرعاية املؤسسية والتعليمية البسيطة إىل توفري خدمات أكثر مشوالً مبا يتناسب مع قدرات وإمكانات األش
  . املشاركة يف ا[تمع بفعالية أكثر املعوقني مما يساعدهم على العمل و 

  . العوامل االقتصادية . ٢
  ترتب عليه إعادة النظر يف السياسات العمالية واالقتصادية ، مت تغري النظرة إىل أن اإلعاقة ليست عائقاً يف مشاركة الفرد بالتنمية االقتصادية 

  .التطور العلمي و الطيب و التقين . ٣
واإلجنازات العلمية املتميزة وتطور صناعة األجهزة املساعدة واألدوات املعنية لكافة أشكال العجز واإلعاقة من أطراف  إن التطور العلمي العملي

وقد ساهم يف تطوير برامج التأهيل ، صناعية وأجهزة مسعية و بصرية وأجهزة معنية على احلركة تساعد الفرد يف مواجهة متطلبات العمل واحلياة 
  مام الكثري من املعاقني والشباب املصابني حبوادث خمتلفة االستفادة من هذا التطور وإعادة تأهيلهم وتدريبهم الشاملة وفتحت أ
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  . ظهور القوانني والتشريعات . ٤
  وتطور ميادين، كان لنشاط املنظمات الدولية واألهلية واجلمعيات التطويعية واحلركات اإلنسانية والسياسية وحركات حقوق اإلنسان 

كذلك مجعيات أهايل املعاقني الفضل الكبري الذي ساهم يف ظهور القوانني والتشريعات املختلفة اليت تبني ، رتبية و التعليم والرتبية اخلاصة ال
  املناسبة وكذلك حقهم يف العمل واحلصول على املهنة ، حقوق املعوقني يف التأهيل والتعليم والعالج واالستفادة من الفرص املتاحة لكافة األفراد 

املعوق يف  وحق. التأهيل يعترب هذا املقرر ضرورياً ألنه يزود الطالب ببعض احلقائق حول أمهية تعليم وتأهيل املعاقني، وفلسفة ومبادئ وخدمات
  .با[تمع التأهيل مبختلف أنواعه، وربط ما يدرسه 

                                                             
                                                                  التأهيل النفسي         

 
)التأهيل النفسي(إذا كان العميل يف حاجة إىل إعادة تكيف من الناحية النفسية فإنه حيتاج إىل   

.لب احلاالت ي بالتعاون مع األخصائي االجتماعي أو أخصائي التأهيل يف أغـائي النفسـيتناوله األخصو    
  ألن تشخيص احلالة حيتاج عادة إىل :

. خ املصاب أو بظروفه اليت سبقت األعراض مباشرة ـة بتاريـاالستعان -  
  . أو رمبا ميكنه من خالل حبث احلالة اإلملام مبالحظات أفراد األسرة  وكذلك ما قد يكتشفه فيها من عوامل وراثية -
.ملعلمني وقد حيتاج إىل استقصاء مشاهدات ا -  
. وكذلك يف مراحله التعليمية السابقة للعمل -  
.  والزمالء يف العمل الـاب األعمـاهدات أصحـأو مش -  
وغري ذلك من مقومات تشخيص وتوجيه احلالة بل وأحيانا يضطر األخصائي النفسي إىل االستعانة بالطبيب النفسي إذا وجد من الشواهد ما  

.يو حي باالشتباه يف مرض عقلي  
 التأهيل النفسي عموما :

ويركز األخصائي  ،هو عملية تقوم على عالقة متبادلة بني املرشد النفسي واملعوق وتكون هذه العملية يف إطار برنامج التوجيه واإلرشاد النفسي -
لىـغلب عـالنفسي يف عمله على مساعدة الفرد املعوق على التعايش مع قدراته احملدودة املتعلقة بإعاقته وكذلك يف الت  

  .اإلحباط وعدم الثقة
والتفكري بشكل واقعي يف كيفية العيش ،وهو يرمي إىل مساعدة املعوق على التكيف مع البيئة احمليطة به بشكل طبيعي عن طريق تقبل إعاقته -

. معها دون الشعور بالنقص أو االختالف وما يصاحبها من شعور بالقلق واحلرية واحلزن واليأس  
اد التوازن والتوافق ـاعل إجيـأن حياة اإلنسان عبارة عن تفاعالت مستمرة بني شخصيته والبيئة اليت يعيش فيها ويستهدف هذا التفمن املعروف  

وحينما خيتل ،بني حالته اجلسمية والنفسية االجتماعية وبني ما تتصف به ظروف البيئة من صفات تؤثر يف صحته ونفسيته وتعامله مع اآلخرين 
اج إىل خدمات من غريه تساعده على إعادة ـدها حيتـوعن،ق مع البيئة بدرجة كبرية يصعب معها على اإلنسان أن يواجهه مبفرده هذا التواف

. التكيف أو إعادة التوافق  
 يعّرف التأهيل النفسي للمعوقين بأنه :

y تم بتكيف الفرد املعوق مع نفسه من جهة ومع العامل ذلك اجلانب من عملية التأهيل الشاملة واليت ترمي إىل تقدمي اخلدمات النفسية اليت
ول بالفرد ألقصى ـكما يهدف التأهيل النفسي إىل الوص،احمليط به من جهة أخرى ليتمكن من اختاذ قرارات سليمة يف عالقته مع هذا العامل 
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.درجة ممكنة من درجات النمو والتكامل يف شخصيته وحتقيق ذاته وتقبل إعاقته   
 وقد عرفه الوزنة : 

دة أنه إعادة التكيف النفسي للمعوق يف ا[تمع الذي يعيش فيه وذلك عن طريق مساعدته على تقبل الوضع اجلديد والتأقلم مع اإلعاقة املوجو 
 . بعض املعاقنيراض النفسية اليت تصاحب ـلديه حىت ال تكون هذه اإلعاقة سبباً يف اعتزاله عن ا[تمع وتكون عامًال مسبباً حلدوث كثري من األم

 
قة وعن طريق التأهيل النفسي يتمكن املعاق من االخنراط يف ا[تمع ويتقبل اإلعاقة بصدر رحب إن كان من املدركني وإن كان من شديدي اإلعا

ل نفسية أكرب تؤدي عرضه ملشاك فيجب أن ال نغفل العامل النفسي ألن هؤالء األفراد ال يستطيعون الكالم  والتعبري عما يف داخلهم مما جيعلهم
 إىل رفضهم لالستمرارية وعدم االستجابة ألي برامج تأهيلية تقدم هلم ما مل يتم مراعاة العامل النفسي

 أهداف التأهيل النفسي للمعوقين :
كون قادراً على إن اهلدف العام للتأهيل النفسي هو مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه من جهة وأن يفهم العامل احمليط به من جهة ثانية لي

 التكيف املناسب نتيجة هذا الفهم  ، وميكن تلخيص أهداف التأهيل النفسي للمعوقني كما يلي:
ر اجتاهات اجيابية ـة وتطويـمساعدة الفرد املعوق على فهم وتقدير خصائصه النفسية ومعرفة إمكاناته اجلسمية والعقلية واالجتماعية واملهني -١

. سليمة حنو الذات  
. يض التوتر والكبت والقلق الذي يعاين منه املعوق وضبط عواطفه وانفعاالتهختف -٢  
. تعديل بعض العادات السلوكية اخلاطئة -٣  
.املساعدة يف تنمية الشعور بالقيمة وتقدير الذات واحرتامها والسعي إىل حتقيق أقصى درجة ممكنة من درجات حتقيق الذات -٤  
. حنو احلياة والعمل وا[تمع تنمية وتطوير اجتاهات اجيابية -٥  
.وتبصريه Xا وكيفية استغالهلا واالستفادة منها،وإدراكه إلمكاناته احملدودة، تدريب املعوق على تصريف أموره وغرس ثقته بنفسه وباآلخرين -٦  

 أهم الخدمات التي تقدم للمعوقين في عملية التاهيل النفسي : 
 ١- خدمات اإلرشاد النفسي :

اإلرشاد النفسي للمعوقني من حيث حاجتهم إىل خدمات متخصصة تؤدي إىل مساعدyم يف التخفيف من اآلثار السلبية إلعاقتهم  تربز أمهية
جهة وميكن تعريف خدمات اإلرشاد النفسي  بأZا اخلدمات النفسية اليت yتم بتكييف الفرد املعوق مع نفسه من جهة ومع العامل احمليط به من ،

اختاذ قرارات سليمة يف عالقته مع هذا العامل والوصول بالفرد إىل أقصى درجة ممكنة من درجات النمو والتكامل يف شخصيته  أخرى ليتمكن من
.وحتقيق ذاته  

  ٢- خدمات اإلرشاد األسري والتعليم المنزلي :
وتشمل كذلك ، ا ملواجهة املشاكل املتوقعةتشمل خدمات اإلرشاد األسري إشراك كل من الوالدين يف عملية اإلرشاد وتوفري الدعم والفهم هلم

الدان عن تقدمي النصح للوالدين بشان خدمات البيئة اليت حيتاج هلا الطفل املعوق وميكن يف هذا ا[ال االستفادة من املعلومات اليت يقدمها الو 
ألهل مبدى تقدم طفلهم املعوق يف مراكز كذلك طرق إخبار وإبالغ ا،وتتضمن خدمات اإلرشاد النفسي ، سلوك الطفل املعوق ومدى تقدمه 

. ومدارس الرتبية اخلاصة  
تعليم كما تشمل خدمات التعليم املنزيل توعية وتدريب األهل على كيفية رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل أطفاهلم املعوقني وتدريبهم على وسائل ال

كما  .فيها النشاطات االجتماعية والرتوحيية اليت جتعله أكثر سعادة ورضىاخلاصة يف تعديل سلوك الطفل وإشراكه يف نشاطات احلياة اليومية مبا 
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وكيفية ،حيث طرق الوقاية من اإلعاقة تشمل خدمات اإلرشاد األسري كذلك إشراك األهايل يف االجتماعات اليت تعقد يف هذا اإلطار من
.اإلعاقاتالتعامل مع اإلعاقة ووضع الربامج اخلاصة لتدريب املعوقني مبختلف أنواع   

  ٣- خدمات تعديل السلوك :
حيث يتم استخدام تعديل السلوك يف ، يستخدم إجراء تعديل السلوك يف تعديل بعض السلوكيات السلبية واليت تالحظ يف سلوك املعوقني  

مث الوصول إىل مرحلة التكيف النفي تطبيق اإلجراءات العالجية للسلوكيات الشاذة والعشوائية وفهم طبيعة املشكلة اليت يعاين منها الفرد املعوق 
.واالجتماعي  

  ٤-خدمات اإلرشاد والتوجيه المهني :
X ا ويهدف يهدف اإلرشاد والتوجيه املهين إىل مساعدة الفرد املعوق وتوجيهه حنو اختيار املهنة املناسبة له سواء كانت للتدرب عليها أو العمل

.تتالءم وتتوافق مع ميوله واستعداداته وقدراته أيضا إىل توجيه الفرد املعوق إىل اختيار مهنة  
  ٥-خدمات العالج النفسي :

حبيث تساعده اخلدمات على أن ،تتناول خدمات العالج النفسي املشكالت النفسية األكثر حدة واليت حتد من تكيف الفرد مع جمتمعه وأسرته 
. يتكيف مع نفسه من جهة ومع العامل احمليط به من جهة أخرى  

  اآلثار النفسية الناجمة عن التخلف العقلي :  
ومن جهة أخرى فان استجابتهم للمواقف املختلفة سواء املواقف األكادميية ،يعاين أفراد هذه الفئة من تدٍن واضح يف قدراyم العقلية من جهة

احتياجاyم  ويعين ذلك ،ها ـت اليت يعانون منأو املهنية متدنية وبالتايل فإZم من أكثر الفئات حساسية من حيث طبيعة املشكال،أو االجتماعية،
، كما أن كثري من األفراد املتخلفني عقليا توجد لديهم أمناط سلوكية غري مناسبة مصاحبه إلعاقتهم مثل العدوانية ،ألساليب إرشادية خاصة 

. هؤالء األفراد إىل برامج تأهيل نفسي وغالبا ماحيتاج االنسحاب االجتماعي وهذه املشكالت ختتلف يف حدyا من البسيطة إىل الشديدة  
 مثل اإلرشاد النفسي الذي ميكن تقدميه يف املدارس ومراكز الرعاية والرتبية اخلاصة  وورش التدريب املهين للمعوقني عقلياً ،ويعترب املرشد النفسي 

وبالتايل بنا عالقات ،يف الضغوطات اليت أ شرنا إليهااملسئول عن توفري األجواء املناسبة السويةاإلجيابية حىت يوفر بيئة صحية تساعد يف ختف
.جابتهم املقبولة واملالئمةـوتعديل سلوكهم وإرشادهم النفسيي بشكل يعزز ثقتهم وينمي است،اجيابية مع املعوقني عقلياً   

 التـأهيـل األكاديمي
  .  أمهية التأهيل الرتبوي لذوي االحتياجات اخلاصة 

  حيث أن االهتمام  القائم من وزارات الرتبية ، لحة للنماء املعريف والرتبوي لفئات ذوي االحتياجات اخلاصة أن التأهيل الرتبوي ضرورة م
  : على أساس والتعليم واملؤسسات التعليمية ملناهج الرتبية اخلاصة 

قيق أكرب قدر من االستفادة اخلاصة بالربامج االهتمام بإعداد الربامج التعليمية لفئات الرتبية اخلاصة مع إيضاح طرائق التدريس املناسبة  لتح
  ألن كل فئة من الفئات هلا استعدادات )    IEP( التعليمية و اليت تتوافق مع االستعدادات والطاقات القائمة على األسس الرتبوية الفردية 

  . وطاقات ختتلف عن باقي الفئات وكل فئة تضم فروقاً فردية  
     .التأهيل الرتبوي للمتخلفني عقلياً اخلصائص اليت تؤثر يف برامج 

  : التعلم . ١
كما أن التعلم عند ذوي ، من املعروف أن هناك ضعفاً يف قدرة ذوي التخلف العقلي على التعلم من تلقاء أنفسهم مقارنة مع األطفال العاديني 

  بل إن الفروق فروق يف الدرجة والنوع ، فية التخلف العقلي مقارنة باألطفال العاديني املتماثلني يف العمر ال يوضح فروقاً كي
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وبعض الدراسات كانت على األطفال املنغوليني  أZم يصلون إىل الصف ، وأن أقصى حد للتعلم يصل إليه من فئة البسيطة إىل املتوسطة  
  . اخلامس كأقصى حد فهناك حمدودية يف جانب التعلم 

  : االنتباه . ٢
ومن مث عدم القدرة ، األطفال ذوي األطفال ذوي التخلف العقلي إال أن القدرة على االنتباه لديهم تنخفض يعد ضعف االنتباه مسه من مسات 
  . من هنا يأيت  أثر بيئة  التعامل الصفي جلذب االنتباه ، مما يعين التشتت ، على الرتكيز على املهارات التعليمية 

  : يف هذا ا[ال إىل ) سبتز  -هاوس  -زميان   -ترينر  -ماكميالن ( تشري دراسات كًال من 
  . والشديد  النقص الواضح يف االنتباه وعدم القدرة على متييز املثريات من حيث الشكل واللون وخاصة لدى فئة التخلف العقلي املتوسط  -
  . املعاناة من الشعور بالفشل نتيجة عدم الرتكيز و االنتباه  -
  . و التذكر ضعف استقبال املعلومات عند التعلم  -
  . جتميع و تصنيف األشياء بطريقة غري صحيحة مما يصعب ترتيب أو تصنيف األشياء بطريقة سليمة  -

  مباذا يتسم االنتباه لذوي التخلف العقلي ؟ 
  .. يتسم بالقصور الواضح يف القدرة على االنتباه لدى األطفال من ذوي اإلعاقات األخرى يف كثري من املشكالت التعليمية 

  :التذكر . ٣
  ) قصرية املدى ( يعاين ذوو التخلف العقلي من قصور يف التذكر اخلاص باألمساء أو األشكال أو الوحدات و خاصة فيما يتعلق بالذاكرة 

ومن مث ضعف التعلم ، جند مشكلة ضعف التذكر عند االعتماد على وسائط للتذكر مثلما يقوم بذلك الطفل العادي  .مشكلة ضعف  التذكر 
حيث يعتمد التذكر كنشاط عقلي على استقبال املعلومات مث ختزين املعلومات يف الذاكرة مث اسرتجاعها عند ، يجة لضعف اجلانب احلسي نت

  اسرتجاعها 
  أين تكمن مشكلة التذكر لدى األطفال ذوو التخلف العقلي ؟ 

  ) . استقبال املعلومات ( تكمن يف أول مرحلة من مراحل التذكر وهي مرحلة 
  ما السبب ؟ 

  . نتيجة لضعف االنتباه لديهم مما يعطل عملية ختزين املعلومات وضعف القدرة على اسرتجاعها 
  :انتقال أثر التعلم . ٤

  . يعاين األطفال ذوي التخلف العقلي من صعوبة نقل أثر التعلم من موقف ألخر ويعتمد ذلك على درجة اإلعاقة 
 أنواع البرامج التربوية أو التاهيل األكاديمي :

 ١- مدرسة داخلية : أو املعهد الداخلي ( خدمات اإلقامة الداخلية ) :
: يعد هذا النوع من الربامج من أقدم أنواع اخلدمات وتضم ما يلي   

.هذة البيوت تقدم خدمات لفئات خمتلفة للتالميذ املعاقني لفرتات قصرية ) قصرية املدى (  .بيوت ضيافة متعددة األغراض  -أ  
.أن الطالب Xذه املدرسه يعيشون فيها ويلتحقون مدرسة عاديه دواماً كامًال او جزئياً  .مدارس خاصة بإقامة داخلية لفرتة حمددة  -ب  
أن الطالب امللتحقني Xذه املدرسة يعيشون ويتلقون تعليمهم فيها مث يزورون بيوyم يف اوقات  . بإقامة داخلية بدوام كامل  مدارس خاصة - ج 

. منظمة  
هذا النوع من الربامج مازالت موجودة مثل هذه الربامج ختدم عدداً كبرياً من املعوقني من فئة واحدة وهي تشبه اىل حد كبري  . املعاهد -ه 

.املستشفيات   
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  مىت يقبل الطفل على هذا النوع من اخلدمات ؟ 
  . إذا كانت ظروفه املنزلية ال توفر أدىن مستوى للتكيف . ١
  . مشاكله تؤثر على حياة األسرة إىل درجة توجب أبعاده من املنزل حىت لو لفرتة معينة  إذا أصبحت. ٢

 ب- مدرسة التربية الخاصة :
وهي أكثر املدارس شيوعاً  دراسيةويف هذه الفئة يكون الطالب املعوقني يف مدرسة غري عادية هلم مبىن خاص Xم وصفوف ومعلومات ومواد 

.ملدرسية النهارية للمعوقني من بني اخلدمات ا  
  : ومنها 

  . لإلعاقة السمعية    مدارس األمل -
  . لإلعاقة البصرية     مدارس النور -
  . لإلعاقة العقلية   الرتبية الفكرية -

 ج- الفصول الخاصة صفوف خاصة مستقل:
تكلفة من األنواع األخرى من الربامج كما  هذه أوسع أنواع اخلدمات انتشاراً فوجود فصل خاص أو عدة فصول خاصة يف مدرسة عادية أمر أقل

.أنه حيقق هدف إدماج األطفال مع أقراZم األسوياء يف النشاط غري االكادميي   
 غرفة المصادر :

 يف صفوف يتم جتميع الطالب ذوي القدرات املتشاXة فيها حيث يتلقون مساعدة يف اجلوانب اليت جيدون صعوبة فيها ومن مث يعودوا لالندماج
  .الصفوف العادية يف املواضيع األكادميية وغري األكادميية  يف

اليت فالطالب املعوقني يتلقون املواد األساسية يف صف عادي ويقضون أجزاء يومهم يف الغرفة املساندة لتلقي املزيد من املساعدة يف املوايع 
 جيدوZا صعبة

 هـ -  مستشارون في التربية الخاصة :
بون خدماyم للمعوقني يف الصفوف العادية إما مباشرة أو عن طريق غري مباشر فتأيت خدماyم بصورة غري مباشرة عندما يقدم املستشارون واملر 

. يقدمون النصح و املساعدة للمعلم املنتظم   
 و- الخدمات المنزلية (التعليم المنزلي )

 ١- برامج تدريب الوالدين : yدف هذه الربامج إىل تدريب األهل على كيفية التعامل مع طفلهم 
 ٢- التدريب البيئي : يتم تقدمي هذا التدريب األطفال الذين ال ميكن نقلهم من البيت إىل مكان آخر 

 طبيعة برامج التاهيل التربوي والخدمات المقدمة :
 اوالً - برنامج ذوي اإلعاقة السمعية .

 تعريف اإلعاقة السمعية : 
مجيع الفئات اليت حتتاج إىل برامج تربية خاصه بسبب وجود نقص يف القدرات السمعية  –ة اإلجرائية من الناحي –هو مصطلح عام تندرج حتته   

 ماذا يقدم البرنامج ؟
ية اخلاصة يتم يف الربنامج تقدمي خدمات الرتبية اخلاصة للتالميذ املعوقني مسعياً يف املكان الرتبوي املناسب وفق أحد أمناط تقدمي خدمات الرتب

Zايته برامج التهيئة املهنية  ـج فيـاهلرمي كما يتم توفري خدمات التدريب على النطق وقراءة الشفاه وطرق التواصل اللفظية كما يقدم الربنامالتنظيم 
 . شروط االلتحاق بالبرنامج :
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 أ – الصم . 
.ديسبل  ٧٠أن تكون درجة فقدان السمع يف أفضل األذنني  - ١  
.على اختبار ستانفورد  ٧٣على اختبار وكسلر  ٧٥أن ال تقل درجة ذكائه عن  - ٢  
.أن ال يوجد لدى الفرد املتقدم إعاقة أولية أخرى حتول دون استفادته من الربنامج املقدم   - ٣  
.سنوات للقبول يف الصف الدراسي األول  ١٥سنوات وال يزيد عن  ٦أن ال يقل عمره عن  - ٤  
. أن يتم تشخصيه من قبل فريق متعدد التخصصات - ٥  
.تنطبق الشروط السابقة على التالميذ احملولني من التعليم العام  - ٦  

 ب- ضعاف السمع .
.ديسبل  ٧٠- ٢٦وتكون درجة فقدان السمع يف أفضل األذنني بني  -١  
.على اختبار ستانفورد  ٧٣على اختباروكسلر أو  -٧٥أن ال تقل درجة ذكائه عن  - ٢  
.ضحة أن يكون لديه اضطرابات نطق وكالم وا - ٣  
.أن ال يوجد لدى الفرد املتقدم إعاقة اخرى أولية حتول دون استفادته من الربنامج  - ٤  
.تنطبق الشروط السابقة على التالميذ احملولني من التعليم  - ٥  
.أن يتم تشخيصه من قبل فريق متعدد التخصصات  - ٦  
.موافقة اللجنة اخلاصة بقبول التالميذ ضعاف السمع  - ٧  
.لطالب يف الدراسة حىت الصف السادس استمرار ا - ٨  

 ثانياَ ◌ً -  برنامج االعاقة البصرية .
إن التعريف الرتبوي لذوي اإلعاقة البصرية هو تلك الفئة اليت فقدت القدرة على البصر أو لديها قصور يف البصر حبيث :تعريف اإلعاقة البصرية 

.ملصححات البصرية حتتاج إىل طرق بديلة للقراءة والكتابة حىت بعد استخدام ا  
 ماذا يقدم البرنامج ؟

لرتبية يتم يف هذا الربنامج تقدمي خدمات الرتبية اخلاصة للتالميذ املعوقني بصرياً يف املكان الرتبوي املناسب وفق أحد أمناط تقدمي خدمات ا
التنقل والتوجه ومهارات احلياة اليومية  اخلاصة، التنظيم اهلرمي مجيع الدراسية واالنشطة املنهجية التعرف على البيئة والتدريب على  

 شروط االلتحاق البرنامج ؟
 أ- المكفوفون 

.أن يكون املتقدم مكفوفاً بصرياً مبوجب طيب من جهة  -١  
.عن اختبار ستانفورد ٧٣على اختبار وكسلر أو  ٧٥أن ال تقل درجة ذكائه عن  -٢  
.مل دون استفادته أن ال يوجد لدى الفرد املتقدم إعاقة أخرى أولية حت -٣  
.سنوات للقبول يف الصف الدراسي االول  ١٥سنوات وال يزيد عن  ٦أن ال تقل عمره عن  -٤  
.أن تنطبق الشروط السابقة على التالميذ احملولني من التعليم العام  -٥  
.ان يتم يتم تشخيصه من قبل فريق متعدد التخصصات  -٦  
  . ضعاف البصر  -ب
 .٢٠٠- ٢٠ ٧٠-٢٠بصار ترتاوح ما بني أن تكون درجة حدة اإل- ١
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 .على اختبار ستانفورد  ٧٣اختبار وكسلر أوعن  ٧٥أن ال تقل درجة ذكائه عن - ٢
 .أن ال يوجد لدى الفرد املتقدم إعاقة أخرى اولية حتول دون استفادته - ٣
 .أن يتم تشخيصه من قبل فريق متعدد التخصصات - ٤
 .ولني من التعليم العام تنطبق الشروط السابقة على التالميذ احمل- ٥
 .موافقة اللجنة اخلاصة بقبول التالميذ ضاف السمع - ٦

 .برنامج ذوي التخلف العقلي  -ثالثاً 
التخلف العقلي حالة من القصور يف األداء العقلي العام مبعدل مستوى أداء عقلي يقل عن املتوسط باحنرافني معياريني : تعريف التخلف العقلي 

زيع االعتدايل والفشل يف حتقيق معايري االستقاللية واملسؤولية االجتماعية يف جمالني أو أكثر من املهارات التكيفية التالية مثل على منحىن التو 
  ) .  ١٨امليالد حىت سن ( ويظهر التخلف العقلي من  .التواصل واحلياة املنزلية 

 التصنيف التربوي :
    ٥٥ -٧٥القابلون للتعلم  - ١
     ٤٠ – ٥٤ن للتدريب القابلو  - ٢
مع العلم بأن اخلدمات الرتبوية املقدمة يف هذا الربنامج تقتصر على القابلني للتعلم وميكن للقابلني للتدريب  .. ٤٠االعتماديون أقل من  - ٣

.االستقادة منها حبدود ضيقة   
 ماذا يقدم الربنامج  ؟ 

  . املهارات احلسية و احلركية و املعرفية . ١
  . ات اللغوية و عالج مشكالت النطق و اللغة املهار . ٢
  . املهارات األكادميية . ٣
  . مهارات العناية بالذات و السالمة و العادات الصحية . ٤
  . مهارات التفاعل االجتماعي . ٥
  . التوجه الذايت . ٦
  . مهارات التواصل . ٧
  . املهارات السلوكية املناسبة . ٨

  . سنة  ١٥مات حىت إZاء الربنامج التعليمي أو بلوغ سن ويالحظ ضرورة توقف تقدمي اخلد
  : شروط االلتحاق بالربنامج 

  : القابلون للتدريب  -القابلون للتعلم 
حسب اختبار )   ٥٥( و ال تقل عن )  درجة   ٧٥( عن القابلني للتعلم أن ال تزيد درجة ذكاء املتقدم لربنامج ذوي التخلف العقلي  . ١

  . حسب اختبار بينيه )  ٥٢ - ٧٣( وكسلر أو 
حسب اختبار )   ٤٠( و ال تقل عن )  درجة   ٥٤( عن   القابلني للتدريبأن ال تزيد درجة ذكاء املتقدم لربنامج ذوي التخلف العقلي  . ٢

  . حسب اختبار بينيه )  ٣٦ - ٥١( وكسلر أو 
  . أن ال يوجد لدى الفرد املتقدم إعاقة أوليه أخرى . ٣
  . للقبول يف الصف األول ) سنه  ١٥( و ال يزيد عن ) سنوات  ٦( عمره عن  أن ال يقل. ٤
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  . أن يتم تشخيصه من قبل فريق متعدد التخصصات معتمد لدى الربنامج . ٥
و يوضع يف تنطبق الشروط السابقة على التالميذ احملولني من التعليم العام و يوضع التلميذ احملول بنفس الفصل الدراسي إذا مسحت قدراته أ. ٦

  . صف آخر يناسب قدراته 
  . أن يكون خالياً من األمراض املعدية . ٧
  . أن يكون لديه القدر الكايف من الوعي و االستقرار مبا يساعد على االستفادة من خدمات الربنامج . ٨

 رابعاً - برنامج ذوي صعوبات التعلم .
بأZا تلك االضطرابات اليت تؤثر على امتالك أو حفظ أو تنظيم أو فهم أو استعمال تعرف اجلمعية الكندية لصعوبات التعلم صعوبات التعلم  -

حيث أن هذه االضطرابات تؤثر يف التعلم لدى األفراد الذين يظهرون يف قدرات ضرورية أقل من املتوسط يف ،املعلومات اللغوية أو غري اللغوية
.التفكري واإلدراك  

 واحدة أو أكثر من عمليات اإلدراك والتفكري والتذكر والتعلم وحتتوي على التايل ولكنها ليست صعوبات التعلم هي نتيجة من خلل يف -
.الذاكرة واالنتباه وبعض الوظائف التنفيذية،سرعة معاجلة املعلومات ،املعاجلة للمجال البصري ،معاجلة الصوتية ،معاجلة اللغة.حمدودة فيها فقط  

ضطرابات يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية واألساسية اليت تتضمن فهم واستخدام اللغة املنطوقة أو ا. يعرفها الدليل املوحد بأZا و  -
، اإلدراك ، االنتباه   التهجئة  احلساب ، الكتابة ، القراءة : ( املكتوبة  و اليت تبدو يف واحد أو أكثر من مظاهر العجز يف اجلوانب التالية 

وال تعزى مظاهر العجز السابقة إىل احلرمان البيئي أو االقتصادي أو الثقايف وال تنتج عن ، ) التفكري ، إلصغاء ا، حل املشكالت ، التذكر 
  . إعاقة أخرى و تقسم إىل قسمني صعوبات تعلم أكادميية و صعوبات تعلم منائية 

  ماذا يقدم الربنامج ؟
  : يتضمن تعليم هذه الفئة  املهارات التالية 

  . يم مهارات التنظ -
  . املهارات االجتماعية  -
  . مهارات التحدث و االستماع و اإلصغاء  -
  . املهارات الرياضية و احلسابية و طرق التفكري املناسب و العلمي  -
  . تنمية مهاريت احلفظ و االستذكار و القراءة و الكتابة  -
  . املهارات األكادميية املطلوبة لنفس الفئة العمرية  -

  : اق بالربنامج شروط االلتح
  . أن يكون لدى التلميذ تباين واضح يف مستوى قدراته و مستوى حتصيله األكادميي مقارنة مع من هم يف نفس الفئة العمرية . ١
أن ال تكون صعوبات التعلم ناجتة عن عوق عقلي أو اضطراب سلوكي أو ألسباب حسية أو أية أسباب أخرى هلا عالقة بعدم مالئمة . ٢

  . علم أو الرعاية األسرية ظروف الت
  . أن يثبت أن اخلدمات الرتبوية العادية غري مالئمة أو قليلة الفاعلية يف تعليم هؤالء التالميذ مما يتطلب توفري خدمات تربوية خاصة . ٣
  . أن يتم تشخيصه من قبل فريق متعدد التخصصات معتمد لدى الربنامج . ٤
  . ميذ ذوي صعوبات التعلم يف برنامج الرتبية اخلاصة يف املدرسة موافقة اللجنة اخلاصة بقبول التال. ٥

  . برنامج ذوي الموهوبة والتفوق :◌ً  خامسا
   :تعريف املوهبة و التفوق 
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ó  تعريفECS   للموهبة والتفوق .  
  : التالية  أZا تلك اإلمكانيات االستثنائية اخلاصة أو أداء ذو مدى واسع من القدرات يف واحدة أو أكثر من ا[االت

  . ثقافة عامة . ١
  . مهارات أكادميية حمددة . ٢
  . التفكري اإلبداعي . ٣
  . املهارات االجتماعية . ٤
  . املهارات املوسيقية . ٥
  . الرسم  -املهارات الفنية . ٦
  . املهارات احلسية و احلركية . ٧
ó  تعريفRenzulli   للموهبة والتفوق ..  

  .  العقلية العامة فوق املتوسط و املستوى العايل من االلتزام يف املهمات و املستوى العايل من اإلبداع  هي حصيلة تفاعل بني القدرة
  ماذا يقدم الربنامج ؟ -

  :أن الربامج الرتبوية للموهوبني تعمل على 
  . تزويدهم ببناء معريف يف ا[االت العلمية املختلفة و اليت جتعلهم يصلون لدرجة اإلتقان . ١
  تزويد املوهوبني واملتفوقني بطرق احلصول على املعرفة من خالل استخدام األسلوب العلمي يف الوصول  إىل املعرفة و حل املشكالت . ٢

  . وتنمية اإلبداع 
  : شروط االلتحاق بالربنامج 

خر فصليني دراسيني وعلى أن ال تقل آل%  ٩٧أن يكون التلميذ متفوقًا يف املستوى التحصيلي حبيث ال تقل نسبة التحصيل الدراسي عن . ١
  . على أحد اختبارات القدرة العقلية املقننة  ١١٥على أختبار بينيه أو  ١٢٧على اختبار وكسلر أو  ١٢٥درجة ذكائه عن 

ا يناسب ثقافة ا[تمع أن يكون لديه قدرات أو مهارات متميزة عن أقرانه يف أي جمال من ا[االت العلمية أو التقنية أو اإلنسانية أو غريها مم. ٢
 .  
  . أن يكون لديه تفكرياً إبداعياً متميزاً . ٣
  . أن تكون لديه موهبة يف جمال معني كالرسم و غريها . ٤
  . أن يتم تشخيصه من قبل فريق متعدد التخصصات معتمد لدى الربنامج . ٥
  . امج الرتبية اخلاصة يف املدرسة موافقة اللجنة اخلاصة بقبول التالميذ املوهوبني و املتفوقني يف برن. ٦

 سادساً : برنامج ذوي اضطراب التوحد .
والناتج من اضطراب . عرفت اجلمعية األمريكية للتوحد التوحد بأنه عبارة عن اضطراب منائي معقد ويظهر خالل الثالثة سنوات األوىل من احلياة

كما يؤثر هذا االضطراب يف التواصل اللفظي . االجتماعي ومهارات التواصل عصيب يؤثر يف وظيفة الدماغ والنمو الطبيعي للدماغ يف التفاعل
. وغري اللفظي وأنشطة اللعب واخلمول والقدرة على التخيل والتفكري  

والتوحد هو واحد من مخسة اضطرابات تندرج حتت مظلة اضطرابات النمو الشاملة وأيضا يندرج حتت فئة االضطرابات العصبية اليت تتصف 
.اب واحنراف شديد يف جماالت النمو املختلفة املشتملة على التفاعل االجتماعي ومهارات التواصلباضطر   

 واالضطرابات الخمس التي تندرج تحت مظلة االضطرابات النمائية الشاملة هي :
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.اضطراب التوحد - ١  
.اضطراب اسبريجر - ٢  
.اضطراب التفكك واالحنالل الطفول - ٣  
.اضطراب رت - ٤  
.بات النمائية الشاملة األخرى غري احملددةاالضطرا - ٥  

.وكل هذه االضطرابات هلا معايري تشخيصية موجودة يف الدليل التشخيصي واإلحصائي للجمعية األمريكية للطب النفسي  
  ماذا يقدم الربنامج ؟

ممكن و جيب أن يتم تعليمهم املهارات التالية  يتم احلرص يف هذا الربنامج على دمج هؤالء التالميذ مع أقراZم  يف التعليم العام إىل أقصى حد
  : لكي يتمكن من االستمرار يف برامج الدمج 

 ó إتباع أوامر املعلم سواء ذكرت على مقربة من التلميذ او بعيداً عنه .  
ó  اخذ الدور .  
ó دوء خالل األنشطة و السيما اجلماعية منهاX اجللوس .  
ó املعلم  رفع اليد لطلب املساعدة أو مناداة .  
ó  السري يف صف أو طابور .  
ó  استخدام احلمام و يف محامات خمتلفة و بدون مساعدة .  
ó  التعبري عن االحتياجات األساسية .  
ó   اللعب باأللعاب بالطريقة املناسبة .  
ó  تقبل وجود أطفال أخرين و املبادرة يف اللعب و التواصل معهم .  
ó هولة االنتقال من نشاط إىل أخر بس .  
ó  االنتباه إىل األنشطة .  
ó  القدرة على تقبل تأخري املعززات .  
ó  مهارات إدراكية من األلوان و املطابقة و األعداد و األحرف .  
ó  التقليد .  
ó  مهارات االعتماد على النفس كاألكل و الشرب و لبس و خلع املالبس .  

  : ليت جيب أن يتم الرتكيز عليها اخلطوط العريضة للمجاالت الرتبوية و التطويرية ا
  : مراحل التعليم األولية . ١
ó  اللغة و التواصل و املهارات االجتماعية .  
ó  االنتباه إىل البيئة و التفاعل معها .  
ó  التقليد .  
ó  املهارات اإلدراكية .  
ó  مهارات االعتماد على النفس .  
  :مراحل التعليم املتقدمة . ٢
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واليت تشمل . ارات األساسية يعترب مستعدًا لتعلم مهارات أكثر تطورًا فيتم تعليم الطفل مهارات تطورية من ا[االت كافةبعد أن يكتسب امله
  : على 

  مهارات حركية - مهارات السلوك التكيفي  -مهارات االعتماد على النفس  -املهارات اإلدراكية 
  : شروط االلتحاق بالربنامج 

  .املتقدم إعاقة أوليه أخرى  أن ال يوجد لدى الفرد. ١
  .للقبول يف الصف األول ) سنه  ١٥( و ال يزيد عن ) سنوات  ٦( أن ال يقل عمره عن . ٢
  . أن يتم تشخيصه من قبل فريق متعدد التخصصات معتمد لدى الربنامج . ٣
ول بنفس الفصل الدراسي إذا مسحت قدراته أو يوضع يف تنطبق الشروط السابقة على التالميذ احملولني من التعليم العام و يوضع التلميذ احمل. ٤

  . صف آخر يناسب قدراته 
  . أن توافق اللجنة اخلاصة بالرتبية اخلاصة يف نفس املدرسة املتقدم هلا . ٥

 سابعاً : برنامج ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية :
: أو أكثر من املظاهر التالية وهيهو ذلك االضطراب الذي حيدث لدى التالميذ ويظهر من خالل واحدة   

عدم القدرة على التعلم واليت ال تفسر بأسباب عقلية أو حسية أو جسدية -أ  
.عدم القدرة على بناء عالقات شخصية مرضية مع اآلخرين  -ب  
ظهور أمناط سلوكية غري مناسبة  -ج  
مزاج عام من الكآبة واحلزن -د  
.وخماوف مرتبطة مبشكالت شخصية ومدرسية  امليل إىل تطوير أعراض جسمية وآالم -هـ  

  ؟ ماذا يقدم الربنامج 
  حبيث تتضمن هذه الربامج ، من أهم اخلدمات اليت تقدم لألطفال املضطربني سلوكياً و انفعاليا ) حييي ( تعترب اخلدمات الرتبوية كما تذكر 

ó  برامج الوقاية .  
ó  التدخل املبكر .  
ó  اخلطة الرتبوية الفرديةIEP-IIP   .  
ó  تنمية مهارات الضبط الداخلي .  
ó  تعديل السلوك .  
  . كما يتم احلرص على دمج هؤالء التالميذ مع أقراZم يف التعليم العام إىل أقصى حد تسمح به قدراyم مع توفري خدمات التدخل املبكر   ·

  : جيب أن يكون الرتكيز  على إكساXم 
ó  مهارات السلوك التكيفي .  
ó يه الذايت التوج .  
ó  مهارات التواصل .  
ó  املهارات األكادميية .  
ó  خدمات تعديل السلوك .  

  : املهارات اليت جيب أن تتضمن يف  الربامج الرتبوية لتعليم ذوي االضطرابات السلوكية و االنفعالية 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٢ .. إعداد هتان                                                                                                                                    عاطف حبراوى-د/ مقدمة ىف تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة  

  . املهارات االجتماعية . ٢                . االنتباه . ١
  . ئة املهنية التهي. ٤    . ضبط النفس . ٣
  .كما جيب أن يكون هناك تطبيق و تفعيل ، توعية الطالب بذاته . ٥
  . برامج تعديل السلوك . ٦
  . برامج مساندة ألسرة هذا الفئة حىت تتم الفائدة املرجوة من الربنامج . ٧

  : شروط االلتحاق بالربنامج 
  .أن ال يوجد لدى الفرد املتقدم إعاقة أوليه أخرى . ١
  . تم تشخيصه من قبل فريق متعدد التخصصات معتمد لدى الربنامج أن ي. ٢
يف تنطبق الشروط السابقة على التالميذ احملولني من التعليم العام و يوضع التلميذ احملول بنفس الفصل الدراسي إذا مسحت قدراته أو يوضع . ٣

  . صف آخر يناسب قدراته 
  .  نفس املدرسة املتقدم هلا أن توافق اللجنة اخلاصة بالرتبية اخلاصة يف. ٤

 ثامناً : برنامج ذوي العوق المتعدد .
هي تلك اإلعاقة اليت تضم أكثر من إعاقة واحدة لدى الفرد مما يسبب مشاكل منائية وفريدة ال يعود معها إحلاق الشخص بربنامج خاص يعين 

.بإحدى تلك اإلعاقات فقط   
  ماذا يقدم الربنامج ؟

  )التنظيم اهلرمي ( للتالميذ ذوي العوق املتعدد يف املكان الرتبوي املناسب وفق امناط تقدمي خدمات الرتبية اخلاصة  خدمات الرتبية اخلاصة
  .كما يتم احلرص على دمج هؤالء التالميذ مع اقراZم يف التعليم العام إىل اقصد حد تسمح بعد قدراyم 

  : هذه الفئة مهارات عدة منها أن الربنامج جييب ان يتضمن تعليم )  ALBERTA( ويذكر 
  .وضعية اجلسم املناسب وكيفية املناولة  - ١
  .اساليب تواصل مناسبة  - ٢
  .وسائل وطرق االختبار  - ٣
  .العالج الطيب املرافق للربنامج لالستفادة من اخلدمات الرتبوية للربنامج  - ٤

  : شروط االلتحاف بالربنامج 
  .ن اعاقه ان يوجد لدى الفرد املتقدم اكثر م - ١
  سنوات للقبول ىف الصف الدراسي االول  ١٥سنوات وال يزيد عن  ٦ان اليقل عمره عن  - ٢
  .ان يتم تشخيصه من قبل فريق متعدد التخصصات معتمد لدى الربنامج  - ٣
  .ت قدراته ويوضع التلميذ بنفس الصف الدراسي اذا مسحتنطبق الشروط السابقة على التالميذ احملولني من التعليم العام  - ٤
  . ان توافق اللجنه اخلاصة بالرتبيه اخلاصة يف نفس املدرسة املتقدم هلا  - ٥

 تاسعاً : برنامج العوق الجسمي والصحي .
  :تعريف العوق اجلسمي والصحي 

املدرسة أو عدم  هو ذلك العوق الذي حيرم التلميذ من القدرة على تأدية وظائفة اجلسمية واحلركية بشكل عادي مما يؤدي إىل عدم حضورهم
  ) .القريويت وأخرون ( القدرة على التعلم بالطريقة املعتادة وبالتايل يستدعي هذا األمر توفري خدمات خاصة متكنة من التعلم 
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  :ذو العوق اجلسمي والصحي بأنه ذلك الفرد الذي يكون لدية )  ALBERTA( كما يعرف 
واليت تؤثر على قدرتة يف تأدية الوظائف واملهام املطلوبة يف املدرسة وقد اليكون هلا ، اإلعاقة الصحية . تشخيص طيب باإلعاقة اجلسمية  - ١

  تأثري مباشر على العملية التعليمية 
  .يتطلب مساعدة وتعديل كبري يف البيئة التعليمية حىت يتمكن من االستفادة من اخلدمات املقدمة  - ٢

  ماذا يقدم الربنامج ؟
ه الفئة عن مايقدم لألفراد العاديني يف مراحل التعليم العام املختلفة مع ضرورة توفري خدمات التدخل املبكر ما أمكن الخيتلف املنهج املقدم هلذ

االستخدام االمثل لألجهزة التعويضية وتنمية القدرة على التواصل واملهارات احلركية .. مع الرتكيز على ضرورة توفري اخلدمات املساندة مثل 
  .والكتابة وتوفري جلسات عالج طبيعي ووظيفي ومهارات القراءة 

 عاشراً : برنامج ذوي اضطرابات التواصل .
امللحوظة يف النطق او الصوت او الطالقة الكالمية او تأخر لغوي  عرفت االمانة العامة للرتبية اخلاصة اضطرابات التواصل بأZا تلك االضطرابات

األمر الذى جيعل التلميذ حباجة إىل خدمات تربوية خاصة كما .. االستقبالية  او عدم أو قصور منو اللغة التعبريية أو اللغة املضطرب تواصلياً   
:بأنة الفرد الذي لدية   (ECS) عرفت 

قصور يف اللغة التعبريية واالستقبالية  - ١  
.الطالقة ، التخاطب ، الصوت ، اضطراب يف النطق  - ٢  
.من األقران بسبب اللغة التعبريية أو االستقبالية  قصور يف التواصل مع البالغني أو اآلخرين - ٣  

 ماذا يقدم الربنامج ؟
ويكون دمج افراد . يتساوى أفراد هذه الفئه مع اقراZم العاديني يف مراحل التعليم العام الثالثة مع ضرورة توفري خدمات التدخل املبكر ما امكن 

تطوير : مع ضرورة الرتكيز على تنمية مهارات التواصل لديهم على حسب احتياجهم مثل  .هذه الفئة كلياً يف مجيع املواد الدراسية واالنشطة 
احلديث بصوت ، االستمتاع ، والتعبري الشفوي ، التدريب على النطق واالسرتسال يف الكالم ، التمييز بني األصوات ، القدرة على اإلصغاء 

.الضبط ، مقبول   
 التـأهيـل االجتماعي

 تعريف التأهيل االجتماعي :
زاولة هو عملية إعادة التنشئة االجتماعية للمعوق الذي يعاين من ازدواجية اإلعاقة أو شدyا حبيث ال ميكنه االستفادة من التأهيل املهين وم

  .العمل ويكونون يف أمّس احلاجة إىل من يأخذ بيدهم ملساعدyم يف شىت متطلبات احلياة اليومية 
 :هدف التأهيل اإلجتماعي 

دف التأهيل االجتماعي إىل مساعده الشخص املعوق على التكيف االجتماعي ليستطيع أن يندمج ويشارك يف نشاطات احلياة املختلفة يف يه
 ا[تمع  

 خدمات التأهيل االجتماعي :
يقة ونوع اخلدمات املقدمة، إن خدمات التأهيل االجتماعي للمعوقني ال ختتلف عن اخلدمات اليت تقدم لغري املعوقني بالنوع بل ختتلف يف طر 

مؤسسات الرتبية اخلاصة ورعاية وتأهيل املعاقني، وهناك املدراس اليت يوجد Xا متخلفون ومعاقون حركيًا وبصريًا ومسعياً، وهناك : فهناك مثًال 
 .مدارس خاصة للرتبية اخلاصة ويكون العمل فيها لتطوير القدرة واملهاره لدى املعاقني 
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      : وي التخلف العقلياألفراد ذتأهيل 
ة إىل إن رعاية املتخلفني عقلياً ال تقف عند مرحلة الطفولة أو املراهقة بل متتد معهم إىل مرحلة الرشد والشيخوخة بالتايل فهم بأمّس احلاج

 .وقيمة أمام اآلخرين  التأهيل االجتماعي واملهين الذي يساعدهم على االعتماد على الذات قدر اإلمكان واجلدارة وجيدون حلياyم معىن
  .يف التغلب على اإلحباط وعدم الثقة

     العالقة بين التأهيل االجتماعي و التأهيل المهني
 :يحدث في الرشد للمعاقين نوعان من التحول هما 

 .التحول من االعتماد على االخرين اىل االعتماد على النفس بالتأهيل االجتماعي  :االول 
 .التحول من املدرسة اىل العمل بالتأهيل املهين  :الثاني 

  .وهذين التحولني مرتبطني ببعضهما البعض وهذا جيعل التأهيل االجتماعي واملهين عمليتني متكاملتني يف الرتبية اخلاصة
 :  تفريد برامج التأهيل

يص قدراته ومهاراته االجتماعية واملهنية وذلك بتعاون حيث حيتاج كل معاق إىل خطة فردية لتحويله إىل حياة الراشدين وتتضمن دراسة وتشخ
  األخصائيني النفسيني واالجتماعيني واملعلمني والوالدين والفرد املعاق لوضع خطة إعداد  له 

  أهداف التأهيل االجتماعي لذوي التخلف العقلي :
. مع ا[تمع  تدور االهداف حول تعليم املعاقني مهارات احلياة االجتماعية ومهارات التوافق  

 التأهيل االجتماعي لشديدي االعاقة : تتمثل يف
.االيواء الكامل الذي يتضمن السكن واملأكل وامللبس  -  
.الرعاية الصحية والطبية  -  
.الرعاية النفسية  -  
.الرعاية االجتماعية وشغل وقت الفراغ  -  
  .م بأنفسهم إن أمكن ذلك التأهيل االجتماعي كالعالج بالعمل وبالتدريب على خدمة انفسه -

 يشتمل التأهيل االجتماعي على مجموعة من النشاطات منها
 أوًال : ممارسة النشاطات اهلادفة إىل زيادة الشعور السرور واملرح كالقراءة وممارسة الرياضة وحضور احلفالت .

ثانياً : التشجيع على االخنراط يف النشاطات االجتماعية عن طريق األعمال التطوعيه كالتمريض واملشاركة يف النقاشات وتقدمي الدروس 
  للمحتاجني وغريها

 مهارات التأهيل االجتماعي للمتخلفين عقليًا وغيرهم من المعاقين :
. مهارات العناية الشخصية  - ١  

  ..جيب تأهيله و ذلك بتعليمه كيفية االعتماد على نفسه بالقيام باألمور األساسية و الضرورية مثل 
محاية نفسه و ممتلكاته و كذلك مهارات العناية الشخصية اليت تضم ، و لبس املالبس و خلعها و الذهاب إىل احلمام ، الطعام و النظافة تناول 

  .. و غريها .. مهارات االهتمام باملظهر اخلارجي و ارتداء املالبس املناسبة و متشيط الشعر و تصفيفه 
. مهارات العناية باالمور اجلنسية - ٢  

ت بالنسبة للسلوك اجلنسي الذي يصدر عن الفرد يف احلاالت املختلفة فإن الفرد يتعلمه من خالل التنشئة االجتماعية اليت مير Xا يف البي
  . واملدرسة و األصدقاء و وسائل اإلعالم 
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.مهارات رعاية شؤون املنزل - ٣  
فكلما كان قادراً على القيام ببعض األعمال املنزلية لنفسه أو لغريه يف ، يف أسرته  تعلم األعمال املنزلية اليت تساعد املتخلف عقلياً من االستقرار 

  . األسرة كلما زاد اعتماده على نفسه وقلت اعباء رعايته على أهله وزاد اندماجه معهم 
. مهارات تنمية العالقات االجتماعية - ٤  

ني عقلياً مع غري املتخلفني عقلياً وذلك يف مهارات التواصل و تقوية العالقات أن تنمية مهارات العالقات االجتماعية يسهم يف تفاعل املتخلف
  . االجتماعية 

. مهارات االنتقال والسفر - ٥  
تخدام حيتاجون املتخلفني عقلياً إىل برامج منظمة لتدريبهم على التنقل من و إىل املدرسة أو مركز التدريب أو التنقل بني مناطق املدينة باس

كما تساعدهم هذه الربامج على االعتماد على النفس يف الذهاب إىل العمل  أو السفر لزيارة صديق أو الذهاب إىل ... قل العامة وسائل الن
  .. السوق و غريها 

. مهارات الرتويح عن النفس - ٦  
ب املهارات اليت تساعدهم على الرتويح عن و إىل مساعدyم على اكتسا، حيتاج املتخلفون عقلياً إىل الرتويح عن النفس يف الطفولة و املراهقة 
  ..انفسهم يف الرشد و يكون ذلك من خالل التدريب حىت يتقنوها 

و اكتساب مهارات تبادل الزيارات و ، مهارات الرتويح عن النفس يف األسرة و مع األهل و اجلريان و الزمالء يف العمل .. ومن هذه املهارات 
  .. وغريها    و االشرتاك يف املسابقات و الرتدد على جمالس الشباب ، بالرحالت و مشاهدة األفالم اجليدة و القيام ، الذهاب إىل احلفالت 

. مهارات استعمال النقود - ٧  
و أن يكتسب مهارات التعامل Xا يف البيع و الشراء و يف الكسب ، من الضروري تدريب املتخلف عقلياً على استعمال النقود و احملافظة عليها 

  . كما أنه من املهم تدريبه تدريباً مهنياً حىت يستطيع أن يكسب عيشه و أن يقوم بعمل مفيد ، اإلنفاق  و
 التأهيل المجتمعي المحلي

 
 مفهوم التأهيل المجتمعي المحلي وفلسفته :

، يقوم على أساس تضافر اجلهود احمللية يف يعد التأهيل ا[تمعي أو التأهيل يف ا[تمع احمللي مبثابة أسلوب أو اجتاه حديث يف تأهيل املعاقني
فأسلوب التأهيل ا[تمعي يعتمد على االستفادة من مجيع مصادر اخلدمات املتوافرة يف ا[تمع احمللي . ا[تمع يف سبيل تدريب املعاقني وتأهيلهم

ود والتكاليف املمكنةوبأقل اجله. وتسخريها من أجل تأهيل أو إعادة تأهيل املعاقني ضمن إطار ا[تمع احمللي  
  .. فاهلدف منه يكون يف ناحيتني  

 - الناحية االقتصادية  الهدف منـه أن يكون رديفاً للتأهيل املؤسسي الباهظ التكاليف
- ناحية دمج املعاقني مع ا[تمع و يهدف أيضاً إىل املزيد من دمج املعاقني يف ا[تمع احمللي، وإعطائهم الفرص يف التدريـب والتأهيل وإعادة 

ات املختلفة سواء أكانت ـالتأهيل يف ا[تمع، كما هو احلال مع األسوياء، كذلك يوفر هلم تكافؤ الفرص يف احلقوق، واحلصول على اخلدم
. صحية أم تربوية أم ترفيهية أم مهنية إىل غري ذلك  

لتقدمي اخلدمة الكافية والفعالة إن خدمات التأهيل الالمركزية وتأهيل ا[تمعات احمللية هي الطريقة العملية -  
عي احمللي تقوم على توفري وتقدمي اخلدمات التأهيلية للمعوقني يف جمتمعاyم وبيئاyم احمللية مستخدمني ومستفيدين من ـفربامج التأهيل ا[تم -

.ملعوقني أنفسهم وعائالyم وجمتمعاyم يف عملية التأهيلمجيع املواد واملوارد املادية والبشرية املتوفرة يف ا[تمع احمللي وتؤكد على مشاركة ومشول ا  
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 وهناك مدرستني أو اجتاهني للتأهيل ا[تمعي احمللي
 فاالجتاه األول يقوم بأن التأهيل ا[تمعي احمللي هو اجلهد الذي يبذل جلعل أعضاء األسرة وا[تمع قادرين على القيام بأداء املهمات التأهيلية 

. هم وجمتمعهمللمعوقني يف بيتئ  
فيعترب التأهيل ا[تمعي احمللي هو وصول أو امتداد خدمات تأهيلية متخصصة ألكرب عدد من املعوقني وخصوصاً يف األرياف،  أما االجتاه اآلخر

اكز حتويل أما هذا االجتاه فهو يستخدم املؤسسات كمر . ولتحويل حاالت حباجة إىل خدمات متقدمة كاخلدمات املتوفرة يف مراكز التأهيل
 . وقاعدة لتقدمي الدعم الفين

بأنه اسرتاتيجية تندرج يف إطار تنمية ا[تمع احمللي وyدف إىل حتقيق  وتعرف أدبيات املنظمات الدولية العاملة يف ا[ال التأهيل يف ا[تمع احمللي
قة ما، وينفذ عن طريق تضافر جهود املعاقني أنفسهم، التأهيل والتكافؤ يف الفرص، واالندماج االجتماعي جلميع األفراد الذين يعانون إعا

  . وأسرهم وجمتمعاyم احمللية، واملرافق الصحية والرتبوية واملهنية واالجتماعية املعنية
 : ويعرف التأهيل المجتمعي أيضاً بما يأتي

ت احمللية املتاحة يف كل جمتمع سكاين وتسهيل إمكانية إن التأهيل يف ا[تمع احمللي هو اسرتاتيجية أو منهج يقوم على استثمار املوارد واخلدما
  .استفادة املعاقني من تلك املوارد واخلدمات أسوة ببقية أفراد ا[تمع

  :     فلسفة التأهيل المجتمعي المحلي 
ó  على ماذا تعتمد فلسفة التأهيل ا[تمعي احمللي ؟  

ات برامج تأهيل املعاقني، أي ضرورة استغالل املصادر واخلدمات والكوادر املتوافرة يف تعتمد على تكييف عناصر البيئة احمللية للتناسب ومتطلب
  . البيئة احمللية والعمل على تطويرها لتتالءم ومتطلبات تأهيل املعاقني، بأقل كلفة مادية ممكنة 

ó   من الذي ميكنه املشاركة يف عملية التأهيل ا[تمعي ؟  
نوادي واألسرة ومجيع املؤسسات الرمسية واألهلية واخلريية من مجعيات ومؤسسات اجتماعية خمتلفة ميكنها أن املدارس والعيادات الصحية وال

  .تشارك يف عملية التأهيل االجتماعي واملهين ضمن إطار ا[تمع 
ó   كيف ميكنهم املسامهة يف هذا التأهيل  ؟  
رامج التأهيل احمللي ما ميكنه من اخلدمات التأهيلية ضمن ا[تمع احمللي مع عن طريق أن  يوفر كل فرد وكل مؤسسة ترغب يف املشاركة يف ب 

  .. مراعاة االعتبارات واملبادئ األساسية إلجناحها 
تمع كاالهتمام مبشاركة اجلهات واملؤسسات الرمسية، ودعم املؤسسات األهلية املختلفة باإلضافة إىل دعم القيادات االجتماعية املؤثرة يف ا[

  .لي كما جيب أن ال ننسى أمهية مشاركة املعاقني أنفسهم وأسرهم يف التخطيط والتنفيذ والتقومي لتلك الربامجاحمل
  على ماذا تستند فلسفة التأهيل ا[تمعي ؟     

  :إن فلسفة التأهيل ا[تمعي تستند على
 .مل مسئولياyا لتقدمي الربامج التأهيلية للمعوقنيإشراك األسرة وا[تمعات احمللية واجلهات الرمسية والتطوعية واخلاصة يف حت. ١
 .للمعوقني وحتسني نوعيتها ومستواها يف ا[تمعات احمللية) الوقائية والعالجية(تعميم اخلدمات التأهيلية . ٢
ية املتخصصة على مستوى احملافظة دمج األفراد املعوقني وخدماyم يف الربامج التنموية القائمة يف ا[تمع مع االستفادة من املراكز التحويل. ٣

  .واملنطقة الدولية
  :أهداف التأهيل ا[تمعي احمللي  

ó  إىل أن اهلدف الرئيسي للتأهيل ا[تمعي هو ) ١٩٩٤(يشري البيان املشرتك للمنظمات الدولية ..  
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نتفاع باخلدمات والفرص العادية وحتقيق االندماج ضمان قدرة املعاقني على الوصول بإمكاناyم البدنية والعقلية إىل مستواها األقصى، واال 
  . االجتماعي الكامل يف جمتمعاyم
  على ماذا يستند هذا اهلدف ؟ 

يل ويستند هذا اهلدف إىل مفهوم شامل للتأهيل أي إىل مفهوم ينطوي على حتقيق املساواة يف الفرص واالندماج يف ا[تمع احمللي ويعد التأه
سع Zجاً شامالً يضم الوقاية من حدوث اإلعاقة والتأهيل يف أنشطة الرعاية الصحية األولية، وإدماج األطفال املعاقني يف ا[تمعي مبفهومه الوا

  . املدارس العادية، وتوفري فرص النشاط االقتصادي املربح للراشدين املعاقني
ó   ويهدف إىل ..  

والعناية بشؤونه الشخصية واحلياتية كما جيعله يف غري حاجة إىل مساعدة غريه له إال مساعدة املعوق على التوافق مع البيئة وخدمة نفسه بنفسه، 
وال يتوقف األمر عند حد تعليم . يف حدود ما حتول إعاقته بينه وبني القيام به كما يف احلاالت اليت ال جيدي معها التصحيح أو التأهيل الطيب

يتم تعليم آباء األطفال املعوقني بدنياً والقائمني على رعايتهم أيضاً كيفية غسلهم وتدريب املعوق نفسه على أداء تلك اخلدمات، ولكن 
  .وتغذيتهم والعناية بنظافتهم ومالبسهم وكيفية حتريكهم بشكل سهل ومريح

ó   ويهدف أيضاً إىل ..  
  قدمي خدمات املساعدة يف عملية تأهيل املعوقنيتغيري أو تعديل اجتاهات ا[تمع حنو املعوقني وبالتايل يؤدي هذا اهلدف إىل قيام ا[تمع بت

ó والتأهيل ا[تمعي بوصفه عنصراً من عناصر السياسة االجتماعية ..  
ية والثقافية يعزز حقوق املعوقني يف احلياة داخل جمتمعاyم احمللية، والتمتع بالصحة والرفاه، واملشاركة الكاملة يف األنشطة التعليمية واالجتماع 

  .واالقتصادية والسياسية مجيعاً والدينية 
  :اتجاهات التأهيل المجتمعي المحلي  

  : هناك اجتاهان للتأهيل مها
 .ضمن األسرة. ١
  )احلي، القرية(ضمن ا[تمع الصغري . ٢

  :املبادئ األساسية للتأهيل ا[تمعي احمللي  
اريع والسياسة االجتماعية واالقتصادية للدولة ومشاريعها التنموية يف برامج التأهيل ا[تمعي جيب أن تسري وتنظم وتدمج مع الربامج واملش. ١

  .إخل...مجيع احلاالت الصحية واالجتماعية والرتبوية والتدريبية والزراعية والصناعية التجارية اإلنتاجية والتشغيلية 
ة، وليس كربنامج عام شامل جلميع البلدان، وأن يكون جيب أن يبدأ برنامج التأهيل ا[تمعي يف منطقة واحدة أو عدد من املناطق املختار . ٢

  .هناك تقييم ومراجعة دورية هلذه الربامج وتطويرها مبا يتالءم مع احتياجات املعوقني وإمكانيات ا[تمع
أهيل املعوقني يف حميط جيب دراسة احملتوى االجتماعي والثقايف واالقتصادي الذي سيتم فيه برنامج التأهيل ا[تمعي للتأكد من أنه سيتم ت. ٣

  .اجتماعي وثقايف واقتصادي مأمون
  .فعاليته جيب ان يكون أي برنامج تأهيل جمتمعي جتريبياً وأن يبقى حتت املراقبة واملراجعة وأن نتعلم من الدروس والعرب لتطويره وحتسينه وزيادة. ٤
  .ائمة أفضل استخدام ممكنجيب أن يستخدم برنامج التأهيل ا[تمعي موارد ا[تمع احمللي الق. ٥
  .خيتلف أي برنامج للتأهيل ا[تمعي من بلد إىل آخر حبسب احلالة االجتماعية واالقتصادية. ٦
 إلجناح أي برنامج تأهيل جمتمعي جيب أن يكون هنالك ضمان واستعداد ورغبة من املسئولني وا[تمعات واألفراد لتنفيذ وتطبيق املشاركة يف. ٧

  .وأن يتم تدريب أشخاص للقيام بذلك مثل هذه الربامج
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  .أمهية دعم السياسات احلكومية هلذه الربامج التأهيلية ا[تمعية من خالل ارتباطها خبطط التنمية االجتماعية واالقتصادية والرتبوية. ٨
  .ارتكاز برامج التأهيل ا[تمعي على التعاون الدويل واحمللي. ٩

 خمتلف الربامج احلكومية والتطوعية واخلاصة لتطبيق برنامج التأهيل ا[تمعي من خالل اجلهود التنسيقية ضرورة اعتماد مبدأ التنسيق بني.  ١٠
  .احملافظة واملنطقة والدولة مع أمهية تشكيل جملس أعلى دائم Xدف التخطيط على مستوى الدولة ة،ليعلى مستوى ا[تمعات احمل

  ا[تمعي ؟  إذا ما هو املبدأ األساسي يف فلسفة التأهيل
م احمللي يبقى املبدأ األساسي يف فلسفة التأهيل ا[تمعي هو إنشاء برامج تأهيلية للمعاقني تتالءم ومتطلبات البيئة احمللية، وتستند إىل الدع  

شارات الضرورية فكلما واملصادر احمللية، وال تعتمد على اخلربات والدعم اخلارجي إال يف حاالت اضطرارية وعند احلاجة إىل اخلربات واالست
  . اعتمدت هذه الربامج على الكوادر والدعم احمللي زاد ذلك يف جناحها وتقبلها من املعاقني وأسرهم يف ا[تمع احمللي 

  .  غايات التأهيل 
  : إن التأهيل يف ا[تمع احمللي يقود ضمن هذا املفهوم إىل حتقيق غايات عدة أمهها 
  .للمعاقني وكفالة حقوقهمحتقيق املساواة يف الفرص . ١
  .تعزيز العدالة االجتماعية. ٢
  .ضمان الكرامة اإلنسانيةِ . ٣
  .تدعيم التضامن االجتماعي. ٤
  .جدوى اقتصادية أفضل خلدمات املعاقني. ٥
  .تفعيل طاقات ا[تمع احمللي وتعزيز روح املبادرة فيه.  ٦
  .تغيري االجتاهات حيال املعاقني وحتسينها. ٧

  :مل لتحقيق  أهداف برامج  التأهيل أهم العوا
  : بد من توافر جمموعة من العوامل أمهها لتتمكن برامج التأهيل ضمن ا[تمع احمللي من أن حتقق أهدافها وتستمر يف خدمة املعاقني فال

  .حاجة ا[تمع احمللي احلقيقية ملثل هذه الربامج. ١
  .تقبل ا[تمع واستعداده ملثل هذه الربامج. ٢
  .توافر الدعم احمللي واخلارجي هلذه الربامج. ٣

  :عناصر جناح برامج  التأهيل ا[تمعي احمللي  
  . توافر مصادر وخدمات حملية.١
  .  توافر القيادات االجتماعية واملتطوعني لتحقيق أهداف الربامج.  ٢
  .  الئمة للمجتمع احملليتوافر ذوي اخلربة، وخصوصاً عند إنشاء الربامج من أجل وضع اإلسرتاتيجية امل.  ٣
  .توافر مبدأ التكافؤ الفرص واملساواة.  ٤
  .  التقبل ا[تمعي هلذه الربامج. ٥
  ) .من حيث الكم و الكيف من مساحة املركز و العاملني فيه ( مناسبة الربنامج للمجتمع احمللي .  ٦
  .ضرورة مشاركة املعاقني وأسرهم يف هذه الربامج منذ البداية. ٧
  .لتعاون مع املؤسسات االجتماعية األخرى القائمة يف املنطقةا. ٨
  .توافر التقبل والدعم من قبل املؤسسات الرمسية. ٩
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  .أي ال تتوقف عند حد معني ، ضرورة املتابعة للربامج، والعمل على تطوير خدماyا مبا يتناسب والظروف احمللية . ١٠
  : جماالت التأهيل ا[تمعي 

  :ت التأهيل ا[تمعي إىل ثالثة نشاطات متميزة هيوميكن تقسيم جماال
  .تعليم العادات الصحية والعناية بالنظافة وامللبس واملظهر، وكيفية استخدام النقود.. yدف إىل :  النشاطات احلياتية 0
تقان استخدام أساليب معينة، تكوين عادات نافعة تساعد على زيادة القدرة على االتصال باآلخرين، عن طريق إ.. يهدف إىل : االتصال 0

  .وإىل كيفية استخدام وسائل االتصال كاهلاتف كتابة الرسائل وتعبئة النماذج اخلاصة، وغريها
  .تدريب املعوق على استخدام املواصالت العامة وقيادة السيارة أو املركبة اآللية، وغريها.. yدف إىل :  التنقل 0

  :أشكال  التأهيل المجتمعي المحلي   
  : ميكن إجياز أشكال أو أمناط التأهيل ا[تمعي يف منوذجني أساسيني يندرج حتتهما مجيع أساليب التأهيل ا[تمعي ومها

  : التأهيل ا[تمعي املرتبط بتوسيع خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية. ١
يع مناطق ا[تمع احمللي أي أن اخلدمات املتوافرة يف هذه وهذا يعين أن مؤسسات التأهيل القائمة أصًال تقوم بتوسيع قاعدة خدماyا لتشمل مج

بربنامج خدمات التأهيل ( املؤسسات أو املراكز، تقدم للمعاقني يف بيئتهم احمللية، دون أن يذهبوا إىل تلك املؤسسات واملراكز، وهذا ما يعرف 
  ) . املتجولة 

  ؟ ) خدمات التأهيل املتجولة ( ماملقصود بربنامج 
فرق أو جمموعات صغرية متخصصة يف جماالت التأهيل املختلفة بزيارات إىل املعاقني يف بيئتهم احمللية سواء أكانت جمتمعات حمددة أم  أن  تقوم

تأهيل جتمعات صغرية أم يف منازل املعاقني أنفسهم، وتعمل على تأهيل املعاقني هؤالء يف ا[االت املختلفة وحياول هذا النمط أو الشكل من ال
املني يف تمعي أن ال يلغي دور مؤسسات ومراكز التأهيل التقليدية بل يستفيد منها كمراكز خدمات، ويزود ا[تمع احمللي باخلربة واخلرباء والعا[

  . تلك املراكز، فتصبح هذه املراكز مصادر لتقدمي االستشارات واخلربات واخلدمات للمجتمع احمللي بدالً من إلغائها أو yميش دورها
  :التأهيل ا[تمعي الذي يعتمد أساساً على مصادر اخلدمات املختلفة يف ا[تمع احمللي. ٢

ًال يف جماالت يكون مبثابة بديل للخدمات املؤسسية التقليدية، ويعتمد هذا الشكل من التأهيل ا[تمعي على  استثمار املوارد ا[تمعية املتوافرة أص
عية والثقافية والرتفيهية والتدريبية واملهنية وعادة ما حتاول هذه األمناط من برامج التأهيل ا[تمعي وأهدافها اخلدمات الصحية والرتبوية واالجتما

وذلك من أجل التنسيق معها لتوفري أكرب قدر ممكن من االستفادة من برامج اخلدمات املتوافرة للقطاع الرمسي خلفض نفقات برامج التأهيل 
ويبقى اهلدف األساسي هلذه املشاريع هو حتسني لربامج االستفادة من التشريعات املتوافرة يف جمال تأهيل املعاقني ا[تمعي كما حتاول هذه ا

  األوضاع املعيشية للمعاقني وإجياد سبيل للدخل املستمر
ل القائمة على ا[تمع احمللي تنقسم إىل ويشري املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع ملنظمة العمل الدولية يف هذا ا[ال إىل أن مشاريع الدخ -

  :ثالث فئات رئيسية هي
ó وهي ختدم من يعانون إعاقات حادة أو أكثر من إعاقة وعادة ما تكون مشاريع معانة وتدار على أساس العمل بالقطعة:  الورش احملمية .

م، وتتيح هلم فرصة كسب ودخل واستخدام إبداعهم واكتساب ومثل هذه الورش احملمية حيوية للمعاقني إعاقات شديدة ألZا خترجهم من منازهل
  .إحساس بقيمة ذاyم

ó دف مثل هذه املشاريع إىل أن تكون  : مشاريع التدريب أثناء العملyوهنا ميكن أن حيصل املعاقون على قدر من الدخل أثناء تدريبهم و
وتكون هناك حاجة غالباً إىل تقييم نوع التدريب املقدم على املهارات  منطقة انتقال تؤدي إىل سوق العمل املفتوح أو العمل للحساب اخلاص

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٠ .. إعداد هتان                                                                                                                                    عاطف حبراوى-د/ مقدمة ىف تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة  

من حيث عالقته باحتياجات سوق العمل، أو ثغرات السوق اليت ميكن أن يسدها العامل حلسابه اخلاص، غري أن كثرياً من هذه الربامج تنحي 
  .األيسر على الناس أن يتحولوا إىل العمل حلساXم اخلاص إن أرادواجانباً أي تدريب على مهارات إدارة األعمال األساسية اليت قد جتعل من 

ó العمل للحساب اخلاص، والتعاونيات، ومشاريع الورش اإلنتاجية : تشمل هذه الفئة كل وحدات اإلنتاج املستقلة مثل : وحدات اإلنتاج
الرئيسية أمام العمل للحساب اخلاص  أو إقامة  حيث ال يكون اهلدف هو جمرد العيش بل كسب دخل منتظم مبعدالت مقبولة والعقبات

تمان والثقة غري أن هناك قصص جناح جلعل من هذا ا[ال جماالً خللق الوظائف ئاملهارات اإلدارية، ورأس املال، واإل:  منشآت مستقلة هي
  .يستحق مزيداً من الدعم واالهتمام

  التـأهيـل الطبي
  :تمهيد 

بتقييم حاجاته الصحية مث حتويله إىل األفراد املختصني   ملية التأهيل الكلي للفرد حيث يبدأ العمل مع املعوقالتأهيل الطيب له دور هام يف ع
يكون التأهل عن طريق إمداد الفرد املعوق باألطراف  :فحاالت بتر األطراف مثال ، الستعادة أقصى ما ميكن توفريه للمعوقني من قدرات

كل ذلك يف سبيل إعادة  اإلنسان إىل أقرب ما يكون له من الصالحية ، اف يف شؤون احلياة العاديةالصناعية مث كيفية استخدام األطر 
  .االجتماعية واملهنية املستقبلية

هو عملية مستمرة ومنظمة وشامله هدفها إيصال الفرد املعوق إىل أقصى مستوى وظيفي ميكنه الوصول إليه من   .. إن التأهيل بشكل عام
  .واالجتماعية والنفسية والتعليمية واملهنية واالقتصادية النواحي الطبية
وتربز أمهيته من حيث أنه يشكل األساس  .هو جزء من عملية التأهيل الشاملة المستمرة وهو أحد أركانها األساسية .. فالتأهيل الطبي

رار جسدي أو عقلي لدى الفرد أن حيد من شدyا لعملية التأهيل حيث أنه بإمكان التشخيص املبكر والرعاية الصحية والطبية ألي حال اضط
   .وتفاقهما  أو إزالتها ما أمكن إذا ما اكتشفت يف وقت مبكر ومت اختاذ اإلجراءات التأهيلية املناسبة هلا

  :تعريف التأهيل الطبي 
احلالة باألدوية أو بالعالج اجلراحي أو هو حماولة استعادة أقصى ما ميكن توفريه للفرد املعاق من قدرات بدنية سواء عن طريق عالج هذه  /١

 .بالعالج الطبيعي أو العالج بالعمل أو عالج عيوب النطق مع االستعانة باألجهزة املساعدة
إصالح التشوهات  وهذه األنواع املختلفة من العالج قد تكون مطلوبة بعضها حلالة إعاقة معينة ويف كثري من األحيان تكون ذات فائدة كبرية يف

جودة واملساعدة يف حتسني وسهولة حركة املعاق مما يكون له أكرب األثر يف إعادة املعوق ألقرب ما ميكن إىل الصالحية ملمارسة حياته املو 
 .االجتماعية

د وكل نوع  من أنواع العالج يقوم به شخص أو شخصان مؤهالن علمياً للقيام مبا هو مطلوب منهم ويتبعون يف ذلك إجراءات فنية معينة بع
قضي إجراء العديد من االختبارات والفحوص ملعرفة مدى اإلعاقة وأسباXا ومن مث وضع الربامج العالجية الالزمة للتعامل مع اإلعاقة حسبما ت

 .بذلك األصول العلمية
ريق استخدام وذلك عن ط. وقد عرف أيضاً بأنه إعادة الفرد المعاق إلى أعلى مستوى وظيفي ممكن من الناحية البدنية أو العقلية

 المهارات الطبية للتقليل من اإلعاقة أو إزالتها إن أمكن
 :وتتضمن خدمات التأهيل الطبي ما يلي

 ).اجلسدية(العمليات اجلراحية اليت تساعد الفرد يف أن يستعيد قدراته الفيسيولوجية  -
 .العالج باألدوية والعقاقري -
األجهزة ، األطراف الصناعية، العكازات ، السماعات النظارات الطبية: مثل، ر اإلعاقةوذلك لتقليل من أث. استعمال األجهزة املساعدة -
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 .الطبية
حاالت برت األطراف ويكون تأهيلها طبياً بإمداد : مثل، إن التأهيل الطيب هو استعادة أقصى ما ميكن توفريه للفرد املعاق من قدرات بدنية  -

 املصاب باألطراف الصناعية
مث تدريب ، أو بعد إعادة اجلراحة اليت تلزم أحيانا إذا مل تكن اجلراحة األوىل مالئمة لرتكيب واستخدام الطرف الصناعي، بعد جراحة البرت

وتدريب توازنه العضلي على كيفية استخدام الطرف يف شؤون احلياة العادية وكذلك مثل إمداد ضعيف ، عضالته على حتمل الطرف الصناعي 
إعطاء التدريبات البدنية العالجية  وأيضا .. وكذلك إعداد ضعاف البصر بالعدسات الطبية، مع وتدريبه على استعمالهالسمع جبهاز تقوية الس

إىل غري ذلك من عالج طبيعي وجراحي يف سبيل إعادة اإلنسان أقرب ما ...واألجهزة الصناعية يف حاالت الشلل وإصابات العمود الفقري
 .ه االجتماعية واملهنية املستقبلية يف إطار خطة مرسومة ملستقبل املصابيكون إىل الصالحية ملمارسة حيات

  : هدف التأهيل الطبي
إن اهلدف الرئيسي من خدمات التأهيل الطيب هو حتسني أو تعديل احلالة اجلسمية أو العقلية للمعوق بشكل ميكنه من استعادة قدرته على 

 .اتية يف احلياة العامةالعمل والقيام مبا يلزمه من نشاطات الرعاية الذ
 : أما أهم املبادئ اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف عمليات التأهيل الطيب فهي

 حالته عند معاجلة الفرد املعوق جيب أن تؤخذ املشكلة الكلية املعقدة بعني االعتبار وتشمل حالته النفسية واالجتماعية واملهنية باإلضافة إىل/١
  .اجلسمية

 .تمر املعوق يف ممارسة األنشطة والتمارين اجلسمية واألعمال اليت يقدر على القيام Xاجيب أن يس /٢
جيب أال يقتصر على معاجلة األجزاء املعطلة واملعوقة لدى الفرد املعوق بل ال بد من االهتمام بتطوير وتنمية القدرات اجلسمية األخرى  /٣

 .واالستفادة منها يف التعويض عما فقد من وظائف
جيب أن يؤكد على أمهية تقبل املعوق للوضع اجلسمي اجلديد وتقبل الصورة الذاتية اجلديدة والتكييف مع هذا وهي مهمة الطب واإلرشاد  /٤

 .النفسي بشكل خاص
 : وتتضمن عملية التأهيل الطبي الجوانب التالية

ه اجلسدية اليت يعاين منها أو اليت فقدها بسبب اإلعاقة اليت يعاين العمليات اجلراحية اليت تعمل على مساعدة الفرد املعاق أن يستعيد قدرات /١
 .منها
 .مساعدة الفرد املعاق على استعادة قدراته العقلية واجلسدية عن طريق العالج باألدوية والعقاقري الطبية /٢
النظارات : مثل. اإلعاقة املوجودة لدى الفرد واليت عن طريقها نقلل من أثر، مساعدة الفرد املعاق عن طريق استعمال األجهزة املساعدة  /٣

  .العكازات  أو األطراف الصناعية أو  السماعات، الطبية 
مساعدة الفرد املعاق عن طريق العالج الطبيعي الذي يعد وسيلة من وسائل التأهيل الطيب املهمة والضرورية ألنه يساعد يف حتسني الصحة  /٤

والتآزر والتناسق وزيادة الدعم يف األطراف األمر الذي يؤدي إىل ، العمل على حتسني حركة املفاصل وقوyا و ، اجلسدية والوظائف اجلسمية للفرد
 .احلد أو التقليل من اإلعانة ويعد هذا العالج من أفضل وسائل التأهيل املتعلقة يف حاالت اإلصابة بالشلل الدماغي

رورية يف عملية تدريب الفرد املعاق على القيام باألنشطة  اجلسدية والعقلية املتنوعة اليت العالج املهين الذي يعد من الوسائل األساسية والض /٥
  . تساعد حتسني صحته اجلسدية والعقلية

هنة باإلضافة لذلك يؤدي إىل متكني الفرد املعاق من القيام مبمارسة األنشطة احلياتية اليومية بشكل طبيعي وإعداده للتدرب أو العمل على م
 .ب مع قدراته وميوله ورغباتهتناس
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إىل حتسني أو تعديل الوضع واحلالة اجلسدية والعقلية للمعاق للدرجة اليت تساعده على استعادة قدراته على اجناز  : والتأهيل الطبي يهدف
لعادية اليت مير Xا يف ا[تمع والبيئة العمل الذي يطلب منه والقيام جبميع ما يلزمه من نشاطات متكنه من الوصول إىل  الرعاية الذاتية يف احلياة ا

 .اليت يعيش فيها
 : التعاون الطبي والمهني

ويتناول كل طرف اإلعاقة من جانب ، أصبح االهتمام برعاية  املعاقني من األعمال الدقيقة واملعقدة اليت تتدخل فيها أطراف مهنية كثرية
مثل . ي أو مهين مبفرده ودون الرجوع إىل األخصائيني اآلخرين والعمل معهموجيب أن ال يقوم أي أخصائي بعمل عالجي أو تربو ،اختصاصه

وطبيب جراحة العظام والعالج الطبيعي ، وطبيب األعصاب، الطبيب واألخصائي النفسي واملعلم واألخصائي االجتماعي وطبيب العيون
خر يعتقد بأن له عالقة أيضا جيب إشراك األسرة والرجوع وطبيب األذن واألنف واحلنجرة  وأي خمتص آ، والطبيب النفسي وأخصائي التأهيل

 .إليها يف مجيع مراحل العالج والتأهيل اليت يطلب من املعوق املرور Xا
حيث يعمل كل أخصائي منهم على عالج جانب ولكنه يف نفس الوقت يعمل مع اآلخرين أو يطلع على ما يقومون به من أعمال مع  -

   :فمثال. األفراد املعاقني
العمليات اجلراحية  على عالج األمراض واجلروح اليت تصيب العني حيث يقوم بتشخيص هذه األمراض وعالجها وإجراء..  يعمل طبيب العيون

  اخل.......ضغط الدم، التهاب الدماغ للعني لذا يفرتض به أن يكون ملما بالعوامل األخرى اليت هلا عالقة مبرض أو ضعف العيون مثل السكري
ويتأثر هذا اجلهاز باألمراض أو ، فعمله يتعلق باجلهاز العصيب الذي يتكون من الدماغ والعمود الفقري واألعصاب  .. بيب األعصابأما ط

، الصرع ومن أمراض هذا اجلهاز الشلل الدماغي، ويهتم أطباء األعصاب بتشخيص وعالج اضطرابات اجلهاز العصيب ، اجلروح أو االلتهاب 
 .التهاب املفاصل املتعددة، الشلل الرعاشي 

حيث   فإنه يهتم بشكل أساسي بالتشوهات اخللقية واجلروح والكسور واألمراض اليت تصيب العظام .. أما فيما يتعلق بطبيب وجراح العظام
  .. يقوم باختاذ الوسائل واخلطوات واضطرابات العظام واملفاصل اليت تنتج عن األمراض املختلفة

فإنه يعمل على عالج املرضى الذين فشلوا أو لديهم قصورا يف تعاملهم وتصرفهم بأسلوب أوطريقة مقبولة  .. فسيوفيما بخص الطبيب الن
تطيعون اجتماعيا مع اآلخرين أو أولئك األفراد الذين يطلبون املساعدة ألZم يعانون من املشاكل االنفعالية اليت تواجههم من حني آلخر وال يس

 .هم الفرديةالتعامل معها وحدهم بقوا
مع االضطرابات االنفعالية اليت يعاين منها األفراد املعاقني واليت من املمكن أن تكون هلا أسباب وعوامل جسدية  أيضا يتعامل الطبيب النفسي

 .من احملتمل أن تتطور بسبب العوامل االجتماعية والبيئية اليت مير Xا الفرد
أي أن ، عباره عن الطبيب الذي يقوم بإكمال املهمة عندما ينتهي طبيب اجلراحة عمله هو  .أما الطبيب الجسدي أو أخصائي التأهيل

  باإلضافة إىل عمله على التخفيف من أثار املرض واجلراحة إىل أدىن حد ، مهمته تكون إعادة املريض إىل أعلى مستوى وظيفي ممكن 
  التأهيل المهني 

  
  :مقدمه 

اعي للفـرد املعـوق وكــذلك يكـون مسـاير للتأهيـل املهــين ومتطلـب سـابق لـه اجلانــب النفسـي وارشـاد الفــرد التأهيـل املهـين يتطلـب االســتقرار االج تمـ
تقرار الفـــرد اجتماعيـــا االعتمـــاد علـــى ذاتـــه وحتقيـــق ، للحاجـــة اخلاصـــة هلـــذا اجلانـــب  اجلانـــب املهـــين مـــن اهـــم جوانـــب التأهيـــل الـــيت تســـعى اىل اســـ

اآلخرين وسنالحظ أن التاهيالملهين ال يشـرتط أن يكـون يف سـن متقـدم هـذا التأهيـل يكـون يف البـاب االستقاللية على أن ال يكون معتمدا على 
  .العملي يف سن يسمح للعمل له يتم التدريب عليه مسبقا على اجلانب املهين يف بداية حياته 
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  من أين تأتي أهمية هذا الجانب ؟
القدرات واإلمكانات تأيت من أن هذا التأهيل املهين أنـه هـدف Zـائي لتعلـيم األفـراد لكل فرد فيه إعاقة له قدرات وإمكانات جيب استغالل هذه 

و اســتقرار اجتمــاعي للفــرد املعــوق ألســرته  تج هــ ي يكــون الفــرد املعــوق شــخص منــ دريبهم أي إعــدادهم للحيــاة يف اجلانــب العملــي لكــ املعــوقني وتــ
  .وا[تمع الذي يعيش فيه 

  ما الذي يحققه هذا الجانب ؟
   ؟ )مااملقصود هنا ( يقا للعيش واالستقالليةتحق

 اعتماد الفرد املعوق على ذاته معلرفته حلقوقه وواجباته استقراره املهين االجتماعي االقتصادي  .١
 إخل  .........اعتماده على ذاته يف مهارات حياته اليومية التواصل مع اآلخرين  .٢
  ؟ عدم القدرة على حتديد عدد األفراد املعوقني بدقة •

  تقريبا فهذه نسب تقديريه فقط % ١٠مليون شخص يوجد هناك نسبة بعدد من سكان العامل معاقني قد تصل تقريبا اىل  ٥٠٠بني كل 
  والسبب في ذلك ؟

اصـه و ألن نسبة اإلعاقه يف ا[تمعات يصعب حتديدها لوجود معوقات سواءا بعدم دقة األعداد املسجلني لـدى مراكـز التأهيـل ومراكـز الرتبيـه اخل
  .مؤسساyا ووزارات التنمية اإلجتماعيه واجلهات الرمسيه املسؤلة 

  :عدم دقة هذه األرقام تعود ألسباب كثيرة منها  •
 وجود أفراد معوقني يف مناطق نائية غري مسجلني حبكم املعره من االعاقة  .١
 .طق األخرى وتواضعه لعدم توفر القدرة والوسائل الكافيه  يف املناالعلمي  عدم مشولية البحث .٢
قد تكون هناك اسباب اصابات بإعاقات عقليه متفاوته يف الـدرج هـاو أمـراض تسـبب العجـز أو قصـور يف أحـد األعضـاء او نقـص تغذيـه أو  .٣

 .اخل وايضا عدا عن حوادث احلروب فكل هذه تضاف اىل احلاجات اخلاصة مما يزيد من تواجدهم يف ا[تمع ....حوادث طرق
 نعم    ؟   قين وإعادتهم إلى الحياةهل يمكن تأهيل المعو 

  ؟ كيف يتم ذلك
 : تدريبهم على املهن املناسبة .١

ألن لكـل  مـع قـدرة الفـرد املعـوق وخصوصـيته ال أن نصـدر أحكـام عشـوائية عامـةهذا العمل مالحظة قدراyم واستعدادyم ومعرفتها أي يتناسب 
 . اعاقه مستويات

 : إتاحة فرص العمل .٢
وإذا  مث توجيههم للعمل املناسب واملريح هلممن خالل عرض هذه البدل أمامهم  وحتديد ا[االت اليت ميكن أن يعمل فيها بعد حتديد امكاناyم 

 .بعد ضمان حقوقهم القانونية يف املؤسسة  أساء اإلختيار نقوم بتوجيههم
 : االعتماد على النفس .٣
اعي وحتقيــق اهلــفاملتعــارف عليــه أن العمــل حــق يف، تــوفري خــدمات التأهيــل املهــين  دف  احليــاة وحنــن نســعى إىل حتقيــق االســتقرار النفســي واالجتمــ

  .إلعتماد على ذاyم  إلستقالليتهم النهائي
 .جانب هام لكي ال يكونوا عبء على أي احد: اجلانب اإلقتصادي  .٤
 .عنصر هام من عناصر التأهيل: التأهيل املهين  .٥
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  : التأهيل المهنيفلسفة 
  وتقديره احرتام الفرد املعاق •

وهـذه هـي  النظرة إىل الفرد املعاق بإحرتام وتقدير إمكاناyم بأن له قدراته ميكن استغالهلا والنظر إليـه كإنسـان ألن لديـه بعـض اإلمكانـات للعمـل
  ذه احلياة تسعى التدريب املبكر على مهنته من خالل سنوات الدراسة حىت وإن بلغ سن العمل يعتمد على ذاته ويتمكن أن يؤدي مهنته يف ه

  مبدأ االستفادة من الفرد املعوق كشخص منتج •
   إذا إنطلقنا انطالقه اجيابية أن شخص ميكن ان يستفاد منه يف ا[تمع الذي يعيش فيه فهذا يساهم يف متكينهم ويتحسنوا يف مهنتهم مقدما

  برامج التأهيل املهين ترمي إىل توجيههم وتنمية استعدادهم •
  ؟ مىت يكون ذلك 

سـبة حل وجوده يف املدرسة ويتم تأهيله مستقبال لتعويده على هذه املهنة وتوجيهه هلا وهو مشروط مبعرفة قدراyم وتـوجيههم حنـو املهنـة املنامع مرا
  هلم 

  ) ملخص فلسفة التأهيل املهين(مساعدyم على التكيف النفسي واالجتماعي واالقتصادي  •
  ام مبهنة للمستقبلللقيجيب اعداد الفرد املعاق وتدريبهم  : عموما

  :  تعريف التأهيل المهني
ضـمان مرحلة من عملية التأهيل املتصلة واملنسقة تشمل توفري خدمات مهنية مثل التوجيـه املهـين والتـدريب املهـين بقصـد متكـني الفـرد املعـوق مـن 

  .عمل مناسب واالستقرار فيه
  : أهداف التأهيل المهني

الرعاية الطبية والعالج الطبيعي والوظيفي وهـذا يعمـل علـى االقـل احلـد مـن تبعـات وتطـور االعاقـة وتقليلها وذلك من خالل أخفض االعاقة  .١
 حنو السلبية 

 العمل على مساعدة املعوق وتطوير قابليته للقيام مبتطلبات حياته اليومية ضمن حدود اعاقته وقدراته .٢
ينها وتطويرهـا مـن خـالل هـذه املهنـة الـيت  اتاحة الفرصـة أمـام املعـوق لتطـوير قدراتـه املتبقيـة سـواءا كانـت هـذه .٣ قـدرات جسـدية أو نفسـية حتسـ

 سيكون فيها ليشعر بالفائدة من قيمة وجوده وتكيفه الذايت مع ا[تمع الذي يعيش فيه 
اديني  .٤ يعمـل مبعـزل عـن الفـرد املعـوق ال إذن  اعداد املعاق لإللتحاق بعمل ما مناسـب لقـدرة هـذا الفـرد املعـاق جنبـا إىل جنـب مـع االفـراد العـ

 .وا[تمع العادي  العاديني فهو جزء من هذا ا[تمع العادي وسيتكيف مع الكل
  :  التوجيه المهني

  تبدأ عملية التأهيل بالتوجيه
  هذا التوجه ؟ ومىت يكون

   عرب مراحل دراسته يف الطفولة واملراحل األولية من حياته حىت يصل إىل سن الرشد ويكون مؤهال للعمل يف مهنة
  مع الفرد من البدايات يف املراحل املبكرة معرفة التوجيه سبق لكونه  •

  كيف يتم وما الذي حيدث فيه؟؟
  حتديد فرص العمل اليت ميكن أن تتوافر يف االفراد املعوقني هذا الفرد حسب قدراته واحتياجات واليت ختدم كل منها 

  يتم تحديد صفات وقدرات الفرد الذي يمارسها فالبد من   •
 فري بدائل وذكر هذه البدائل وتوجيه كال منها ان مل يكن هو اختار تو  .١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٥ .. إعداد هتان                                                                                                                                    عاطف حبراوى-د/ مقدمة ىف تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة  

معرفة قدرات الفـرد املعـوق وتوجيهـه للمهنـة املناسـبة جيـب ان تتوافـق املهنـة مـع قدراتـه ال ان تكـون مهنتـه تتطلـب قـدرات أعلـى سـواءا كانـت  .٢
 إخل........قدرات عقلية أو جسدية 

ختياره للمهنة وهذا عدا عن كون ناحية انسانية نبادر Xا جيب تقدميها للمعوق وذلك بناءا على ظروفه تقدمي املشورة والنصح للمعوق أثناء ا .٣
  الفردية

  تطورم نع    ؟ ي بشكل قديم كما كان في بداياتهقهل يتطور التأهيل المهني أم ي
   ؟ عوامل تطوير التأهيل املهين 

  قني مفاهيم جديدة اكدyا القوانني اليت حتمي حق املعو -١
نع االعاقة ليست سببا يف منع العمل مبا ان لديه قدرات وامكانات ميكن من خالهلا ان تنتج اعمال تناسب قدراyم إذن االعاقة ال حتد وال مت-٢

  عملهم وتشغيلهم 
ؤالء يف االنفاق عليهم للحد إىل كلفة عالية ان مل يتم تشغيل ه ؤلهناك تضخم كبري يف ميزانيات املعونات االجتماعية اليت تقدمها الدول وت-٣

  .حلل هذه املشكلة من هذه الكلفة العالية من ان تكون متصلة للمعونة االجتماعية جانب تشغيلهم هو من افضل االبواب
اء تواجــد ال-٤ ة اخلاصــة عــن التأهيــل فالرتبيــة اخلاصــة أثنــ فــرد لالعاقــة جنــاح بــرامج الرتبيــة اخلاصــة لتقــدمي متــدربني اكثــر كفــاءة ال ميكــن فصــل الرتبيــ
التطور ايضا ، والتأهيل ا[تمعي جنح يف تأهيل املعاقني،الطفل لدينا يف مؤسساتنا يف مراكزنا يف مدارسنا توجيهيه فهو متزامن مع دراستهم للفرد ،

ملهـين لالفـراد ذوي االعاقـة التكنولوجي والتطـور العلمـي والبحـث العلمـي ودراسـة امكاناyـا وتـوفري فـرص عمـل هلـم فهـذا أثـرا اجيابيـا علـى التطـوير ا
  .اخلاصة 

اختذت ا[تمعات اجراءات لتشـجيع تشـغيل االفـراد املعـاقني واتاحـة الفـرص هلـم للعمـل اخلـاص والعـام ومنافسـتهم فيـه واثبـات حضـورهم علـى -٥
  .اZم يكونوا اشخاص منتجني 

ان مراكــز التأهيــل ا[تمعــي مــن خــالل اجلمعيــات واملؤسســات  فاعليــة اســلوب التأهيــل ا[تمعــي كواحــد مــن افضــل البــدائل املهــين والتشــغيلي-٦
  .وتكاثف الناس يف تأهيلهم وتوجيههم واعدادهم للمستقبل

  .التطور التكنولوجي الذي ييسر سبل تشغيلهم وهذا أدى إىل دخوهلم سوق العمل التنافسي -٧
 ؟ الجوانب الخدمية التي يمكن تقديمها لالفراد المعوقين ماهي 

 .االرشاد يف مراكز العملاملهنة و  .١
لتـايل حلاجات املهنة تتمثل يف سبيل التأهيل املهين يف سنوات عمرهم املبكرة واالستمرار فيهـا حلـني االنتهـاء مـن عمليـة التأهيـل والتـدريب وبا .٢

 .خروجهم إىل سوق العمل التنافسي 
 اصدار التشريعات اليت حتميهم يف وسط عملهم تشغيلهم وعملهم لضمان سالمتهم .٣

  ؟ماهي هذه اخلدمات املتصلة بالتأهيل املهين 
  إخل...........قد تكون خدمات وقائية أو تسجيل أو حصر أو طبيه أو نفسيه أو اجتماعية أو تعليمية 

  :  جوانب ٣ميكن النظر إىل جوانب اخلدمات املهنية من و بوجه اخلصوص اخلدمات املهنية جانب مهم من جوانب اخلدمات االخرى 
  هم مهنيا بناءا على استعدادyم وقدراyم تأهيل-١
  )غذا تعذر وجود أماكن عمل هلم جنب إىل جنب مع االشخاص االسوياء(انشاء مصانع حممية لتشغيلهم -٢
  التشريعات املتوافرة يف حميطهم االجتماعي ويف جماالت تشغيلهم املهين-٣

  ؟ الفرق بين التأهيل المهني والعالج في العمل
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  التأهيل املهين •
ضـمان مرحلة من عملية التأهيل املتصلة واملنسقة تشمل توفري خدمات مهنية مثل التوجيـه املهـين والتـدريب املهـين بقصـد متكـني الفـرد املعـوق مـن 

  .عمل مناسب واالستقرار فيه
  العالج يف العمل •
  جزء من التأهيل الطيب .١
 .نفصالن مرتبط بالتأهيل الطيب وقد يتشابه مع التأهيل املهين إال اZم م .٢
  .عضو من اعضاء االنسان متكينه تقويته أكثر فأكثر كفاءة  رفع : الغرض االساسي منه .٣
 .يتم عالج بالعمل يف قسم العالج بالعمل مستقل عن ورش العمل  .٤

  :تعريفات مفاهيم ترتبط بالتأهيل المهني 
مشـكلة مـن خـالل إعاقتـه ختـف وطـأة املشـكلة الـيت قـد تكـون الفرد املعوق إذا مت تأهيله مبكرا ينظر إىل ذاته إىل نفسـه بانـه هـو لـيس لديـه  •

 سببا يف اعاقته ونظرته السلبية اجتاه ذاته بسبب هذه االعاقة قد يصل إىل حد أنه ينظر إىل نفسه أنه ليست لديه إعاقة من خالل التأهيل
 املهين

عمليـة ميكنـه ان يكـون منتجـا فيـه فهنـا إىل نفسـه أنـه مـن خـالل إعـادة التأهيـل فمـثال فـرد عـادي وأصـيب بإعاقـة وهـذه االعاقـة مـا اعاقـت  •
 اختصر الوقت واجلهد درب يسرتجع ما تدرب عليه سابقا يف حياته الطبيعية أو التأهيلية مستقبال

ا وهـذا ا[االت اليت يتم التأهيل عليها للمعوق عدا اZا طبيه ونفسيه أيضا هي اجتماعية ومهنية حىت كافة النواحي يتم تدريب الفرد علي • هـ
 يتم من خالل االطباء العالج الطبيعي للمرشدين اخصائي علم النفس املعلم اخصائي التأهيل 

  ؟  ل هناك فلسفة من وراء تشغيل االفرد المعوقين عقليا؟؟ وهل يمكن أن ينتجوا ويعملواه
   ...يستطيعون نعم

شـريطة أن يكـون  مثل اإلعاقة العقلية هلم درجات خمتلفه واملنغوليا احلياة هناك فلسفة وهو اتاحة مهنة وفرصة هلم للمستقبل وهناك أمثلة كثرية يف
  تدريبهم مبكرا لتوفري اجلهد والوقت هلم      

 : خطوات التأهيل المهني
  مرحلة اإلعداد اجلسمي -      ) حصر احلاالت(مرحلة اكتشاف احلاالت  -
  ة االختبار النفسيمرحل -      مرحلة البحث االجتماعي                   -
  مرحلة التقييم املهين -    مرحلة التقييم الرتبوي                         -
  مرحلة التهيئة املهنية -      مرحلة التوجيه واإلرشاد املهين والنفسي    -
  مرحلة التشغيل -       مرحلة التدريب املهين                      -
  مرحلة التتبع -
o حصر الحاالت(ف الحاالت مرحلة اكتشا(  
  :من  له البد اهدافه حتقيق إن له ينبغي لكي التأهيل من اجلانب وهذا املهين التأهيل على تدريبها يتم اليت االعاقة حاالت •

 . االعاقة حجم حتديد .١
 . االعاقة فئات حتديد  .٢
 . اخلاصة احلاجات ذوي لألفراد جتمع كل يف أو مركز كل يف رعاية إىل حباجة هي اليت االعداد حتديد  .٣
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   احمليطة البيئة من مكتسبة بيئية عوامل أو وراثية عوامل إىل تعود وهل االعاقة أسباب على التعرف بغية واكتشافها احلاالت حصر يتم بداية -
 واخلدمات واالعداد فئة كل يالئم ما ملعرفة هلم واخلدمات الربامج تقدمي بغية احلاالت رصد قضية يف التأهيل جانب من أيضا االهتمام البد -

  واالطباء املستشفى طريق عن للكشف طبيه مينحه بداية الغالب يف ذلك يكون هلؤالء وتقدميها
 صـاالت يف التسـجيل أمـاكن، الصـحة مراكـز يف املواليـد تسـجيل إدارات ومراكـز مثـل اجلانـب هـذا يف تسـاهم مؤسسات عدة معرفة من البد -

  االجتماعي التأمني مؤسسات العمل
 نـوع لتحديـد وضـرورية هامـة عمليـة وأZـا االعاقـة للحـاالت املبكـر الكشـف عمليـة تـتم أن بعـد املبكـر التـدخل يف اجيـايب أثـر تـرتك أZـا حيث -

  املعوقني لالفراد املقدمة اخلدمات وشكل
 .غاية  من أكثر لتخدم حتقق مؤسسات عدة فيها تساهم احلاالت حصر عملية :اخلالصة  ¤
o وتشمل:  مرحلة اإلعداد الجسمي  

  :غاية  من أكثر لتحقق عامة خطوات بثالث حمددة املرحلة هذه
 :العالج الطيب  )١
ا مــن يــتم أنــه ة تبــدأ ال املراحــل مجيــع يف الطــيب خطــة العــالج إعــداد خالهلــ  العــالج مثــل االخــرى اخلــدمات عــن منعــزل بشــكل الطــيب التأهيــل عمليــ

  . متكاملة عمليات هي إمنا الطبيعي
 .الطبيعي العالج لتدريبات فهي حباجة صحي كشف أو جراحية بعملية بدأت سواءا الطيب العالج عملية إمتام :اذن   ¤

 : بالعمل العالج )٢
 خاصـة مراكـز لدى تدريبه يتم االنتاجية الصبغة تأخذ أن البد وبالتايل هواية شكل على تكون فأحيانا النشاط من ما نوعا مبمارسة يقوم املريض
  . واالنشطة التدريبات هلذه ومعنوي مادي مردود تكون إمنا عيشه كونت ال أن على ينتج أنه حبيث

 . لالعاقة الفرد هلذا الفراغ وقت استغالل منها الغايات من كثري حتقيق .١
اط إىل يصــل قــد فيهــا التفكــري الن اعاقتــه يف التفكــري صــرف يــتم .٢ تمرار االحبــ  فــالعالج، اســتمر إذا الــذات اجتــاه ســليب وهــذا الفشــل يف واالســ

 .فيه  يعيش الذي ا[تمع يف عامال منتجا اصبح أنه بنفسه ويأخذ الذات على السلبيات هذه لتجاوز الفرصة تعطيه عملبال
  اعاقته وتقبل االنفعايل واهلدوء االستقرار حتقيق النفسي االطمئنان .٣
   بالعمل للعالج غاية هو النفسي التحقق :اذن  ¤
  ملاذا ؟ لعالجبا التعجيل اليتم أن التحقق النفسي شروط من
  . تأهيله اخرى طريق أو بالعمل العالج كان سواءا بطيء الغالب يف يكون فاحلسن للعالج طويل مدى تأخذ االعاقة من كثري يف ألن
 :التعويضية اليت ختدم اإلعداد اجلسمي  االجهزة استخدام )٣
 أنـه حبيـث بالشـمول يتسـم بشـكل الطـيب التقومي الشكل هذا يف يتم اجلسم ختدم فجميعها مسع أجهزة أو صناعية أطراف أو ذراع إىل حيتاج فقد 

 إىل تشـري قـد الـيت بـاحلواس اخلاصـة املرافقـة املشـكالت علـى بـالتعرف يهـتم املعـاق الفـرد هلـذا الشـاملة اخلدمـة لتقـدمي اجلسم اجهزة كافة على يركز
  . اخل....والبصر أو اضراب السمع ضعف مثل االعاقة تعدد
o وتشمل : ماعيمرحلة البحث االجت 

  من يقوم Xذه املرحله ؟
  . النقاط من جمموعة حتقيق إىل فيدعوا اجلانب هلذا يقوم اجتماعي اخصائي

  ماهي النقاط اليت حيققها اإلخصائي اإلجتماعي يف مرحلة البحث االجتماعي ؟
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 .االعاقة اسباب على التعرف .١
 .االعاقة نوع  .٢
 . االعاقة ودرجة شدة .٣
 االعاقة فيها حدثت اليت والنفسية االجتماعية االثار حتديد االعاقة فيها تسبب اليت االسباب االعاقة بظروف وماتاملعل جبمع يقوم أحيانا .٤
  إخل........ والسالمه االمن اجراءات، العمل طبيعة، سيتقاضاه الذي األجر املهين العمل مبجال اخرى بيانات مجيع .٥
 إىل يصــل حـىت االجتمـاعي البحـث وهـي هامـة مرحلــة لتحقيـق االجتمـاعي االخصـائي ممهـا مـن فهــي بالعمـل تتعلـق معلومـات عـن عبـارة هـذه •

ا املعــوق الفــرد فيهــا يعمــل عمريــة مرحلــة ة يف دراســته أثنــاء أيضــا اكادمييــ اهي املدرســ  نفســيا عليــه تــنعكس الــيت وزمالئــه مدرســني مــع عالقتــه مــ
 . سلبيا أو واجيابيا واجتماعيا

  على ماذا تشمل هذه الدراسة ؟
تقالية االتكالليـة جتـاوز نفسـه علـى واعتمـاده النفسـي واالسـتقرار االنفعـايل اجلهـد مثـل أخرى تأهيله نواحي للفرد الشخصية الدراسة ملتش  واالسـ

  ،،ذاته  خيدم فيما
 اخصــائي هاســيجمع الــيت املعلومــات مــن أيضــا هــذا اجتماعيــة كناحيــة اآلخــرين مــع العالقــات يف املهــين االعــداد برنــامج يف يســاهم هــذا الن •

  . االجتماعي التأهيل
 االنطواء ؟ قبل السلوكيات هذه تثبت اليت املشكلة ماهي درجة

 مبجـرد منطـوي أو اجتماعيـا منسـحب أنه الفرد على الحنكم السلوكيات هذه شدة درجة معرفة من البد التكيف غري السلوكيات مثل بعض •
 هذا شدة تصل أين إىل السلوك هذا تتكرر مره كم إمنا ال االنسحايب السلوك فاتتعري عليه تنطبق عنه صادر سلوك واحده ملره شاهدنا أننا

  إخل........... السلوك هذا نتيجة املعوق الفرد هذا على أثر مالذي تبعاته السلوك
 العـدواين سـلوكال أن نعـرف واحـد سـلوك ظهـور مبجـرد سـلوك تعـديل خطـة إىل حباجـة بأنـه مباشرة الفرد على حنكم ال العدواين السلوك حىت •

ى االعتــداء أو ذاتــه علــى أثــر يــرتك  تكــرار حــدوث مراتــه عــدد دراســة مــن [ــرد ظهــوره مــرة واحــده فالبــد مباشــرة ذلــك يكــون ال ممتلكــاyم علــ
 .باالعتبار السلوك

 ا[تمع ؟ وعالقة االسرة داخل الفرد  هذا سلوكيات ما أثر
  .لالخصائي لنسبةبا االجتماعي البحث ملرحلة املهيئة املراحل من فهي

 ؟  سلوكه على اخلارجية البيئة ما أثر
 البـد العوامـل هـذه سـلوكيا منطـوي الفـرد هـذا يصـبح أن إىل أدت سوي غري سليب وجعله السلوك هذا احنراف إىل أدت خارجية عوامل هناك هل
   العالج خطة لرسم ومداخل مقدمات دراستها من
  .فيه سيكون الذي املكان نفس يف املرشد أو النفس علم أو السلوكي أو االجتماعي االخصائي مع للتعاون •

  على ما ذا تشمل هذه الدراسة ؟
 الوالــدين وهـم املصــدر مـن بيانـات اخــذ مـن البــد االول املعلـم تشـاركيه فــيهم فعالقـتهم االســرة عـن تنفصـل ال االســرة عـن بيانــات تشـمل الدراسـة

  .هاعلي حنصل قد اليت املعلومات يف االصل هم) االسرة(
  كيف حنقق هذا اجلانب  ؟

ة االمـور أوليـاء دعــوة خالهلـا مـن متعــددة ظـروف توجـد يل للمركـز أو للمدرســ  العمــل جمموعـات خــالل مـن معهـم والتحــدث مـنهم البيانـات وحتصــ
  لعامةا االجتماعية الدراسة إجراء الستكمال املعلومات توصيل لتحقيق مناسبة طريقة بأي السريع االلكرتوين التواصل جمموعات
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  ماهي أدوار األخصائي اإلجتماعي ؟
  : منها  اخرى أدوار هناك إمنا فقط االدوار Xذه التعاونية عالقته تتوقف ال اخرى بأدوار يقوم االجتماعي االخصائي •

اءا لالعاقــة الفــرد التــدريب امكانيــات ى بنــ  التطوعيــة خمتلفــة االخــرى املؤسســات مــع التعــاون اآلن لالعاقــة الفــرد هــذا ذات وهــو رئيســي مســتند علــ
 بإمكانه لالعاقة مركز كل ليس بالتايل أنه من لالعاقة الفرد هلذا واجتماعي مادي دعم وحتقيق االجتماعي التدريب حتقيق يف جوهر هذا والرمسية

 نفسه املعوق الفرد ومع سرةاأل مع العالقة عن أمهية تقل ال املؤسسات مع فالعالقة لالعاقة العالج الطبيعي سبيل كل أول كافة االجهزة يوفر أن
  .لآلخر مكمل منها فكال

  االجتماعي ؟ إىل ما ذا يهدف التقييم
  .له  االجتماعية الربامج تقدمي مث املعوق للفرد االجتماعي التاريخ على التعرف إىل يهدف 
o مرحلة االختبار النفسي  

 .عاق وعالقاته وعلى تقبله ملهنة وخطة العالجوتعترب مرحلة مهمة يف عمليات التأهيل كون اإلعاقة تؤثر على شخصية امل
  ؟ إىل ماذا yدف مرحلة اإلختبار النفسي 

 النفسية الناحية من فقط ليس وقدراته استعداداته على ليتعرف تتطور إمنا احلد هذا على تتوقف وال املعوق الفرد شخصية على التعرف إىل yدف
  .النواحي مجيع من إمنا

  ؟ عاق من مجيع اجلوانب كيف نقيس قدرة الفرد امل
 أسـلفنا كمـا العقليـة االعاقة تعريف من إنطالقا وهذا له العقلية القدرة نقياس العقلي اجلانب مقياس مثل نفسية اختبارات من الفرد هذا تعريض 

  ،،املتوسط عند معيارين مبقدر العامة العقلية القدرة يف اخنفاض سابقا
   كيف حنقق ذلك 

ــيس ارات العامــة القــدرة تقــيس نفســية بإختبــارات بــل الحظنــاه أن مبجــرد أحكــام تصــدر بــأن ل  حتــدد الــيت امليــول اختبــارات وأيضــا الــذكاء إلختبــ
  املعوق الفرد منها يعاين اليت املشكالت

    ماهي اإلختبارات اليت تعرض عليه
 .) لوكسر( الذكاء اختبار .١
  )ريتشاردسون كودر( امليول اختبارات .٢
  . التكيفي السلوك وتقدير العقلي االداء ديرتق العقلية االعاقة:مثال

 .العقلية امليول اختبارات العامة العقلية القدرة السلوكية النفسية الصعوبات عن يكشف النفسي التشخيص :  الخالصة
o مرحلة التقييم التربوي   

 راسته األوىليف الغالب إذا وصل إىل مرحلة التأهيل املهين عدى مرحلة أكادميية ومت التزامن مع سنوات د
  كيف يتم اإلهتمام Xذا اجلانب وتقوميه  ؟

مالذي يستطيع كتابتـه أو قراءتـه هـل ، أو نقاط قوته ، لإلهتمام Xذا اجلانب البد من معرفة استطاعته على التأهيل وإىل أي مستوى صفي وصل
  .هلذا الفرد املعاق ، هل هو على معرفة باحلياة املهنية، يستطيع ذلك أو ال

 هو مر خبربات تعليميه متعددة  :إذن  ¤
تمراريتة مركــز العمــل ألنــه يف العمــل ســيقرأ بطاقــة ¤ ى هــذا اجلانــب واســ تثارة الدافعيــة وحتفيــزهم علــ ى اســ اوز أي خطــأ ، ال ننســ ارشــادات يتجــ

 .للسالمة العامة 
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  .فلهذا جيب التعرف على نقاط قوته أو ضعف أدائه من الناحية األكادميية لتخدمة يف عمله  •
  .كان هناك أي تقصري وأتيحت فرص اكادميية استمرارية أثنائ تشغيله لتقوميه يف هذا اجلانب ال ضري يف ذلكاذا    •
o مرحلة التقييم المهني  

 املهين ؟ التقييم إىل ماذا yدف مرحلة
   املهنية وميوله العلمية الفرد لتحديد النهائي اهلدف 

  ماهي األهداف اليت خيدمها مرحلة التقييم الرتبوي ؟
 .التشخيص .١

 والضعف القوة جوانب حتديد يف يفيد التشخيص
 . لالعاقة الفرد لتدريب مناسب حتديد مسار  .٢
 . العملية أو املهنية املستقبلية لالعاقة للفرد التنبؤ .٣
 املعاق ؟ الفرد هذا فيه ليعمل أو لتطبيقه املناسب والربنامج املهنة ماهي
  . املعوق الفرد فيها سيعمل اليت املهنة وطبيعة العمل مبكان ترتبط اليت يمالتق نتيجة، مجعت اليت املعلومات على يعتمد
o مرحلة اإلرشاد المهني والنفسي 

 هـذه لتجـاوز منكنهـا أن إىل حباجـة وهـي مبراحـل متـر االسرة االعاقة ليتقبل املعوق الفرد أسرة عن االنفصال والنفسي وعدم الطيب أمهية التشخيص
  . االخصائيني فريق مع التعاون وأيضا اخلتامية املراحل إىل تصل أن أو السلبية املراحل
  : االخصائني  على أمثلة

  . واملهين االجتماعي االخصائي منها أيضا بالتقارير ويزودنا والسيكومرتية الذكاء اختبارات يطبق النفسي االخصائي
  املهين  ؟ واالرشاد التوجيه ماهي أهداف

 . العمل سوق يف له املتاحة العمل وفرص التدريب وفرص الكاملة باملعلومات املعوق الفرد تزويد١ .١
 .املهين للنمو الفرص املعوق للفرد يتيح الذي املهين املستقبل حول املشورة تقدمي .٢
 يف تواجهـه والـيت والتحـديات التسـارع مواجهـة علـى قـادرا وجتعلـه وخـربات كافيـة مرونـة لديـه وتكـون الفرد هذا عن فيطور العمل عن الرضا .٣

 .املهنية واحلياة العمل
 . فيها يعمل اليت املؤسسة أو وا[تمع الفرد بالنفع على ويعود املهين التوافق حيقق فيما املناسب املكان يف املناسب الفرد وضع .٤
o مرحلة التهيئة المهنية   
  املهنية ؟ التهيئة مرحلة تكون مىت

   ١٨سن حىت ١٤سن تكون من
  : املهنية  التهيئة مرحلة تعريف

   للعمل مهنية yيئة مرحلة يف سنه والتجاوز الطيب فهو ١٣وسن  املدرسة سن يتجاوز فهو اخلاصة الرتبية مراحل من النهائية املرحلة ي تلكه
  املهنية ؟ التهيئة مرحلة إىل ماذا yدف

  .شكل من بأكثر املهارات هذه وتتمثل التنمية مهارات تنمية
  ية ؟ املهن التهيئة أنواع املهارت يف مرحلة

 . فيها يعمل أن ميكن مهنة ألي تلزم أولية بسيطة مهنية مهارات .١
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 . العمل وحب العمل ملادات مهارات .٢
 .ما بأشكال وترتيبها وتنظيمها املؤسسة أدوات على احملافظة مهارة تنمية .٣

  ) مـهم (  ؟   املهنية الرتبية ماهي أهداف
ارات بوضــع نقــوم الرغبــة لديــه تتــوافر مل وإن اكثــر حبريــة للعمــل ضــرورية وهــي العمــل جمــاالت يف املختلفــة املهــين املعــوقني منــو معرفــة .١  أمامــه خيــ

 .معه ويتوافق قدراته مع ليتناسب واالنتقاء منها لالختيار
 . انتاجيه حيقق حىت للموقع االنتماء جمال يف للعمل املهنية قدراyم وتنمية املعوقني لدى العملي احلس تكوين .٢
 .إن أمكن حتقيق ذلك  معيشتهم تأمني خالهلا من يستطيعون هنم على املعوقني yيئة .٣
ارة باملقــابض باملنحــدرات ســواءا هلــم احمليطــة البيئــة تكيــف حيــث العمــل متطلبــات ومــع للعمــل مالئــم عملــي منــاخ yيئــة .٤  الــيت بــاألجهزة باإلنــ

 . تكنولوجية أجهزة كانت لو حىت عليها سيعملون
 . عمل مراكز إىل التهيئة اماكن من خترجهم بعد املعوقني حتويل إمكانية .٥
 .لديهم االجيابية االجتاهات تكوين .٦
o  مرحلة التدريب المهني 

  ؟ املهين  التدريب ماهي أهداف مرحلة
 أو املنزل يف يكون ان على مكان من اكثر يف عليها التدريب يكون حيث املناسب العمل تلزم املهنية اليت على املهارات املعاق الفرد تدرب  .١

 . املهين التأهيل مراكز أو لالعم
 .باملنزل كانت وإن حىت املناسب العمل أماكن يف املهين للتدريب أمامهم الفرص اتاحة .٢
 عمل اماكن يف مستقبلي تشغيل فرص بإجياد الذهنية معوقاyم استغالل خالهلا من يستطيعون املتعددة لألنشطة املعوقني االفراد تدريب .٣

  . حقيقية
  . كلية تأهيل أساس يشكل املهين التدريب هذا -

  ؟ التدريب املهين مرحلة ساسية يف األبادى ماهي امل
  إىل جمموعة من املبادئ األساسية اخلاصة بالتدريب املهين للمعوقني تتمثل فيما يلي )  helin lerek 1978(أشارت هيلينا الريك 

  .ىت يكتسب املهارة الضرورية ليقوم بالعمل بدقة جيب أن يستمر تدريب املعوق حىت يكتسب القدرات التدريبية املطلوبة وح •
  .جيب أن يتلقى املعوقني التدريب حتت نفس الظروف والشروط اليت يتلقى حتتها غري املعوقني تدريبهم  •
  .جيب أن يليب التدريب إىل التشغيل يف املهنة اليت تدرب عليها أو يف ما  يشاXها  •
 .تدريب فالتدريب املهين غري ضروري ميكن تشغيل املعوق يف عمل مناسب بدون  •
جيب تأمني قبول املعوقني من قبل أصحاب األعمال ومنظمات *جيب أن يليب التدريب املهين متطلبات سوق العمل التنافسية كما   •

 .العمال ومجيع اجلهات املعنية التدريبية 
 .قني ووفقاً إلمكانيات التشغيل من جهة أخرى جيب أن يتم اختيار نوع التدريب بعناية فائقة وفقاً حلاجات وقدرات املعو  •
 ؟ التدريب املهين مرحلة جماالت التدريب املهين يف ماهي 

لد وبالتايل جيب أن ال يقتصر تدريب املعوق على املراكز اخلاصة بتأهيل املعوقني بل ميكن أن ميتد إىل مجيع اإلمكانيات التدريبية املتوفرة يف الب
 :لمعوقني وذلك حسب أعمارهم وقدراyم يف توفري التدريب املهين ل

 مراكز التأهيل املهين اخلاصة باملعوقني •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٢ .. إعداد هتان                                                                                                                                    عاطف حبراوى-د/ مقدمة ىف تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة  

 مراكز ومعاهد التدريب اخلاصة باملعوقني •
 املدارس والكليات الصناعية والفنية واملهنية •
 املشاغل احملمية واإلنتاجية  •
ج التلمذة املهنية أو التدريب أثناء العمل التدريب املنزيل أو من خالل برام) من خالل دورات تدريبية خاصة(املصانع والشركات واملشاغل  •

 .للمعوقني الذين ال يستطيعون العمل حتت ظروف عادية أو ال يستطيعون السفر من وإىل مكان العمل بسبب ظروف إعاقتهم 
 ؟ التدريب املهين مرحلة يف يف الصعوبات اليت تعرتض تدريب وتشغيل املعوقني ماهي 

 
 .تمع بتدريب وبتشغيل املعوقني وكذلك بقدرyم على العمل واإلنتاجضعف إميان ا[ .١
 .معارضة أصحاب العمل لتدريب ولتشغيل املعوقني ألZم عالة على املصنع أو الشركة أو املؤسسة .٢
 .صعوبة نقل العمال املعوقني من منازهلم أي مواقع التدريب والعمل وعودyم مرة أخرى إىل منازهلم  .٣
 .انني والتشريعات الالزمة إللزام أصحاب العمل بتدريب وبتشغيل املعوقني واستخدامهمعدم إصدار القو  .٤
 .عدم وجود حوافز مالية ملساعدة العمال املعوقني على االنتقال إىل أعماهلم  .٥
 .مواجهة ظروفهم اخلاصة أو تدبري وسائل مواصالت هلم  .٦
إلى استقاللية الطفل العادي والمعاق وتعمل على تأهيله بشكل إن جميع هذه الجوانب إذا أنجزت بصورة صحيحة ومناسبة تؤدي  §

 . صحيح وسليم ومتكامل 
  استراتيجيات   

 
 استراتيجيات مقترحة للنهوض بالرعاية االجتماعية وتأهيل المعوقين في العالمين العربي و اإلسالمي

إلسالمي لإلعاقة والتأهيل اسرتاتيجيات مقرتحه للنهوض بالرعاية يف دراسة قامت Xا اللجنات االستشارية مبجلس العامل ا) ٢٠٠(ذكر ألطريقي 
 :وهي كالتايل. االجتماعية وتأهيل املعوقني يف العاملني العريب واإلسالمي 

  :االستراتيجيات المقترحة 
 .الوقاية والحد من اإلعاقة 

  . والوقاء والوقاية هو كل ما وقيت به شيئاً وتوقيت الشيء واتقيتهووقى الشيء إذا صنته ووقيته عن األذى ، الوقاية يف اللغة مشتقه من الفعل وقى
أZا تلك اإلجراءات واخلدمات الوقائية الطبيعية واالجتماعية والرتبوية والنفسية ) ١٩٩٠(والقريويت ) ١٩٩٨(ويعرفها اخلطيب واحلديدي  -

ور وتفاهة الضعف أو االعتالل إىل العجز أو التغلب على العجوز والتأهيلية اليت تعمل على احليلولة دون حدوث اعتالل أو ضعف أو منع تط
 .واحليلولة دون تطور إىل حالة إعاقة وذلك ضمن ثالثة مستويات

يف البحث املطروح عنوانه سلفاً أن الشريعة اإلسالمية اهتمت بالوسائل اليت تساعد وتساهم يف الوقاية واحلد من ) ٢٠٠٠(ويذكر الطريقي  -
: م تلك الوسائل ما يلي وأه، اإلعاقة  

 : تساعد وتساهم في الوقاية والحد من اإلعاقةأهم الوسائل التي 
 .المحافظة على النظافة 

 :وفقاً لالتي توجب الشريعة اإلسالمية على كل شخص احملافظة على النظافة ،  احملافظة على الصحة وتفادياً لألمراض املعدية
 زله احملافظة على نظافة نفسه وملبسه ومن •
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 احملافظة على صحة البيئة يف منزلة ومنطقته •
احملافظة على نظافة مأكله ومشربه بتناول األطعمة واملشروبات وفقًا للمواصفات الصحية املطلوبة وصالحيتها واالبتعاد عن األطعمة  •

 واملشروبات الفاسدة
 دعم اجلهود املبذولة ملكافحة التلوث البيئي بكافة صورة •
 اويات املسلطنة يف أعمال النظافة منع استخدام الكيم •
 دعم الربامج الوقائية من األمراض املعدية واملزمنة  •
 منع استخدام الكيماويات يف املنتجات الزراعية واملأكوالت •

  :تشجيع الزواج 
التناسلية واجلنسية املسببة  ووقاية هلم  خاصة الشباب من االحنراف واإلصابة باإلمراض، سعيًا لزيادة تعداد األمة اإلسالمية بأشخاص أصحاء 

  :وفقاً لالتيتشجع اجلهات املختصة على الزواج ... ولتهيئة اجلو األسري الصحي، لإلعاقة 
  . نشر التوعية ملساعدة الزوجني يف االختيار وفقاً للمعايري واألسس الشرعية •
  . هور ومأخر الصداقتتخذ الدولة اإلجراءات اليت من شأZا تسهيل الزواج مثل الدعوة على ختفيض امل •
  . تقدمي املساعدات املالية والعينية يف االختيار للمعايري واالسس الشرعية •
  . تشجيع الزواج من خارج االسرة •
 .منح اعانات اجتماعية لألسر حمدودة الدخل  •

 :عيادات قبل الزواج 
    : باآلتيقة ختصص اجلهات املختصة عيادات لفحص املواطنني قبل الزواج للوقاية واحلد من اإلعا

 وضع السجل الطيب العائلي  •
  .  تنظيم برامج فحص دورية مكثفه •
  . تقدمي االستشارات الطبية لتفادي اإلمراض الوراثية واإلعاقات الطبيعة •
 .تفادي زواج البنت الصغرية. تقدمي االستشارات الطبية لتفادي سوء استخدام املواد الضارة •
 .ية إنشاء معهد متخصص يف األمراض الوراث •
 .إجراء فحوصات قبل الزواج •

 :المحافظه على الجنين في أثناء فترة الحمل 
جيب على اجلهات املختصة يف الدولة أن تعمل للمحافظة على صحة اجلنني أثناء فرتة احلمل تفادي حلدوث اإلعاقة أو تشوهات اجلنني عن 

 :وذالك لآلتي  الوالدة 
 .لتوعية احلامل بواجباyا يف هذه الفرتةتكثيف برامج التوعية الوقائية والصحية  -
 .توفري الرعاية الصحية الوقائية لألم احلامل -
 .التشخيص املبكر للجنني يف رحم أمة -
 .تطوير خدمات طب وجراحة وأمراض النساء والوالدة -

 :المحافظة على الطفل قبل الوالدة 
 :وذلك باآلتي فرتة الطفولة تفادياً حلدوث أية إعاقة  تسعى اجلهات املختصة يف الدولة للحفاظ على صحة الطفل خالل
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 .التوعية بأن تكون الرضاعة بقدر اإلمكان من لنب األم ملدة عامني -
 .توفري التغذية السليمة للطفل ولألم املرضع  -
 ،التطعيم والتلقيح االجباري من االمراض املعدية واملسببة لإلعاقة -
  .جية للطفل ولألم بصفة دورية متابعة الرعاية الصحية والعال -
 .لتفادي إصابة األطفال منها،توفري عوامل األمان والتأمني لكل املعدات واألجهزة الكهربائية والغازية باملنزل  -  
 .التبليغ الفوري عن أي إعاقة أو إصابة حتدث لعالجها يف الوقت املناسب -
 .شكالت اخللقية والعمل على عالجها يف وقت مبكرالقيام مبسوحات دورية بني كل وقت وآخر الكتشاف امل -
  .تقدمي العالج املناسب لتفادي األمراض واإلعاقات الناجتة عن سوء التغذيه  -

  :الحد من حوادث المرور 
 :وذلك باالتي على اجلهات املختصة أن تسعى للحد من حوادث املرور اليت تعد من أهم أسباب اإلعاقه 

 صيانتها والتأكد من سالمة استعماهلاالعمل على رصف الطرق و  -
 .القيام بالفحص والتفتيش الدوري للسيارات واملركبات للتأكد من صالحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية -
 .التشديد يف شروط منح رخص القيادة  -
  .ه وااللتزام مبقاعد االطفالالتوعية بضرورة االلتزام بلوائح وقواعد وإرشادات املرور مثل القيادة السليمه ولبس األحزم -
  :الحد من الحوادث العامة  

 :باالتي جيب على اجلهات املختصة العمل على احلد من حوادث العمل واحلريق والكوارث 
 .التأكد من مواصفات وجودة وسالمة املكنات ومعدات وأجهزة العمل املختلفة -
 .ت املختلفةتوفري وسائل األمان من احلريق من كل األجهزه واملعدا -
 .احملافظة على البيئة العمل الصاحلة -
 .توفري التدريب املهين للمعاقني على املكنات واملعدات واآلليات املختلفة -
 :استمرار الرعاية والتوعية الوقائية والصحية  

 : باالتي. دي مسببات اإلعاقة املختلفةعلى اجلهات املختصة يف الدولة العمل على استمرار الرعاية والتوعية الوقائية والصحية وذلك لتفا
 .إتاحة الرعاية األولية للمواطنني بصفة عامة ورعاية األمومة والطفولة بصفة خاصة -
 .ختصيص برامج معينة يف أجهزة اإلعالم املختلفة للتوعية خبطورة اإلعاقة وأسباXا وآثارها -
 توعية الوقائية والصحية واإلعاقةإصدار النشرات واملطبوعات والكتب وا[الت يف جمال ال -
 . إقامة الندوات واحملاضرات يف األحياء والقرى واملدن يف جمال التوعية الوقائية والصحية واإلعاقة -
 :رعاية المسنين   

 :وذلك باآلتي على اجلهات املختصة يف الدولة توفري العناية الالزمة للمسنني حىت ال حتدث إعاقة 
 نزلية املتكاملة هلمتوفري الرعاية امل -
 .توفري املكان املناسب هلم إذا مل يكونوا مستقرين مع أهلهم -
 .ربطهم بأسرهم بتنظيم الزيارات الدورية هلم -
 . توفري الرعاية الطبية والصحية الآلزمة هلم -
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ولعلنا هنا يف هذه السطور . ا املبدأ تطبيقهإن الوقاية مبدأ يضم الكثري من اإلجراءات واإلرشادات والتوضيحات اليت تسهل على العاملني Xذ
  مستويات الوقاية أوالً نتطرق إىل بعض اإلجراءات الصحية الوقائية اليت تعمل على احلد من حدوث اإلعاقات ولكن قبل ذلك نود عرض 

  : مستويات الوقاية 
 :المستوى االول 

  لة دون حدوث االعتالل أو الضعف الوقاية يف هذا املستوى وهو املستوى األول إىل احليلو  yدف -
مجلة جمموعه من اإلجراءات اليت متنع تعرض الفرد هلذا االعتالل أو الضعف وyدف أيضا الوقاية يف هذا املستوى إىل  وذلك يتم من خالل -

 .خفض نسبة اإلصابة يف ا[تمع أما الوسائل املستخدمة لتحقيق مثل هذا اهلدف فهي عديدة 
اتّباع قواعد األمن والسالمة العامة يف األماكن  التطعيم ضد األمراض ، حتسني مستوى رعاية االمهات واألطفال ، اطر البيئة ،إزالة خم : وتشمل

الرتبية الوقائية ،العناية النفسية ،املختلفة توعية ا[تمعات، التخطيط ملرحلة ما قبل الزواج واحلمل برامج االرشاد اجليين، فحص ما قبل الزواج 
 .وغري ذلك،العناية يف األم واملولود يف مرحلة الوالدة ، العناية باملواليد،الجتماعية بالطفل، الرعاية الصحية لألم احلامل وا
 :المستوى الثاني  
راد الوقاية يف هذا املستوى املستوى الثاين إىل احلد ومنع تطور وتفاقم االعتالل أو الضعف واىل عجز وبالتايل خفض نسبة األف yدف -

  العاجزين يف ا[تمع 
  . برامج الكشف املبكر والتدخل املبكر من خالل العالج الفوري واملناسب حلاالت االعتالل والضعف وذلك من خالل -
تلف طرق الوقاية الثانوية يف التعريف املبكر على األفراد الذين يعانون من ضعف أو اعتالل ما مث يتم تزويدهم بأنواع العالج املخ ومتثل  -

 .واملناسبة حلالة الضعف طبية كانت أم تربوية أم نفسية أم اجتماعيه أم صحية 
 : المستوى الثالث

  الوقاية يف املستوى الثالث إىل التغلب على حالة العجز واحليلولة دون تفاقم هذه احلالة وتطورها إىل احلالة إعاقة  yدف -
ما ميكنه استعادته من قدرات جسيمه كانت أم عقليه أم تربوية أم نفسية أم اجتماعيه   مساعدة الفرد العاجز على استعادة وذلك من خالل -

  .ومنع حدوث مضاعفات او التخفيف منها على أقل تقدير 
 فهي تتمثل يف اخلدمات الرتبوية اخلاصة والتأهيلية أما بالنسبة للوسائل والطرق واإلجراءات اليت ميكن توظيفها لتحقيق مثل هذا اهلدف -

واخلدمات الرتبوية واالرشادية وتعديل اجتاهات ا[تمع السلبيه حنو اإلعاقة وذوي ) وغريها ، نطق ولغة ، وظيفي ، عالج طبيعي (املساندة 
 االحتياجات اخلاصة 

األخصائي املهين من هنا يتضح ماجيب أن تكون عليه عملية التأهيل للمعاقني من تكامل وتضافر جهود الطبيب ، وأخصائي العالج الطبيعي و 
رحلة حيث يعمل اجلميع بروح الفريق ، هذا مع ما جيب أن يوضع يف االعتبار من أن عملية التأهيل عملية مستقرة تبدأ مع الفرد منذ انتهاء امل

وبذلك  دون معاناة  العالجية وثبوت اإلعاقة ، حىت عودته إىل ا[تمع مرة أخرى ، عضواً بناءاً ، يستطيع أن يعيش حياته معتمداً على ذاته
تصطبغ سياسة التأهيل بطابع اقتصادي واجتماعي شامل ، وهي ماyدف إليه اجلهود التنمية االجتماعية الشاملة ، لتحقيق رفاهية الفرد من 

 .جانب ، ورفاهية ا[تمع من جانب آخر 
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