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 ممخص الدراسة بالمغة العربية 

 مقّدمة الدراسة ومشكمتها: -أولا 

بالفرد ذوي االحتياجات الخاصة من فكرة اإلعتماد  االنتقالتؤّكد فمسفة التأىيل الميني عمى دور   
عمى اآلخرين إلى ضرورة االعتماد عمى الذات ، وذلك من خالل زيادة القدرات لمفرد ، واإلعداد 

مناسبة لو كحق والتدريب عمى مينة مناسبة لميولو واستعداداتو وقدراتو والعمل عمى توفير فرص عمل 
من حقوقو اإلنسانية ، والتي ال تؤدي فقط لتحسين المستوى المادي بل وعمى المستوى النفسي ، 

 وبالتالي تمكين الفرد ذوي االحتياجات الخاصة من االندماج االجتماعي واالقتصادي .

ي لممعوقين وقد تبّين من خالل اطالع الباحث عمى األدب النظري وزيارة مراكز التأىيل المين    
وجود فارق بين ما يوصي بو األدب النظري المتعمق ببرامج التأىيل الميني وبين ما ىو مطبق عمى 
أرض الواقع فعال ، وبما أّن العاممون يقومون بأدوار عديدة في برامج التأىيل الميني بدًأ من مرحمة 

برامج لذلك يمكن اعتبارىم الركيزة التقييم حتى المتابعة ، وبالتالي ليم الدور األكبر في نجاح ىذه ال
عطاء حكم موضوعي  األساسية في الكشف عن مدى فاعمية ىذه البرامج فيم مصدر ميم لتقويميا وا 

 عمى مدى نجاح أو تقصير أو فشل تمك البرامج. 

ما درنجة تقويم برامج التأهيل المهبي  لذلك يمكن تحديد مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي:   
 ين من ونجهة بظر العاممين بها؟ لممعوق

 ىدفت الدراسة إلى التعّرف عمى ما يمي:  أهداف الدراسة: -ثابياا 
 التقييم الميني في برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين بيا .  مرحمةدرجة توفر  .1
التوجيو واإلرشاد الميني في برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر  مرحمةدرجة توفر  .2

 العاممين بيا . 
 التييئة المينية في برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين بيا.  مرحمةدرجة توفر  .3
 بيا . التدريب في برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين  مرحمةدرجة توفر  .4
 التشغيل في برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين بيا .  مرحمةدرجة توفر  .5
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 المتابعة في برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين بيا.   مرحمةدرجة توفر  .6
 بيا  . أكثر مراحل التأىيل الميني تطبيقًا في برامج التأىيل الميني من وجية نظر العاممين .7
درجة استفادة المعوقين من برامج التأىيل الميني لممعوقين داخل مراكز التأىيل الميني لممعوقين  .8

 من وجية نظر العاممين بيا .
درجة وجود الصعوبات والمشكالت التي تعيق تحقيق أىداف برامج التأىيل الميني لممعوقين من  .9

 وجية نظر العاممين بيا .
التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين باختالف متغّير الفروق في تقييم برامج   .11

 الجنس ألفراد عينة الدراسة .
الفروق في تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين باختالف متغّير عدد   .11

 سنوات الخبرة ألفراد عينة الدراسة .
من وجية نظر العاممين باختالف متغّير  الفروق في تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين  .12

 المؤىل العممي ألفراد عينة الدراسة .
 أسئمة الدراسة: -ثالثاا 

ما درنجة تقويم برامج التأهيل المهبي لممعوقين من ونجهة  تجيب الدراسة عن السؤال الرئيس اآلتي:
 بظر العاممين بها؟ 

 ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
التقييم الميني في برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين بيا  مرحمةرجة توفر ما د .1

 أفراد عينة الدراسة ؟ .
التوجيو واإلرشاد الميني في برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر  مرحمةما درجة توفر  .2

 العاممين بيا أفراد عينة الدراسة ؟ .
التييئة المينية في برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين بيا  مرحمةما درجة توفر  .3

 أفراد عينة الدراسة؟. 
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التدريب الميني في برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين بيا  مرحمةما درجة توفر  .4
 أفراد عينة الدراسة؟. 

لميني لممعوقين من وجية نظر العاممين بيا أفراد التشغيل في برامج التأىيل ا مرحمةما درجة توفر  .5
 عينة الدراسة؟. 

المتابعة في برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين بيا أفراد  مرحمةما درجة توفر  .6
 عينة الدراسة؟. 

من  عوقينلمم التأىيل الميني مراكزفي  التأىيل الميني تطبيقاً برامج ما أكثر مراحل  السؤال الثابي : .7
 ؟.أفراد عينة الدراسة وجية نظر العاممين بيا 

داخل مراكز التأىيل  لممعوقين استفادة المعوقين من برامج التأىيل الميني درجةما  السؤال الثالث : .8
 ؟.أفراد عينة الدراسة الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين بيا 

وجود الصعوبات والمشكالت التي تعيق تحقيق أىداف برامج التأىيل الميني  درجةما  السؤال الرابع : .9
 ؟.أفراد عينة الدراسة  لممعوقين من وجية نظر العاممين بيا

 بيا وجية نظر العاممين لممعوقين من برامج التأىيل المينيتقييم في توجد فروق ىل  السؤال الخامس : .11
 ؟ .ألفراد عينة الدراسة  الجنسوفقًا لمتغير 

 بيا وجية نظر العاممين لممعوقين من برامج التأىيل المينيتقييم في توجد فروق ىل  السؤال السادس : .11
 وفقًا لمتغير عدد سنوات الخيرة الوظيفية ألفراد عينة الدراسة ؟ .

 بيا وجية نظر العاممين لممعوقين من برامج التأىيل المينيتقييم في توجد فروق ىل  السؤال السابع: .12
 ؟ . لمتغير المؤىل العممي ألفراد عينة الدراسة وفقاً 

 أدوات الدراسة: -رابعاا 
 ( بندًا .99)أداة الدراسة ىي استبانة من إعداد الباحث تكونت من   

 منجتمع الدراسة وعيبته :  -خامساا 
إذ قام الباحث باختيار عينة مقصودة من المجتمع ،  (عاماًل وعاممة87بمغ مجتمع الدراسة )  

 ( عاماًل وعاممة .58األصمي لمدراسة الحالية بمغت)

 مبهج الدراسة: -سادساا 
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 لقد اقتضى العمل من أجل تحقيق أىداف الدراسة اتباع المنيج الوصفي التحميمي .   
 بتائج الدراسة: -سابعاا 

لممعوقين الرئيس إلى أّن تقييم برامج التأىيل الميني أشارت نتيجة السؤال  بتينجة السؤال الرئيسي :
بشكل عام من وجية نظر العاممين في مراكز التأىيل الميني لممعوقين جاءت بدرجة متوسطة ، إذ 

 (.1.828بمغ المتوسط الحسابي الرتبي لالستبانة ككل )
إلى درجة منخفضة في توفر شروط التقييم أشارت نتيجة السؤال األول  األول :الفرعي بتينجة السؤال 

 التأىيل الميني لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة .الميني في مراكز 

إلى درجة منخفضة في توفر شروط أشارت نتيجة السؤال الثاني الثابي :  الفرعي بتينجة السؤال
 التوجيو واالرشاد الميني في مراكز التأىيل الميني لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة .

إلى درجة منخفضة في توفر شروط أشارت نتيجة السؤال الثالث لثالث : االفرعي بتينجة السؤال 
 شروط التييئة المينية في مراكز التأىيل الميني لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة .

إلى درجة منخفضة في توفر شروط أشارت نتيجة السؤال الرابع الرابع : الفرعي بتينجة السؤال 
 اكز التأىيل الميني لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة .التدريب الميني في مر 

إلى درجة منخفضة في توفر شروط أشارت نتيجة السؤال الخامس  الخامس :الفرعي بتينجة السؤال 
 التشغيل الميني في مراكز التأىيل الميني لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة .

إلى درجة منخفضة في توفر شروط أشارت نتيجة السؤال السادس  : السادسالفرعي بتينجة السؤال 
 المتابعة في مراكز التأىيل الميني لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة .

إلى وجود درجة منخفضة في تطبيق مراحل برامج  أشارت نتيجة السؤال السابع  :ثابيالبتينجة السؤال 
أكثر مراحل برامج التأىيل الميني راد عينة الدراسة، كما يالحظ أّن التأىيل الميني وفقًا إلجابات أف

أفراد عينة الدراسة كانت مرحمة التوجيو  لممعوقين تطبيقًا في مراكز التأىيل الميني من وجية نظر
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واإلرشاد الميني ، تمييا مرحمة التشغيل الميني ، تمييا مرحمة المتابعة ، تمييا مرحمة التدريب الميني  
 . مييا مرحمة التقييم الميني ، تمييا مرحمة التييئة المينية، ت

إلى وجود درجة متوسطة لدى المعوقين والمجتمع أشارت نتيجة السؤال الثامن  :ثالث البتينجة السؤال 
 . في اإلستفادة من برامج التأىيل الميني وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة

إلى وجود درجة مرتفعة من الصعوبات والمشكالت أشارت نتيجة السؤال التاسع  :لرابعابتينجة السؤال 
،ومن أىم  التي تعيق تحقيق أىداف التأىيل الميني لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة

 الصعوبات نقص الكوادر المؤىمة ، والضعف في توفير الدورات التدريبية .

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين جة السؤال العاشر إلى أشارت نتي :خامس البتينجة السؤال 
الستبانة تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية 

 وفقًا لمتغير الجنس

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين أشارت نتيجة السؤال الحادي عشر إلى :  سادسالبتينجة السؤال 
الستبانة تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية 

 وفقًا لمتغير الخبرة الوظيفية .

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين أشارت نتيجة السؤال الثاني عشر إلى :  سابعالبتينجة السؤال 
الستبانة تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين رجات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية متوسطات د

 وفقًا لمتغير المؤىل  العممي .
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 ممخص الدراسة بالمغة األنجببية 
Abstract: 

 Introduction  to The study and its problem 

 The vocational rehabilitation philosophy emphasizes  the role of the 
transition to the individual with special needs from the idea of relying on 
others to the need for self-reliance and by increasing the capacity of the 
individual and the setup and training suitable for inclinations profession 
and aptitudes and abilities and work to provide appropriate his 
employment as a right of his human rights and which will lead not just to 
improve the physical level and even at the psychological level and thus 
enable the individual with special needs of economic and social 
integration. 

 And considers individuals with special needs part of the community and 
of the nature of human diversity and as a result of disability in this 
category lost the ability to normal life and the ability to much enrollment 
of business except that an individual with special needs, like any other 
individual his abilities and aptitudes for learning and working and 
engaging in building society 

 And may show through informed researcher at the theoretical literature 
and visit the vocational rehabilitation center and there is a difference 
between what is recommended by the literature theory on vocational 
rehabilitation and programs between what is implemented on the ground, 
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actually it was found that many of the graduates of these centers did not 
get  opportunities work suitable for them and many of these graduates 
do not wish to attend these centers due to ineffective and this is what 
make the searcher  do a search to evaluate those programs and 
demonstrate their effectiveness and the importance that they play in the 
rehabilitation of the disabled and since the employees are doing many 
roles in vocational rehabilitation programs starting from the evaluation 
phase until the follow-up and thus have a major role in the success of 
these programs so it can be considered the main pillar in the detection of 
the effectiveness of these programs understand important source of 
straightened and give an objective judgment on the success or default or 
failure of these programs. 

So it can study the problem of identifying the problem by asking the 
study follows President: What degree calendar vocational rehabilitation 
programs for the disabled from the perspective of employees? 

 Second:  Objectives of the study 

 The study aimed to identify the following 

1- Degree availability  of the professional assessment in vocational 
rehabilitation programs for the disabled from the perspective of 
employees. 
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2-Degree availability  of the  guidance terms and career counseling in 
vocational rehabilitation programs for the disabled from the perspective of 
employees 

3- Degree availability  professional configuration terms of vocational 
rehabilitation programs for the disabled from the perspective of 
employees 

4- Degree availability of training terms in  vocational rehabilitation 
programs for the disabled from the perspective of employees. 

5-Degree availability of operating conditions in the vocational 
rehabilitation program for the disabled from the perspective of employees 

6- Degree availability of  follow-up in terms of availability of vocational 
rehabilitation program for the disabled from the perspective of employees 

7-The More applied stages of  vocational rehabilitation in vocational 
rehabilitation for the disabled from the perspective of employees Program 

8-The benefit degree of the disabled in vocational rehabilitation program 
for the disabled in vocational rehabilitation centers for the disabled from 
the perspective of employees 

9-The degree of the existence of difficulties and problems that hinder the 
achievement of the objectives of the vocational rehabilitation program for 
the disabled from the perspective of employees 
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10-Differences in the evaluation of vocational rehabilitation program for 
the disabled from the perspective of workers depending on the variable 
sex to members of the study sample 

11-Differences in the evaluation of vocational rehabilitation program for 
the disabled from the perspective of workers  variable depending on the 
number of years of experience for members of the study sample 

12-Differences in the evaluation of vocational rehabilitation programs for 
the disabled from the perspective of workers in different educational 
qualification variable for members of the study sample 

 Third: the study questions 

 The study answers of  the main following question: What degree of 
counseling  of  vocational rehabilitation programs for the disabled from 
the perspective of employees? 

And branched of the main question the following sub-questions: 

1-What degree of  vocational evaluation terms  of vocational 
rehabilitation programs for the disabled from the perspective of its staff 
study sample? 

2-What degree of vocational counseling & guidance  terms  in vocational 
rehabilitation programs for the disabled from the perspective of its staff 
study sample? 



الدراسة  ملخص  

 

 
213 

 

3-What degree of vocational  rehabilitation  terms of vocational 
rehabilitation programs for the disabled from the perspective of its staff 
study sample? 

4-What degree of  vocational training terms availability in  vocational 
rehabilitation programs for the disabled from the perspective of its staff 
study sample? 

5-What degree of availability of operating conditions in vocational 
rehabilitation programs for the disabled from the perspective of its staff 
study sample 

6-What degree of follow-up terms  availability of vocational rehabilitation 
for the disabled from the perspective of employees programs study 
sample? 

7-What most of applied  vocational rehabilitation programs in vocational 
rehabilitation centers for the disabled from the perspective of its staff 
study sample? 

8-What is the degree of benefit of disabled of vocational rehabilitation 
programs for the disabled in vocational rehabilitation centers for the 
disabled from the perspective of its staff study sample? 

9-What is the degree of  existence of difficulties and problems that 
obtain  the achievement of the objectives of vocational rehabilitation 
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programs for the disabled from the perspective of staff members of the 
study sample? 

10-Are there differences in the evaluation of vocational rehabilitation 
programs for the disabled from the perspective of employees according 
to gender for members of the study sample? 

11-Are there differences in the evaluation of vocational rehabilitation 
programs for the disabled from the perspective of employees, according 
to a variable number of years of career experience for members of the 
study sample? 

12-Are there differences in the evaluation of vocational rehabilitation 
programs for the disabled from the perspective of employees, according 
to the variable of academic qualification for members of the study 
sample? 

 Fourth : study materials 

 The study material  means  evaluation  prepared by the researcher 
consisted of ( 99) terms spread over three key areas and six sub-areas 
item with alternatives Triple answer (OK = 3 , agree to some extent = 2, 
Disagree = 1)  as follows 

The first field  : stages of vocational rehabilitation programs :  includes 
six sub-areas and it is the field of vocational evaluation  , field of 
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guidance and career counseling ,  professional field configuration ,  the 
field of vocational training , operating field and follow-up field. 

The second field  :  the field  of the disabled community benefit from 
vocational rehabilitation programs for the disabled. 

The third field:  the difficulties and problems that hinder the achievement 
of the objectives of vocational rehabilitation programs for the disabled 

 Fifth:  study sample 

 The current study society  represents all the workers in the vocational 
rehabilitation centers in the governorate  of Damascus and Quneitra  , 
their numbers and totaling according to the Disabilities Department of the 
Ministry of Social Affairs for the academic year (2014-2015) statistics 
and it is the year in which the study applied  ( 87 )workers  , as the 
researcher  chooses  a deliberate sample of the original community of 
the current study  reached ( 58) workers  and they are approximately  all  
the original members of the community with the exception of the 
exploratory sample, which amounted to ( 24) workers and worker and 
with the exception of ( 5) workers refused to participate in answering the 
questionnaire items for personal  & healthy reasons . 

 Sixth : Study curriculum 

 The  work required in order to achieve the study  purposes  to follow 
the descriptive analytical method, which is interested in the description of 
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the phenomenon as a specific problem or photographed quantified by 
data collection and standardized information on the phenomenon or 
problem to classified , analyzed and subjected to accurate  study goals. 

 Seventh:  procedures  of implementation of the study  

1-Writing the current theoretical framework for the study to return to the 
literature relating to special education vocational rehabilitation for the 
disabled and the review of previous studies of Arab and foreign near the 
current study 

2-Preparing a questionnaire to assess the vocational rehabilitation 
program and verification of several forms of sincerity and persistence and 
used as a tool to find out the degree of implementation steps vocational 
rehabilitation program for the disabled and the degree of benefit and 
difficulties from the viewpoint of its staff members of the study sample 

3-Determine the study society  and its samples  appointed where select 
the original society for the study of all workers vocational rehabilitation 
centers for disabled persons in the governorate  of Damascus and 
Quneitra and the number of workers and working are ( 87 ) chosen of   
them unintended selected sample numbered factor and working ( 58). 

4-Application  of study material of the study sample in the period 
between ( 1-8-2015) up to ( 25-8-2015) to know the degree of 
implementation steps of  vocational rehabilitation programs for the 
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disabled and the degree of benefit and difficulties from the viewpoint of 
its staff study sample 

5-Conducting statistical treatment of the data obtained by the study 
sample. 

6-Discuss the results of the current study in the light of the reality on the 
ground which took all stages of preparation and implementation of the 
study and application material  and in comparison with the results of 
previous studies light. 

7-Reaching set of suggestions  that could be useful in improving 
vocational rehabilitation programs for the disabled and optimization. 

 Eighth : results of the study 

1-Result of first  sub-question referred to score low  degree in 
vocational evaluation terms in vocational rehabilitation centers for the 
disabled, according to the study sample answers. 

2-  Result of  the second question referred to : a low degree in the 
availability of vocational guidance and counseling terms of vocational 
training centers for the disabled, according to the study sample answers. 

3-Result  of the third question  referred to : a low degree in the 
availability of professional configuration terms  in vocational rehabilitation 
centers for the disabled in accordance with the terms and conditions of 
the study sample answers 



الدراسة  ملخص  

 

 
211 

 

4-Result of the fourth question referred to : a low-grade in terms of 
vocational training in vocational rehabilitation centers for the disabled, 
according to the study sample answers 

5-Result of the fifth question referred to: a  low degree  in the availability 
of professional operating conditions in vocational rehabilitation centers for 
the disabled, according to the study sample answers. 

6-Result of the sixth question referred to : a low degree in the 
availability of follow-up  terms of vocational training centers for the 
disabled, according to the study sample answers 

7-Result of second   question referred to :  a low degree in the stages 
application  of vocational rehabilitation programs, according to the 
answers the study sample and it also noted  that more stages of the 
vocational rehabilitation programs implemented in vocational rehabilitation 
centers from the standpoint of the study sample was guidance and 
career counseling stage followed by a stage Operating followed by 
professional follow-up phase followed by vocational training phase 
followed by professional evaluation phase followed by professional 
initialization phase 

8-Result the third question referred to :  the presence of a medium 
degree of persons with disabilities and the community to benefit from 
vocational rehabilitation programs, according to the study sample 
answers. 
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9-Result the forth question referred  to : the existence of a high degree 
of difficulties and problems that hinder the achievement of vocational 
rehabilitation for the disabled in accordance with the objectives of the 
study sample answers and the most important difficulties of shortage of 
qualified personnel and weaknesses in the provision of training courses. 

10-Result the fifth question referred to:   a non-existence  of statistically 
significant differences between the mean scores of the study sample to 
the total score to identify the calendar vocational rehabilitation programs 
for the disabled in accordance with the variable sex. 

11-Result of the sixth  question referred to : non- existence of 
statistically significant differences between the mean scores of the study 
sample to the total score to identify the calendar vocational rehabilitation 
programs for the disabled, according to the variable functional expertise. 

12-Result of the  seventh question  referred to :  non-existence  of 
statistically significant differences between the mean scores of the study 
sample to the total score to identify the calendar vocational rehabilitation 
programs for the disabled in accordance with the educational qualification 
variable. 
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 واًل: مقدمة الدراسة :أ

ونتيجة ،  المجتمع ومن طبيعة التنوع البشرييعتبر األفراد ذوي االحتياجات الخاصة جزء من  
 ،كثير من األعمال ب الحياة السوية والقدرة عمى االلتحاقاإلصابة بالعجز فقدت ىذه الفئة القدرة عمى 

الفرد ذوي االحتياجات الخاصة كأي فرد آخر لو قدراتو واستعداداتو لمتعمم والعمل واالنخراط   أنّ إالّ 
 في بناء المجتمع .

لى مشكمة اإلعاقة من زاوية خيرية إنسانية فقط بل ىي مشكمة اقتصادية إكما ال يمكن النظر 
 خطوة إلى طريق التنمية االقتصادية عية ، وما التأىيل الميني لذوي االحتياجات الخاصة إالّ اجتما

ل اإلعاقة رأس المال البشري ىو المحور األساسي في كل زاوية ، وتشكّ  باعتبار أنّ  االجتماعية ،
ي ، لذا األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ىم جزء من رأس المال البشر  عقبة في طريق التنمية ألنّ 

يجب أن يؤخذ بعين االعتبار عند وضع برامج التأىيل الميني لذوي االحتياجات الخالصة في 
المؤسسات الحكومية واألىمية لما تقوم بو من دور في تأىيل ذوي االحتياجات الخاصة ليكونوا 

 فاعمين في المجتمع. 

د ذوي االحتياجات الخاصة من فكرة افر ألنتقال بافمسفة التأىيل الميني عمى دور اإلد تؤكّ و    
لى ضرورة االعتماد عمى الذات ، وذلك من خالل زيادة القدرات لمفرد ، إعتماد عمى اآلخرين اإل

فرص عمل  واإلعداد والتدريب عمى مينة مناسبة لميولو واستعداداتو وقدراتو والعمل عمى توفير
بل وعمى  ط لتحسين المستوى المادياإلنسانية ، والتي ال تؤدي فق مناسبة لو كحق من حقوقو

، وبالتالي تمكين الفرد ذوي االحتياجات الخاصة من االندماج االجتماعي المستوى النفسي
 واالقتصادي .

في مجال االتفاقيات والعيود والمواثيق عمى  متسارعاً  وقد شيدت العقود الثالثة األخيرة تطوراً    
نب حقوق اإلنسان ، وقد حظيت فئة األفراد ذوي المستوى الدولي والعربي التي تناولت جوا

ت األمم المتحدة العقد الدولي لإلعاقة االحتياجات الخاصة بنصيب وافر من التطور ، حيث تبنّ 
خاللو تطوير وتحسين أوضاعيم ، وقد اتخذت العديد من دول العالم خطوات  ( وتمّ 1983-1992)
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التأىيل الميني لتمكينيم من المشاركة الثقافية  كبيرة في مجال إنشاء برامج إنجازاتىامة وحققت 
والسياسية واالقتصادية واالستمتاع بالحياة األسرية وأداءىم لمحياة االجتماعية الطبيعية ، وكذلك 

األفراد ذوي االحتياجات الخاصة وتمثل بالعقد باتخذت الدول العربية الخطوات الالزمة لمنيوض 
( ىدف يؤدي 96شتمل عمى )( محور وي11العقد ) ( حيث تضمن ىذا2013-2004العربي )
بو النصر أ)   حداث تحول شامل في الحياة االقتصادية واالجتماعية في العالم العربي .إلى إتنفيذىا 

 (68-65، ص2004، 

االىتمام الرئيسي  فمسفة التأىيل تقوم عمى أساس أنّ  ( أنّ 2005الزعمط ، ")الزعمطويرى "     
و الشخص المستيدف في عممية التأىيل وال يستطيع العيش في معزل عن ألنّ  اإلنسانيتركز عمى 

ر فيو كشخص عضو في ىذا ؤثّ ر بو أو ي  نساني قد يتأثّ إو يعيش في مجتمع بقية األفراد حيث أنّ 
المجتمع وتعتبر عممية التأىيل مسؤولية اجتماعية عامة تتطمب التخطيط والعمل والدعم عمى كافة 

عتماد عمى النتقال بالمعوق من قبول فكرة اإلفمسفة التأىيل تؤكد عمى دور ا لك فإنّ وكذ المستويات ،
اآلخرين إلى ضرورة االعتماد عمى الذات وذلك عن طريق االستقالل الذاتي واستعادة المعوق 
ل ألقصى درجة من درجات القدرة الجسمية والعقمية والحسية المتبقية لديو، ىذا باإلضافة إلى تقبّ 

 والعمل عمى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل لو في البيئة كحق من حقوقو ق اجتماعياً المعو 
فمسفة التأىيل تقوم عمى أساس تقبل المعوق واحترام حقوقو المشروعة في النواحي السياسية  ، كما أنّ 

عممية والمدنية وذلك بغض النظر عن طبيعة اإلعاقة ، وبناء عميو فإن  واإلنسانيةواالجتماعية 
التأىيل تعتبر شكل من أشكال الضمان االجتماعي لممعوق وحماية الستقاللو مما يساعد عمى 

                                                                          (17،ص2005)الزعمط،  جديد بالرغم من إعاقتو .  التكيف من

أىداف التأىيل الميني ىي توفير الفرص  أىمّ  منو ويرتكز التأىيل الميني عمى مجموعة     
واإلمكانات الالزمة في مجال العالج والرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية سواء من خالل األسرة أو 
المؤسسات المتخصصة في ميدان الخدمات االجتماعية المتنوعة ، وكذلك إتاحة فرص التعميم 

ىا في الميادين والمراحل التعميمية المختمفة و توسيع لممعوقين والعمل عمى اكتساب المعرفة ونمو 
مجاالت التدريب والتأىيل الميني والعمل عمى تطوير مجاالت ىذا التدريب بما يتناسب مع ميول 
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توفير فرص العمل والتشغيل في مختمف قطاعات النشاط  إلىواستعدادات المعوقين وباإلضافة 
وتمكين المعوقين من عممية االندماج االجتماعي  االقتصادي واالجتماعي الحكومي أو الخاص

) المرجع السابق ، مع واتجاىات أفراده نحوىم. واكتساب الثقة بأنفسيم والعمل عمى زيادة ثقة المجت
                                             (64ص

 ثانيًا: مشكمة الدراسة وأسئمتها:

ات الخاصة أحد عناصر عممية التأىيل المنسقة والشاممة يعتبر التأىيل الميني لذوي االحتياج    
تمكين الفرد ذوي االحتياجات الخاصة من االندماج االجتماعي واالقتصادي في  إلىالتي تيدف 

( عمى أىمية برامج التأىيل الميني ليس 2008الجندي ، ) في دراستو المجتمع ، حيث يؤكد الجندي
نّ   ، الفائدة التي تعود بيا من الناحيتين االقتصادية واالجتماعيةما عمى عمى الصعيد الشخصي فقط وا 

ال وقادر لى عنصر منتج وفعّ إل من عنصر مستيمك وعالة وبالتالي تمكين الفرد المعاق من التحوّ 
وذلك من  عمى اإلسيام في تطور المجتمع من ناحية وتحقيق االندماج االجتماعي من ناحية أخرى ،

فرصة عمل مناسبة لو  يجادإناسبة لميولو واستعداداتو وقدراتو وبالتالي خالل تدريبو عمى مينة م
ن   ومعتمداً  منتجاً  ن يكون شخصاً أتساعده  لى التخطيط إتحقيق ىذا الغرض يحتاج  عمى نفسو . وا 

وأساليب تقديم وتنفيذ برامج التأىيل الميني لذوي  ائقلى الدراية بطر إروسة ، باإلضافة والبرامج المد
ىذا األمر  فإن  لكافية والنقص في تمك  البرامج اجات الخاصة ، وفي حال عدم توفر الدراية ااالحتي

المجتمع  معمى استعداد الفرد ذوي الحاجات الخاصة وقدرتو عمى االستفادة منيا في تقدّ  ينعكس سمباّ 
لميني يمعب التخطيط الدقيق لبرامج التأىيل ا عمى أن   (1990طيب ، )الخ، وىذا ما أكده الخطيب 

العاتق األكبر  عمى أن   د أيضاً في تحقيق الرضا عن تمك البرامج وبالتالي زيادة فاعميتيا ، وأكّ  دوراً 
يم العنصر األساس والفعال في في تحقيق تمك الفاعمية يقع عمى عاتق العاممين عمى تمك البرامج ألنّ 

 نجاحيا.
وزيارة مركز التأىيل الميني لممعوقين وجود  ن من خالل اطالع الباحث عمى األدب النظريتبيّ وقد  

فارق بين ما يوصي بو األدب النظري المتعمق ببرامج التأىيل الميني وبين ما ىو مطبق عمى أرض 
ة ليم الكثير من خريجي ىذه المراكز لم يحصموا عمى فرص عمل مناسب ن أن  حيث تبيّ  الواقع فعال ،
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بيذه المراكز نظرا لعدم جدواىا ،  وىذا  لتحاقاال يرغبون في ىؤالء الخريجين ال الكثير من أن  ، كما 
ي تمعبيا وذلك لألىمية الت اعميتيامج وتبيان مدى فالقيام ببحث لتقويم تمك البرا إلىما دعا الباحث 

        .في تأىيل المعاقين 
 التقييم حتى المتابعةن يقومون بأدوار عديدة في برامج التأىيل الميني بدًأ من مرحمة يالعامم وبما أنّ 

، وبالتالي ليم الدور األكبر في نجاح ىذه البرامج لذلك يمكن اعتبارىم الركيزة األساسية في الكشف 
عطاء حكم موضوعي عمى مدى نجاح أو  ويميافيم مصدر ميم لتق عن مدى فاعمية ىذه البرامج وا 
 تقصير أو فشل تمك البرامج. 

برامج التأهيل المهني  تقويمدرجة ما  :اآلتيبالسؤال الرئيس مشكمة الدراسة  يمكن تحديدلذلك    
 لممعوقين من وجهة نظر العاممين بها؟ 

 :الفرعية اآلتيةاألسئمة عن السؤال الرئيس ويتفرع 
 من وجية نظر العاممين بيا لممعوقين التقييم الميني في برامج التأىيل الميني مرحمة ما درجة توفر .1

 .؟  أفراد عينة الدراسة
من وجية نظر  لممعوقين التوجيو واإلرشاد الميني في برامج التأىيل الميني مرحمةما درجة توفر  .2

 .؟  أفراد عينة الدراسة العاممين بيا
 من وجية نظر العاممين بيا لممعوقين التييئة المينية في برامج التأىيل الميني مرحمة ما درجة توفر .3

 ؟. أفراد عينة الدراسة
وجية نظر العاممين  لممعوقين منفي برامج التأىيل الميني  الميني التدريب مرحمةما درجة توفر  .4

 ؟. أفراد عينة الدراسة بيا
أفراد  وجية نظر العاممين بيا لممعوقين منالتشغيل في برامج التأىيل الميني  مرحمةما درجة توفر  .5

 ؟. عينة الدراسة
أفراد  من وجية نظر العاممين بيا لممعوقينيني المتابعة في برامج التأىيل الم مرحمة ما درجة توفر .6

 ؟. عينة الدراسة
من وجية  لممعوقين التأىيل الميني مراكزفي  التأىيل الميني تطبيقاً برامج ما أكثر مراحل  السؤال الثاني :

 ؟. أفراد عينة الدراسةنظر العاممين بيا 
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داخل مراكز التأىيل الميني  لممعوقين استفادة المعوقين من برامج التأىيل الميني درجةما  السؤال الثالث :
 ؟. أفراد عينة الدراسةلممعوقين من وجية نظر العاممين بيا 

وجود الصعوبات والمشكالت التي تعيق تحقيق أىداف برامج التأىيل الميني  درجةما  السؤال الرابع :
 ؟. أفراد عينة الدراسة الممعوقين من وجية نظر العاممين بي

وفقًا  بيا وجية نظر العاممين من لممعوقين برامج التأىيل المينيتقييم في توجد فروق ىل  : الخامسالسؤال 
 . ؟ ألفراد عينة الدراسة الجنسمتغير ل

وفقًا  بيا وجية نظر العاممين من لممعوقين برامج التأىيل المينيتقييم في توجد فروق ىل  : السادسالسؤال 
 . ؟ ألفراد عينة الدراسة عدد سنوات الخيرة الوظيفيةمتغير ل

وفقًا  بيا وجية نظر العاممين لممعوقين من برامج التأىيل المينيتقييم في توجد فروق ىل  :السابعالسؤال 
 ؟ . لمتغير المؤىل العممي ألفراد عينة الدراسة

 ثالثًا: أهمية الدراسة :

 تبرز أىمية الدراسة من كونيا تناولت برامج التأىيل الميني المتبعة في مراكز التأىيل ، فكلّ     
العمميات التي تسبق التأىيل الميني من تدخل مبكر ووضع برامج تربوية وتقديم الخدمات والمعينات 

يا تعتبر وسائل مساعدة لتحقيق غاية وىي الـتأىيل ض عن القصور لدى المعاق ، كمّ التي تعوّ 
دماجوالميني لممعاق   إذا لمف الوسائل ،  في المجتمع ، لذلك يعتبر التأىيل ىو الغاية لكل من ىذه وا 
جيود، لذلك تتوضح ماإلستفادة منو ويعتبر ىدر لموقت وال ذا فاعمية فميس من الممكنيكن البرنامج 

 اط التالية :أىمية ىذه الدراسة في النق

عداد دورات تدريبية أثناء الخدمة إين بيا قد يفيد المشرفين عمييم بف عمى آراء العاممالتعرّ  .1
 لتدريبيم عمى جوانب تجعميم أكثر كفاءة وفعالية في تطبيق البرامج .

لكبر  تأتي أىمية الدراسة من كونيا تتناول برامج التأىيل الميني لذوي الحاجات الخاصة نظراً  .2
 في المجتمع. ةإنتاجيذه الفئة ، ولما تتضمنو من قوة حجم ى

المتبعة في مراكز التأىيل الميني  قد تعطي ىذه الدراسة صور واضحة عن برامج التأىيل الميني .3
 . في الجميورية العربية السورية

 ل ىذه الدراسة إضافة في مجال التأىيل الميني لذوي االحتياجات الخاصة .تمثّ  .4
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 راسة:رابعًا: أهداف الد

 ف عمى ما يمي:لى التعرّ إتيدف الدراسة    

 . من وجية نظر العاممين بيا  لممعوقين التقييم الميني في برامج التأىيل الميني مرحمة درجة توفر .1
من وجية نظر  لممعوقين التوجيو واإلرشاد الميني في برامج التأىيل الميني مرحمةدرجة توفر  .2

 . العاممين بيا 
 . من وجية نظر العاممين بيا لممعوقين التييئة المينية في برامج التأىيل الميني مرحمة درجة توفر .3
 .  من وجية نظر العاممين بيا لممعوقينالتدريب في برامج التأىيل الميني  مرحمةدرجة توفر  .4
 .  من وجية نظر العاممين بيا لممعوقينالتشغيل في برامج التأىيل الميني  مرحمةدرجة توفر  .5
   .ية نظر العاممين بيامن وج لممعوقينالمتابعة في برامج التأىيل الميني  مرحمة درجة توفر .6
 . من وجية نظر العاممين بيا  المينيفي برامج التأىيل  أكثر مراحل التأىيل الميني تطبيقاً  .7
عوقين داخل مراكز التأىيل الميني لمم لممعوقين استفادة المعوقين من برامج التأىيل الميني درجة .8

 .من وجية نظر العاممين بيا 
معوقين من وجود الصعوبات والمشكالت التي تعيق تحقيق أىداف برامج التأىيل الميني لم درجة .9

 . وجية نظر العاممين بيا
 الجنسر متغيّ وجية نظر العاممين باختالف  من لممعوقين برامج التأىيل المينيتقييم في الفروق   .10

 ألفراد عينة الدراسة .
ر عدد متغيّ وجية نظر العاممين باختالف  من لممعوقين برامج التأىيل المينيتقييم في روق الف  .11

 نوات الخبرة ألفراد عينة الدراسة .س
مؤىل ر المتغيّ وجية نظر العاممين باختالف  من لممعوقين برامج التأىيل المينيتقييم في الفروق   .12

 العممي ألفراد عينة الدراسة .
 الدراسة وعينته:خامسًا: مجتمع 

جميع العاممين في مراكز التأىيل الميني لممعوقين في محافظتي ل مجتمع الدراسة الحالية بتمثّ    
لمعام  دائرة اإلعاقة في وزارة الشؤون االجتماعيةوالبالغ عددىم حسب إحصائيات دمشق والقنيطرة 

قام الباحث  إذ،  وعاممةعاماًل (78)وىو العام الذي ط بقت فيو الدراسة  (2015-2014)الدراسي 
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( عاماًل وعاممة وىم تقريبًا 57باختيار عينة مقصودة من المجتمع األصمي لمدراسة الحالية بمغت)
( عاماًل وعاممة، وباستثناء 24جميع أفراد المجتمع األصمي باستثناء العينة االستطالعية التي بمغت)

 بنود االستبانة ألسباب شخصية وصحية.( عاممين رفضوا المشاركة في اإلجابة عمى 5)

 حدود الدراسة:  سادسًا:

 في مدينتي دمشق والقنيطرة .الحكومية  الحدود المكانية :مراكز التأىيل الميني 

 2015-2014في عام لدراسة اأداة تطبيق  تمّ الحدود الزمانية : 

 القنيطرة . الحدود البشرية :العاممين في مراكز التأىيل الميني في مدينتي دمشق و

 :متغيرات الدراسة سابعًا:

 رات وىي : الجنس ، الخبرة ، المؤىل العممي .متغيّ  ةثالث دراسة ال تتضمن المتغيرات المستقمة :

مراكز التأىيل الميني لممعوقين في برامج التأىيل في ات التابعة : وجية نظر العاممين المتغير 
  .الميني

 

 :  ثامنًا: مصطمحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

ما ىدف  احرزا: قياس النتائج المرغوبة وغير المرغوبة الناتجة عن إجراء أو برنامج قصد بو  ويمالتق
 (20، ص2003الزراع،  )  .لو قيمة عند القائم بو 

وسمبيات برامج التأىيل الميني لممعوقين ومدى  إيجابيات: بأنو التعرف عمى  ويعرفه الباحث إجرائيا
 تحقيق األىداف المرجوة منو وقياسو من خالل الدرجة المتصمة عمى استبيان التقويم المعد لمدراسة .
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: مجموعة المعارف والعمميات والميارات واألنشطة المنظمة التي تستيدف توجيو وتدريب البرامج 
ى القيام بيا فنيون إلدارة ىذه لّ و ة خالل فترة زمنية محددة يتالمعوقين عمى ميارات ونشاطات متعدد

 (46، ص1982شرف ،  العمميات . )

ىو تمك العممية المنظمة والمستمرة والتي تيدف إلى إيصال الفرد المعوق إلى أعمى درجة  التأهيل :
التي يستطيع الوصول ممكنة من النواحي الطبية واالجتماعية والنفسية والتربوية والمينية واالقتصادية 

 (15،ص2005)الزعمط،   إلييا حيث تتداخل خطوات ىذه العممية.

إعادة الفرد العاجز لمعمل المالئم لحالو في حدود ما  إلى: ىو العممية التي تيدف  التأهيل المهني
مكاناتتبقى لو من قدرات  والشعور لمتحرر من العجز تساعده عمى تحسين أحوالو المادية والنفسية  وا 

 (17) المرجع السابق ،ص  . بالنقص

: ىي مجموعة اإلجراءات المخططة والمنظمة التي يخضع ليا   برامج التأهيل المهني لممعوقين
مناسب والتكيف  الفرد ذي االحتياجات الخاصة وتساعده عمى اكتساب المين والحصول عمى عمل

 (57، ص 2004)عبد القادر ،مع المجتمع .    

من تقييم وتييئة مينية وتدريب وتوجيو  اإلجراءاتيا تمك العمميات أو : بأنّ  إجرائيالباحث ويعرفها ا
 التي تتبع في مراكز التأىيل الميني في مركزي دمشق والقنيطرة . وعمل ومتابعة

الحسية أو اإلمكانات  ىو كل فرد يعاني من خمل أو ضعف في القدرات العقمية أو المعوق :
 (13، ص2007،) عبيد  . الجسدية

و كل فرد يعاني من قصور في بعض القدرات الجسمية أو النفسية أو : بأنّ  إجرائياويعرفه الباحث 
العقمية أو االجتماعية تعوقو عن ممارسة أي تعمم أو نشاط بنفس الدرجة التي يقوم بيا الفرد العادي 

 قنيطرة .في مراكز التأىيل في مدينتي دمشق وال المسجمين ، وىم جميع األفراد
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بمراكز التأىيل  : يقصد بيم الييئة الفنية واإلدارية التي تعمل العاممون في برامج التأهيل المهني
) عبيد  .وأخصائيين اجتماعين ونفسيين  ينومدربين ميني من مديرين وأطباء الميني لممعوقين

 (20، ص2007،

: بأنيم مجموعة من الفنيين المتخصصين في تطبيق برامج التأىيل  إجرائياويعرف الباحث العاممون 
 دمشق والقنيطرة . مدينتي الميني في مراكز التأىيل الميني في
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 اإلطبر النظزي -الفصل الثبني 
 التقىين :  -األول احملىر             

 متهيد 
  أوالً : هفهىم التقىين

 أدوات التقىين وأهدافه . ثبنيًب:
تطبيقبت القيبس والتقىين يف الرتبية اخلبصة :  ثبلثًب :

 وتتضون :
 . ادلسح والتعزف ببألفزاد الذين هن حببجة خلدهبت الرتبية اخلبصة.1
 تقزيز وتقيين الرباهج التعليوية واسرتاتيجيبتهب ..2
 تقزيز هستىي األداء احلبيل للوعبق وتقزيز احلبجبت الرتبىية ..3
 القزارات حىل التصنيف والىضع يف الزاهج ..4
 تقىين الرباهج ..5

 اخلبمتة .
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 تمهيد :

، والمسافة بيف مسكنو  ، وكيفو ، فقاس مالبسو األرضلقد استخدـ اإلنساف القياس منذ أف وجد عمى   
 الحداد...الخ( حاجات الناس. -ومكاف الغذاء، ثـ أخذ يستخدـ أدوات لمقياس ليناسب عممو ) النجار

،  ، أو مستوى تحصيمو ...الخ ، أو مستوى معرفتو، أو أداءه ا إلى معرفة مستوى قدرتوويحتاج الفرد منّ 
، فيو يحتاج لمعرفة مستوى التحصيؿ الدراسي  لو كاف ىذا الفرد يقوـ بعممية التعميـحاجة  ويكوف الحاؿ أشدّ 

،  فيـ، وليوصؿ ليـ المعمومة بالشكؿ الصحيح الذي يُ  ف مف توضيح ما لـ يتضح ليـ، ليتمكّ  لمطالب
ة جدًا في ة ضرورية ىامّ ، فالتقويـ عمميّ  منيـ الدرجة التي يستحقيا عند اختبارىـ ف مف إعطاء كؿّ وليتمكّ 

 مية التربوية والتعميمية. مالع

، ووضع األىداؼ والبرامج التي تنّفذ خالليا التقويـ جزء ال يتجزأ مف عممية التدريس والتعميـ إفّ يمكف القوؿ 
صالح المراكز والمعاىد وما تتضمنو مف برامج تأىيمية تربوية  حد المداخؿ اليامة إلصالح التعميـ وتطويرهأو  وا 

 ـ الرسائؿ العممية، وتجرى البحوث والدراسات،قدّ جمو المؤتمرات وتُ أ، وىو ىدؼ تعقد مف ومينية واجتماعية 
فيو يوجو المنظومة التعميمية عمى اختالؼ مكوناتيا، ومياـ العامميف ،  وتعقد حولو الحوارات والمناقشات

قيقيا، وبموغ مستويات عالية فييا، وكافة العناصر الداخمة فييا نحو انتقاء أىداؼ العممية التعميمية، ونحو تح
المؤسسات والمراكز والمعاىد عمى ـ كفاءتو، و و يساعد المتعمـ عمى تقويـ أدائو، والمعمـ عمى تقويكما أنّ ،  فييا

 افة عناصر العممية التعميمية.، والمشرؼ عمى حسف توجييو وكتطوير وتحسيف برامجيا 

، وىو عممية مقصودة يقـو مف خالليا المعنيوف ا لإلدارات والقيادات بعدًا ميمًا وضروريً  ويعتبر التقويـ
لتعميمية، بيدؼ المناىج وكافة جوانب العممية االبرامج و  جودة و باإلشراؼ والتعديؿ بالتأكد مف نوعية 

التي يتـ الحصوؿ عمييا باستخداـ وسائؿ  عامة عمى تحميؿ البياناتبصفة  ويعتمد التقويـ،  التحسيف والتطوير
 ، بيدؼ التعرؼ عمى التغيرات التي تطرأ عمى نمو المتعمـ. واالستباناتالقياس المختمفة وأىميا االختبارات 
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ير ىو الذي يؤدي إلى تغيير بعض األىداؼ وتعديؿ البعض اآلخر، ويؤدي كذلؾ إلى تغي والتقويـ الناجح
، وعمى عميمية والتدريبة كالت التي تواجو العممية التويمقي الضوء عمى المش، طرائؽ التدريس والوسائؿ المتبعة

  مما يساعد عمى تدعيـ جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعؼ.لبرامج نب القوة والضعؼ في عناصر اجوا

 مفهوم التقويم :أواًل : 

اـ بمعنى تو فقمالعرب : قوـ : أقمت الشيء وقوّ التقويـ لغة : مف جذر " ؽ . و . ـ " جاء في لساف  -ٔ
 ( ٓٓ٘) لساف العرب ، صعتداؿ الشيء واستواؤه .إاستقاـ ، واالستقامة : 

مر قاؿ قّومتو فتقّوـ أي عّدلت الشيء فتعّدؿ وقواـ األوفي منجد المغة واإلعالـ : قّوـ الشيء عّدلو ، يُ   
 وقـو المتاع جعؿ لو قيمة معمومة .  بو ، ـوما يقو  وقيامو : نظامو ،وعماده ،

عوجاج الشيء ، وفي نفس الوقت إعطاءه قيمة ليذا إوـ التقويـ يفيد لغويًا : إصالح مفي ا تقدـ يتضح أف  ممّ 
 الشيء وتقديره والحكـ عميو .

التقويـ مجموعة  أفّ  (Bloomبموـ ) يذكرو  ،ف دت تعاريؼ التقويـ مف طرؼ الباحثياصطالحًا : لقد تعدّ  -ٕ
رات عمى مجموعة مف المتعمميف مع تحديد مقدار ف فيما إذا جرت بالفعؿ تغيّ مة مف األدلة التي تبيّ منظّ 

 ( ٜٔ، ص ٜٜٜٔ. ) حشروبي ، ر عمى التمميذ بمفرده ودرجة ذلؾ التغيّ 

 ثانياً : تعريف التقويم :

صدار أحكاـ عمييا ، وبيانات التقييـ في ذاتيا ليست  يعّرف التقويم بأّنو : عممية تفسير معمومات التقييـ وا 
جيدة أو رديئة بؿ إّنيا ببساطة تعكس ما يجري في حجرة الدراسة ، وتصبح ىذه المعمومات ذات قيمة حيف 

ليا . والسؤاؿ المفتاحي  إتقانوى نقرر فحسب أّنيا تعكس شيئًا نقّيمو ونثّمنو ، مثال إجادة لمقسمة المطموبة ومد
 (  ٖٔ، ص ٕٓٓٓ) جابر ،   الميذ ما نريدىـ أف يتعّمموه ؟ .في التقويـ ىؿ يتعّمـ الت

ىػػػػػو مجمػػػػوع اإلجػػػػػراءات التػػػػػي يػػػػػتـ بواسػػػػػطتيا جمػػػػع بيانػػػػػات خاصػػػػػة بفػػػػػرد أو بمشػػػػػروع أو بظػػػػػاىرة  :والتقوووووويم   
مفًا مػػػػف أجػػػػؿ اتخػػػػاذ قػػػػرارات ىػػػػداؼ محػػػػددة سػػػػودراسػػػػة ىػػػػذه البيانػػػػات بأسػػػػموب عممػػػػي لمتأكػػػػد مػػػػف مػػػػدى تحقيػػػػؽ أ

 ( ٖٙ، ص ٕٓٓٓ) طعيمة ،   ة.معين
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بأّنو عبارة عف عمميات منظمة اليدؼ منيا جمع المعمومات وتحميميا ، لتحديد مدى تحّقؽ  ويعّرف أيضاً 
خاذ قرارات بشأنيا ، إذ يشير ىذا التعريؼ إلى ضرورة إعداد التدريسية مف قبؿ المتعمميف وات األىداؼ

) عبد اليادي ،  ّنيا عممية صادقة قبؿ كّؿ شيء .األىداؼ التدريسية كخطوة أولى في عممية التدريس أل
 ( ٛٙ، ص ٕٔٓٓ

 (:التمييز بين المفاهيم المتعمقة بالتقويم ) التقييم ، القياس ثالثًا : 
مصطمح التقويـ أـ التقييـ ؟  يما أصح في االستخداـ ،التقويـ والتقييـ ىؿ يوجد اختالؼ بيف المفيوميف ؟ وأيّ   

Assesment, Evaluation  ّالكممتيف تفيداف بياف قيمة الشيء فاألولى صحيحة لغويًا وأعـ ويراد معاف  إف
 ، فإذا قيؿ أفّ  اجعدة فيي تعني بياف قيمة الشيء ، وتعني كما رأينا سابقًا ، تعديؿ أو تصحيح ما إعوج

ذا قاؿ أنّ ثمنّ و ـ األثاث فمعنى ذلؾ أنّ شخصًا ما قي   لو ـ الغصف فمعنى ذلؾ عدّ و قوّ و وجعؿ لو قيمة معمومة ، وا 
 حو أي جعمو مستقيمًا ، ولمتقويـ استعماالت أخرى ، كالتقويـ الزمني ، وتقويـ البمداف والتقويـ التربوي . وصحّ 

أعـ مف مصطمح أشمؿ و  مفيوـ التقويـ يعد   بعض الباحثيف في مجاؿ القياس والتقويـ ، يرى بأفّ  غير أفّ 
 المصطمحيف متشابياف وال ضرورة لمتفريؽ بينيما .  التقييـ ، والبعض اآلخر يرى بأفّ 

لغرض ما عمى قيمة األفكار ، األعماؿ ، الحموؿ  و إصدار حكـ( التقييـ بأنّ   Bloomوعميو يعرؼ بموـ )   
ة وفعالية األشياء ويكوف التقييـ ات لتقدير مدى كفاية ودقؽ ، المواد . ويتضمف ذلؾ استخداـ محكّ ائ، الطر 

 ( ٚٙ، ص ٕٔٓٓ) عبد اليادي ،         كميًا أو كيفيًا .
ـ  فانو بأنّ ( فيعرّ (Thorondike & Halgenا ثورندايؾ وىالؾ أمّ     الحكـ عمى قبوؿ أو  و وصؼ شيء ما ، ث

 مالئمة ما وصؼ . 
ؽ األىداؼ التربوية مف قبؿ د مدى تحقّ التقييـ عممية منيجية تحدّ  ( فيرى أف  Cronlundا كروف لند )أمّ  

 و يعد وصفا كميًا وكيفيًا باإلضافة إلى الحكـ عمى القيمة . التالميذ كما أن  
 ( ٛٙ) المرجع نفسو ، صد بواسطتيا قيمة ما يحدث . التقييـ عممية تحدّ  ( فيرى أفّ   Traversا ترافوز) أمّ  

ا يعرفونو ويستطيعوف عممو . وىناؾ طرؽ كثيرة ية جمع معمومات عف التالميذ ، عمّ ممعالتقييـ أيضًا : ىو 
لجمع ىذه المعمومات عمى سبيؿ المثاؿ : مالحظة التالميذ وىـ يتعمموف ، ويفحص ما ينتجونو أو باختيار 

 تعممو التالميذ ؟ ؿ إلى ما ينتوصّ  معرفتيـ وميارتيـ . والسؤاؿ المفتاحي في التقييـ ىو : كيؼ نستطيع أف  
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ا القياس : فيشير إلى مقدار ما يعطي مف قيـ عديدة لسمة معينة في وقت معيف ، وىذا المقدار يوجد أمّ 
 ( ٗٓٔ، ص ٕ٘ٓٓ) الفتالوي ، ( . ٘ٚ( أو )  ٓ٘بصورة كمية ، قد يكوف بإعطاء درجة ) 

التقويـ أشمؿ مف القياس ، بالرغـ مف  يجب التمييز بينيما عمى أساس أف   يتداخؿ مفيوـ القياس بالتقويـ لكفْ  
ويبحث القياس التربوي عمومًا في قياس ،  ف وسائؿ القياس وىي االختباراتالتقويـ يمجأ إلى وسيمة م أفّ 

ا المفيـو أمّ  كرية والحركية المختمفة وغيرىا .الخصائص الموجودة لدى األفراد ، مثؿ الذكاء والقدرات الف
ة أو سمة معينة ، مثؿ ( ، يشير إلى الجوانب الكمية التي تصؼ خاصّ     Measurementالعممي لمقياس )

ارتفاع سائؿ ، أو حجـ كرة ، أو ضغط غازي ، االستعداد المفظي لطفؿ أو التحصيؿ الدراسي لطالب ، كما 
 يشير إلى عممية المعمومات ، وترتيبيا بطريقة منظمة . وبذلؾ يتضمف مفيـو القياس مف ىذا المنظور مف

 عممية جمع المعمومات وتنظيميا ، وكذلؾ نتيجة ىذه العممية . 
كميًا  فالقياس يعطي وصفاً ، يـ والتقييـ كثيرًا ما يحدث خمط بيف المفاىيـ السابقة التعريؼ ، القياس والتقو و  

ا إلى اىد سمة معينة أو أكثر لدى الفرد مع تحديد مقدارىا ، يتوقؼ عند ىذا الحد وال يتعدّ لمسموؾ ، ويحدّ 
مع استنادنا إلى معيار أو محؾ  اً إصدار الحكـ عمى السموؾ أو السمة المقاسة ، ولكف إذا أصدرنا حكمًا قيميّ 

نا بذلؾ تكوف قد تخطينا وصؼ الدرجة إلى تقويميا والحكـ عمى مستوى األداء . فإذا كاف أداء معيف ، فأنّ 
 ا إذا قررنا أفّ يا مقبولة ، أمّ ؽ المحؾ ونحكـ عمييا بأنّ تفو  ٖٓٔالدرجة  مثاًل ، فإف   ٕٓٔاألداء المقبوؿ  محؾّ 

جة أو األداء ر عمى الد حكمًا كيفياً   نار نا بذلؾ تكوف قد أصد، فإنّ  تناظر تقدير أداء جيد مثالً  ٖٓٔالدرجة 
 مو  .الذي تمثّ 

فيو  Evaluationإذًا ىو الوصؼ الكمي الموضوعي لألداء ، أّما التقويـ    Measurementفالقياس  
الحكـ الكيفي الوصفي عمى الدرجة ممثاًل في التقدير النوعي لألداء ، وىذا الحكـ يفيد في اتخاذ قرار معيف 

التقويـ بيذا الشكؿ  البعض أف   ما يظف  وربّ ، رجة ، أو اقتراح إجراء مناسب لو بشأف الفرد الذي حصؿ عمى الد
ا النظر نجد أّنو عممية اؤىا ، ولكف إذا أمعنّ عممية بسيطة يمكف ألي فرد غير متخصص أو متمّرس إجر 

دوات قياس متنوعة أصادقة مف مصادر متعددة باستخداـ منيجية تتطمب جمع بيانات موضوعّية ومعمومات 
إصدار أحكاـ أو اتخاذ قرارات مناسبة  إليياة يستند في ضوء أىداؼ محددة بيدؼ التوصؿ إلى تقديرات كميّ 

 ( ٚ٘-٘٘، ص ٕ٘ٓٓش ، ) البط   تتعمؽ باألفراد .
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 فه :اهدأالتقويم و  رابعًا :أدوار
التقويـ بمفيومو العممي يختمؼ بالطبع عف التقويـ الذي يقوـ بو اإلنساف في حياتو اليومية ، عمى الرغـ  فّ إ  

 ـ األطعمة التيقوّ العديد مف األشياء التي يواجييا في حياتو اليومية ، فيو يُ ـ اإلنساف العادي يقوّ  مف أفّ 
يأكميا ، واألشياء التي يمبسيا ، والكتب التي يقرأىا ، واألماكف التي يزورىا وغير ذلؾ . ويتضمف ىذا التقويـ 

و ليس تقويمًا عمميًا بالمعنى المتعارؼ عميو التقويـ غير الحكـ عمى الشيء المطموب عمى الرغـ مف أنّ 
ضاءتو  وكفاءة إلى تقدير مدير المدرسة لفاعمية الرسمي ، وىو يترواح بيف حكـ عمى حسف تيوية الفصؿ وا 

ولكف يصعب الركوف إلى نتائج ىذا النوع مف التقويـ في اتخاذ القرارات التربوية ، ، أعضاء الييئة التدريسية 
 عتماد عمى التقويـ العممي المنظـ .مف اإل ومف ىنا كاف البد  

المنظور يمكف أف يطبؽ في مختمؼ المواقؼ التربوية سواء كاف تقويـ أفراد أو تقويـ  ومفيوـ التقويـ مف ىذا 
 لمادةفمثال يمكف االسترشاد بيذا المفيوـ عمى مدى فاعمية أنشطة تعميمية معينة وفقًا ،  مشروعات وبرامج 

آخر ، وكذلؾ  محددة ، ومعرفة ما إذا كاف تأثير نشاط أو برنامج معيف أفضؿ مف تأثير نشاط أو برنامج
  .ينةالمتغيرات التي تأثرت مف جراء تنفيذ نشاط أو برنامج معيف عمى جماعة ذات خصائص مع عمى ؼتعرّ ال

تقويـ دور في إعداد المعمميف وأنشطتيـ ، وفي عممية بناء ممالتقويـ في المجاالت التربوية ف د أدواروبذلؾ تتعدّ 
 نتقاءاـ ، وفي تجديدية المتعمقة بتحسيف عمميات التعميـ والتعمّ المناىج الدراسية ، وفي التجارب الميدانية ال

ف أو تعديمو أو إلغائو . أفضؿ االستراتيجيات والتقنيات التربوية ، وفي الحكـ عمى استمرار برنامج تربوي معي  
وتوجيييـ ـ الدراسي لمطالب وتحديد مستواىـ التحصيمي لمتقويـ دور بالغ األىمية في متابعة التقدّ  كما أف  

يكوف لمتقويـ أدوار  وأدواره ، فعادةً  التوجيو التعميمي والميني . ولذلؾ ال ينبغي أف نخمط بيف أىداؼ التقويـ
دور مف ىذه  ما يرتبط بكؿ  ىكذا بالنسبة لبرنامج تعميمي معيف ، ولكف ربّ متعددة بؿ ويجب أف يكوف التقويـ 

ما يكوف أحد أدوار التقويـ تحسيف وتطوير بناء منيج معيف ، ربّ  األدوار العديد مف األىداؼ . فمثاًل في عممية
الدور العديد مف األىداؼ أو األسئمة التي تتطمب إجابة مثؿ : ىؿ  المنيج أثناء عممية بنائو ، ويرتبط بيذا

سوف لبنائو ؟ وىؿ عمميات ًا في أذىاف القائميف ببنائو ؟ وىؿ ىـ متحمّ أىداؼ المنيج واضحة وضوحًا تامّ 
 البناء وفؽ ىذه األىداؼ بالفعؿ ؟ وىكذا . 



إلطبر النظزيا                                                                              :لثبنيالفصل ا  

 

 
ٔٚ 

 

ؽ بمساعدة المسؤوليف عف تنفيذ المنيج في اتخاذ قرار دور آخر يتعمّ  دىذا الصدما يكوف لعممية التقويـ في ربّ  
 نة وفقًا لمنتائج التي أبرزتيا عممية التقويـ في الدور السابؽ .بشأف تبرير استخدامو في مرحمة تعميمية معيّ 

اإلجابة عنيا والتي  ا أىداؼ التقويـ فتتعمؽ باألسئمة المراددور التقويـ يتعمؽ بالنشاط المراد تقويمو ، أمّ  أي أف  
 عداد وتصميـ وتنفيذ ىذا النشاط .إاعمية إمكانية وفتتبمور حوؿ 

تقويـ ىذا التمييز بيف أدوار التقويـ وأىدافو يزيؿ التخوؼ والقمؽ الذي يعتري كؿ مف يسمع كممة  ولعؿ   
Evaluation  ّفكثيرًا ما يرتبط التقويـ بالكشؼ عف مواطف  ، المفيوـ اء ليذاد الجانب اإليجابي  البن  ويؤك

 ٕٔٓٓ) عبد اليادي ، . و البشرية الضعؼ والقصور سواء في األدوات أو األفراد أو في اإلمكانات المادية 
 ( ٕٚ، ص

ه ىو عف التقويـ بشكؿ عاـ وبشكؿ أقرب إلى التقويـ التربوي ويرى الباحث أّف كّؿ ما ذكر عف التقويـ أعال   
ذا ما تطرقنا إلى التربية الخاصة فإّننا سوؼ نتعّرؼ أكثر عمى تطبيقات القياس موضوع التقويـ في  ، وا 

 .والتقويـ في ميداف التربية الخاصة والتي يدخؿ ضمنيا تقويـ البرامج 

 التربية الخاصة :تطبيقات القياس والتقويم في خامساً : 
ة لمممارسات األساسية التي تتـ في ميداف نات الرئيسحدى المكوّ إلقياس والتقويـ التربوي والنفسي يعتبر ا  

ؿ القاعدة واألساس التي تبنى عميو جميع الممارسات شكّ التربية الخاصة ، فنواتج إجراءات القياس والتقويـ تُ 
األفراد ذوي تشخيص يطاؿ منيا عممية  ما سواءً  ، اف التربية الخاصةفي إطار ميد اتخاذىاوالقرارات التي يتـ 

مية ة التعمّ أـ بناء العممية التعميميّ ، و ميداف التربية الخاصة بخدماتو ليـ وألسرىـ الحاجات الخاصة التي يتوجّ 
 أـ ضبط الجودة والنوعية في برامج وخدمات ميداف التربية الخاصة  ، التي تتـ في إطار ميداف التربية الخاصة

إجراءات القياس والتقويـ في إطار التربية الخاصة يمكف أف  الشكؿ السابؽ أفّ  عمى يمكف القوؿ بناءً  عموماً   
 ،  اإلجراءات الخاصة بالقياس والتقويـ التي تسبؽ عممية التحويؿ تمؾ ت :تقسـ إلى نمطيف مف اإلجراءا

وشكؿ العممية  استراتيجياتالفرد وتقرير  يحتاجيادريبية والتدريسية التي فالغرض منيا تقرير المجاالت الت
 ، إجراءات القياس والتقويـ غير الرسمية والمتمثمة في المالحظة استخداـالتعميمية ، وعادة يتـ )بشكؿ مبدئي( 

تحويؿ الفرد إلى خدمات التربية  تميالتي تتعمؽ بقضايا  ، أّما محكية المرجع واالختبارات، وتحميؿ األخطاء 
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، حيث يتمثؿ الغرض مف إجراءات القياس والتقويـ التي تمي التحويؿ بتطوير برنامج عالجي تدريبي الخاصة 
وحاجاتو ، ألداء الفرد  ر لدى الفرد لتوثيؽ المستوى الحاليتو عف طريؽ مالحظة التطوّ وتطبيقو ومتابعة فاعميّ 

وتحديد األغراض  لمناسب لو ،ضعو في البرنامج التربوي اتخاذ القرارات حوؿ تصنيؼ الفرد وو او ، وية الترب
مف التحاقو في البرنامج وتقرير أىداؼ البرنامج وتقييـ تحقيؽ األغراض واألىداؼ وتشتمؿ إجراءات القياس 

،  ٕ٘ٓٓ) البطش، .محكية المرجع  واالختباراتلمرجع معيارية ا االختبارات استخداـًا عمى والتقويـ مبدئيّ 
 ( ٜٔ-ٛٔص
إجراءات القياس والتقويـ  واستخداـىناؾ أغراض متعددة يتـ مف أجميا توظيؼ  بشكؿ عاـ يمكف القوؿ أفّ   

لعممية  ى األغراض التالية مف بيف الكثيرد يمكف اإلشارة إلفي إطار ميداف التربية الخاصة وبشكؿ محدّ 
 توظيؼ إجراءات القياس والتقويـ في إطار ميداف التربية الخاصة.

 ف باألفراد الذين هم بحاجة خدمات التربية الخاصة:.المسح والتعرّ 1
ؿ التطبيقات األساسية لميداف القياس والتقويـ في إطار التربية الخاصة ىو استخداميا مف أجؿ أوّ  لعؿّ  

والواقع أف ، يف ىـ بحاجة إلى واحد مف برامج ميداف التربية الخاصة ؼ والكشؼ عف األفراد الذالتعرّ 
ة الخاصة المعياريّ  االختباراتة )مف مثؿ ا أف تكوف إجراءات رسميّ اإلجراءات التي تستخدـ في ىذا الصدد إمّ 

ة )مف سميّ ...إلخ( أو إجراءات غير ر  االجتماعية أو السموؾ التكيفي والنضج بالتحصيؿ والقدرة العقمية العامّ 
تجري  وعادة ما عماؿ التي قاـ بيا الفرد(لألـ أو تحميؿ نواتج أو المعمّ  المجتمعة لدى الوالديف المالحظاتمثؿ 

 يعتبروف في خطر مف مواجية مشكالت في المستقبؿ.الذيف ىذه اإلجراءات مع األطفاؿ 
 : اواستراتيجياتهة . تقرير وتقييم البرامج التعميميّ 2
اتيا مف األدوار العامة لمقياس والتقويـ في إطار التربية الخاصة تقرير البرامج التربوية واستراتيجيّ  لعؿ   

ـ التربية الخاصة لتقرير ماذا سيدرس ؼ مف قبؿ معم  وظّ ىذه المعمومات يمكف أف تُ  المالئمة مف حيث أفّ 
ة يّ جؿ الوقوؼ عمى فاعمأاس والتقويـ مف إجراءات القي داـاستخكذلؾ يمكف  ، الطالب والطريقة المثمى لتدريسو

كما وتسيـ إجراءات  ، التي تستخدـ مع األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة واستراتيجياتوالبرنامج التعميمي 
 مف األطفاؿ . طفؿٍ  ة لكؿ  ة الخطة التربوية الفردية المعد  القياس في الوقوؼ عمى فاعميّ 

 ة:التربويّ رير الحاجات . تقرير مستوى األداء الحالي لممعاق وتق3
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ـ لو مف برامج تربوية تعتبر أحد قد  يُ  ؼ بالحاجات التربوية التي يتـ تمبيتيا لمفرد المعاؽ مف خالؿ ماالتعر   إف    
ى مف خالؿ التقييـ المستمر لممستوى ىذا يتأتّ  المتطمبات األساسية لنجاح برامج التربية الخاصة ، ولعؿ  

وذلؾ  ، االجتماعيةالحالي ألداء الطفؿ المعاؽ في الميارات األكاديمية والميارات الالأكاديمية والميارات 
ي مبّ ـ في ىذه الميارات وبالتالي إعادة بناء البرامج التربوية بشكؿ يُ ؽ لمطالب مف تقدّ تحقّ  لموقوؼ عمى ما

ائمة لدى الفرد المعاؽ أو تقرير الميارات والحاجات والموضوعات التي بحاجة إلى أف الميارات والحاجات الق
المعمومات التي يحصؿ عمييا  والعناية والتركيز . بمعنى أف   االىتماـييا المعمـ والبرنامج التربوي مزيدًا مف ولّ يُ 

ب أف يعطييا امة التي يتوجّ مف خالؿ إجراءات القياس والتقويـ يمكف أف تخدـ في : تحديد المجاالت الع
التعميمية  االستراتيجياتوتحديد نواحي الضعؼ والقوة لدى الطالب وتقرير  االىتماـالبرنامج التربوي مزيدًا مف 

 والتعممية ووسائؿ العالج التي تالئـ الطالب.
 .القرارات حول التصنيف والوضع في البرامج : ٗ
ىي موضع نقاش مف   placementإجراءات القياس والتقويـ ألغراض التصنيؼ والوضع  استخداـ إفّ   

ىنالؾ جدوى مف عممية  يا ليست ذات جدوى والبعض يرى أفّ بأنّ  إلييا فيناؾ مف ينظر، ة الناحية النظريّ 
ؿ سي  ا يُ ممّ بيف األفراد  واالختالؼ تشابومر يسيـ في الوقوؼ عمى أوجو الىذا األ أف   ةً خاصّ ،  التصنيؼ 

في مجاؿ الخدمات  االتفاؽميمة القائميف عمى البرنامج التربوي في التعامؿ معيـ ، ويقود إلى ترتيب أولويات 
الحصوؿ  سيـ المعمومات التي يتـّ كما وتُ  ، عمى مستوى الدولةفي إطار ميداف التربية الخاصة  ـقدّ التي تُ 

عمييا مف خالؿ ميداف القياس والتقويـ والمتصمة بعممية التصنيؼ في تقرير نمط البرامج والخدمات التربوية 
 (ٕٔ- ٕٓ) المرجع السابؽ ، صموضع اإلىتماـ.  دالتي تعتبر مالئمة لمفر 

 .  تقويم البرامج:5
الخدمات  وتقييـ النتائج المترتّبة عمى ُيعّرؼ التقويـ البرامجي عمى أّنو جيد منّظـ يشتمؿ عمى وصؼ نظاـ   

إجراءاتو ، وذلؾ بغية تقديـ المعمومات والتغذية الراجعة المفيدة الّتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعّمؽ بجدوى 
 البرنامج وتحميؿ مدى تحقيقو لألىداؼ المتوّخاة منو . والتقييـ البرامجي نوعاف :

د أفضؿ البرامج الممكنة ، ويشمؿ ىذا النوع مف التقويـ تخطيط التقويـ التكويني : وىو يستخدـ لتحدي -ٔ
 سياسة البرنامج وتقييـ الحاجات ، وتحديد إجراءات متابعة  البرنامج .
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إّنو ييدؼ إلى التأكد فالتقويـ الجمعي : يشمؿ التأّكد مف صحة القرارات التي ات خَذت في مرحمة التقويـ ،  -ٕ
 ونوعيتو .مف فاعمّية البرنامج المقّدـ 

مميزات ميداف التأىيؿ الميني ىو اىتمامو البالغ بعممية التقويـ البرامجي ، ففي الواليات  ولعّؿ أحد أىـّ  
تؤّكد التشريعات المتعمقة بتأىيؿ المعوقيف عمى أّف تقويـ البرامج جزٌء ال يتجزأ مف عممية التأىيؿ  المتحدة مثالً 

 الكمّية ألنو ُيحّقؽ الفوائد التالية :

يضاح جدواه . - أ  تبرير وجود البرنامج وا 
 التحّقؽ مف فاعمية البرنامج .  - ب
 التعّرؼ عمى مواطف الضعؼ ومواطف القوة في البرنامج بيدؼ تحسينو وتطويره . - ت
 تفّيـ العوامؿ المؤثرة في البرنامج بيدؼ مراعاتيا . - ث

ي فيي تشمؿ : االستبانات ، وقوائـ أّما فيما يتعمؽ بأنواع األدوات المستخدمة في تقويـ برامج التأىيؿ المين
 ( ٗٗ، ص ٜٛٛٔالتقدير ، واإلختبارات النفسية ، وتحميؿ السجالت .  ) الخطيب ، 

 الخاتمة :
نظر إلى عممية القياس لمتطورات والتحديثات في مجاؿ القياس والتقويـ أصبح يُ  نتيجةً وأخيرًا يمكف القوؿ أّنو   

يا عممية مستمرة ترافؽ اإلجراءات والممارسات في البرامج التربوية ى أنّ والتقويـ في إطار التربية الخاصة عم
ة تراعي ة فرديّ نظر ليا كعمميّ ميا ميداف التربية الخاصة وىي وثيقة الصمة بيا، وأصبح يُ ة التي يقد  والخدماتيّ 

تركز تركيزًا ية التي ؿ مف الممارسات التقويمب عمى ذلؾ التحوّ ا ترتّ ممّ ، طفؿ مف األطفاؿ  الخصوصية لكؿّ 
ة المرجع التي تعطي درجة اإلتقاف محكيّ  االختباراتة المرجع إلى التركيز عمى معياريّ  االختباراتعمى  مكثفاً 

د بياف موقع الفرد بالنسبة وتحقيؽ الطفؿ لمقدرة أو الميارة أو الميمة موضع القياس وليس االكتفاء بمجرّ 
 عايير مف خالليا.ت المة التي اشتقّ لممجموعة المعياريّ 

نحراؼ المعياري د إعطاء درجة واستخراج اإليا أوسع مف مجرّ وأصبحت عممية القياس والتقويـ ينظر ليا بأنّ 
ية لجميع المظاىر المختمفة وتحديد مستوى الوظيفة المقاسة لدى الفرد ، بؿ ىي عممية تحميؿ شاممة متأنّ 

ستخدـ بيا أدوات ووسائؿ قياس مختمفة( والمواقؼ ؽ )يّ ائدة الطر يا متعدّ لسموؾ ونمو الفرد، وىي توصؼ بأنّ 
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ز فييا عمى جانب يركّ  ة األبعاد المقاسة )بحيث ال)يتـ تناوؿ الجانب المقاس في المواقؼ المختمفة( ومتعددّ 
وىي بذلؾ ليست ممارسة   Multitrait, Multimethod and Multisettingسموكي أو مظير نمائي واحد( 

ؽ مف يبؿ ىي عمؿ تعاوني جماعي يقوـ بو فر ،  ـ أو أي اختصاصي لمتربية الخاصة المعمّ  ة يقوـ بيافرديّ 
 .المختصيف 

تقويـ كؿ ما يتعّمؽ بالفرد المعوؽ منذ لحظة صبح باإلمكاف أرات في مجاؿ القياس والتقويـ وكنتيجة لمتطوّ  
كوف عنصرًا فعااًل  في المجتمع اكتشاؼ اإلعاقة وصواًل إلى وضع الخطط والبرامج التي تؤىؿ الفرد لكي ي

الذي يعيش فيو ، ولعّؿ العامؿ األبرز في ضماف استمرارية الػتأىيؿ الصحيح عمى مختمؼ األصعدة وليس 
فقط التأىيؿ الميني لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة ىو االستمرار في تقييـ البرامج التي تقّدـ ليؤالء األفراد 

 بيذه البرامج إلى األداء األفضؿ والمأموؿ . صوؿو بيدؼ تطويرىا وتحسينيا لم
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 التأهيل ادلهني للوعىقني: ثبنياحملىر ال
 متهيد 

 أوالً : هفهىم التأهيل .
 ثبنيًب : تعزيف التأهيل ادلهني للوعىقني .

 ثبلثًب : فلسفة التأهيل ادلهني .
 رابعًب : أهداف تأهيل ادلعىقني .

 هربرات تأهيل ادلعىقني . خبهسًب :
 سبدسًب : ادلببدئ العبهة يف تأهيل ادلعىقني .

 سببعًب : بزاهج التأهيل ادلهني للوعىقني : ويتضون : 
 التقيين ادلهني ..1
 التىجيه  ادلهني ..2
 التدريب ادلهني ..3
 التهيئة ادلهنية ..4
 التشغيل ..5
 ادلتببعة ..6

 ثبهنًب : ههبم وواجببت أخصبئي التأهيل .
 : التأهيل لبعض اإلعبقبت تبسعبً 
اجلوهىرية العزبية السىرية  : واقع التأهيل ادلهني للوعىقني يف عبشزاً 

 تنزل بعد (.)دل
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 تمهيوووووود :

تنطػػػػوي حيػػػػاة اإلنسػػػػاف منػػػػذ بػػػػدايتيا عمػػػػى سمسػػػػمة مػػػػف التفػػػػاعالت المسػػػػتمرة بػػػػيف شخصػػػػيتو وبػػػػيف البيئػػػػة    
التػػػػػػي يعػػػػػػيش فييػػػػػػا ، وييػػػػػػدؼ ىػػػػػػذا التفاعػػػػػػؿ إلػػػػػػى إيجػػػػػػاد التوافػػػػػػؽ والتػػػػػػوازف بػػػػػػيف الحالػػػػػػة الجسػػػػػػدية والنفسػػػػػػية 

امالتػػػػػو مػػػػػع تو وتعر بصػػػػػورة واضػػػػػحة فػػػػػي صػػػػػحتو ونفسػػػػػيّ ؤثّ واالجتماعيػػػػػة  وبػػػػػيف الظػػػػػروؼ البيئيػػػػػة التػػػػػي تُػػػػػ
نسػػػػاف لنفسػػػػو مػػػػف حػػػػاالت ي ىػػػػذا التفاعػػػػؿ فػػػػي أغمػػػػب الحػػػػاالت إلػػػػى أقصػػػػى مػػػػا يرتضػػػػيو اإلاآلخػػػػريف ، ويػػػػؤدّ 

ىػػػػذا التوافػػػػؽ مػػػػع البيئػػػػة لسػػػػبب مػػػػف األسػػػػباب بدرجػػػػة كبيػػػػرة ، لدرجػػػػة  ة ، وأحيانػػػػا يختػػػػؿّ والرفاىّيػػػػ االطمئنػػػػاف
خػػػػدمات مػػػػػف غيػػػػره لتسػػػػػاعده كبيػػػػرة يصػػػػعب فييػػػػػا عمػػػػى اإلنسػػػػاف أف يواجيػػػػػو بمفػػػػرده ، وعندئػػػػذ يحتػػػػػاج إلػػػػى 

يػػػػاة     عمػػػػى إعػػػػادة التوافػػػػؽ ، ووفقػػػػا لػػػػذلؾ يمكػػػػف تعريػػػػؼ التأىيػػػػؿ بأنػػػػو : إعػػػػادة التكيػػػػؼ أو إعػػػػادة اإلعػػػػداد لمح
 ( ٕٛ،صٕٜٛٔ)شرؼ ، . 

ة نظػػػػػػًرا لمعنصػػػػػػر البشػػػػػػري األساسػػػػػػي ة والمحمّيػػػػػػؿ قضػػػػػػية المعػػػػػػوقيف اىتمػػػػػػاـ الػػػػػػدوؿ والييئػػػػػػات الدولّيػػػػػػشػػػػػغِ وتُ   
ف لممجتمعػػػػػات والػػػػػذي تعتمػػػػػد عميػػػػػو الػػػػػدوؿ فػػػػػي تحقيػػػػػؽ التنميػػػػػة االجتماعيػػػػػة واالقتصػػػػػادية ، وانطالقػػػػػا المكػػػػػوّ 

مػػػػػػف ىػػػػػػذا المفيػػػػػػـو ، قػػػػػػاـ المشػػػػػػتغموف فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ رعايػػػػػػة وتأىيػػػػػػؿ المعػػػػػػوقيف ، فػػػػػػي إيجػػػػػػاد أنسػػػػػػب الوسػػػػػػائؿ 
ف بعػػػػػػيف العمميػػػػػػة والتربويػػػػػػة والتأىيميػػػػػػة لالسػػػػػػتفادة مػػػػػػف الطاقػػػػػػات والقػػػػػػدرات المتبقيػػػػػػة لػػػػػػدى المعػػػػػػوؽ ، آخػػػػػػذي

النظػػػػػػر إلػػػػػػى القػػػػػػدرات ولػػػػػػيس إلػػػػػػى اإلعاقػػػػػػات بيػػػػػػدؼ تحويػػػػػػؿ ىػػػػػػذه  الطاقػػػػػػات مػػػػػػف سػػػػػػمبياتيا إلػػػػػػى  االعتبػػػػػػار
فػػػػي المجتمعػػػػات ، أّمػػػػا فػػػػي الػػػػوطف العربػػػػي فقػػػػد قامػػػػت  واالنػػػػدماجوالتفاعػػػػؿ والعمػػػػؿ  اإلنتػػػػاجإيجابياتيػػػػا فػػػػي 

عػػػػػػ اإلقميميػػػػػػةة المؤسسػػػػػػات العربيػػػػػػة المعنّيػػػػػػ داد العػػػػػػامميف فػػػػػػي بػػػػػػرامج والمحميػػػػػػة برعايػػػػػػة وتأىيػػػػػػؿ المعػػػػػػوقيف وا 
تػػػػػؤىميـ باألفكػػػػػار الجديػػػػػدة والمعمومػػػػػات العمميػػػػػة فػػػػػي توظيػػػػػؼ قػػػػػدراتيـ ليكونػػػػػوا خيػػػػػر مسػػػػػاىميف ومشػػػػػاركيف 
فػػػػػػي عجمػػػػػػة التنميػػػػػػة فػػػػػػي مجتمعػػػػػػاتيـ وجػػػػػػاءت ىػػػػػػذه األفكػػػػػػار والبػػػػػػرامج متطابقػػػػػػة مػػػػػػع النيضػػػػػػة الدوليػػػػػػة فػػػػػػي 

يػػػػػالء ىػػػػػذه الشػػػػػريحة كػػػػػػؿ السػػػػػعي إلشػػػػػباع حاجػػػػػات المعػػػػػػوقيف التربويػػػػػة والنفسػػػػػية واالجتماعيػػػػػة وا لتأىيميػػػػػػة وا 
 اىتماـ.

 ILO ,1989( )International Labour Organizationفقػػد أشػػارت منظمػػة العمػػؿ الدوليػػة )   
إلػػػػػػى تزايػػػػػػد االىتمػػػػػػاـ بتقػػػػػػديـ الخػػػػػػدمات التأىيميػػػػػػة المينيػػػػػػة لممعػػػػػػوقيف ، والػػػػػػذي يرجػػػػػػع إلػػػػػػى ارتفػػػػػػاع حجػػػػػػـ ( 
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عػػػػػػػداد لمبػػػػػػرامج والخػػػػػػدمات وفػػػػػػػؽ  ؿّ مشػػػػػػكمة اإلعاقػػػػػػة ، وىػػػػػػذا يسػػػػػػػتدعي إعطػػػػػػاء ىػػػػػػذا الجانػػػػػػػب كػػػػػػ اىتمػػػػػػاـ وا 
ة بتأىيػػػػػػؿ المعػػػػػػوقيف ، األسػػػػػػس والمعػػػػػػايير الالزمػػػػػػة التػػػػػػي وضػػػػػػعتيا المؤسسػػػػػػات والمنظمػػػػػػات الدوليػػػػػػة المعنّيػػػػػػ

الصػػػػػحة العالميػػػػػة تػػػػػرى أّف التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي ىػػػػػو االسػػػػػتفادة مػػػػػف مجموعػػػػػة الخػػػػػدمات المنظمػػػػػة مػػػػػف  فمنظمػػػػػة
لػػػػػى قػػػػػػدرة مينيػػػػػػة إينيػػػػػة بقصػػػػػػد تػػػػػدريب المعػػػػػػوؽ لموصػػػػػوؿ بػػػػػػو النػػػػػواحي الطبيػػػػػػة والتربويػػػػػة واالجتماعيػػػػػػة والم

سػػػػػػػػتقالؿ الػػػػػػػػذاتي وفػػػػػػػػي إيجػػػػػػػػاد المينػػػػػػػػة المناسػػػػػػػػبة لػػػػػػػػى أقصػػػػػػػػى درجػػػػػػػػات اإلإعاليػػػػػػػػة ومسػػػػػػػػاعدتو لموصػػػػػػػػوؿ 
  (.ILO ,1989عمى نفسو في حياتو المستقبمية . ) االعتمادواالستمرار فييا وبالتالي 

وبػػػػػالرغـ مػػػػػف االىتمػػػػػاـ المتزايػػػػػد والدراسػػػػػات اإلقميميػػػػػة العربيػػػػػة والدوليػػػػػة فػػػػػال زاؿ ميػػػػػداف التربيػػػػػة الخاصػػػػػة   
بحػػػػاث والدراسػػػػات لموقػػػػوؼ عمػػػػى مشػػػػكالتيـ مػػػػف جميػػػػع النػػػػواحي ، وىػػػػذا مػػػػا أكػػػػده والتأىيػػػػؿ بحاجػػػػة إلػػػػى األ

 ف االعتمػػػػػػاد عمييػػػػػػا،ة فػػػػػػي ىػػػػػػذا المجػػػػػػاؿ يمكػػػػػػ( بّأّنػػػػػػو ال توجػػػػػػد دراسػػػػػػات ميدانّيػػػػػػٜٜٛٔ)الروسػػػػػػاف،الروسػػػػػػاف 
ة ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػات لتمقػػػػػػي الضػػػػػػوء عمػػػػػػى بعػػػػػػض بػػػػػػرامج المعػػػػػػوقيف التأىيميػػػػػػة المينيػػػػػػة مػػػػػػف ىنػػػػػػا جػػػػػػاءت أىمّيػػػػػػ

 ز التدريب الميني وأماكف عمميـ .لتمبي حاجاتيـ وحاجات السوؽ المحمي مف خالؿ مراك

ف القضػػػػػػػايا ة ، وىػػػػػػػي واحػػػػػػػدة مػػػػػػػواقتصػػػػػػػادي ونفسػػػػػػػية ، واجتماعيػػػػػػػة ، عاقػػػػػػػة مشػػػػػػػكمة طبيػػػػػػػة ،تعتبػػػػػػػر اإل و  
ة فػػػػػػي ىػػػػػػذا العصػػػػػػر التػػػػػػي تشػػػػػػغؿ المعنيػػػػػػيف بػػػػػػذوي االحتياجػػػػػػات الخاصػػػػػػة ، وقػػػػػػد تنوعػػػػػػت الدراسػػػػػػات الرئيسػػػػػػ

التػػػػي كانػػػػت اإلعاقػػػػة محورىػػػػا ، فمػػػػـ تعػػػػد قاصػػػػرة عمػػػػى البحػػػػث فػػػػي احتياجػػػػات المعػػػػوقيف وكيفيػػػػة إشػػػػباعيا ، 
وقيف الفاعػػػػػؿ فػػػػػي سػػػػػعت لتشػػػػػمؿ كػػػػػؿ ميػػػػػاديف ىػػػػػذه الفئػػػػػة بغيػػػػػة تػػػػػوفير المنػػػػػاخ المالئػػػػػـ إلسػػػػػياـ المعػػػػػبػػػػػؿ اتّ 

 .((parker and Hansen,1982نساني ، دوف شعور بالنقص النشاط اإل

ولّمػػػػػا كػػػػػاف اىتمػػػػػاـ البشػػػػػرية بػػػػػالمعوقيف وبشػػػػػكؿ خػػػػػاص بعػػػػػد الحػػػػػربيف العػػػػػالميتيف األولػػػػػى والثانيػػػػػة ومػػػػػا     
لػػػػػى ضػػػػػرورة إى خمفتيمػػػػػا مػػػػػف أعػػػػػداد ىائمػػػػػة مػػػػػف مصػػػػػابي الحػػػػػرب الفاقػػػػػديف لمقػػػػػدرة عمػػػػػى العمػػػػػؿ ، ممػػػػػا أدّ 

مػػػػػػف  لالسػػػػػػتفادةاالىتمػػػػػػاـ عمػػػػػػى التأىيػػػػػػؿ والتػػػػػػدريب  ث عػػػػػػف وسػػػػػػائؿ جديػػػػػػدة لإلىتمػػػػػػاـ بيػػػػػػـ ، وانصػػػػػػب  البحػػػػػػ
فػػػػػي الدرجػػػػػة األولػػػػػى ، وذلػػػػػؾ لإلعتمػػػػػاد عمػػػػػى  االقتصػػػػػاديةة فػػػػػي اإلنتػػػػػاج ، وكانػػػػػت النظػػػػػرة طػػػػػاقتيـ المينّيػػػػػ

 أنفسػػػػػػيـ اقتصػػػػػػاديًا ، وأصػػػػػػبحت الحاجػػػػػػة أكثػػػػػػر إلػػػػػػى تػػػػػػوفير بػػػػػػرامج تأىيميػػػػػػة ، وأصػػػػػػبحت الخػػػػػػدمات تيػػػػػػدؼ
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عػػػػػػػدادىـ مينّيػػػػػػػ ـ   اً إلػػػػػػػى تعمػػػػػػػيميـ وا  إنشػػػػػػػاء بعػػػػػػػض المعاىػػػػػػػد والمراكػػػػػػػز التػػػػػػػي تيػػػػػػػتـ بتأىيػػػػػػػؿ المعػػػػػػػوقيف  ، وتػػػػػػػ
(ILO,1985)                                                                             . 

ر الػػػػنمط السػػػػائد مػػػػف التفكيػػػػر اتجػػػػاىيـ إلػػػػى نمػػػػط مبنػػػػي ويػػػػرتبط نجػػػػاح تجربػػػػة التعامػػػػؿ مػػػػع المعػػػػوقيف بتغّيػػػػ  
ـّ لػػػػػػػػدى المجتمػػػػػػػػع بقػػػػػػػػدرة المعػػػػػػػػوؽ عمػػػػػػػػى اإلنتػػػػػػػػاج والعطػػػػػػػػاء ثانيػػػػػػػػا      عمػػػػػػػػى القناعػػػػػػػػة لػػػػػػػػدى المعػػػػػػػػوؽ أواًل  ثػػػػػػػػ

(WHO,1989)Word Health Organization مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تأىيمػػػػػو وتدريبػػػػػػو مينيػػػػػػًا ، ويشػػػػػػترط
 Economical (ESCWA, 1992لدوليػػػة  )التأىيػػػؿ المينػػػي لممعػػػوقيف ، كمػػػا أوردتػػػو المنظمػػػات ا

and social counsel of Western Asia.  إلػػػى إعػػػداد الشػػػخص المعػػػوؽ مػػػتف قراراتيػػػا، فػػػي
وتدريبػػػػػو لمقيػػػػػاـ بمينػػػػػة تسػػػػػاعده عمػػػػػى التكييػػػػػؼ فػػػػػي المجتمػػػػػع الػػػػػذي يعػػػػػيش فيػػػػػو بعػػػػػد أف عػػػػػانى كثيػػػػػرًا مػػػػػف 

 (.French, 2000,p62ي المجتمعات )فالعزلة واإلىماؿ 

ولػػػػػت دوؿ العػػػػالـ اىتمامػػػػػُا لتوجيػػػػو األفػػػػػراد المعػػػػوقيف وتػػػػػأىيميـ انطالقػػػػًا مػػػػػف المبػػػػادئ اإلنسػػػػػانية ىػػػػذا وقػػػػد أ  
التػػػػػػػي نػػػػػػػادت  بيػػػػػػػا المنظمػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة فػػػػػػػي الميثػػػػػػػاؽ الػػػػػػػدولي إلعػػػػػػػالف حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف ، غيػػػػػػػر أّف ىػػػػػػػذه 

يػػػػػة االىتمامػػػػػات أخػػػػػذت بالتزايػػػػػد والتركيػػػػػز ، بسػػػػػبب الحػػػػػروب والفقػػػػػر والجيػػػػػؿ ممػػػػػا جعميػػػػػـ بحاجػػػػػة إلػػػػػى رعا
خاصػػػػة تسػػػػاعدىـ عمػػػػى التكيػػػػؼ مػػػػع الحيػػػػاة بوضػػػػعيـ الجديػػػػد ، وتقمّػػػػؿ مػػػػف التػػػػأثيرات السػػػػمبية لإلعاقػػػػة فػػػػي 

، ممػػػػػا يجعػػػػػؿ دوؿ العػػػػػالـ تبػػػػػدي اىتمامػػػػػًا متزايػػػػػدًا فػػػػػي رعػػػػػايتيـ  واالقتصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػةحيػػػػػاتيـ النفسػػػػػية 
عػػػػػػػادة تػػػػػػػأىيميـ المينػػػػػػػي وتكػػػػػػػيّ  واجتماعيػػػػػػػاجسػػػػػػػميًا ونفسػػػػػػػيًا ومينيػػػػػػػًا  .                             االجتمػػػػػػػاعيي وتػػػػػػػوافقيـ فيـ النفسػػػػػػػوا 

(Woncott, 2002,p32.)   

( إلػػػػػى أّف التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي يزيػػػػػد مػػػػػف تقػػػػػدير اإلنسػػػػػاف لذاتػػػػػو ويسػػػػػّيؿ عمميػػػػػة Bitter,1999ويشػػػػػير بيتػػػػػر )  
ويمغػػػػػػي اليػػػػػػأس واأللػػػػػػـ والحػػػػػػزف ، مػػػػػػف ىػػػػػػذا المنطمػػػػػػؽ حظيػػػػػػت  واالجتمػػػػػػاعيالتكيػػػػػػؼ الشخصػػػػػػي واألسػػػػػػري 

ة فػػػػػي األعػػػػػواـ األخيػػػػػرة ،وكّرسػػػػػت الجيػػػػػود الشػػػػػعبية والحكوميػػػػػة قيف باىتمػػػػػاـ البػػػػػاحثيف وبخاّصػػػػػدراسػػػػػة المعػػػػػو 
 لرعايتيـ ووضعت الموائح والقوانيف التي تحفظ حقوقيـ في الحياة 

نسػػػػػػانية كثيػػػػػرة ،بػػػػػدأت بػػػػػاإلعالف العػػػػػػالمي  إعالنػػػػػاتثػػػػػـ جػػػػػاءت المرحمػػػػػة التػػػػػي صػػػػػػدرت فييػػػػػا     عالميػػػػػة وا 
عػػػػػ ٜٛٗٔعػػػػػاـ  اإلنسػػػػػافلحقػػػػػوؽ  والقػػػػػرارات العديػػػػػدة التػػػػػي صػػػػػدرت عػػػػػف  ٜٜ٘ٔالف حقػػػػػوؽ الطفػػػػػؿ عػػػػػاـ ،وا 
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ثػػػػػػػـ واكػػػػػػػب ذلػػػػػػػؾ إعالنػػػػػػػات عربيػػػػػػػة أبػػػػػػػدت اىتماميػػػػػػػا بػػػػػػػالمعوقيف والعنايػػػػػػػة بيػػػػػػػـ،  ، واليونيسػػػػػػػيؼاليونسػػػػػػػكو 
رعايػػػػػة وتأىيػػػػػؿ وتشػػػػػغيؿ المعػػػػػوقيف   أىميػػػػػةوتػػػػػوفير بػػػػػرامج إنسػػػػػانية تربويػػػػػة واجتماعيػػػػػة ليػػػػػـ ، وأكػػػػػدت عمػػػػػى 

 .(United Nation Childrens Fund)(UNICEF,1989)وغيرىـ 

مػػػػف حيػػػػث المشػػػػاركة الكاممػػػػة وتقريػػػػر  اإلنسػػػػافىػػػػذا ويعتمػػػػد برنػػػػامج العمػػػػؿ العػػػػالمي عمػػػػى مبػػػػادئ حقػػػػوؽ   
المصػػػػػػػير واالنػػػػػػػدماج فػػػػػػػي المجتمػػػػػػػع وتكػػػػػػػافؤ الفػػػػػػػرص ، وعنػػػػػػػد اعتمػػػػػػػاد برنػػػػػػػامج العمػػػػػػػؿ العػػػػػػػالمي ، أعمنػػػػػػػت 

لممعػػػػػوقيف ، ويعتبػػػػػر العقػػػػػد إطػػػػػارًا زمنيػػػػػًا عقػػػػػدًا دوليػػػػػًا  ٕٜٜٔ-ٖٜٛٔالجمعيػػػػػة العامػػػػػة أيضػػػػػا اعتبػػػػػار الفتػػػػػرة 
لمحكومػػػػػػػػات والمنظمػػػػػػػػات المختصػػػػػػػػة تكثػػػػػػػػب يػػػػػػػػو جيودىػػػػػػػػا لتحسػػػػػػػػيف الظػػػػػػػػروؼ المعيشػػػػػػػػية لممعػػػػػػػػوقيف مػػػػػػػػف 

 Economical Social Commession Of Westem Asia(ESCWA,1992))مواطنييا 

ىػػذه الشػػريحة كػػؿ   Arab Labour Organization (ALO)فعنػػدما أولػػت منظمػػة العمػػؿ العربيػػة   
اىتمػػػػػاـ ، الحظػػػػػت الزيػػػػػادة المضػػػػػطردة فػػػػػي أعػػػػػداد المعػػػػػوقيف فػػػػػي الػػػػػوطف العربػػػػػي ، وتحوليػػػػػا إلػػػػػى شػػػػػريحة 
اجتماعيػػػػة غيػػػػر منتجػػػػة رغػػػػـ مػػػػا تممكػػػػو مػػػػف قػػػػدرات ، وبمػػػػا أّنيػػػػا تػػػػؤمف بمػػػػا تضػػػػمنتو الشػػػػرائع السػػػػماوية مػػػػف 

جػػػػػاؿ لمطاقػػػػػات اإلنسػػػػػانية مثػػػػػؿ وقػػػػػيـ ومبػػػػػادئ وتكافػػػػػؿ اجتمػػػػػاعي ، نظمػػػػػت السػػػػػموؾ البشػػػػػري ، وأفسػػػػػحت الم
لمتػػػػػأثير عمػػػػػػى أنمػػػػػػاط الحيػػػػػػاة وأنظمتيػػػػػا ، أدركػػػػػػت مػػػػػػا نصػػػػػػت عميػػػػػػو المواثيػػػػػؽ والمػػػػػػوائح الدوليػػػػػػة مػػػػػػف أسػػػػػػس 

 (ٖٛ، صٜٜٜٔ)سالـ، ئ بشأف المعوقيف .ومباد

مكػػػػف القػػػػوؿ أّف الفػػػػرد المعػػػػوؽ لػػػػو حقوقػػػػو فػػػػي المجتمػػػػع الػػػػذي يعػػػػيش فيػػػػو وعميػػػػو واجػػػػب فػػػػي ا سػػػػبؽ يُ ومّمػػػػ  
ذلػػػػػػػؾ دوف بنػػػػػػػاء مراكػػػػػػػز ووضػػػػػػػع بػػػػػػػرامج تأىيميػػػػػػػة تيػػػػػػػتـ بقػػػػػػػدرات المعػػػػػػػوقيف  ال يػػػػػػػتـّ  بنػػػػػػػاء المجتمػػػػػػػع ، لكػػػػػػػف

المتبقيػػػػػػػة ، وتطػػػػػػػوير وتحسػػػػػػػيف تمػػػػػػػؾ البػػػػػػػرامج لموصػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػى الطاقػػػػػػػة القصػػػػػػػوى لمفػػػػػػػرد المعػػػػػػػاؽ ، فمػػػػػػػا ىػػػػػػػو 
 التأىيؿ الميني لممعوقيف ؟ 

 

 أواًل : مفهوم التأهيل :
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عمميػػػػػػة تكػػػػػػويف  (  :  بأّنػػػػػػوٜٜٛٔر إليػػػػػػو )الشػػػػػػناوي،التأىيػػػػػػؿ كمػػػػػػا أشػػػػػػا( Kesslr،ٜٛٙٔيعػػػػػػّرؼ كيسػػػػػػمر ) 
 إلػػػػػػىالبدنيػػػػػػة والعقميػػػػػػة المتبقيػػػػػػة لػػػػػػدى الشػػػػػػخص المعػػػػػػوؽ وتنميتيػػػػػػا لموصػػػػػػوؿ بيػػػػػػا  اإلمكانيػػػػػػاتتشػػػػػػتغؿ فييػػػػػػا 
 أقصى كفاءة.

( فتشػػػػػػير إلػػػػػػى أّف التأىيػػػػػػؿ يعنػػػػػػي : اسػػػػػػتعادة الشػػػػػػخص المعػػػػػػوؽ كامػػػػػػؿ قدرتػػػػػػو عمػػػػػػى ٜٗٛٔأّمػػػػػا )يحيػػػػػػى ،  
ف قدراتػػػػو الجسػػػػمية والعقميػػػػة واالجتماعيػػػػة والمينيػػػػة واإلفػػػػادة االقتصػػػػادية بالقػػػػدر الػػػػذي يسػػػػتطيع االسػػػػتفادة مػػػػ

، وتشػػػػػير أيضػػػػػا بػػػػػأّف التأىيػػػػػؿ ىػػػػػو إعػػػػػادة التكيػػػػػؼ أو إعػػػػػادة اإلعػػػػػداد لمحيػػػػػاة أو إعػػػػػادة الػػػػػتعمـ أو مسػػػػػاعدة 
) يحيػػػػى  كانػػػػاتاإلموتزويػػػػده بالوسػػػػائؿ التػػػػي تمكنػػػػو مػػػػف اسػػػػتغالؿ ىػػػػذه  إمكانياتػػػػوالفػػػػرد عمػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى 

 (.٘ٙ، صٜٗٛٔ، 

( ، أّف عمميػػػػػػػػة تأىيػػػػػػػػؿ المعػػػػػػػػوقيف بشػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػاـ ال تقتصػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى  ٜ٘ٛٔويػػػػػػػػذكر الريحاني)الريحػػػػػػػػاني ،   
ّنمػػػػػا ىػػػػػي  التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي ومسػػػػػاعدة الفػػػػػرد عمػػػػػى التػػػػػدريب عمػػػػػى مينػػػػػة معينػػػػػة واالشػػػػػتغاؿ بيػػػػػا فحسػػػػػب ، وا 

إلػػػػى إعػػػػادة قدرتػػػػو عمػػػػى التكيػػػػؼ فػػػػي  ، وتيػػػػدؼ اإلنسػػػػافعمميػػػػة شػػػػاممة تأخػػػػذ باالعتبػػػػار جوانػػػػب النمػػػػو عنػػػػد 
مجػػػػػاالت الحيػػػػػاة المختمفػػػػػة ، إّف عمميػػػػػة التأىيػػػػػؿ تشػػػػػمؿ اسػػػػػتعادة الفػػػػػرد لقدرتػػػػػو الجسػػػػػمية والعقميػػػػػة وتشػػػػػغيمو 
ليصػػػػػؿ إلػػػػػى مسػػػػػتوى الكفػػػػػاءة الشخصػػػػػية والمينيػػػػػة واالسػػػػػتقالؿ االقتصػػػػػادي وتحقيػػػػػؽ احترامػػػػػو لذاتػػػػػو كعضػػػػػو 

 (.ٖٕٗ، صٜ٘ٛٔمشارؾ في بناء المجتمع وتقدمو .) الريحاني ، 

لمحيػػػػػاة بمعنػػػػػى  اإلعػػػػػدادالتكيػػػػػؼ أو  إعػػػػػادةفتعػػػػػرؼ التأىيػػػػػؿ بأنػػػػػو :  (ALO)أّمػػػػػا منظمػػػػػة العمػػػػػؿ العربيػػػػػة    
آخػػػػػػر بػػػػػػأف التأىيػػػػػػؿ ىػػػػػػو االسػػػػػػتفادة مػػػػػػف مجموعػػػػػػة الخػػػػػػدمات المنظمػػػػػػة فػػػػػػي النػػػػػػواحي الطبيػػػػػػة واالجتماعيػػػػػػة 

ة الوظيفيػػػػػػة وتتمثػػػػػػؿ أقصػػػػػػى درجػػػػػػات القػػػػػػدر  إلػػػػػػىوالتربويػػػػػػة والمينيػػػػػػة بقصػػػػػػد تػػػػػػدريب المعػػػػػػوؽ لموصػػػػػػوؿ بػػػػػػو 
خػػػػػػػػدمات التأىيػػػػػػػػؿ المقدمػػػػػػػػة بأربعػػػػػػػػة جوانػػػػػػػػب رئيسػػػػػػػػية ىػػػػػػػػي التأىيػػػػػػػػؿ الطبػػػػػػػػي والتأىيػػػػػػػػؿ النفسػػػػػػػػي والتأىيػػػػػػػػؿ 

 (.ٖٜٜٔاالجتماعي وأخيرا التأىيؿ الميني )منظمة العمؿ العربية،

( بػػػػػػػػأّف التأىيػػػػػػػػؿ "عبػػػػػػػػارة عػػػػػػػػف عمميػػػػػػػػة تقػػػػػػػػوـ عمػػػػػػػػى مجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف ٜٜٛٔويػػػػػػػػرى الروسػػػػػػػػاف ) الروسػػػػػػػػاف ، 
ج المنسػػػػقة والمتكاممػػػػة التػػػػي تقػػػػدـ لألفػػػػراد المعػػػػوقيف بغػػػػرض مسػػػػاعدتيـ عمػػػػى التكّيػػػػؼ مػػػػع األنشػػػػطة والبػػػػرام

حالػػػػة العجػػػػز ومواجيػػػػة اآلثػػػػار السػػػػمبية التػػػػي تنػػػػتج عنيػػػػا، واكتشػػػػاؼ وتطػػػػوير وتشػػػػغيؿ مػػػػا تبقػػػػى لػػػػدييـ مػػػػف 
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قػػػػػدرات لتمكيػػػػػنيـ مػػػػػف مواجيػػػػػة متطمبػػػػػات الحيػػػػػاة وتمبيػػػػػة احتياجػػػػػاتيـ الخاصػػػػػة واالنػػػػػدماج فػػػػػي المجتمػػػػػع ومػػػػػا 
وتعػػػػػػػديالت وتشػػػػػػػريعات تشػػػػػػػمؿ المعػػػػػػػوؽ واألسػػػػػػػرة والمجتمػػػػػػػع ".) الروسػػػػػػػاف ،  تحػػػػػػػديثاتيتطمبػػػػػػػو ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف 

 (٘ٙ، صٜٜٛٔ

مػػػػػػف وجيػػػػػػة نظػػػػػػر منظمػػػػػػة الصػػػػػػحة العالميػػػػػػة كمػػػػػػا أوردىػػػػػػا  (Habilitation)ويعػػػػػػرؼ مصػػػػػػطمح التأىيػػػػػػؿ   
مػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػدمات الطبيػػػػػػػػػة والنفسػػػػػػػػػية واالجتماعيػػػػػػػػػة والتربويػػػػػػػػػة  االسػػػػػػػػػتفادة( عمػػػػػػػػػى أّنػػػػػػػػػو : ٜٜٛٔ)الروسػػػػػػػػػاف،

عادةوالمينية مف أجؿ تدريب   تدريب األفراد المعوقيف لتحسيف مستوياتيـ الوظيفية . وا 

يكػػػػوف شػػػػػامال لكػػػػؿ البػػػػػرامج والخػػػػدمات التػػػػػي تقػػػػّدـ لمفػػػػػرد  التأىيػػػػػؿ المينػػػػي يجػػػػػب أف أّمػػػػا الباحػػػػػث فيػػػػرى أفّ  
 كافة طاقاتو ، وبالتالي تحقيؽ المنفعة الذاتية والوطنية . المعّوؽ بما يسيـ في تحقيؽ استغالؿ

  Rehabilitation: إعادة التأهيل 

كمػػػػػػا   International labour Organization (ILO,1984)عّرفتػػػػػو منظمػػػػػة العمػػػػػؿ الدوليػػػػػة  
( عمػػػػػى أّنػػػػػو : االسػػػػػتخداـ المجّمػػػػػع والمنّسػػػػػؽ لمتػػػػػدابير الطبيػػػػػة واالجتماعيػػػػػة ٜٜٛٔأشػػػػػار إليػػػػػو )الروسػػػػػاف ، 

عادة التدريب حّتى أعمى مستوى ممكف مف القدرة الوظيفية .  والتعميمية والمينية لتدريب وا 

فيػػػػػػو إعػػػػػػادة ( ٕٓٓٓليػػػػػػو الػػػػػػزعمط ) الػػػػػػزعمط ،إكمػػػػػػا أشػػػػػػار  Rehabilitationومصػػػػػػطمح إعػػػػػػادة التأىيػػػػػػؿ  
ب عمػػػػى مينػػػػة مػػػػا، وبعػػػػد ذلػػػػؾ أصػػػػيب بمػػػػرض أو ـ أو تػػػػدر  تأىيػػػػؿ أو تػػػػدريب الشػػػػخص الػػػػذي كػػػػاف قػػػػد تعم ػػػػ

 .عاقتو إلى عممو أو مينتو السابقة بسبب إوبالتالي لـ يستطع العودة  قاً حادث وأصبح معوّ 

تعمّػػػػـ أو تػػػػدّرب عمػػػػى بأّنػػػػو : إعػػػػادة تأىيػػػػؿ و تػػػػدريب الفػػػػرد الػػػػذي كػػػػاف قػػػػد بتعريػػػػؼ الػػػػزعمط  أخػػػػذ الباحػػػػثوي 
مينػػػػة مػػػػا وبعػػػػد ذلػػػػؾ أصػػػػيب بمػػػػرض أو حػػػػادث وأصػػػػبح معوقػػػػًا وبالتػػػػالي لػػػػـ يسػػػػتطع العػػػػودة إلػػػػى عممػػػػو أو 

 مينتو السابقة بسبب إعاقتو.

   ;Comprehensive Rehabilitationالتأهيل الشامل
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ىػػػػػػػػو عمميػػػػػػػػة متّبعػػػػػػػػة السػػػػػػػػتخداـ اإلجػػػػػػػػراءات الطبيػػػػػػػػة واالجتماعيػػػػػػػػة والتعميميػػػػػػػػة والتأىيميػػػػػػػػة مجتمعػػػػػػػػة فػػػػػػػػي   
مسػػػػاعدة الشػػػػخص المعػػػػوؽ عمػػػػى اسػػػػتغالؿ وتحقيػػػػؽ أقصػػػػى مسػػػػتوى ممكػػػػف مػػػػف طاقاتػػػػو وقدراتػػػػو واالنػػػػدماج 

 (.ٗٛ-ٖٛص ، ٕ٘ٓٓفي المجتمع. )مسعود وآخروف ،

عػػػػػػادة التأىيػػػػػػؿ ، وميمػػػػػػا    ويالحػػػػػػظ مػػػػػػف التعريفػػػػػػات السػػػػػػابقة التػػػػػػداخؿ الواضػػػػػػح بػػػػػػيف مصػػػػػػطمح التأىيػػػػػػؿ وا 
يكػػػػػػف مػػػػػػف أمػػػػػػر ، فػػػػػػإّف لمتأىيػػػػػػؿ فمسػػػػػػفتو وأىدافػػػػػػو المتمثمػػػػػػة فػػػػػػي التأكيػػػػػػد عمػػػػػػى الجانػػػػػػب اإلنسػػػػػػاني لممعػػػػػػوؽ 

لػػػػػو  عمػػػػػى القيػػػػػاـ بعمػػػػػؿ مػػػػػا يػػػػػؤّمف عػػػػػداده ليكػػػػػوف قػػػػػادراً إ تحقيػػػػػؽ ذاتػػػػػو ، وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ ومسػػػػػاعدتو فػػػػػي
 . ذلؾ  عيشو باستقاللية ما أمكف

 ثانياً : تعريف التأهيل المهني لممعوقين :

مػػػػػػف عمميػػػػػػة التأىيػػػػػػؿ المّتصػػػػػػمة والمنسػػػػػػقة التػػػػػػي تشػػػػػػمؿ  تمػػػػػػؾ المرحمػػػػػػةقصػػػػػػد بتعبيػػػػػػر التأىيػػػػػػؿ المينػػػػػػي: " يُ   
تػػػػػػوفير خػػػػػػػدمات مينيػػػػػػػة مثػػػػػػؿ التوجيػػػػػػػو المينػػػػػػػي والتػػػػػػدريب المينػػػػػػػي واالسػػػػػػػتخداـ االختيػػػػػػاري بقصػػػػػػػد تمكػػػػػػػيف 

)اتفاقيػػػػػػة تأىيػػػػػػؿ واسػػػػػػتخداـ اسػػػػػػب واالحتفػػػػػػاظ بػػػػػػو والترقػػػػػػي فيػػػػػػو " المعػػػػػػوؽ مػػػػػػف ضػػػػػػماف عمػػػػػػؿ من الشػػػػػػخص
 (.ٛٙٔ، التوصية رقـ ٖٜٛٔالمعوقيف لسنة 

منظمػػػػػة الصػػػػػحة العالميػػػػػة : "ذلػػػػػؾ الجانػػػػػب  فػػػػػوُ أّمػػػػا التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي لػػػػػذوي االحتياجػػػػػات الخاصػػػػػة كمػػػػا تعرّ   
مػػػػف عمميػػػػة التأىيػػػػؿ الشػػػػامؿ والتػػػػي تتعامػػػػؿ مػػػػع الجوانػػػػب المينيػػػػة لمفػػػػرد فػػػػي محاولػػػػة لتنميػػػػة قدراتػػػػو المينيػػػػة 

حساسػػػػػػػػػػػػػػو بأّنػػػػػػػػػػػػػػ .      و منػػػػػػػػػػػػػػتج ومفيػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػػػػػػػعومسػػػػػػػػػػػػػػاعدتو عمػػػػػػػػػػػػػػى دخػػػػػػػػػػػػػػوؿ سػػػػػػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػػػػػػؿ وا 
 (ٚٔ،صٖٕٓٓ")الزراع،

ريػػػػػؼ اآلتػػػػػي " التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي لممعػػػػػوقيف معنػػػػػاه ذلػػػػػؾ الجانػػػػػب ة التعمػػػػػة العمػػػػػؿ الدولّيػػػػػوقػػػػػد وضػػػػػعت منظّ   
ة المترابطػػػػػة الػػػػػذي ينطػػػػػوي عمػػػػػى تقػػػػػديـ الخػػػػػدمات المينيػػػػػة كالتوجيػػػػػو المينػػػػػي مػػػػػف عمميػػػػػة التأىيػػػػػؿ المسػػػػػتمرّ 

والتػػػػػدريب المينػػػػػػي والتشػػػػػغيؿ ممػػػػػػا يجعػػػػػؿ المعػػػػػػوؽ قػػػػػادرًا عمػػػػػػى الحصػػػػػوؿ عمػػػػػػى عمػػػػػؿ مناسػػػػػػب واالسػػػػػػتقرار 
 (٘، صٜٕٓٓ، " ) الشبانة   .فيو



إلطبر النظزيا                                                                              :لثبنيالفصل ا  

 

 
ٖٓ 

 

ومػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر الباحػػػػػث فػػػػػإّف اليػػػػػدؼ األساسػػػػػي لمتأىيػػػػػؿ المينػػػػػي وغايتػػػػػو النيائيػػػػػة تتمثػػػػػؿ فػػػػػي تػػػػػدريب   
وبالتػػػػػػالي جمػػػػػػب المنفعػػػػػػة ، الفػػػػػػرد المعػػػػػػوؽ وتشػػػػػػغميو ، ليػػػػػػتمكف مػػػػػػف تحقيػػػػػػؽ االسػػػػػػتقالؿ الػػػػػػذاتي االقتصػػػػػػادي 

 الشخصية لنفسو والمنفعة العامة عمى مستوى المجتمع الذي يعيش فيو . 

 :(Rehabilitation Philosophy)التأهيل المهني ثالثاً : فمسفة

ترّكػػػػػػػز  (ESCWA.1989) اإلسػػػػػػػكواإّف فمسػػػػػػػفة التأىيػػػػػػػؿ المينػػػػػػػي لممعػػػػػػػوقيف كمػػػػػػػا وردت فػػػػػػػي دراسػػػػػػػات    
عمػػػػػى الفػػػػػرد كإنسػػػػػاف يسػػػػػتحؽ  العػػػػػيش بكرامػػػػػة واحتػػػػػراـ فػػػػػي المجتمػػػػػع الػػػػػذي يعػػػػػيش فيػػػػػو ، وتػػػػػرى أّف المعػػػػػوؽ 

المعػػػػوؽ فػػػػي المجتمػػػػع   (Integration)يعػػػػيش ضػػػػمف إطػػػػار المجتمػػػػع يتػػػػأّثر وُيػػػػؤّثر فيػػػػو ، وعمميػػػػة دمػػػػج 
كمػػػػػا تقػػػػػـو فمسػػػػػفة ،  ة وليسػػػػػت مسػػػػػؤولية أفػػػػػراد ومؤسسػػػػػات خدماتيػػػػػة وتأىيميػػػػػة فقػػػػػطمسػػػػػؤولية اجتماعيػػػػػة عاّمػػػػػ

عتمػػػػػاد عمػػػػػى اآلخػػػػػريف إلػػػػػى االسػػػػػتقاللية والكفايػػػػػة د عمػػػػػى االنتقػػػػػاؿ باإلنسػػػػػاف المعػػػػػوؽ مػػػػػف اإلالتأىيػػػػػؿ لتؤّكػػػػػ
الشخصػػػػػية واالجتماعيػػػػػػة والمينيػػػػػػة عػػػػػػف طريػػػػػػؽ اسػػػػػػتعادة ىػػػػػذا الشػػػػػػخص ألقصػػػػػػى درجػػػػػػات القػػػػػػدرة الجسػػػػػػمية 

المسػػػػػاندة ، وأكبػػػػػر مسػػػػػاندة نسػػػػػاني مكتسػػػػػب ، فػػػػػالمعوقيف بحاجػػػػػة الػػػػػى إوالعقميػػػػػة والتقبػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي كحػػػػػؽ 
يػػػػػـ فػػػػػي ممارسػػػػػة حيػػػػػاتيـ كمػػػػػواطنيف عمػػػػػى أكمػػػػػؿ وجػػػػػو داخػػػػػؿ محػػػػػيطيـ االجتمػػػػػاعي ، عتػػػػػراؼ بحقّ ىػػػػػي اإل

( إّنمػػػػػػا ىػػػػػػي وثيقػػػػػػة دوليػػػػػػة بمثابػػػػػػة دليػػػػػػؿ عممػػػػػػي يضػػػػػػمف حػػػػػػؽ ٜ٘ٔواتفاقيػػػػػػة منظمػػػػػػة العمػػػػػػؿ الدوليػػػػػػة رقػػػػػػـ)
المينػػػػػػي تعتبػػػػػػر شػػػػػػكال مػػػػػػف المعػػػػػػوقيف فػػػػػػي التأىيػػػػػػؿ المينػػػػػػي والعمػػػػػػؿ ، وبنػػػػػػاء عميػػػػػػو فػػػػػػإّف عمميػػػػػػة التأىيػػػػػػؿ 

أشػػػػػكاؿ الضػػػػػماف االجتمػػػػػاعي لممعػػػػػوؽ وحمايػػػػػة السػػػػػتقاللو ممػػػػػا يسػػػػػاعده عمػػػػػى التكيػػػػػؼ مػػػػػف جديػػػػػد بػػػػػالرغـ 
 (ٚٚ، ص  ٜ٘ٛٔ)الريحاني،   .التي يعاني منيا  إعاقتومف 

تقػػػػػـو عمػػػػػى  اً ( إلػػػػػى أّف فمسػػػػػفة تأىيػػػػػؿ األشػػػػػخاص المعػػػػػوقيف مينّيػػػػػٕٕٓٓويشػػػػػير العسػػػػػراوي ) العسػػػػػراوي ،  
ة ، واالنػػػػػدماج فػػػػػي المجتمػػػػػع والمشػػػػػاركة الفػػػػػرد وكرامتػػػػػو وحقوقػػػػػو ليحيػػػػػا حيػػػػػاة كريمػػػػػة مسػػػػػتقم   احتػػػػػراـأسػػػػػاس 

والمسػػػػػػاواة مػػػػػػع بقيػػػػػػة األفػػػػػػراد ، فاإلنسػػػػػػاف المعػػػػػػوؽ ال يعػػػػػػيش بمعػػػػػػزؿ عػػػػػػف غيػػػػػػره بػػػػػػؿ يعػػػػػػيش ضػػػػػػمف إطػػػػػػار 
مػػػػػة اجتمػػػػػاعي يتػػػػػأثر بػػػػػو ويػػػػػؤثر فيػػػػػو ، ممػػػػػا يشػػػػػير إلػػػػػى أّف عمميػػػػػة التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي مسػػػػػئولية اجتماعيػػػػػة عا

          وليسػػػػػػػػػػت مقصػػػػػػػػػػورة عمػػػػػػػػػػى الدولػػػػػػػػػػة أو األسػػػػػػػػػػرة فحسػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى كافػػػػػػػػػػة القطاعػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػػػع
 (ٕٔ،ص ٕٕٓٓ)عسراوي ، 
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عمػػػػى اآلخػػػػريف  االعتمػػػػادوكػػػػذلؾ فػػػػإّف فمسػػػػفة التأىيػػػػؿ تؤكػػػػد عمػػػػى دور االنتقػػػػاؿ بػػػػالمعوؽ مػػػػف قبػػػػوؿ فكػػػػرة   
والكفايػػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػػػية عمػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػذات ، وذلػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ االسػػػػػػػػػتقالؿ الػػػػػػػػػذاتي  االعتمػػػػػػػػػادإلػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػرورة 

واالجتماعيػػػػػػػػة والمينيػػػػػػػػة واسػػػػػػػػتعادة الشػػػػػػػػخص المعػػػػػػػػوؽ ألقصػػػػػػػػى درجػػػػػػػػة مػػػػػػػػف درجػػػػػػػػات القػػػػػػػػدرة الجسػػػػػػػػمية أو 
ًا والعمػػػػؿ عمػػػػى تػػػػوفير أكبػػػػر إلػػػػى تقبػػػػؿ المعػػػػوؽ اجتماعّيػػػػ باإلضػػػػافةالعقميػػػػة أو الحسػػػػية المتبقيػػػػة لديػػػػو ، ىػػػػذا 

و ، كمػػػػػا أّف فمسػػػػػفة نيتّ قػػػػػدر ممكػػػػػف مػػػػػف فػػػػػرص العمػػػػػؿ لػػػػػو فػػػػػي البيئػػػػػة االجتماعيػػػػػة كحػػػػػؽ مػػػػػف حقػػػػػوؽ إنسػػػػػا
ؿ المعػػػػػػػوؽ واحتػػػػػػػراـ حقوقػػػػػػػو المشػػػػػػػروعة مػػػػػػػف النػػػػػػػواحي السياسػػػػػػػية التأىيػػػػػػػؿ تقػػػػػػػوـ أيضػػػػػػػًا عمػػػػػػػى أسػػػػػػػاس تقّبػػػػػػػ

ة وذلػػػػػػؾ  بغػػػػػػض النظػػػػػػر عػػػػػف طبيعػػػػػػة إعاقتػػػػػػو أو جنسػػػػػػو أو لونػػػػػػو أو دينػػػػػػو نسػػػػػػانية والمدنّيػػػػػػواإل واالجتماعيػػػػػة
لضػػػػماف االجتمػػػػاعي لممعػػػػوؽ وحمايػػػػة عتبػػػػر شػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ اعميػػػػو فػػػػإّف عمميػػػػة التأىيػػػػؿ تُ  ...الػػػػخ ، وبنػػػػاءً 

) الػػػػػزعمط ، . ؼ مػػػػػف جديػػػػػد بػػػػػالرغـ مػػػػػف إعاقتػػػػػو  التػػػػػي يعػػػػػاني منيػػػػػا ممػػػػػا يسػػػػػاعده عمػػػػػى التكّيػػػػػ السػػػػػتقاللو
 ( ٖٔ، ص  ٕٓٓٓ

( أّف فمسػػػػػػػػػفة التأىيػػػػػػػػػؿ المينػػػػػػػػػي لممعػػػػػػػػػوقيف تقػػػػػػػػػوـ عمػػػػػػػػػى المبػػػػػػػػػادئ   ٜٜٔٔويػػػػػػػػػرى الخطيػػػػػػػػػب ) الخطيػػػػػػػػػب ، 
 الرئيسية التالية :

ع بيػػػػػػا المػػػػػػواطف غيػػػػػػر المعػػػػػػوؽ ، بمػػػػػػا فييػػػػػػا قػػػػػػوؽ األساسػػػػػػية التػػػػػػي يتمتّػػػػػػع المعػػػػػػوؽ بكافػػػػػػة الحيتمتّػػػػػػ -ٔ
 كرامتو وتوفير فرص التربية والتدريب لو . احتراـ

متكامػػػػػؿ وال يمكػػػػػف تجزئتػػػػػو إلػػػػػى جوانػػػػػب جسػػػػػمية وعقميػػػػػة ومينيػػػػػة واجتماعيػػػػػة ، وبنػػػػػاء  اإلنسػػػػػاف كػػػػػؿ   -ٕ
 وجو .عمى ذلؾ ، تتصؼ برامج التأىيؿ بالشمولية وبكونيا متعددة العناصر واأل

اؿ يشػػػػػػتمؿ زة ، ولػػػػػػذلؾ  فالتأىيػػػػػػؿ  الفّعػػػػػػاإلنسػػػػػػاف المعػػػػػػوؽ لػػػػػػو حاجاتػػػػػػو ورغباتػػػػػػو وخصائصػػػػػػو الممّيػػػػػػ -ٖ
 عمى تفريد الخدمات لتعمؿ عمى تمبية الحاجات الخاصة وتراعي الفروؽ الفردية .

ة المشػػػػػػػاركة الفاعمػػػػػػػة لمشػػػػػػػخص المعػػػػػػػوؽ فػػػػػػػي تخطػػػػػػػيط الخػػػػػػػدمات وتنفيػػػػػػػذىا ، فػػػػػػػالفرد  الػػػػػػػذي أىمّيػػػػػػػ -ٗ
 .ة لمنجاح في عممية التأىيؿاألىداؼ وفي تقرير مصيره الميني أكثر قابميّ شارؾ في تحديد يُ 

إّف التأىيػػػػػػؿ المينػػػػػػي يسػػػػػػاعد المعػػػػػػوؽ عمػػػػػػى الوصػػػػػػوؿ إلػػػػػػى مسػػػػػػتويات مقبولػػػػػػة مػػػػػػف الكفايػػػػػػة الذاتيػػػػػػة  -٘
 (ٜٕ -ٕٛ، صٜٜٔٔويعود بفوائد حقيقية عمى الفرد والمجتمع  ) الخطيب ، 
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ببعيػػػػػػدة عػػػػػػف المبػػػػػػادئ التػػػػػػي أشػػػػػػار إلييػػػػػػا  الػػػػػػزعمط )  وليسػػػػػػت ىػػػػػػذه المبػػػػػػادئ التػػػػػػي ذكرىػػػػػػا )الخطيػػػػػػب (  
ى لػػػػػػو ( حيػػػػػػث يػػػػػػرى أّف تأىيػػػػػػؿ المعػػػػػػوقيف يجػػػػػػب أف يسػػػػػػتند إلػػػػػػى فمسػػػػػػفة واضػػػػػػحة ليتسػػػػػػنّ ٕ٘ٓٓالػػػػػػزعمط ، 

ر كمينػػػػة مرموقػػػػة، وتتحػػػػّدد فمسػػػػفة التأىيػػػػؿ فػػػػي ضػػػػوء مػػػػا يتبنػػػػاه القػػػػائموف عميػػػػو مػػػػف آراء حػػػػوؿ معنػػػػى التطػػػػوّ 
مػػػػػف أّف األسػػػػػػس الفمسػػػػػفية لمتأىيػػػػػؿ تختمػػػػػؼ مػػػػػف مجتمػػػػػع إلػػػػػػى  الحيػػػػػاة وطبيعػػػػػة اإلنسػػػػػاف وحقوقػػػػػو، وبػػػػػالرغـ

آخػػػػر ومػػػػف وقػػػػػت إلػػػػى آخػػػػػر ، فػػػػإف أىػػػػـ المبػػػػػادئ التػػػػي يقػػػػػوـ عمييػػػػا تأىيػػػػؿ األشػػػػػخاص المعػػػػوقيف تػػػػػتمخص 
 فيما يأتي:

كرامتػػػػو  احتػػػػراـ إّف اإلنسػػػػاف المعػػػػوؽ إنسػػػػاف يتمتػػػػع بمػػػػا يتمتػػػػع بػػػػو غيػػػػره مػػػػف حقػػػػوؽ ومػػػػف ضػػػػمنيا حػػػػؽ   .ٔ
 الحصوؿ عمى التعميـ والتدريب المناسبيف. وحؽ  

 الذاتي والمشاركة في الحياة المجتمعية. االكتفاءإّف اإلنساف المعوؽ قادر بالتدريب عمى  .ٕ
 ة بالنسبة لمشخص المعوؽ.ة فوائد نفسّية ميمّ المينيّ  واالستقالليةإّف لمعمؿ  .ٖ
عمػػػػػى اآلخػػػػػريف إلػػػػػى  االعتمػػػػػاد بػػػػػالمعوؽ مػػػػػف قبػػػػػوؿ فكػػػػػرة االنتقػػػػػاؿتؤّكػػػػػد فمسػػػػػفة التأىيػػػػػؿ عمػػػػػى ضػػػػػرورة  .ٗ

الػػػػػذاتي والكفايػػػػػة الشخصػػػػػية واالجتماعيػػػػػة  االسػػػػػتقالؿعمػػػػػى الػػػػػذات وذلػػػػػؾ عػػػػػف طريػػػػػؽ  االعتمػػػػػادضػػػػػرورة 
والمينيػػػػػػػػة واسػػػػػػػػتعادة المعػػػػػػػػوؽ ألقصػػػػػػػػى درجػػػػػػػػة مػػػػػػػػف درجػػػػػػػػات القػػػػػػػػدرة الجسػػػػػػػػمية أو العقميػػػػػػػػة أو الحسػػػػػػػػية 

 المتبقية لديو.
ي يػػػػػتـ تقػػػػػديميا لػػػػػو شػػػػػرط رئػػػػػيس لنجػػػػػاح إّف مشػػػػػاركة الشػػػػػخص المعػػػػػوؽ فػػػػػي تحديػػػػػد بػػػػػرامج التأىيػػػػػؿ التػػػػػ .٘

 تمؾ البرامج وضماف فاعميتيا.
إّف اإلنسػػػػػػاف كػػػػػػؿا متكامػػػػػػؿ ولػػػػػػذا فػػػػػػإّف بػػػػػػرامج التأىيػػػػػػؿ الفاعمػػػػػػة ىػػػػػػي البػػػػػػرامج الشػػػػػػاممة التػػػػػػي يقػػػػػػوـ عمػػػػػػى  .ٙ

 تنفيذىا فريؽ متعدد التخصصات.
ة تقّبػػػػػػؿ المعػػػػػػوؽ اجتماعيػػػػػػًا والعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تػػػػػػوفير أكبػػػػػػر قػػػػػػدر ممكػػػػػػف مػػػػػػف فػػػػػػرص العمػػػػػػؿ لػػػػػػو فػػػػػػي البيئػػػػػػ .ٚ

 االجتماعية كحؽ مف حقوؽ إنسانيتو.
إّف لكػػػػػػّؿ إنسػػػػػػاف معػػػػػػوؽ حاجاتػػػػػػو وميولػػػػػػو الخاصػػػػػػة ولػػػػػػذا فالتّأىيػػػػػػؿ الجّيػػػػػػد ىػػػػػػو التأىيػػػػػػؿ الػػػػػػذي يراعػػػػػػي  .ٛ

 ة بيف المنتفعيف مف الخدمات.الفروؽ الفرديّ 
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ا يسػػػػػاعده عػػػػد  عمميػػػػة التأىيػػػػؿ شػػػػػكاًل مػػػػف أشػػػػكاؿ الضػػػػػماف االجتمػػػػاعي لممعػػػػوؽ وحمايػػػػػة السػػػػتقاللو مّمػػػػتُ  .ٜ
 ( ٚٔص ،ٕ٘ٓٓعمط ، )الز   ؼ مف جديد بالرغـ مف إعاقتو التي يعاني منيا. التكيّ عمى 

ويػػػػػرى الباحػػػػػث أّف فمسػػػػػفة التأىيػػػػػؿ تتمحػػػػػور أساسػػػػػًا عمػػػػػى تمكػػػػػيف الشػػػػػخص المعػػػػػوؽ مػػػػػف تحقيػػػػػؽ أقصػػػػػى   
اؿ منػػػػتج قػػػػادر عمػػػػى تحقيػػػػؽ مػػػػا يحققػػػػو أي إنسػػػػاف و ليزيػػػػد مػػػػف ثقتػػػػو بنفسػػػػو كإنسػػػػاف فّعػػػػمػػػػا تسػػػػمح بػػػػو قابميتّػػػػ

 المعمورة وذلؾ ضمف حدود الطاقات التي يمتمكيا.عمى وجو 

 رابعاً : أهداف تأهيل المعوقين :

 تيدؼ عممية التأىيؿ إلى تحقيؽ ما يمي  :

مػػػػػف خػػػػػالؿ  مػػػػػا يمػػػػػـز فػػػػػي مجػػػػػاؿ العػػػػػالج والرعايػػػػػة الطبيػػػػػة والنفسػػػػػية واالجتماعيػػػػػة ، سػػػػػواءً  تػػػػػوفير كػػػػػؿّ  .ٔ
 األسرة أو المؤسسات المتخصصة في ميداف الخدمات االجتماعية المختمفة . 

فػػػػػػي مؤسسػػػػػػات التربيػػػػػػة أو المػػػػػػدارس العامػػػػػػة ، أو بػػػػػػرامج محػػػػػػو  إتاحػػػػػػة فػػػػػػرص التعمػػػػػػيـ لممعػػػػػػوقيف سػػػػػػواءً  .ٕ
 األمية وتعميـ الكبار ، وذلؾ بما يتناسب مع كؿ فئة مف فئات المعوقيف .

التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي ، والعمػػػػػؿ عمػػػػػى تطػػػػػوير مجػػػػػاالت ىػػػػػذا التػػػػػدريب بمػػػػػا ع فػػػػػي مجػػػػػاالت التػػػػػدريب و التوّسػػػػػ .ٖ
 يتناسب مع ميوؿ وقدرات و استعدادات المعوقيف .

الحكػػػػػػومي  واالقتصػػػػػػادي االجتمػػػػػػاعيتػػػػػػوفير فػػػػػػرص العمػػػػػػؿ والتشػػػػػػغيؿ فػػػػػػي مختمػػػػػػؼ قطاعػػػػػػات النشػػػػػػاط  .ٗ
 والخاص .

ثقػػػػػػػػة المجتمػػػػػػػػع و كسػػػػػػػػابيـ الثقػػػػػػػػة بأنفسػػػػػػػػيـ ، والعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى زيػػػػػػػػادة إلممعػػػػػػػػوقيف و  االجتمػػػػػػػػاعيالػػػػػػػػدمج  .٘
 اتجاىات أفراده نحوىـ .

شػػػػباع الثقػػػػافي والترويحػػػػي عػػػػف طريػػػػؽ األنشػػػػطة المختمفػػػػة والمناسػػػػبة نػػػػة مػػػػف اإللػػػػى درجػػػػة معيّ إالوصػػػػوؿ  .ٙ
 في مجاالت الرياضة والثقافة والفنوف واإلعالـ .

المسػػػػػػػاواة مػػػػػػػع غيػػػػػػػرىـ مػػػػػػػف أقػػػػػػػرانيـ غيػػػػػػػر المعػػػػػػػوقيف  وضػػػػػػػع السياسػػػػػػػات التػػػػػػػي تكفػػػػػػػؿ لممعػػػػػػػوقيف حػػػػػػػؽّ  .ٚ
 في مجاالت الحقوؽ السياسية والمدنية .  ةً مواطنيف( وخاصّ )بصفتيـ 
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تػػػػػوفير فػػػػػرص الوقايػػػػػة والتحصػػػػػيف والعػػػػػالج مػػػػػف األمػػػػػراض السػػػػػارية والمعديػػػػػة المسػػػػػتوطنة فػػػػػي البيئػػػػػات  .ٛ
 نسانية المختمفة .واإل االجتماعية

، ٚٔٗٔ،  )الشػػػػػػػيبيتػػػػػػػأميف الشػػػػػػػخص المعػػػػػػػوؽ ضػػػػػػػد حػػػػػػػاالت العجػػػػػػػز والشػػػػػػػيخوخة والبطالػػػػػػػة ... الػػػػػػػخ  .ٜ
 ( ٔٔ-ٓٔص

بصػػػػػورة مرضػػػػػية فػػػػػي عمػػػػػؿ مناسػػػػػب وىػػػػػذه ىػػػػػي  االسػػػػػتخداـواليػػػػػدؼ العػػػػػاـ لمتأىيػػػػػؿ المينػػػػػي ىػػػػػو إعػػػػػادة   
ـ               ى الوصػػػػػػػػػػوؿ إلييػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػػة تختمػػػػػػػػػػؼ مراحميػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػاختالؼ األفػػػػػػػػػػراد أنفسػػػػػػػػػػيالػػػػػػػػػػذروة التػػػػػػػػػػي يتػػػػػػػػػػوخّ 

 (.  ٕ٘، صٕ٘ٓٓ)الزعمط،

 منيا: (مسعود وآخروف )مف األىداؼ كما يرى إذًا ييدؼ التأىيؿ الميني لممعوقيف إلى جممة

 ة لمفرد المعوؽ.رؼ عمى الميوؿ واالستعدادات والقدرات المينيّ التعّ  .ٔ
 توظيؼ طاقات وقدرات الفرد المعوؽ في تدريبو عمى مينة مناسبة. .ٕ
 ف الفرد المعوؽ مف تأميف وتمبية متطمباتو الحياتية.دوري يمكّ  اقتصاديضماف دخؿ  .ٖ
 المعوؽ بنفسو وبقدراتو وتقديره لذاتو والشعور باإلنتاجية.إعادة ثقة الفرد  .ٗ
مػػػػػػة عنػػػػػػد األفػػػػػػراد المعػػػػػػوقيف باعتبػػػػػػارىـ مػػػػػػورد مػػػػػػف توجيػػػػػػو واسػػػػػػتثمار الطاقػػػػػػات واأليػػػػػػدي العاممػػػػػػة المعطّ  .٘

 نتجة في المجتمع.المُ  االقتصاديةموارد التنمية 
تاحػػػػػػػة الفػػػػػػػرص ليػػػػػػ .6 ـ لتحقيػػػػػػػؽ ذواتيػػػػػػػـ تعػػػػػػديؿ اتجاىػػػػػػػات اآلخػػػػػػػريف نحػػػػػػو المعػػػػػػػوقيف وقػػػػػػػدراتيـ وقبػػػػػػوليـ وا 

 (.ٖٕٖ، ٕ٘ٓٓ)مسعود وآخروف ،  .في المجتمع واالندماج

 رات تأهيل المعوقين : خامساً : مبرّ 

 رات عديدة وأساسية لتقديـ الخدمات التأىيمية لممعوقيف أىميا :ىناؾ مبرّ 

وبػػػػػذلؾ ينبغػػػػػي أف يكػػػػػوف ىػػػػػدؼ مباشػػػػػر  عتبػػػػر اإلنسػػػػػاف بغػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف إعاقتػػػػػو صػػػػػانع لمحضػػػػػارة  ،يُ  .ٔ
 لمجاالت التنمية الشاممة مف خالؿ جيودىا المتنوعة . 
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و االسػػػػتمتاع بثمراتيػػػػا عتبػػػػر الشػػػػخص المعػػػػوؽ فػػػػردًا قػػػػادرًا عمػػػػى المشػػػػاركة فػػػػي جيػػػػود التنميػػػػة ومػػػػف حقّػػػػيُ  .ٕ
 إذا ما أتيحت لو الفرص واألساليب الالزمة لذلؾ .

لحػػػػرص عمييػػػػا ، وىػػػػـ كػػػػذلؾ جػػػػزًء ال يتجػػػػزأ مػػػػف المػػػػوارد البشػػػػرية ة ينبغػػػػي اعتبػػػػر المعػػػػوقيف طاقػػػػة إنسػػػػانيّ يُ  .ٖ
 التي ينبغي أخذىا بعيف اإلعتبار عند التخطيط واإلعداد لمموارد اإلنمائية في المجتمع . 

ة وقػػػػػدرات ودوافػػػػػع لمػػػػػتعمـ إّف المعػػػػػوقيف ميمػػػػػا بمغػػػػػت درجػػػػػة إعػػػػػاقتيـ واختمفػػػػػت فئػػػػػاتيـ فػػػػػإّف لػػػػػدييـ قابمّيػػػػػ .ٗ
مػػػف التركيػػػز عمػػػى تنميػػػة مػػػا لػػػدييـ مػػػف إمكانػػػات  فػػػي المجتمػػػع ، لػػػذلؾ ال بػػػد  مػػػو فػػػي الحيػػػاة العاديػػػة والنّ 

 وقدرات في مجاالت التعّمـ والمشاركة .
ؿ عمميػػػػػػػة التأىيػػػػػػؿ فػػػػػػػي مجػػػػػػاؿ المعػػػػػػػوقيف سمسػػػػػػمة مػػػػػػػف الجيػػػػػػود والبػػػػػػػرامج اليادفػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاالت شػػػػػػك  تُ   .٘

عبػػػػػػػارة عػػػػػػػف حمقػػػػػػػات  والتشػػػػػػػغيؿ ، وىػػػػػػػذه السمسػػػػػػػمة االجتمػػػػػػػاعيالرعايػػػػػػػة والتأىيػػػػػػػؿ والتعمػػػػػػػيـ واإلنػػػػػػػدماج 
عتبػػػػػر كافيػػػػػًا مػػػػػف حيػػػػػث المفيػػػػػوـ الشػػػػػامؿ لمواجيػػػػػة يّ  متكاممػػػػػة فػػػػػي البنػػػػػاء ، والقيػػػػػاـ بػػػػػأي واحػػػػػدة منيػػػػػا ال

 مشكالت المعوقيف سواًء عمى المستوى الفردي أو الجماعي.
لجميػػػػػػػع المعػػػػػػػوقيف الحػػػػػػػّؽ فػػػػػػػي الرعايػػػػػػػة والتعمػػػػػػػيـ والتأىيػػػػػػػؿ والتشػػػػػػػغيؿ دوف تمييػػػػػػػز بسػػػػػػػبب الجػػػػػػػنس أو   .ٙ

 . أو اإلنتماء السياسي االجتماعيكز األصؿ أو المر 
عتبػػػػػػر اإلرادة السياسػػػػػػة عمػػػػػػى كافػػػػػػة األصػػػػػػعدة وفػػػػػػي أعمػػػػػػى المسػػػػػػتويات الدعامػػػػػػة األساسػػػػػػية والراسػػػػػػخة تُ   .ٚ

لتػػػػوفير أكبػػػػر قػػػػدر مػػػػف البػػػػرامج المطموبػػػػة لمعنايػػػػة بػػػػالمعوقيف ورعػػػػايتيـ ، وذلػػػػؾ باعتبارىػػػػا جيػػػػدًا وطنينػػػػًا 
 والقوانيف المناسبة ليـ.شاماًل وىذا يتأّتى مف خالؿ سّف التشريعات 

عتبػػػػػر المعرفػػػػػة العمميػػػػػة والفنيػػػػػػة والتكنولوجيػػػػػة أساسػػػػػًا ىاّمػػػػػًا لمتصػػػػػػدي لحػػػػػاالت اإلعاقػػػػػة والوقايػػػػػة منيػػػػػػا تّ   .ٛ
 والعناية بشؤوف المعوقيف . 

 ذلػػػػػؾ لتػػػػػوفيرلممعػػػػػوقيف فػػػػػي مجػػػػػاؿ المسػػػػػاواة مػػػػػع غيػػػػػرىـ مػػػػػف المػػػػػواطنيف و  عتبػػػػػر عمميػػػػػة التأىيػػػػػؿ حػػػػػؽّ تُ   .ٜ
                                                               . ـرص العيش الكريـ ليف
مسؤولية تقع عمى عاتؽ الدولة والمجتمع واألسرة بشكؿ عاـ مف أجؿ مواجية مشكالت  عممّية التأىيؿ .ٓٔ

 (.ٕٗ-ٕٕ، ص ٕٓٓٓ)الزعمط ، .  اإلعاقة وما ينجـ عنيا

 سادساً : المبادئ العامة في تأهيل المعوقين:
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ة مبػػػػػػػادئ أساسػػػػػػػية يجػػػػػػػب أخػػػػػػػذىا فػػػػػػػي الحسػػػػػػػباف عنػػػػػػػد ( أّف ىنػػػػػػػاؾ عػػػػػػػدّ ٜٜٛٔنيػػػػػػػع ) المنيػػػػػػػع ، أشػػػػػػػار الم  
 تخطيط وتنفيذ عممية التأىيؿ الميني لممعوقيف ، وتتمثؿ ىذه المبادئ فيما يمي :

 التقّبؿ لظروؼ المعوؽ كما ىي : -ٔ
الحػػػػػػّؽ فػػػػػػي العمػػػػػػؿ بمعنػػػػػػى تقّبػػػػػػؿ المعػػػػػػوؽ كإنسػػػػػػاف لػػػػػػو كرامتػػػػػػُو وحقوقػػػػػػُو وواجباتػػػػػػُو والتسػػػػػػميـ بػػػػػػأّف لػػػػػػو   

بأقصػػػػػى مػػػػػا تسػػػػػح بػػػػػو إمكانياتػػػػػو ، وأف يػػػػػؤدي وظيفتػػػػػو فػػػػػي المجتمػػػػػع كمػػػػػواطف منػػػػػتج يمكنػػػػػو أف يعتمػػػػػد 
 عمى نفسو .

 فنّية الجيود الموّجية لممعوؽ وتكامميا : -ٕ
يجػػػػػب أف تقػػػػػوـ بػػػػػرامج التأىيػػػػػؿ عمػػػػػى أسػػػػػس فنّيػػػػػة يتعػػػػػاوف فػػػػػي تنفيػػػػػذىا فريػػػػػٌؽ مػػػػػف األخصػػػػػائييف فػػػػػي  

 ية ، والنفسية ، والتربوية ، والمينية ، واإلعالمية .... الخ .، واالجتماع النواحي الطبية
 المالئمة مع الواقع الجديد : -ٖ

بمعنػػػػى أّف العمػػػػؿ مػػػػع المعػػػػوؽ فػػػػي المينػػػػة التػػػػي  تالئمػػػػُو فػػػػي حػػػػدود قدراتػػػػِو ، ومسػػػػاعدتو عمػػػػى التوافػػػػؽ 
 النفسي واإلجتماعي واإلقتصادي بالنسبة لمظروؼ المحيطة بو في المجتمع .

 في تقرير واختيار مينتو: حّؽ المعوؽ -ٗ
فأسػػػػاس التأىيػػػػؿ السػػػػماحة والتقّبػػػػؿ فػػػػي كػػػػؿ اتصػػػػاؿ بػػػػيف القػػػػائميف والمسػػػػتفيديف منػػػػو ، وضػػػػرورة إسػػػػياـ 

ااًل فػػػػػػي اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرارات التػػػػػػي تتعمػػػػػػؽ بخطػػػػػػوات تأىيمػػػػػػو وكػػػػػػذلؾ تفّيمػػػػػػو الشػػػػػػخص المعػػػػػػوؽ إسػػػػػػيامًا فّعػػػػػػ
 لصحتيا وأىميتيا .

 ة :مراعاة مبدأ التفريؽ والفروؽ الفرديّ  -٘
 نبغي مراعاة الظروؼ الخاصة بكؿ معوؽ عمى ضوء تاريخو وخبراتو الشخصية .ي 

 التأىيؿ حّؽ مف حقوؽ اإلنساف العاّمة : -ٙ
 طبيعي لممعوؽ . بمعنى أّنو ليس  مّنًة أو منحًة مف أحد ، بؿ حؽا 

 توظيؼ التقدـ التكنولوجي لخدمة التأىيؿ : -ٚ
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ينبغػػػػػػػي اإلسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػف األسػػػػػػػاليب التكنولوجيػػػػػػػة الحديثػػػػػػػة واألجيػػػػػػػزة التعويضػػػػػػػية مػػػػػػػع العنايػػػػػػػة بوسػػػػػػػائؿ  
اإلتصػػػػػاؿ والتفػػػػػاىـ والتثقيػػػػػؼ فػػػػػي محػػػػػيط المعػػػػػوقيف ، تحقيقػػػػػًا لمبػػػػػدأ تكػػػػػافؤ الفػػػػػرص بيػػػػػنيـ وبػػػػػيف غيػػػػػرىـ 

 في المجتمع .
 التقويـ المستمر : -ٛ

فػػػػػػػاءة تمػػػػػػػؾ البػػػػػػػرامج فػػػػػػػي ضػػػػػػػوء المقػػػػػػػاييس اإلىتمػػػػػػػاـ بعمميػػػػػػػة تقػػػػػػػويـ بػػػػػػػرامج التأىيػػػػػػػؿ المينػػػػػػػي وتقريػػػػػػػر ك
 (.ٖ٘-ٖٗ، صٜٜٛٔ)المنيع ،  .المستخدمة في عممية التقويـ

( مجموعػػػػػػة مػػػػػػف المبػػػػػػادئ األساسػػػػػػية لمتأىيػػػػػػؿ المينػػػػػػي لممعػػػػػػوقيف ال ٜٜٜٔويػػػػػػذكر المغمػػػػػػوث ) المغمػػػػػػوث ،  
 تي :( وتتمّخص ىذه المبادئ باآلٜٜٛٔتختمؼ كثيرًا عف المبادئ التي يذكرىا المنيع ) المنيع ، 

التأىيػػػػػػػؿ عممّيػػػػػػػة فردّيػػػػػػػة ُتعنػػػػػػػى بالشػػػػػػػخص وتتنػػػػػػػاوؿ مشػػػػػػػكمة اإلعاقػػػػػػػة كمػػػػػػػا تتنػػػػػػػاوؿ المشػػػػػػػكالت النفسػػػػػػػية  .ٔ
 واالجتماعية والجسمية األخرى التي ترتبط بإعاقتو.

التأىيػػػػؿ عمميػػػػػة متكاممػػػػة تتكامػػػػػؿ فيػػػػو الخػػػػػدمات الطبيػػػػة والنفسػػػػػية واالجتماعيػػػػة والتربويػػػػػة والمينيػػػػة سػػػػػواًء  .ٕ
 العالج أو التدريب أو التشغيؿ.فيما يتعمؽ بالتشخيص أو 

 إّف عممية التأىيؿ يجب أف تبدأ باكتشاؼ اإلعاقة والتحّقؽ مف وجودىا عند الفرد. .ٖ
عتبػػػػػار ميػػػػػوؿ الفػػػػػرد المعػػػػػوؽ واتجاىاتػػػػػو وقيمػػػػػو سػػػػػواًء فػػػػػي أف تأخػػػػػذ عمميػػػػػات تأىيػػػػػؿ المعػػػػػوقيف بعػػػػػيف اإل .ٗ

 مجاؿ التربية الخاصة أو التدريب أو التشغيؿ.
أىيػػػػؿ المعػػػػوقيف بشػػػػكؿ خػػػػاص عمػػػػى القػػػػدرات العقميػػػػة والجسػػػػمية المتػػػػوفرة عنػػػػد يجػػػػب أف تعتمػػػػد عمميػػػػة ت .٘

 المعوؽ والتأكيد عمى تنمية ىذه القدرات واالستفادة منيا إلى أقصى درجة ممكنة.
مػػػػػػا دامػػػػػػت عمميػػػػػػة التأىيػػػػػػؿ عمميػػػػػػة فردّيػػػػػػة فػػػػػػإّف شخصػػػػػػية المعػػػػػػوؽ وسػػػػػػماتِو الشخصػػػػػػية يجػػػػػػب أف ُتؤخػػػػػػذ  .ٙ

 أساسًا في عمميات تأىيؿ المعوقيف.
جػػػب أف تيػػػتـ عمميػػػة التأىيػػػؿ بتكّيػػػؼ المعػػػوؽ مػػػع ذاتػػػو مػػػف ناحيػػػة ومػػػع البيئػػػة المحيطػػػة بػػػو مػػػف ناحيػػػة ي .ٚ

 ثانية بحيث تسعى عممية التأىيؿ إلى تحقيؽ تقّبؿ الفرد لذاتو وتقّبؿ المجتمع لو.
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ميـ إّف نجػػػػػػاح عمميػػػػػػات تأىيػػػػػػؿ المعػػػػػػوقيف تعتمػػػػػػد عمػػػػػػى تػػػػػػوفير االتجاىػػػػػػات اإليجابيػػػػػػة بػػػػػػيف النػػػػػػاس، وتقػػػػػػبّ  .ٛ
ء المعػػػػػػوقيف، وثقػػػػػػتيـ بقػػػػػػدراتيـ عمػػػػػػى العمػػػػػػؿ والمشػػػػػػاركة فػػػػػػي البنػػػػػػاء، ىػػػػػػذا مػػػػػػع العمػػػػػػـ أّف نجػػػػػػاح ليػػػػػػؤال

المعػػػػػوقيف فػػػػػػي المشػػػػػػاركة فػػػػػي العمػػػػػػؿ واالنػػػػػػدماج فػػػػػي البيئػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة المحيطػػػػػة يسػػػػػػاعد فػػػػػػي تغييػػػػػػر 
 اتجاىات الناس نحوىـ إيجابيًا وتقّبميـ وتقديرىـ واحتراميـ.

إلػػػػى خدمػػػػة المجتمػػػػع كمػػػػا تتجػػػػو إلػػػػى خدمػػػػة الفػػػػرد عمػػػػى حػػػػد   يجػػػػب أف تتجػػػػو عمميػػػػات تأىيػػػػؿ المعػػػػوقيف .ٜ
وذلػػػػؾ عػػػػف طريػػػػؽ التقميػػػػؿ مػػػػف اآلثػػػػار السػػػػمبية التػػػػي تتركيػػػػا إعاقػػػػة الفػػػػرد عمػػػػى األسػػػػرة والبيئػػػػة ، سػػػػواء 

 المحمية.
 عد  شكاًل مف أشكاؿ الضماف واألمف االجتماعي بالنسبة ليـ.إّف تأىيؿ المعوقيف يُ  .ٓٔ
نجػػػػاح عمميػػػػات تأىيػػػػؿ المعػػػػوقيف تعتمػػػػد عمػػػػى مقػػػػدار تػػػػوّفر فػػػػرص العمػػػػؿ المتاحػػػػة ليػػػػـ فػػػػي البيئػػػػة  إفّ  .ٔٔ

 المحمية التي ُينتظر أف ينتقموا إلييا ويعمموا فييا.
ر التشػػػػػػريعات و القػػػػػػوانيف التػػػػػػي تحمػػػػػػي إّف نجػػػػػػاح عمميػػػػػػات تأىيػػػػػػؿ المعػػػػػػوقيف تعتمػػػػػػد أيضػػػػػػًا عمػػػػػػى تػػػػػػوفّ  .ٕٔ

 وخاصة في مجاؿ التدريب والتشغيؿ. حقوقيـ اإلنسانية والمدنية وترعى مصالحيـ
ر اإلقتصػػػػػػػادي التأىيػػػػػػػؿ المينػػػػػػػي طبيعػػػػػػػة التغّيػػػػػػػ يجػػػػػػػب أف تأخػػػػػػػذ عمميػػػػػػػات تأىيػػػػػػػؿ المعػػػػػػػوقيف وخاصػػػػػػػةً  .ٖٔ

   والظػػػػػروؼ اإلقتصػػػػػادية لمبيئػػػػػة التػػػػػي يعػػػػػيش فييػػػػػا المعوؽ)التػػػػػدريب عمػػػػػى الميػػػػػف الدائمػػػػػة فػػػػػي البيئػػػػػة (. 
 (ٖٕٔ -ٕٕٔ، ص ٜٜٜٔ)المغموث ، 

 المهني لممعوقين :سابعاً : برامج التأهيل 

تتػػػػأّلؼ بػػػػرامج التأىيػػػػؿ المينػػػػي لممعػػػػوقيف مػػػػف عػػػػدد مػػػػف المراحػػػػؿ وىػػػػي مراحػػػػؿ أساسػػػػية فػػػػي كػػػػؿ برنػػػػامج    
 تحدث عف كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ :وؼ نتأىيؿ ميني وس

  Vocational Evaluatio: التقييم المهني : 1ً

ة لمفػػػػػرد ذوي ة والنفسػػػػػيّ ة التعميمّيػػػػػة الجسػػػػػديّ عمميػػػػػة تقػػػػػدير القػػػػػدرات الفردّيػػػػػ يعػػػػػّرؼ التقيػػػػػيـ المينػػػػػي بأّنػػػػػو :     
فػػػػػػو فػػػػػػي االحتياجػػػػػػات الخاصػػػػػػة ، وجوانػػػػػػب القصػػػػػػور والقػػػػػػوة لديػػػػػػو بغػػػػػػرض التنبػػػػػػؤ بإمكانيػػػػػػات تشػػػػػػغيمو وتكيّ 

الحاضػػػػػػر والمسػػػػػػتقبؿ . ويجػػػػػػب أف يشػػػػػػمؿ التقيػػػػػػيـ المينػػػػػػي جميػػػػػػع جوانػػػػػػب قػػػػػػدرة الفػػػػػػرد ذوي اإلعاقػػػػػػة عمػػػػػػى 
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والحالػػػػػة الصػػػػػحية واتجاىاتػػػػػو نحػػػػػو العمػػػػػؿ وقيمػػػػػو  فػػػػػي تقيػػػػػيـ القػػػػػدرات الجسػػػػػدية والعقميػػػػػة ، العمػػػػػؿ ، ويتمثّػػػػػؿ
وخبراتػػػػػو الماضػػػػػية  وميولػػػػػو المينيػػػػػة ، ودوافعػػػػػو ، ومسػػػػػتواه التعميمػػػػػي ، باإلضػػػػػافة إلػػػػػى ظروفػػػػػو االجتماعيػػػػػة

 ( ٛٔٔ،صٕٚٓٓ)عبيد، في ىذا المجاؿ.

مكانيػػػػػػػات الفػػػػػػػرد المعػػػػػػػوؽ وميولػػػػػػػو ؼ عمػػػػػػػى عػػػػػػػّرؼ أيضػػػػػػػًا بأّنػػػػػػػو : "عمميػػػػػػػة تيػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػى التعػػػػػػػرّ ويُ  قػػػػػػػدرات وا 
واسػػػػتعداداتو المينيػػػػة بيػػػػدؼ مسػػػػاعدتو عمػػػػى اإلختيػػػػار المينػػػػي السػػػػميـ فػػػػي حػػػػدود مػػػػا ىػػػػو متػػػػوفر فػػػػي مركػػػػز 

 ( .٘ٛ، ص ٕٕٓٓالتأىيؿ مف برامج مينية ". )مسعود، 

ؿ وتيػػػػدؼ ىػػػػذه الخطػػػػوة إلػػػػى التعػػػػّرؼ عمػػػػى مسػػػػتوى األداء العػػػػاـ لػػػػدى الفػػػػرد المعػػػػوؽ مػػػػف خػػػػالؿ الحصػػػػو   
عمػػػػػى معمومػػػػػات مػػػػػف خػػػػػالؿ فريػػػػػؽ متخصػػػػػص فػػػػػي مختمػػػػػؼ المجػػػػػاالت وعمػػػػػى ضػػػػػوئيا يػػػػػتـ التقيػػػػػيـ المينػػػػػي 

 ( وتشمؿ عمى المراحؿ التالية :Bitter,1979المطموب )
 . Medical Evaluation:  الطبيالتقييـ   .ٔ
 . Psychological Evaluation التقييـ  النفسي : .ٕ
 . Social Evaluation التقييـ  االجتماعي : .ٖ
 . Educational Evaluation لتقييـ التربوي :ا .ٗ
 . Vocational Evaluation التقييـ الطبي : .٘

ُتعػػػػػػد  عمميػػػػػػة التقيػػػػػػيـ المينػػػػػػي أّوؿ خطػػػػػػوة ميمػػػػػػة وأساسػػػػػػية فػػػػػػي طريػػػػػػؽ برنػػػػػػامج التأىيػػػػػػؿ المينػػػػػػي، فبعػػػػػػد و  
يػػػػػيـ ، يػػػػػتـ تحويميػػػػػا إلػػػػػى قسػػػػػـ التقيػػػػػيـ المينػػػػػي ليقػػػػػـو اختصاصػػػػػي التق انطبػػػػػاؽ شػػػػػروط القبػػػػػوؿ عمػػػػػى الحالػػػػػة

بػػػػػػاإلجراءات المطموبػػػػػػة منػػػػػػو وبنػػػػػػاًء عمػػػػػػى مػػػػػػا تتوصػػػػػػؿ إليػػػػػػو مػػػػػػف معمومػػػػػػات سػػػػػػيتـ بنػػػػػػاء خطػػػػػػة أو برنػػػػػػامج 
 التأىيؿ الفردي.

( إلػػػػػػػى أىميػػػػػػػة اسػػػػػػػتخداـ المواقػػػػػػػؼ فػػػػػػػي التقيػػػػػػػيـ سػػػػػػػواء أكانػػػػػػػت ىػػػػػػػذه ٜٜٛٔالششػػػػػػػناوي ، ويشػػػػػػػير الشناوي) 
بيػػػػػدؼ التعػػػػػّرؼ عمػػػػػى صػػػػػطنعة ، وذلػػػػػؾ دة أو مُ المواقػػػػػؼ ىػػػػػي مواقػػػػػؼ عمػػػػػؿ حقيقيػػػػػة أو مواقػػػػػؼ عمػػػػػؿ مقمّػػػػػ

ـ الجوانػػػػب المناسػػػػبة  وغيػػػػر المناسػػػػبة وحاجػػػػات الفػػػػرد عّينػػػػات مػػػػف سػػػػموؾ الفػػػػرد المعػػػػوؽ أثنػػػػاء العمػػػػؿ وتفيّػػػػ
( مػػػػػف أبػػػػػرز األنظمػػػػػة المسػػػػػتخدمة فػػػػػي تقيػػػػػيـ Tower Systemلمتوافػػػػػؽ المينػػػػػي ، وُيعػػػػػد  نظػػػػػاـ تػػػػػاور )
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عينػػػػة  ٖٜعمػػػػؿ يحتػػػػوي عمػػػػى االسػػػػتعدادات الشخصػػػػية المينيػػػػة لممعػػػػوقيف، وىػػػػو نظػػػػاـ مبنػػػػي عمػػػػى تحميػػػػؿ 
 (.ٜٙ، ص ٜٜٛٔ(، )الشناوي، ٖٗ، ص ٕٜٜٔ)الزعمط، .  ( مجاؿ تدريبيٗٔعمؿ ؿ)

ىػػػػػػذا ويقػػػػػػـو اختصاصػػػػػػي التقيػػػػػػيـ المينػػػػػػي باسػػػػػػػتخداـ وسػػػػػػائؿ المالحظػػػػػػة والمقابمػػػػػػة وتطبيػػػػػػؽ االختبػػػػػػػارات   
ىػػػػػػػات واختبػػػػػػػارات المعػػػػػػدة مسػػػػػػػبقًا مثػػػػػػػؿ اختبػػػػػػػارات الػػػػػػػذكاء واالختبػػػػػػػارات النفسػػػػػػػية واختبػػػػػػػارات الميػػػػػػػوؿ واالتجا

 االستعدادات المينية.

   Vocational Guidance and Counseling : : التوجيه واإلرشاد المهني 2ً

العمميػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػاعد بيػػػػػػا الفػػػػػػرد عمػػػػػػى أف يختػػػػػػار مينػػػػػػة مػػػػػػف  "بأّنػػػػػػو ُيعػػػػػػّرؼ التوجيػػػػػػو واإلرشػػػػػػاد المينػػػػػػي  
الميػػػػػف ، فيعػػػػػّد ليػػػػػا ويرقػػػػػى فييػػػػػا ، ويكػػػػػوف محػػػػػور اإلىتمػػػػػاـ فػػػػػي ىػػػػػذه العمميػػػػػة الفػػػػػرد  نفسػػػػػو ، ومسػػػػػاعدتو 
                                        عمػػػػػى أف يقػػػػػّرر بنفسػػػػػو مسػػػػػتقبمو المينػػػػػي باإلختيػػػػػار الموفػػػػػؽ الػػػػػذي يػػػػػؤّدي إلػػػػػى تكّيفػػػػػو تكّيفػػػػػًا مينيػػػػػًا سػػػػػميماً "

 ( .ٕٛ، ص ٜٜٛٔ،) الريحاني 

مجموعػػػػة مػػػػف الخػػػػدمات التػػػػي تيػػػػدؼ إلػػػػى زيػػػػادة قػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػى أف   يفيػػػػـ نفسػػػػو  ُيعػػػػّرؼ أيضػػػػًا بأّنػػػػو "و  
ويفيػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػتعداداتو وميولػػػػػػػػػػو ومسػػػػػػػػػػاعدتو عمػػػػػػػػػػى أف يسػػػػػػػػػػتغؿ إمكاناتػػػػػػػػػػو الذاتيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػدرات وميػػػػػػػػػػارات 

أف يػػػػػؤّدي وينػػػػػتج فػػػػػي عممػػػػػو  أحسػػػػػف إنتػػػػػاج ، ويسػػػػػتطيع واسػػػػػتعدادات أحسػػػػػف اسػػػػػتغالؿ ، وبػػػػػذلؾ يسػػػػػتطيع 
، ٜٜٛٔأف يتكّيػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػع بيئتػػػػػػػػػػو ومجتمعػػػػػػػػػو ، بفيمػػػػػػػػػػو لنفسػػػػػػػػػػو وبيئتػػػػػػػػػو وظػػػػػػػػػػروؼ عممػػػػػػػػػػو " ) الشػػػػػػػػػػناوي ، 

 ( .ٕٕ٘ص

ة لمفػػػػػػػرد ، حيػػػػػػػث يقػػػػػػػـو الطبيػػػػػػػب وأخصػػػػػػػائي العػػػػػػػالج ف ىػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػة تطبيػػػػػػػؽ النظػػػػػػػرة التكاممي ػػػػػػػوتتضػػػػػػػم     
يمتػػػػاز بػػػػو الفػػػػرد مػػػػف قػػػػدرات بدنيػػػػة  إلجتمػػػػاعي باسػػػػتعراض مػػػػامينػػػػي واألخصػػػػائي اال الطبيعػػػػي واألخصػػػػائي

ـ   مقارنػػػػػة تمػػػػؾ القػػػػػدرات والخبػػػػػرات مػػػػع حالتػػػػػو الخاصػػػػػة  واسػػػػتعدادات نفسػػػػػية وعقميػػػػة ومعمومػػػػػات وخبػػػػػرات ، ثػػػػ
وبشػػػػػرط أف تكػػػػػوف مػػػػػف الميػػػػػف التػػػػػي تتػػػػػوفر فييػػػػػا فػػػػػرص العمػػػػػؿ فػػػػػي المجتمػػػػػع ، ويتمّيػػػػػز أعضػػػػػاء الفريػػػػػؽ 

مػػػػنيـ تقريػػػػرًا فػػػػي مجػػػػاؿ تخصصػػػػو عػػػػف حالػػػػة المعػػػػوؽ ، وبعػػػػد  ـ كػػػػؿا د  قػػػػبالتعػػػػاوف والعمػػػػؿ الجمػػػػاعي حيػػػػث يُ 



إلطبر النظزيا                                                                              :لثبنيالفصل ا  

 

 
ٗٔ 

 

واحتياجاتػػػػو  عػػػػوؽو إليػػػػو الممناقشػػػػة الحالػػػػة مػػػػف كػػػػؿ جوانبيػػػػا يمكػػػػف تحديػػػػد نػػػػوع المينػػػػة والعمػػػػؿ الػػػػذي سػػػػيوج  
 ( . ٚ٘ٔ ، ص ٕٔٓٓ) فيمي ، . مف التدريب الميني 

ػػػػ( ال يُ  ٕٓٓٓوالتوجيػػػػو المينػػػػي كمػػػػا يشػػػػير النمػػػػاس )النمػػػػاس ،   و نحػػػػو مينػػػػة محػػػػددة ، بػػػػؿ يوجػػػػو إلػػػػى وج 
المجػػػػػػػاؿ الػػػػػػػذي يتناسػػػػػػػب مػػػػػػػع قػػػػػػػدرات الفػػػػػػػرد المعػػػػػػػوؽ النفسػػػػػػػية والجسػػػػػػػمية وتقػػػػػػػديـ المعمومػػػػػػػات الضػػػػػػػرورية 

ى لممعػػػػوؽ مػػػػف أجػػػػؿ مسػػػػاعدتو عمػػػػى اإلختيػػػػار الحػػػػّر لممينػػػػة التػػػػي يرغػػػػب العمػػػػؿ فييػػػػا ولػػػػيس فػػػػرض أو حتّػػػػ
لموضػػػػػػػوعية التػػػػػػػي يعػػػػػػػيش فييػػػػػػػا المعػػػػػػػوؽ اإليحػػػػػػػاء لػػػػػػػو بمينػػػػػػػة بعينيػػػػػػػا ، مػػػػػػػع مراعػػػػػػػاة الظػػػػػػػروؼ الواقعيػػػػػػػة وا

 مػػػػات.مػػػػات التػػػػي تتكػػػػوف منيػػػػا شخصػػػػيتو حتػػػػى ال يكػػػػوف اختيػػػػار الفػػػػرد لممينػػػػة غيػػػػر مالئػػػػـ ليػػػػذه المقو  والمقو  
 (ٖٛ، ص ٕٓٓٓ)النماس، 

ومػػػػػف واجػػػػػب مرشػػػػػد التأىيػػػػػؿ أف يقػػػػػوـ بمتابعػػػػػة الحالػػػػػة فػػػػػي كػػػػػّؿ مراحػػػػػؿ البرنػػػػػامج التػػػػػأىيمي لمتأكػػػػػد مػػػػػف    
التػػػػػػالي  يوضػػػػػػح واجبػػػػػػات مرشػػػػػػد  والجػػػػػػدوؿ، اسػػػػػػتعداده لالسػػػػػػتمرار فػػػػػػي البرنػػػػػػامج تكيفػػػػػػو المينػػػػػػي وقدرتػػػػػػو و 

 : التأىيؿ خالؿ المراحؿ المختمفة لمتأىيؿ الميني

 واجبات مرشد التأهيل خالل المراحل المختمفة لمتأهيل المهني:  (1)الجدول           

 واجبات مرشد التأىيؿ                    المرحمة
 بناء عالقة إيجابية مع الفرد المعوؽ وأسرتو - مرحمة االستقبال

 تفيـ حاجات المعوؽ وظروفو الشخصية واالجتماعية -
 جمع المعمومات عف المعوؽ وظروفو -
 تحديد أىداؼ العممية اإلرشادية -
 لتدريب والعمؿاالمعوؽ  قدرةالوقوؼ عمى مدى  -
 تعريؼ المعوؽ بالبرامج التدريبية الموجودة في  -
 المراكز -
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التقيويم المهنوي التقيويم قبول  مرحمة
 قبل التدريب

 تخطيط وتنسيؽ عممية التقييـ -
جمػػػػػػػع المعمومػػػػػػػات واالطّػػػػػػػالع عمػػػػػػػى التقػػػػػػػارير المرفقػػػػػػػة فػػػػػػػي  -

 الممؼ
 إدارة وتطبيؽ االختبارات التقييمية  -
 تفسير النتائج لممعوؽ وأسرتو -
تقػػػػػػػديـ المعمومػػػػػػػات لفريػػػػػػػؽ التأىيػػػػػػػؿ لمسػػػػػػػاعدتو فػػػػػػػي وضػػػػػػػع  -

 الخطة الفردية
 المستمر خالل  التقييم

 مرحمة التدريب
 تقديـ التوجيو الميني -
 تقديـ اإلرشاد الفردي والجمعي وخدمات التكيؼ الميني -
 التواصؿ مع األىؿ والمدربيف والمؤسسات ذات العالقة -
 مساعدة المعوؽ عمى االختيار الميني السميـ -
تقيػػػػػػيـ مػػػػػػدى تحقيػػػػػػؽ األىػػػػػػداؼ ومعرفػػػػػػة الصػػػػػػعوبات ووضػػػػػػع  -

 حموؿ ليا
 تقييـ التقّدـ الذي وصؿ إليو الفرد المعوؽ - النهائي التقييم 

تقػػػػػػديـ التوجيػػػػػػو واإلرشػػػػػػاد لممعػػػػػػوؽ لمسػػػػػػاعدتو عمػػػػػػى اختيػػػػػػار  -
 المينة والمكاف الذي سيعمؿ فيو

تقػػػػػػديـ البػػػػػػدائؿ الوظيفيػػػػػػة المتػػػػػػوفرة ومسػػػػػػاعدة المعػػػػػػوؽ عمػػػػػػى  -
 االختيار المناسب

رشػػػػػػاده لمطرائػػػػػػؽ المناسػػػػػػبة لتقػػػػػػديـ  مسػػػػػػاعدة - مرحمة التشغيل  الفػػػػػػرد المعػػػػػػوؽ وا 
 طمبات التوظيؼ

تقػػػػػػػػديـ المعمومػػػػػػػػات الالزمػػػػػػػػة عػػػػػػػػف فػػػػػػػػرص العمػػػػػػػػؿ المتػػػػػػػػوفرة  -
رشػػػػػػػػاد المعػػػػػػػػوؽ لكيفيػػػػػػػػة الوصػػػػػػػػوؿ إلييػػػػػػػػا والتواصػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػع  وا 

 القائميف عمييا
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شػػػػػرح وتفسػػػػػير ظػػػػػروؼ المعػػػػػوؽ لمؤسسػػػػػة التشػػػػػغيؿ واإلجابػػػػػة  -
 عف جميع االستفسارات

لتشػػػػػػغيؿ عمػػػػػػى تنظػػػػػػيـ وتوقيػػػػػػع مسػػػػػػاعدة المعػػػػػػوؽ ومؤسسػػػػػػة ا -
 عقد العمؿ

 تقديـ اإلرشاد الفردي لممعوؽ - مرحمة المتابعة
تقػػػػػػػديـ اإلرشػػػػػػػاد الجمعػػػػػػػي لمعػػػػػػػامميف فػػػػػػػي مؤسسػػػػػػػة التشػػػػػػػغيؿ  -

 لتعديؿ اتجاىاتيـ وزيادة فرص تقبؿ الفرد المعوؽ بينيـ
 دعـ المعوؽ -
عمميػػػػػػػػػػػػػة التشػػػػػػػػػػػػػغيؿ وتقػػػػػػػػػػػػديـ الحمػػػػػػػػػػػػػوؿ لممشػػػػػػػػػػػػػكالت  تقيػػػػػػػػػػػػيـ -

 والصعوبات التي تواجو المعوؽ أثناء العمؿ
إقفػػػػػاؿ ممػػػػػؼ الحالػػػػػة بعػػػػػد التأكػػػػػد مػػػػػف اسػػػػػتقرار المعػػػػػوؽ فػػػػػي  -

 العمؿ
 (ٜٖٖ-ٖٖٛ، ص ٕ٘ٓٓ)مسعود وآخروف،                                               

مػػػػف مجموعػػػػة مػػػػف  تنبػػػػع أىميػػػػة اإلرشػػػػاد والتوجيػػػػو المينػػػػي فػػػػي مجػػػػاؿ تأىيػػػػؿ المعػػػػوقيف يػػػػرى الباحػػػػث أف  و   
الحاجػػػػػػات والظػػػػػػروؼ التػػػػػػي تػػػػػػدعوا إلػػػػػػى وجػػػػػػود متخصصػػػػػػيف لمسػػػػػػاعدة المعػػػػػػوقيف عمػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ مسػػػػػػتويات 

ة  لمسػػػػاعدة المعػػػػوؽ وأسػػػػرتو بخطّػػػػىػػػػو إالّ  أفضػػػػؿ مػػػػف التوافػػػػؽ فػػػػي حيػػػػاتيـ ، والتوجيػػػػو واإلرشػػػػاد المينػػػػي مػػػػا
وصػػػػػوؿ بػػػػػو إلػػػػػى تكيػػػػػؼ وانػػػػػدماج اجتمػػػػػاعي مػػػػػف خػػػػػالؿ إيجػػػػػاد عمػػػػػؿ مناسػػػػػب لػػػػػو وشػػػػػعوره  تأىيػػػػػؿ مينػػػػػي لم

صػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػى ىػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػة فإن ػػػػػػػو البػػػػػػػد  أف يكػػػػػػػوف اختصاصػػػػػػػي التوجيػػػػػػػو و ، ولمباسػػػػػػػتقالليتو وثقتػػػػػػػو بنفسػػػػػػػو 
واإلرشػػػػػاد المينػػػػػي عمػػػػػى درجػػػػػة عاليػػػػػة بحاجػػػػػات المعػػػػػوؽ وقدراتػػػػػو حت ػػػػػى يسػػػػػتطيع المواءمػػػػػة بػػػػػيف مػػػػػا يمتمكػػػػػو 

 فعمو لموصوؿ بو إلى أقصى ما يمكف أف يقّدمو لنفسو أوال ولممجتمع الذي يعيش فيو .وما يستطيع 

   Vocational Training: :  التدريب المهني 3ً
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مكاناتػػػػػػو " عنػػػػػػي وي   تػػػػػػدريب الفػػػػػػرد ذوي االحتياجػػػػػػات الخاصػػػػػػة عمػػػػػػى مينػػػػػػة تتناسػػػػػػب مػػػػػػع قدراتػػػػػػو وميولػػػػػػو وا 
الطرائػػػػػػػؽ التػػػػػػػي يمكػػػػػػػف مػػػػػػػف خالليػػػػػػػا مسػػػػػػػاعدة ونػػػػػػػوع ودرجػػػػػػػة إعاقتػػػػػػػو ، ويمثّػػػػػػػؿ التػػػػػػػدريب المينػػػػػػػي إحػػػػػػػدى 

الشػػػػخص عمػػػػى اإلنخػػػػراط فػػػػي الحيػػػػاة العمميػػػػة مػػػػف جديػػػػد ، ويجػػػػب أف يكػػػػوف المتػػػػدربيف متأكػػػػديف مػػػػف أّنيػػػػـ 
سػػػػيقبموف مػػػػف حيػػػػث المبػػػػدأ كػػػػأفراد قػػػػادريف عمػػػػى العمػػػػؿ ، لػػػػذا يسػػػػاعد التػػػػدريب عمػػػػى حػػػػؿ مشػػػػكالتيـ التػػػػي 

) الصػػػػػػفدي ، ".  النفسػػػػػػية أـ المينيػػػػػػة  تماعيػػػػػػةاالجتحػػػػػػد مػػػػػػف انػػػػػػدماجيـ فػػػػػػي المجتمػػػػػػع سػػػػػػواء الجسػػػػػػدية أـ 
 (ٜٙٔ،صٕٚٓٓ

نػػػػة عمػػػػى سػػػػموؾ الفػػػػرد مػػػػف مػػػػة تسػػػػتيدؼ إدخػػػػاؿ تعػػػػديالت معيّ ة منظ  ؼ التػػػػدريب المينػػػػي بأّنػػػػو "عممي ػػػػعػػػػر  ويُ   
مّكنػػػػػػػو مػػػػػػػف األداء ولػػػػػػػيس عمػػػػػػػى أسػػػػػػػاس عشػػػػػػػوائي ، إاّل أّف التػػػػػػػدريب  النػػػػػػػواحي المينيػػػػػػػة والنفسػػػػػػػية بصػػػػػػػورة تُ 

 ( .  ٘، ص  ٜٔٛٔة " ) حمزة ، ة إنسانيّ ة بؿ ىو عمميّ ليس عممية ميكانيكيّ 
" ذلػػػػػؾ الجانػػػػػب مػػػػػف بػػػػػرامج التأىيػػػػػؿ الػػػػػذي يػػػػػزّود فيػػػػػو المعػػػػػوؽ بالميػػػػػارات والخبػػػػػرات  وُيعػػػػػّرؼ أيضػػػػػًا بأّنػػػػػو  

 (.ٕٗٗ، صٜٜٛٔالالزمة لمقياـ بعمؿ يمكف أف يحصؿ فيو عمى فرصة توظيؼ " ) الشناوي ، 
لممعػػػػػوؽ ىػػػػػو: تػػػػػدريب الشػػػػػخص المعػػػػػوؽ عمػػػػػى مينػػػػػة تتناسػػػػػب مػػػػػع ويػػػػػرى الباحػػػػػث أّف التػػػػػدريب المينػػػػػي   

مكاناتػػػػػو ونػػػػػوع ودرجػػػػػة إعاقتػػػػػو ، ممػػػػػا يتػػػػػيح لػػػػػو فرصػػػػػة الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى عمػػػػػؿ واالسػػػػػتقرار  قدراتػػػػػو وميولػػػػػو وا 
 فيو . 

خػػػػػػدمات التأىيػػػػػؿ التػػػػػػي تسػػػػػعى إلػػػػػػى إكسػػػػػاب المعػػػػػػوؽ القػػػػػدرة عمػػػػػػى  ويعتبػػػػػر التػػػػػػدريب  المينػػػػػي مػػػػػػف أىػػػػػـّ   
مشػػػػػػكالتيـ  ينػػػػػػي المناسػػػػػب لممعػػػػػوقيف يسػػػػػاعد عمػػػػػى حػػػػػؿ  مالتػػػػػدريب ال قػػػػػع إف  العمػػػػػؿ واالسػػػػػتمرار فيػػػػػو ، والوا

ػػػػالنفسػػػػية والجسػػػػمية ، وتُ  ز ىػػػػذه الخطػػػػوة عمػػػػى تقيػػػػيـ التػػػػدريب المينػػػػي لممعػػػػوؽ فػػػػي الميػػػػف التػػػػي تتناسػػػػب رك 
دة مػػػػػػػف الخبػػػػػػػرات والفػػػػػػػرص وقدراتػػػػػػػو وميولػػػػػػػو ، وتشػػػػػػػير عمميػػػػػػػة التػػػػػػػدريب المينػػػػػػػي إلػػػػػػػى المجػػػػػػػاالت المتعػػػػػػػد  

 تساعد في تقّدـ وتحّسف األداء الوظيفي لممعوقيف وتخدـ أغراض تشغيميـ . التعميمية التي
( التػػػػػػػي يقػػػػػػػوـ بػػػػػػػالتخطيط ليػػػػػػػا أخصػػػػػػػائي اإلرشػػػػػػػاد IRPوترتكػػػػػػػز أيضػػػػػػػًا عمػػػػػػػى الخطػػػػػػػة الفرديػػػػػػػة لمتأىيػػػػػػػؿ )  

التقيػػػػيـ التػػػػي  أخصػػػػائيووالتوجيػػػػو بحيػػػػث تشػػػػمؿ ىػػػػذه الخطػػػػة عمػػػػى نتػػػػائج التقيػػػػيـ المختمفػػػػة ، والتػػػػي قػػػػاـ بيػػػػا 
ع أف يتقنيػػػػػػا فػػػػػػي نيايػػػػػػة مػػػػػػدة التػػػػػػدريب اعتمػػػػػػادًا طػػػػػػة لتػػػػػػدريب المعػػػػػػوؽ واألىػػػػػػداؼ التػػػػػػي يتوقّػػػػػػيػػػػػػتـ وضػػػػػػع خ
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ب عمييػػػػػا ؼ الشخصػػػػػي والتييئػػػػة لمعمػػػػػؿ والتػػػػدريب عمػػػػػى الميػػػػػارات التػػػػي ُيػػػػػدر  و يشػػػػػتمؿ عمػػػػى التكّيػػػػػ ، عمييػػػػا
 (.ٚٚ، ص ٜ٘ٛٔ) الريحاني ،  ،     األفراد األسوياء .

يرتكػػػػػز عمػػػػػى مجموعػػػػػة مػػػػػف المبػػػػػادئ ال  أف  التػػػػػدريب المينػػػػػي( إلػػػػػى Larck,1978لقػػػػػد أشػػػػػارت الريػػػػػؾ )  
 يمي:  تتمثؿ فيما تختمؼ كثيرّا عف المبادئ التي أشار إلييا عبد القادر

يجػػػػػب أف يسػػػػػتمر تػػػػػدريب المعػػػػػوؽ حتػػػػػى يكتسػػػػػب القػػػػػدرات التدريبيػػػػػة المطموبػػػػػة وحتػػػػػى يكتسػػػػػب الميػػػػػارة  .ٔ
 الضرورية ليقوـ بالعمؿ بدقة .

ريب تحػػػػت نفػػػػس الظػػػػروؼ والشػػػػروط التػػػػي يتمقػػػػى تحتيػػػػا غيػػػػر المعػػػػوقيف يجػػػػب أف يتمقػػػػى المعػػػػوقيف التػػػػد .ٕ
 تدريبيـ .

 . اما يشابيييجب أف يؤّدي التدريب إلى التشغيؿ في المينة التي تدرب عمييا أو  .ٖ
يجػػػػػب أف يمّبػػػػػي التػػػػػدريب المينػػػػػي متطمبػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػؿ التنافسػػػػػية كمػػػػػا يجػػػػػب تػػػػػأميف قبػػػػػوؿ المعػػػػػوقيف  .ٗ

 لعماؿ وجميع الجيات المينية التدريبية . مف قبؿ أصحاب األعماؿ ومنظمات ا
يجػػػػػب أف يػػػػػتـ اختيػػػػػار نػػػػػوع التػػػػػدريب بعنايػػػػػة فائقػػػػػة وفقػػػػػًا لحاجػػػػػات وقػػػػػدرات المعػػػػػوقيف ووفقػػػػػًا إلمكانػػػػػات  .٘

 التشغيؿ مف جية أخرى .
ػػػػػػػ( أّف التػػػػػػػدريب المينػػػػػػػي لممعػػػػػػػوؽ يُ  ٖٕٓٓويػػػػػػػرى عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر ) عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر ،    ز عمػػػػػػػى عػػػػػػػدد مػػػػػػػف رك 

  ة والحصػػػػوؿ عمػػػػى عمػػػػؿ مناسػػػػب ، وىػػػػذه المبػػػػادئ تتمثػػػػؿ اندماجػػػػو فػػػػي الحيػػػػاة العممّيػػػػالمبػػػػادئ تسػػػػاعد عمػػػػى 
 فيما يمي: 

ى يكتسػػػػػب الميػػػػػارة ة المطموبػػػػػة وحت ػػػػػى يكتسػػػػػب القػػػػػدرات التدريبّيػػػػػيجػػػػػب أف يسػػػػػتمر تػػػػػدريب المعػػػػػوؽ حت ػػػػػ .ٔ
 الضرورية ليقوـ بالعمؿ بدقة . 

 ييا أو ما يشابييا . ي التدريب إلى التشغيؿ في المينة التي تدّرب عميجب أف يؤدّ  .ٕ
 يمكف تشغيؿ المعوؽ في عمؿ مناسب بدوف تدريب فالتدريب الميني غير ضروري . .ٖ
ة كمػػػػػا يجػػػػػب تػػػػػأميف قبػػػػػوؿ المعػػػػػوقيف بػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػؿ التنافسػػػػػيّ مّبػػػػػي التػػػػػدريب المينػػػػػي متطم  يجػػػػػب أف يُ  .ٗ

 ة . ة التدريبيّ مات العماؿ وجميع الجيات المينيّ مف قبؿ أصحاب األعماؿ ومنظّ 
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ب أف يػػػػػػتـ اختيػػػػػػار نػػػػػػوع التػػػػػػدريب بعنايػػػػػػة فائقػػػػػػة وفقػػػػػػًا لحاجػػػػػػات وقػػػػػػدرات المعػػػػػػوقيف ووفقػػػػػػًا إلمكانػػػػػػات ويجػػػػػػ 
 ( ٗٔ -ٖٔ،صٖٕٓٓ) عبد القادر ،   .    التشغيؿ مف جية أخرى

أّمػػػػػػا األسػػػػػػاليب الممكنػػػػػػة التػػػػػػي ينصػػػػػػح بيػػػػػػا فػػػػػػي تػػػػػػدريب األفػػػػػػراد ذوي االحتياجػػػػػػات الخاصػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ    
 فيمكف اإلشارة إلييا بشكؿ موجز عمى النحو التالي:خطط مدروسة وعمى أسس عممية ، 

 إعطاء وصؼ عاـ لمعمؿ مع تجنب التفاصيؿ الدقيقة . .ٔ
أخػػػػرى بالسػػػػرعة البطيئػػػػة  ةً بػػػػنفس سػػػػرعة اإلنتػػػػاج ، ومػػػػرّ  ة  ذلػػػػؾ مػػػػر  إيضػػػػاح خطػػػػوات العمػػػػؿ عمػػػػى أف يػػػػتـّ  .ٕ

 ة  .التي تتيح لذوي االحتياجات الخاصة متابعة وفيـ خطوات العمؿ الضروري  
 الخاصة القياـ بالعمؿ بنفسو وتحت إشراؼ مدر ب . االحتياجاتترؾ الفرد ذوي  .ٖ
 تصحيح األخطاء عف طريؽ اإلقتراح والتوضيح . .ٗ
الميػػػػػارات  أتقػػػػػفالتػػػػػدّرج فػػػػػي طمػػػػػب القيػػػػػاـ بأعمػػػػػاؿ وميػػػػػارات أكثػػػػػر جػػػػػودة وتعقيػػػػػدا ، بعػػػػػد أف يكػػػػػوف قػػػػػد  .٘

 (ٜٚٔ،صٕٚٓٓ)الصفدي،    التي تسبؽ ذلؾ . 
جوانػػػػػػػب الرئيسػػػػػػػة التػػػػػػػي ينبغػػػػػػػي أف تؤخػػػػػػػذ بعػػػػػػػيف اإلعتبػػػػػػػار عنػػػػػػػد تػػػػػػػدريب األفػػػػػػػراد ذوي فػػػػػػػي حػػػػػػػيف أّف ال    

 الخاصة ىي: االحتياجات
 ة مػػػػػع التشػػػػػابو فػػػػػي نػػػػػوع العجػػػػػز ودرجتػػػػػو ، فيجػػػػػب أف تكػػػػػوف ىنػػػػػاؾ أىػػػػػداؼ تدريبيػػػػػة لكػػػػػؿّ الفػػػػػروؽ الفردّيػػػػػ .ٔ

ة الدراسػػػػة فػػػػرد عمػػػػى حػػػػدة ، وأف ُتعػػػػْد ىػػػػذه األىػػػػداؼ بنػػػػاًء عمػػػػى تقػػػػدير إمكانػػػػات الفػػػػرد مػػػػف خػػػػالؿ عممّيػػػػ
 والتقييـ ، بمعنى آخر خطة تدريب فردّية لكؿ فرد .

جػػػػػػػػراءات وطرائػػػػػػػػؽ يجػػػػػػػػب أف تُ  .ٕ طب ػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػى كػػػػػػػػّؿ األفػػػػػػػػراد ذوي االحتياجػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػة نفػػػػػػػػس مبػػػػػػػػادئ وا 
اء فػػػػػػي حػػػػػػدود خطػػػػػػط التػػػػػػدريس المينػػػػػػي سػػػػػػواًء النظػػػػػػري أو العممػػػػػػي التػػػػػػي تطب ػػػػػػؽ عمػػػػػػى األفػػػػػػراد األصػػػػػػحّ 

 مدروسة .
ات ، فػػػػػاألفراد الػػػػػذيف لػػػػػدييـ عجػػػػػز فػػػػػي اإلدراؾ يعػػػػػانوف مػػػػػف مشػػػػػاكؿ مالئمػػػػػة أسػػػػػاليب توصػػػػػيؿ المعمومػػػػػ .ٖ

 في وصوؿ المعمومات لدييـ مثؿ عرض أفالـ فيديو عف الحرفة .
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مػػػػف الضػػػػروري أف تكػػػػوف بيئػػػػة التػػػػدريب ُمعػػػػد ة بمػػػػا يتناسػػػػب مػػػػع حػػػػاالت اإلعاقػػػػة التػػػػي تسػػػػتفيد منيػػػػا مػػػػف  .ٗ
سػػػػػػػيولة حركتػػػػػػػو فييػػػػػػػا وتػػػػػػػوّفر حيػػػػػػػث أسػػػػػػػاليب توصػػػػػػػيؿ المعمومػػػػػػػة لمفػػػػػػػرد ذوي االحتياجػػػػػػػات الخاصػػػػػػػة و 

تباعيا بحاجاتو المختمفة .  جانب األمف واألدوات وا 
ضػػػػػرورة أف تكػػػػػوف ىنػػػػػاؾ متابعػػػػػة مسػػػػػتمّرة مػػػػػف جانػػػػػب أخصػػػػػائي التأىيػػػػػؿ مػػػػػف خػػػػػالؿ السػػػػػجؿ التػػػػػدريبّي  .٘

 لمطالب لضماف استمرارية ودقة تنفيذ خطة التأىيؿ الفردّية .
خبػػػػػػػرة والمػػػػػػػؤىميف لمتعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػع األفػػػػػػػػراد ذوي يف فػػػػػػػي الميػػػػػػػػف وذوي اليجػػػػػػػب تػػػػػػػوّفر المػػػػػػػدّربيف المختّصػػػػػػػ .ٙ

 االحتياجات الخاصة.
ى نضػػػػػمف ؽ مػػػػػف أف  صػػػػػفات الفػػػػػرد وظروفػػػػػو مسػػػػػتقرة ، وذلػػػػػؾ حت ػػػػػعػػػػػدـ البػػػػػدء بالتػػػػػدريب إاّل بعػػػػػد التحقّػػػػػ .ٚ

ى ال نضػػػػػطر إلػػػػػى تغييرىػػػػػا فيمػػػػػا بعػػػػػد وفقػػػػػًا لتغّيػػػػػر ىػػػػػذه أف  الميػػػػػف التػػػػػي تػػػػػدّرب عمييػػػػػا مناسػػػػػبة لػػػػػو وحت ػػػػػ
 (ٖٔٔ-ٜٕٔ،صٕٚٓٓ)عبيد،الظروؼ والصفات . 

ـ عمػػػػػى أّف اليػػػػػدؼ مػػػػػف التػػػػػدريب ٜٔٛٔ( لمنظمػػػػػة العمػػػػػؿ الدولّيػػػػػة سػػػػػنة ٜٜوقػػػػػد نّصػػػػػت التوصػػػػػية رقػػػػػـ )  
التيـ المينػػػػػػي ىػػػػػػو تمكػػػػػػيف المعػػػػػػوقيف مػػػػػػف القيػػػػػػاـ باألنشػػػػػػطة االقتصػػػػػػادية وذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اسػػػػػػتغالؿ مػػػػػػؤىّ 

 ة وقدراتيـ في ضوء فرص التشغيؿ المتوفرة.المينيّ 

ة التػػػػػػدريب المينػػػػػػي عمػػػػػػى النحػػػػػػو اآلتػػػػػػي )الػػػػػػزعمط مػػػػػػة المبػػػػػػادئ األساسػػػػػػية لمقيػػػػػػاـ بعممّيػػػػػػكمػػػػػػا أقػػػػػػّرت المنظ  
 (:ٜٜٜٔ، المغموث ٜٜ٘ٔ،القريوتي والبسطامي ٕٜٜٔ

إذا كػػػػاف باإلمكػػػػاف تشػػػػغيؿ المعػػػػوؽ فػػػػي عمػػػػؿ مناسػػػػب بػػػػدوف تػػػػدريب فػػػػإف  عمميػػػػة التػػػػدريب المينػػػػي غيػػػػر  .ٔ
 ة في ىذه الحالة.ضروريّ 

المبػػػػػػػادئ واألسػػػػػػػس والمنػػػػػػػاىج التػػػػػػػي تطّبػػػػػػػؽ فػػػػػػػي مراكػػػػػػػز تأىيػػػػػػػؿ غيػػػػػػػر يجػػػػػػػب اإلعتمػػػػػػػاد عمػػػػػػػى تطبيػػػػػػػؽ  .ٕ
 المعوقيف عمى األفراد المعوقيف بقدر ما تسمح بو حالتيـ الصحية والتعميمية.

ى المعػػػػػػػػوقيف تػػػػػػػػػدريبيـ تحػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػروط والظػػػػػػػػروؼ نفسػػػػػػػػػيا أينمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػؾ ممكنػػػػػػػػًا يجػػػػػػػػػب أف يتمقّػػػػػػػػ .ٖ
 المستخدمة مع غير المعوقيف.
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وقيف الػػػػػذيف تحػػػػػوؿ إعػػػػػاقتيـ دوف تػػػػػدريبيـ فػػػػػي المؤسسػػػػػات العاديػػػػػة يجػػػػػب وضػػػػػع ترتيبػػػػػات خاّصػػػػػة لممعػػػػػ .ٗ
أو فػػػػي سػػػػوؽ العمػػػػؿ مػػػػع األفػػػػراد غيػػػػر المعػػػػوقيف وذلػػػػؾ لسػػػػبب يعػػػػود إلػػػػى طبيعػػػػة إعػػػػاقتيـ أو الفتقػػػػارىـ 

 لممبادئ التعميمية الضرورية.
ى يكتسػػػػػػػب المعػػػػػػػوؽ القػػػػػػػدرات المطموبػػػػػػػة والميػػػػػػػارات الضػػػػػػػرورية ليقػػػػػػػـو يجػػػػػػػب أف يسػػػػػػػتمر التػػػػػػػدريب حتّػػػػػػػ .٘

 ؿ بدّقة كما يقوـ بو غير المعوقيف.بالعم
ال جػػػػػدوى مػػػػػف التػػػػػدريب المينػػػػػي إاّل إذا أّدى ذلػػػػػؾ إلػػػػػى التشػػػػػغيؿ فػػػػػي المينػػػػػة التػػػػػي تػػػػػدرب عمييػػػػػا الفػػػػػرد  .ٙ

 المعوؽ أو في أي مينة مشابية ليا.
مّبػػػػي التػػػػدريب المينػػػػي احتياجػػػػات ومتطمبػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػؿ كمػػػػا يجػػػػب تػػػػأميف قبػػػػوؿ المعػػػػوقيف يجػػػػب أف يُ  .ٚ

 العمؿ وجميع الجيات المعنية.مف جانب أصحاب 
ـّ اختيػػػػػار نػػػػػوع التػػػػػدريب بعنايػػػػػٍة فائقػػػػػٍة وفقػػػػػًا  لحاجػػػػػات وقػػػػػدرات المعػػػػػوقيف مػػػػػف جيػػػػػة ووفقػػػػػًا  .ٛ يجػػػػػب أف يػػػػػت

ّف الدراسػػػػػة الدقيقػػػػػة لسػػػػػوؽ العمػػػػػؿ تبػػػػػيّ  ف حجػػػػػـ وفػػػػػرص العمػػػػػؿ إلمكانيػػػػػات التشػػػػػغيؿ مػػػػػف جيػػػػػة ثانيػػػػػة، وا 
 المتوفرة فيو.

 .ة لمعرفة مالءمتيا لسوؽ العمؿ الحالية والمستقبميةيجب إجراء مراجعات مستمرة لمميف التدريبيّ  .9
ييػػػػػدؼ ىػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف خػػػػػدمات التأىيػػػػػؿ إلػػػػػى تمكػػػػػيف المعػػػػػوقيف مػػػػػف القيػػػػػاـ بأنشػػػػػطة اقتصػػػػػادية ،   .11

يسػػػػػػػتطيعوف مػػػػػػػف خالليػػػػػػػا االسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػف مػػػػػػػؤىالتيـ المينيػػػػػػػة وقػػػػػػػدراتيـ عمػػػػػػػى ضػػػػػػػوء فػػػػػػػرص التشػػػػػػػغيؿ 
إلػػػػػػػى اكتسػػػػػػػاب المعػػػػػػػوؽ ميػػػػػػػارات مينيػػػػػػػة أو  المتػػػػػػػوفرة ، وبمعنػػػػػػػى آخػػػػػػػر فػػػػػػػإف  التػػػػػػػدريب المينػػػػػػػي ييػػػػػػػدؼ

وظيفػػػػة أو حرفػػػػة مػػػػا تعػػػػده لتشػػػػغيؿ مناسػػػػب وكفايػػػػة مينيػػػػة واقتصػػػػادية . ىػػػػذا ويجػػػػب أف يكػػػػوف األسػػػػاس 
فػػػػػي انتقػػػػػاء نػػػػػوع التػػػػػدريب المناسػػػػػب القػػػػػائـ عمػػػػػى إمكانػػػػػات المعػػػػػوؽ وقدراتػػػػػو وخصػػػػػائص شخصػػػػػيتو بػػػػػداًل 

 (ٛ٘ص ، ٕ٘ٓٓالزعمط،  )  مف مدى توّفر فرص التدريب المتيسرة .
ومتطمبػػػػػات السػػػػػوؽ  والشػػػػػخص المعػػػػػوؽ ويػػػػػرى الباحػػػػػث أن ػػػػػو مػػػػػف الضػػػػػروري التػػػػػدريب عمػػػػػى ميػػػػػف تتناسػػػػػب  

أّنػػػػػو بيػػػػػا لمراكػػػػػز التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي  اـمػػػػػف خػػػػػالؿ الزيػػػػػارات الميدانّيػػػػػة التػػػػػي قػػػػػ بػػػػػذات الوقػػػػػت ، حيػػػػػث الحػػػػػظ
، وكػػػػذلؾ  الزاؿ ىنػػػػاؾ تػػػػدريب عمػػػػى ميػػػػف لػػػػيس ليػػػػا حاجػػػػة ممّحػػػػة فػػػػي السػػػػوؽ المحميػػػػة مثػػػػؿ مينػػػػة التريكػػػػو

ـّ التػػػػدّرب عمييػػػػا وىػػػػي باألسػػػػاس تشػػػػكؿ خطػػػػرًا عمػػػػى الشػػػػخص المعػػػػوؽ مثػػػػؿ  ىنػػػػاؾ بعػػػػض الميػػػػف التػػػػي يػػػػت
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الحػػػػالتيف فالشػػػػخص المعػػػػوؽ  اه دقيػػػػؽ وسػػػػرعة فػػػػي الحركػػػػة وفػػػػي كػػػػالمينػػػػة النجػػػػارة ألّنيػػػػا تحتػػػػاج إلػػػػى انتبػػػػ
لميػػػػػف وانتقػػػػػاء إمػػػػػا أف تكػػػػػوف إعاقتػػػػػو ذىنيػػػػػة أو جسػػػػػمية . وعمػػػػػى ىػػػػػذا البػػػػػّد مػػػػػف التحػػػػػديث والتجديػػػػػد فػػػػػي ا

 الميف التي ال تشكؿ خطورة عمى المعوؽ .
  VOCATIONAL-PRE: التهيئة المهنيّة :  4ً

عػػػػّرؼ التييئػػػػة المينيػػػػة بأّنيػػػػا : "الفتػػػػرة التػػػػي يػػػػتـ مػػػػف خالليػػػػا تزويػػػػد المعػػػػوؽ بالميػػػػارات التػػػػي تمّكنػػػػو مػػػػف تُ    
واسػػػػػتعداداتو وميولػػػػػو وقدراتػػػػػو أو مزاولػػػػػة مكاناتػػػػػو إالقيػػػػػاـ بالتػػػػػدريب المينػػػػػي عمػػػػػى مينػػػػػة تتناسػػػػػب معػػػػػو ومػػػػػع 

مينػػػػة مسػػػػاعدة ال تحتػػػػاج إلػػػػى كفػػػػاءة معينػػػػة ، وىػػػػي مرحمػػػػة تبػػػػدأ مػػػػف سػػػػف السادسػػػػة عشػػػػرة وتسػػػػتمر حتػػػػى 
بدايػػػػػة مرحمػػػػػة التػػػػػدريب المينػػػػػي ، يتػػػػػدّرب المعػػػػػوؽ مػػػػػف خالليػػػػػا عمػػػػػى ممارسػػػػػة التػػػػػدريب فػػػػػي عػػػػػدة عمميػػػػػات 

 . (ILO,1987)ة ، واستخداـ أدوات أساسية في مختمؼ الميف ".أساسيّ 

تمػػػػؾ المرحمػػػػة النيائيػػػػة مػػػػف مراحػػػػؿ التربيػػػػة الخاصػػػػة التػػػػي  " عػػػػّرؼ أيضػػػػًا مصػػػػطمح التييئػػػػة المينيػػػػة بأّنيػػػػايُ و 
والمتمثمػػػػػػة فػػػػػػي  (PRE-VOCATIONAL SKILLS)تنميػػػػػػة ميػػػػػػارات التييئػػػػػػة المينيػػػػػػة  إلػػػػػػىتيػػػػػػدؼ 

وكػػػػػػذلؾ تنميػػػػػػة ميػػػػػػارات الميػػػػػػارات المينيػػػػػػة البسػػػػػػيطة األولّيػػػػػػة الالزمػػػػػػة ألّيػػػػػػة مينػػػػػػة الحقػػػػػػة فػػػػػػي المسػػػػػػتقبؿ ، 
)الروسػػػػػػاف ،   ."عػػػػػػادات العمػػػػػػؿ وحػػػػػػّب العمػػػػػػؿ وتنميػػػػػػة ميػػػػػػارات المحافظػػػػػػة عمػػػػػػى أدوات العمػػػػػػؿ وتنظيميػػػػػػا 

 (ٛٛٔ، ص  ٜٜٚٔ

د افػػػػػػر الفتػػػػػػرة التػػػػػػي يػػػػػػتـ خالليػػػػػػا تزويػػػػػػد األ" ( التييئػػػػػػة المينيػػػػػػة بأّنيػػػػػػا  ٖٜٜٔويعػػػػػػّرؼ الػػػػػػزعمط ) الػػػػػػزعمط ، 
نػػػػػػو مػػػػػػف البػػػػػػدء بالتػػػػػػدريب المينػػػػػػي المنػػػػػػتظـ عمػػػػػػى ي تمكّ ذوي االحتياجػػػػػػات الخاصػػػػػػة بالميػػػػػػارات الالزمػػػػػػة التػػػػػػ

مينػػػػة تتناسػػػػػب مػػػػػع ميولػػػػػو واسػػػػتعداداتو ، يتػػػػػدّرب األفػػػػػراد ذوي االحتياجػػػػػات الخاصػػػػة خالليػػػػػا عمػػػػػى ممارسػػػػػة 
. )الػػػػػػػػػػػػزعمط،  "عػػػػػػػػػػػػدة عممّيػػػػػػػػػػػػات أساسػػػػػػػػػػػػية واسػػػػػػػػػػػػتعماؿ أدوات مختمفػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػػػػػؼ الميػػػػػػػػػػػػف

 (ٖٔٔ،صٖٜٜٔ

وتتعػػػػّدد المصػػػػطمحات التػػػػي تعّبػػػػر عػػػػف مفيػػػػوـ التييئػػػػة المينّيػػػػة ، إذ تعتبػػػػر حمقػػػػة التييئػػػػة المينيػػػػة والتأىيػػػػؿ  
بمفيومػػػػػػو العػػػػػػاـ الواسػػػػػػع ، مػػػػػػف الحمقػػػػػػات األخيػػػػػػرة فػػػػػػي تسمسػػػػػػؿ ميػػػػػػداف التربيػػػػػػة الخاصػػػػػػة والتأىيػػػػػػؿ ، فػػػػػػإذا 

رابعػػػػة عشػػػػػرة تقريبػػػػػًا ، كانػػػػت حمقػػػػػة التربيػػػػة الخاصػػػػػة مسػػػػؤولة عػػػػػف البػػػػػرامج التربويػػػػة لألطفػػػػػاؿ وحتّػػػػى سػػػػػّف ال
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فػػػػإف  حمقػػػػة التييئػػػػة المينيػػػػة والتػػػػي ىػػػػي مػػػػف اىتمػػػػاـ مراكػػػػز/ مؤسسػػػػات التربيػػػػة الخاصػػػػة مسػػػػؤولة عػػػػف بػػػػرامج 
التييئػػػػػػة المينيػػػػػػة والتػػػػػػي تغطّػػػػػػي الفئػػػػػػات العمريػػػػػػة منػػػػػػذ الرابعػػػػػػة عشػػػػػػرة وحتّػػػػػػى سػػػػػػّف الثامنػػػػػػة عشػػػػػػرة تقريبػػػػػػّا ، 

عػػػػػػة عشػػػػػػرة ، وآخػػػػػروف يرونيػػػػػػا تبػػػػػػدأ مػػػػػػف عمػػػػػػر وىنػػػػػاؾ آراء تػػػػػػرى أف التييئػػػػػػة المينيػػػػػػة تبػػػػػدأ مػػػػػػف عمػػػػػػر الراب
السادسػػػػة عشػػػػرة ، لكػػػػف ىػػػػذا يعتمػػػػد عمػػػػى الجانػػػػب التحصػػػػيمي التربػػػػوي لممعػػػػوؽ سػػػػواًء فػػػػي مؤسسػػػػات التربيػػػػة 

ـ   ،الخاصػػػػػة أو مراكػػػػػز التأىيػػػػػػؿ المينػػػػػي  عػػػػػداد الفػػػػػػرد  ويمكػػػػػف القػػػػػػوؿ إّنيػػػػػا المرحمػػػػػة التػػػػػػي يػػػػػت فييػػػػػا تييئػػػػػػة وا 
الجتماعيػػػػػػة والتعميميػػػػػػة ، وتعريفػػػػػػو بالمينػػػػػػة التػػػػػػي سػػػػػػوؼ يتػػػػػػدّرب المعػػػػػػوؽ مػػػػػػف النػػػػػػواحي البدنّيػػػػػػة والنفسػػػػػػية وا

عمييػػػػػػػػػا وقوانينيػػػػػػػػػػا ومسػػػػػػػػػػتمزماتيا واألدوات والمعػػػػػػػػػدات المسػػػػػػػػػػتخدمة فييػػػػػػػػػػا والميػػػػػػػػػارات المطموبػػػػػػػػػػة ألدائيػػػػػػػػػػا، 
وتدريبػػػػو عمػػػػى عػػػػادات العمػػػػؿ والسػػػػموؾ المينػػػػي وتزويػػػػده باالتجاىػػػػات اإليجابّيػػػػة نحػػػػو العمػػػػؿ واإلنتػػػػاج وتػػػػتـ 

مػػػػػدارس ومعاىػػػػػد التربيػػػػػة الخاصػػػػػة أو فػػػػػي مراكػػػػػز التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي نفسػػػػػيا وتحتػػػػػاج  ىػػػػػذه المرحمػػػػػة إّمػػػػػا فػػػػػي
 ( ٙٙ، ص ٕٕٓٓإلى منياج خاص بكّؿ مينة .       )المطر،

( إلػػػػػػى األىػػػػػػداؼ التػػػػػػي يتوقػػػػػػع تحقيقيػػػػػػا فػػػػػػي بػػػػػػرامج التييئػػػػػػة المينيػػػػػػة  ٖٕٓٓويشػػػػػػير الػػػػػػزّراع ) الػػػػػػزّراع ،    
 وىي :

 التعّرؼ عمى ميولو المينية . .ٔ
مكانياتو .التعّرؼ ع .ٕ  مى قدراتو وا 
العمػػػػػؿ اإلنتػػػػػاجي ، وكػػػػػذلؾ نعّرفػػػػػو عمػػػػػى الوسػػػػػائؿ المسػػػػػتخدمة فػػػػػي التػػػػػدريب وربػػػػػط  أنػػػػػواعالتعػػػػػّرؼ عمػػػػػى  .ٖ

التػػػػػلزر الحركػػػػػي والبصػػػػػري ، وكػػػػػذلؾ تطػػػػػوير ميػػػػػارات السػػػػػالمة العاّمػػػػػة والوقايػػػػػة مػػػػػف أخطػػػػػار الحػػػػػوادث 
صابات العمؿ.  وا 

 (ٜٗ-ٖٜ،صٖٕٓٓانتياء فترة التدريب. )الزراع، التعّرؼ عمى ظروؼ العمؿ بعد .ٗ
وتتمثّػػػػػػؿ أىمّيػػػػػػة التييئػػػػػػة المينّيػػػػػػة فػػػػػػي اسػػػػػػتخداميا بػػػػػػرامج وتكتيكػػػػػػات مختمفػػػػػػة الطرائػػػػػػؽ الموقفيػػػػػػة ، سػػػػػػواًء    

أكانػػػػػت المواقػػػػػؼ مواقػػػػػؼ عمػػػػػؿ فعمّيػػػػػة أو مواقػػػػػؼ اصػػػػػطناعّية تقميدّيػػػػػة ، مػػػػػف أجػػػػػؿ التعػػػػػرؼ عمػػػػػى عينػػػػػات 
اعتمػػػػادًا عمػػػػى أسػػػػاليب القيػػػػاس النفسػػػػي والمالحظػػػػة ، حيػػػػث يالحػػػػظ مػػػػف سػػػػموؾ الفػػػػرد أثنػػػػاء العمػػػػؿ ، وذلػػػػؾ 

القػػػػػػائـ عمػػػػػػى عمميػػػػػػة التقيػػػػػػيـ كيػػػػػػؼ يسػػػػػػمؾ الفػػػػػػرد ذوي االحتياجػػػػػػات الخاصػػػػػػة فػػػػػػي الموقػػػػػػؼ المينػػػػػػي الػػػػػػذي 
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يوضػػػػػػػع فيػػػػػػػو ، ىػػػػػػػذه الطريقػػػػػػػة تسػػػػػػػمح لمفػػػػػػػرد ذوي اإلعاقػػػػػػػة ولمقػػػػػػػائـ بعمميػػػػػػػة التييئػػػػػػػة أف يتفيمػػػػػػػا الجوانػػػػػػػب 
                                                         (ٖٗٔ، صٕٚٓٓ)عبيد، د.ات الخاصة بالتوافؽ الميني ليذا الفر المناسبة وغير المناسبة والحاج

 Employment:  التشغيل :  5ً

 ف يكوف عضواً ألفرد ذوي االحتياجات الخاصة عمى المقصود بالتشغيؿ الميني ىو العمؿ عمى مساعدة ا   
المستقؿ الذاتي ، والقياـ بعمؿ يكسب منو ما يساعده عمى العيش مع اآلخريف ويحؽ لو  اإلنتاجعمى  قادراً 

تمقاه الفرد ذوي االحتياجات الخاصة ، يوالتشغيؿ يعتمد عمى نوع التدريب الميني الذي ،  مكانة اجتماعية 
و التشغيؿ وكذلؾ عمى فرص العمؿ المتوفرة في البيئة التي يعيش فييا ، أي أف التشغيؿ المقصود ب

المتخصص الذي يعني مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة في الحصوؿ عمى العمؿ الذي تدرب عميو ، 
تنمية القدرة لمفرد عمى الكسب واالستقالؿ الذاتي ، ويطمب مف أخصائي التشغيؿ االىتماـ بيذا  إلىوييدؼ 

شغيؿ لمخريجيف ، ويكوف الجانب لكونو يعمؿ في المؤسسات المينية المتخصصة التي تضع برامج الت
أخصائي التشغيؿ في العادة عمى عمـ ودراية بما يطمبو سوؽ العمؿ والميف والوظائؼ التي يستطيع الفرد ذوي 

 (                        ٕٖٓ-ٖٓٓص ،ٕٕٓٓ، نصراهلل ) . الحاجات الخاصة القياـ بو ويمكف تشغيمو بيا

ة التػػػػػػي تسػػػػػػعى كافػػػػػػة بػػػػػػرامج التأىيػػػػػػؿ ة التأىيػػػػػػؿ وىػػػػػػو القّمػػػػػػممّيػػػػػػة لععتبػػػػػػر التشػػػػػػغيؿ المحّصػػػػػػمة النيائّيػػػػػػويُ     
لموصػػػػػػوؿ إلييػػػػػػا، أي إّف التشػػػػػػغيؿ ىػػػػػػػو النتػػػػػػاج النيػػػػػػائي لبرنػػػػػػامج التأىيػػػػػػػؿ المينػػػػػػي وبدايػػػػػػة الطريػػػػػػؽ لحيػػػػػػػاة 

النػػػػدماج كامػػػػؿ لممعػػػػوؽ فػػػػي الحيػػػػاة  ة اجتماعيػػػػًا ونفسػػػػيًا وموصػػػػمةً ومسػػػػتقرّ  االقتصػػػػاديةة مػػػػف الناحيػػػػة مسػػػػتقمّ 
، والتشػػػػغيؿ لػػػػيس ميمػػػػًا لألشػػػػخاص المعػػػػوقيف فقػػػػط بػػػػؿ ىػػػػو اليػػػػدؼ الػػػػذي يسػػػػعى إليػػػػو  العامػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع

مجػػػػػػاؿ التنػػػػػػافس فيػػػػػػو سػػػػػػيكوف كبيػػػػػػرًا واذا لػػػػػػـ يكػػػػػػف ىنػػػػػػاؾ فػػػػػػرص  ، لػػػػػػذا فػػػػػػإف   جميػػػػػػع األفػػػػػػراد فػػػػػػي المجتمػػػػػػع
بػػػػػذؿ فػػػػػي سػػػػػبيؿ المجيػػػػػودات والتكػػػػػاليؼ التػػػػػي تُ  متكافئػػػػػة مػػػػػا بػػػػػيف األفػػػػػراد المعػػػػػوقيف وغيػػػػػر المعػػػػػوقيف، فػػػػػإف  

 لمعوقيف ستكوف بدوف نتائج تذكر.تأىيؿ ا

ًا بيػػػػػػذه العمميػػػػػػة وقامػػػػػػت بجيػػػػػػود ونظػػػػػػرًا لحساسػػػػػػية ىػػػػػػذا الموضػػػػػػوع فقػػػػػػد أولػػػػػػت المجتمعػػػػػػات اىتمامػػػػػػًا خاّصػػػػػػ 
عمػػػػى مسػػػػتوى التشػػػػريع أو عمػػػػى مسػػػػتوى إيجػػػػاد بػػػػدائؿ تشػػػػغيمية تتناسػػػػب مػػػػع قػػػػدرات وظػػػػروؼ  سػػػػواءً ، كبيػػػػرة 
مكانّيػػػػػ الفشػػػػػؿ والنتػػػػػائج التػػػػػي مػػػػػف الممكػػػػػف أف تترتػػػػػب الوقػػػػػوع فػػػػػي شػػػػػرؾ  ى ال يػػػػػتـّ ات كػػػػػؿ فػػػػػرد معػػػػػوؽ حتّػػػػػوا 
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عميػػػػػػػػو ، فمػػػػػػػػف الناحيػػػػػػػػة التشػػػػػػػػريعية قامػػػػػػػػت المجتمعػػػػػػػػات بسػػػػػػػػّف التشػػػػػػػػريعات الخاصػػػػػػػػة وتعػػػػػػػػديؿ التشػػػػػػػػريعات 
القائمػػػػػة المتعمقػػػػػة بعمالػػػػػػة المعػػػػػوقيف بحيػػػػػث أفػػػػػػردت ليػػػػػا مػػػػػػوادًا قانونيػػػػػة تعطػػػػػي المعػػػػػػوقيف فرصػػػػػًا لمحصػػػػػػوؿ 

% مػػػػف ٕرعايػػػػة المعػػػػوقيف األردنػػػػي نسػػػػبة محػػػػددة بعمػػػػى العمػػػػؿ، فعمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ ال الحصػػػػر وقػػػػانوف 
فػػػػرص العمػػػػؿ تخصػػػػص لألفػػػػراد المعػػػػوقيف، كػػػػذلؾ ىػػػػي الحالػػػػة بالنسػػػػبة لنظػػػػاـ رعايػػػػة المعػػػػوقيف السػػػػعودييف 
وأنظمػػػػػػة العمػػػػػػؿ فػػػػػػي مصػػػػػػر وغيرىػػػػػػا مػػػػػػف الػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػة، كمػػػػػػا لػػػػػػـ يقتصػػػػػػر تخصػػػػػػيص الوظػػػػػػائؼ لألفػػػػػػراد 

ليشػػػػػػػمؿ جميػػػػػػػع الوظػػػػػػػائؼ حسػػػػػػػب تصػػػػػػػنيفيا  ة بػػػػػػػؿ إّف المجػػػػػػػاؿ واسػػػػػػػعالمعػػػػػػػوقيف عمػػػػػػػى الوظػػػػػػػائؼ المينّيػػػػػػػ
 (                                                            ٛٚٗ، ص ٕٔٓٓ)الخطيب،      ة.ة أو التقنيّ ة أو الفنيّ المعتمد في الدولة كالوظائؼ اإلداريّ 

 أّما مف ناحية الفرص التشغيمية فقد تنوعت لتشمؿ األنواع اآلتية: 

 :(Competitive Emplogement)سوق العمل المفتوح أ : التشغيل في

ز ىػػػػػػذا النػػػػػػوع عمػػػػػػى مػػػػػػا يػػػػػػوّفره السػػػػػػوؽ المفتػػػػػػوح مػػػػػػف فػػػػػػرص تشػػػػػػغيميو قائمػػػػػػة عمػػػػػػى قػػػػػػانوف العػػػػػػرض يرّكػػػػػػ   
ويشػػػػػػػير  والطمػػػػػػػب. ويطمػػػػػػػؽ عمػػػػػػػى ىػػػػػػػذا النػػػػػػػوع أسػػػػػػػماء أخػػػػػػػرى كالتشػػػػػػػغيؿ االنتقػػػػػػػائي أو التشػػػػػػػغيؿ التنافسػػػػػػػي،

التأىيػػػػػػػؿ التنافسػػػػػػػي فػػػػػػػي ميػػػػػػػداف التأىيػػػػػػػؿ المينػػػػػػػي لألشػػػػػػػخاص المعػػػػػػػوقيف إلػػػػػػػى ممارسػػػػػػػة تتضػػػػػػػمف مسػػػػػػػاعدة 
ىػػػػػؤالء األشػػػػػخاص بعػػػػػد تػػػػػأىيميـ وتػػػػػدريبيـ عمػػػػػى إيجػػػػػاد فػػػػػرص عمػػػػػؿ فػػػػػي سػػػػػوؽ العمػػػػػؿ التنافسػػػػػي، ويعنػػػػػي 
ذلػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػخص المعػػػػػػػػوؽ فػػػػػػػػي التجػػػػػػػػارة أو الزراعػػػػػػػػة أو الصػػػػػػػػناعة وغيرىػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ظػػػػػػػػروؼ مماثمػػػػػػػػة 

 (.ٜٚٗ،صالمرجع السابؽ) .ر المعوقيف مف حيث معايير العمؿ وأنظمتو وقوانينو لألشخاص غي

ّف العمػػػػؿ فػػػػي السػػػػوؽ المفتػػػػوح قػػػػد يتطمّػػػػ     ب القيػػػػاـ بتعػػػػديالت خاصػػػػة عمػػػػى بيئػػػػة العمػػػػؿ وعمػػػػى األجيػػػػزة وا 
واآلالت واألدوات المسػػػػػػػػتخدمة فيػػػػػػػػو وكػػػػػػػػذلؾ عمػػػػػػػػى اتجاىػػػػػػػػات ومواقػػػػػػػػؼ أصػػػػػػػػحاب العمػػػػػػػػؿ وفئػػػػػػػػات العمػػػػػػػػؿ 

، ويػػػػػػرى )الػػػػػػزعمط  نحػػػػػػو المعػػػػػػوقيف وقػػػػػػدرتيـ عمػػػػػػى العمػػػػػػؿ وتحمػػػػػػؿ ظروفػػػػػػو والنجػػػػػػاح فيػػػػػػو العػػػػػػامميف فييػػػػػػا
( أّف نجػػػػػػػػػػػاح عمميػػػػػػػػػػػة التشػػػػػػػػػػػغيؿ فػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػوؽ ٜٜٛٔالشػػػػػػػػػػػناوي ،ٜٜ٘ٔالقريػػػػػػػػػػوتي والبسػػػػػػػػػػػطامي  ،ٕٜٜٔ،

 المفتوح يعتمد عمى العوامؿ األساسية اآلتية:
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الميػػػػػارات التػػػػػي تػػػػػـ ة لمعامػػػػػؿ المعػػػػػوؽ، والخصػػػػػائص المرتبطػػػػػة بالمينػػػػػة و معرفػػػػػة الخصػػػػػائص الشخصػػػػػيّ  .ٔ
 تحصيميا مف برنامج التدريب الميني.

إليػػػػو  االنتقػػػػاؿبػػػػات العمػػػػؿ الػػػػذي سػػػػيقوـ بػػػػو المعػػػػوؽ مػػػػف حيػػػػث موقعػػػػو وطريقػػػػة معرفػػػػة خصػػػػائص ومتطمّ  .ٕ
ومػػػػػػػف حيػػػػػػػث طبيعػػػػػػػة العالقػػػػػػػات بػػػػػػػيف  ،  ومػػػػػػػف حيػػػػػػػث مكوناتػػػػػػػو البنائيػػػػػػػة والتجييػػػػػػػزات المتػػػػػػػوفرة فيػػػػػػػو، 

 العامميف فيو واتجاىاتيـ نحو المعوقيف.
 ؽ مف مالئمة العامؿ المعوؽ لمعمؿ الذي سيؤديو مف حيث التدريب والخبرة.حقّ الت .ٖ

 :(Sheltered Work)ب : التشغيل المحمي

التشػػػػػغيؿ المحمػػػػػي: يعنػػػػػي تشػػػػػغيؿ المعػػػػػوقيف الػػػػػذيف ال يتمكنػػػػػوف لسػػػػػبب أو آلخػػػػػر مػػػػػف العمػػػػػؿ فػػػػػي نظػػػػػاـ   
االسػػػػػتخداـ فػػػػػي  ، ويػػػػػتـّ  نتقػػػػػائي، فػػػػػي مشػػػػػاغؿ أو فػػػػػرص تشػػػػػغيمية محميػػػػػة مػػػػػف منافسػػػػػة السػػػػػوؽالتشػػػػػغيؿ اإل

مكانيػػػػػػػات وظػػػػػػػروؼ العػػػػػػػامميف  ىػػػػػػػذا النظػػػػػػػاـ فػػػػػػػي ظػػػػػػػؿّ  ظػػػػػػػروؼ وشػػػػػػػروط خاصػػػػػػػة تتناسػػػػػػػب مػػػػػػػع قػػػػػػػدرات وا 
 المعوقيف ويشمؿ التشغيؿ المحمي الصور اآلتية:

 .( (Sheltered Workshopsالورش المحمية .ٔ
 . (Home – Based Employment)التشغيؿ المنزلي .ٕ
 (. (Self Employmentالتشغيؿ الذاتي .ٖ
                                        (. (Co – Operative Employmentالتشغيؿ التعاوني .ٗ

 الورش المحمية: -1
( أّف التشػػػػػػػػػػغيؿ المحمػػػػػػػػػػي مرفػػػػػػػػػػؽ مصػػػػػػػػػػمـ خصيصػػػػػػػػػػًا لتػػػػػػػػػػوفير فػػػػػػػػػػرص ٕٔٓٓالخطيػػػػػػػػػػب ، يػػػػػػػػػػرى الخطيب)

مج االسػػػػػتخداـ المحمػػػػػي )غيػػػػػر التنافسػػػػػي( لألشػػػػػخاص المعػػػػػوقيف، وقػػػػػد يكػػػػػوف التشػػػػػغيؿ المحمػػػػػي بنػػػػػاء وبػػػػػرا
 قائمة بذاتيا وقد يكوف جزءًا مف مؤسسة تأىيمية. 

وغالبػػػػًا مػػػػا يكػػػػوف العمػػػػؿ فػػػػي المشػػػػاغؿ المحميػػػػة مػػػػف النػػػػوع البسػػػػيط كػػػػالتجميع والتركيػػػػب وذلػػػػؾ بالتعاقػػػػد مػػػػع 
شػػػػػركات محميػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ التقػػػػػّدـ بالعطػػػػػاءات، ولكػػػػػف بعػػػػػض المشػػػػػاغؿ المحميػػػػػة تنػػػػػتج منتجػػػػػات خاصػػػػػة 
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( أّف الػػػػػورش المحميػػػػػة: مشػػػػػاغؿ تنشػػػػػأ ٕ٘ٓٓويػػػػػرى )مسػػػػػعود وآخػػػػػروف،بيػػػػػا وتعمػػػػػؿ عمػػػػػى تسػػػػػويقيا محميػػػػػًا، 
مكانيػػػػػػػػػػػػات األفػػػػػػػػػػػػراد المعػػػػػػػػػػػػوقيف الػػػػػػػػػػػػذيف سػػػػػػػػػػػػوؼ يعممػػػػػػػػػػػػوف فييػػػػػػػػػػػػا  خصيصػػػػػػػػػػػػًا لتتناسػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػع ظػػػػػػػػػػػػروؼ وا 

 (.ٖٛٗ،صٕ٘ٓٓ(. )مسعود وآخروف، ٜٓٗ،صٕٔٓٓ)الخطيب،

 وتصنؼ أدبيات التأىيؿ المشاغؿ المحمية إلى ثالث فئات ىي:

 (Long Tern Work shop): المشاغؿ المحمية طويمة األجؿ -ٔ

وتػػػػػػوّفر فرصػػػػػػًا لمتػػػػػػدريب والعمالػػػػػػة طويمػػػػػػة األمػػػػػػد لألشػػػػػػخاص الػػػػػػذيف ال ُيتوقّػػػػػػع ليػػػػػػـ الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى عمػػػػػػؿ 
 تنافسي.

 (Transitional work shops):المشاغؿ المحمية االنتقالية  -ٕ
افسػػػػي وتقػػػػّدـ تػػػػدريبًا وعمالػػػػة قصػػػػيرة األمػػػػد لألشػػػػخاص المعػػػػوقيف الػػػػذيف يتوقػػػػع ليػػػػـ الحصػػػػوؿ عمػػػػى عمػػػػؿ تن

 فيما بعد.

 (Clinical workshops):المشاغؿ المحمية التأىيمية أو العيادية  -ٖ
وتقػػػػػػػػّدـ الخػػػػػػػػدمات التدريبيػػػػػػػػة واإلرشػػػػػػػػادية والعالجيػػػػػػػػة المختمفػػػػػػػػة التػػػػػػػػي يحتػػػػػػػػاج إلييػػػػػػػػا المتػػػػػػػػدربوف، ويشػػػػػػػػير 

% بينمػػػػػػػػا ٜٓ( إلػػػػػػػػى أّف نسػػػػػػػػبة العػػػػػػػػامميف المعػػػػػػػػوقيف فػػػػػػػػي الػػػػػػػػورش المحميػػػػػػػػة تصػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػى ٜٜٛٔالشػػػػػػػػناوي)
لممػػػػػوظفيف غيػػػػػر المعػػػػوقيف، كػػػػػذلؾ قػػػػػد تعتمػػػػػد المشػػػػاغؿ المحميػػػػػة عمػػػػػى صػػػػػناعة منتجػػػػػات يخصػػػػص البػػػػػاقي 

خاصػػػػػة بيػػػػػا فػػػػػي خػػػػػط إنتػػػػػاجي كامػػػػػؿ مثػػػػػؿ صػػػػػناعة األثػػػػػاث المكتبػػػػػي أو المنزلػػػػػي أو صػػػػػناعة الخػػػػػزؼ أو 
المالبػػػػػس وغيرىػػػػػا وقػػػػػد تعتمػػػػػد عمػػػػػى أنػػػػػواع أخػػػػػرى مثػػػػػؿ القيػػػػػاـ بخطػػػػػوة إنتاجيػػػػػة ألحػػػػػد المصػػػػػانع الكبيػػػػػرة فػػػػػي 

 ميؼ أو تجميع منتجات ىذه المصانع أو إنتاج جزء مف منتج كامؿ.مجاؿ تشطيب أو تغ

 (Home – Based Employement):التشغيل المنزلي  -2

ىػػػػو شػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ التشػػػػغيؿ المحمػػػػي يعطػػػػي فرصػػػػة لممعػػػػوقيف الػػػػذيف ال يسػػػػتطيعوف العمػػػػؿ فػػػػي السػػػػوؽ 
دف ويواجيػػػػػػػوف المحمػػػػػػػي أو الػػػػػػػورش المحميػػػػػػػة أو الػػػػػػػذيف يسػػػػػػػكنوف فػػػػػػػي منػػػػػػػاطؽ نائيػػػػػػػة أو بعيػػػػػػػدة عػػػػػػػف المػػػػػػػ

لى سوؽ العمؿ.  صعوبة في التنقؿ مف وا 
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ويسػػػػػتخدـ ىػػػػػذا النػػػػػوع كػػػػػذلؾ فػػػػػي تشػػػػػغيؿ النسػػػػػاء المعوقػػػػػات خصوصػػػػػًا فػػػػػي الػػػػػدوؿ الناميػػػػػة حيػػػػػث أّف الكثيػػػػػر 
)مسػػػػػػػػػعود وآخػػػػػػػػػروف  .ي منػػػػػػػػػزليف بسػػػػػػػػػبب العػػػػػػػػػادات والتقاليػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػاء ال يػػػػػػػػػزلف يفضػػػػػػػػػمف العمػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػ

 (.ٜٖٗ،صٕ٘ٓٓ،

تػػػػوخي الحػػػػذر عنػػػػد اختيػػػػار ىػػػػذا البػػػػديؿ لتشػػػػغيؿ األشػػػػخاص المعػػػػوقيف ألّنػػػػو قػػػػد ال يحقػػػػؽ األىػػػػداؼ  وينبغػػػػي
 المرجّوة منو في غياب المتابعة المنتظمة والمكثفة. 

( )ومسػػػػػػعود ٕٔٓٓولنجػػػػػػاح العمػػػػػػؿ فػػػػػػي ىػػػػػػذا النػػػػػػوع يجػػػػػػب تػػػػػػوفر المقومػػػػػػات اآلتيػػػػػػة كمػػػػػػا يػػػػػػرى )الخطيػػػػػػب ،
 (:ٕ٘ٓٓوآخروف ،

عمػػػػػى عقػػػػػود عمػػػػػؿ مناسػػػػػبة مػػػػػع أصػػػػػحاب العمػػػػػؿ فػػػػػي المجتمػػػػػع المحمػػػػػي لتشػػػػػغيؿ األشػػػػػخاص  الحصػػػػػوؿ .ٔ
 المعوقيف في أعماؿ لدييـ القدرة عمى تنفيذىا وفقًا لممعايير المتفؽ عمييا.

تزويػػػػػػد الشػػػػػػخص المعػػػػػػوؽ بػػػػػػالمواد الخػػػػػػاـ الالزمػػػػػػة وتسػػػػػػميـ المنتجػػػػػػات لصػػػػػػاحب العمػػػػػػؿ إذا كػػػػػػاف العمػػػػػػؿ  .ٕ
 العمؿ غير مرتبط بعقود.بعقد أو بيعيا بشكؿ فعاؿ إذا كاف 

متابعػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػوقيف الػػػػػػػػػذيف يعممػػػػػػػػػوف حسػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػذا النظػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ االختصاصػػػػػػػػػي االجتمػػػػػػػػػاعي أو  .ٖ
 اختصاصي التشغيؿ لتقديـ المساعدة والنصح واإلرشاد واإلشراؼ والتواصؿ معيـ.

 دفع المكافلت المالية المناسبة. .ٗ
مكانيػػػػػػات المعػػػػػػوقيف ضػػػػػػرورة التنػػػػػػوع فػػػػػػي أشػػػػػػكاؿ الميػػػػػػف واألعمػػػػػػاؿ اإلنتاجيػػػػػػة لتتناسػػػػػػب مػػػػػػ .٘ ع قػػػػػػدرات وا 

(. )مسػػػػػػػػعود ٓٛٗ،صٕٔٓٓ) الخطيػػػػػػػػب،ومناسػػػػػػػػبتيا لمكونػػػػػػػػات المنػػػػػػػػزؿ ولحاجػػػػػػػػات السػػػػػػػػوؽ المحمػػػػػػػػي. 
 (.ٖٓ٘ – ٜٖٗ، صٕ٘ٓٓوآخروف، 

 : Self Employementالتشغيل الذاتي -ٖ
( أو المشػػػػػػػػػػاريع الفرديػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػغيرة ٜٜٜٔويطمػػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػـ العمػػػػػػػػػػؿ لمحسػػػػػػػػػػاب الخػػػػػػػػػػاص )المغمػػػػػػػػػػوث،

ز ىػػػػػػذا النػػػػػػػوع مػػػػػػف المشػػػػػػاريع التشػػػػػػغيمية عمػػػػػػػى تأسػػػػػػيس مشػػػػػػاريع خاصػػػػػػة تػػػػػػػدار يرّكػػػػػػ( ، و ٕٜٜٔ)الػػػػػػزعمط،
لحسػػػػاب الفػػػػرد المعػػػػوؽ ويتػػػػولى المسػػػػؤولية كاممػػػػة عػػػػف إدارة المشػػػػروع وتنظػػػػيـ العمػػػػؿ فيػػػػو ويشػػػػترط فػػػػي ىػػػػذا 
النػػػػػػػوع أف يػػػػػػػتـ دعػػػػػػػـ المعػػػػػػػوؽ بػػػػػػػرأس مػػػػػػػاؿ يكػػػػػػػوف كافيػػػػػػػًا لممباشػػػػػػػرة بالمشػػػػػػػروع ويػػػػػػػتـ تحويمػػػػػػػو عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ 
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حكوميػػػػػػة أو غيػػػػػػر حكوميػػػػػػة عمػػػػػػى شػػػػػػكؿ قػػػػػػروض ، كمػػػػػػا يشػػػػػػترط لنجاحػػػػػػو أيضػػػػػػًا قيػػػػػػاـ مؤسسػػػػػػات تمويػػػػػػؿ 
اختصاصػػػػػػػػي التأىيػػػػػػػػؿ أو االختصاصػػػػػػػػي االجتمػػػػػػػػاعي بمتابعػػػػػػػػة المعػػػػػػػػوؽ والتأكػػػػػػػػد مػػػػػػػػف قدرتػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى إدارة 
المشػػػػػروع ومسػػػػػاعدتو عمػػػػػى تجػػػػػاوز الصػػػػػعوبات والمشػػػػػاكؿ التػػػػػي قػػػػػد تعترضػػػػػو  ، ومػػػػػف األمثمػػػػػة عمػػػػػى ىػػػػػذا 

و محػػػػػػالت الجػػػػػػزارة أو الخياطػػػػػػة والتريكػػػػػػو أو فػػػػػػتح أكشػػػػػػاؾ بيػػػػػػع وغيرىػػػػػػا. ) النػػػػػػوع البقػػػػػػاالت أو المكتبػػػػػػات أ
 (ٖٗٔ، صٜٜٜٔالمغموث ، 

 Co – operative Employment:التشغيل التعاوني -ٗ
تعتبػػػػػر تعاونيػػػػػات المعػػػػػوقيف أحػػػػػد األنظمػػػػػة الميمػػػػػة فػػػػػي التشػػػػػغيؿ المحمػػػػػي وفػػػػػي تػػػػػوفير فػػػػػرص عمػػػػػؿ مؤقتػػػػػة 

 ودائمة لممعوقيف، وىناؾ نوعيف مف التعاونيات:

تشػػػػػػكيؿ جمعيػػػػػػات تعاونيػػػػػػة  والثوووووواني:ىػػػػػػو االنضػػػػػػماـ إلػػػػػػى الجمعيػػػػػػات والمشػػػػػػاريع التعاونيػػػػػػة العامػػػػػػة  األول:
خاصػػػػػة. إّف تعاونيػػػػػات المعػػػػػػوقيف  مؤسسػػػػػات موجيػػػػػة تتكػػػػػػوف مػػػػػف عضػػػػػوية أفػػػػػػراد مػػػػػف المعػػػػػوقيف تجمعيػػػػػػـ 
ظػػػػػػروؼ اجتماعيػػػػػػة أو اقتصػػػػػػادية أو ظػػػػػػروؼ عجػػػػػػز مشػػػػػػتركة ، ويقومػػػػػػوف بتسػػػػػػجيؿ جمعيػػػػػػة تعاونيػػػػػػة وفقػػػػػػًا 

ظػػػػاـ تأسػػػػيس الجمعيػػػػات التعاونيػػػػة المعتمػػػػدة فػػػػي الجيػػػػات الحكوميػػػػة المختصػػػػة، ومػػػػف ميػػػػزات ىػػػػذا النظػػػػاـ لن
أف المؤسسػػػػة التعاونيػػػػة تكػػػػوف ممموكػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ المعػػػػوقيف أنفسػػػػيـ وتػػػػدار مػػػػف قػػػػبميـ ، ويػػػػتـ توزيػػػػع األربػػػػاح 

وأحيانػػػػػػًا  فيمػػػػػػا بيػػػػػػنيـ بموجػػػػػػب النظػػػػػػاـ الػػػػػػداخمي المعتمػػػػػػد، وتسػػػػػػتخدـ ىػػػػػػذه المؤسسػػػػػػات لتوظيػػػػػػؼ المعػػػػػػوقيف
 لممتحقػػػػػػػػيف ببػػػػػػػػرامج التأىيػػػػػػػػؿ المينػػػػػػػػي.غيػػػػػػػػر المعػػػػػػػػوقيف وتسػػػػػػػػتخدـ كػػػػػػػػذلؾ كمؤسسػػػػػػػػات لتػػػػػػػػدريب المعػػػػػػػػوقيف ا

 (ٖ٘ٔ)المرجع السابؽ ، ص

 ( أّف تعاونيات المعوقيف تيدؼ إلى ما يأتي:ٕٜٜٔالزعمط ، ويرى الزعمط ) 

 القياـ بأعماؿ إنتاجية وتجارية محددة. .ٔ
مكانياتيـ. .ٕ  إنشاء بيئة عمؿ مناسبة لقدرات المعوقيف وا 
 تأىيؿ وتدريب حرفي وميني وفني لألشخاص الممتحقيف ببرامج التأىيؿ الميني. .ٖ
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رى الباحػػػػػػث أّف التوجػػػػػػو نحػػػػػػو العمػػػػػػؿ فػػػػػػي ىػػػػػػذا النظػػػػػػاـ يحتػػػػػػاج إلػػػػػػى تػػػػػػدريب المعػػػػػػوقيف عمػػػػػػى العمػػػػػػؿ يػػػػػػو   
تعاونيػػػػػات وكيفيػػػػػة إدارتيػػػػػا وتشػػػػػغيميا وأنظمػػػػػة التعػػػػػاوني وتثقػػػػػيفيـ وتعػػػػػريفيـ بشػػػػػروط  ومواصػػػػػفات تأسػػػػػيس ال
لى غير ذلؾ مف األعماؿ.   تكويف رأس الماؿ وتوزيع األرباح وا 

 :معوقات استخدام وتشغيل المعوقين 
مثممػػػػا يواجػػػػو األفػػػػراد العػػػػاديوف مػػػػف معوقػػػػات فػػػػي التشػػػػغيؿ كػػػػذلؾ ىػػػػو الحػػػػاؿ لػػػػدى األفػػػػراد المعػػػػوقيف ومػػػػف  

 أىـ معوقات تشغيميـ ما يمي : 
 .المعوقات االقتصادية :1

كانػػػػػػػػت األوضػػػػػػػػاع  ذاإثر فػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػة وتشػػػػػػػػغيؿ المعػػػػػػػػوقيف ، فػػػػػػػػالوضػػػػػػػػع االقتصػػػػػػػػادي ألي بمػػػػػػػػد مػػػػػػػػا ، يػػػػػػػػؤ  
عػػػػػادييف القػػػػػادريف عمػػػػػى العمػػػػػؿ ، وبالتػػػػػالي ذلػػػػػؾ سػػػػػوؼ يزيػػػػػد مػػػػػف نسػػػػػبة البطالػػػػػة لم ف  إاالقتصػػػػػادية سػػػػػيئة فػػػػػ

و التشػػػػػػغيؿ صػػػػػػعوبة يصػػػػػػبح ىنػػػػػػاؾ صػػػػػػعوبة فػػػػػػي اسػػػػػػتخداـ أو تشػػػػػػغيؿ المعػػػػػػوقيف وسػػػػػػوؼ يواجػػػػػػو أخصػػػػػػائي
 .تشغيميـأصحاب األعماؿ ب إقناعكبيرة في 

 .مواقف صاحب العمل : 2

صػػػػعوبة فػػػػي إيجػػػػاد العمػػػػؿ بسػػػػبب عػػػػدـ رغبػػػػة أصػػػػحاب العمػػػػؿ بتشػػػػغيميـ ألسػػػػباب مختمفػػػػة قيف يواجػػػػو المعػػػػو 
 :منيا

 .يفضؿ صاحب العمؿ استخداـ األشخاص غير المعوقيف القادريف عمى العمؿ.ٔ

 وقدرات األشخاص المعوقيف . بإمكانات.عدـ معرفة صاحب العمؿ ٕ

فػػػػػي العمػػػػػؿ  بإنتػػػػػاجيتيـ. خػػػػػوؼ أصػػػػػحاب العمػػػػػؿ مػػػػػف تجربػػػػػة اسػػػػػتخداـ المعػػػػػوقيف وخاصػػػػػة فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ ٖ
تعرضػػػػػػيـ لحػػػػػػوادث العمػػػػػػؿ و ومػػػػػػا يترتػػػػػػب عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف مسػػػػػػؤولية قانونيػػػػػػة وماليػػػػػػة كثيػػػػػػرة  إلػػػػػػى إضػػػػػػافة

 (.ٕٕٓص،ٜٜٗٔتغنييـ عف العمؿ )القريوتي ، 

 . مواقف المجتمع :3
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المعػػػػوؽ غيػػػػر المنػػػػتج وتػػػػرى أف يبقػػػػى فػػػػي مؤسسػػػػة  اإلنسػػػػافعمػػػػى  بعػػػػض المجتمعػػػػات المحميػػػػة تضػػػػع قيػػػػوداً 
  ،التػػػػالي يعيشػػػػوف فػػػػي عزلػػػػة اجتماعيػػػػةالمجتمػػػػع ال يشػػػػجع تشػػػػغيميـ وب كمػػػػا أف  ، داخميػػػػة ترعػػػػاه أو فػػػػي بيتػػػػو 

بػػػػػأف يبقػػػػػى فػػػػػي بيتػػػػػو أو فػػػػػي مؤسسػػػػػة  ج لمحميػػػػػة الشػػػػػخص المعػػػػػوؽ غيػػػػػر المنػػػػػتد بعػػػػػض المجتمعػػػػػات اقّيػػػػػوتُ 
تشػػػػػػػغيؿ المعػػػػػػػوقيف وبالتػػػػػػػالي انػػػػػػػدماجيـ فػػػػػػػي نشػػػػػػػاطات الحيػػػػػػػاة  يشػػػػػػػجع المجتمػػػػػػػع أحيانػػػػػػػاً  كمػػػػػػػا ال، رعائيػػػػػػػة 

 (.ٖٛٔص،ٕٓٓٓ، العممية )الزعمط ، 

 .مواقف العمال اآلخرين : 4

ىػػػػػػذا العامػػػػػػؿ سػػػػػػيكوف عالػػػػػػة  يـ أف  ًا مػػػػػػناعتقػػػػػػادرض العمػػػػػػاؿ قبػػػػػػوؿ عامػػػػػػؿ معػػػػػػوؽ بيػػػػػػنيـ يمكػػػػػػف أف يعػػػػػػا  
 مػػػػػف أف يكػػػػػوف مصػػػػػاباً  الكميػػػػػة ليػػػػػـ ، أو خوفػػػػػاً  اإلنتػػػػػاجممػػػػػا يػػػػػؤثر عمػػػػػى عمميػػػػػة  قمػػػػػيالً  تاجػػػػػوإن ف  وأ عمػػػػػييـ

 باضطرابات نفسية ، أو تصيبو حاالت صرع ، أو أمراض معدية ، مما يعرضيـ لعدوى المرض.

 لمعوقات المعمارية : ا .ٔ

 إمكانيػػػػػػػةالطبيعيػػػػػػػة ، ومعوقػػػػػػػات أخػػػػػػػرى ، تمنػػػػػػػع أو تحػػػػػػػوؿ دوف ىنػػػػػػػاؾ عػػػػػػػدد مػػػػػػػف المعوقػػػػػػػات المعماريػػػػػػػة   
العمػػػػػؿ ، أو تحػػػػػوؿ دوف أدائيػػػػػـ لمعمػػػػػؿ بسػػػػػيولة ويسػػػػػر. كمػػػػػا أف ىنػػػػػاؾ  إلػػػػػىوصػػػػػوؿ األشػػػػػخاص المعػػػػػوقيف 

االنػػػػػدماج التػػػػػاـ لألشػػػػػخاص المعػػػػػوقيف فػػػػػي الحيػػػػػاة االجتماعيػػػػػة  إزاء اً تشػػػػػكؿ عائقػػػػػا رئيسػػػػػ معوقػػػػػات معماريػػػػػة
 (. ٖٜٜٔوأماكف الميو والمعب )مؤتمر العمؿ العربي،  واالقتصادية مثؿ األسواؽ العامة

ا بالنسػػػػبة لممعوقػػػػات المعماريػػػػة فبموجػػػػب قػػػػانوف رعايػػػػة المعػػػػوقيف فقػػػػد تػػػػـ التعمػػػػيـ عمػػػػى جميػػػػع الجيػػػػات أّمػػػػ 
مػػػػػػػػػػة والخاصػػػػػػػػػػة ، أف تأخػػػػػػػػػػذ بعػػػػػػػػػػيف االعتبػػػػػػػػػػار وضػػػػػػػػػػع ا، كاألبنيػػػػػػػػػػة الع  اإلنشػػػػػػػػػػائيةالرسػػػػػػػػػػمية ، واألىميػػػػػػػػػػة 

ذه األبنيػػػػػػػة بكػػػػػػػؿ سػػػػػػػيولة ويسػػػػػػػر وجميػػػػػػػع المرافػػػػػػػؽ والخػػػػػػػدمات العامػػػػػػػة التسػػػػػػػييالت الالزمػػػػػػػة ، السػػػػػػػتخداـ ىػػػػػػػ
زارة التنميػػػػػػػة وضػػػػػػػع التسػػػػػػػييالت الالزمػػػػػػػة السػػػػػػػتخداـ الطػػػػػػػرؽ العامػػػػػػػة المروريػػػػػػػة )منشػػػػػػػورات و  إلػػػػػػػى إضػػػػػػػافة

 (ٜٜٗٔاالجتماعية ، 

 التشريعات الخاصة بالمعوقين وتشغيمهم : 
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: جميػػػػػػع األفػػػػػػراد ولػػػػػػدو أحػػػػػػرارا يتمتعػػػػػػوف بالكرامػػػػػػة  عمػػػػػػى أفّ  اإلنسػػػػػػافالعػػػػػػالمي لحقػػػػػػوؽ  اإلعػػػػػػالفيػػػػػػنص   
، وليػػػػػػـ نفػػػػػػس الحقػػػػػػوؽ فػػػػػػي التعمػػػػػػيـ والعمػػػػػػؿ والراحػػػػػػة واالسػػػػػػتمتاع .وتػػػػػػنص المػػػػػػادة الثالثػػػػػػة مػػػػػػف  اإلنسػػػػػػانية
 اإلنسػػػػػػػػانيةعمػػػػػػػػى وجػػػػػػػػوب احتػػػػػػػػراـ الكرامػػػػػػػػة  ٜ٘ٚٔالعػػػػػػػػالمي لحقػػػػػػػػوؽ المعػػػػػػػػوقيف الصػػػػػػػػادر عػػػػػػػػاـ  اإلعػػػػػػػػالف

فػػػػػي المجتمػػػػػع بغػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف مصػػػػػدر أو طبيعػػػػػة  انيـبػػػػػأقر لممعػػػػػوقيف وحمايػػػػػة حقػػػػػوقيـ األساسػػػػػية أسػػػػػوة 
 .عاقتيـإأو شدة 

فأكػػػػػػد  ٖٜٛٔأمػػػػػػا برنػػػػػػامج العمػػػػػػؿ العػػػػػػالمي لممعػػػػػػوقيف والػػػػػػذي أقرتػػػػػػو الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة لألمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة عػػػػػػاـ 
عمػػػػػى حػػػػػؽ المعػػػػػوقيف فػػػػػي المسػػػػػاواة والمشػػػػػاركة المتكافئػػػػػة فػػػػػي أنشػػػػػطة الحيػػػػػاة المختمفػػػػػة أسػػػػػوة ببقيػػػػػة أفػػػػػراد 

الجتمػػػػػاع الخػػػػػاص لحقػػػػػوؽ الطفػػػػػؿ الػػػػػذي عقدتػػػػػو الجمعيػػػػػة العامػػػػػة لألمػػػػػـ المتحػػػػػدة لعػػػػػاـ المجتمػػػػػع ، كمػػػػػا أف ا
حػػػػػػؽ المعػػػػػػوقيف فػػػػػػي حيػػػػػػاة كريمػػػػػػة تعػػػػػػزز مػػػػػػف مقػػػػػػدرتيـ عمػػػػػػى االعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى الػػػػػػنفس  إلػػػػػػىأشػػػػػػار  ٜٜٛٔ

وتيسػػػػير مشػػػػاركتيـ فػػػػي حيػػػػاة المجتمػػػػع ، وطالػػػػب المػػػػؤتمر بضػػػػرورة تػػػػوفير المسػػػػاعدة لألطفػػػػاؿ عمػػػػى نحػػػػو 
التعمػػػػيـ والتػػػػدريب وغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػدمات لتحقيػػػػؽ أقصػػػػى درجػػػػة ممكنػػػػة مػػػػف  يسػػػػمح ليػػػػـ بالحصػػػػوؿ عمػػػػى
 النمو واالندماج االجتماعي.

( حػػػػوؿ التربيػػػػة لمجميػػػػع والػػػػذي يمثػػػػؿ التطمػػػػع نحػػػػو المسػػػػتقبؿ فقػػػػد تضػػػػمف ٜٜٗٔالعػػػػالمي ) اإلعػػػػالفا أّمػػػػ   
والتأىيػػػػػؿ ، عػػػػػددا مػػػػػف المػػػػػواد والفقػػػػػرات التػػػػػي تػػػػػنص صػػػػػراحة عمػػػػػى حقػػػػػوؽ المعػػػػػوقيف فػػػػػي التعمػػػػػيـ والتػػػػػدريب 

ترجمػػػػػػة   أف  الّ إعتػػػػػػراؼ العػػػػػػالمي بحقػػػػػػوؽ المعػػػػػػوقيف ، وتمثػػػػػػؿ النصػػػػػػوص السػػػػػػابقة أمثمػػػػػػة عمػػػػػػى االلتػػػػػػزاـ واال
 ىذا االلتزاـ يتطمب عمال دؤوبا وخطط عمؿ وطنية لمعمؿ عمى تحقيقيا .

 إلعطػػػػػػاءا بعػػػػػػض الػػػػػػدوؿ كالواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة فأصػػػػػػدرت قػػػػػػوانيف خاصػػػػػػة لمتربيػػػػػػة الخاصػػػػػػة أّمػػػػػػ  
عديػػػػػدة فيػػػػػي  إيجابيػػػػػةقػػػػػوانيف خاصػػػػػة بػػػػػالمعوقيف نتػػػػػائج  إلقػػػػػرارمػػػػػاـ خػػػػػاص ليػػػػػذا الموضػػػػػوع ، حيػػػػػث أف اىت

تؤكػػػػد عمػػػػى حقػػػػوؽ المعػػػػوقيف وتسػػػػاعد فػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػى المػػػػوارد الالزمػػػػة لترجمتيػػػػا عمػػػػى أرض الواقػػػػع ، 
القيػػػػػادة السياسػػػػػية فػػػػػي ىػػػػػػذا كمػػػػػا تسػػػػػاعد فػػػػػي تغييػػػػػر اتجاىػػػػػػات المجتمػػػػػع نحػػػػػو المعػػػػػوقيف ، وتظيػػػػػر التػػػػػػزاـ 

واف االلتػػػػػػزاـ بحقػػػػػػوؽ المعػػػػػػوقيف يجػػػػػػب أف يكػػػػػػوف مػػػػػػع جيػػػػػػد مقصػػػػػػود لتوعيػػػػػػة المجتمػػػػػػع وتعػػػػػػديؿ ، المجػػػػػػاؿ 
 . (jonesson,1994,67)االتجاىات السمبية نحوىـ 
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وال شػػػػػػؾ أف سػػػػػػف تشػػػػػػريعات تضػػػػػػمف حقػػػػػػوؽ المعػػػػػػوقيف كاممػػػػػػة كمػػػػػػواطنيف ، يعتبػػػػػػر خطػػػػػػوة أساسػػػػػػية ضػػػػػػمف 
( ٖٜٛٔ-ٕٜٜٔالمعػػػػػػوقيف . كمػػػػػػا جػػػػػػاء بعقػػػػػػد األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة لممعػػػػػػوقيف ) التػػػػػػدابير التػػػػػػي تخػػػػػػدـ مصػػػػػػمحة

التشػػػػريعات التػػػػي تكفػػػػؿ تشػػػػغيؿ عػػػػدد مػػػػف المعػػػػوقيف فػػػػي المؤسسػػػػات الحكوميػػػػة  إصػػػػداروأف عمػػػػى كػػػػؿ دولػػػػة 
 وغير الحكومية

وؽ عػػػػػػػولكػػػػػػّف أمػػػػػػاـ ىػػػػػػذه المعوقػػػػػػات التػػػػػػي تعيػػػػػػؽ تشػػػػػػغيؿ المعػػػػػػوقيف ، فإّنػػػػػػو ال يمكػػػػػػف القبػػػػػػوؿ بفكػػػػػػرة أّف الم
قػػػػػػادر عمػػػػػػػى العمػػػػػػؿ والتسػػػػػػػميـ بأّنػػػػػػو ال يمكػػػػػػػف الوصػػػػػػوؿ إلػػػػػػػى مػػػػػػا وصػػػػػػػؿ إليػػػػػػو األشػػػػػػػخاص شػػػػػػخص غيػػػػػػػر 

تخػػػػػػػذ الجيػػػػػػػات المعنيػػػػػػػة تالعػػػػػػػادييف ، بػػػػػػػؿ ال بػػػػػػػد  أف يكػػػػػػػوف ىنػػػػػػػاؾ حمػػػػػػػوؿ لتسػػػػػػػييؿ تشػػػػػػػغيميـ ، وال بػػػػػػػد  أف 
مجموعػػػػػة مػػػػػف اإلجػػػػػراءات والتػػػػػدابير التػػػػػي مػػػػػف شػػػػػأنيا أف تسػػػػػاىـ فػػػػػي تخفيػػػػػؼ معّوقػػػػػات تشػػػػػغيؿ المعػػػػػوقيف 

 ومف ىذه اإلجراءات :  ، سابقة الذكر

 التدريب الصحيح: -1
ؼ إلػػػػػى أقصػػػػػى درجػػػػػة ممكنػػػػػة مغػػػػػي أو تخف ػػػػػب المعػػػػػوؽ عمػػػػػى ميػػػػػف مػػػػػف شػػػػػأنيا أف تُ ويقصػػػػػد بػػػػػو أف يتػػػػػدرّ   

أف تكػػػػػػػوف المينػػػػػػػة رائجػػػػػػػة وىنػػػػػػػاؾ تتضػػػػػػػح أىميػػػػػػػة التقيػػػػػػػيـ المينػػػػػػػي  ، وال بػػػػػػػد   أثػػػػػػػر اإلعاقػػػػػػػة عمػػػػػػػى اإلنتػػػػػػػاج
ة المطموبػػػػػػة لسػػػػػػوؽ العمػػػػػػؿ واألىميػػػػػػة القصػػػػػػوى لمسػػػػػػح سػػػػػػوؽ العمػػػػػػؿ لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى قائمػػػػػػة لمميػػػػػػف المحمّيػػػػػػ

المحمػػػػػي والميػػػػػاـ الواجػػػػػب توافرىػػػػػا ألداء كػػػػػّؿ مينػػػػػة وظػػػػػروؼ العمػػػػػؿ التػػػػػي تحػػػػػيط بيػػػػػا والمسػػػػػتقبؿ المطػػػػػور 
ذا  فػػػػػي ظػػػػػروؼ مماثمػػػػػة أو مشػػػػػابية لظػػػػػروؼ سػػػػػوؽ العمػػػػػؿ المفتػػػػػوح التػػػػػدريب لرواجيػػػػػا، وينبغػػػػػي أف يػػػػػتـّ  ، وا 

ذا تطمّػػػػب األمػػػػر ، ب األمػػػػر بعػػػػض التعػػػػديؿ عمػػػػى اآلالت واألجيػػػػزة فينبغػػػػي أف يكػػػػوف تعػػػػدياًل طفيفػػػػًا تطمّػػػػ وا 
تػػػػوفير معينػػػػات خاصػػػػة فػػػػال بػػػػد مػػػػف العمػػػػؿ عمػػػػى توفيرىػػػػا لتسػػػػييؿ االسػػػػتخداـ، ىػػػػذا باإلضػػػػافة إلػػػػى توعيػػػػة 

 وعية صاحب العمؿ واقتناعو بتشغيؿ المعوقيف.المعوؽ نفسو وكذلؾ ت

 توعية المعوق وأصحاب العمل: -2
إّف التػػػػػدريب الجّيػػػػػد وحػػػػػده ال يكفػػػػػي لفػػػػػتح أبػػػػػواب العمػػػػػؿ وال بػػػػػّد أف يضػػػػػرب المعوقػػػػػوف األمثػػػػػاؿ العمميػػػػػة     

يػػػػـ قػػػػادروف عمػػػػى اإلنتػػػػاج والتكّيػػػػؼ مػػػػع زمالئيػػػػـ ورؤسػػػػائيـ. وصػػػػاحب العمػػػػؿ يبحػػػػث عػػػػف العمػػػػؿ عمػػػػى أنّ 
ـ مصػػػػػالحو بأصػػػػػحاب العمػػػػػؿ بتػػػػػدريب المعػػػػػوقيف وتشػػػػػغيميـ عمػػػػػى أف يكونػػػػػوا عمػػػػػى اتصػػػػػاؿ دائػػػػػـ الػػػػػذي يخػػػػػد
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بأصػػػػػػػػحاب العمػػػػػػػػؿ ، وأف يػػػػػػػػدعوىـ إلػػػػػػػػى مشػػػػػػػػاىدة المتػػػػػػػػدربيف فػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػـ وأف يوثقػػػػػػػػوا صػػػػػػػػالت وحػػػػػػػػدات 
التػػػػػدريب بالسػػػػػوؽ المحميػػػػػة ويفتػػػػػرض أف يرسػػػػػؿ المتػػػػػدرب فػػػػػي نيايػػػػػة مدتػػػػػو التدريبيػػػػػة ليعمػػػػػؿ دوف أجػػػػػر فػػػػػي 

حمػػػػػػي كوسػػػػػػيمة إلقنػػػػػػاع أصػػػػػػحاب األعمػػػػػػاؿ بكفػػػػػػاءة المعػػػػػػوقيف وصػػػػػػقؿ التػػػػػػدريب وقيػػػػػػاس وحػػػػػػدات السػػػػػػوؽ الم
 جدواه.

 التدابير والتشريع: -3
ىػػػػػػػو أحػػػػػػػد أسػػػػػػػاليب خمػػػػػػػؽ فػػػػػػػرص العمػػػػػػػؿ لممعػػػػػػػوقيف عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ سػػػػػػػّف تشػػػػػػػريع يتضػػػػػػػمف نظػػػػػػػاـ الكوتػػػػػػػا   

عػػػػػػاماًل  ٓ٘%مػػػػػػف العمالػػػػػػة إذا بمغػػػػػػت ٘)الحصػػػػػػة(أي إلػػػػػػزاـ صػػػػػػاحب العمػػػػػػؿ بتشػػػػػػغيؿ أشػػػػػػخاص معػػػػػػوقيف)
 فأكثر(.

 الدور الريادي لمحكومة: -4

اسػػػػػػػػتخداـ مػػػػػػػػوظفيف معػػػػػػػػوقيف يتقاضػػػػػػػػوف ذات الرواتػػػػػػػػب التػػػػػػػػي يتقاضػػػػػػػػاىا زمالؤىػػػػػػػػـ وىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػدور بػػػػػػػػدأت   
الحكومػػػػػة فػػػػػي تنفيػػػػػذه ولكػػػػػف بشػػػػػكؿ محػػػػػدود، ومػػػػػف الضػػػػػروري أف ُيسػػػػػتخدـ المعوقػػػػػوف فػػػػػي وظػػػػػائؼ مختمفػػػػػة 

 مف حيث المسؤولية ومف حيث النوع حّتى ال تفشؿ التجربة.

 ناقص:نظام الدعم المت -5
تػػػػػػػـ تطبيػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذا النظػػػػػػػاـ فػػػػػػػي بعػػػػػػػض الػػػػػػػدوؿ وفيػػػػػػػو تػػػػػػػدفع الحكومػػػػػػػة أو إحػػػػػػػدى المؤسسػػػػػػػات المعنيػػػػػػػة     

بػػػػالمعوقيف لصػػػػػاحب العمػػػػػؿ نظيػػػػر اسػػػػػتخدامو معوقػػػػػًا أو اكثػػػػر راتػػػػػب المعػػػػػوؽ المسػػػػتخدـ كػػػػػاماًل لمػػػػػدة ثالثػػػػػة 
%لمػػػػػػػدة ٘ٚشػػػػػػػيور مػػػػػػػثاًل ،فػػػػػػػإذا رأى صػػػػػػػاحب العمػػػػػػػؿ أف يسػػػػػػػتمر فػػػػػػػي اسػػػػػػػتخداـ المعػػػػػػػوؽ تػػػػػػػدفع الحكومػػػػػػػة 

 % عػػػػػف كػػػػػؿ ثالثػػػػة أشػػػػػير الحقػػػػػة وبعػػػػػد ذلػػػػػؾ تنتقػػػػػؿ مسػػػػػؤولية دفػػػػػعٕ٘%، ثػػػػػـٓ٘ثالثػػػػة أشػػػػػير أخػػػػػرى، ثػػػػػـ 
 (ٕٓٗ-ٓٓٗ، ص ٜٜ٘ٔ)القريوتي والبسطامي، الرواتب كاممة لصاحب العمؿ.

 قيام اإلعالم بدور منطقي هادف: -6
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اإلعالميػػػػػة لقػػػػػاءات الحمػػػػػالت  –المقػػػػػاءات الشخصػػػػػية التػػػػػي يشػػػػػارؾ فييػػػػػا المعوقػػػػػوف أنفسػػػػػيـ ىػػػػػي أبمػػػػػغ أثػػػػػرًا 
                                       وال بػػػػػػّد مػػػػػػف المجػػػػػػوء إلػػػػػػى الجرعػػػػػػات اإلعالميػػػػػػة المنتظمػػػػػػة القصػػػػػػيرة. –الموسػػػػػػمية المكثفػػػػػػة )يػػػػػػـو المعػػػػػػوؽ( 

 (٘٘، صٕٗٓٓ)الحسيني، 

 : المتابعة :6ً

حػػػػػيف مػػػػػف  اإلعاقػػػػػةتعتبػػػػػر ىػػػػػذه المرحمػػػػػة آخػػػػػر خطػػػػػوات التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي وىػػػػػي تعنػػػػػي مراقبػػػػػة الفػػػػػرد ذوي   
آخػػػػر والتأكػػػػد مػػػػف اسػػػػتقراره فػػػػي العمػػػػؿ ومسػػػػتوى األداء الػػػػذي وصػػػػؿ إليػػػػو فػػػػي سػػػػوؽ العمػػػػؿ وتكيفػػػػو مػػػػع  إلػػػػى

 العمؿ والعماؿ وصاحب العمؿ .
لمكشػػػػػؼ عػػػػػف اآلثػػػػػار والنتػػػػػائج التػػػػػي حققتيػػػػػا بػػػػػرامج التأىيػػػػػؿ  إيجابيػػػػػةة المتابعػػػػػة ذات أىميػػػػػة ممّيػػػػػعوتعتبػػػػػر   
بمراجعػػػػػػػة ظػػػػػػػروؼ المتخػػػػػػػرج مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ  االنتيػػػػػػػاءلػػػػػػػذا عمػػػػػػػى المركػػػػػػػز القػػػػػػػائـ بالتأىيػػػػػػػؿ أف يقػػػػػػػـو عنػػػػػػػد  ،

مكػػػػػػاف العمػػػػػػؿ ، لمتأكػػػػػػد مػػػػػػف  إلػػػػػػىأخصػػػػػػائي المتابعػػػػػػة عػػػػػػف طريػػػػػػؽ البريػػػػػػد أو اإلتصػػػػػػاؿ اليػػػػػػاتفي أو الزيػػػػػػارة 
وأف  توافقػػػػػو مينيػػػػػا كمػػػػػا كػػػػػاف متوقعػػػػػا عنػػػػػد التشػػػػػغيؿ ، وأنػػػػػو اسػػػػػتطاع مواجيػػػػػة المقتضػػػػػيات البدنيػػػػػة بكفايػػػػػة ،

خػػػػػدمات التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي  التأكػػػػػد مػػػػػف أفّ  إلػػػػػىالعمػػػػػؿ يكفػػػػػي لمواجيػػػػػة احتياجاتػػػػػو االجتماعيػػػػػة ، باإلضػػػػػافة 
خػػػػذ تمػػػػو لممينػػػػة التػػػػي التحػػػػؽ بيػػػػا تُ التػػػػي خضػػػػع ليػػػػا الفػػػػرد قػػػػد عكسػػػػت نتػػػػائج إيجابيػػػػة ، وفػػػػي حػػػػاؿ عػػػػدـ تقبّ 

 .( ٜٕٗ-ٕٙٗ،صٕٜٛٔالخطوات الالزمة لتصحيح ذلؾ قبؿ أف يستفحؿ األمر .  )كينث،

( المرحمػػػػػة األخيػػػػػرة مػػػػػف مراحػػػػػؿ عمميػػػػػة التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي والتػػػػػي ٕ٘ٓٓمسػػػػػعود ، وىػػػػػي كمػػػػػا يػػػػػرى مسػػػػػعود )
تيػػػػػػتـ بمتابعػػػػػػة شػػػػػػؤوف األفػػػػػػراد المعػػػػػػوقيف بعػػػػػػد تخػػػػػػرجيـ مػػػػػػف مركػػػػػػز التأىيػػػػػػؿ وتشػػػػػػغيميـ. والمتابعػػػػػػة عمميػػػػػػة 

 ما يأتي: إلىتيدؼ  أساسية

ركػػػػػز العمػػػػػؿ والعمػػػػػاؿ وأصػػػػػحاب التأّكػػػػػد مػػػػػف قػػػػػدرة الفػػػػػرد المعػػػػػوؽ عمػػػػػى التكيػػػػػؼ مػػػػػع ظػػػػػروؼ العمػػػػػؿ وم .ٔ
العمػػػػػػؿ وقدرتػػػػػػػو عمػػػػػػى إقامػػػػػػػة عالقػػػػػػػات عمػػػػػػؿ جيػػػػػػػدة ومعالجػػػػػػة المشػػػػػػػكالت التػػػػػػػي تظيػػػػػػر أثنػػػػػػػاء مرحمػػػػػػػة 

 التشغيؿ.
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مسػػػػػاعدة المعػػػػػوقيف عمػػػػػى النجػػػػػاح فػػػػػي مشػػػػػاريعيـ اإلنتاجيػػػػػة وتزويػػػػػدىـ بكػػػػػؿ مايحتاجونػػػػػو مػػػػػف معمومػػػػػات  .ٕ
نػػػػػػوا مػػػػػػف السػػػػػػيطرة عمػػػػػػى وخبػػػػػػرات تمكػػػػػػنيـ مػػػػػػف النجػػػػػػاح خصوصػػػػػػًا فػػػػػػي بػػػػػػدايات المشػػػػػػروع إلػػػػػػى أف يتمك

 أمورىـ الوظيفية بشكؿ مالئـ.
مسػػػػػػػاعدة المركػػػػػػػز أو المصػػػػػػػنع أو الشػػػػػػػركة التػػػػػػػي يعمػػػػػػػؿ فييػػػػػػػا المعوقػػػػػػػوف لتكييػػػػػػػؼ ظروفيػػػػػػػا الفيزيقيػػػػػػػة  .ٖ

التجييزيػػػػة بمػػػػا يػػػػتالءـ مػػػػع احتياجػػػػات العمػػػػاؿ المعػػػػوقيف مػػػػف جيػػػػة وبمػػػػا يخػػػػدـ عمميػػػػة اإلنتػػػػاج مػػػػف جيػػػػة 
 ثانية.

غيؿ المعػػػػػوقيف والتزاميػػػػػا بقػػػػػوانيف تشػػػػػغيؿ المعػػػػػوقيف وتػػػػػأميف التأّكػػػػػد مػػػػػف تطبيػػػػػؽ مؤسسػػػػػات ومراكػػػػػز تشػػػػػ .ٗ
 حقوقيـ والدفاع عنيا.

نتاجيػػػػػػػػاتيـ ومواقػػػػػػػػؼ أصػػػػػػػػحاب  .٘ إجػػػػػػػػراء الدراسػػػػػػػػات التقييميػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػحية لتكييػػػػػػػػؼ العػػػػػػػػامميف المعػػػػػػػػوقيف وا 
العمػػػػػػػؿ والعمػػػػػػػاؿ غيػػػػػػػر المعػػػػػػػوقيف مػػػػػػػنيـ واسػػػػػػػتخداـ نتػػػػػػػائج ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػات كتغذيػػػػػػػة راجعػػػػػػػة لمؤسسػػػػػػػات 

المينػػػػػػػي لمسػػػػػػػاعدتيا عمػػػػػػػى تطػػػػػػػوير وتنميػػػػػػػة بػػػػػػػرامجيـ التدريبيػػػػػػػة، وتقػػػػػػػديـ التوجييػػػػػػػات ومراكػػػػػػػز التأىيػػػػػػػؿ 
 . لمجيات ذات العالقة لتنمية وتطوير وتحسيف األداء في ىذا القطاع

ويمكػػػػػػف أف تجػػػػػػري عمميػػػػػػة المتابعػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ أفػػػػػػراد مػػػػػػؤىميف ليػػػػػػذا العمػػػػػػؿ كاالختصاصػػػػػػي االجتمػػػػػػاعي    
تشػػػػػغيؿ المعػػػػػوقيف أو اختصاصػػػػػي التشػػػػػغيؿ أو ممثػػػػػؿ عػػػػػف العامػػػػػؿ فػػػػػي مركػػػػػز التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي أو مكاتػػػػػب 

 المؤسسات الحكومية ذات العالقة كوزارة العمؿ أو الشؤوف االجتماعية أو النقابات المينية.

كػػػػػػذلؾ فػػػػػػإّف عمميػػػػػػة المتابعػػػػػػة قػػػػػػد تأخػػػػػػذ أشػػػػػػكااًل متعػػػػػػددة مػػػػػػف أىميػػػػػػا الزيػػػػػػارات الميدانيػػػػػػة ألمػػػػػػاكف تشػػػػػػغيؿ 
يع اإلنتاجيػػػػػػة أو الجمعيػػػػػػات التعاونيػػػػػػة أو بواسػػػػػػطة االتصػػػػػػاالت المعػػػػػػوقيف أو لممشػػػػػػاغؿ المحميػػػػػػة أو المشػػػػػػار 

 الياتفية أو المقابالت أو االجتماعات أو بواسطة إرساؿ استبانات خاصة بالمتابعة

إّف مػػػػػػف الميػػػػػػـ التػػػػػػذكير ىنػػػػػػا بأّنػػػػػػو مػػػػػػف الضػػػػػػروري تكثيػػػػػػؼ عمميػػػػػػة المتابعػػػػػػة فػػػػػػي بدايػػػػػػة مرحمػػػػػػة التشػػػػػػغيؿ 
يقافيػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػد الت أكػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف نجاحيػػػػػػػػػػػػا وعػػػػػػػػػػػػػدـ الحاجػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػا )مسػػػػػػػػػػػػػعود والتقميػػػػػػػػػػػػؿ منيػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػدريجيًا وا 

 (.ٖ٘٘-ٖٗ٘،صٕ٘ٓٓوآخروف،
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تعتبػػػػػر متابعػػػػػة المعػػػػػوؽ فػػػػػي مجػػػػػاؿ األسػػػػػرة والعمػػػػػؿ والحيػػػػػاة العامػػػػػة نيايػػػػػة عمميػػػػػات التأىيػػػػػؿ وىػػػػػي جػػػػػزء و  
ىػػػػاـ منيػػػػا ألنيػػػػا المقيػػػػاس العممػػػػي الػػػػذي يبػػػػيف مػػػػدى نجػػػػاح التأىيػػػػؿ ، وفػػػػي مجػػػػاؿ التأىيػػػػؿ المينػػػػي بالػػػػذات 

بعػػػػة مراقبػػػػػة المعػػػػوؽ بػػػػيف حػػػػيف وآخػػػػػر والتأكػػػػد مػػػػف اسػػػػتقراره فػػػػػي العمػػػػؿ ومػػػػدى تقدمػػػػػو فػػػػإف المقصػػػػود بالمتا
ومسػػػػػػتوى األداء الػػػػػػذي وصػػػػػػؿ إليػػػػػػو فػػػػػػي سػػػػػػوؽ العمػػػػػػؿ المفتػػػػػػوح ومػػػػػػدى تكيفػػػػػػو مػػػػػػع العمػػػػػػؿ ومػػػػػػدى تقدمػػػػػػو 
ومسػػػػتوى األداء الػػػػػذي وصػػػػػؿ إليػػػػػو فػػػػػي سػػػػػوؽ العمػػػػػؿ المفتػػػػوح ومػػػػػدى تكيفػػػػػو مػػػػػع العمػػػػػؿ والعمػػػػػاؿ وصػػػػػاحب 

   . تابعػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ األخصػػػػػائي االجتمػػػػػاعي وأخصػػػػػائي التشػػػػػغيؿ والمرشػػػػػد النفسػػػػػيالعمػػػػػؿ ، وتػػػػػتـ عمميػػػػػة الم
 ( ٕ٘،ص  ٜ٘ٛٔ) الريحاني ،

ؿ مرحمػػػػة المتابعػػػػة آخػػػػر مراحػػػػؿ عمميػػػػة التأىيػػػػؿ المينػػػػي وتػػػػرتبط بمرحمػػػػػة مثّػػػػتُ مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر الباحػػػػث و   
بيػػػػػا لتقػػػػػويـ عمميػػػػة التأىيػػػػػؿ المينػػػػػي ككػػػػػؿ ، وىػػػػػذه  االسترشػػػػػادأحػػػػػد المقػػػػػاييس التػػػػي يمكػػػػػف  التشػػػػغيؿ ، وتعػػػػػدّ 

ة لمكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف المشػػػػػػػاكؿ واآلثػػػػػػػار والنتػػػػػػػائج التػػػػػػػي حققتيػػػػػػػا عمميػػػػػػػات التأىيػػػػػػػؿ المرحمػػػػػػػة ذات أىميػػػػػػػة إيجابّيػػػػػػػ
 الميني . 

 ثامنًا :   مهمات وواجبات أخصائي التأهيل المهني :
لمتقييـ الطبي لتحديد نوع  عدادهوا  الحصوؿ عمى المعمومات المناسبة عف الشخص المعوؽ وتميميا وتقييميا  .ٔ

مكانيات التأىيؿ ، كما يقـو  التأىيؿ بتحديد مدى أىمية الشخص المعوؽ لمتأىيؿ  أخصائيودرجة اإلعاقة وا 
 في المؤسسة عمى أساس طبيعة عمميا .

 الحصوؿ عمى البيانات الخاصة بالتاريخ التعميمي والخبرات العممية والميوؿ الخاصة والظروؼ االجتماعية .ٕ
خص المعوؽ شوالقياسات النفسية الضرورية لم االختباراتوالشخصية واالتجاىات ، كما يميد إلجراء 

 ويقوـ بتقييـ ىذه المعمومات وتفسيرىا ويساعد عمى وضع خطة تأىيؿ تناسب حالتو .
الفرصة أماـ الشخص المعوؽ لمحصوؿ عمى الخدمات التأىيمية ، مثؿ الخدمات الطبية  إتاحةالعمؿ عمى  .ٖ

واألعداد البدني والتدريب المبدئي والتدريب الميني ، كما يتشاور مع الشخص المعوؽ خالؿ عممية 
ويساعده عمى التأىيؿ ويساعد عمى مواجية المشكالت المتصمة بالتكيؼ الشخصي واإلجتماعي والميني 

المتصمة بالتكيؼ الشخصي واالجتماعي والميني ويساعده في الحصوؿ عمى العمؿ  اجية المشكالتمو 
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يقوـ بالزيارات ، كما مى مواجية المشكالت التي تقابمو الذي يتناسب وقدراتو وتدريبو ، كما يساعده ع
 كمما اقتضى األمر لتحقيؽ اليدؼ المنشود . التبعية

 نية وفرص التوظيؼ .جمع معمومات عف االحتياجات المي .ٗ

 : اسعاً :  التأهيل المهني لبعض اإلعاقاتت 

لمجتمع اإلنساني منذ فجر التاريخ فمقد شاءت قدرة اهلل سبحانو وتعالى أف يكوف ااإلعاقة موجودة في   
التركيب البنائي ألي مجتمع عمى شريحة تعاني مف القصور البدني أو العقمي أو الحسي أو معرضة لحدوث 

بنصيبيا  ا ال تستطيع أف تقؼ عمى خط البداية مع باقي شرائح المجتمع لكي تسيـيالقصور وبالتالي فإن  ىذا 
 ة .في تنفيذ برامج التنمي

ّنما إعطاء فكرة موجزة عف التأىيؿ   ولست ىنا بصدد التحدث عف اإلعاقات وتصنيفاتيا وخصائصيا ، وا 
ذا ما أردنا التحدث عف التأىيؿ الميني لكّؿ  الميني لبعض اإلعاقات التي تتمقى برامج التأىيؿ الميني ، وا 

اإلعاقات وجميع جوانب التأىيؿ الميني ليا فيذا يتطمب كتب ومجمدات حتى تتـ تغطية كؿ الجوانب المتعمقة 
بو ، واكثر اإلعاقات التي تتمقى برامج التأىيؿ الميني ىي اإلعاقة العقمية ، واإلعاقة البصرية ، واإلعاقة 

عية ، واإلعاقة الحركية ، واضطراب التوحد ، لكف قبؿ التحدث عف التأىيؿ الميني ليذه اإلعاقات سوؼ السم
 نتطرؽ إلى تعرؼ اإلعاقة والمعوقيف .

 تعريف اإلعاقة :  

( اإلعاقة بأّنيا " النتاج التراكمي لمحواجز والقيود التي يفرضيا العجز  ٕٔٓٓيعّرؼ الخطيب ) الخطيب ،   
 ( ٜ٘، ص ٕٔٓٓوالتي تمنعو مف القياـ بأقصى ما تسمح بو قابمياتو " ) الخطيب ، عمى الفرد 

وتعّرؼ أيضًا بأّنيا " عدـ قدرة الفرد عمى تمبية متطمبات حياتو وأداء دوره الطبيعي المرتبط بعمره وجنسو 
لوجية والنفسية.) وخصائصو االجتماعية والثقافية ، وذلؾ نتيجة اإلصابة أو العجز في أداء الوظائؼ الفيزيو 

 (  ٖٗ، ص  ٕٙٓٓعوادة ، 
 لإلعاقة عمى المعنى اآلتي : ٜٓٛٔويشمؿ تعريؼ منظمة الصحة العالمية عاـ 
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 الخمؿ : أي خؿ أو شذوذ في التركيبة أو في الوظيفة السيكولوجية أو الفيزيولوجية . -
 لخمؿ .التي تعد طبيعية بسبب ا القدرة عمى القياـ بنشاط بالطرؽ العجز : عدـ -
،  ٜٜ٘ٔاإلعاقة : نتيجة الخمؿ أو العجز يتغير أداء الشخص بالنسبة لميمة معينة .  ) رمضاف ،  -

 (  ٖٗص
 : وىي  فئات ثمافإلى   اإلعاقة وتقسػـ-
االضطرابات  -٘ اإلعاقة السمعية. -ٗ اإلعاقة الحركية. -ٖاإلعاقة العقمية.  -ٕ  اإلعاقة البصرية. -ٔ

 اضطرابات النطؽ والكالـ. -ٛ الموىوبيف. -ٚ صعوبات التعمـ. -ٙ السموكية )التوحد(.
 :المهني لممعوقين عقميا  التأهيلأوال: 

 تعريف اإلعاقة العقمية

نقٌص جوىري في األداء الوظيفي الراىف، يتصؼ بأداء  بأّنيا " لتخمؼ العقمياالجمعية األميركية تعّرؼ    
 متالزمًا مع جوانب قصوٍر في اثنيف أو أكثر مف مجاالت الميارات الكيفية فالمتوسط يكو ذىني وظيفي دوف 

واالستفادة مف مصادر  ، ، والميارات االجتماعية ، والحياة المنزلية التالية: التواصؿ، والعناية الشخصية
،  لفراغ، وقضاء وقت ا األكاديمية الوظيفية ، والجوانب ، والصحة والسالمة ، والتوجيو الذاتي المجتمع

 –) الخطيب ." ةقبؿ سف الثامنة عشر  ؾويظير ذل،  وميارات العمؿ والحياة االستقاللية
 )ٔٙ،صٕ٘ٓٓالحديدي،

 تأهيل المعوقين عقميا حسب شدة اإلعاقة

تصنيؼ حاالت التخمؼ العقمي بحسب شدة التخمؼ يتـ في أربع فئات ىي حاالت ذات التخمؼ البسيط  فّ إ  
الحظة وجود تداخالت أخرى مع م إلىىدؼ التأىيؿ سوؼ يختمؼ مف فئة  ف  ا  و ، والمتوسط والشديد والعميؽ 

المجتمع  إلىيميا لتعود الحاالت ذات التخمؼ البسيط والخفيؼ يمكف تأى أفّ و يمكف القوؿ بنّ إبيف الفئات ف
بينما ، مف االستقاللية واالعتماد عمى الذات مف الناحية االقتصادية  وتندمج فيو وتحقؽ مستوى مناسب

ا وأمّ ،  عماؿ غير ماىرةأمساعدتيا عمى اكتساب ميارات في  الحاالت المتوسطة مف التخمؼ العقمي يمكف
 إلىيا تحتاج فإنّ  العميقة التخمؼ حاالت بينما ، لتكيفياؾ دريبيا عمى السمو ت الحاالت الشديدة فيذه قد يمكف
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بعض حاالت التخمؼ العقمي قد توجد  ف  وأل،  ريبات عمى أنشطة الرعاية الذاتيةرعاية معيديو مع بعض التد
ويجب عند ، شدة اإلعاقة تزداد  فّ إفي الحواس مثؿ السمع أو البصر ف مصحوبة بمشكالت بدنية أو مشكالت

و قد تستبعد الحاالت ذات اإلعاقات المتعددة حيث تؤىؿ ن  إيستوفييا مف يقبؿ في البرنامج ف الشروط التيتعييف 
 ( ٔٚٗ،صٜٜٚٔ)الشناوي ،. في مراكز خاصة 

ومف أىـ الميف التي يتـ تأىيؿ المعاؽ عقميًا عمييا ىي األعماؿ التكرارية ، األعماؿ المطبخية ، األعماؿ   
 واجف ، أماؿ الفرز والتصنيؼ .الزراعية ، تربية الد

 : المعوقين عقميااألشخاص المبادئ الخاصة بتأهيل 

 ىناؾ مجموعة مف المبادئ الخاصة بتأىيؿ المعوقيف عقميًا وىي كاالتي :

لمعمؿ فييا أو التي يشتغموف بيا بسيطة  عقمياً  ب المتخمفيفعماؿ أو الحرؼ التي ندرّ ينبغي أف تكوف األ .1
غير معقدة تنطوي عمى عدد قميؿ مف الميمات بحيث تتناسب مع قدرات المتخمؼ العقمية العامة أو 

 .الخاصة
ينبغي أف تكوف األدوات المستعممة في التدريب آو في العمؿ سيمة االستعماؿ والتركيب بشكؿ يسيؿ عمى  .ٕ

 . المتخمؼ التعامؿ معيا
ندرب المتخمؼ عمييا مف النوع الذي يعتمد عمى التكرار والروتيف وخاصة في  إلىف تكوف األعماؿ ينبغي أ .ٖ

 . حاالت التخمؼ العقمي المتوسط والشديد
ينبغي أف تكوف تعميمات التدريب والعمؿ واضحة  بسيطة مرتبة بشكؿ يبدأ بالتعميـ النظري والتطبيقي  .ٗ

النظرية في تدريب المتخمفيف عقميا المعمومات البعد عف التجريد و  ، أيالتطبيؽ العممي  إلىوينتقؿ تدريجيا 
 .مف ذلؾ عمى التطبيؽ العممي عف طريؽ التقميد والنماذج  عتماد بدالً أمكف ذلؾ واإل ما

وضوح الميوؿ  أف  ب عمماً ، ب المتخمفيف عمييا مع ميوؿ المتخمفيف ينبغي أف تتناسب األعماؿ التي ندرّ  .٘
ميوؿ المتخمفيف مف ذوي التخمؼ البسيط غالبا ما  إفّ يتناسب عكسيا مع شدة اإلعاقة العقمية ولذالؾ ف

بينما يصعب أف نجد ميوؿ واضحة عند مف يعاني مف تخمؼ عقمي  –تنطوي عمى شيء مف الوضوح 
 شديد
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ينبغي أف يتناسب العمؿ الذي ندرب المتخمؼ عميو مع متطمبات الظروؼ االقتصادية وطبيعة الوضع  .ٙ
 ( ٕ٘٘-ٕٗ٘،صٜٜٛٔ)الريحاني،  شخاصالذي سيعمؿ فييا ِىؤالء األلممكاف 

 الجوانب التي يجب مراعاتها عند تأهيل المعوقين  عقميا
 .يفضؿ عدـ عزؿ ىؤالء األفراد عف أسرىـ  .ٔ
عداد المدرسيف وال إلىالء يحتاج تعميـ ىؤ  .ٕ  .ناىج وطرائؽ التدريسمتعديالت خاصة مف ناحية الفصوؿ وا 
 .يجب أف يكوف العمؿ مع الحاالت عمى أساس فردي  .ٖ
 .مف الضروري العمؿ مع الحاالت بنظاـ فريؽ التأىيؿ  .ٗ
 .ضرورية االعتماد عمى المثيرات الحسية في عممية التأىيؿ  .٘
 .قميمة أف تكوف المجموعات داخؿ الورش  .ٙ
 . ضرورة إشراؾ األسرة في بعض جوانب تعميميـ وتأىيؿ الفرد المتخمؼ .ٚ
 . ضرورة أف يراعى جانب األمف في مبنى مركز التأىيؿ أو معيد التعميـ .ٛ
 .أف يبدأ برنامج اإلعداد الميني منذ لطفولة مع الدراسة  .ٜ

أف يعتمد تدريب حاالت التخمؼ العقمي عمى التكرار وزيادة التعميـ وكذلؾ عمى تعميـ الجوانب المحسوسة  .ٓٔ
 . ( ٘ٗ٘ص ، السابؽ المرجع ). التي يمكف إدخاليا الى بيئة التعمـ مباشرة 

 التأهيل المهني لألشخاص التوحديين :ثانياً: 

 تعريف اضطراب التوحد

أّف التوحػػد ىػػو  World Health Organization(WHO, 1982) تػػرى منظمػػة الصػػحة العالميػػة  
وتبػػػػدو مظػػػػاىره مػػػػف خػػػػالؿ وجػػػػود نػػػػوع  ، اضػػػػطراب نمػػػػائي يصػػػػيب الطفػػػػؿ قبػػػػؿ أف يبمػػػػغ الثالثػػػػة مػػػػف عمػػػػره

ر، )جبػػػػػػػػ. التواصػػػػػػػػؿو ،  التفاعػػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػػاعي ، المعػػػػػػػػب ، مػػػػػػػػف األداء غيػػػػػػػػر السػػػػػػػػوي فػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتخداـ المغػػػػػػػػة
 (ٗ،صٕٚٓٓ

 Individual With Disabilities Educationا القػػػانوف األمريكػػػي لتعمػػػيـ األفػػػراد المعػػػاقيف أّمػػػ   
Act(IDEA,1997)  فيشػػػػػير إلػػػػػى أف التوحػػػػػد ىػػػػػو اضػػػػػطراب نمػػػػػائي يظيػػػػػر قبػػػػػؿ عمػػػػػر الػػػػػثالث سػػػػػنوات
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التفاعػػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػػاعي واألداء  ، يػػػػػػػػؤثر بشػػػػػػػػكؿ واضػػػػػػػػح وسػػػػػػػػمبي عمػػػػػػػػى التواصػػػػػػػػؿ المفظػػػػػػػػي وغيػػػػػػػػر المفظػػػػػػػػي
ويػػػػػػؤدي كػػػػػذلؾ إلػػػػػى انشػػػػػػغاؿ الطفػػػػػؿ بالنشػػػػػاطات المتكػػػػػػررة والحركػػػػػات النمطيػػػػػة إضػػػػػػافة  ، التعميمػػػػػي لمطفػػػػػؿ

إلػػػػػػػػى مقاومتػػػػػػػػو ألي تغييػػػػػػػػر فػػػػػػػػي روتػػػػػػػػيف حياتػػػػػػػػو اليوميػػػػػػػػة واسػػػػػػػػتجابتو غيػػػػػػػػر الطبيعيػػػػػػػػة لممثيػػػػػػػػرات الحسػػػػػػػػية 
 (.ٜ، صٕٚٓٓ)عرابي،

 :  حديينفمسفة التأهيل المهني لمتو 
التدريب الميني لميافعيف التوحدييف الذي تنفذه مؤسسو التدريب الميني في مشاغميا ىو الخطوة األولى  إف    

عداده لسوؽ العمؿ فتشغيؿ اليافع التوحدي ىو واجب وطني  إلكساب اليافع التوحدي الميارات الفنية الالزمة وا 
نساني فالشخص اليافع التوحدي لو حؽ التوظيؼ واالحتفاظ بالوظيف ة والتدرج الوظيفي والحصوؿ عمى وا 

المساوية لمعماؿ  واإلنجازاتاألجر المساوي والتمتع بساعات العمؿ والتأمينات والضمانات االجتماعية 
أيضًا في دفع لألشخاص التوحدييف اآلخريف وىو أيضا التزاـ بالمواثيؽ والمعاىدات... ويساىـ التأىيؿ الميني 

قات ىذه الفئة المعطمة إلى ى توفير األيدي العاممة مف جية وتوجيو طاعجمة التنمية إلى األماـ بناء عم
 فتتغير نظرة الناس واتجاىاتيـ تحو ذوي االحتياجات الخاصة . ،وزيادة الدخؿ مف جية ثانية  اإلنتاج

 عتبار ظروؼ ذوياإل إذا أخذنا بعيف عممية التأىيؿ بشكؿ عاـ ال يمكف تحقيقيا إالّ  وال يجب أف ننسى أفّ   
وسمات شخصيتو ومستوى تكيفو ومستواه التعميمي  وواستعداداتاالحتياج الخاص وخصائصو وميولو وقدراتو 

      )ودرجة إعاقتو ومقدار دعـ المجتمع لو واستعداد ىذا المجتمع لتوفير فرص النجاح المالئمة لعممية التأىيؿ.
 ( ٕٕٔىػ ،ص ٖٔٗٔرفيؽ ، 

 التأهيل المهني لألشخاص التوحديين
ومؤسسات المجتمع المدني إجراءات قانونية استثنائية في مجاؿ التأىيؿ الميني  تتخذ الدوؿ المتحضرة عادة  

تضمف ليـ  وصوؿ إلى حدود مف القدرة والكفاءةلوا  نيـ مف تحسيف أدائيـ العممي، لتمكّ  لممعوقيف والحرفي
التوحدي فال تؤىمو قدراتو عمى تطوير  عوؽالمالشخص ، أّما  ـة اإلنتاجية في مجتمعاتيالمشاركة في العمميّ 

قيمة الماؿ وعالقتو بالتبادؿ البضائعي، وال يستطيع  ؾال يدر ، فيو  كفاءتو وبناء حياتو عمى مثؿ ىذه النسؽ
شباع رغباتو ودوره في سدّ  "الربط بيف أجرتو "النقد  ، فاضطراباتو التوحدية وسموكو التكراري احتياجاتو وا 

عممو، وبالتالي إلى  ياف إلى إضعاؼ قدرتو عمى إقامة عالقات اجتماعية في مكافيؤدّ  االنعزالي المتفرد
  .في محيطو االجتماعي ةاالجتماعية السائدإخفاقو في التواؤـ مع منظومة السموؾ واألعراؼ 

في مراكز التأىيؿ الحرفي  % مف التوحدييف بعد إنياء مدارس إعادة تأىيؿ المعوقيفٓٙ% إلىٓ٘ب يتدرّ 
ى الذي نتوخّ  ر التدريجي في حياة التوحديالتغيّ  ، فالتأىيؿ الميني والحرفي يمعب الدور األساسي في عوقيفلمم
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، ويمّكنو مف بناء شخصية فاعمة قادرة عمى  طاقتو وقدراتو ، ويساعده عمى صقؿ وتدريب الوصوؿ إليو
 ر مسار حياتو المستقمة والحرةعمى موقع عمؿ يمكنو مف اختيا اإلنتاجية، والحصوؿ االشتراؾ في العممية

 الكريمة. 
  :الحياة التطبيقية منيا يمف نواحالتدريب الميني والحرفي لمتوحدي اليافع يؤىؿ ويطور إمكاناتو في الكثير    

 جزءاً  ؿ فييا، ويتحمّ  ي فييا دوره لخدمة الجماعةو في عالقات اجتماعية جديدة يؤدّ خالؿ زجّ  مف  :اً اجتماعي
أو نقؿ بعض أدوات  في العمؿ أو السكف مثال "في تييئة مائدة الطعاـ ، سواءً  مف المسؤولية الجماعية

  .اجتماعية جديدة العمؿ"، فيذه األعماؿ البسيطة تحفزه عمى االنسياؽ في ألفة
تعرفو عمى بو، وحثو عمى االىتماـ بحديقة السكف أو العمؿ، و  ةالبيئة المحيطمف خالؿ تعرفو عمى  : معرفياً 
، ةأوقات محددمف سقي وعناية بالتربة، يحفزه عمى القياـ بمثؿ ىذه النشاطات في  تالنباتات والمزروعاحاجة 

نما ثمرة عنايتو ورعايتو  أو شكوالتةكما يتعمـ أيضا قيمة العمؿ المنجز ومكافأتو عميو "ليس قطعة  نزىة"، وا 
تقص أغصانيا، وتسقى وتسمد في وقت معيف مف  حشجرة التفا ف  إلمحدائؽ أو األشجار، فمثال يتعمـ التمميذ 

ثمرة التفاح، فيحيف قطفيا ومف ثـ تأكؿ "أجرة العمؿ أكؿ  جتتفتح وتنض ، السنة، وعندما تصبح خضراء
  .«التفاح
وحركة الجسـ أثناء ممارسة أي فعؿ،  ، مف خالؿ تنشيط فعؿ اليديف في المسؾ والقبض والقطع : حركياً 

 ."السموؾ التكراري بسموؾ حركي آخر متغير طتعويض نمجيا عف أنماط السموؾ التكراري "يبعده تدري
قدرًا  العمؿ الفردية المناسبة لالضطرابات التوحدية عمى تطوير شخصية التوحدي، وتمنحو ضوتساعد عرو  

خطوات  ىعمالعمؿ نجاز إ ، مف خالؿ تقديـ التحفيزات المساعدة عمى مف االستقاللية في عممية اإلنتاج
 ثقتو بالتعامؿ اليومي مع مواد العمؿ واألدوات ، تبعث عمى طمأنتو واستقراره وتعزيز صغيرة متتابعة ومنتظمة

 ومف صدمة التغير المفاجئ في مألوفعممو اليومي يخفؼ  ةتكرار مسير  ، مف خالؿ الممس المتكرر، كما أف  
 ( ٜٜ-ٜٛ، ص المرجع السابؽاليومي ) 

 المهني لممعوقين بصريا التأهيل:  ثالثاً 

 تعريف اإلعاقة البصرية:

ضعؼ في حاسة البصر يحد مف قدرة الشخص عمى استخداميا بفاعمية مما  تعّرؼ اإلعاقة البصرية بأّنيا " 
 البصر : في أدائو ونموه. واإلعاقة البصرية ضعؼ في أي مف الوظائؼ البصرية الخمس وىي يؤثر سمبا
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وىذا الضعؼ ينتج عف تشوه  . رؤية األلواف ،البصر المحيط  ، البصري التكيؼ ،البصر الثنائي  ، المركزي
 (ٕٗٓ،ص ٕ٘ٓٓ. )الخطيب،" تشريحي أو اإلصابة باألمراض أو الجروح في العيف

 التأهيل  المهني  لممكفوفين: فمسفة

التأىيؿ الميني لممكفوفيف ينبغي أف يشعرىـ باالستقاللية لموصوؿ إلى مستوى االستقالؿ الذاتي والكفاية  إفّ  .ٔ
 أموره وحاجاتو بنفسو.ب والمينية والشخصية وتعريف

جعؿ منيـ أفراد لي د عمى استغالؿ قدراتيـ عمى اإلنتاج ،تأىيؿ المعاقيف بصريا ينبغي أف  يؤكّ  إفّ  .ٕ
 معيـ ، حتى ال يعيشوا عالة عمى اآلخريف .مشاركيف في بناء مجت

التأىيؿ المني لممكفوفيف يجب أف يركز عمى القدرات واإلمكانات واالستعدادات الموجودة لدييـ ويعمؿ  .ٖ
 عمى استغالليا.

يجب أف تتـ عممية التأىيؿ الميني لممكفوفيف داخؿ البيئة التي يعيش فييا المكفوؼ بصريا بما يتناسب مع  .ٗ
 والسوؽ المحمي وحاجاتو.بيئة العمؿ 

  ليـ. ممزماف بتوفير فرص العمؿ لممكفوفيف  وتوفير فرص التدريب المناسبة الدولة والمجتمع .٘
 . (ٓٙٗ،  ٕٗٓٓ)خضير،

 فوائد التأهيل المهني لممعاقين بصريا:

 اجتماعية ونفسية. إيجابيةإمكانية تحقيؽ الفرد لذاتو ، وما ينتج عف ذلؾ مف آثار  .ٔ
 الفرد لدخؿ يساعده عمى العيش الكريـ ويضمف لو الطمأنينة النفسية.إمكانية كسب   .ٕ
ساعدة الفرد المعاؽ بصريا في عممية تطوير الجانب االقتصادي واالجتماعي ،مما يعطيو الفرصة م .ٖ

 الحقيقية بشكؿ طبيعي داخؿ المجتمع.
لعمؿ واإلنتاج وىذا يعني اطمئناف األىؿ واألقارب عمى مستقبؿ المعاؽ بصريا ألنيـ أصبحوا قادريف عمى ا .ٗ

 خفض المسؤولية وعبئ الحياة عف اآلباء .
،  المرجع السابؽ).  مف خالؿ العمؿ اإلسياـ في عممية الدمج االجتماعي واالقتصادي لممعاؽ بصرياً  .٘

 (ٙٙٗص

ومف الميف التي يتـ تدريب المعاؽ بصريًا عمييا ىي أعماؿ المقاسـ والطباعة ، إماـ مسجد ، أعماؿ   
 ميع والتغميؼ ، أعماؿ أدوات النظافة والفراشي ،أعماؿ المحاـ ، أعماؿ الخيزراف وغيرىا .التج
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 : االمهني لممعوقين سمعيً  التأهيل:  رابعاً 
  تعريف اإلعاقة السمعية:

ي إلى التأثير السمبي عمى وظائؼ حالة مف العجز في الجياز السمعي يؤدّ تعّرؼ اإلعاقة السمعية بأنيا "   
والفرد الذي ،  الجياز والذي يؤثر عمى قدرة الفرد عمى سماع األصوات والتواصؿ والتفاعؿ مع اآلخريفىذا 

و سوؼ يعاني مف تأثر قدرتو عمى سماع يعاني مف عجز سمعي يختمؼ عف األفراد السامعيف في أنّ 
دراكيا إمّ  نتاجيا وبالتالي يؤثر  ، أو كمياً  ا جزئياً األصوات وا  وكذلؾ سيؤثر عمى قدرتو عمى تمييز األصوات وا 

 ( ٕٖص ، ٕ٘ٓٓ ،واخروف  مسعود عمى تواصمو المغوي مع العالـ الخارجي.)
فاإلعاقة السمعية مصطمح عاـ  يغطي مدى واسع مف درجات فقداف السمع يتراوح بيف الصمـ أو الفقداف    

الشديد الذي يعوؽ عممية تعمـ الكالـ والمغة  والفقداف الخفيؼ الذي ال يعوؽ استخداـ األذف في فيـ الحديث 
 ( ٖٓٓص ،ٕ٘ٓٓ، ) القريطي  .وتعمـ الكالـ والمغة 

 هني لممعاقين سمعيا:فمسفة التأهيل الم

عمى مبدأ ىاـ وىو: افتراض وجود مكاف في المجتمع  تقوـ فمسفة التأىيؿ الميني لمطالب المعوقيف سمعياً  
مكانات عند تأىيمو، ، لكؿ فرد ميما كانت إعاقتو  مع التركيز عمى الجوانب السوية في شخصيتو مف قدرات وا 

 ،ٜٕٓٓنيساف، ).  شخصيتو ومستوى طموحو واضعيف في االعتبار توقعات الشخص في الكشؼ عف
 . (ٜٛٔص

 االعتبارات األساسية في التأهيل المهني لممعاقين سمعيا :
يستطيع أف يعمؿ في مينة ال تحتاج إلى التدريب الميني فال حاجة ليذا  إذا كاف المعوؽ سمعياً  .ٔ

 . ف والده(م خياطةاكتساب مينة الٓالتدريب ويمكف إلحاقو بيذا العمؿ بعد تخرجو مثاؿ 
إلى الفترة التي يكتسبوف فييا القدرات التدريبية  يجب أف يستمر تدريب الطالب المعوقيف سمعياً  .ٕ

 . نقص التدريب ىو نقص كفاية في العمؿ ف  المطموبة لمقياـ بالعمؿ بدقة وميارة ألات والميار 
ى فييا غيرىـ تي يتمقّ التدريب الميني تحت نفس الظروؼ ال ى الطالب المعوقيف سمعياً يجب أف يتمقّ  .ٖ

 (ٜٔٔص ، المرجع  السابؽ)   . نفس التدريب بما يمبي متطمبات سوؽ العمؿ المفتوح
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ي في مستوى القراءة والكتابة مقارنة مف محدودية في المصطمحات وتدنّ  يعاني غالبية المعوقيف سمعياً  .ٗ
 . بالسامعيف

 .عمى األداء تيـإلى الدعـ العاطفي في المواقؼ التدريبية لبناء الثقة لدييـ بقدر  يحتاج المعوقيف سمعياً  .٘
إلى تجييزات إضافية خاصة كمنبيات الحريؽ أو الطوارئ أو منبيات ضوئية  يحتاج المعوقيف سمعياً  .ٙ

 عند تشغيؿ اآلالت والمعدات الكيربائية الثقيمة
نخفضا لمساعدة مف لدييـ بقايا سمعية عمى يجب مراعاة مستوى الضجيج في المشغؿ بحيث يكوف م .ٚ

 استغالليا في عممية التواصؿ أثناء تدريبيـ
إلى مساعديف في التواصؿ كالمترجميف مثال مف الكالـ العادي إلى لغة  يحتاج بعض المعوقيف سمعياً  .ٛ

 . اإلشارة والعكس
مراعاة ذلؾ أثناء توضيح  مف يتقنوا الطريقة الكمية في التواصؿ لذا البد   غالبية المعوقيف سمعياً  .ٜ

 . المصطمحات أو المفاىيـ
                 .مف نقص في الخبرات العادية مقارنو بأقرانيـ السامعيف يعاني غالبية المعوقيف سمعياً  .ٓٔ

ؽ سمعيًا عمييا النجارة ، الحدادة واأللمنيوـ ، الزراعة ، الخياطة ، أعماؿ (ٓٔ،صٕٓٓٓ)القريوتي،
 ي وتنظيؼ المالبس ، تصميح أجيزة ألكترونية ، أعماؿ طباعة وغيرىا مف الميف .الدىاف والبناء ،الكو 

 ومف الميف التي يتـ تأىيؿ المع

 التأهيل المهني لممعوقين حركيا :خامسًا : 
  تعريف اإلعاقة الحركية :

بوظائفيـ الحركية يعّرؼ المعوقوف حركياّ  بأّنيـ " األشخاص الذيف لدييـ عائؽ جسدي يمنعيـ مف القياـ    
 ( ٕٓ، ص ٕٙٓٓبصورة طبيعية نتيجة مرض أو ضمور في العضالت أو بتر في األطراؼ " ) العنزي ، 

ىذا الخمؿ يؤثر عمى مظاىر نموىـ العقمي واالجتماعي واالنفعالي ويستدعي ذلؾ الحاجة لمخدمات ،   
إاّل فيما أصابو مف نقص أو عيب  اآلخريفوبالرغـ مف ذلؾ فالمعوؽ حركيا بمثابة شخص عادي ال يقّؿ عف 

 كؿ ما ٌيقّدـ لو مف خدمات وبرامج تربوية وتعميمية وتأىيمية . يستفيد مفعضوي فيو يمكنو أف 
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، وقد ارتبط بالحروب  صفة خاصة تاريخًا قصيرًا نسبياً ب حركياً  بصفة عامة تأىيؿ المعوقيف التأىيؿيعتبر    
وجود أعدا د كبيرة مف  عفعمى نطاؽ واسع عمى مستوى العالـ والتي أسفرت  حدثتوالنزاعات المسمحة التي 

نيا بشكؿ بسيط تقتصر كاألولى ول العالميةالحرب  بعدالفرد المعوؽ تأىيؿ أت عمميات د، وب المعوقيف الشباب
معوقيف لم بالتأىيؿازداد االىتماـ  الستينيات مف القرف الماضيعمى المشي ، لكف بعد  تدريب المعوؽعمى 

 حركيًا واتجيت برامج الرعاية لتأخذ بعدا إنسانيا واجتماعيًا.

 المبادئ واألسس التي تقوم عميها عممية تأهيل المعوق حركياً  :

والمينية لموصوؿ إلى  واالجتماعيةتساعد عممية التأىيؿ الفرد المعوؽ حركيا عمى اإلستفادة مف طاقاتو البدنية 
أقصى مستوى ممكف مف التوافؽ الشخصي واالجتماعي والميني ويتـ ذلؾ في ضوء مجموعة مف المبادئ 

 الحاكمة ليذه العممية كما يمي :

 أف يشمؿ التأىيؿ عمى تنظيـ الخدمات واستغالؿ موارد البيئة واالىتماـ بقدرات الفرد المعوؽ. .ٔ
 مع خاضعًا لمرقابة واإلشراؼ الدقيقيف .أف يكوف برنامج التأىيؿ ألي مجت .ٕ
 أف يساير التأىيؿ الخاص بأي مجتمع البرامج أو المشاريع السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمدولة . .ٖ
أف تأخذ عمميات التأىيؿ الميني ميوؿ الفرد المعوؽ واتجاىاتو وقيمو سواء في مجاؿ التربية الخاصة أو  .ٗ

 التدريب أو التشغيؿ .

وىناؾ مجموعة مف الشروط التي يجب توافرىا في تأىيؿ المعوقيف حركيًا ، تتعمؽ بطبيعة الباحث ويرى   
المبنى أو المركز وتجييزاتو المالئمة لطبيعة اإلعاقة خصوصا توفر مصاعد إذا كاف المبنى نظاـ طوابؽ ، 

، وتوفر الوسائؿ  اً وقرب المركز أو المبنى مف المديف ، وتوفر وسائؿ المواصالت لمطفؿ المعوؽ حركي
مالئمة لطبيعة  المساعدة خصوصا لمبتوري األطراؼ وأف تكوف الميف التي يتدرب عمييا المعوؽ حركياً 

 إعاقتو وفرص عمؿ ليذه المينة .
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يتدرب عمييا المعاؽ حركيًا ىي األعماؿ الكتابية ، الحسابية ، الخياطة ، أعماؿ بريدية ، ومف الميف التي  
أعماؿ الفخار ، تحميض األفالـ ، أعماؿ التجميع والتغميؼ ،أعماؿ الصيانة وغيرىا مف موظؼ مكتبة ، 

 األعماؿ .

  هيل المهني للمعوقين في الجمهورية العربية السورية :التأ واقععاشرًا :

ي عند افتتاح أوؿ معيد لمتأىيؿ المين ٜ٘ٚٔأولت الجميورية العربية السورية اىتمامًا بالمعوقيف منذ عاـ   
ـ لممعوقيف ، وقد انعكس ىذا االىتماـ في القوانيف والقرارات التي صدرت ف الحكومة السورية ومنيا القانوف رق

الخدمات المقدمة لألفراد المعوقيف في كافة المجاالت ومف ضمنيا التأىيؿ  أقرّ ( والذي  ٕٗٓٓلعاـ  ٖٗ)
والذي يحدد بموجبو نسبة تشغيؿ المعاقيف في ( ٕ٘ٔٓ( ، وقرار مجمس الوزراء لعاـ )ٔالميني ) الممحؽ رقـ 

 (ٕ) الممحؽ رقـ  الدوائر الحكومية.

( ٕٗٔٓفي سوريا لعاـ ) الخاصةعدد األفراد ذوي االحتياجات  ماعيةر وزارة الشؤوف االجتتقدّ و  
 موزعيف عمى الشكؿ التالي :( ٖٖ٘ٗٗٔبػ )

بداية منح البطاقات حتى  ذللمعوقين وفق اإلعاقات  المصنفة حسب التصنيف  الوطني لإلعاقة من عداد البطاقات  الممنوحةأ(2)الجدول

4102نهاية عام   

 النفسية النطقية السمعية الذهنية الحركية البصرية المحافظة
الشلل 
 الدماغي

متعددو 
 اإلعاقة

 المجموع

+ نطقية962 4011 2184 398 دمشق  01 0862 0011 01921 

 03030 0092 8922 443 044 020 8601 6191 0804 ريف دمشق

 214 026 0618 3811 40629 8631 حلب
0100 
من 
4101 

01636 83443 
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مع النقطية 223 4036 0816 0804 حمص  019 2831 4190 06826 

 02626 0112 0390 16 00 180 8440 6361 312 حماة

 00024 829 0640 461 06 0016 4148 2000 0026 طرطوس

+ النطقية130 0020 8081 361 الالذقية  002 
مع الشلل   0231

 الدماغي
1942 

 04400 280 0948 000 34 0148 4112 2963 300 درعا

 4811 890 418 80 04 081 231 0121 419 القنيطرة

 9062 102 4040 034 28 410 961 2284 362 السويداء

 08994 0001 4361 92 60 890 4922 0010 0816 إدلب

 9411 093 4991 19 66 402 4401 0920 0100 دير الزور

 41032 8941 8111 411 21 269 4381 3802 0212 الحسكة

نهاية الرقةلغاية
4108 

931 4282  069 091 90 4019 - 6321 

 028208 00291 84094 4194 321 9118 80611 81009 06911 المجموع

 

القطاع القطر بيف  أنحاءوتقدـ خدمات التربية الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة  مؤسسات في جميع   
 .العاـ واألىمي والخاص 

 التي تقدم برامج التأهيل المهني في القطاع الحكومي في سوريا: المؤسسات 

 مركز التأهيل المهني لممعاقين بدمشق :-1

 لممعاقيف بدمشؽ .مركز التأىيؿ الميني :  اسـ المركز
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 حاميش _ جانب مشفى حاميش . أوتوسترادمساكف برزة _ :  عنواف المركز

 العدد اإلجمالي لمعاممين في المركز : 

 )( تتراوح مؤىالتيـ العممية بيف الشيادات الجامعية ) عمـ ٜٕ):  عدد اإلدارييف )ومؤىالتيـ العممية
 . .....( إنكميزية، عمـ نفس ، آداب ، لغة  اجتماع

 )( وىـ عبارة عف أخصائييف اجتماعييف يحمموف شيادة ٓٔ):  عدد األخصائييف )ومؤىالتيـ العممية
 عمـ اجتماع وأخصائييف نفسييف يحمموف شيادة عمـ نفس .

 )( وتتراوح مؤىالتيـ العممية بيف ) إعدادية ، ثانوية فنوف ٗٔ):  عدد المدربيف )ومؤىالتيـ العممية
 المعمميف لمفنوف النسوية ، معيد متوسط ....(نسوية ، معيد إعداد 

 )معيد ىندسي ،  ابتدائية( وتتراوح مؤىالتيـ العممية بيف )ٓٔ):  عدد المعمميف )ومؤىالتيـ العممية ،
 . ( سنةٕٗ_٘معيد خدمة ، إعدادية ، ثانوية )عممي( ( وتراوحت سنوات الخبرة لممعمميف بيف )

  أىـ الميف التي يتـ التدرب عمييا : تريكو ، خياطة ، نجارة ، حاسوب 

 : الدورات التي خضع ليا المعمموف

 إف أغمبية العامميف لـ يخضعوا لدورات قبؿ الخدمة في المركز ولكف القميؿ  : قبؿ الخدمة في المركز
 منيـ تمقوا تدريبًا عمى كيفية التعامؿ مع المعاقيف .

  أقيمت دورة واحدة فقط ) حوؿ لغة اإلشارة لمصـ ( وعف طريؽ االستبانة  : المركزأثناء الخدمة في
 التي تـ تطبيقيا في المركز تبيف أف الجميع يرغب بإقامة دورات تدريبية في المركز .

 تدريب مستمر في المركز . دال يوج:  التدريب المستمر 

 القنيطرة :معهد الرعاية االجتماعية لتأهيل المعوقين في  -2

 . اسـ المعيد : معيد الرعاية االجتماعية لممعوقيف 
  : ٜٕٓٓتأسيسو. 
 ( طالب تقريبا.ٕٓ( طالب، والوسطي السنوي )ٓٓٔاالستيعابية لممعيد: ) الطاقة 
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 العدد اإلجمالي لمعاممين في المركز : 

 )( تتراوح مؤىالتيـ العممية بيف الشيادات الجامعية ) عمـ ٓٔ):  عدد اإلدارييف )ومؤىالتيـ العممية
 . ( نفسي إرشاد، عمـ نفس ،  اجتماع

 )( وىـ عبارة عف أخصائييف اجتماعييف يحمموف شيادة ٘):  عدد األخصائييف )ومؤىالتيـ العممية
 عمـ اجتماع وأخصائييف نفسييف.

 )ثانوية فنوف نسوية ، يـ العممية بيف ) مؤىالت ( وتتراوحٗ):  عدد المدربيف )ومؤىالتيـ العممية ،
 . (لمفنوف النسوية ، معيد متوسط معيد إعداد المعمميف 

 )(  إرشاد نفسيمعيد خدمة ،  ( و مؤىالتيـ العممية )٘):  عدد المعمميف )ومؤىالتيـ العممية. 
  أىـ الميف التي يتـ التدرب عمييا : تريكو ، خياطة ، نجارة ، حاسوب 

وبناء عمى سجالت مركز التأىيؿ الميني لممعوقيف في دمشؽ يمكف تحديد عدد الخريجيف حسب الجنس    
 :كما ىو في الجدوؿ التالي  ( ٕٚٓٓ- ٕٔٓٓ)  الخريجيف إلىوعدد المشتغميف ونسبة المشتغميف 

ما بي  في مركز برزة عدد الخريجين حسب الجنس ونسبة المشتغمين إلى الخريجين (3)الجدول 
(2111-2117) 

 
 
 العاـ

عدد  
 الخريجيف

عدد  
 المشتغميف

نسبة المشتغميف 
 الخريجيف إلى

 المجموع إناث ذكػػػور
ٕٓٓٔ ٖٕ ٔٙ ٗٛ ٕٖ ٗٚ.ٜ 
ٕٕٓٓ ٖٔ ٕ٘ ٘ٙ ٖٓ ٖ٘.ٙ 
ٕٖٓٓ ٕٜ ٕٔ ٘ٓ ٕٓ ٗٓ 
ٕٓٓٗ ٕٖ ٔٔ ٖٗ ٔٛ ٕ٘.ٜ 
ٕٓٓ٘ ٖٔ ٛ ٕٔ ٔٔ ٕ٘.ٗ 
ٕٓٓٙ ٔٙ ٔٓ ٕٙ ٔٚ ٙ٘.ٗ 
ٕٓٓٚ ٜٔ ٖ ٖٔ ٔٔ ٜٔ 
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 ٚ.ٖٗ ٕٓٔ ٖٛٙ ٕٕٕ ٙٔٗ المجموع
( ٕٕٔ( ذكور و)ٙٔٗ( منيـ )ٖٛٙقد بمغ )(  ٕٚٓٓ- ٕٔٓٓ الخريجيف في الفترة ) أعداديبيف الجدوؿ أف  

عدد األفراد الذيف تـ تشغيميـ عف طريؽ معيد  ( فرد تقريبا ، ويبيف الجدوؿ أفّ ٓٗإناث ، أي بمعدؿ سنوي )
 ( .ٖٗ,ٚ( أي ما نسبتو ) ٕٓٔ( بمغ )ٕٚٓٓ-ٕٔٓٓترة )فال لممعوقيف فيالتأىيؿ الميني 

( فمـ يتوافر لدى المركز أي بيانات عف نسبة المشتغميف ٕٗٔٓ – ٕٛٓٓأّما ما بالنسبة لألعواـ ما بيف )   
نّ  ما ىناؾ بينات عف عدد المسجميف في المركز وعدد وذلؾ لعدـ وجود مختص في التشغيؿ الميني ، وا 

 األعواـ كما ىو في الجدوؿ التالي :لمتخرجيف في ىذه ا

 (2114 – 2118) ما بين برزة والمتخرجين في مركز المسجمينعدد  (4)الجدول       

 
 العاـ

عدد  
 المسجميف

  
 عدد المتخرجيف

 المجموع إناث ذكػػػور
ٕٓٓٛ ٕٚ ٜٔ ٗٙ ٖٓ 
ٕٜٓٓ ٖٗ ٕٔ ٗٙ ٕٚ 
ٕٓٔٓ ٗٓ ٔٚ ٘ٚ ٖٗ 
ٕٓٔٔ ٕٗ ٕٔ ٘ٗ ٕٙ 
ٕٕٓٔ ٔٛ ٔٙ ٖٗ ٘ 
ٕٖٓٔ ٗ ٔٗ ٔٛ ٖ 
ٕٓٔٗ ٕٖ ٔٛ ٗٔ ٔٙ 
 ٔٗٔ ٜٕٙ ٛٓٔ ٛٛٔ المجموع

 

، وذلؾ  أّما بالنسبة لمعيد التأىيؿ الميني لممعوقيف في القنيطرة فمـ يكف عدد المعوقيف المسجميف بو كبيراً    
بيانات لحداثة المعيد مف جية ، ولتزامف افتتاحو مع األحداث الجارية في البمد مف جية أخرى ، وبحسب 

 الشكؿ التالي : يد ىي عمىالمعيد فإف عدد المسجميف والمتخرجيف والمشتغميف في المع
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 (2114-2111ما بين ) عدد المسجمين والمتخرجين والمشتغمين في معهد القنيطرة (5)الجدول

 المشتغميف المتخرجيف المسجميف العاـ
ٕٓٔٓ ٖ٘ ٘ ٕ 
ٕٓٔٔ ٕٖ ٖ ٖ 
ٕٕٓٔ ٔٚ ٛ ٕ 
ٕٖٓٔ ٔٔ ٚ ٕ 
ٕٓٔٗ ٜ ٕ - 
 ٜ ٕ٘ ٜ٘ المجموع

( قد بمغ ) ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓأّف مجموع المسجميف في المعيد منذ بدء العمؿ بو ) (٘)ويتبيف مف الجدوؿ    
( ، وبالتالي فإّف نسبة المشتغميف إلى  ٜ( ، ومجموع المشتغميف )  ٕ٘( معاؽ ، ومجموع المتخرجيف ) ٜ٘

 . ( ٕ٘ٔٓاالجتماعية ، )وزارة الشؤوف  %( .ٖٙالخريجيف ىو ) 
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 الخاتمة :

وبعد ىذا العرض الموجز عف برامج التأىيؿ الميني لممعوقيف نالحظ أّف التأىيؿ الميني لممعوقيف شغؿ حيزًا   
ال بأس بو مف البحوث العممية ومف جيود المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والمحمية ، وىذا يعني أف  

ية األولى اندثر واختفى ، وأصبح ينظر اإلىماؿ الذي كانت تتعرض لو فئة المعوقيف قبؿ الحرب العالم
لمشخص المعوؽ أّنو إنساف قبؿ كؿ شيء لو حقوقو في الرعاية والتأىيؿ عميو واجبات في بناء حياتو 
واالعتماد عمى نفسو والمساىمة في بناء المجتمع الذي يعيش فيو وينتمي إليو ، ولكف عمى الرغـ مف الجيود 

يف إال أّنيا ال تزاؿ خجولة مقارنة بالخدمات المقدمة لألسوياء وال ترقى إلى التي تبذؿ في رعاية وتأىيؿ المعوق
مستوى االستغالؿ الحقيقي لطاقات الفرد المعوؽ تمكينو مف لعب دور في الحياة االجتماعية واالقتصادية ، 

والخدماتي  وعمى الرغـ مف ذلؾ ال تزؿ الجيود المحمية والدولية تسعى إلى رفع المستوى التعميمي والميني
ليذه الشريحة مف المجتمع وتحويميا مف شريحة مستيمكة عالة عمى اآلخريف إلى شرحة منتجة فاعمة قادرة 

 عمى القياـ بمياـ األسوياء في حدود ما تسمح بو طاقاتيـ وقدراتيـ .
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الثالثالفصل   

 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية.

 الدراسات األجنبية

.التعقيب على الدراسات السابقة  
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 الدراسات العربية :

  ( األردن 9767دراسة الشواهين : ) 

تقويم خدمات التأهيل المهني لممعوقين عقميا في األردن , ومدى كفاية وفعالية خدمات  " : الدراسةعنوان 
 التأهيل  المهني في المراكز  , ومدى تمبية هذه الخدمات الفعمية لذوي االحتياجات الخاصة " .

ىدفت الدراسة إلى تقويم الخدمات المقدمة في مراكز التأىيل الميني ومدى كفايتيا وفاعميتيا  : هدف الدراسة
 وتمبيتيا لحاجات المعوقين . 

لإلجابة عمى أسئمة الدراسة صمم الباحث استبانو من جزأين , األول منيا يغطي المستفيدين  : أداة الدراسة
( فقرة موزعة عمى جوانب التأىيل الميني , 6:من ) من الخدمات ومقدمي الخدمات والثاني منيا تألف

 وطبقت األداة عمى ستة مراكز . 

كشفت ىذه الدراسة أن عدد المين التي يتدرب عمييا الطمبة ىي ثمان مين وىذه المين  :  نتائج الدراسة
الخاصة  غالبا ما تكون غير مالئمة لحاجة السوق المحمي ,  وعدم توفر الفرص التأىيل ذوي االحتياجات

من فئة اإلعاقة الشديدة واقتصارىا عمى اإلعاقة البسيطة المتوسطة , وكذلك إن عدد األفراد الذين وفرت ليم 
المراكز المختمفة وفرص التشغيل قميل , باإلضافة إلى تدني مستوى الخدمات األساسية في  مراكز التأىيل 

مختصين لمعمل مع ذوي االحتياجات الخاصة الميني , ويعود السبب إلى نقص عدد الكوادر واألشخاص ال
عقميا , مثل األخصائي النفسي واألخصائي  في القياس التربوي وأخصائي التوجيو واإلرشاد الميني وكذلك  
االفتقار إلى المدربين المينيين المختصين في مجال عمميم , باإلضافة إلى تدني مستوى خدمات أساسية في 

لميني , والخدمات السائدة خاصة في مجال العالج الطبيعي ومعالجة  النطق في مجاالت  التقييم والتوجيو ا
معظم المراكز , وكذلك التدريب والتييئة  المينية ليس بالمستوى المطموب وعدم توفر الوسائل واألجيزة 

تفترض  والمشاغل المحمية لتنفيذ  خدمات التأىيل بنجاح , بالطبع ىذا ينعكس سمبا عمى تمبية حاجتيم التي
 أن تحققيا ليم مراكز التأىيل الميني لموصول بيذه الفئة إلى مستويات أفضل . 

  ( األردن 9771دراسة الخطيب : ) 
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 عنوان الدراسة :" تقويم برنامج التأهيل المهني لممعوقين من وجهة نظر المنتفعين منها "

الميني من وجية نظر األشخاص عمية برامج التأىيل ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاهدف الدراسة : 
 المعوقين الممتحقين بمراكز التأىيل الميني .

 شخصًا . 88شممت عينة الدراسة :  دراسةعينة ال

 وزعت عمى الخريجين من مراكز التأىيل الميني استبانةصمم الباحث  ىدف الدراسةلتحقيق :  أداة الدراسة
 . ( ::;3 -5:;3في الفترة )  في األردن

% ( ثمثيم تقريبا  95نسبة الخرجين الذين يعممون قد بمغت  حوالي ) أشارت النتائج  إلى أن  :  الدراسةنتائج 
يعممون في مينو غير التي تم تدريبيم عمييا , وأن ما يقارب الثمث منيم قام بأكثر من عمل واحد منذ تاريخ 

ن الغالبية العظمى ), تخرجو  ن ن 4;وا  سبة كبيرة منيم تبحث عن عمل آخر % ( منيم سعداء في عمميم وا 
نحو فترة التدريب الميني والخدمات الترفييية , وكذلك  إيجابيةحاليا, ولقد أبدى معظم الخريجون مواقف 

ن ىذه , خدمات اإلرشاد والتوجيو الميني , ومستوى عال من الرضا عمى معرفة المدرب بعالم العمل  وا 
 لدييم تم  نروف حياتيم وجعمتيم يحصمون عمى عمل مناسب و البرامج حسنت مفيوم الذات لدييم وحسنت ظ

ا تتمثل في خدمات : ميا الخريجون سمبً ا بالنسبة إلى جوانب التي يقي  ميارات التواصل االجتماعي , أم  
التثقيف الميني والعمالي , وعدم متابعة  المتدرب بعد التخرج , وعدم التركيز عمى جانب التشغيل واستخدام 

دني , ولم يظيروا مستوى رضا عال عمى طريقة معاممة المدرب ليم , كما أشاروا أيضا إلى العقاب الب
التحديات الكبيرة  التي تواجييم بعد التخرج أىميا : االتجاىات السمبية ألصحاب العمل و وعدم توفر المين 

خريجين الراحاتيم متابعة م اقتىالمناسبة في سوق العمل المحمي , وعدم توفر التدريب الشامل الفاعل , ومن أ
نشاء نادي لخريجي المركز , ودراسة حاجات سوق العمل  بعد التخرج , وزيادة االىتمام بالبرامج الترويجية وا 

 المحمي . 

 ( ُعمان9779دراسة عبد الرحمن : ) 

 سمطنة عمان " فيعنوان الدراسة :"سياسات الرعاية االجتماعية لممعوقين : دراسة ميدانية 
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من أىم أىداف ىذه الدراسة التعرف عمى نوعية وأساليب الخدمات التأىيمية في مؤسسات :  الدراسةهدف 
ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة , والتعرف عمى الكوادر الفنية العاممة في مجال اإلعاقة , والتعرف عمى 

 .ات قعو ممواجية  تمك الل المقترحة أىم المعوقات , والحمول

استبانتين أحدىما موجو لألشخاص صمم استخدم الباحث المقابمة و  ىدف الدراسةمتحقق من ل:  أداة الدراسة
 .ذوي اإلعاقات واألخرى لمعاممين 

( 372( فرد ذوي االحتياجات الخاصة و)472عمى األفراد المؤلفين من ) أداة الدراسة طبقت : عينة الدراسة
 عامل.

جود عدد من التخصصات العالجية والمينية في مجال ذوي :  أظيرت  نتائج الدراسة عدم و  نتائج الدراسة
االحتياجات الخاصة , وضعف استخدام االختبارات والمقاييس السيكولوجية , وقصور واضح في مجال 
تدريب العاممين , كما بينت الدراسة أيضا وجود عجز شديد في خدمات األجيزة التعويضية والصناعية , 

عة واالىتمام بالعناصر الثقافية والترفييية في مجال رعاية األشخاص ذوي وغياب خدمات التشغيل والمتاب
اإلعاقات , أما بالنسبة ألىم المشكالت فتتمثل : بالعجز في التخصصات المينية والفنية ,والنقص في 
التجييزات والمعدات الالزمة لمتأىيل , باإلضافة إلى مشكمة التعاون بين أسر ذوي االحتياجات الخاصة 

ؤسساتيم ومشكمة التشغيل والمتابعة ,أما عن أىم مقترحات العاممين واألشخاص ذوي اإلعاقات تتمثل وم
بتطوير الخدمات التأىيمية  النفسية واالجتماعية والمينية وتطوير خدمات عمميات التشغيل والمتابعة , وتوفير 

الفنية والمينية المتخصصة وتدريب  األجيزة التعويضية والمواصالت والمساعدات المادية , وتوفير الكوادر
نشاء الورش المحمية  العاممين وضرورة اىتمام وسائل اإلعالم وتوجييا لخدمات ذوي االحتياجات الخاصة , وا 
وتوفير األجيزة والمعدات المتخصصة , وضرورة التنسيق والتعاون مع الييئات والمنظمات العالمية التي تيتم 

 ع مؤسسات الرعاية وغيرىا من مؤسسات المجتمع المحمي . بقضايا اإلعاقة , والتعاون م

 (السعودية:9771دراسة الشهري) 

 عنوان الدراسة:  "تكمفة برامج التأهيل وعائدها بمؤسسات رعاية المعوقين"
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التعرف عمى التكاليف الخاصة ببرامج تأىيل المعوقين والعائد االجتماعي  إلىىدفت الدراسة  :هدف الدراسة
لى نموذج عممي يفيد في تطوير برامج التأىيل الميني لممعوقين  إوالميني والصحي من ىذه البرامج والتوصل 

. 

فوق  أعمارىممركز التأىيل الميني في مدينة الرياض عمى معوقين في  طبقت ىذه الدراسة عينة الدراسة:
 . فرداً  (73سنة وعمى القائمين بميام التدريب والتأىيل الميني في المركز وعددىم)36

 عداد الباحث .إاستبيان من  : داة الدراسةأ

 مجموعة من النتائج من أىميا: إلىخمصت الدراسة  : نتائج الدراسة

ىذه البرامج تحد من الميول  من المسؤولين العاممين في برامج التأىيل الميني ترى ان   %(2:) نسبةأن   .3
 عمى القيام بأعمال ومين تحتاجيا البيئة السعودية . دالعدوانية والسمبية عند المعوقين وتساع

بين المتدر بين , وأن  القائمون بعممية التدريب يمتمكون يجابيا إمناخا أن  مراكز التأىيل الميني توفر  .4
 . الكفايات الفنية المتخصصة في مجاليم 

سوق  واإللكترونيات ألن  جارة نفي مجاالت الكيرباء واليختارون التدر ب  دربينتالم من%( 96) سبةنأن   .5
العاممين والفنيين والمدربين في ىذه المجاالت مما يوضح التخطيط الجيد لمتدريب  إلىالعمل يحتاج 

 والتأىيل الميني بالمركز.
 اآلالت ن  إرجيم من المركز كما ص عمل بعد تخعمى فر  نمن المعوقين المؤىمي %(9;)يحصل  .6

 اير التطورات العصرية . سالتي يتدربون عمييا حديثة وت واألجيزة
  ( السعودية :  9774دراسة المنيع ) 

 كفاءة التخطيط لبرامج التأهيل المهني في استيعاب سوق العمل لممعوقين المؤهمين ".  " : عنوان الدراسة

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين كفاية برامج التأىيل الميني لممعوقين  : هدف الدراسة
 .واستيعاب سوق العمل لممعوقين المؤىمين 

 تم سحب عينة من مجتمع الدراسة عمى النحو اآلتي :  : عينة الدراسة
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ولين في اإلدارة العامة لمتأىيل بوكالة الوزارة لشؤون الرعاية االجتماعية وقد بمغ عددىم عشرة ؤ ع المسيجم .3
 موظفين . 

جمع االختصاصيين االجتماعيين واالختصاصيات االجتماعيات العاممين في مراكز التأىيل الميني  .4
 بالرياض وعددىم خمسة.

لقطاعات الحكومية وبمغ عددىم خمسة عشر رئيسًا عينة من الرؤساء  المباشرين لممعوقين العاممين في ا .5
. 

 ( معوقًا . 96عينة من خريجي وخريجات مراكز التأىيل الميني لمذكور وقد بمغ عددىم ) .6

انين من إعداد الباحث , أحدىما موجو لمعاممين واآلخر لمخريجين تألفت أداة الدراسة من استبي:  أداة الدراسة
 .من ىذه المراكز

 إلى مجموعة من النتائج  أىميا : : خمصت الدراسة نتائج الدراسة

امج التأىيل الميني الذي تدربوا عميو يتفق مع عمميم نأغمب المعوقين الذين تم تأىيميم يرون أن بر  إن   .3
 الحالي الذي يقومون بو . 

% ( من المعوقين المؤىمين يشيرون إلى صعوبات في الحصول عمى عمل بعد تخرجيم أىميا  72) أن   .4
العمل  قانون عدم تطبيق, قمة الراتب , قمة فرص العمل المتاحة , فض رجال األعمال تشغيل المعوقين ر 

النظر إلى المعوق من واقع إصابتو ال من ,  عدم احتياج سوق العمل لمتخصص,  الخاص بالمعوقين
                                     المؤسسة في المستخدمة األجيزة حداثة, صعوبة المواصالت, واقع قدراتو 

 ( األردن 2112دراسة عسراوي : ) 

في مراكز التأهيل المهني في محافظة عمان ودور محددات قبول األشخاص المعوقين  عنوان الدراسة : "  
 األخصائي فيها ".
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى محددات قبول األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في  : هدف الدراسة
برنامج التأىيل الميني , ومعرفة أي من ىذه المحددات أكثر تأثيرا في القبول من غيرىا , ومحاولة التعرف 

 عمى دور األخصائي في ىذا المجال .

ستبانتين أحدىما موجو لألشخاص ذوي اإلعاقات وذوييم تم تصميم ا ىدف الدراسة لمتحقق من:  أداة الدراسة
 .واألخرى موجية  لمدراء مراكز التأىيل الميني 

( فرد من ذوي االحتياجات الخاصة غير 422طبقت األداة عمى األفراد المؤلفين من ) : عينة الدراسة
 ذىنيتم عقد جمسة  عصف  ( مدراء مراكز التأىيل الميني , ثم32المقبولين في برنامج التأىيل الميني و)

بدعوة بعض أىالي األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ومدراء مراكز التأىيل الميني وبعض المسئولين 
 والميتمين بموضوع التأىيل الميني .

األفراد المعوقين تحد من قدرتيم  ضعف القدرة المالية لدى أسر : أظيرت  نتائج الدراسة أن   نتائج الدراسة
ق ببرامج التأىيل الميني باإلضافة إلى ضعف القدرة المالية لممراكز تحد من قدرتيم عمى استقبال عمى االلتحا

مشكمة المواصالت افة ل, تعتبر أىم محددات قبول األشخاص ذوي اإلعاقات باإلض فئات عمرية واسعة
ة , باإلضافة وجيميم بالخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاق يلاوموقع السكن , وكذلك ضعف وعي األى

, كما أظيرت الدراسة  لسوء التوزيع الجغرافي لمراكز التأىيل , وضعف الطاقة  االستيعابية في أقسام التأىيل
وبينت الدراسة  .تعدد اإلعاقة لدى الشخص وشدة اإلعاقة ونوعيا تحدد قبولو في مراكز التأىيل الميني  أن  

أىم اقتراحات أىالي األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ومدراء مراكز التأىيل الميني وبعض المسؤولين 
المتمثمة بتقديم دعم حكومي لمراكز التأىيل الميني وألسر األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة , وعمل و 

تأىيل الميني , والتنوع بالمين التي يتم واستقدم خبراء في مجال ال ,  وعية عمى مستوى المجتمعتحمالت 
وتحفيز  , لمكوادر العاممة وتقديم حوافز لمعاممين في مجال اإلعاقة تدريبية وعقد دورات , التدرب عمييا

 أصحاب العمل عمى التعاون مع ذوي االحتياجات الخاصة وتشغيميم . 

  ( مصر : 2111دراسة الكربيجي ) 
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طريقة تنظيم المجتمع بمنظمات التأهيل االجتماعي لممعاقين وعالقتها  م ممارسةي" تقو عنوان الدراسة :
 بتحقيق أهداف المنظمات ". 

ف عمى تأثير ممارسة طريقة تنظيم المجتمع عمى تحقيق أىداف التعر   ىدفت الدراسة إلى : هدف الدراسة
 .عممية تشغيل المعوقين , وأىداف عممية تتبع المعوقين بعد إلحاقيم بالعمل 

: طبقت ىذه الدراسة في مكاتب التأىيل االجتماعي لممعوقين بمحافظة البحيرة عمى عينة  نة الدراسةعي
 ( من االختصاصيين االجتماعيين . 445بمغت ) 

 : استبيان من إعداد الباحث . أداة الدراسة
توجيو المعوق  ألخصائي االجتماعي تساعد عمىل: توصمت الدراسة إلى أن الممارسة المينية  نتائج الدراسة

ىناك صعوبات تواجو المعوقين  داخل مكاتب  إلى المينة التي تتناسب مع إعاقتو, وأكدت الدراسة  أن  
ؤولين بتوفير فرص عمل لممعوقين وعدم مناسبة المينة لنوع سالتأىيل تتمثل في عدم االىتمام الكافي من الم

دريب من خالل مكاتب التأىيل االجتماعي اإلعاقة , وتوصي الدراسة بضرورة حصول المعوقين عمى الت
نشاء مصانع محمية لممعوقين لتوفير فرص  مما لممعوقين يساعدىم عمى استثمار طاقاتيم وقدراتيم المتبقية وا 

عمل خاصة بيم , والعمل عمى مبدأ تكافؤ الفرص لممعوقين عند االلتحاق بالعمل والتأكيد عمى تطبيق حقوق 
 % ( من حجم القوى العاممة لممعوقين . 7)  القانون الذي ينص بأن  مثال , انينالمعوقين التي نظمتيا القو 

 ( السعودية2111دراسة الشمري : ) 

عنوان الدراسة :" تقويم فعالية برامج التأهيل المهني لممعوقين من وجهة نظر المعوقين والمشرفين ورجال 
 األعمال في السعودية " .

الدراسة إلى التعرف عمى اإليجابيات والسمبيات في برنامج التأىيل لمنتائج المرجوة  : ىدفت هدف الدراسة
 منيا .

لتحقيق ذلك صمم الباحث ثالث استبيانات وطبقيا عمى عينة من النزالء في مراكز التأىيل :  الدراسة أداة
 والمدربين ورجال األعمال في السعودية .
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برنامج التأىيل الميني  تغير فكرة المجتمع  ل إجابات المبحوثين أن  أظيرت النتائج من خال : نتائج الدراسة
عن ذوي االحتياجات الخاصة حيث يؤدي التدريب الميني إلى اعتمادىم عمى أنفسيم وتعايشيم مع المجتمع 
بشكل طبيعي وتساعدىم في الحصول عمى فرص عمل بعد تخرجيم منيا , وتراعي البرامج المتبعة ميول 

ة واستعداد الفرد لالستفادة من ىذه البرامج , ويتفق المشرفون وذوي االحتياجات الخاصة عمى وحاجات وقدر 
 عدم وجود صعوبات في برامج التأىيل الميني . 

 ( مصر 2111دراسة مسمم ): 
 " ممارسة تنظيم المجتمع لتدعيم الخدمات المقدمة لممعاقين " . : عنوان الدراسة

ى تحديد مدى كفاية الخدمات التشغيمية التي تقدميا مؤسسة يوم المستشفيات ىدفت دراستو إل هدف الدراسة :
يب الميني در ما مدى خدمات الت : اإلجابة عمى السؤال الرئيسي التالي إلى ىدفتلتأىيل المعاقين , و 

 .؟ لممعاقين  المقدمة وخدمات التشغيل
 ( معوقًا . 897طبقت ىذه الدراسة عمى عينة بمغت ) عينة الدراسة :
 استبيان من إعداد الباحث . أداة الدراسة :
أىم المشكالت التي تواجو المعوق ىي صعوبة إيجاد عمل مناسب  من أىم نتائج الدراسة أن   : نتائج الدراسة

لك عدم تعاون أصحاب بعد حصولو عمى شيادة التأىيل الميني , وذلك لعدم توفر فرص عمل مناسبة وكذ
يم يبحثون عن الربح المادي , ويوصي الباحث بضرورة األعمال ) القطاع الخاص ( في تشغيل المعوقين ألن  

تحسين مستوى خدمات التأىيل الميني لممعوقين وتحسين مستوى خدمات التشغيل لممعوقين وتوفير فرص 
 .عمل مناسبة لممعوق بعد حصولو عمى شيادة التأىيل الميني 

 ( األردن2112دراسة عبد القادر : ) 

ومدى تطبيقها في مراكز التأهيل والتشغيل  عنوان الدراسة : "معايير التأهيل المهني لممعاقين سمعياً 
 المهني الحكومية في األردن من وجهة نظر اإلداريين والخريجين من ذوي اإلعاقة السمعية " .

معرفة مدى تطبيق معايير التأىيل الميني لممعوقين سمعيًا في المراكز  إلىىدفت الدراسة  هدف الدراسة : 
 الحكومية في األردن .
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استبانات , وتطبيقيا عمى اإلداريين  ثالثقام الباحث بتطوير  ىدف الدراسةلتحقيق  : أداة الدراسة
 .يمي( وأصحاب العمل الذين يعممون لد4223 -:;;3والخريجين من الذكور واإلناث في فترة ) 

ىناك معاييرًا غير متوفرة في المراكز مثل أدوات القياس  أن   الدراسة نتائج أظيرت:  نتائج الدراسة 
والكوادر المتخصصة مثل أخصائي التقييم التربوي  , واالختبارات المناسبة لكل فئة من فئات اإلعاقة

د الميني , وبرامج التدريب لرفع واألخصائي النفسي وأخصائي التقييم الميني وأخصائي عالج النطق والمرش
كفاءة العاممين , وتطوير المين لتتالءم واحتياجات السوق المحمية واألجيزة التعويضية وسماعات األذن , 

مثل :  كما أظيرت النتائج أن ىناك معوقات تحول دون التطبيق الفاعل لمعايير التأىيل الميني في المراكز
برامج المتابعة بعد عدم فاعمية المراكز في مناطق االزدحام السكاني , و  عدم توفر البناء المناسب , ووجود

عدم تمقي الكوادر المينية التدريب الالزم التشغيل , وعدم وجود حوافز تشجيعية كافية لمعاممين في المراكز , و 
 .  أثناء الخدمة

 ( السعودية :2114دراسة العنزي ) 

 والمتدربين نحو برامج التأهيل المهني لممعوقين حركيًا ."عنوان الدراسة :" آراء المدربين  

إلى معرفة آراء المدربين والمتدربين نحو برامج التأىيل الميني لممعوقين  ىدفت ىذه الدراسة:  هدف الدراسة
حركيا التي تقدميا مراكز التأىيل الميني لممعوقين بالمممكة العربية السعودية , وذلك لموقوف عمى قدرة تمك 
البرامج عمى تزويد المعوقين حركيا بالميارات المينية المطموبة , وكذلك مدى قدرة المراكز عمى تحسين 

 وتطوير برامجيا التأىيمية لتتوافق مع احتياجات المعوقين حركيا الذين يسعون لدخول سوق العمل . 

 ركيا المتدربين ببرامج مراكز: تم جمع البيانات بواسطة استبانتين وجيت األولى لممعوقين ح عينة الدراسة
, بينما وجيت االستبانة الثانية لممدربين  حركياً  معوقاً  (:8)التأىيل الميني لممعوقين والذين يبمغ عددىم 

 مدربًا . (:5)القائمين عمى تنفيذ تمك البرامج والذين يبمغ عددىم 

 : استبانتين من إعداد الباحث . أداة الدراسة

 الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أىميا :  : توصمت نتائج الدراسة
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برامج التأىيل الميني واستفادة المعوقين في إيجابية ونجاح  أن  ىناك يرى المدربون والمعوقون حركيا .3
 حركيا المتدربين من برامج التأىيل الميني المقدمة ليم . 

 البرامج التأىيمية .المعوقون حركيا متفقون عمى الرضا عن المدربين القائمين عمى تنفيذ  .4
 ىناك معوقات تقمل من استفادة المعوقين حركيا من برامج التأىيل . ال يرى المدربون أن   .5
 ىناك مشكالت تدريبية تواجييم أثناء تنفيذ برامج التأىيل . ال يرى المعوقون حركيا أن   .6
تنفيذ برامج التأىيل ,  ىنالك صعوبات تواجو المعوقين حركيا أثناء يرى المدربون والمعوقون حركيا أن   .7

لى  ومنيا ضعف القدرة المالية لدى أسر األشخاص المعوقين حركيا وصعوبة توفر المواصالت من وا 
 وتقادم األجيزة واآلالت . , عدم إجادة بعض المعوقين حركيا لمقراءة والكتابةو المركز , 

مة لتحسين وتطوير برامج المقترحات المقد عمى مجموعة من المدربون والمعوقين حركيا كما أجمع  .8
تقويم برامج  وضرورةالتأىيل الميني ومنيا معرفة الجديد في تقنية تدريب وتأىيل المعوقين حركيًا ,

  االىتمام بعممية التدريب واستخدام وسائل اإليضاح المناسبة .و التأىيل الميني باستمرار , 
 ( األردن2115دراسة ممحم : ) 

امتالك األفراد المعاقين الممتحقين بمراكز التأهيل المهني لمهارات الحياة درجة  عنوان الدراسة : "
 "االنتقالية

التعرف عمى الميارات االنتقالية الضرورية لألفراد ذوي االحتياجات  إلى: ىدفت الدراسة  هدف الدراسة
 .الخاصة في األردن والتعرف عمى درجة امتالكيم لتمك الميارات 

الممتحقين في برامج التأىيل الميني من  من معوقاً  ( فرداً 326) من عينة الدراسة : تكونت دراسةعينة ال
( أبا وأما من أولياء 74( معمما ومعممة وكذلك )326مختمف المحافظات , وكذلك تكونت عينة الدراسة من )

 .أمور األفراد ذوي االحتياجات الخاصة 

 57احث ببناء قائمة بميارات الحياة االنتقالية , تكونت من )لإلجابة عمى أسئمة الدراسة قام الب : أداة الدراسة
( فقرة ضمن خمسة أبعاد ىي الميارات االجتماعية وميارات تقرير المصير والميارات المينية والميارات 

 االقتصادية والميارات األكاديمية الوظيفية .
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ميارة ( حسب تقرير المعممين  53خاصة ): أظيرت النتائج امتالك األفراد ذوي االحتياجات ال نتائج الدراسة
 :3و ) , ميارة ( حسب تقرير المعممين 36وأولياء األمور , وامتالك ذوي االحتياجات الخاصة عقميا ) 

ميارة (  43)  األفراد المعوقون حركياً ميارة ( حسب تقرير أولياء األمور , وأظيرت الدراسة كذلك امتالك 
( حسب تقديرات أولياء األمور , كما أظيرت النتائج أكثر الميارات  رتانمياحسب تقديرات المعممين , و) 

امتالكا من ميارات الحياة االنتقالية  لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة ىي الميارات االجتماعية تمييا ميارات 
 تقرير المصير . 

  ( مصر : 2116دراسة الرنتيسي ) 

" منظور لمممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لمتغمب عمى المشكالت التي تحد من : عنوان الدراسة
 "التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل 

: ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤدية إلى المشكالت التي تحد من التحاق المعوقين  هدف الدراسة
صاصي االجتماعي لمواجية العوامل المؤدية إلى حركيا بفرص العمل وتحديد األدوار المقترحة لالخت

 المشكالت التي تحد من التحاق المعوقين حركيا بفرص العمل .

المعوقين حركيًا , االختصاصيين االجتماعيين وفريق العمل, شممت عينة الدراسة عمى :  عينة الدراسة
 . فرادُا (  547ينة ) وقد بمغ عدد ىذه الع والميتمين  بمجال اإلعاقة الحركية 

 : استبيان من إعداد الباحث .أداة الدراسة 

: أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر العوامل تأثيرًا في عدم التحاق المعوقين بفرص العمل ىي  نتائج الدراسة
 بالترتيب اآلتي :

 .%  2:,  97العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وذلك بنسبة  .3
 .%  2:, 75العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وذلك بنسبة  .4
 .%  96.  6;العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة بنسبة  .5
 % . 77,  8:العوامل المرتبطة بنسق االختصاصي االجتماعي بنسبة  .6
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 .% 54,  :;العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركيًا بنسبة  .7

 واجو االختصاصي االجتماعي عند مواجية المشكالت التي تحدرت نتائج الدراسة وجود صعوبات تظيكما أ
 من التحاق المعوقين حركيا بفرص العمل وىي بالترتيب : 

عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب المصانع مع المؤسسات التي تيتم بتشغيل المعوقين في  .3
 الوظائف العامة . 

 جمود الموائح والقوانين الخاصة لتشغيل المعوقين . .4
 دية خدمات التأىيل الميني التي تقدميا المؤسسة لممعوقين .عدم ج .5
 ضعف اإلمكانيات المادية لممؤسسات المخصصة لتدريب المعوقين . .6
 ضعف إدراك االختصاصي االجتماعي لعمميات التأىيل الميني . .7
 األفكار والمعتقدات السمبية السائدة في المجتمع . .8
مكانيات المعوقين الحالية . مع فرص العمل المتاحةعدم مناسبة  .9   قدرات وا 

  ( البحرين : 2117دراسة ربيع ) 

:"مدى رضا أولياء أمور من لديهم متالزمة داون عن خدمات التأهيل المهني المقدمة  عنوان الدراسة
 ألبنائهم " .

بمراكز  ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى رضا أولياء أمور األفراد المعوقين الممتحقينهدف الدراسة : 
 التأىيل الميني عن خدمات التأىيل الميني المقدمة ألبنائيم .

(  :6شممت عينة الدراسة جميع أولياء أمور متالزمة داون الممتحقين بالمركز وبمغ عدىم )  عينة الدراسة : 
  . 

 : استبيان من إعداد الباحث . أداة الدراسة

( سنة  74 – 37ن من الذكور والذين يتراوح عمرىم من ) : كشفت الدراسة أن غالبية المعوقي نتائج الدراسة
بأن تكون البرامج المينية موجية نحو التدريب الميني  الدراسةوصي تلم تتييأ ليم فرص عمل ولم يعمموا , و 
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وصي بضرورة التوسع في الخدمات والبرامج التي تقدميا مؤسسة الرعاية توليس بيدف العائد المادي , كما و 
 لممعوقين كمًا وكيفا وتوفير فرص عمل لممعوقين عمى أساس تكافؤ الفرص . االجتماعية 

 ( األردن:2116الجندي ) دراسة 
برامج التأهيل المهني لذوي االحتياجات الخاصة كأحد استراتيجيات التنمية االقتصادية : "عنوان الدراسة
 واالجتماعية" .
تحديد مدى توفر شروط الفعالية في برامج التأىيل الميني الحكومية  إلى: ىدفت ىذه الدراسة هدف الدراسة

في األردن وسوريا , والتعرف عمى وجية نظر المستفيدين وتحديد دور ىذه البرامج في التنمية االقتصادية 
 .واالجتماعية 
وبمغ عددىم )  : شممت عينة الدراسة العاممين عمى برامج التأىيل الميني في سورية واألردن عينة الدراسة

 ( من المستفيدين . 452( فردًا , باإلضافة إلى )  332
 : لتحقيق ىدف الدراسة قام الباحث بتصميم األدوات التالية :أداة الدراسة 

 ( فقرة . 82دليل لتحميل المحتوى لبرامج التأىيل الميني في األردن وسوريا وشمل )  -
 ( فقرة . 325ممت ) استبانة لمعاممين في برامج التأىيل الميني وش -
 ( فقرة . 46استبانة لممنتفعين من برامج التأىيل الميني وشممت )  -

: أظيرت النتائج وجود اختالف بين برامج التأىيل الميني لصالح مراكز التأىيل الميني في نتائج الدراسة
المين الموجودة  وجود أخصائي تقييم ميني وخطة فردية لكل طالب وتنوع إلىاألردن , يعزى ىذا االختالف 

, وتوفر برامج التأىيل المينية , ووجود فروق بين المتدربين من حيث عدد الدورات والخبرة لصالح األردن , 
 ووجود مناىج عممية مدروسة .

وكذلك أشارت النتائج إلى وجود ضعف في برامج التشغيل والمتابعة في مراكز التأىيل الميني في سورية 
 واألردن .    

  ( سوريا : 2199دراسة الخطيب ) 

"مشكالت التأهيل المهني لدى المعوقين عقميًا من وجهة نظر المشرفين  عميهمعنوان الدراسة : "   

 سعت الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية:أهداف الدراسة: 
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عمى مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا من وجية نظر المشرفين عمييم في مراكز التأىيل  التعر ف .3
 الميني في محافظة دمشق.

الكشف عن الفروق في متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا في مراكز التأىيل الميني )أفراد  .4
الميني لممعوقين عقميًا ومجاالتيا الفرعية  عينة الدراسة( عمى الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيل

 وفقًا لمتغيرات الدراسة )الجنس, العمر, المؤىل العممي, الدورات التدريبية, طبيعة عمل المشرف(.
 تطم ب تحقيق أىداف الدراسة استخدام األداة اآلتية: أداة الدراسة:

ه االستبانة خمس مجاالت عمى النحو استبانة مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا. حيث  تضمنت ىذ
 اآلتي:
 المشكالت الخاصة بالفرد المعوق. .3
 المشكالت الخاصة بالبرامج المينية. .4
 المشكالت الخاصة بالكوادر المينية. .5
 المشكالت الخاصة بالمراكز المينية. .6
 المشكالت الخاصة بالتشغيل. .7

 عّينة الدراسة:
لمتعرف عمى مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا من وجية نظر المشرفين عمييم في محافظة دمشق    

( مشرفًا ومشرفة من العاممين في مراكز التأىيل الميني في محافظة 97تم سحب عي نة  مقصودة بمغت )
 دمشق وىم جميع العاممين في ىذه المراكز.

 نتائج الدراسة:
%( وكانت أعمى 92مغت نسبة مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا بشكل عام ): بالنتيجة األولى .3

نسبة لمشكالت التأىيل المينية المشكالت المتعمقة بالتشغيل , ثم المشكالت المتعمقة بالكوادر المينية ثم 
ت المتعمقة المشكالت المتعمقة بالبرامج , ثم المشكالت المتعمقة بمراكز التأىيل المينية , ثم المشكال

 بالفرد المعوق.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين ومتوسط درجات  النتيجة الثانية: .2

  المشرفات عمى المعوقين عقميًا في الدرجة الكمي ة الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية.
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فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا  عدم وجودالنتيجة الثالثة:  .1
 في الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغي ر المؤى ل العممي.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين عقمياً النتيجة الرابعة:  .2
 في الدرجة الكمي ة الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير العمر.

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا وجود  النتيجة الخامسة: .3
لمتغي ر الدورات التدريبية في الدرجة الكمي ة الستبانة مشكالت التأىيل الميني وعمى مجاالتيا الفرعية وفقًا 

 لصالح الخاضعين لدورات تدريبية.
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا وجود  النتيجة السادسة: .4

في الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير طبيعة عمل المشرف, 
 ن ثم اإلداريين ثم ذوي الخدمات العامة.لصالح الفنيي
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 الدراسات األجنبية :

 (:2111)مورين -كالتز -دراسة مكغواير  Maureen, 2000)-Kuletz-(McGuire أمريكا )  
 عنوان الدراسة: "العوامل المؤثرة في نتائج التأهيل المهني لممعاقين".

"Selected Factors Affecting Vocational Rehabilitation Outcomes For Persons 
With Disabilities" 

تم اختبار ىذه العوامل كلٌّ عمى  بنتائج التأىيل الميني لممعوق , ىدفت ىذه الدراسة إلى التنبؤ هدف الدراسة:
 ات من مركز التأىيل.جمع بيانات الدراسة من المعوقين الذين يتمقون الخدم حدة , وتم

 معاقًا في والية تكساس. (94)تكونت عي نة الدراسة من  عينة الدراسة:

 مقياس أعده الباحث ليذا الغرض. أداة الدراسة:

ات ضح من الدراسة أن ىناك عالقة طردية بين تمقي خدمات التأىيل الميني والحصول عمى نتائج الدراسة : 
 تمقوا خدمات تأىيل من المحتمل حصوليم  عمى فرص عمل.األفراد الذين  فرص عمل , حيث أن  

 ( 2002دراسة: كولينج كايل كي )K-Kyle-Colling,  أمريكا: 
عنوان الدراسة: المراكز والمشاريع الصغيرة لتطوير التأهيل المهني وفتح أبواب العمل الحّر لألشخاص 

 المعوقين.

"Small Business Development Centers and Vocational Rehabilitation 
:Opening Doors to Entrepreneurship for Propel With Disabilities " 

حيث ىدفت الدراسة إلى تقييم مستوى الخدمات المقدمة لممعوقين بالمراكز و المشاريع هدف الدراسة: 
لممعوقين , وكذلك التعرف عمى مدى توظيف المعوقين الذين حصموا عمى الصغيرة التي تقدم العمل الحر 

 تأىيل ميني.

  ( فردًا معوقًا . 942بمغ عددىم )  تم تطبيق ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية من المعوقين عينة الدراسة:
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 استبيان من إعداد الباحث. : داة الدراسةأ

ىؤالء المعوقين الذين التحقوا بالتأىيل الميني حصموا عمى  من % 66توصمت الدراسة إلى أن  نتائج الدراسة: 
يجب تحقيق التعاون لخدمة المعوقين وتوظيفيم في األعمال التجارية  , كما أوضحت الدراسة أن و أعمال حرة

, واتضح أيضًا من الدراسة أن  نسبة كبيرة من المسؤولين و رجال األعمال اليفيمون دورىم تجاه المعوقين وال 
عون إلى توظيفيم في األعمال التجارية لدييم , وتوصي الدراسة بأنو يجب التعاون مع رجال األعمال يس

  .لتوظيف المعوقين وكذلك تطوير التأىيل الميني لممعوقين

 ( :2112) دراسة جونز جيولاليleigh, 2002)-Jewel -JONES أمريكا ) 

 لطمب خدمات التأهيل المهني. ردود أفعال المعاقينعنوان الدراسة: 

"Responses Of Individuals for Seeking Vocational Rehabilitation Services" 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين توافر ميارات معينة والحصول عمى التأىيل هدف الدراسة : 
 الميني.

 (2:)الينوي , عمى عينة بمغت-طب قت ىذه الدراسة في مركز التقييم والتنمية في كاربونديلعينة الدراسة: 
 من المستفيدين من خدمات مكتب التأىيل الذين يتمقون التدريب الميني.

 استبيان من إعداد الباحث. أداة الدراسة:

النسبة توضح أن نسبة  , وىذه% 93و أوضحت ىذه الدراسة أن معدل البطالة لممعوقين نتائج الدراسة:
توظيف المعوقين منخفضة جًدا , و أرجت الدراسة ذلك إلى بعض األسباب مثل المواقف البيئية والصعوبات 
التي تقف أمام المعوقين , فضال عن انخفاض القدرات الفنية المرتبطة بحدوث اإلعاقة , وخمصت إلى أن 

 .ملىناك صعوبات عدة تقف أمام حصول المعوقين عمى فرص ع

 (2111) دراسة باكستر هولي كارولين (Carolyn, 2003-Holly-Baxter) أمريكا: 
 عنوان الدراسة: مقارنة بين تنوع أساليب تصورات األفراد المعاقين حركًيا عن العمل.
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 "A Comparison of Diversity Training Methods on Perceptions of People 
With Physical Disabilities in The Workplace " 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى اتجاىات األفراد المعوقين حركًيا عن العمل, بعد  المعوقات  :هدف الدراسة
 .2;;3ذي تم إقراره عام التي أزيمت منذ قانون المعوقين األمريكيين ال

 ( فردًا معاقًا حركيًا.130م تطبيق الدراسة عمى )ت الدراسة:عينة 

 . ن من إعداد الباحثاستبيا الدراسة:أداة 

بينت الدراسة أنو يجب تخفيف العقبات التي تقف أمام المعوقين و تحقيق أكبر قدر ممكن  نتائج الدراسة:
حيث تبدأ الدراسة بتناول أىمية تغير مواقف المعوقين عن العمل بيدف دمج  لممعوقين لاللتحاق بالعمل ,
 المعوقين في أماكن العمل.

 ( 2111دراسة سيسيميا ويب وجوديث أندرسون : )Weeb .Cecilia ,Anderson  Juidt 
 اليابان .(2003)

إيصال خدمات التأهيل عنوان الدراسة : "عالقة التدريب التربوي والميداني ألخصائي العالج الطبيعي ب
 الشامل ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في هونغ كونغ".

" The relevance of education trining  trining for therrapiests in promoting 
the delivary of holostic rehabilitation services for young schoool children 
with diabilities in Hong Kong" 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ما مدى الفائدة من تعاون المعالج الطبيعي واألخصائي  : هدف الدراسة
التربوي , ومعرفة أىمية التدريب التربوي ألخصائي العالج الطبيعي والوظيفي إليصال خدمات التأىيل 

 لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة بشكل األمثل و
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أخصائيين في العالج الطبيعي والعالج الوظيفي أنيوا دراسات  راسة من سبعةالد عينة تتكون : الدراسةعينة 
 عميا في التربية وست معممي صفوف ومشرفين مممين في قضية التأىيل عمموا مع بعضيم لمدة سنتين .

تم جمع البيانات من المعالجين عن طريق االستبيان وطمب منيم التوسع باإلجابات في  : أداة الدراسة
 األسئمة المفتوحة , وفي نفس الوقت تم إجراء مقابالت فردية مع المربين .

% ( من أفراد عينة الدراسة قد حصموا عمى ثقة أكبر  322: أظيرت نتائج الدراسة أن نسبة )  نتائج الدراسة
يدة في مجاالت الممارسة المينية المرتبطة في تأىيل ذوي االحتياجات الخاصة وأىميا التغيرات ومعرفة متزا

اإليجابية في طريقيم وخططيم العالجية , وتقيم  وعالج الميارات واستخدم العالج الطبيعي والوظيفي في 
الدراسة  جراء التعاون  حل مشكالت الطمبة , وبينت الدراسة أىمية العمل كفريق والخبرة المكتسبة ألفراد

الطبي التربوي , وبالتالي زيادة قدرتيم عمى إيصال خدمات التأىيل لذوي االحتياجات الخاصة بالشكل 
 األفضل . 

 ( : 2113) دراسة كاثرين ايسون و نانسي ل .أرلوند  وكايل كولنج cathrin ipson nancy 
l. arlond and kyle colling (2005) أمريكا 

اسة : "التشغيل الذاتي لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة : تطوير الخدمات من خالل تعاون عنوان الدر 
 المؤسسات في الواليات المتحدة األمريكية " .

" Self – employment for people with disabilities : Enhancing services 
through interagancy linkages in USA " 

دراسة تقييم العالقة بين برامج  كل من مراكز التأىيل الميني ومراكز  الدراسة إلى: ىدفت ىذه  هدف الدراسة
 .تطوير األعمال الصغيرة لتوصيل خدمات التوظيف الذاتي لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة 

مشاركا تم اختيارىم بطريقة عشوائية من مراكز في جميع  (793) ت عينة الدراسةوشمم : عينة الدراسة
 .مجموعات نقاشية , وتم استخدام التحميل الوصفي لكل المجموعات انقسم إلىات المتحدة األمريكية الوالي
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أمام نجاح التوظيف  العائق األساسي ومن أىم النتائج التي توصل إلييا البحث ىو أن   : نتائج  الدراسة
التأىيل الميني وتطوير الذاتي لذوي االحتياجات الخاصة ىو التعاون المحدود بين برامج كل من مراكز 

  األعمال وكذلك الضعف في توحيد المفاىيم المرتبطة باألىداف والغايات والخدمات بين ىذه المراكز , وأن  
وأوصت الدراسة بتأسيس نظام  , العاممين في مراكز تطوير األعمال لم تكن واضحة لدييمميام وواجبات 

خالل تبادل المعمومات وتحديد المسؤوليات والعمل المنظم  الوصول إلى التعاون الكامل بين ىذه المراكز من
 . وبناء الخطط

 ( 2113دراسة آن جاكوبي وجوان جوري وجس بيكر):Ann Jacoby,Joann Gory, and  
Gus Baker(2005) المممكة المتحدة 

 عنوان الدراسة : "مواقف أصحاب العمل من تشغيل األفراد المصابين بالصرع " 

Employer's attitudes to employment of people with Epilepsy"" 

: ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مواقف  أصحاب العمل من  تشغيل األفراد المصابين هدف الدراسة
 بالصرع والعوامل التي تؤثر عمى ىذه المواقف .

ووزعت عن طريق  البريد لعينة  من أصحاب اإلعمال في عدد  : صمم ليذه الدراسة استبانو أداة الدراسة
( فردا , وكان 426من الشركات تمثل المناطق االقتصادية األربعة عشر في المممكة المتحدة وعددىم ) 

 % ( . 63معدل االستجابات ) 

شغيل % ( من اإليجابيات عبرت عن وجود خبرات لدييا بت 48أشارت النتائج  أن ) : نتائج الدراسة
مال لدييم تناسب المصابين ع% ( من أصحاب العمل عبروا بعدم وجود أ 38و), المصابين بالصرع 

% ( اعتبروا أن تشغيل ىؤالء ستكون نقطة نقاش أساسية حول قضايا األمان وقضايا  43و) ,  بالصرع
أصحاب العمل عن طبية لمرض الصرع ونقص المعرفة والخبرة والتأثيرات المتوقعة عمى العمل , كما عبر 

ن لم تكن تنتابو نوبات في الوقت الحالي , كما أشارت  ضرورة اإلفصاح عن المصابين بالصرع حتى وا 
أكثر األسباب لممواقف السمبية من توظيف المصابين بالصرع كما ذكرىا أصحاب العمل في  النتائج إلى أن  
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وارتفاع قيمة التأمين عمى أصحاب العمل  ,  % ( 95العينة ىي عدم راحة العاممين لمشاىدة نوبة الصرع )
أصحاب العمل أبدوا االستعداد  وأيضا بينت الدراسة أن   , % (64في حال توظيف المصابين بالصرع )

سابقة اللتوفير تسييالت معينة عند توظيف المصابين بالصرع  ىذا يعتمد عمى حجم الشركة ونوعيا والخبرة 
 بعممية توظيف المصابين بالصرع . 

 أمريكا   McDonnal (2005) –Michele . E . Capella( :2113راسة مايكل كابيال مكدونين )د

عنوان الدراسة : " المتنبئات باالستخدام التنافسي بالمصابين بالعمى واإلعاقة البصرية لممستنفعين من 
 خدمات التأهيل المهني  "

" Predictors of  comparative  employment for blind and visually impaired 
consumer of vocatinal rehabilitation services" 

: ىدفت ىذه  الدراسة إلى تحديد  خصائص المستفيدين من خدمات التأىيل الميني ,  هدف الدراسة
ي اإلعاقات البصرية في االستخدام والمتغيرات المتعمقة بنجاح المخرجات من برامج التأىيل الميني لذو 

التنافسي ,  بيدف تحديد المتغيرات التي تؤدي إلى النجاح الوظيفي , مثل ىذه المعمومات تساعد مزودي 
خدمات التأىيل والتشغيل عمى تحديد المستفيدين الذين لدييم صعوبات أكثر في الحصول عمى عمل مناسب 

 .رصة عمل والتدخل المناسب لزيادة إمكانية إيجاد ف

من خالل موقع جامعة كورنيل وأجرى الباحثون دراسات طولية عمى  عينة البحث تم اختيار : عينة البحث
أفراد العينة استمرت لمدة ثالث سنوات اعتمدوا خالليا عمى نموذج معقد متعدد المراحل لمتغيرات الدراسة 

 والبيانات المتوفرة لدييم والمقابالت مع المبحوثين .

: أشارت النتائج إلى أن  ىناك أربع متغيرات مستقمة وجد بأنيا متنبئات ممحوظة ذات أىمية  الدراسةنتائج 
فيما إذا كان الفرد ذي االحتياجات الخاصة سيحصل عمى نتائج توظيف ناجحة وىي: العمل منذ بداية 

المرشد والمنتفع الذي تم العجز , وسبب التقديم لمتأىيل الميني المرتبط بالحصول عمى عمل , والعالقة بين 
تقييمو بأنو ذوو نوعية عالية , وتمقي التعميم عمى أن و خدمة تأىيمية أدت إلى الحصول عمى شيادة تعميمية أو 
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درجة عممية , كما وأشارت الدراسة إلى أن تحديد عوامل التنبؤ باالستخدام الوظيفي تساعد المرشد الميني 
 مج التأىيل الميني لمحصول عمى التوظيف الناجح .عمى توجيو خدمات أنسب  لمخرجات برا
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 خالصة وتعقيب عمى الدراسات السابقة :

إن معظم الدراسات العربية واألجنبية ركزت عمى جوانب محددة من برامج التأىيل الميني لذوي   -3
( ركزت عمى التدريب والتشغيل , ودراسة 2;;3االحتياجات الخاصة , مثل : دراسة الخطيب )

( ركزت عمى دور األخصائي االجتماعي في مراكز التأىيل الميني , ودراسة  4224عسراوي )
( ركزت كل منيما عمى التدريب والتشغيل , ودراسة 4226( ودراسة عبد القادر )4225الشمري )

( ركزت عمى التعاون بين فريق التأىيل الميني , وركزت دراسة أيسون و 4225ويب و أندرسون)
( عمى التشغيل الميني. في حين 4227(, ودراسة جاكوبي وجوري وبيكر)4227أرنولد و كولنج )

ت األنشطة األخرى االجتماعية و الترفييية و والرياضية في برامج التأىيل أىممت ىذه الدراسا
 الميني.

اختمفت بعض الدراسات في وجود صعوبات في برامج التأىيل الميني لألفراد ذوي االحتياجات   -4
( إلى عدم وجود 4224الخاصة ومدى تمبية ىذه البرامج الحتياجاتيم , حيث أشارت دراسة الشمري)

(, إيسون وأرنولد 2;;3(, الخطيب);:;3حين أشارت دراسات أخرى مثل الشواىين) صعوبات, في
 ( إلى وجود صعوبات مختمفة.4227(, وجاكوبي وجوري و بيكر)4227وكولنج)

اتفقت بعض الدراسات العربية عمى وجود نقص في الكوادر العاممة في مجال التأىيل الميني, مثل  -5
ص عدد الكوادر واألشخاص المختصين لمعمل مع ذوي ( أشارت إلى نق;:;3دراسة الشواىين)

االحتياجات الخاصة عقميا, مثل األخصائي النفسي واألخصائي في القياس التربوي, وأخصائي 
( أشارت إلى االفتقار إلى أخصائي النفسي 4226التوجيو واإلرشاد الميني, ودراسة عبدالقادر )

 والمرشد الميني.وأخصائي التقييم الميني و أخصائي عالج النطق 
أشارت بعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية إلى أن التأىيل الميني, يساعد عمى توظيف   -6

 (.4227( و دراسة كابيال و ميدونيل )4224األفراد ذوي االحتياجات الخاصة, مثل دراسة الشمري)
تشغيل الميني , في حين ركزت الدراسات السابقة عمى أىداف برامج التأىيل الميني في التدريب وال  -7

 أىممت أىداف برامج التأىيل الميني في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.
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كما ويتضح من الدراسات السابقة أن الدراسات العربية التي تناولت برامج التأىيل الميني لذوي  -8
ي تناولت مسائل االحتياجات الخاصة بشكل مباشر حسب عمم الباحث قميمة مقارنة مع الدراسات الت

 أخرى ترتبط باألفراد ذوي االحتياجات الخاصة.

م بشكل مباشر برامج التأىيل الميني قي  وتختمف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونيا تُ        
لذوي االحتياجات الخاصة المتبعة في القطاع الحكومي في سوريا, وكذلك مدى استفادة المعوقين من 

  وكذلك تناولت الصعوبات التي يمكن أن تعيق تحقيق أىداف برامج التأىيل الميني .  ىذه البرامج , 
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 الفصل الزابع
 منهج الذراسة وأدواتها

 منهج الذراسة -أولا 
 الذراسة  اةأد -ثانياا 

 )إعداد الباحث(.تقييم برامج التأهيل المهني لممعوقيناستبانة  .1
 جمتمع الذراسة -ثالثاا 

 عينة الذراسة -رابعاا 

 إجزاءات تنفيذ الذراسة -خامساا 
حتليل األساليب اإلحصائية املستخذمة يف  -سادساا 
 الذراسةنتائج 
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لمتحقق من فييا واإلجراءات المتبعة منيج الدراسة وأدواتيا الحديث عن الرابع يتناول الفصل     
أكان ذلك  ، سواءً ىذه األدوات ، وما أدت إليو من إدخال بعض التعديالت عمى  صدقيا وثباتيا

، إضافة إلى وصف المجتمع  من حذف أو إضافة في البنود أو في التعميمات المرفقة ليا
 وأىم   ةالحالي الدراسةوكذلك الحديث عن إجراءات  ، األصمي والعينة والمتغيرات المدروسة فييا

أو  ت الدراسةاو صالحية أد في التحقق منكان ذلك  سواءً  ااألساليب اإلحصائية المستخدمة فيي
 ، وفيما يمي عرض لذلك.نتائجيافي الوصول إلى 

 :الدراسةمنهج  -أولً 
لقد اقتضى العمل من أجل تحقيق أىداف الدراسة اتباع المنيج الوصفي التحميمي الذي "ييتم    

 ، وتصويرىا كميًا عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقنَّنة عن بوصف ظاىرة أو مشكمة محددة
خضاعيا لمدراسة الدقيقة"  الظاىرة أو المشكمة  .(320, 2002, ممحم)، وتصنيفيا وتحميميا وا 

 ل ذلك بالجانبين اآلتيين:وقد تمثَّ 
ث عن التقويم في يتحدّ  المحور األول، تناول الجانب النظري محورين الجانب النظري :  .1

تناول  المحور الثانيا ، أم   التربية بشكل عام ومن ثم التقويم في ميدان التربية الخاصة
 التعريف بالتأىيل عامة والتأىيل الميني لممعوقين خاصة ، وفمسفتو ومبرراتو ومبادئو العامة

وواقع ىذا  والتأىيل الميني لبعض اإلعاقات ، وميام األفراد القائمين بو برامجومراحل ، و 
 التأىيل في الجميورية العربية السورية.

قام الباحث بتصميم استبانة لتقويم برامج التأىيل من وجية نظر  إذالجانب الميداني :  .2
، وحساب  ن صدقيا وثباتيا عمى عينة استطالعيةالعاممين بيا وتطبيقيا بعد التحقُِّق م

معالجة الدرجات الخام بالقوانين  درجات أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة ، ومن ثمَّ 
سئمة الدراسة وتفسير نتائجيا في ضوء الواقع ق من صحة أاإلحصائية المناسبة لمتحقّ 
، والوصول بعد ذلك إلى مجموعة مقترحات يمكن أن تفيد في  الميداني والدراسات السابقة

 تطوير واقع التأىيل الميني لممعوقين في محافظتي دمشق والقنيطرة.

 :ت الدراسةاو أد -ثانياً 
الدراسة الحالية المتمثل بالتعّرف عمى درجة تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين لتحقيق ىدف   

 اآلتية:  اةقام الباحث بإعداد األدمن وجية نظر العاممين بيا ، 
 .تقويم برامج التأهيل المهني لممعوقيناستبانة  .1
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بعدة مراحل مُخطَّطة ومنظمة بدقة وفق األصول العممية ببناء وتصميم  ستبانةتصميم اال مرَّ      
،  س لمصدق البنيوي، وجميع تمك المراحل تؤسّ ا قبل أن تظير الصورة النيائية لي ستباناتاال

 وىي:
 : لالستبانةتحديد الهدف العام واألهداف الفرعية  - أ
 ستبانةلال ةهدف العاماأل: 

معوقين من وجية نظر العاممين بيا ، برامج التأىيل الميني لم تحديد درجة تقويم:الهدف األول 
 مجموعة من األىداف الفرعية وىي : الرئيس ويتفرع عن ىذا اليدف

 تحديد درجة توافر التقييم الميني في مراكز التأىيل الميني لممعوقين. .1
 .تحديد درجة توافر التوجيو واإلرشاد الميني في مراكز التأىيل الميني لممعوقين .2
 تحديد درجة توافر التييئة المينية في مراكز التأىيل الميني لممعوقين. .3
 تحديد درجة توافر التدريب الميني في مراكز التأىيل الميني لممعوقين. .4
 تحديد درجة توافر التشغيل الميني في مراكز التأىيل الميني لممعوقين. .5
 قين.تحديد درجة توافر المتابعة في مراكز التأىيل الميني لممعو  .6

 من برامج التأىيل الميني. د درجة استفادة المعوقينتحديالهدف الثاني : 
تحديد درجة الصعوبات والمشكالت التي تعيق تحقيق أىداف برامج التأىيل الهدف الثالث : 
 الميني لممعوقين.

 بإتباع الخطوات التالية:تتصدى له الستبانة وعينة السموك الممثمة  الذي تعيين المحتوى - ب
، باإلضافة بتقويم برامج التأىيل الميني لممعوقينت مراجعة األدبيات العممية ذات العالقة تمّ  .1

.الدراسةإلى مراجعة البحوث والدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع 
حيث اطَّمع ( 1)

تناولت قياس المقاييس التي تضمنتيا، وخصوصًا المقاييس التي و  الباحث عمى ىذه الدراسات
، وذلك لموقوف عمى ما مية برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين بيافاع

انتيت إليو ىذه الدراسات والبحوث ولمعرفة أىم المجاالت التي تناولتيا والجوانب التي 
 .تغطييا

                                                           
7

انخي حمج االسخفبدة منهب في   واألجنبيتيمكن انزجىع إنى فصم انذراسبث انسببقت نالطالع عهى كبفت انذراسبث انعزبيت  -

 . إعذاد هذا االسخببنت
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الخاصة والقياس والتقويم النفسي بآراء التربويين المتخصصين في مجال التربية  االسترشاد .2
 . ستبانة، لتحديد النقاط األساسية في بناء االبوي والتر 

جاالت رئيسة وسّت مجاالت فرعية م ستبانة التي يجب أن تتضمنيا بثالثاال جاالتتحديد م .3
 وىي:

مجال المجال األول: مراحل برامج التأىيل الميني: وتتضمن ستة مجاالت فرعية وىي : -أوالً 
، ومجال التدريب  ، ومجال التييئة المينية  الميني ، ومجال التوجيو واإلرشاد التقييم الميني

 .، ومجال المتابعة ، ومجال التشغيل الميني
 الميني لممعوقين. من برامج التأىيل استفادة المعوقين المجال الثاني: مدى  -ثانياً 
 .الصعوبات والمشكالت التي تعيق تحقيق أىداف التأىيل الميني لممعوقين المجال الثالث: -ثالثاً 

انتقاء عينة من البنود تغطي كل مجال من المجاالت السابقة مع مراعاة وضوح بعد ذلك تّم 
 األلفاظ والكممات ودقتيا.

 :  اآلتيةالنقاط وتكّونت من األولية  ابصورتي ستبانةتم وضع اال .4
 :ستبانة والتعميمات التي يجب أن يتبعيا أفراد عينة الدراسة ح اليدف من االتوضّ  مقدمة

 .لإلجابة عمى بنود االستبانة
  جنسيم ومؤىميم العممي وسنوات تتعمق بمعرفة  :أفراد عينة الدراسةمعمومات عامة عن

 خبرتيم الوظيفية والدورات التدريبية التي أجروىا، والمرتبة الوظيفية.
 تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين بصورتيا ستبانة : حيث تكونت استبانةال عبارات

( بندًا، موزعة عمى ثالث مجاالت رئيسية وست مجاالت فرعية مع بدائل 99األولية من)
 ( عمى النحو اآلتي:1، غير موافق=2، موافق إلى حد ما=3إجابة ثالثية )موافق=

 صورتها األوليةتقويم برامج التأهيل المهني لممعوقين ب( استبانة 6جدول)      
 أرقام البنود البنود رعيةالرئيسية والف االستبانة ومجاالتيا

المجال 
األول: 
 مراحل
برامج 
التأىيل 
الميني 

 10-1 10 التقييم الميني .1

 18-11 8 التوجيو واإلرشاد الميني .2

 26-19 8 التييئة المينية .3

 45-22 19 التدريب الميني .4

 55-46 10 التشغيل الميني .5

 63-56 8 المتابعة  .6
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 63-1 63 األولالدرجة الكمية لممجال  لممعوقين 

 21-64 8 مدى استفادة المعوقين والمجتمع من برامج التأىيل الميني المجال الثاني:

أىداف برامج التأىيل  تحقيق الصعوبات والمشكالت التي تعيق المجال الثالث:
 الميني

28 22-99 

 99-1 99 لالستبانة ككل الدرجة الكمية

 
 :استبانة تقويم برامج التأهيل المهني لممعوقين دراسة صدق - ت
 صدق المحتوى: .1

( بعرضو عمى مجموعة Content validity)االستبانة تم التحقق من صدق محتوى     
( 10)  عددىم اإلجمالي (,15/3/2014ونغبيت   9/2/2014)بين  محّكمين في الفترة الواقعة

برامج التأىيل الميني من وجية نظر العاممين  تقييماستبانة وكان اليدف من تحكيم (3)محّكمين
، ستبانةىو بيان مالحظات المحّكمين لمدى مالءمة البنود لميدف العام واألىداف الفرعية لال بيا
م المحّكمون ، وقدّ  ، ووضوح التعميمات من حيث المعنى والمغة ما ُوضعت لقياسوو لقياسلمدى و 

النظر في صياغة بعض البنود من حيث المعنى والمغة،  نوا فييا ضرورة إعادةمالحظاتيم التي بيّ 
ضافة كممات معّينة عمى بعض البنود إلكمال معناىا. حيث  وتغيير بعض العبارات والكممات وا 

( 7والجدول)من نسبة المحكمين .  (%80)تمت إضافة وتعديل البنود التي أشار إلى تعديالتيا 
 والكممات المّعدلة.  والعبارات لبنودلبعض ايوّضح أمثمة 

تقييم برامج التأهيل المهني لممعوقين ستبانة ا(أمثمة لبعض البنود التي تم إجراء التعديالت عميها في 7جدول )
 وفقًا آلراء السادة المحك مين.

 العبارات بعد التعديلالبنود و  التي تحتاج إلى تعديل البنود والعبارات
العمل  فراد معمومات تفصيمية عن لأل مقدّ يُ 

 ليتمكنون من اختياره
ُيزود األفراد بمعمومات تفصيمية عن العمل  الذي 

 يناسب قدراتيم ليتمكنون من اختياره
معمومات عن المين عمى األىالي  يحصل

 ألطفاليم المناسبة
يزّود األىالي بمعمومات عن المين المناسبة لألفراد ذوي 

 االحتياجات الخاصة
الخاصة المياقة  يتم إكساب ذوي االحتياجات

 البدنية المناسبة لممينة
يتم العمل عمى إكساب األفراد ذوي االحتياجات الخاصة 

 المياقة البدنية المناسبة لممينة
 ُتعّدل برامج التدريب بناء عمى نتائجيا ُتعّدل برامج التدريب باستمرار

في المركز األجيزة واألدوات الالزمة  يوجد
 لمتدريب

في المركز جميع األجيزة واألدوات الالزمة  يتوافر
 لمتدريب
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يكتسب األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  مينة 
 مناسبة ليم. 

يكتسب األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  مينة مناسبة 
 ليم بفضل البرامج المقدمة ليم

 المياراتيتم تقييم الخبرات التعميمية لتحديد 
 لممعوقين األكاديمية

م الخبرات التعميمية لذوي االحتياجات الخاصة يتم تقيي
 لتحديد مياراتيم األكاديمية

تغطي كافة  بنداً ( 99تكون من)ستبانة تاال بقيتبعد األخذ بجميع مالحظات السادة المحكمين 
 الرئيسية والفرعية لالستبانة وىي:مجاالت 

مجال التقييم  فرعية وىي:: ويتضمن ستة مجاالت برامج التأىيل الميني مراحلجال م  -أولً 
، ومجال التدريب الميني،  الميني، ومجال التوجيو واإلرشاد الميني، ومجال التييئة المينية

 .، ومجال المتابعة ومجال التشغيل
 استفادة المعوقين والمجتمع من برامج التأىيل الميني لممعوقين. مدى مجال -ثانياً 
 .الصعوبات والمشكالت التي تعيق تحقيق أىداف التأىيل الميني لممعوقين مجال -ثالثاً 
( ثم قام الباحث 1، غير موافق=2، موافق إلى حد ما=3مع بدائل إجابة ثالثية )موافق=   

( 24من)عينة استطالعية مكونة تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين عمى استبانة بتطبيق 
، وىي غير عاماًل وعاممة في مركزي التأىيل الميني لممعوقين في محافظتي دمشق والقنيطرة 

-2)بين في الفترة الواقعة بشكل عرضي من ىذين المركزين ، اختيرت  األساسية الدراسةعينة 

ووضوح  بنود االستبانةوكان اليدف من الدراسة االستطالعية التأكد من مناسبة  (5/8/2015
ألفراد العينة االستطالعية ، وكذلك الستكمال دراسة صدق االستبانة وثباتيا بالنسبة  العبارات

يستفسروا أن ستبانة بنود اال عمىحيث ُطمَب من أفراد العينة االستطالعية عند اإلجابة إحصائيًا. 
وبعد تفريغ بيانات  . صعوبة أو غموضًا في فيمو أو في اإلجابة عميوفيو كل بندًا يجدون  عن

(، تمت دراسة صدق االتساق الداخمي spssعمى البرنامج اإلحصائي ) أفراد العينة االستطالعية
 والصدق التمييزي لالستبانة عمى النحو اآلتي: 

 صدق التساق الداخمي)صدق التكوين الفرضي(:-2
من خالل تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين ستبانة االتساق الداخمي التم حساب صدق    

 باإلجراءات اآلتية:  القيام 
إيجاد معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة الرئيسية والفرعية مع الدرجة الكمية لالستبانة  .أ 

 والجدول اآلتي يوضح نتائج معامالت االرتباط.
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 مع برامج التأهيل المهني  مجالت استبانة تقويممن بين درجة كل مجال  طرتبات ال ( معامال8جدول )
 .لالستبانة الدرجة الكميةالمجالت األخرى و 

 االستبانة ومجاالتيا الرئيسية والفرعية
مجال مراحل  -أوالً 

برامج التأىيل 
 الميني لممعوقين

مجال مدى استفادة  -ثانياً 
المعوقين والمجتمع من 
 برامج التأىيل الميني

مجال  -ثالثاً 
الصعوبات والمشكالت 

تحقيق التي تعيق 
التأىيل ىداف برامج أ

 الميني

 الدرجة الكمية

المجال 
األول: 
 مراحل
برامج 
التأىيل 
الميني 
 لممعوقين 

0.893 التقييم الميني .1
**

 0.659
**

 0.723
**

 0.869
**

 

التوجيو واإلرشاد  .2
0.868 الميني

**
 0.534

**
 0.596

**
 0.790

**
 

0.880 التييئة المينية .3
**

 0.476
*
 0.598

**
 0.787

**
 

0.971 التدريب الميني .4
**

 0.600
**

 0.645
**

 0.876
**

 

0.860 التشغيل الميني .5
**

 0.634
**

 0.711
**

 0.842
**

 

0.470 المتابعة  .6
*
 0.456

*
 0.563

**
 0.539

**
 

الدرجة الكمية لممجال 
 األول

1 0.670
**

 0.753
**

 0.942
**

 

المجال الثاني: مدى استفادة المعوقين 
0.894 1  والمجتمع من برامج التأىيل الميني

**
 0.858

**
 

المجال الثالث: الصعوبات والمشكالت 
ىداف برامج التأىيل تحقيق أالتي تعيق 

 الميني
  1 925

**
.0 

 0.0.)*( دال عند مستوى داللة  .0.0.)**( دال عند مستوى داللة 

مجاالت االستبانة الرئيسية والفرعية وبين معامالت االرتباط بين  أنّ  (8)يالحظ من الجدول 
داللة  ييكانت جميعيا دالة إحصائيًا عند مستو لالستبانة الدرجة الكمية و المجاالت 

مع مرتبطة أيضًا مرتبطة مع بعضيا البعض و  المجاالتىذه  مما يشير إلى أنّ  (0.01/0.05)
أي تقيس التكوين الفرضي الذي وضعت ألجمو ، وأّنيا تقيس ما وضعت لقياسو ،  الدرجة الكمية

 .ليذه المجاالت واالستبانة ككل  البنيوي صدقالد يؤكّ  وىذا
لممجال  إيجاد معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود االستبانة مع الدرجة الكمية .ب 

يبّين النتائج التي تّم التوصل  (9)لجدول الرئيسي أو الفرعي الذي ينتمي إليو البند نفسو وا
 . إلييا
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لممجال الرئيسي أو ( معامالت الرتباط بين درجة كل بند من بنود الستبانة مع الدرجة الكمية 9جدول )
 كل بندالذي ينتمي إليه الفرعي 

  برامج التأهيل المهنيمراحل المجال األول: 

 م
التقييم 
التوجيو  م الميني

التييئة  م  واإلرشاد
 المتابعة م التشغيل م التدريب م المينية

1 **0.250 11 **0.242 19 *0.440 22 **0.223 46 **0.612 56 **0.542 

2 **0.652 12 **0.699 20 **0.222 28 **0.254 42 **0.622 52 **0.518 

3 **0.262 13 **0.802 21 **0.688 29 **0.536 48 **0.611 58 **0.235 

4 **0.291 14 **0.253 22 **0.552 30 **0.201 49 **0.216 59 **0.526 

5 **0.524 15 **0.529 23 **0.592 31 **0.642 50 **0.208 60 **0.658 

6 **0.261 16 **0.822 24 **0.595 32 **0.529 51 **0.564 61 **0.248 

2 **0.621 12 **0.239 25 **0.605 33 **0.580 52 **0.254 62 **0.561 

8 **0.685 18 **0.202 26 **0.623 34 **0.582 53 **0.542 63 **0.625 

9 **0.623     35 **0.621 54 **0.663   

10 **0.232     36 **0.562 55 **0.621   

      32 **0.481     

      38 **0.613     

      39 **0.625     

      40 **0.644     

      41 **0.526     

      42 **0.201     

      43 **0.642     

      44 **0.859     

      45 **0.226     

 مدى استفادة المعوقين والمجتمع من برامج التأهيل المهنيالمجال الثاني: 
64 **0.215 66 **0.223 68 **0.296 20 **0.814     

65 **0.221 62 **0.261 69 **0.819 21 **0.248     

 اهداف برامج التأهيل المهنيالمجال الثالث: الصعوبات والمشكالت التي تعيق 
22 **0.529 22  

**0.603 

82 **0.294 82 **0.661 92 **0.564 92 **0.205 

23 **0.585 28 **0.644 83 **0.522 88 **0.542 93 **0.522 98 *0.469 

24 **0.601 29 **0.644 84 **0.221 89 **0.621 94 **0.608 99 **0.264 

25 **0.562 80 **0.601 85 **0.558 90 **0.558 95 **0.538   

26 **0.601 81 **0.598 86 **0.622 91 **0.562 96 **0.262   

 0,05)*( دال عند مستوى داللة  – 0,01)**( دال عند مستوى داللة 

( أّن معامالت االرتباط بين درجة كل بند والمجال الرئيسي أو الفرعي 9يالحظ من الجدول )  
مما  (0.01/0.05)الذي ينتمي إليو ىذا البند جميعيا كانت دالة إحصائيا عند مستويي داللة 

 يشير إلى وجود تجانس داخمي لبنود االستبانة، وأّن البنود تقيس لما وضعت لقياسو.
 لالستبانة الكمية الدرجة مع االستبانة بنود من بند كل ةدرج بين االرتباط معامالت إيجاد .ج 

 (. 10) الجدول في موّضح ىو كما ، ككل
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 .لالستبانة ككل مع الدرجة الكمية الستبانة( معامالت الرتباط بين درجة كل بند من بنود 11جدول)

 القرار معامل ارتباط  البند القرار معامل ارتباط  البند القرار معامل ارتباط  البند
 دال 0.644** 62 دال 0.518** 34 دال 0.655** 1

 دال 0.612** 68 دال 0.535** 35 دال 0.423* 2

 دال 0.585** 69 دال 0.526** 36 دال 0.202** 3

 دال 0.256** 20 دال 0.591** 32 دال 0.882** 4

 دال 0.612** 21 دال 0.652** 38 دال 0.524** 5

 دال 0.624** 22 دال 0.663** 39 دال 0.460** 6

 دال 0.548** 23 دال 0.621** 40 دال 0.425** 2

 دال 0.481** 24 دال 0.618** 41 دال 0.544** 8

 دال 0.513** 25 دال 0.536** 42 دال 0.518** 9

 دال 0.362* 26 دال 0.201** 43 دال 0.235** 10

 دال 0.694** 22 دال 0.642** 44 دال 0.526** 11

 دال 0.542** 28 دال 0.529** 45 دال 0.391* 12

 دال 0.621** 29 دال 0.580** 46 دال 0.652** 13

 دال 0.558** 80 دال 0.512** 42 دال 0.623** 14

 دال 0.562** 81 دال 0.621** 48 دال 0.621** 15

 دال 0.648** 82 دال 0.562** 49 دال 0.612** 16

 دال 0.520** 83 دال 0.481** 50 دال 0.556** 12

 دال 0.525** 84 دال 0.613** 51 دال 0.622** 18

 دال 0.642** 85 دال 0.495** 52 دال 0.623** 19

 دال 0.412** 86 دال 0.554** 53 دال 0.521** 20

 دال 0.585** 82 دال 0.662** 54 دال 0.426** 21

 دال 0.616** 88 دال 0.601** 55 دال 0.691** 22

 دال 0.204** 89 دال 0.521** 56 دال 0.602** 23

 دال 0.546** 90 دال 0.481** 52 دال 0.623** 24

 دال 0.621** 91 دال 0.583** 58 دال 0.626** 25

 دال 0.612** 92 دال 0.524** 59 دال 0.526** 26

 دال 0.556** 93 دال 0.460** 60 دال 0.591** 22

 دال 0.622** 94 دال 0.625** 61 دال 0.652** 28

 دال 0.623** 95 دال 0.544** 62 دال 0.663** 29

 دال 0.621** 96 دال 0.518** 63 دال 0.621** 30

 دال 0.526** 92 دال 0.524** 64 دال 0.618** 31

 دال 0.632** 98 دال 0.650** 65 دال 0.536** 32

 دال 0.223** 99 دال 0.245** 66 دال 0.526** 33

 0,05)*( دال عند مستوى داللة  – 0,01)**( دال عند مستوى داللة 

الكمية  تيامع درج ستبانةوجود ارتباط بين درجة كل بند من بنود اال (10)يتبين من الجدول  
بنود  مما يشير إلى أنّ  (.0.01/0.05)عند مستويي داللة وىذه االرتباطات موجبة ودالة إحصائياً 

أّنيا عمى أيضًا ، وىذا يدل تقيس ما وضعت لقياسو تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين استبانة 
 .تقيس التكوين الفرضي الذي وضعت ألجمو



 الفصل الزابع                                                    منهج الذراسة وأدواتها

 

 
771 

 

 الصدق التمييزي )المجموعات الطرفية(: -3
تم حساب صدق المجموعات الطرفية من خالل ترتيب بيانات أفراد العينة االستطالعية تنازليًا، 

منيا، وبعدىا حسبت متوسطات ىاتين المجموعتين %( 25) وأدنى منيا%( 25)ثم أخذت أعمى 
وانحرافاتيما المعيارية، وبعد ذلك تم استخدم اختبار مان ويتني لمعينات الصغيرة لبيان داللة 

روق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا الفرعية الف
 والجدول اآلتي يبين النتائج التي تم التوصل إلييا.

الفئة العميا والفئة الدنيا درجات  يرتب متوسط بين الفروق دللة لتعرف ويتني مان اختبار نتائج  (11جدول)
 الفرعيةالرئيسية و ومجالتها ستبانة الالدرجة الكمية لعمى ألفراد عينة الدراسة 

 الستبانة ومجالتها
 الرئيسية والفرعية

المتوسط  N الفئة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

(U)  القيمة
 الحتمالية

 
 
 
 

المجال 
األول:
مراحل 
برامج 
التأىيل 
الميني 
 لممعوقين

 التقييم الميني
 57.00 9.50 2.483 25.83 6 انعهيبانفئت 

0.000 0.004 
 21.00 3.50 2.097 17.0 6 انفئت انذنيب

 انخىجيه انمهني
 51.50 8.58 4.546 19.66 6 انفئت انعهيب

5.500 0.044 
 26.50 4.42 1.505 13.66 6 انفئت انذنيب

 انخهيئت انمهنيت
 56.50 9.42 2.503 18.66 6 انفئت انعهيب

0.500 0.005 
 22.00 3.58 0.816 13.66 6 انفئت انذنيب

 انخذريب
 56.00 9.33 5.540 46.50 6 انفئت انعهيب

1.000 0.006 
 22.00 3.67 3.188 33.16 6 انفئت انذنيب

 انخشغيم
 57.00 9.50 2.483 24.83 6 انفئت انعهيب

0.000 0.004 
 21.00 3.50 0.894 17.00 6 انفئت انذنيب

 انمخببعت
 52.00 8.67 3.016 17.50 6 انفئت انعهيب

5.000 0.034 
 26.00 4.33 1.211 14.66 6 انفئت انذنيب

الدرجة الكمية 
 األول لممجال

 57.00 9.50 12.68 153.00 6 انفئت انعهيب
0.000 0.004 

 21.00 3.50 4.167 109.16 6 انفئت انذنيب

مدى استفادة  المجال الثاني:
 المعوقين من برامج التأىيل 

 57.00 9.50 2.449 23.00 6 انفئت انعهيب
0.000 0.003 

 21.00 3.50 2.714 12.16 6 انفئت انذنيب

الصعوبات التي  المجال الثالث:
أىداف برامج تحقيق تعيق 

 التأىيل 

 57.00 9.50 1.632 75.33 6 انفئت انعهيب
 21.00 3.50 2.428 49.50 6 انذنيبانفئت  0.004 0.000

 57.00 9.50 12.431 251.33 6 انفئت انعهيب الدرجة الكمية
0.000 0.004 

 21.00 3.50 4.750 170.83 6 انفئت انذنيب

وجود فروق بين متوسطات رتب درجات الفئة العميا ومتوسطات رتب  (11) يتبين من الجدول
درجات الفئة الدنيا ألفراد العينة االستطالعية عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا الفرعية، 
 ةحيث كانت القيمة االحتمالية لمدرجة الكمية لالستبانة ككل وفي كل مجال من مجاالتيا الفرعي
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( وىذ يشير إلى 0.05(. وىي أقل من مستوى الداللة االفتراضي ليا)0.003-0.044تتراوح بين)
وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة ككل وفي مجاالتيا الفرعية ، وىذه الفروق 
كانت لصالح درجات الفئة العميا ألّن المتوسطات الحسابية ليا أكبر من متوسطات درجات الفئة 

تمتع استبانة تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين بالصدق بداللة الفروق  الدنيا وىذا يدل عمى
 الطرفية )أي تمتمك االستبانة القدرة التمييزية بين أفراد عينة الدراسة(.

 :ثبات استبانة تقويم برامج التأهيل المهني لممعوقيندراسة - ث
 بطريقتين عمى النحو اآلتي:تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين استبانة دراسة ثبات  تمّ 
تم حساب معامل االتساق الداخمي لمعينة : ثبات التساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ -1

 ( يوضح12)الجدول و باستخدام معادلة ألفا كرونباخ.  االستطالعية نفسيا في التطبيق األول
 .بيذه الطريقة نتائج معامالت الثبات

 برامج التأهيل المهني لممعوقين  تقويملستبانة ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ 11الجدول)
 عدد البنود معامل الفا كرونباخ االستبانة ومجاالتيا الرئيسية والفرعية

المجال 
األول: 
 مراحل
برامج 
التأىيل 
الميني 
 لممعوقين 

 10 0.848 التقييم الميني .1

 8 0.831 واإلرشاد المينيالتوجيو  .2

 8 0.712 التييئة المينية .3

 19 0.871 التدريب الميني .4

 10 0.784 التشغيل الميني .5

 8 0.688 المتابعة  .6

 63 0.953 الدرجة الكمية لممجال األول

المجال الثاني: مدى استفادة المعوقين 
 8 0.930 والمجتمع من برامج التأىيل الميني

الثالث: الصعوبات والمشكالت التي  المجال
 28 0.943 ىداف برامج التأىيل المينيأ تحقيق تعيق

 99 0.954 الدرجة الكمية لالستبانة ككل       

لبنود استبانة معامل االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ  يتضح من الجدول السابق أنّ    
 مناسبو  مرتفعمعامل ثبات  ووى (0.954بمغ ) تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين ككل

الدراسة الحالية ، أّما فيما يتعمق بمجاالت االستبانة فقد تراوحت معامالت االتساق ألغراض 
ناسبة وم مرتفعةثبات  تمعامال يوى (0.943-0.688)الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ ليا بين 

 الدراسة الحالية.ألغراض أيضًا 
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تقويم برامج ستبانة القام الباحث باستخراج معامل الثبات بطريقة اإلعادة : باإلعادةالثبات  -1
لممرة  االستبانةتطبيق  من خالل إعادةنفسيا االستطالعية عمى العينة  التأىيل الميني لممعوقين

-10)في الفترة الواقعة بين وذلك  بعد مضي أسبوعين من التطبيق األول يياالثانية عم

رتباط االعن طريق حساب معامل بطريقة اإلعادة الثبات  لوجرى استخراج معام .(25/2/2015
 (. 9)بين التطبيق األول والثاني كما في الجدول

 تقويم برامج التأهيل المهني لممعوقينلستبانة  ارتباط الثبات باإلعادة تمعامال (13جدول )

 االستبانة ومجاالتيا الرئيسية والفرعية
بين التطبيق األول والثاني لدرجات العينة معامل االرتباط 

 االستطالعية عمى مجاالت االستبانة ودرجتيا الكمية
المجال 
األول: 
 مراحل
برامج 
التأىيل 
الميني 
 لممعوقين 

 **0.808 التقييم الميني .7

 **0.817 التوجيو واإلرشاد الميني .8

 **0.775 التييئة المينية .9

 **0.842 التدريب الميني .11

 **0.804 التشغيل الميني .11

 **0.740 المتابعة  .12

 **0.911 الدرجة الكمية لممجال األول

المجال الثاني: مدى استفادة المعوقين 
 0.822** والمجتمع من برامج التأىيل الميني

المجال الثالث: الصعوبات والمشكالت التي 
 0.892** ىداف برامج التأىيل المينيأتعيق 

 0.921** الدرجة الكمية لالستبانة ككل       

 0.0.)**( دال عند مستوى داللة 

تقويم  ستبانةالثبات اإلعادة لمدرجة الكمية ل ارتباط معام يالحظ أنّ  (9)بالنظر إلى الجدول  
أّما . الدراسة الحاليةألغراض  مرتفع ومناسبمعامل  ووى (0.921)**بمغ برامج التأىيل الميني 

 (0.911-0.240)فيما يتعمق بمجاالت االستبانة فقد تراوحت معامالت ثبات اإلعادة ليا بين 
 الدراسة الحالية.ألغراض ناسبة أيضًا وم مرتفعةثبات  تمعامال يوى
مرتفعة تصف بدرجة تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين تستبانة ا ويتضح مما سبق أنّ    

 .ةالحالي لمدراسةكأداة  ستخداملالا صالحة والثبات تجعميمن الصدق ومناسبة 
 :   درجاتها تصحيحالصورة النهائي ة لستبانة تقويم برامج التأهيل المهني لممعوقين وكيفية  -ج
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( بندًا، موّزعة 99تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين بصورتيا النيائية من )ستبانة تكونت ا
، موافق إلى 3عمى ثالث مجاالت رئيسية وسّت مجاالت فرعية مع بدائل إجابة ثالثية )موافق=

 ( عمى النحو اآلتي: 1، غير موافق=2حد ما=
مجال التقييم  : ويتضمن ستة مجاالت فرعية وىي:برامج التأىيل الميني مراحل المجال األول:

ميني، ومجال التييئة المينية، ومجال التدريب الميني، الميني، ومجال التوجيو واإلرشاد ال
 .ومجال التشغيل، ومجال المتابعة

 الميني لممعوقين. مجال استفادة المعوقين والمجتمع من برامج التأىيل المجال الثاني:
. التأىيل الميني لممعوقين برامج الصعوبات والمشكالت التي تعيق تحقيق أىداف المجال الثالث:

 ة والفرعية وعدد بنودىا.ي يبّين مجاالت االستبانة الرئيساآلت والجدول
 النهائيةصورتها تقويم برامج التأهيل المهني لممعوقين ب( استبانة 11جدول)              

 أرقام البنود البنود الرئيسية والفرعية االستبانة ومجاالتيا
المجال 
األول: 
 مراحل
برامج 
التأىيل 
الميني 
 لممعوقين 

 10-1 10 التقييم الميني .7

 18-11 8 التوجيو واإلرشاد الميني .8

 26-19 8 التييئة المينية .9

 45-22 19 التدريب الميني .11

 55-46 10 التشغيل الميني .11

 63-56 8 المتابعة  .12

 63-1 63 الدرجة الكمية لممجال األول

 21-64 8 مدى استفادة المعوقين والمجتمع من برامج التأىيل الميني المجال الثاني:

ىداف برامج التأىيل تحقيق أالصعوبات والمشكالت التي تعيق  المجال الثالث:
 الميني

28 22-99 

 99-1 99 لالستبانة ككل الدرجة الكمية

اختياره البديل موافق ( درجات، في حال 3حيث يعطى العامل  في حال اختياره البديل موافق)
وبالتالي فإّن أعمى . ( درجة واحدة1( درجتان، وفي حال اختياره البديل غير موافق)2إلى حد ما )

درجة ممكن أن يحصل عمييا العامل أو العاممة في حال إجابتو عمى جميع بنود االستبانة ىي 
( درجة ، وىي تشير إلى وجود درجة مرتفعة سواء في تنفيذ خطوات برامج 292=3×99)

التأىيل الميني لممعوقين أو في درجة االستفادة منيا أو في درجة الصعوبات التي تحول دون 
تحقيق أىدافيا، وأدنى درجة ممكن أن يحصل عمييا المفحوص في حال إجابتو عمى جميع بنود 
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جة،  وىي تشير إلى وجود درجة ضعيفة سواء في تنفيذ خطوات ( در 99= 1×99االستبانة ىي )
برامج التأىيل الميني لممعوقين أو في درجة االستفادة منيا أو في درجة  الصعوبات التي تحول 

 دون تحقيق أىدافيا.
تنفيذ خطوات برامج  اتمدى أو درجالذي يمكن أن نحكم من خاللو عمى  معيارالولتحديد 

. ات  الصعوبات التي تحول دون تحقيق أىدافيااالستفادة منيا أو درج اتدرجأو التأىيل الميني 
 اتباع الخطوات اآلتية: تم 
 (.2=1-3)حساب المدى وذلك بطرح أكبر قيمة في المقياس من أصغر قيمة  -

 (3( عمى أكبر قيمة في المقياس وىي )2حساب طول الفئة وذلك بتقسيم المدى وىو ) -

 الفئة(.)طول 0.66=  3÷  2

(، وذلك لمحصول 1( إلى أصغر قسمة في المقياس وىي )0.66إضافة طول الفئة وىو ) -
، ثم إضافة طول الفئة إلى الحد (1.66 -1) عمى الفئة األولى، لذا كانت الفئة األولى من

 األعمى من الفئة األولى، وذلك لمحصول عمى الفئة الثانية وىكذا لموصول إلى الفئة األخيرة.
واستنادًا إلى قاعدة التقريب الرياضي يمكن التعامل مع قيم المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد 

 كما ىو مبين في الجدول اآلتي:  الدراسةعينة 
أو درجة الستفادة منها أو درجة تنفيذ خطوات برامج التأهيل المهني  لممعوقين مدى أو درجة معيار ( 11جدول)

 ة الرتبيالحسابية  اتالمتوسطاستخدام قيم من خالل  تطبيقهاالصعوبات التي تحول دون 
 درجات تنفيذ خطوات برامج التأىيل الميني أو درجات االستفادة منيا أو درجات المتوسط الحسابي الرتبي

 الصعوبات التي تواجييا
 درجة مرتفعة 3  -2.33
 درجة متوسطة  1.62-2.32

 درجة منخفضة 1-1.66

جابتو عمى بند من بنود أثناء إ( 1.55)قدره إذا حصل العامل عمى متوسط حسابي  مثال:
، فيذا يعني أّن درجة تنفيذ ىذا البند االستبانة الخاص بمجال خطوات تنفيذ برامج التأىل الميني

ذا  ( أثناء 1.89)قدره حصل العامل عمى متوسط حسابي عمى أرض الواقع )منخفضة( ، وا 
، فيذا يعني بنود االستبانة الخاص بمجال خطوات تنفيذ برامج التأىل الميني جابتو عمى بند منإ

ذا  حصل العامل عمى متوسط حسابي أّن درجة تنفيذ ىذا البند عمى أرض الواقع )متوسطة( ، وا 
جابتو عمى بند من بنود االستبانة الخاص بمجال خطوات تنفيذ برامج التأىل ( أثناء إ2.45)

ذا يعني أّن درجة تنفيذ ىذا البند عمى أرض الواقع )مرتفعة(، وىذا األمر لممعوقين، في الميني
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ينطبق أيضًا عمى مجالي االستبانة المتعمقة باالستفادة من برامج التأىيل الميني لممعوقين 
 والصعوبات التي تحول دون تطبيقيا.

 مجتمع الدراسة: -ثالثاً 
جميع العاممين في مراكز التأىيل الميني لممعوقين في ل مجتمع الدراسة الحالية بتمثّ 

دائرة اإلعاقة في وزارة الشؤون والبالغ عددىم حسب إحصائيات محافظتي دمشق والقنيطرة 
عاماًل (82)وىو العام الذي ُطبقت فيو الدراسة  (2015-2014)لمعام الدراسي  االجتماعية
لممعوقين وىما مركز التأىيل الميني لممعوقين يتوزعون عمى مركزين لمتأىيل الميني ، وعاممة 

بدمشق، ومركز التأىيل الميني لممعوقين بالقنيطرة والجدول اآلتي يبين عدد المجتمع األصمي 
 لمدراسة وخصائصو الديمغرافية.

 ( خصائص المجتمع األصمي 01الجدول )                                 
معهذ انخأهيم انمهني  الجنس

 نهمعىقين بذمشق

معهذ انخأهيم انمهني 

 نهمعىقين ببنقنيطزة

اننسبت  انمجمىع

 انمئىيت

 %48 42 11 31 ذكور

 %52 45 13 32 إناث

 %100 82 24 63 المجموع

     المؤهل العممي

 %32 28 8 20 تعميم أساسي أو اقل

 %39 34 9 25 أو معيد ثانوية

 %29 25 2 18 أو أكثر إجازة جامعية

 %100 82 24 63 المجموع

     سنوات الخبرة

 %36 31 8 23 ( سنوات5أقل من )

 %64 56 16 40 ( سنوات وأكثر5)

 %100 82 24 63 المجموع

( عاماًل 82أفراد المجتمع األصمي لمدراسة الحالية بمغ )عذد ( أنّ 16يالحظ من الجدول )   
( عاماًل 24الميني لممعوقين بدمشق، و) ( عاماًل وعاممة في مركز التأىيل63وعاممة، موزعين)

 وعاممة في مركز التأىيل الميني بالقنيطرة.

 الدراسة:عينة  -رابعاً 
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نتائجو التي سينتيي إلييا  خطوات البحث الميداني، ألنَّ  يمثل اختيار عينة البحث إحدى أىمّ "   
يتوافر إمكان تعميم نتائجيا ، حتى  ًا عمى خصائص العينة ومدى تمثيميا لوترتكز ارتكازًا كميّ 

 .(92, 1990, عز)عمى أفراد المجتمع األصمي الذي ُسِحبت منو"
:ىي من  عينة مقصودةالو ة تّم االعتماد عمى العينة المقصودة ، الحالي الدراسةلتحقيق أىداف 

 التي تحدد مسبقًا مواصفات وخصائص األفراد الذين يجب أن تتضّمنيم العينة، وبذلك الالعينات 
نّ  ما المشكمة تكمن في تكون المشكمة في الحصول عمى عدد كاٍف من أفراد المجتمع األصمي، وا 

 ,1986)الزراد ويحيى،  الحصول عمى أفراد ليم مواصفات معينة تنسجم مع أغراض البحث
( 58إذ قام الباحث باختيار عينة مقصودة من المجتمع األصمي لمدراسة الحالية بمغت) (.22ص

مة وىم تقريبًا جميع أفراد المجتمع األصمي باستثناء العينة االستطالعية التي عاماًل وعام
( عاممين رفضوا المشاركة في اإلجابة عمى بنود 5( عاماًل وعاممة، وباستثناء )24بمغت)

 االستبانة ألسباب شخصية وصحية.
 وفيما يمي نوضح اإلجراءات التي تم اتباعيا في اختيار عينة الدراسة:

أفراد المجتمع األصمي في مركزي التأىيل الميني لممعوقين في محافظتي تحديد عدد  -
وتحديد نسبتيم إلى  المؤىل العممي، وسنوات الخبرةمن حيث الجنس و دمشق والقنيطرة 
 .( عاماًل وعاممة82وبالبالغ ) المجتمع األصمي

( عاماًل وعاممة، 24) استبعاد أفراد العينة االستطالعية من المجتمع األصمي والتي بمغت -
( عاممين من مركز التأىيل 2حتى ال يتم اختيارىا من ضمن عينة الدراسة األساسية وىم )

 ( عاماًل وعاممة في مركز التأىيل الميني بدمشق.12الميني بالقنيطرة ، و)
استبعاد خمسة عاممين من المجتمع األصمي بسبب رفضيم المشاركة في اإلجابة عن بنود  -

( عامل واحد في 1( عاممين في مركز التأىيل الميني بالقنيطرة ، و)4، وىم ) االستبانة
 مركز التأىيل الميني بدمشق.

تصنيف جميع العاممين المتبقين في ىذين المركزين من حيث الجنس، والمؤىل العممي،  -
وسنوات الخبرة بعد أخذ موافقتيم بالمشاركة في اإلجابة عمى بنود استبانة تقويم برامج 

( عاماًل وعاممة. والجداول 58لتأىيل الميني لممعوقين. وبذلك بمغت عينة الدراسة)ا
 واألشكال اآلتية تبين الخصائص الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة.
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 متغير الجنسموزعين حسب  الدراسة( عدد أفراد عينة 17جدول)         

 انجنس
معهذ انخأهيم انمهني 

 نهمعىقين بذمشق

معهذ انخأهيم انمهني 

 نهمعىقين ببنقنيطزة

اننسبت  انمجمىع

 انمئىيت

 %50 29 6 23 ذكور

 %50 29 2 22 إناث

 %100 58 13 45 المجموع

 

 
 وفقًا لمتغير الجنس( التمثيل البياني لنسبة تمثيل أفراد عينة الدراسة 1الشكل)            

منقسمين  عاماًل وعاممة( 58) عينة الدراسةفراد أأن عدد (1)والشكل  (12)يالحظ من الجدول 
 ناث.أفراد العينة إمن  %(50)ذكور وة نالعيأفراد ( من %50إلى )بالتساوي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذكور
10% 

 اإلناث
10% 
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 المؤهل العمميموزعين حسب  الدراسة( عدد أفراد عينة 18جدول)         
معهذ انخأهيم انمهني  المؤهل العممي

 نهمعىقين بذمشق

معهذ انخأهيم انمهني 

 نهمعىقين ببنقنيطزة

اننسبت  انمجمىع

 انمئىيت

 %28 16 2 14 تعميم أساسي أو اقل

 %34 20 5 15 أو معيد ثانوية

 %38 22 6 16 أو أكثر إجازة جامعية

 %100 58 13 45 المجموع

 

 
 وفقًال مؤهمهم العمميالتمثيل البياني لنسبة تمثيل أفراد عينة الدراسة  (2)الشكل           
شيادة تعميم الذين يممكون أفراد عينة الدراسة أن نسبة ( 2والشكل)( 18جدول )المن  يالحظ

%(، ونسبة األفراد الذين 34ونسبة األفراد الذين يممكون ثانوية أو معيد )%( 28)أساسي أو أقل
 %(.38يممكون إجازة جامعية أو أكثر )

 سنوات الخبرة الوظيفية موزعين حسب  الدراسة( عدد أفراد عينة 19جدول)                 

 عذد سنىاث انخبزة
معهذ انخأهيم انمهني 

 نهمعىقين بذمشق

معهذ انخأهيم انمهني 

 نهمعىقين ببنقنيطزة
 اننسبت انمئىيت انمجمىع

 %38 22 5 12 ( سنىاث5أقم من )

 %62 36 8 28 ( سنىاث وأكثز5)

 %100 58 13 45 انمجمىع

 

11% 

11% 

11% 

 إجازة جامعية أو أكثر ثانوية أو معهد تعليم أساسي أو اقل
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 وفقًا لسنوات خبرتهم الوظيفيةالتمثيل البياني لنسبة تمثيل أفراد عينة الدراسة  (3)الشكل         

 سنوات خبرةلدييم الذين أفراد عينة الدراسة نسبة  أنّ ( 3والشكل ) (19)جدول اليالحظ من 
ونسبة أفراد عينة الدراسة الذين لدييم سنوات خبرة , %( 38)يشكمون سنوات (5)وظيفية أقل من

 .(%62)( وأكثر، يشكمون 5)

 :الدراسة تنفيذ إجراءات -خامساً 
التربية الخاصة المتعمقة بالتأىيل  أدبيات إلى بالعودةة الحالي دراسةلم النظري اإلطار كتابة .1

 .الحالية الدراسة من القريبةالعربية واألجنبية  السابقة الدراسات واستعراض ،الميني لممعوقين 
 لصدقيا أشكال عدة من والتحقق،  تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقينإعداد استبانة . 2

اة لتعّرف درجة تنفيذ خطوات برامج التأىيل الميني لممعوقين ودرجة كأد واستخداميا وثباتيا،
 .االستفادة منيا وصعوباتيا من وجية نظر العاممين بيا أفراد عينة الدراسة

العاممين بمراكز  بجميعلمدراسة  األصمي المجتمع دد  حُ  حيث ،اوعينتي الدراسة مجتمع تحديد .3
عاماًل وعاممة ( 82)والبالغ عددىم  التأىيل الميني لممعوقين في محافظتي دمشق والقنيطرة،

 .عاماًل وعاممة (58)ىا بمغ عددعينة مقصودة منيم  اختيرت
 بين الواقعة الفترة فيأفراد عينة الدراسة  عمىأداة الدراسة  تطبيق. 4
لتعّرف درجة تنفيذ خطوات برامج التأىيل الميني  وذلك  ،(25/8/2015ولغاية1/8/2015)

 . لممعوقين ودرجة االستفادة منيا وصعوباتيا من وجية نظر العاممين بيا أفراد عينة الدراسة
 . الدراسة عينة أفراد قبل من عمييا الحصول تمّ  التي لمبيانات اإلحصائية المعالجات إجراء .5

 سنوات( 1)أقل من 
11% 

 سنوات وأكثر( 1)
11% 
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 وتنفيذ إعداد مراحل بجميع أحاط الذي الميداني الواقع ضوء فية الحالي الدراسة نتائج مناقشة .6
 . السابقة الدراسات نتائج مع المقارنة ضوء وفي ،اة الدراسة أد وتطبيق

التي يمكن أن تفيد في تحسين برامج التأىيل الميني  المقترحات من مجموعة إلى التوصل. 7
 لممعوقين وتجويدىا. 

 :الدراسةالوسائل اإلحصائية المستخدمة في  -سادساً 
عمى  الدراسةوفي تحميل نتائج أسئمة  اة الدراسةاعتمد الباحث في الدراسة السيكومترية ألد     

إذ استخدم الباحث األساليب والطرائق اإلحصائية المعممية (، Spssالبرنامج الحاسوبي )
والالمعممية وذلك بعد التأكد من أّن درجات أفراد عينة الدراسة عمى استبانة الدراسة تتوزع توزعًا 

 حيث استخدم الباحث ما يمي:طبيعيًا. 
 معامل االرتباط بيرسون. -
 .معادلة ألفا كرونباخ   -
 الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية. المتوسطاتالتكرارات و  -
 الدراسة الثنائية.داللة الفروق بين متغيرات  لحساب (T- testختبار ت ستودنت )ا -
 .الدراسة الثالثيةحميل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق بين متغيرات ت -
داللة الفروق بين  حسابلاالختبار الالمعممي )مان وتني( الذي يستخدم لمعينات الصغيرة  -

 الدراسة الثنائية.متغيرات 
 عن طريق الرسوم البيانية. الدراسةلتوضيح نتائج  (Excel)البرنامج  -
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 الفصل اخلبمس
 وتفسريهبنتبئج الدراسة 

 .وتفسريهبنتبئج أسئلة الدراسة  -أولا 
 :وأسئمتو الفرعية األول السؤال الرئيس ائجنت 

 .وتفسيرىا األولالفرعي نتائج السؤال  .1
 .وتفسيرىا الثاني الفرعينتائج السؤال  .2
 الثالث وتفسيرىا. الفرعي نتائج السؤال .3
 الرابع وتفسيرىا. الفرعي نتائج السؤال .4
 الخامس وتفسيرىا. الفرعي نتائج السؤال .5
 السادس وتفسيرىا. الفرعينتائج السؤال  .6

 وتفسيرىا. الثانينتائج السؤال 
 الثالث وتفسيرىا.نتائج السؤال 
 الرابع وتفسيرىا.نتائج السؤال 
 الخامس وتفسيرىا.نتائج السؤال 
 السادس وتفسيرىا.نتائج السؤال 
 السابع وتفسيرىا.نتائج السؤال 

 توصيبت ومقرتحبت الدراسة.-ثبنيبا 
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مناقشتيا  يتناول الفصل الخامس لمدراسة الحالية المعالجة اإلحصائية ألسئمة الدراسة ثم      
وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة، كما الواقع الميداني لمدراسة الحالية وتفسيرىا في ضوء 

تطوير التي يمكن أن تغني البحث في مجال  المقترحاتيتضمن ىذا الفصل تقديم مجموعة من 
 برامج التأىيل الميني لممعوقين. وفي ما يمي عرض مفصل لنتائج أسئمة الدراسة وتفسيرىا.

 ة وتفسيرىا:نتائج أسئمة الدراس –أواًل 
برامج التأىيل  درجة تقويمما  عن السؤال الرئيس اآلتي: اإلجابةإلى الحالية تسعى الدراسة     

 ؟ فيياالميني لممعوقين من وجية نظر العاممين 
قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس     

فراد عينة الدراسة عمى الدرجة برامج التأىيل الميني من خالل بيانات أودرجة تقييم المعيارية، 
من ترتيب درجة تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين ، ثم لالستبانة ومجاالتيا الفرعيةالكمية 

 ، والجدول اآلتي يوضح ذلك.إلى األقل فضل تقييماً األ
ودرجة تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (22) الجدول

 وجية نظر أفراد عينة الدراسة

 االستبانة ومجاالتيا الرئيسية والفرعية
المتوسط الحسابي 

 الرتبي
االنحراف 
 المعياري

برامج التأىيل  تقييمدرجة 
 وتوفرىاالميني لممعوقين 

 المجال
األول: 
مراحل 
برامج 
التأىيل 
الميني 
 لممعوقين 

 يُخفضخ 0.464 1.510 التقييم الميني .1

 يُخفضخ 0.372 1.657 التوجيو واإلرشاد الميني .2

 يُخفضخ 0.365 1.446 التييئة المينية .3

 يُخفضخ 0.489 1.602 التدريب الميني .4

 يُخفضخ 0.451 1.644 التشغيل الميني .5

 يُخفضخ 0.503 1.616 المتابعة  .6

 يُخفضخ 0.323 1.583 الدرجة الكمية لممجال األول

المجال الثاني: مدى استفادة المعوقين والمجتمع 
 يتٕسطخ 0.490 1.871 من برامج التأىيل الميني

المجال الثالث: الصعوبات والمشكالت التي 
 يشتفؼخ 0.345 2.360 تعيق أىداف برامج التأىيل الميني
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 يتٕسطخ 0=729 82191 الدرجة الكمية لالستبانة ككل       

 
أن تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين بشكل عام من  (97)يالحظ من خالل نتائج الجدول    

وجية نظر العاممين في مراكز التأىيل الميني لممعوقين جاءت بدرجة متوسطة،  إذ بمغ المتوسط 
(، وبالرجوع إلى مجاالت االستبانة يالحظ أن مجال 82191الحسابي الرتبي لالستبانة ككل )

أىداف برامج التأىيل الميني لممعوقين كانت بدرجة الصعوبات والمشكالت التي تعيق تحقيق 
مرتفعة وىذا يشير إلى وجود مشكالت وصعوبات كثيرة تعيق تحقيق ىذه األىداف، إذ بمغ 

استفادة المعوقين والمجتمع من برامج التأىيل  (، أما مجال7=:92المتوسط الحسابي الرتبي ليا)
يا ضمن حدود المتوسط، إذ بمغ المتوسط جاء بدرجة متوسطة، أي يوجد استفادة لكن الميني

 مراحل برامج التأىيل الميني لممعوقينكما حصل مجال (، 82108الحسابي الرتبي ليذا المجال )
( وىذا يشير إلى أن ىذه :1>82عمى درجة منخفضة، إذ بمغ المتوسط الحسابي الرتبي ليا)

قين في مراكز التأىيل الميني. المراحل ال تتوفر وغير مفعمة بالشكل المناسب لألفراد المعو 
الميني لممعوقين لدى أفراد عينة الدراسة عمى كل بند من بنود  التأىيلولمعرفة درجة تقييم برامج 

مجاالت االستبانة، قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية الرتبية واالنحرافات المعيارية 
االستبانة، ثم تحديد درجة التقييم لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى كل بند من بنود مجاالت 

 وترتيبيا من خالل اإلجابة عن األسئمة الفرعية لسؤال الدراسة الرئيس وذلك عمى النحو اآلتي:
التقييم الميني في برامج التأىيل  مرحمة ما درجة توفراألول وتفسيرىا:الفرعي نتائج السؤال .1

 ؟عينة الدراسة أفراد بيامن وجية نظر العاممين  لممعوقين الميني
األول قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  الفرعي لإلجابة عن السؤال

عمى الدرجة الكمية  ودرجة توفر شروط التقييم الميني لدى العاممين أفراد عينة الدراسةالمعيارية، 
الميني عمى جميع  ترتيب توفر شروط التقييم، ثم لمجال التقييم الميني وفي كل بند من بنوده 

 ، والجدول اآلتي يوضح ذلك.توفرًا إلى األقل من األكثربنود ىذا المجال 
التقييم الميني لدى العاممين أفراد عينة  مرحمة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة توفر21الجدول)

 الدراسة عمى الدرجة الكمية لمجال التقييم الميني وفي كل بند من بنوده وترتيبيا من األكثر إلى األقل
بنود مجال التقييم الميني كما وردت في استبانة 

 تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

دسرخ تٕفش ششٔط 

 انتمٛٛى انًُٓٙ
 الترتيب

 8 يُخفضخ  0.530 1.58 ٚتٕافش أشخبص يذسثٍٛ ٔيؤْهٍٛ نهمٛبو ثؼًهٛخ انتمٛٛى 82
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تتٕافش أدٔاد انتمٛٛى االرتًبػٛخ انًُبسجخ نألشخبص رٔ٘  92

 2 يُخفضخ 0.536 1.46 االحتٛبربد انخبطخ  فٙ انًشكض 

ٚتى تمٛٛى انًشكالد انُفسٛخ انتٙ ٚؼبَٙ يُٓب األشخبص  2:

 ; يُخفضخ 0.568 1.53 رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  لجم انجذء ثتذسٚجٓى 

ٚتى تمٛٛى انخجشاد انتؼهًٛٛخ نزٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  2;

 9 يُخفضخ 0.565 1.56 نتحذٚذ يٓبساتٓى األكبدًٚٛخ 

تُمٛى انمذساد ٔانخظبئض انُفسٛخ نزٔ٘ االحتٛبربد  2>

 0 يُخفضخ 0.569 1.50 انخبطخ داخم انًشكض 

رٔ٘ االحتٛبربد  األشخبصٚتى تمٛٛى يٕٛل ٔاْتًبيبد  2=

 = يُخفضخ 0.568 1.51 انخبطخ  انًُٓٛخ لجم انتذسٚت 

تُمٛى حبربد سٕق انؼًم ثشكم يستًش نتحذٚذ انًٍٓ  02

 : يُخفضخ 0.538 1.54 انًطهٕثخ فٙ سٕق انؼًم 

تُمٛى أيبكٍ انتذسٚت انًُبسجخ خبسد انًشكض نتذسٚت  12

 > يُخفضخ 0.599 1.52 األشخبص رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  فٛٓب 

تمٛى حبربد أُسش األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  يٍ  22

 لجم انفشٚك انًختض
 87 يُخفضخ 0.532 1.44

تُمٛى انحبنخ انزسًٛخ ٔانظحٛخ نزٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  872

 داخم انًشكض 
 1 يُخفضخ 0.569 1.48

 - يُخفضخ 0.464 1.51 انذسرخ انكهٛخ نًزبل انتمٛٛى انًُٓٙ

أن  المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجال التقييم  (98)يالحظ من خالل نتائج الجدول    
وىو يشير إلى درجة منخفضة في توفر شروط التقييم الميني في مراكز  (8>82)الميني بمغ 

التأىيل الميني لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة، وبالرجوع إلى بنود مجال التقييم 
، وجميع ىذه (;;82 -1>82)الميني يالحظ أن  المتوسطات الحسابية ليذه البنود تراوحت من

المتوسطات تقع في المستوى المنخفض، أي أن درجة توفر شروط التقييم الميني في مراكز 
 التأىيل الميني لممعوقين عمى بنود ىذه المجال تقع جميعيا في المستوى المنخفض. 

وتعزى ىذه الدرجةالمنخفضة في توفر شروط التقييم الميني إلى النقص الواضح في مراكز    
الميني لممعوقين باالساليب واألمكانيات اإلختبارات التي تتطمبيا عممية التقييم الميني،  التأىيل

إذ يتطمب التقييم وىذا ما الحظو الباحث عمى أرض الواقع أثناء الزيارات الميدانية ليذه المراكز، 
الميول يقوم أخصائي التقييم باستخدام ما ىو متوفر في المركز من اختبارات لقياس  الميني أن

، واالستعدادات المينية واختبارات لقياس القدرات المينية المالئمة لممين المتوفرة في المركز
وكل ىذه االختبارات شبو اختبارات الذكاء واالختبارات النفسية واختبارات الميول واالتجاىات و 

ام بعض مفقودة في ىذه المراكز، ىذا باإلضافة إلى قمة خبرة بعض االختصاصيين في استخد
(،إلى أن 9779()مسعود، 8221)الشناوي، و(، 8229)الزعمط، كما يشير  .االختبارات المتوفرة

عممية التقييم الميني أول خطوة ميمة وأساسية في طريق برنامج التأىيل الميني، فبعد انطباق 
باإلجراءات  ، يتم تحويميا إلى قسم التقييم الميني ليقوم أخصائي التقييم شروط القبول عمى الحالة
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المطموبة منو والتي بناء عمى ما تتوصل إليو من معمومات سيتم بناء خطة أو برنامج التأىيل 
المتوفرة أو لنقص  اإلمكانات، وبالتالي فإن  فشل عممية التقييم الميني يعود إما لنقص الفردي

ىو عممية تيدف إلى ي الكوادر المؤىمة لمقيام بيذه الميمة. ويرى الباحث أن  عممية التقييم المين
مكانيات الفرد المعوق وميولو واستعداداتو المينية بيدف مساعدتو عمى التعر   ف عمى قدرات وا 

، وبالتالي فإن  كز التأىيل من برامج مينيةااالختيار الميني السميم في حدود ما ىو متوفر في مر 
تأىيل الميني والسبب الرئيس فشل ىذه العممية ليا تأثيراتيا الواضحة عمى كامل مراحل عممية ال

العممية. المتوفرة والكوادر المؤىمة لمقيام بيذه  اإلمكانياتليذا الفشل ىو النقص الواضح في 
الخطيب ىذه النتيجة مع توجيات العديد من الدراسات السابقة ومن أىميا:  دراسة  وتتفق

العنزي و ( ;977)عبد القادر و (;977البشيتي ) ونضالعبدات و  (:977الشمري )و ( 8227)
 (jones- Jewel-leigh, 2002) 2(9772)ربيع و ( =977)

التوجيو واإلرشاد الميني في برامج  مرحمة رما درجة توف   وتفسيرىا:الثاني  الفرعي نتائج السؤال. 2
 ؟ أفراد عينة الدراسة من وجية نظر العاممين بيا لممعوقين التأىيل الميني

، واالنحرافات  قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية ثانيال الفرعيلإلجابة عن السؤال   
عمى ودرجة توفر شروط التوجيو واإلرشاد الميني لدى العاممين أفراد عينة الدراسة المعيارية، 

ترتيب توف ر شروط ، ثم لمجال اإلرشاد والتوجيو الميني وفي كل بند من بنوده الدرجة الكمية 
، والجدول اآلتي توفرًا إلى األقل  من األكثرالتوجيو واإلرشاد الميني عمى جميع بنود ىذا المجال 

 . يوضح ذلك
لدى العاممين  التوجيو واإلرشاد الميني مرحمة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة توفر 22الجدول)

وفي كل بند من بنوده وترتيبيا من األكثر إلى  التوجيو واإلرشاد المينيالكمية لمجال أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة 
 األقل

كما وردت في  التوجيو واإلرشاد المينيبنود مجال 
 استبانة تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

دسرخ تٕفش ششٔط 

انتٕرّٛ ٔاإلسشبد 

 انًُٓٙ
 الترتيب

 0 يُخفضخ 0.530 1.41 ٚتضًٍ فشٚك انؼًم يختض فٙ انتٕرّٛ يُٓٙ  882

تتفك انًُٓخ انتٙ ٚتذسة ػهٛٓب رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  892

 1 يُخفضخ 0.524 1.37 يغ سٕق انؼًم 

ٚذّسة األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ   الكتسبة  8:2

 = يُخفضخ 0.567 1.55 انًُٓخ انتٙ ٚشغجٌٕ ثٓب 

ُّٕٚرّ األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  الكتسبة انًُٓخ  2;8

 ; يتٕسطخ 0.531 1.77 انتٙ تُبست لذساتٓى

الكتسبة انًُٓخ ٕرّ األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  ُٚ  2>8

 > يتٕسطخ 0.548 1.74 تُبست سٕق انؼًم انتٙ

 8 يتٕسطخ 0.475 1.81ؼًم  انز٘ ُٚبست ُٚضٔد األفشاد ثًؼهٕيبد تفظٛهٛخ ػٍ ان 2=8



 الفصل اخلبمس:                                               نتبئج الدراسة وتفسريهب

 

 
732 

 

 يٍ اختٛبسِ لذساتٓى نٛتًكُٕا

ٚشبسن األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  فٙ اتخبر لشاس   802

 9 يتٕسطخ 0.449 1.79 اختٛبس انًُٓخ انتٙ سٛتذسثٌٕ ػهٛٓب

ٚشبسن أْبنٙ األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  فٙ  812

 : يتٕسطخ 0.521 1.71 اتخبر لشاس اختٛبس انًُٓخ انتٙ سٛتذسة ػهٛٓب أثُبئٓى

انتٕرّٛ ٔاإلسشبد انًُٓٙ انذسرخ انكهٛخ نًزبل   يُخفضخ 0.372 1.65 

أن  المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجال التوجيو  (99)يالحظ من خالل نتائج الجدول      
وىو يشير إلى وجود درجة منخفضة في توفر شروط التوجيو  (>=82)واالرشاد الميني بمغ 

واالرشاد الميني في مراكز التأىيل الميني لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة، وبالرجوع 
إلى بنود مجال التوجيو واالرشاد الميني يالحظ أن  المتوسطات الحسابية لبنود ىذا المجال ذات 

وىي تشير إلى درجة منخفضة في  (>>82-8;82)تتراوح بين  (، كانت:8-89-88االرقام )
توفر شروط التوجيو واالرشاد الميني في مراكز التأىيل الميني لممعوقين عمى ىذه البنود، أم ا 

-;820)المتوسطات الحسابية لبقي ة درجات مجال التوجيو واالرشاد الميني كانت تتراوح بين 

توفر شروط التوجيو واالرشاد الميني في مراكز  وىي تشير إلى درجة متوسطة في (8218
التأىيل الميني لممعوقين عمى ىذه البنود ، ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء ما أكده العديد 

، 8221، سالم >822، القريوتي والبسطامي 8229، الزعمط 8219)يحيى من الباحثين 
عممية  (.  بأن  9779، مسعود 9779، الدليم 9778، والشراح 9777، النماس 8222المغموث 

ختيار الميني السميم لممينة عمى مساعدة الفرد المعوق عمى اإل زاإلرشاد والتوجيو الميني ترك  
، وتناسب ما ىو متوفر من فرص العمل  التي تناسب قدراتو وميولو واستعداداتو المينية من جية

بشكل أساسي إلى مراعاة وبالتالي نجاح ىذه العممية يعود في السوق المحمي من جية ثانية. 
مات الظروف الواقعية والموضوعية التي يعيش فييا المعوق والمقو   أخصائي التوجيو واإلرشاد

 لممينة غير مالئم ليذه المقومات.المعوق التي تتكون منيا شخصيتو حتى ال يكون اختيار الفرد 
مى توفر الكوادر المؤىمة، وتوفر اإلمكانيات المادية والفنية كما أن  نجاح ىذه العممية يتوقف ع

وكذلك توفر الحد  األدنى من التنسيق والتعاون بين أخصائي التوجيو وكافة الفريق المسؤول عن 
 أن  مرحمة التوجيو واإلرشاد الميني تتطمب (>977)فيمي، عممية التأىيل الميني. إذ يشير

، حيث يقوم الطبيب وأخصائي العالج الطبيعي واألخصائي الميني تطبيق النظرة التكاممية لمفرد 
من المعوق بو الفرد  ما يمتازاستعراض والنفسي بالتنسيق فيما بينيم و  واألخصائي االجتماعي

قدرات بدنية واستعدادات نفسية وعقمية ومعمومات وخبرات، ثم مقارنة تمك القدرات والخبرات مع 
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وبالتالي من المين التي تتوفر فييا فرص العمل في المجتمع ،  حالتو الخاصة وبشرط أن تكون
في مجال  منيم تقريراً  م كل  أعضاء الفريق التعاون والعمل الجماعي حيث يقد  يطمب من 

تخصصو عن حالة المعوق، وبعد مناقشة الحالة من كل جوانبيا يمكن تحديد نوع المينة والعمل 
، وبالتالي فإن قمة التعاون والتنسيق الذي سيوجو إليو المصاب واحتياجاتو من التدريب الميني

يؤدي إلى توجيو  بين كوادر ىذا الفريق لو تأثيراتو السمبية عمى كافة عممية التوجيو واإلرشاد وقد
الفرد المعوق إلى مينة غير مناسبة لقدراتو وميولو وقد يؤدي إلى فشل عممية التوجيو واإلرشاد 

ربيع و  (2008الرنتيسي )بالكامل، وىذا يتفق مع توجيات العديد من الباحثين ومن أىميم 
-McGuire-Kuletz)مورين   -كالتز -مكغوايرو ، ( 2008محمد خير الجندي )و ( 2009)

Maureen, 2000).ٔ (،8222)المغموث  (،8221)سالم  (،>822)القريوتي والبسطامي 
 .(9778)والشراح  (9777)النماس 

التييئة المينية في برامج التأىيل  مرحمة ما درجة توفروتفسيرىا:  الثالث الفرعي نتائج السؤال. 3
 ؟أفراد عينة الدراسة من وجية نظر العاممين بيا لممعوقين الميني

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  ثالثال الفرعي لإلجابة عن السؤال
عمى الدرجة الكمية ودرجة توفر شروط التييئة المينية لدى العاممين أفراد عينة الدراسة المعيارية، 

جميع ترتيب توفر شروط التييئة المينية عمى ، ثم لمجال التييئة المينية وفي كل بند من بنوده
 ، والجدول اآلتي يوضح ذلك.توفرًا إلى األقل من األكثربنود ىذا المجال 

لدى العاممين أفراد  التييئة المينية مرحمة( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة توفر 23الجدول)
 وفي كل بند من بنوده وترتيبيا من األكثر إلى األقل التييئة المينيةعينة الدراسة عمى الدرجة الكمية لمجال 

كما وردت في استبانة تقييم برامج  التييئة المينيةبنود مجال 
 التأىيل الميني لممعوقين

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

دسرخ 

تٕفش 

ششٔط 

انتٓٛئخ 

 انًُٓٛخ

 الترتيب

 يُٓٛخ تٓٛئخ يختض انؼًم فشٚك ٚتضًٍ 822
 = يُخفضخ 0.493 1.39

 االحتٛبربد رٔ٘ نألفشاد انًُبسجخ انًُٓٛخ انتٓٛئخ ثشايذ تتٕافش 972

 5 يُخفضخ 0.496 1.41 انخبطخ

982 ًّٗ  2 يُخفضخ 0.493 1.60 يؼٕق فشد ثكم انخبطخ نهًٍٓ األٔنٛخ انًُٓٛخ انًٓبساد تُُ

ٛبنًٓبساتبنًُٓٛخػبداتبنؼًالنسهًٛخنذىبألفشادرٔٚبالحتٛبربتبنخبطخ 992 ًّ  3 يُخفضخ 0.497 1.56 تُُ

9:2 ًّٗ  األفشاد نذٖ ٔتُظًٛٓب انؼًم أدٔاد ػهٗ انًحبفظخ يٓبساد تُُ

 1 يُخفضخ 0.484 1.63 انخبطخ االحتٛبربد رٔ٘

د 2;9 ّٔ  رٔ٘ نألفشاد انًُبسجخ انًٍٓ ػٍ ثًؼهٕيبد األْبنٙ ٚض

 4 يُخفضخ 0.450 1.43 انخبطخ االحتٛبربد

 7 يُخفضخ 0.466 1.31 انهٛبلخ انخبطخ االحتٛبربد رٔ٘ األفشاد إكسبة ػهٗ انؼًم ٚتى 2>9
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 نهًُٓخ انًُبسجخ انجذَٛخ
9=2 ًّٗ  8 يُخفضخ 0.408 1.20 انخبطخ االحتٛبربد رٔ٘ األفشاد نذٖ انؼًم حت ُُٚ

  يُخفضخ 0.365 1.45 انذسرخ انكهٛخ نًزبل انتٓٛئخ انًُٓٛخ 

أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجال التييئة  (:9)يالحظ من خالل نتائج الجدول      
وىو يشير إلى وجود درجة منخفضة في توفر شروط التييئة المينية في  (>;82)المينية بمغ 

مراكز التأىيل الميني لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة، وبالرجوع إلى بنود مجال التييئة 
أي أن درجة (، :=82-8297)المينية يالحظ أن المتوسطات الحسابية ليذه البنود تراوحت من

المينية في مراكز التأىيل الميني لممعوقين عمى بنود ىذه المجال تقع في  توفر شروط التييئة
( من أن التييئة 9770المستوى المنخفض. ويعزو الباحث ىذه النتيجة في ضوء ما أكده )عبيد، 

المينية لمفرد المعوق تتطمب ميارة عالية من قبل كوادر مراكز التأىيل الميني وامكانيات مادية 
وتحتاج إلى منياج  الية وتنسيق عالي بين مراكز التأىيل الميني وسوق العملوفنية وبشرية ع

ق ائبرامج وتكتيكات مختمفة الطر  تتطمب تنفيذىا وجودالتييئة المينية إذأن  خاص بكل مينة.
من أجل  ، سواء أكانت المواقف مواقف عمل فعمية أو مواقف اصطناعية تقميدية ، الموقفية

عمى أساليب القياس  أثناء العمل، وذلك اعتماداً  المعوق موك الفردالتعرف عمى عينات من س
في الموقف  المعوق، حيث يالحظ القائم عمى عممية التقييم كيف يسمك الفرد  النفسي والمالحظة

، ىذه الطريقة تسمح لمفرد ذوي اإلعاقة ولمقائم بعممية التييئة أن يتفيما  الميني الذي يوضع فيو
ومن لدى الفرد المعوق.  فق المينياوغير المناسبة والحاجات الخاصة بالتو الجوانب المناسبة 

خالل زيارة الباحث الميدانية لمراكز التأىيل الميني بدمشق والقنيطرة وجد نقص واضح في توفر 
شروط التييئة المينية ومتطمباتيا من امكانيات مادية وفنية وبشرية وىذا بدور يمعب دورًا كبيرًا 

سمبًا عمى عممية التييئة المينية لالفراد المعوقين، وتتفق ىذه النتيجة مع توجيات  في التأثير
روبرت و (Weeb .Cecilia ,Anderson  Juidt 2003)بعض الدراسات السابقة من أىميا: 

(Robert,1975) مورين   -كالتز -مكغوايرو(McGuire-Kuletz-Maureen, 

 (82212)سالم و (،>822)القريوتي والبسطامي ٔ.(2000

في برامج التأىيل التدريب الميني  مرحمة ما درجة توفر وتفسيرىا:الرابع الفرعي نتائج السؤال . 4
 ؟أفراد عينة الدراسة من وجية نظر العاممين بيا لممعوقين الميني

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  رابعال الفرعي لإلجابة عن السؤال   
عمى الدرجة ودرجة توفر شروط التدريب الميني لدى العاممين أفراد عينة الدراسة المعيارية، 



 الفصل اخلبمس:                                               نتبئج الدراسة وتفسريهب

 

 
735 

 

ترتيب توفر شروط التدريب الميني عمى ، ثم لمجال التدريب الميني وفي كل بند من بنودهالكمية 
 ، والجدول اآلتي يوضح ذلك.توفرًا إلى األقل من األكثرجميع بنود ىذا المجال 

لدى العاممين أفراد عينة  التدريب الميني مرحمة لحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة توفر( المتوسطات ا24الجدول)
 وفي كل بند من بنوده وترتيبيا من األكثر إلى األقل التدريب المينيالدراسة عمى الدرجة الكمية لمجال 

كما وردت في استبانة  التدريب المينيبنود مجال 
 تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

دسرخ تٕفش ششٔط 

 انتذسٚت انًُٓٙ
 الترتيب

ٕٚرذ فشٚك ػًم يذّسة ػهٗ انتؼبيم يغ األفشاد رٔ٘  902

 89 يُخفضخ 0.595 1.56 االحتٛبربد انخبطخ  

االحتٛبربد انخبطخ ثؼاللبد رٛذح يغ  ٚشتجظ رٔ٘ 912

 :8 يُخفضخ 0.597 1.55 انًذسثٍٛ 

 80 يُخفضخ 0.5991 1.50 تٕضغ ثشايذ انتذسٚت ثُبء ػهٗ أسس ػهًٛخ يؼبطشح   922

ٚتؼبٌٔ انًذّسة يغ فشٚك انؼًم نضًبٌ َزبس ػًهٛخ  72:

 >8 يُخفضخ 0.598 1.53 انتذسٚت 

 ;8 يُخفضخ 0.568 1.54 تُشاػٗ سٕٓنخ انحشكخ ٔانتُمم داخم انًشكض  82:

ٚسبػذ انتذسٚت ػهٗ تضٔٚذ األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد  92:

 0 يُخفضخ 0.616 1.62 انخبطخ  ثبنخجشاد انكبفٛخ نهؼًم 

 88 يُخفضخ 0.595 1.57 ٚشبسن األْبنٙ ثتذسٚت أثُبئٓى رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ   2::

 ٚستًش تذسٚت األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  طٛهخ 2;:

 ; يُخفضخ 0.636 1.65 أٚبو األسجٕع 

ُٚذّسة األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ ػهٗ استخذاو  2>:

 = يُخفضخ 0.612 1.63 األرٓضح انتؼٕٚضٛخ أحُبء انتذسٚت انًُٓٙ

األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  فٙ يٕالغ انؼًم   2=:

 2 يُخفضخ 0.647 1.60 انفؼهٛخ ٔػهٗ يؼذاتٓى ٔفٙ رًٛغ ظشٔفٓى 

ُٚتبس نهًتذّسة فشطخ انتذسٚت يغ يشاػبح ششٔط انساليخ  02:

 88 يُخفضخ 0.624 1.50 انالصيخ  

تُشاػٗ انششٔط انظحٛخ انًُبسجخ نألفشاد رٔ٘  12:

 > يُخفضخ 0.612 1.64 االحتٛبربد انخبطخ  فٙ انًشكض

تُشاػٗ خظبئض األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  أحُبء  22:

 9 يتٕسطخ 0.598 1.68 فتشح انتذسٚت 

تتٕافش انظشٔف انجٛئٛخ انًُبسجخ نهتذسٚت كــ )اإلضبءح،  72;

 1 يُخفضخ 0.587 1.61 انجؼذ ػٍ انضٕضبء ، انًسبحخ ( 

 : يتٕسطخ 0.636 1.67 تُؼّذل ثشايذ انتذسٚت ثُبء ػهٗ َتبئزٓب 82;

ٚتٕافش فٙ انًشكض رًٛغ األرٓضح ٔاألدٔاد انالصيخ  92;

 8 يتٕسطخ 0.608 1.74 نهتذسٚت 

 =8 يُخفضخ 0.598 1.59 ٚتى تذسٚت األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  فٙ يُبصنٓى  2:;

ٕٚرذ يُّسك إداس٘ نتُظٛى انؼاللخ ثٍٛ أػضبء فشٚك  2;;

 > يُخفضخ 0.640 1.64 انؼًم ٔأسش األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  

تُشبسن أّسش األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  فٙ  2>;

 87 يُخفضخ 0.593 1.58 تذسٚت أثُبئٓى

  يُخفضخ 0.489 1.60 انذسرخ انكهٛخ نًزبل انتذسٚت انًُٓٙ                

أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجال التدريب  (;9)يالحظ من خالل نتائج الجدول      
وىو يشير إلى أن درجة منخفضة في توفر شروط التدريب الميني في  (7=82)الميني بمغ 

مراكز التأىيل الميني لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة ، وبالرجوع إلى بنود مجال 
، (9;-8;-2:)التدريب الميني يالحظ أن المتوسطات الحسابية لبنود ىذا المجال ذات االرقام 
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وىي تشير إلى درجة متوسطة في توفر شروط التدريب الميني  (1.74-1.67)كانت تتراوح بين 
في مراكز التأىيل الميني لممعوقين عمى ىذه البنود، أما المتوسطات الحسابية لبقية أرقام مجال 

وىي تشير إلى درجة منخفضة في توفر شروط  (>=82-7>82)التدريب الميني كانت تتراوح بين 
أىيل الميني لممعوقين. ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى جممة أسباب التدريب الميني في مراكز الت

المعوقين األفراد معظم  أن   الحظيا الباحث عمى أرض الواقع وأكدتيا نتائج الدراسات السابقة وىي
في مراكز التأىيل الميني لممعوقين سواء كان ذلك بمدينة دمشق أو في مدينة  الذين يتم تدريبيم 

 واليقومليم لكي القدرات التدريبية المطموبة اكتساب حتى تمرون في عممية التدريب ال يسالقنيطرة 
تحت نفس الظروف والشروط التي ال تتم  كما أن عممية تعميميم وتدريبيم .وميارة بالعمل بدقة

حاليًا  ةالمعتمدىذا باالضافة إلى أن عممية التدريب الميني  يتمقى تحتيا غير المعوقين تدريبيم.
ال  القنيطرة  في مدينة بمدينة دمشق أوذلك كان  سواءً  في مراكز التأىيل الميني لممعوقين

 وفقاً  جيدةبعناية ال يتم اختيار نوع التدريب كما أن   .التنافسيةمتطمبات سوق العمل تتناسب و 
وغيره كان  كل ىذا إلمكانات التشغيل من جية أخرى. المعوقين ووفقاً األفراد لحاجات وقدرات 

سببًا في تراجع عممية التدريب الميني لألفراد المعوقين في ىذه المراكز. وىذا يتفق مع نتائج 
ربيع ودراسة (9771الجندي )عددة دراسات سابقة أكدت ىذه األسباب من أىميا دراسة

 .(=977العنزي )ودراسة ( 9770ممحم )ودراسة ( 9771الرنتيسي )ودراسة (9772)
في برامج التشغيل الميني  مرحمة ما درجة توفر وتفسيرىا:الخامس  الفرعي السؤال نتائج. 5

 ؟أفراد عينة الدراسة من وجية نظر العاممين بيا لممعوقين التأىيل الميني
قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  الخامسالفرعي لإلجابة عن السؤال   

عمى الدرجة ودرجة توفر شروط التشغيل الميني لدى العاممين أفراد عينة الدراسة المعيارية، 
ترتيب توفر شروط التشغيل الميني عمى ، ثم لمجال التشغيل الميني وفي كل بند من بنودهالكمية 

 ، والجدول اآلتي يوضح ذلك.توفرًا إلى األقل من األكثرجميع بنود ىذا المجال 
لدى العاممين أفراد عينة  التشغيل الميني مرحمة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة توفر 25الجدول)

 وفي كل بند من بنوده وترتيبيا من األكثر إلى األقل التشغيل المينيالدراسة عمى الدرجة الكمية لمجال 
كما وردت في استبانة  التشغيل المينيبنود مجال 

 تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

دسرخ تٕفش ششٔط 

 انتشغٛم انًُٓٙ
 الترتيب

ٍ فشٚك انؼًم فٙ انًشكض يختض تشغٛم األفشاد  2=; ًّ ٚتض

 1 يُخفضخ 0.644 1.62 2رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ

 87 يُخفضخ 0.644 1.37تؤّيٍ ثشايذ انتشغٛم فشص ػًم يُبسجخ نهخشٚزٍٛ يٍ  02;
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 2انًشكض

ُُّٚسك يختض انتشغٛم يغ أطحبة انًظبَغ ٔانًؤسسبد  12;

 2 يُخفضخ 0.619 1.39 2ثشكم يستًش

تشًم ثشايذ انتشغٛم كبفخ يزبالد انؼًم فٙ سٕق  22;

 : يتٕسطخ 0.615 :1.7 2انؼًم

انًزتًغ انًحهّٙ ثئيكبَبد األفشاد تُؼّشف ثشايذ انتشغٛم  72>

 9 يتٕسطخ 0.571 1.75 2رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  انحمٛمٛخ

تُزش٘ ثشايذ انتشغٛم دساسبد حٕل أيبكٍ انؼًم  82>

انًُبسجخ نألفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  فٙ انًزتًغ 

 2انًحهٙ
 = يتٕسطخ 0.502 1.68

س انًٍٓ فٙ انسٕق 92> ّٕ  > يتٕسطخ 0.592 1.70 2تٕرذ ثشايذ نًتبثؼخ تط

تُسبػذ ثشايذ انتشغٛم ػهٗ تؼذٚم االتزبْبد انسهجٛخ  2:>

 0 يتٕسطخ 0.573 1.67 ألطحبة انؼًم َحٕ األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  

تسبْى ثشايذ انتشغٛم فٙ تٕػٛخ األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد  2;>

 ; يتٕسطخ 0.586 1.72 2انخبطخ  ثحمٕلٓى فٙ أيبكٍ انؼًم 

تُسبػذ ثشايذ انتشغٛم األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ   2>>

 8 يتٕسطخ 0.531 1.77 2ػهٗ اتخبر انمشاس ثبختٛبس يكبٌ انؼًم انًُبست نٓى

  يُخفضخ 0.451 1.64 انًُٓٙ  نًزبل انتشغٛمانذسرخ انكهٛخ                

أن  المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجال التشغيل  (>9)يالحظ من خالل نتائج الجدول      
وىو يشير إلى أن درجة منخفضة في توفر شروط التشغيل الميني في  (;=82)الميني بمغ 

مراكز التأىيل الميني لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة ، وبالرجوع إلى بنود مجال 
، (1;-0;-=;)بية لبنود ىذا المجال ذات االرقام التشغيل الميني يالحظ أن  المتوسطات الحسا

وىي تشير إلى درجة منخفضة كذلك في توفر شروط التدريب  (:=82-82:0)كانت تتراوح بين 
الميني في مراكز التأىيل الميني لممعوقين عمى ىذه البنود، أمًّا المتوسطات الحسابية لبقية أرقام 

وىي تشير إلى درجة متوسطة في توفر  (8200-0=82)مجال التشغيل الميني كانت تتراوح بين 
 شروط التدريب الميني في مراكز التأىيل الميني لممعوقين عمى ىذه البنود. 

في توفر شروط التشغيل الميني لممعوقين في مدينة  وجود درجات منخفضةويعزو الباحث 
دمشق والقنيطرة وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة إلى أن  معظم األفراد المعوقين الذين يتمقون 

أو أو عمل إيجاد وظيفة خدمات التأىيل الميني في مراكز التأىيل الميني يواجيون صعوبة في 
م ، ولعل  السبب الرئيس الذي يقف خمف ميام المطموبة منيفي التكيف مع العمل وأداء ال يمفشم

استخدام األشخاص غير المعوقين القادرين عمى ذلك ىو تفضيل وميل أصحاب العمل إلى 
، المعوقيناألفراد بإمكانيات وقدرات لدى أصحاب العمل الوعي الكافي توفر عدم و ،  العمل

، ىذا باإلضافة إلى ا يتعمق بالناحية اإلنتاجيةمن استخدام المعوقين خاصة فيموتخوفيم المستمر 
معارضة بعض العمال األسوياء العمل مع األفراد المعوقين العتقادىم أن  إنتاج األفراد المعوقين 

 منذ قميل ويؤثر عمى اإلنتاج بصفة عامة. كما أن  األزمة التي تمر بيا الجميورية العربية السورية
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ممية استخدام المعوقين وتشغيميم حيث يظير ذلك بظيور في ع أثرت بشكل واضح (9788)عام
األفراد وانتشار البطالة بالنسبة لألشخاص القادرين عمى العمل وبالتالي نجد من الصعوبة تشغيل 

، كما البد  من اإلشارة إلى وجود بعض المعوقين نظرًا لعدم اقتناع أصحاب العمل باستخداميم
غيل األفراد المعوقين في سورية وفقًا لما أورده بعض المعوقات البيئة التي أثرت عمى تش

االختصاصين في ىذه المراكز وأكدتو كذلك بعض الدراسات السابقة ومن أىم ىذه المعوقات 
ىناك عدد من (إلى أن ;977، إذ يشير )الحسيني،وسائل النقلعدم توفر الطرق و طبيعة 

ومعوقات أخرى تمنع أو تحول دون إمكانية وصول األشخاص المعوقين إلى  البيئيةالمعوقات 
العمل أو تحول دون أدائيم لمعمل بسيولة ويسر، كما أن ىناك معوقات معمارية تشكل عائقًا 

ومن أىم ىذه  رئيسًا إزاء االندماج التام لألشخاص المعوقين في الحياة االجتماعية واالقتصادية
ئل النقل وطبيعة المباني. وتتفق ىذه النتيجة مع توجيات العديد من المعوقات الطرق ووسا
العنزي ودراسة  (:977الشمري )ودراسة  (:977مسمم ) كدراسةالدراسات السابقة 

، (9777الخزندار )ودراسة (9779)عسراوي (ودراسة ;977عبد القادر )ودراسة (=977)
.إذ أكدت جميع (8227الخطيب )، ودراسة (8228عبد الرحمن )ودراسة (=822)المنيع ودراسة 

 ىذه الدراسات عمى وجود مشكالت كثير تعاني منيا عممية التشغيل بالنسبة لألفراد المعوقين.
في برامج التأىيل المتابعة  مرحمة ما درجة توفر وتفسيرىا:السادس  الفرعي نتائج السؤال. 6

 ؟أفراد عينة الدراسة من وجية نظر العاممين بيا لممعوقين الميني
واالنحرافات  قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، السادس الفرعي لإلجابة عن السؤال  

لمجال عمى الدرجة الكمية ودرجة توفر شروط المتابعة لدى العاممين أفراد عينة الدراسة المعيارية، 
من ترتيب توفر شروط المتابعة عمى جميع بنود ىذا المجال ، ثم المتابعة وفي كل بند من بنوده 

 ، والجدول اآلتي يوضح ذلك.توفرًا إلى األقل األكثر
لدى العاممين أفراد عينة الدراسة  المتابعة مرحمة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة توفر26الجدول)

 من بنوده وترتيبيا من األكثر إلى األقلوفي كل بند  المتابعةعمى الدرجة الكمية لمجال 
كما وردت في استبانة تقييم  المتابعةبنود مجال 

 برامج التأىيل الميني لممعوقين
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

دسرخ تٕفش ششٔط 

 انًتبثؼخ
 الترتيب

ٚتضًٍ فشٚك انؼًم فٙ انًشكض يختض نًتبثؼخ  2=>

 1 يُخفضخ 0.566 1.39 انخشٚزٍٛ 

 0 يُخفضخ 0.590 1.60 تتى يتبثؼخ انخشٚزٍٛ فٙ أيبكٍ ػًهٓى ثشكم يستًش  02>

ٚتى إػبدح تذسٚت انخشٚزٍٛ فٙ َفس يزبنٓى يغ انتٕسغ  12>

 : يُخفضخ 0.578 1.65 فٙ يزبل تخظظٓى 
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ُٚمذَّو انذػى انُفسٙ ٔاالرتًبػٙ نهخشٚزٍٛ فٙ أيبكٍ  22>

 = يُخفضخ 0.619 1.68 ػًهٓى 

ُٚذافغ انًشكض ػٍ حمٕق األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد  72=

 9 يتٕسطخ 0.598 1.68 انخبطخ  فٙ أيبكٍ ػًهٓى 

ُٚسبػذ انًشكض األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  ثبنتغهت  82=

 > يُخفضخ 0.587 1.62 ػهٗ انظؼٕثبد انتٙ تٕارٓٓى أحُبء انؼًم 

ٚتبثغ انًشكض اإلششاف ػهٗ ششٔط انؼًم انظحٛخ  92=

انًُبسجخ نألفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  فٙ أيبكٍ 

 ػًهٓى 
 ; يُخفضخ 0.640 1.63

س انًٍٓ فٙ انسٕق  2:= ّٕ  8 يتٕسطخ 0.566 1.82 تٕرذ ثشايذ نًتبثؼخ تط

  يُخفضخ 0.503 1.62 نًزبل  انًتبثؼخانذسرخ انكهٛخ                

أن  المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجال المتابعة  (=9)يالحظ من خالل نتائج الجدول      
وىو يشير إلى درجة منخفضة في توفر شروط المتابعة في مراكز التأىيل الميني  (9=82)بمغ 

لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية لمجال المتابعة ، وبالرجوع إلى بنود 
كانت  (،:=-7=)مجال المتابعة يالحظ أن  المتوسطات الحسابية لبنود ىذا المجال ذات األرقام

وىي تشير إلى درجة متوسطة في توفر شروط المتابعة في مراكز  (8219-1=82التوالي ) عمى
أم ا المتوسطات ،عمى ىذه البنودالتأىيل الميني لممعوقين وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة 

وىي تشير إلى درجة  (>=82-82:2)الحسابية لبقية أرقام مجال المتابعة كانت تتراوح بين 
 وفر شروط المتابعة في مراكز التأىيل الميني لممعوقين.منخفضة في ت

وُتعزى الدرجات المنخفضة في عممية المتابعة المعتمدة في مراكز التأىيل الميني لممعوقين إلى 
بعض األسباب التي استشفيا الباحث من خالل الزيارات الميدانية ليذه المراكز وأكدتيا أيضًا 

 ة وىي :بعض الدراسات واألبحاث الميداني
ن  معظم الطمبة المعوقين الذين يتخر جون من مراكز التأىيل الميني لممعوقين ال يمتحقون إ .1

ن التحقوا بعمل بعد فترة زمنية معينة فأن يم اليتقبمون ال ىم وال أسرىم وال حتى  بعمل وحتى وا 
 أصحاب العمل أي استشارات يقدميا ليم االختصاصيين في مراكز التأىيل الميني.

يا المقياس يم منيا نظرًا ألن  موىي جزء  الميني نياية عمميات التأىيلىي  مرحمة المتابعة إن   .2
لذا يرى الباحث أن  الخمل والضعف ، الميني  التأىيلعممية العممي الذي يبين مدى نجاح 

الذي تعاني منو عمميات ومراحل التأىيل الميني )التقييم الميني، التوجيو الميني، التدريب، 
 تؤثر بشكل سمبي وواضح عمى عممية المتابعة وتجعميا أقل كفاءة: التشغيل. الخ(
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جعمت بعض األفراد  (9788)األحداث التي تمر  بيا الجميورية العربية السورية منذ عام  .3
المعوقين يفقدون عمميم وينتقمون من مكان إلى آخر دون ترك أي مجال لمتواصل مع 

 المراكز التي تخرجو منيا.
عطاء مرحمة المتابعة اإلىتمام الكافي من قبل العاممين واالخصائين المسؤولين عن إ عدم .4

 عمميات التأىيل الميني وتركيزىم فقط عمى عمميات التأىيل داخل المركز.
مكانات المادية والفنية وال وجود لكادر مؤىل في مراكز التأىيل الميني يمكن أن ضعف اإل .5

 الصحيحة.يقدم خدمات المتابعة بالطريقة 
ن تحويل المعوق إلى مكان عمل آخر أو غير ذلك من اإلجراءات إذا ما تبي  عدم القدرة عمى  .6

، فغالبًا ما يقوم أصحاب العمل بفصل األفراد المعوقين من فو مع ظروف العملعدم تكي  
العمل عندما يظيرون عدم قدرة عمى العمل بدون أي إجراء يتخذ من قبل المسؤولين عن 

وىذا ما جعل األفراد المعوقين وأسرىم يقممون اىتماماتيم باالستشارات التي يقدميا  المتابعة،
ليم أخصائيو التأىيل كل األسباب السابقة وغيرىا أثرت في الحقيقة بعممية المتابعة وجعمتيا 

و العديد من توجيات الباحثين ومنيم   (:977الشمري )أقل كفاءة ويتوافق مع ىذا التوج 
الخزندار ودراسة (9779)عسراوي (ودراسة ;977عبد القادر )ودراسة (=977)العنزي و 
-2002Colling)ودراسة (8228عبد الرحمن )ودراسة (=822)المنيع ، ودراسة (9777)

Kyle-K.) 
التأىيل  مراكزفي  التأىيل الميني تطبيقاً برامج ما أكثر مراحل  وتفسيرىا: الثانينتائج السؤال . 7

 أفراد عينة الدراسة؟من وجية نظر العاممين بيا  لممعوقين الميني
واالنحرافات  ، قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية السابع الفرعي لإلجابة عن السؤال  

ودرجة تطبيق مراحل برامج التأىيل الميني وفقًا إلجابات العاممين أفراد عينة الدراسة المعيارية، 
ترتيب مراحل برامج التأىيل الميني من ، ثم االستبانةمراحل برامج التأىيل الميني في عمى 

 ، والجدول اآلتي يوضح ذلك.األكثر تطبيقًا في مراكز التأىيل الميني إلى األقل
مراحل من ىذه الترتيب و التأىيل الميني برامج (المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة تطبيق مراحل 27الجدول )

 مراكز التأىيل إلى األقل األكثر تطبيقًا في
يشاحم ثشايذ انتؤْٛم انًُٓٙ كًب ْٙ ٔاسدح 

 فٙ االستجبَخ
انًتٕسطبد 

 انحسبثٛخ

االَحشافبد 

 انًؼٛبسٚخ

دسرخ تطجٛك يشاحم 

 انتؤْٛم انًُٓٙ
 انتشتٛت

 > يُخفضخ 0.464 1.510 يشحهخ انتمٛٛى انًُٓٙ
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 8 يُخفضخ 0.372 1.657 يشحهخ انتٕرّٛ ٔاإلسشبد انًُٓٙ

 = يُخفضخ 0.365 1.446 يشحهخ انتٓٛئخ انًُٓٛخ

 ; يُخفضخ 0.489 1.602 يشحهخ انتذسٚت انًُٓٙ

 9 يُخفضخ 0.451 1.644 يشحهخ انتشغٛم انًُٓٙ

 : يُخفضخ 0.503 1.616 يشحهخ انًتبثؼخ

  يُخفضخ 0.323 1.583 نًزبل يشاحم ثشايذ انتؤْٛم انًُٓٙانذسرخ انكهٛخ  

أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمراحل برامج  (90)يالحظ من خالل نتائج الجدول      
وىو يشير إلى وجود درجة منخفضة في تطبيق مراحل  (1>82)التأىيل المينيعمى االستبانة بمغ 

التأىيل برامج أكثر مراحل يالحظ أن برامج التأىيل الميني وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة، كما 
أفراد عينة الدراسة كانت  من وجية نظر  التأىيل الميني مراكزفي  تطبيقاً لممعوقين الميني 
، تمييا مرحمة التشغيل الميني بمتوسط (>=82)التوجيو واإلرشاد الميني بمتوسط حسابي  مرحمة
الميني ( تمييا مرحمة التدريب 8=82، تمييا مرحمة المتابعة بمتوسط حسابي)(;=82)حسابي

(، تمييا مرحمة التييئة 8>82(، تمييا مرحمة التقييم الميني بمتوسط حسابي)7=82بمتوسط حسابي)
 (.والشكل اآلتي يبين التمثيل البياني لدرجات تطبيق ىذه المراحل.;;82المينية بمتوسط حسابي)

 
من وجية في مراكز التأىيل الميني تطبيق مراحل برامج التأىيل الميني درجات ( التمثيل البياني ل4الشكل )

 من األقل تطبيقًا إلى األكثر نظر العاممين أفراد عينة الدراسة
أن  شروط تطبيق مراحل التأىيل الميني لممعوقين  (;) ( والشكل90) يالحظ من الجدول  

الدعم جميعيا منخفضة ، ويمكن أن يعزى سبب ذلك بشكل أساسي إلى النقص الواضح في 
وعدم توفر الكادر المؤىل القادر من المؤسسات الحكومية والخاصة ليذا المجال لفني واالمادي 

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

1.55

1.6

1.65

1.7

مرحلة التوجيه 
واإلرشاد 

 المهني

مرحلة التشغيل 
 المهني

مرحلة التدريب  مرحلة المتابعة
 المهني

مرحلة التقييم 
 المهني

مرحلة التهيئة 
 المهنية
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عمى العمل مع األفراد المعوقين وظيور االتجاىات السمبية من قبل العديد من المسؤولين في 
مراحل  أن  إلى (  9779انحسٍٛ ، الحسين ) تجاه ىذه الفئة من األفراد. إذ يشير عالدولة والمجتم

، وىذا ما ال يتوفر في كثير من  حتاج إلى إمكانات مادية وبشرية ىائمةتتأىيل المعوقين عمميات 
وكثرة االتجاىات السمبية تجاىو لدى الكثير من  ، الدول النامية باإلضافة إلى حداثة ىذا الميدان

تفادة من تجارب الدول وعدم االس ،، وقم ة اىتمام المسؤولين بيذه الفئة من األفراد فئات المجتمع
( أن  أكثر مجال يطبق 22كما يالحظ من الجدول ) النامية والمتقدمة الناجحة في ىذا المجال.

في مراكز التأىيل الميني ىو مجال التوجيو واإلرشاد الميني، ولعل  ذلك يرجع إلى اعتبار 
ساسية لممراحل األخرى فال العاممين في مراكز التأىيل الميني أن  ىذا المجال يعتبر القاعدة األ

يمكن القيام بتييئة المعوق وتدريبو وتشغيمو إال  إذ تم  توجييو إلى مينة مناسبة توافق قدراتو 
مكاناتو ومتوفرة في الوقت نفسو في سوق العمل، إذ  عمى  (>977يسؼٕد، )مسعود يؤكدوا 

إلى توجيو األشخاص المعوقين  ضرورة االىتمام بمرحمة التوجيو واإلرشاد الميني ألن يا تيدف
ومساعدتيم عمى اختيار المينة المناسبة لقدراتيم وميوليم واستعداداتيم من جية وتتوفر فييا 

كما يالحظ أن  مرحمة التشغيل الميني حم ت في المرتبة الثانية  . فرص عمل من جية أخرى
في مراكز التأىيل و العاممون اليدف األىم والنيائي الذي يسعى إليولعل  ذلك يرجع إلى أن  

نو ىو الوصول إلى مرحمة التشغيل بمينة أو حرفة أو وظيفة تمك  الميني من تأىيل الفرد المعوق 
، لذلك من الطبيعي أن يكون اىتمام العاممين في ىذه المراكز منصب عمى ىذه من كسب العيش

 المرحمة بشكل أكبر من المراحل األخرى.
ي المتابعة والتدريب الميني كانت عمى التوالي في المرحمة الثالثة والرابعة كما يالحظ أن  مرحمت  

 (8222)مرسي،في ضوء ما أكده مرسي ويفس ر الباحث سبب ذلك ، وىما في درجة منخفضة 
ليس بالعمل السيل في الوقت الحاضر بسبب حمول  ومتابعتيم ينعوقتدريب وتشغيل الم أن  إلى 

الماضي مينًا نموذجية لتدريبيم  في د  اآللة مكان اإلنسان في كثير من األعمال التي كانت تع
دخال برامج عمييا وتشغيميم فييا، وأصبح من الضروري التخم   ي عن برامج التدريب التقميدية وا 

ميارات الالزمة ألداء أعمال صناعية وزراعية ين العوقتدريب حديثة تساعد عمى اكتساب الم
حديثة تمكنيم من الحصول عمى عمل يحقق ليم دخاًل طيبًا ويجعميم يعتمدون عمى وحرفية 
.وىذا بالفعل ما الحظو الباحث عمى أرض الواقع من أن معظم العمميات التدريبية  أنفسيم
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ما ىو متوفر في سوق العمل. بدًا مع مى مين تقميدي ال تتناسب أالمعتمدة في ىذه المراكز تتم ع
وىذا ما جعل عممية التدريب تعاني الكثير من المشكالت وجعميا غير مقبولة من قبل المعوقين 

كما يالحظ أن  مرحمتي التقييم الميني والتييئة المينية جاءت  أنفسيم وأسرىم وأصحاب العمل،
الميني لممعوقين ورب ما يرجع ذلك إلى النقص في أخر المراحل اىتمامًا وتطبيقًا في مراكز التأىيل 

مراكز التأىيل الميني لممعوقين باألساليب واإلمكانيات اإلختبارات الكبير التي تعاني منو 
والمقاييس التي تتطمبيا عممية التقييم الميني، والتيئية المينية وىذا ما الحظو الباحث عمى أرض 

إذ يتطمب التقييم الميني والتييئة المينية توفر المراكز.الواقع أثناء الزيارات الميدانية ليذه 
عمى إجراء التقييم  ةوجود كوادر مؤىمة وذات قدر ليذه المراكز، باإلضافة إلى  ةالمادي اإلمكانيات

دراسة  ما أكدتو توصيات العديد من الدراسات السابقة لعل أىمياوىذه والتييئة لألفراد المعوقين 
( 2009( ودراسة الشبانة )2008( ودراسة الرنتيسي )2006( ودراسة صالح )2006العنزي )

ودراسة (9779)عسراوي ودراسة Rauzon  (2002)2ساصٌٔ ( ودراسة2009ودراسة الشمري )
الخطيب ، ودراسة (8228عبد الرحمن )ودراسة (=822)المنيع ، ودراسة (9777الخزندار )

(8227). 
 لممعوقين برامج التأىيل الميني من استفادة المعوقين ما درجة  وتفسيرىا: الثالث السؤالنتائج . 8

 ؟أفراد عينة الدراسة من وجية نظر العاممين بيا
واالنحرافات  ، قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية الثامن الفرعي لإلجابة عن السؤال

ودرجة استفادة المعوقين والمجتمع من برامج التأىيل الميني وفقًا إلجابات العاممين المعيارية، 
ترتيب درجة  ، ثم  لمجال االستفادة وعمى بنوده الفرعية عمى الدرجة الكمية أفراد عينة الدراسة 

 ، والجدول اآلتي يوضح ذلك.استفادة إلى األقل من األكثراالستفادة عمى بنود ىذا المجال 
 االستفادةعمى الدرجة الكمية لمجال استفادة المعوقين (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 28ل)الجدو

 إلى األقلاستفادة وترتيبيا من األكثر  عمى بنوده الفرعيةو 
من برامج التأىيل  استفادة المعوقينبنود مجال 

 ستبانة االكما وردت في الميني 
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 الترتيب االستفبدح دسرخ 

ٚكتست األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  يُٓخ يُبسجخ  2;=

 1 يتٕسطخ 0.706 1.68 نٓى ثفضم انجشايذ انًمذيخ نٓى

ًّٙ انًشاكض لذساد ٔيٓبساد األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد  2>= تُُ

 : يتٕسطخ 0.574 >1.9 انخبطخ  نهحظٕل ػهٗ ػًم

فشص ػًم يُبسجخ  نألفشاد رٔ٘ تؤّيٍ انًشاكض  2==

 0 يتٕسطخ 0.570 1.91 االحتٛبربد انخبطخ  نهحظٕل ػهٗ ػًم

تُغّٛش انجشايذ اتزبْبد أفشاد انًزتًغ َحٕ تشغٛم األفشاد  02=

 = يتٕسطخ 0.588 1.99 رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ
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تُسبْى انجشايذ فٙ تٕػٛخ األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد  12=

 ; يتٕسطخ 0.574 1.94 انخبطخ  ثحمٕلٓى انًُّٓٛخ

تُسبْى انجشايذ فٙ انسؼٙ نسٍ انمٕاٍَٛ انتششٚؼٛخ انالصيخ  22=

 > يتٕسطخ 0.557 1.93 نحًبٚخ حمٕق رٔ٘ االحتٛبربد انخبطخ  يُٓٛب

تُفّؼم انًشاكض يشبسكخ األْبنٙ فٙ تًُٛخ يٓبساد أثُبئٓى  072

 8 يتٕسطخ 0.625 2.17 انًُٓٛخ

تُفّؼم يشاكض انتؤْٛم دٔس األفشاد رٔ٘ االحتٛبربد  082

 9 يتٕسطخ 633. 2.13 انخبطخ  فٙ انتًُٛخ االلتظبدٚخ نجهذْى

نًزبل  استفبدح انًؼٕلٍٛ ٔانًزتًغ يٍ ثشايذ انذسرخ انكهٛخ 

 - يتٕسطخ 0.490 1.87 انتؤْٛم انًُٓٙ

أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجال استفادة  (91)يالحظ من خالل نتائج الجدول      
وىو يشير إلى وجود درجة متوسطة  (8210)المعوقين والمجتمع من برامج التأىيل الميني بمغ 

لدى المعوقين والمجتمع فياالستفادة من برامج التأىيل الميني وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة 
الحظ أن  المتوسطات الحسابية ليذه البنود تراوحت وبالرجوع إلى بنود مجال االستفادة ي

، وجميع ىذه البنود تقع في المستوى المتوسط ، ويعزو الباحث تقييم أفراد (1=82-9280)بين
عينة الدراسة لدرجة استفادة األفراد المعوقين والمجتمع بدرجة متوسطة من برامج التأىيل الميني 

رون أن يم يالميني لممعوقين في محافظتي دمشق والقنيطرة إلى أن  العاممين في مراكز التأىيل 
سمسمة من وأن  البرامج الموجود حاليًا ماىي إال  يقدمون ما بوسعيم من خدمات لالفراد المعوقين 

اليادفة في مجاالت الرعاية والتأىيل والتعميم واالندماج االجتماعي والتشغيل، المتواضعة و الجيود 
 ال يعتبرواحدة منيا  ، والقيام بأي   في البناءنوعًا ما عن حمقات متكاممة وىذه السمسمة عبارة 

ولكن يا نوعًا ما تقد م مستوى مقبواًل من خدمات التأىيل الميني  لمواجية مشكالت المعوقين كافياً 
 وقد توافقت ىذه النتائج مع نتائجلممعوقين وتحق ق استفادة جيدة لعدد كبير من األفراد المعوقين ، 

إلى أن  برامج التأىيل الميني لممعوقين (8227)عددة دراسات سابقة ،  إذ تشير دراسة الخطيب
نحو فترة  إيجابيةمواقف  أفراد عينة الدراسةأبدى معظم  إذالمتوفرة تحقق استفادة ال بأس بيا 

 شيرعن الخدمات المقدمة ليم .كما ت، ومستوى عال من الرضا والتشغيل والمتابعة  التدريب
من المعوقين المؤىمين يحصمون عمى فرص عمل  %(97) نسبة إلى أن   (1993) الشيريدراسة 

أن ىناك مستوى إلى (2004البشيتي ) ونضالبدات . وتشير دراسة عكزابعد تخرجيم من المر 
من رضا أولياء األمور تجاه الخدمات المقدمة ألبنائيم في قسم التأىيل الميني بالنسبة  جيد

 ؤكدوني المدربون والمعوقون حركياً  أن   (=977)العنزي يؤكد . كما  ألبعاد االستفادة من التدريب
 من برامج وااستفادأن يم برامج التأىيل الميني و في نجاح درجة من الإيجابية و بوجود جيود 

كما أدرك الباحث من خالل الزيارات الميدانية لمراكز التأىيل التأىيل الميني المقدمة ليم. 
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الميني لممعوقين أن  معظم العاممين في ىذه المراكز يسعون لتقديم خدمات التأىيل الميني 
ضرورة االنتقال لممعوقين لتحقيق االستفادة من خالل تمسكيم بمبدأ من مبادئ التأىيل وىو 

لمعوق من قبول فكرة االعتماد عمى اآلخرين إلى ضرورة االعتماد عمى الذات وذلك عن طريق با
االستقالل الذاتي والكفاية الشخصية واالجتماعية والمينية واستعادة المعوق ألقصى درجة من 

 درجات القدرة الجسمية أو العقمية أو الحسية المتبقية لديو.
 برامج الصعوبات والمشكالت التي تعيق تحقيق أىدافما درجة  وتفسيرىا: الرابع نتائج السؤال. 9

 ؟أفراد عينة الدراسة من وجية نظر العاممين بيا لممعوقين التأىيل الميني
قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  التاسعالفرعي لإلجابة عن السؤال 

برامج التأىيل الميني وفقًا  تحقيق أىدافالصعوبات والمشكالت التي تعيق المعيارية، ودرجة 
الصعوبات والمشكالت التي تعيق إلجابات العاممين أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية لمجال 

برامج التأىيل الميني وعمى بنوده الفرعية، ثم ترتيب درجة الصعوبات والمشكالت  تحقيق أىداف
 قل، والجدول اآلتي يوضح ذلك.عمى بنود ىذا المجال من األكثر صعوبة إلى األ

برامج  الصعوبات والمشكالت التي تعيق تحقيق أىداف( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 29الجدول )
 التأىيل الميني عمى الدرجة الكمية لمجال الصعوبات وبنوده الفرعية وترتيبيا من األكثر صعوبة إلى األقل

برامج والمشكالت التي تعيق تحقيق أىدافالصعوبات بنود مجال 
 التأىيل الميني كما وردت في االستبانة 

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

انظؼٕثخ دسرخ 

 ٔانًشكالد
 الترتيب

 >9 يتٕسطخ 0.864 2.08 إػبلخ انشخض َفسّ  092

 2 يشتفؼخ 0.754 2.48 ضؼف انًكبفآد انًمذيخ نهًؼٕلٍٛ انًتذسثٍٛ  0:2

 0 يشتفؼخ 0.731 2.58 كخشح غٛبة انًؼٕق ػٍ انتذسٚت  2;0

انحًبٚخ انضائذح يٍ لجم أْبنٙ األفشاد انًؼٕلٍٛ يًب ٚؤحش  2>0

 87 يشتفؼخ 0.729 >2.4 ػهٗ تذسٚجٓى ٔتؤْٛهٓى 

 1 يشتفؼخ 0.681 2.50 تمبدو األرٓضح ٔاٜالد انتٙ ٚتذسة ػهٛٓب انًؼٕق 2=0

 89 يشتفؼخ 0.729 :2.4 طؼٕثخ تٕفش انًٕاطالد يٍ ٔانٗ انًشكض 002

 =9 يتٕسطخ 0.746 1.93 طؼٕثخ َمم انًؼٕلٍٛ انٗ أيبكٍ ػًهٓى  012

 90 يتٕسطخ 0.843 1.91 يٕلغ انًشكض ٔتٕارذِ ضًٍ يُطمخ يضدحًخ يشٔسٚب   022

 ;9 يتٕسطخ 0.741 2.10 تؼذد فئبد اإلػبلخ انًٕرٕدح داخم انًشكض 172

ػذو إنًبو ثؼض انًذسثٍٛ ثجؼض األسبنٛت انخبطخ  182

 =8 يتٕسطخ 0.598 2.31 يغ انًؼٕقنهتؼبيم 

ثخ نتؤْٛم األفشاد انًؼٕلٍٛ  192  80 يتٕسطخ 0.754 2.37 َمض انكٕادس انجششٚخ انًذسَّ

 81 يتٕسطخ 0.772 2.29 ػذو يُبسجخ انًجُٗ انًؼذ نٓزِ انغبٚخ  1:2

 =8 يتٕسطخ 0.754 2.31 انُظبو انذاخهٙ نهًجُٗ غٛش يُبست  2;1

 97 يتٕسطخ 0.797 2.17 لهخ اإليكبَبد انًبدٚخ  2>1

 >8 يتٕسطخ 0.781 2.32 ػذو تٕافش ثشايذ انتٓٛئخ انًُٓٛخ انًُبسجخ  2=1

 82 يتٕسطخ 0.812 2.27ػذو تٕفش انتمٛٛى ٔانتشخٛض انًُبست نتحذٚذ ثشَبيذ  102
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 انتؤْٛم انًالئى 

 98 يتٕسطخ 0.887 ;2.1 ػذو تٕفش ثشايذ ٔخطظ يُٓٛخ يُبسجخ نألفشاد انًؼٕلٍٛ 112

 88 يشتفؼخ 0.776 2.44 انجشايذ انتؼهًٛٛخ انًُبسجخ  ػذو تٕفش 122

 9 يشتفؼخ 0.562 2.70 لهخ انذٔساد انذاخهٛخ نشفغ كفبءح انًذسثٍٛ 272

 : يشتفؼخ 0.627 2.68 لهخ انذٔساد انخبسرٛخ  نشفغ كفبءح انًذسثٍٛ 282

 ; يشتفؼخ 0.603 2.67 ػذو ٔرٕد يتبثؼخ إداسٚخ يُبسجخ  292

لهخ انحٕافض انتشزٛؼٛخ نهؼبيهٍٛ يٍ يذسثٍٛ ٔأخظبئٍٛٛ  2:2

 = يشتفؼخ 0.640 2.63 ٔغٛشْى 

يٕارٓخ األفشاد انًؼٕلٍٛ يؼبسضخ يٍ لجم أطحبة  2;2

 8 يشتفؼخ 0.539 2.75 انؼًم نتشغٛهٓى 

يؼبسضخ انؼًبل انؼبدٍٚٛ لجٕل انؼًبل انًؼٕلٍٛ فٙ َفس  2>2

 > يشتفؼخ 0.509 =2.6 انًكبٌ 

ػذو إطذاس انمٕاٍَٛ ٔانتششٚؼبد انالصيخ نتشغٛم  2=2

 :8 يشتفؼخ 0.678 2.49 انًؼٕلٍٛ 

ػذو لذسح فشٚك انؼًم ػهٗ إلبيخ ػاللخ إٚزبثٛخ يغ أسش  202

 ;8 يشتفؼخ 0.703 2.48 األفشاد انًؼٕلٍٛ 

 99 يتٕسطخ 0.867 2.13 رٓم األسشح ثمذسح أثُبئٓى انًُٓٛخ  212

رٓم األسشح ثؤًْٛخ ٔدٔس يشاكض انتؤْٛم انًُٓٙ ثتذسٚت  222

 :9 يتٕسطخ 0.736 2.19 أثُبئٓى 

انظؼٕثبد انتٙ تؼٛك تحمٛك أْذاف نًزبل  انذسرخ انكهٛخ 

  يشتفؼخ 0.345 2.36 ثشايذ انتؤْٛم انًُٓٙ

المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجال الصعوبات  أن   (92)يالحظ من خالل نتائج الجدول 
 وجودوىو يشير إلى  (=:92)بمغ برامج التأىيل الميني  التي تعيق تحقيق أىدافوالمشكالت 

وفقًا  التي تعيق تحقيق أىداف التأىيل الميني لممعوقين الصعوبات والمشكالتمرتفعة من درجة 
بنود ىذا المجال يالحظ أن  المتوسطات الحسابية ، وبالرجوع إلى  إلجابات أفراد عينة الدراسة

وىي تشير إلى وجود درجة متوسطة حتى المرتفعة  (>920-8228)لبنود ىذا المجال تتراوح بين 
لممعوقين عمى بنود  برامج التأىيل الميني الصعوبات والمشكالت التي تعيق تحقيق أىدافمن 

مجموعة أسباب موجودة في الواقع وأكدتيا .  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى ىذا المجال
، فاالختصاصيون والمشرفون المتواجدون  المؤى مة الكوادرنقص  الدراسات الميدانية لعل  أىميا:
ىم من خريجي المدارس والمعاىد والجامعات السورية،  لممعوقين حاليًا في مراكز التأىيل الميني

ددًا كافيًا من المقرارات التطبيقية والنظرية وىذه المدارس والمعاىد والجامعات ال تخصص ع
نقصًا  كما يوجد، مينياً  مع ذوي اإلعاقة وتأىيميم لتأىيل كوادر قادرين عمى التعاملالالزمة 
، ويوجد ضعف في المراكز الخاصة التي تسعى لتدريب األطر الالزمة لتأىيل المعوقينواضحًا 

بيا وزارة الشؤون االجتماعية لتأىيل العاممين في الدورات التدريبية التي تقوم واضح في توفير 
عدة دراسات سابقة منيا دراسة الرنتيسي  ما أكدتو، وىذا  المعوقيناألفراد ىذه المراكز لمعمل مع 

كما ال بد  من اإلشارة إلى أن  . (=977)ودراسة صالح  (9772)ودراسة الشمري  (9771)
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تفضيل  و ،  المعوقين عمى فرص العمل المتوفرة في سوق العمللألفراد العاديين األفراد منافسة 
عدم تقيد المؤسسات العامة والخاصة بالنسبة المقررة في و أصحاب العمل تشغيل األفراد العاديين 
وزاد من  المعوقين في العمل قميمةاألفراد ة جعل فرص قانون العاممين لتشغيل المعوقين عام  

عبد ودراسة  (=977)العنزي كم يٍ، وىذا ما أكدتو دراسة مشكالت التشغيل الميني لدييم 
 (=822)المنيع ، ودراسة (9777الخزندار )ودراسة (9779)عسراوي (ودراسة ;977القادر )

( ٔدساسخ 9772) الشمري(.2002Colling-Kyle-K)ودراسة  (8228عبد الرحمن )ودراسة 

 (2 :977) مسمم

مراكز التأىيل الميني التي يمكن من خالليا عدم توف ر اآللية المناسبة في كما يرى الباحث أن    
يتناسب مع  التطورات الحديثة، تطوير المين التي يتم تدريب المعوقين عمييا بما  المساعدة في

وضعف الذي تقد مو وزاة الشؤون االجتماعية ليذه المراكز، المادي والفني واإلداري نقص الدعم و 
أسر المعوقين والعاممين في مراكز التأىيل الميني أيضًا يعتبر من األسباب التي التسيق بين 

 العنزيكل من  دراسة تعوق تحقيق أىداف التأىيل الميني بالشكل المناسب وىذا ماأكدتو كذلك 
 2(9772)ودراسة عبدات  (=977)

 لممعوقين التأىيل المينيبرامج تقييم في توجد فروق ىل  وتفسيرىا:الخامس  نتائج السؤال. 12
 أفراد عينة الدراسة؟ متغير جنسوفقًا لوجية نظر العاممين  من
قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  العاشر الفرعي لإلجابة عن السؤال 

لبيانات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية الستبانة تقييم برامج التأىيل الميني المعيارية، 
لحساب داللة الفروق بين  T.Testلممعوقين  ومجاالتيا الفرعية ثم استخدم ت ستودنت 

متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة الذكور ومتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة اإلناث عمى 
والجدول اآلتي الدرجة الكمية الستبانة تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين ومجاالتيا الفرعية 

 .النتائج التي تم التوصل إلييايوضح 
 اتمتوسط بين الفروق داللةو  T.Tes tت ستودنتاختبار نتائجسابية واالنحرافات المعيارية و المتوسطات الح(32جدول)

 وفقًا لمتغير الجنس ومجاالتيا الرئيسية والفرعيةعمى الدرجة الكمية لالستبانة أفراد عينة الدراسة درجات 
االستبانة ومجاالتيا 
 N الجنس الرئيسية والفرعية

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 T.Test المعياري

درجات 
 الحرية

انمًٛخ 

 االحتًبنٛخ
 القرار

 التقييم الميني 
 4.706 16.17 92 ركٕس

 غٛش دال 72702 56 1.788
 4.395 14.03 92 إَبث
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المجال 
 األول:
 مراحل
برامج 
التأىيل 
الميني 
 لممعوقين

 انتٕرّٛ انًُٓٙ
 3.252 13.17 92 ركٕس

 غٛش دال 72191 56 0.218
 2.742 13.34 92 إَبث

 انتٓٛئخ انًُٓٛخ
 2.737 10.93 92 ركٕس

 غٛش دال 72720 56 1.690
 3.004 12.20 92 إَبث

 انتذسٚت
 8.97 30.55 92 ركٕس

 غٛش دال ::722 56 0.084
 9.780 30.34 92 إَبث

 انتشغٛم
 4.872 16.62 92 ركٕس

 غٛش دال ;7200 56 0.288
 4.216 16.27 92 إَبث

 انًتبثؼخ
 3.866 12.89 92 ركٕس

 غٛش دال 2;722 56 0.065
 4.255 12.96 92 إَبث

الدرجة الكمية 
 األول لممجال

 20.44 100.38 92 ركٕس
 غٛش دال 72192 56 0.217

 20.69 99.17 92 إَبث

المجال الثاني: مدى استفادة 
 المعوقين من برامج التأىيل 

 4.597 15.06 92 ركٕس
 غٛش دال 72298 56 0.099

 3.201 14.96 92 إَبث

المجال الثالث: الصعوبات التي 
 تعيق أىداف برامج التأىيل 

 9.753 64.13 92 ركٕس
 غٛش دال :7272 56 1.710

 9.287 68.41 92 إَبث

 27.47 179.52 92 ركٕس الدرجة الكمية
 غٛش دال 08=72 56 0.428

 25.92 182.57 92 إَبث

الستبانة تقييم برامج التأىيل  الكمية لمدرجة (T.Test)قيمة  ( بأن  7:يالحظ من الجدول رقم )
من  كبرأوىي  (08=72)بينما بمغت القيمة االحتمالية ليا  ،(0.428بمغت )الميني لممعوقين 

بين  حصائياً إ ةدال فروق عدم وجودوىذا يشير إلى  (>727)االفتراضي ليا داللةالمستوى 
الستبانة تقويم برامج التأىيل الميني عمى الدرجة الكمية أفراد عينة الدراسة متوسطات درجات 

لممعوقين  وفقًا لمتغير الجنس. وبالرجوع إلى مجاالت االستبانة يالحظ أن  جميع القيم االحتمالية 
 ةدال فروق أيضًا إلى عدم وجوديشير وىذا  (>727)ليا أكبر من مستوى الداللة االفتراضي

تقويم برامج التأىيل مجاالت استبانة عمى أفراد عينة الدراسة بين متوسطات درجات  حصائياً إ
الميني لممعوقين وفقًا لمتغير الجنس. والشكل اآلتي يبين التمثيل البياني لبيانات أفراد عينة 

 الدراسة وفقًا لمتغير الجنس.
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لمفروق بين أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية الستبانة تقييم برامح التأىيل ( التمثيل البياني 5الشكل )
 الميني لممعوقين ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير الجنس

ويرى الباحث أن و من المنطقي أن ال يكون ىناك فروق بين الذكور واإلناث لدى أفراد عينة 
الدراسة في تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين ، وفي تقييم درجة استفادة المعوقين والمجتمع 
من برامج التأىيل الميني، وفي تقييم درجة الصعوبات والمشكالت التي تواجو تحقيق أىداف 

لتأىيل الميني، إذ أن  ىؤالء العاممين يعممون في مراكز واحدة ويواجيون مشكالت وصعوبات ا
واحدة ويقدمون الخدمات المطموبة لألفراد المعوقين وفق الخطط المرسومة في كل مركز وبالتالي 
 فإن  ادراك ىؤالء العاممين لبرامج التأىيل الميني وتقييميم ليا لن يختمف كثير باختالف جنس

 .( >977)الزعمط،و( 9772)الشمري العامل وىذا ما أكده بعض الباحثين ومنيم 
 لممعوقين برامج التأىيل المينيتقييم في توجد فروق ىل  وتفسيرىا:السادس   نتائج السؤال. 11
 ؟عدد سنوات الخبرة الوظيفية لدييممتغير وفقًا لوجية نظر العاممين  من
قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية،  الحادي عشر الفرعي لإلجابة عن السؤال  

لبيانات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية الستبانة تقييم برامج التأىيل واالنحرافات المعيارية، 
لحساب داللة T.Test) الميني لممعوقين ومجاالتيا الفرعية ثم استخدم اختبار )ت ستودنت 

ت أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية الستبانة تقييم برامج التأىيل الفروق بين متوسطات درجا
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والجدول اآلتي الميني لممعوقين ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة الوظيفية 
 .النتائج التي تم التوصل إلييايوضح 

أفراد درجات ت متوسط بين الفروق داللةو T.Test ستودنتت  اختبارنتائجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و (31جدول)
 وفقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة الوظيفية ومجاالتيا الرئيسية والفرعيةعمى الدرجة الكمية لالستبانة عينة الدراسة 

االستبانة ومجاالتيا 
 الرئيسية والفرعية

عدد سنوات 
الخبرة 
 التدريسية

N 
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

T.Test 
درجات 
 الحرية

انمًٛخ 

 االحتًبنٛخ
 القرار

 
 
 
 

المجال 
 األول:
 مراحل
برامج 
التأىيل 
الميني 
 لممعوقين

 التقييم الميني

 >ألم يٍ 
 5.281 16.09 99 سُٕاد

 غٛش دال 72971 56 1.274
 4.164 14.50 =: سُٕاد ٔأكخش >

 انتٕرّٛ انًُٓٙ

 >ألم يٍ 
 3.183 13.68 99 سُٕاد

 غٛش دال :7;72 56 0.843
 2.868 13.00 =: سُٕاد ٔأكخش >

 انتٓٛئخ انًُٓٛخ

 >ألم يٍ 

 2.790 11.50 99 سُٕاد
 غٛش دال 72127 56 0.139

 3.035 11.61 =: سُٕاد ٔأكخش >

 انتذسٚت

 >ألم يٍ 

 11.03 28.63 99 سُٕاد
 غٛش دال 7>729 56 1.163

 8.040 31.55 =: سُٕاد ٔأكخش >

 انتشغٛم

 >ألم يٍ 
 5.667 16.86 99 سُٕاد

 غٛش دال 12>72 56 0.544
 3.717 16.19 =: سُٕاد ٔأكخش >

 انًتبثؼخ

 >ألم يٍ 

 4.368 11.68 99 سُٕاد
 غٛش دال ;=727 56 1.886

 3.663 13.69 =: سُٕاد ٔأكخش >

الدرجة الكمية 
 األول لممجال

 >ألم يٍ 

 25.01 98.45 99 سُٕاد
 غٛش دال 72070 56 0.378

 17.32 100.5 =: سُٕاد ٔأكخش >

المجال الثاني: مدى استفادة 
 المعوقين من برامج التأىيل 

 >ألم يٍ 
 4.155 16.13 99 سُٕاد

 غٛش دال 72727 56 1.726
 3.672 14.33 =: سُٕاد ٔأكخش >

المجال الثالث: الصعوبات التي 
 تعيق اىداف برامج التأىيل 

 >ألم يٍ 

 7.822 67.04 99 سُٕاد
سُٕاد  > غٛش دال 7;=72 56 0.470

 ٔأكخش
:= 65.80 10.74 

 الدرجة الكمية
 >ألم يٍ 

 سُٕاد
99 181.63 32.13 

 غٛش دال 72120 56 0.130
سُٕاد  >

 ٔأكخش
:= 180.69 22.92 

الستبانة تقييم برامج التأىيل الكمية لمدرجة (T.Test)( بأن قيمة 8:يالحظ من الجدول رقم )
من  كبرأوىي  (72120)بينما بمغت القيمة االحتمالية ليا  ،(728:7بمغت ) الميني لممعوقين

بين  حصائياً إ ةدال فروق عدم وجودوىذا يشير إلى  (>727)االفتراضي ليا داللةالمستوى 
لالستبانة تقويم برامج التأىيل الميني عمى الدرجة الكمية أفراد عينة الدراسة متوسطات درجات 

لممعوقين وفقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة الوظيفية. وبالرجوع إلى مجاالت االستبانة يالحظ أن  
أيضًا إلى عدم يشير وىذا  (>727)جميع القيم االحتمالية ليا أكبر من مستوى الداللة االفتراضي
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تقييم مجاالت استبانة عمى أفراد عينة الدراسة بين متوسطات درجات  حصائياً إ ةدال فروق وجود
برامج التأىيل الميني لممعوقين وفقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة الوظيفية. والشكل اآلتي يبين 

 خبرة الوظيفية. التمثيل البياني لبيانات أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير عدد سنوات ال

 

لمفروق بين أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية الستبانة تقويم برامح التأىيل ( التمثيل البياني 6الشكل )
 الميني لممعوقين ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة الوظيفية

ويرى الباحث أن  عدم وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة   
الوظيفية في تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين ، وفي تقييم دراجة استفادة المعوقين والمجتمع 

اف من برامج التأىيل الميني، وفي تقييم درجة الصعوبات والمشكالت التي تواجو تحقيق أىد
ألفراد عينة  ةالتأىيل الميني، يرجع إلى أن  تقييم ىذه البرامج ال يرتبط بعدد سنوات الخبرة الوظيفي

الدراسة، إذ أن  توفر شروط برامج التأىيل الميني ودرجة االستفادة منيا ودرجة الصعوبات التي 
ظر عن سنواتيم تواجييا ما ىي معمومات عامة ومعروفة لدى جميع أفراد عينة الدراسة بغض الن
ىؤالء العاممين  االوظيفية وال ترتبط بالعاممين بقدر ارتباطيا بالمؤسسة أو المراكز التي يعممون فيي

وبدرجة الدعم المادي والفني واإلداري التي يتمقونيا من الجيات المسؤولة عن التأىيل الميني في 
 الدولة.

 من لممعوقين برامج التأىيل المينيتقييم في توجد فروق ىل  وتفسيرىا: السابع نتائج السؤال. 12
 ؟المؤىل العممي ألفراد عينة الدراسةمتغير وفقًا لوجية نظر العاممين 
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جققققرى حسققققاب المتوسققققطات الحسققققابية واالنحرافققققات  الثققققاني عشققققر الفرعققققي السققققؤاللمتحقققققق مققققن   
الكميققة السققتبانة  مققؤىميم العممققي عمققى الدرجققةبققاختالف  أفققراد عينققة الدراسققةالمعياريققة السققتجابات 

 .(9:في الجدول )موضح . كما تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين ومجاالتيا الفرعية
مؤىميم ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة باختالف 32الجدول )

 لالستبانة ومجاالتيا الفرعيةالدرجة الكمية عمى العممي 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي ألفراد عينة الدراسة االستبانة ودرجتيا الكميةمجاالت 

 
 
 
 
 
 

المجال 
األول: 
مراحل 
برامج 
التأىيل 
 الميني

 التقييم الميني
 4.854 15.68 =8 تؼهٛى أسبسٙ أٔ الم

 4.552 14.75 97 حبَٕٚخ أٔ يؼٓذ

 4.740 15.00 99 إربصح ربيؼٛخ أٔ أكخش

 انتٕرّٛ انًُٓٙ

 2.629 12.62 =8 تؼهٛى أسبسٙ أٔ الم

 3.058 13.25 97 حبَٕٚخ أٔ يؼٓذ

 3.194 13.72 99 إربصح ربيؼٛخ أٔ أكخش

 انتٓٛئخ انًُٓٛخ
 2.159 10.43 =8 تؼهٛى أسبسٙ أٔ الم

 3.101 11.60 97 حبَٕٚخ أٔ يؼٓذ

 3.079 12.36 99 إربصح ربيؼٛخ أٔ أكخش

 انًُٓٙ انتذسٚت

 8.661 27.68 =8 تؼهٛى أسبسٙ أٔ الم

 9.856 30.90 97 حبَٕٚخ أٔ يؼٓذ

 9.214 32.04 99 إربصح ربيؼٛخ أٔ أكخش

 انًُٓٙ انتشغٛم

 4.645 15.87 =8 تؼهٛى أسبسٙ أٔ الم

 4.640 16.20 97 حبَٕٚخ أٔ يؼٓذ

 4.449 17.09 99 إربصح ربيؼٛخ أٔ أكخش

 انًتبثؼخ

 3.995 12.31 =8 تؼهٛى أسبسٙ أٔ الم

 4.334 13.55 97 حبَٕٚخ أٔ يؼٓذ

 3.874 12.81 99 إربصح ربيؼٛخ أٔ أكخش

 الدرجة الكمية لممجال
 األول

 19.517 94.62 =8 تؼهٛى أسبسٙ أٔ الم

 21.730 100.25 97 حبَٕٚخ أٔ يؼٓذ

 19.948 103.04 99 إربصح ربيؼٛخ أٔ أكخش

المجال الثاني: مدى استفادة 
 المعوقين من برامج التأىيل

 3.630 16.12 =8 تؼهٛى أسبسٙ أٔ الم

 3.688 15.35 97 حبَٕٚخ أٔ يؼٓذ

 4.219 13.90 99 إربصح ربيؼٛخ أٔ أكخش

المجال الثالث: الصعوبات التي 
 تعيق اىداف برامج التأىيل

 9.859 66.50 =8 تؼهٛى أسبسٙ أٔ الم

أٔ يؼٓذ حبَٕٚخ  97 66.45 10.210 

 9.514 65.95 99 إربصح ربيؼٛخ أٔ أكخش

 الدرجة الكمية

 28.538 177.25 =8 تؼهٛى أسبسٙ أٔ الم

 27.265 182.05 97 حبَٕٚخ أٔ يؼٓذ

 25.281 182.90 99 إربصح ربيؼٛخ أٔ أكخش
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الستجابات أفراد عينة ( وجود فروق طفيفة بين المتوسطات الحسابية 32يتضح من الجدول رقم )
برامج التأىيل الميني  عمى الدرجة الكمية الستبانة تقويم الدراسة باختالف مؤىميم العممي

 يوضح التمثيل البياني ليذه الفروق.( 0)والشكل ، لممعوقين ومجاالتيا الفرعية

 
الستبانة تقويم برامح التأىيل لمفروق بين أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية ( التمثيل البياني 7الشكل )

 الميني لممعوقين ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير المؤىل العممي
وجود فروق طفيفة بين إجابات أفراد عينة الدراسة  (0)والشكل  (9:)يالحظ من خالل الجدول 
برامج التأىيل الميني لممعوقين  مية الستبانة تقويمعمى الدرجة الكباختالف مؤىميم العممي 

ولمكشف عن الداللة اإلحصائية ليذه الفروق، تًم استخدام تحميل التباين ومجاالتيا الفرعية
 .(::)األحادي، كما ىو موًضح في الجدول رقم 

الدرجة عمى  أفراد عينة الدراسةالستجابات  المؤىل العممي( نتائج تحميل التباين ألثر متغير 33الجدول )
 الستبانة تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين ومجاالتيا الفرعية

 يزبالد االستجبَخ

 انكهٛخ بٔدسرتٓ

يزًٕع  يظذس انتجبٍٚ

 انًشثؼبد

يتٕسظ  د س

 انًشثؼبد

 انمشاس انذالنخ )ف(

 

 

 

 

 

 

التقييم 
 الميني

 4.096 2 8.192 ثٍٛ انًزًٕػبد
0.185 

 

0.832 

 

 غٛش 

 دال
 22.167 55 1219.188 داخم انًزًٕػبد

  57 1227.379 انكهٙ

انتٕرّٛ 

 انًُٓٙ

 5.629 2 11.257 ثٍٛ انًزًٕػبد
0.624 0.539 

غٛش 

 9.016 55 495.864 داخم انًزًٕػبد دال
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انًزبل 

األٔل: 

يشاحم 

ثشايذ 

انتؤْٛم 

 انًُٓٙ

    57 507.121 انكهٙ

انتٓٛئخ 

 انًُٓٛخ

 17.198 2 34.396 ثٍٛ انًزًٕػبد
2.093 

 

0.133 

 

غٛش 

 دال
 8.215 55 451.828 داخم انًزًٕػبد

  57 486.224 انكهٙ

 انتذسٚت

 انًُٓٙ

 91.076 2 182.153 ثٍٛ انًزًٕػبد
1.054 

 

0.356 

 

غٛش 

 دال
 86.440 55 4754.192 داخم انًزًٕػبد

  57 4936.345 انكهٙ

 انتشغٛم

 انًُٓٙ

 7.788 2 15.577 انًزًٕػبد ثٍٛ
0.373 

 

0.690 

 

غٛش 

 دال
 20.887 55 1148.768 داخم انًزًٕػبد

  57 1164.345 انكهٙ

 انًتبثؼخ

 7.032 2 14.064 ثٍٛ انًزًٕػبد
0.424 

 

0.656 

 

غٛش 

 دال
 16.576 55 911.660 داخم انًزًٕػبد

  57 925.724 انكهٙ
انذسرخ 

انكهٛخ 

 نهًزبل

 األٔل

 332.083 2 664.166 ثٍٛ انًزًٕػبد
0.793 

 

0.458 

 

غٛش 

 دال
 418.954 55 23042.455 داخم انًزًٕػبد

  57 23706.621 انكهٙ

انًزبل انخبَٙ: يذٖ 

استفبدح انًؼٕلٍٛ يٍ 

 ثشايذ انتؤْٛم

 24.432 2 48.865 ثٍٛ انًزًٕػبد
1.619 

 

0.207 

 

 غٛش

 دال 
 15.093 55 830.118 انًزًٕػبدداخم 

  57 878.983 انكهٙ
انًزبل انخبنج: 

انظؼٕثبد انتٙ 

تؼٛك اْذاف ثشايذ 

 انتؤْٛم

 1.841 2 3.682 ثٍٛ انًزًٕػبد
0.019 

 

0.981 

 

 غٛش 

 دال
 97.089 55 5339.905 داخم انًزًٕػبد

  57 5343.586 انكهٙ

 انذسرخ انكهٛخ

 163.538 2 327.077 ثٍٛ انًزًٕػبد
0.226 

 

0.798 

 

 غٛش

 دال 
 722.978 55 39763.768 داخم انًزًٕػبد

  57 40090.845 انكهٙ

( أن جميع القيم االحتمالية لمدرجة الكمية الستبانة تقييم برامج ::يالحظ من الجدول رقم )
وىذا  (>727)التأىيل الميني لممعوقين ومجاالتيا الفرعية أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

حصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمؤىميم ير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إيش
 .الستبانة تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين ومجاالتيا الفرعيةالدرجة الكمية العممي عمى 

ويرى الباحث أيضًا أن عدم وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤىل  العممي في 
تقييم برامج التأىيل الميني لممعوقين ، وفي تقييم درجة استفادة المعوقين والمجتمع من برامج 

وفي تقييم درجة الصعوبات والمشكالت التي تواجو تحقيق أىداف التأىيل  التأىيل الميني،
الميني، يرجع إلى أن  تقييم ىذه البرامج ال يرتبط بمؤىالت أفراد عينة الدراسة العممية، إذ أن  
جميع العاممين في مراكز التأىيل الميني لممعوقين في محافظتي دمشق والقنيطرة بغض النظر 

واالختصاصات التي يشغمونيا بحكم ىذا المؤىل ، ىم مدركين تمامًا لكافة  عن المؤىل العممي
تواجييا ىذه المراكز بحكم احتكاكيم   يشروط مراحل التأىيل الميني وصعوباتيا ومشكالتيا الت
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الدائم باألفراد المعوقين واطالعيم عمى كافة اإلمكانات المادية والفنية المتوفرة، ومشاركتيم جميعًا 
 التأىيل القائمة في ىذه المراكز. عممياتبكافة 

 

 الدراسة: توصيات ومقترحات -ثانياً 
في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية من نتائج ميدانية يمكن تحديد مجموعة من المقترحات 

 :ومنيامجال تحسين برامج التأىيل الميني لممعوقين  التي يمكن أن تكون ذات فائدة في
التأىيل الميني  استراتيجيات تدريبية لتطوير البرامج الخاصة بمراحل وضع عمى العمل .1

لممعوقين)التقييم الميني، التوجيو واإلرشاد الميني، التييئة المينية، التدريب الميني، التشغيل 
 .الميني، المتابعة(  وتنفيذىا بشكل جيد في مراكز التأىيل الميني

 دعم المساىمات التي تقوم بيا خالل من ذلكو المعوقين األفراد لتشغيل  توفير فرص عمل .2
لتسييل قيام مشاريع إنتاجية ومنح القروض  المال رأس في والجمعيات األىمية الحكومة

 .خاصة باألفراد المعوقين
تذليل الصعوبات والمشكالت التي تقف خمف تحقيق أىداف برامج التأىيل الميني لممعوقين  .3

 سورية.مراكز التأىيل الميني في جميع في 
وضع خطة وطنية شاممة لتحقيق االستفادة القصوى من برامج التأىيل الميني بالنسبة  .4

 سرىم والمجتمع عامة.أمعوقين و لم
جبارو  المعوقينوتشغيل  بتأىيل الخاصة القوانين لتنفيذ آليات تطوير .5  عمى العمل أصحاب ا 

 .المعوقين لتشغيلالمقررة  بالنسبة دالتقي  
لممعوقين من خالل تسييل إجراءات  مناسبة عمل فرص توفير عمى األعمال رجال تشجيع .6

 ليم.تنفيذىا 
من خالل إخضاعيم لدروات تدريبية  لممعوقين الميني التأىيل مجال في العاممين كفاءة رفع .7

 .إبقائيم باستمرار عمى أحدث التطورات في ىذا المجالمن أجل  مستمرة
 بمتغيراتوعالقتيا وحاجاتو  وصعوباتو مشكالت التأىيل الميني لممعوقين  دراسةالقيام ب .8

 األزمة السورية الحالية في كافة المحافظات السورية.
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 المراجع العربية :

، دار صادر ،  61، مجمد  6ط،  لسان العرب( : 6774ابن منظور ، جمال الدين  محمد بن مكرم ) .1
 لبنان .،  بيروت

 دار الشؤون االجتماعية والعمل،  6ط،  (: تأهيل ورعاية متحدي اإلعاقة1002مدحت ،) ، رأبو النص .1
 . عمان ، األردن ،

مؤتمر التربية الخاصة العربي : الواقع ورقة مقدمة إلى :  (1003، محمد وليد موسى ) البطش .3
 .  الجامعة األردنية ، عمان ، األردن،  والمأمول

.خفاعليةةةن ء ةةةاس تشيةةةال االتياةةةح  عةةةاين   ارعةةة  علةةة  عي ةةةن  ةةةةر ين  (خ.7002جبررر خوخة.)ررر .  .4

  سا) خماجستي خغي خمنش. ةخ.خكلي خا)ت بي خ:خجامع خدمشقخ.

 6ط ،وتجارب معاصرة في تقويم أداء التمميذ والمدرس  اتجاهات ( ، 1000جابر )  جابر ، عبد الحميد .3
 دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر . ، 

، منشورات الجمعية النسائية بجامعة   تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة(: 1002الحسيني، عمي حماد) .4
 ، أسيوط. أسيوط لمتنمية

 درار الهدى ،  ، وتطبيقاتهنموذج التدريس الهادف أسسه  ( :6777حشروبي ، محمد الصالح ) .2
 الجزائر .

أثر التأهيل المهني عمى التوافق النفسي واالجتماعي لممعوقين  (:1000ثناء هاشم نعمان ) الخزندار، .6
 القاهرة، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة عين شمس.،في محافظات غزة 

، مجمة  نظر المنتفعين منهاقويم برامج التأهيل المهني من وجهة ت( : 6770الخطيب ، جمال )  .7
 . 6، العدد  5أبحاث اليرموك ، مجمد

،  6ط ،الدليل الموحد لمصطمحات اإلعاقة والتربية الخاصة والتأهيل(: 1006) الخطيب، جمال .11
 المكتب التنفيذي، البحرين.

، الجامعة األردنية  برنامج تدريب األطفال المعوقين( :  1006الخطيب ، جمال ، الحديدي ، منى )  .11
 ، عمان .

 .األردن، مكتبة الفالح  ، المدخل الى التربية الخاصية:  (1003الحديدي ،منى )، الخطيب ،جمال  .11
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،األكاديمية العربية  المعاقون بصرياً  (:1002إيهاب عبد العزيز) ، ،الببالوي محمد محمود، خضير  .61
 الرياض. ، لمتربية الخاصة

 ،قضايا معاصرة لمتربية الخاصة، مقدمة لواقع التأهيل المهني التوحديين   : هـ(6216) رفيق ،صفـاء .62
 جامعة الممك سعود، السعودية .

(: منظور لمممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لمتغمب عمى 1006) الرنتيسي، أحمد محمد .63
منشورة ،كمية رسالة ماجستير غير  ، المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركيًا بفرص العمل

 الخدمة االجتماعية ،جامعة حموان.
  عمان . والنشر، دار الفكر لمطباعة، قضايا ومشكالت في التربية :  (6776لروسان ، فاروق)ا .11
 ، دار الفكر، عمان.6، طأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة(: 1003الروسان، فاروق) .65
 ، المطبعة األردنية ، عمان ،األردن . التخمف العقمي(  : 6763الريحاني ، سميمان ) .13
 ، عمان ، دار الفكر، األردن. تأهيل ذوي الحاجات الخاصة(: 1001الزراع ، نايف عابد ) .67
 دار المطبوعات لمنشر، األردن.،  6ط، التأهيل المهني لممعوقين(: 6771الزعمط، يوسف) .11
دار الفكر لمطباعة والنشر، عمان، ،   1ط،  التأهيل المهني لممعوقين( :  1000الزعمط ، يوسف ) .11

 األردن . 
 ار الفكر، عمان.،  1ط، التأهيل المهني لممعوقين(: 1003) الزعمط، يوسف .11
،  التأهيل المهني واالجتماعي لممعوقين برنامج التنمية االجتماعية واألسرية:  ( 6777سالم ، ياسر) .13

 جامعة القدس المفتوحة ، عمان ،األردن .
 ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، مصر .تـأهيل المعوقين ( : 6761) إسماعيلشرف ،  .12
تقديم فعالية برامج التأهيل المهني لممعوقين من وجهة (: 1060الشمري، مشوح بن هذال الوريك ) .13

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، السعودية.نظر المعوقين والمشرفين ورجال األعمال
مكتبة الممك فهد الوطنية ، الرياض ،  ، تأهيل المعوقين وارشادهم( : 6776الشناوي ، محمد ) .11

 السعودية.
، التطورات المعاصرة وتحديات المستقبل في مجال تأهيل المعوقين(: 1000الشناوي، محمد محروس) .15

 مداوالت المؤتمر الدولي الثاني لإلعاقات والتأهيل ، مصر .
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، رسالة  التأهيل وعائدها بمؤسسات رعاية المعوقينتكمفة برامج (: 6771الشهري، صالح بن محمد ) .16
 المركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب، الرياض. ، ماجستير غير منشورة

عمان ،  ، ، دار البازوري اإلعاقة الحركية والشمل الدماغي( : 1005الصفدي ، عماد حمدي ) .17
 األردن.

، اإلسكندرية ،  سيايات الرعاية االجتماعية في المجتمعات النامية ( : 6772عبد الرحمن ، عبداهلل )  .10
 دار المعرفة االجتماعية ، مصر .

معايير التأهيل المهني لممعوقين سمعيا ومدى تطبيقها في مراكز (:  1002) إسماعيلعبد القادر ،  .16
لة ماجستير غير ، رسا المهني الحكومية لممعوقين في األردن ومعوقات تطبيقها والتشغيلالتأهيل 

 منشورة ، الجامعة األردنية ، عّمان .
،  القياس والتقويم التربوي واستخدامه في مجال التدريس الصفي( : 1006عبد الهادي ، نبيل ) .31

 الطبعة الثانية ، دار وائل لمنشر ، عمان ، األردن .
 ، دار صفاء لمنشر، األردن.تأهيل المعاقين(: 1005عبيد، ماجدة السيد ) .11
تع فةةةةن تعلتةةةةح   ارعةةةة ييي فةةةةح   اتسر يةةةةن   ع ءيةةةةن    ةةةةر ين (خ.خ7002ع ابرررروخوخ.)ررررا . خ .44

 .خ سا) خماجستي خغي خمنش. ةخ.خكلي خا)ت بي خ:خجامع خدمشقخ.خءأ ا يب اع يل    لرك

محددات قبول األشخاص المعوقين في مراكز التأهيل المهني في : (  1001عسراوي ، سحر )  .13
، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ،  ئي االجتماعي فيهامحافظة عّمان ودور األخصا

 عّمان .
: آراء المدربين والمتدربين نحو برامج التأهيل المهني لممعوقين (  1004العنزي ، عبداهلل بن صالح ) .14

 ، رسالة ماجستير منشورة ، جامعة الممك سعود ، المممكة العربية السعودية .حركيا 
 ، غزة ، فمسطين . ورقة عمل بعنوان اإلعاقة والتأهيل المجتمعي( :  1004عوادة ، رنا محمد )  .15
، الطبعة األولى ،  دار  المنهاج التعميمي والتدريس الفاعل( : 1004الفتالوي ، سهيمة محمد كاظم ) .33

 الشروق لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن .

، المكتب الجامعي الحديث،  المعوقين في الوطن العربيواقع رعاية (: 1006) فهمي، محمد سيد .17
 اإلسكندرية. 
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 ، منظمة العمل الدولية ، جنيف . تأهيل وتشغيل المعوقين (،6772القريوتي ، يوسف ،) .01
، المدخل إلى التربية الخاصة(: 6773القريوتي، يوسف؛ السرطاوي، عبد العزيز، الصمادي، جميل) .26

 . اإلمارات العربية المتحدة دار القمم ،،الطبعة األولى 
االتجاهات المعاصرة  ح ندوة حول ، التأهيل المهني لممعوقين سمعيا:  (1000إبراهيم ) ، القريوتي .21

وزارة المعارف األمانة العامة لمتربية الخاصة بالتعاون مع  ،  لمتعميم والتأهيل المهني لممعاقين سمعيا
 اليونسكو ،الرياض.

تقويم ممارسة طريقة تنظيم المجتمع بمنظمات التأهيل (: 1001الكربيجي ، سامح موسى محمد) .21
،القاهرة، رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية  االجتماعي لممعوقين وعالقتها بتحقيق أهداف المنظمات

 الخدمة االجتماعية، جامعة حموان.
،  وأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصةالقياس والتقييم، (: 1003، تيسير مفمح ) كوافحة .22

 ، عمان، األردن، دار المسيرة.1ط
 ، دار الوفاء ، اإلسكندرية . (: التأهيل المجتمعي لذوي الحاجا الخاصة1005محمد سعيد ، فهمي ) .23
، التأهيل الشامل لذوي االحتياجات الخاصة(: 1003مسعود، وائل، محمد، عبد الصبور، مراد، محمد ) .24

 األكاديمية العربية لمتربية الخاصة، الرياض. ،6ط
،  لممعاقينممارسة طريقة تنظيم المجتمع لتدعيم الخدمات المقدمة (: 1002) مسمم، عمي سيد عمي .25

 ، بحث منشور في المؤتمر العممي السابع عشر، كمية الخدمة االجتماعية جامعة حموان.القاهرة
، مجمس التعاون لدول الخميج ذوي االحتياجات الخاصةتدريب (: 1001) المطر، عبد الحكيم بن جواد .26

 العربية، البحرين.
درجة امتالك المعاقين الممتحقين بمراكز التأهيل المهني ( :  1005ممحم ، عايد محمد أحمد ) .27

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عّمان . لمهارات الحياة االنتقالية
مؤتمر العمل العربي ، الدورة العشرون ،  ،تأهيل وتشغيل المعوقين( : 6771منظمة العمل العربية ) .01

 عمان ،األردن . 
كفاءة التخطيط لبرامج التأهيل المهني في استيعاب سوق العمل (: 6774المنيع، هيا عبد العزيز ) .36

 تماعية لمبنات ،الرياض.، رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية الخدمات االجلممعوقين المؤهمين
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 ، دار النهضة العربية، بيروت.الخدمة االجتماعية الطبية(: 1000اس، أحمد فايز)مالن .31
، دار وائل  ذوي االحتياجات الخاصة وتأثيرهم عمى األسرة والمجتمع(: األطفال 1001)نصراهلل ، عمر .31

 ، عمان .
 ، عمان األردن . 6، دار أسامة ط اإلعاقة السمعية من مفهوم تأهيمي( : 1007نيسان ، خالدة ) .32
)سيد مرسي ، مترجم( ، مؤسسة فرانكمين ، القاهرة  : أسس التأهيل المهني( 6761تون ، كينث )مهامي .00

 ، مصر .
 (، الجمهورية العربية السورية ، سوريا.1110وزارة الشؤون االجتماعية ) .01
 ،التأهيل المهني لممعوقين ،واقع ومستقبل مؤسسات المعوقين في األردن  ( :6762يحيى ، خولة ) .02

 صندوق الممكة عمياء لمعمل االجتماعي تطوعي األردني ، عمان ، األردن
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 الدراستهالحق                            

 (.2004( لعام )34القانىى رقن ) (1امللحق )-

 (2015( م.و . لعام )1قرار جملس الىزراء رقن ) (2امللحق )-
 بأمساء السادة احملكوني ألداة الدراست.  قائوت( 3امللحق )-

استبانت تقىين براهج التأهيل املهني للوعىقني ( 4امللحق )-
 يف صىرتها النهائيت.
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 (1الممحق رقم )
 (.2004( لعام )34القانون رقم )

 رئيس الجميورية 

 بناًء عمى أحكام الدستور 

 م  12/6/1002ىـ  و 21/5/2215وعمى ما أثره مجمس الشعب في جمستو المنعقدة بتاريخ 

 الفصل الرابع

 الخدمات  المقدمة  لألشخاص المعوقين

 تقدم الدولة إلى المعوقين الخدمات اآلتية : -9-المادة 

 أوال : في المجال الصحي :

سسات الصحية  العامة وتحدد ىذه تقديم الخدمات الوقائية والعالجية مجانًا من خالل المؤ   -1
 الخدمات بقرار  من وزير الصحة 

عادة التأىيل لتقديم الخدمات العالجية والتأىيمية  -2 تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وا 
 لممعوقين .

تخصيص مركز صحي لممعالجة الفيزيائية  خاص بالمعوقين عمى األقل في كل محافظة لتقديم  -3
اإلعاقة وتسجيل األطفال المعرضين إلصابة باإلعاقة ومتابعة  خدمات الكشف المبكر عن

 أوضاعيم وتقرير العالج الالزم ليم 
منح وثيقة الفحص الطبي لممقبمين عمى الزواج بعد إجراء التحاليل الطبية الالزمة لمخطيبين  -4

 وخاصة األقرباء وذلك من قبل أطباء معتمدين ليذا الغرض من قبل وزارة الصحة .
تسجيل المولود حديثًا لدى دائرة األحوال المدنية بموجب وثيقة طبية تبين قيام الطبيب بإجراء  -5

 فحص شامل لممولود يتضمن الكشف المبكر عن اإلعاقة .
إحداث سجل عام لإلعاقة في مركز دعم القرار في وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب  -6

 اقة في الجميورية العربية السورية المركزي لإلحصاء لتكوين قاعدة بيانات حول اإلع

 ثانيًا : في مجال التربية والتعميم العالي والرياضة : 
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 االىتمام بتربية األطفال المعوقين في مرحمة الطفولة المبكرة . -1
توفير التعميم األساسي لممعوقين جسميًا في سن المدرسة سواء التعميم النظامي أو في المعاىد  -2

 بين الوزارة ووزارة  التربية وفق أسس تحدد بالتنسيق 
 منح الب الجامعات من المعوقين  جسميًا  والصحية أولوية القبول في المدن الجامعية  -3
إحداث تخصصات في المؤسسات التعميمية والصحية في مجاالت اإلعاقة الجسمية والعقمية بما  -4

 يضمن إعداد كوادر متخصصة ليذا الغرض
األنشطة الرياضية ، وتشجيع  رياضة  المعوقين جسميًا ضمن توفير ما يمزم لممارسة المعوقين  -5

 المدارس والمعاىد 
تخصيص عدد من المقاعد  لممعوقين جسميًا في بعض  كميات  العموم اإلنسانية  في الجامعات  -6

السورية لمتفاضل عمييا بشكل خاص بمعزل عن الحد األدنى  لمجموع الدرجات  المطموب سنويًا 
 ليذه الكميات .

 لثًا  : في مجال التأىيل والعمل :ثا

يمنح  المعوق جسميًا أفضمية لالستفادة  من القروض  التي تمنحيا  الييئة العامة لمكافحة   -1
البالة وأنشطتيا ويعفى من الرسوم والضرائب  المترتبة عمى تأسيس ىذه المشاريع  التي تمنح  

 ىذه القروض  من أجميا .
يات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأىيل المعوقين وتحدد شروط الشركة يجوز لموزارة التعاقد مع الجمع -2

 بقرار يصدر عن الوزير 
يستفيد صاحب العمل في القاع  الخاص ممن يشغل معوقين زيادة عمى النسبة  المحددة   -3

لتشغيل المعوقين  في القوانين  واألنظمة النفذة من حسم عمى ضريبة  الدخل  وذلك بمقدار الحد 
ألجر  عن كل  معوق يشغمو لديو زيادة عن تمك النسبة ، شريطة حصول صاحب األدنى   ل

 العمل عمى بيان يثبت ذلك من الوزارة 

 رابعًا : في مجال توفير البيئة المؤىمة :

تراعي وحدات اإلدارة  المحمية عند منح أي ترخيص  لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد  -1
بالمعايير والشرو والمواصفات الفنية  واليندسية والمعمارية الواجب  توفرىا  في المباني  

حدائق .... (  وما أمكن  من   المباني   -طرق  –والمرافق  العامة الجديدة ) أرصفة 
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% من قيمتيا األساسية لكي تمبي  احتياجات المعوقين  5مة ، بما ال يمس والمرافق القدي
 وحركتيم 

توفير أجيزة ومعدات ومرافق اتصاالت عامة ما أمكن ذلك لتتالءم واحتياجات  المعاقين   -2
 جسميًا  ومنحيم األولوية  في الحصول عمى وسائل االتصال  المختمفة 

حدات اإلدارية مجانًا إلحداث المعاىد من قبل يجوز تخصيص أراض من أمالك الدولة والو  -3
 الوزارة والجمعيات .

يخصص في وسائل النقل العامة الجماعية مقاعد قريبة من األبواب ويمصق عمييا الشعار  -4
 الخاص بالمعوقين 

 خامسًا :  في مجال اإلعالم والتوعية :

المقروءة وبالتعاون مع الوزارة تتولى وزارة اإلعالم من خالل وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة و  -1
 تقديم برامج التوعية في المجالين اآلتيين :

 التعريف باإلعاقة وأنواعيا وأسبابيا وكيفية اكتشافيا والوقاية منيا والحد من تفاقميا . -
التعريف بحقوق المعوقين واحتياجاتيم والخدمات الواجب تقديميا ليم ، وبقدراتيم عمى اإلسيام   -

 جتمع .في بناء  الم
تقوم وزارة اإلعالم بتخصيص نافذة تميفزيونية  لمصم  في البرامج  العامة ، وتشجع دور النشر  -2

 العامة والخاصة عمى إصدار وسائل  تعميمية وتثقيفية لممعوقين 

 سادسًا : في مجال  اإلعفاءات  والخدمات :

االستخدام الشخصي تعفى من جميع  الرسوم الجمركية  مستوردات  األجيزة الخاصة حصرًا ب -1
 لممعوق  ، وتحدد  ىذه األجيزة بقرار  من رئيس مجمس الوزراء  بناًء  عمى اقتراح  الوزير 

 يعفى المعوق من رسم  الطابع في جميع معامالتو  الشخصية  مع الجيات العامة   -2
 يعفى المعوق من رسم  دخول األماكن  العامة األثرية  والثقافية  -3
ة لألسرة  الفقيرة التي تتولى  رعاية المعوقين  شمل دماغي ويحدد يجوز صرف إعانات مالي -4

 مقدار اإلعاقة بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية 
 تعفى مشاريع الجمعيات التي يتبرع الميندسون بتنفيذىا مجانًا من الرسوم واألتعاب اليندسية  -5

% في وسائل 50وفق نوع اإلعاقة وما يرد في باقة المعوق تخفيضًا بنسبة   يمنح المعوق  ومرافقو
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 النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هالحق البحث

 

 
461 

 

 (1الممحق رقم  )
 (2015( م.و . لعام )1قرار مجمس الوزراء رقم )

 الجميورية العربية السورية 

 رئاسة مجمس الوزراء

 ( م . و1قرار رقم )

 الوزراء  مجمس

 2005/ لعام 40بناًء عمى أحكام المرسوم التشريعي رقم /

/ لعام 50/ من القانون األساسي لمعاممين في الدولة رقم /7وعمى أحكام الفقرة /ثانيًا من المادة /
2004  

 المتضمن إحداث وزارة العمل  2013/ لعام 15وعمى المرسوم التشريعي رقم /

 2014لعام  273وعمى المرسوم رقم 

 10/1/2015تاريخ  1/43وعمى اقتراح السيد وزير العمل بكتابة  رقم ت د /

 6/1/2015وعمى ما تقرر في جمسة مجمس الوزراء المنعقدة بتاريخ 

 يقرر ما يمي :

/ من 7يقصد بالشخص المعوق في مجال تطبيق حكم الفقرة /ثانيًا / من المادة / –( 2المادة )
ـ كل شخص ذي إعاقة يحمل بطاقة معوق  2004/ لعام 50ولة رقم /القانون األساسي لمعاممين بالد

 صادرة عن مديرية الشؤون االجتماعية المختصة استنادًا إلى :

 التصنيف الوطني لإلعاقة المعتمد أصواًل . –أ 

تقرير المجنة المركزية  لممعوقين في الحاالت المعروضة عمى المجنة وغير الواردة  في  –ب 
 لإلعاقة  التصنيف الوطني
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 يشترط لتعيين الشخص المعوق : –( 1المادة )

: أن يكون حائزًا المؤىل العممي المطموب لمتعيين في  في وظائف الفئات األولى  والثانية والثالثة -1
 ىذه الفئات .

: أن يكون حائزًا المؤىل العممي  المطموب لمتعيين في ىذه الفئة ومؤىال  في وظيفة الفئة الرابعة -2
مميًا من أحد  المعاىد المعتمدة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية ، أو المعاىد التابعة تأىياًل ع

 لمجيات العامة األخرى المرخصة أصواًل .
 : أن يكون حاصاًل عمى بطاقة اإلعاقة وبموجب عقود سنوية  في وظيفة الفئة الخامسة -3

% 4ة وذلك ضمن نسبة ال تتجاوز تمتزم الجيات العامة بتعيين األشخاص ذوي اإلعاق – (3المادة )
 من الوظائف الواردة في مالكاتيا.
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 ( 3الممحق رقم)

 الدراسة اةقائمة بأسماء السادة المحكمين ألد                     
 المكان الوظيفة االختصاص العام والدقيق االسم م
1 

 د. عزيزة رحمة*
اإلحصاء في التربية وعمم 

 النفس
في قسم أستاذ مساعد 

 جامعة دمشق القياس والتقويم

2 
 تربية خاصة د. دانيا القدسي**

أستاذ مساعد في قسم التربية 
 جامعة دمشق الخاصة

3 
 تربية خاصة د. رجاء عواد**

مدرسة في قسم التربية 
 الخاصة

 جامعة دمشق

4 
 د. رنا قوشحة**

القياس والتقويم )قياس 
 قدرات عقمية(

قسم القياس  مدرسة في
 والتقويم

 جامعة دمشق

د. آذار عبد  5
 المطيف**

 تربية خاصة
مدرس في قسم التربية 

 الخاصة
 جامعة دمشق

6 
اإلحصاء في التربية وعمم  د. عزيزة رحمة*

 النفس
أستاذ مساعد في قسم 

 القياس والتقويم
 جامعة دمشق

7 
مدرس في قسم التربية  تربية خاصة د. انتصار مقمد

 الخاصة
 جامعة دمشق

8 
 تربية خاصة أ. سيام عباس

رئيسة قسم التأىيل والتدريب 
في المنظمة السورية 

 لممعوقين آمال

المنظمة السورية 
 لممعوقين آمال

 
 اختصاصي توحد تربية خاصة د. عدنان سكر 9

المنظمة السورية 
 لممعوقين آمال

أ.باسمة  10
 الشاىين

المنظمة السورية  أخصائية توحد تربية خاصة
 لممعوقين آمال
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 (2الممحق رقم  )                                
 النيائية استبانة تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين في صورتيا 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم.....
 المحترم : أخي العامل

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو............
تقويم برامج التأىيل الميني لممعوقين من وجية نظر العاممين بيا ( (بعنوان  بدراسة أقوم أنني أفيدكم

الدراسة  ىذه ، وتأتي وتطويرىا تحسينيا في اإلسيام بيدف ، لمعرفة مدى فعالية تمك البرامج
في التربية الخاصة ، كمية التربية جامعة دمشق  الماجستير درجة عمى الحصول لمتطمبات استكماالً 

. 
بين أحد أنكم وحيث  بجميع المرفقة بتعبئة االستبانة التكّرم آمل ،فإنَّني الميني التأىيل ببرامج المدرِّ
عطائيا فقراتيا  عمماً  الدراسة، ىذه نتائج عمييا تعتمد أىمية من لما إلجاباتكم ،وذلك وقتكم من جزءاً  وا 

 .العممي البحث ألغراض إالّ  ٌتستخدم ،ولن تاّمة  بسرّية سُتعامل التي ستقدمونيا المعمومات أنّ 
 .شاكرًا لكم عمى حسن تعاونكم مسبقًا.............والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

 
                                                                                               

 الباحث
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 المعمومات األّولية :أواًل : 

 القنيطرة   اسم المركز الذي تعمل فيو : برزة 

 أنثى   الجنس : ذكر 

 جامعي أو أكثر  معيد   ثانوي   المؤىل العممي : أساسي 

 الوظيفية :.....................المرتبة 

 ( سنوات5أكثر من )           ( سنوات5عدد سنوات الخبرة :..............أقل من) 

 عدد الدورات التدريبية التي أجريتيا : ...................

                                                برامج التأىيل المينيمراحل ثانيًا : 

 ىموافق ال موافق    التقييم الميني  -1 
 حد ما

غير 
 موافق

1 
يتوافر أشخاص مدربين ومؤىمين لمقيام بعممية 

 التقييم
   

2 
تتوافر أدوات التقييم االجتماعية المناسبة 
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  في 

 المركز 

   

3 
يتم تقييم المشكالت النفسية التي يعاني منيا 
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  قبل 

 البدء بتدريبيم 

   

يتم تقييم الخبرات التعميمية لذوي االحتياجات  4
 الخاصة لتحديد مياراتيم األكاديمية 

   

تُقيم القدرات والخصائص النفسية لذوي  5
 االحتياجات الخاصة داخل المركز 
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يتم تقييم ميول واىتمامات االشخاص ذوي  6
 االحتياجات الخاصة  المينية قبل التدريب 

   

تُقيم حاجات سوق العمل بشكل مستمر لتحديد  7
 المين المطموبة في سوق العمل 

   

8 
تُقيم أماكن التدريب المناسبة خارج المركز 
لتدريب األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  

 فييا 

   

9 
تقيم حاجات ُأسر األفراد ذوي االحتياجات 

 الخاصة  من قبل الفريق المختص
   

10 
تُقيم الحالة الجسمية والصحية لذوي 

 االحتياجات الخاصة داخل المركز 
   

    التوجيو واإلرشاد الميني -2 
    يتضمن فريق العمل مختص في التوجيو ميني  11

12 
 تتفق المينة التي يتدرب عمييا ذوي

 االحتياجات الخاصة مع سوق العمل 
   

13 
يدّرب األفراد ذوي االحتياجات الخاصة   

 الكتساب المينة التي يرغبون بيا 
   

14 
ُيوّجو األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  

 الكتساب المينة التي تناسب قدراتيم
   

15 
ُيوّجو األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  

 المينة التي تناسب سوق العمل الكتساب
   

16 
ُيزود األفراد بمعمومات تفصيمية عن العمل  

 الذي يناسب قدراتيم ليتمكنون من اختياره
   

17 
يشارك األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  في 
اتخاذ قرار  اختيار المينة التي سيتدربون 

 عمييا

   



 هالحق البحث

 

 
411 

 

18 
الخاصة  يشارك أىالي األفراد ذوي االحتياجات 

في اتخاذ قرار اختيار المينة التي سيتدرب 
 عمييا أبنائيم

   

    التييئة المينية  -3 
    يتضمن فريق العمل مختص تييئة مينية  19

20 
تتوافر برامج التييئة المينية المناسبة لألفراد 

 ذوي االحتياجات الخاصة  
   

21 
تُنّمى الميارات المينية األولية لممين الخاصة 

 بكل فرد معوق
   

22 
تُنّمي الميارات المينية عادات العمل السميمة 

 لدى األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  
   

23 
تُنّمى ميارات المحافظة عمى أدوات العمل 
وتنظيميا  لدى األفراد ذوي االحتياجات 

 الخاصة  

   

24 
يزّود األىالي بمعمومات عن المين المناسبة  

 لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة 
   

25 
يتم العمل عمى إكساب األفراد ذوي 
االحتياجات الخاصة المياقة البدنية المناسبة 

 لممينة 

   

ُينّمى حب العمل لدى األفراد ذوي االحتياجات  26
 الخاصة  

   

    الميني  التدريب -4 

27 
يوجد فريق عمل مدّرب عمى التعامل مع 

 األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  
   

28 
يرتبط ذوي االحتياجات الخاصة بعالقات جيدة 

 مع المدربين 
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توضع برامج التدريب بناء عمى أسس عممية  29
 معاصرة  

   

يتعاون المدّرب مع فريق العمل لضمان نجاح  30
 عممية التدريب 

   

    ُتراعى سيولة الحركة والتنقل داخل المركز  31

32 
يساعد التدريب عمى تزويد األفراد ذوي 
 االحتياجات الخاصة  بالخبرات الكافية لمعمل 

   

33 
يشارك األىالي بتدريب أبنائيم ذوي 

 االحتياجات الخاصة  
   

34 
يستمر تدريب األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  

 طيمة أيام األسبوع 
   

35 
ُيدّرب األفراد ذوي االحتياجات الخاصة عمى 
استخدام األجيزة التعويضية أثناء التدريب 

 الميني

   

36 
ُيدّرب األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  في 
مواقع العمل الفعمية وعمى معداتيم وفي جميع 

 ظروفيم 

   

37 
ُيتاح لممتدّرب فرصة التدريب مع مراعاة شروط 

 السالمة الالزمة  
   

ُتراعى الشروط الصحية المناسبة لألفراد ذوي  38
 االحتياجات الخاصة  في المركز

   

ُتراعى خصائص األفراد ذوي االحتياجات  39
 الخاصة  أثناء فترة التدريب 

   

تتوافر الظروف البيئية المناسبة لمتدريب كــ  40
 )اإلضاءة، البعد عن الضوضاء ، المساحة ( 

   

    ُتعّدل برامج التدريب بناء عمى نتائجيا 41
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يتوافر في المركز جميع األجيزة واألدوات  42
 الالزمة لمتدريب 

   

يتم تدريب األفراد ذوي االحتياجات الخاصة   43
 في منازليم 

   

44 
يوجد منّسق إداري لتنظيم العالقة بين أعضاء 
فريق العمل وأسر األفراد ذوي االحتياجات 

 الخاصة  

   

45 
ُتشارك ّأسر األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  

 في تدريب أبنائيم
   

    مجال التشغيل -5 

يتضّمن فريق العمل في المركز مختص  46
 تشغيل األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  

   

تؤّمن برامج التشغيل فرص عمل مناسبة  47
 لمخريجين من المركز

   

ُينّسق مختص التشغيل مع أصحاب المصانع  48
 والمؤسسات بشكل مستمر 

   

تشمل برامج التشغيل كافة مجاالت العمل في   49
 سوق العمل 

   

50 
ُتعّرف برامج التشغيل المجتمع المحّمي 
بإمكانات األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  

 الحقيقية 

   

51 

ُتجري برامج التشغيل دراسات حول أماكن 
العمل المناسبة لألفراد ذوي االحتياجات 

 الخاصة  في المجتمع المحمي 
 

   

    توجد برامج لمتابعة تطّور المين في السوق 52
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53 
ُتساعد برامج التشغيل عمى تعديل االتجاىات 
السمبية ألصحاب العمل نحو األفراد ذوي 

 االحتياجات الخاصة  

   

54 
 

تساىم برامج التشغيل في توعية األفراد ذوي 
االحتياجات الخاصة  بحقوقيم في أماكن 

 العمل 

   

55 
ُتساعد برامج التشغيل األفراد ذوي االحتياجات 

اتخاذ القرار باختيار مكان  الخاصة  عمى
 العمل المناسب ليم 

   

    مجال المتابعة  -6 

56 
يتضمن فريق العمل في المركز مختص 

 لمتابعة الخريجين 
   

57 
تتم متابعة الخريجين في أماكن عمميم بشكل 

 مستمر 
   

58 
يتم إعادة تدريب الخريجين في نفس مجاليم 

 مع التوسع في مجال تخصصيم 
   

59 
ُيقدَّم الدعم النفسي واالجتماعي لمخريجين في 

 أماكن عمميم 
   

60 
ُيدافع المركز عن حقوق األفراد ذوي 

 االحتياجات الخاصة  في أماكن عمميم 
   

61 
ُيساعد المركز األفراد ذوي االحتياجات 
الخاصة  بالتغمب عمى الصعوبات التي 

 تواجييم أثناء العمل 

   

62 
يتابع المركز اإلشراف عمى شروط العمل 
الصحية المناسبة لألفراد ذوي االحتياجات 

 الخاصة  في أماكن عمميم 

   

    توجد برامج لمتابعة تطّور المين في السوق  63
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 ثالثًا : مدى استفادة المعوقين والمجتمع من برامج التأىيل الميني
موافق الى  موافق العبــــــــــــــــــــــــارة الرقم

 حد ما 
غير 
 موافق

يكتسب األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  مينة  64
 مناسبة ليم بفضل البرامج المقدمة ليم

   

تُنّمي المراكز قدرات وميارات األفراد ذوي  65
 االحتياجات الخاصة  لمحصول عمى عمل 

   

تؤّمن المراكز فرص عمل مناسبة  لألفراد ذوي  66
 االحتياجات الخاصة  لمحصول عمى عمل

   

ُتغّير البرامج اتجاىات أفراد المجتمع نحو تشغيل  67
 األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  

   

ُتساىم البرامج في توعية األفراد ذوي االحتياجات  68
 الخاصة  بحقوقيم المينّية 

   

69 
ُتساىم البرامج في السعي لسن القوانين التشريعية 
الالزمة لحماية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة  

 مينيا

   

70 
تُفّعل المراكز مشاركة األىالي في تنمية ميارات 

 أبنائيم المينية 
   

71 
تُفّعل مراكز التأىيل دور األفراد ذوي االحتياجات 

 التنمية االقتصادية لبمدىم  الخاصة  في
   

 رابعًا : الصعوبات والمشكالت التي تعيق تحقيق أىداف برامج التأىيل الميني
موافق الى  موفق العبــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  الرقم

 حدما
غير 
 موافق

    إعاقة الشخص نفسو  72
    ضعف المكافآت المقدمة لممعوقين المتدربين  73
    كثرة غياب المعوق عن التدريب  74
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الحماية الزائدة من قبل أىالي األفراد المعوقين مما  75
 يؤثر عمى تدريبيم وتأىيميم 

   

    تقادم األجيزة واآلالت التي يتدرب عمييا المعوق 76
    صعوبة توفر المواصالت من والى المركز 77
    صعوبة نقل المعوقين الى أماكن عمميم  78
    موقع المركز وتواجده ضمن منطقة مزدحمة مرورياً  79
    تعدد فئات اإلعاقة الموجودة داخل المركز 80

81 
عدم إلمام بعض المدربين ببعض األساليب الخاصة 

 لمتعامل مع المعوق
   

    نقص الكوادر البشرية المدرَّبة لتأىيل األفراد المعوقين  82
    المبنى المعد ليذه الغاية  عدم مناسبة 83
    النظام الداخمي لممبنى غير مناسب  84
    قمة اإلمكانات المادية  85
    عدم توافر برامج التييئة المينية المناسبة  86

87 
عدم توفر التقييم والتشخيص المناسب لتحديد برنامج 

 التأىيل المالئم 
   

88 
برامج وخطط مينية مناسبة لألفراد  عدم توفر
 المعوقين

   

    عدم توفر البرامج التعميمية المناسبة  89
    قمة الدورات الداخمية لرفع كفاءة المدربين 90
    قمة الدورات الخارجية  لرفع كفاءة المدربين 91
    عدم وجود متابعة إدارية مناسبة  92

93 
قمة الحوافز التشجيعية لمعاممين من مدربين 

 وأخصائيين وغيرىم 
   

94 
مواجية األفراد المعوقين معارضة من قبل أصحاب 

 العمل لتشغيميم 
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معارضة العمال العاديين قبول العمال المعوقين في  95
 نفس المكان 

   

عدم إصدار القوانين والتشريعات الالزمة لتشغيل  96
 المعوقين 

   

عدم قدرة فريق العمل عمى إقامة عالقة إيجابية مع  97
 أسر األفراد المعوقين 

   

    جيل األسرة بقدرة أبنائيم المينية  98

99 
جيل األسرة بأىمية ودور مراكز التأىيل الميني 

 بتدريب أبنائيم 
   

 أية صعوبات أخــــــــــــــــــــــــــــــرى 

أذكرىا..........................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
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