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 امللخص:
وركزان على التأهيل املهين لذوي االحتياجات ،التعرض إىل مسألة التأهيل هتدف هذه الورقة البحثية إىل

اخلاصة ذلك ألنه يعد من أهم جماالت الرعاية االجتماعية، كما أن اهلدف األمسى والناتج النهائي من 
برانمج التأهيل املهين هو إعادة اندماج الشخص من خالل دخوله أو إعادة دخوله إىل احلياة االقتصادية 

ويستخدم مهاراته أفضل استخدام، مما حيقق له حتقيقا لذلك من ية يف عمل يتناسب مع قدراته واملتبق
 آاثر إجيابية اجتماعية ونفسية، وجيعله مشاركا يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلده.

 ة.اإلعاق ;ذوي االحتياجات اخلاصة  ;التأهيل املهين ;التأهيل الكلمات املفتاحية:
 

Abstract: 

This research paper aims to be exposed to the issue of rehabilitation, and we 

focused on the vocational qualification of people with special needs because it is 

one of the most important areas of social welfare, and the ultimate goal and the 

final product of the vocational rehabilitation programme is to reintegrate the person 

through entry or re-entry into economic life in a work commensurate with his or 

her abilities and the rest and use his skills best, thereby achieving positive social 

and psychological effects and making him involved in the process of economic and 

social development of his country. 

Keywords:Rehabilitation ;Vocational rehabilitation ;People with special needs ;

Disability. 

 مقّدمة: 
به منذ زمن، وذلك ملا له من أمهية يف حياة الفرد سواء العادي أو غري لقد بدأ االهتمام مبوضوع التأهيل وكل ما يلحق 

العادي، فقد ظهر االهتمام به وبدأ يتزايد يف الستينات يف العامل ككل، بعد أن أثبت الواقع ضرورة العمل التأهيلي 
ء أتهيل أويل أو إعادة بشكل كامل وشامل فمعظم املصانع واملؤسسات الصناعية أقرن بضرورة أتهيل الفرد العامل سوا

أتهيله فرغم توفر كل اإلمكانيات للعمل إال أنه ال بد من االعتماد على عملية التأهيل يف العمل قصد الوصول إىل 
 .نتائج إجيابية

أما إذا حتدثنا عن عملية التأهيل يف الدول العربية ومن بينها اجلزائر فإهنا أيضا عرفت اهتماما ملحوظا يف السنوات 
ة خاصة يف املؤسسات االقتصادية والصناعية إذا أهنا أدركت مدى أمهية التأهيل يف حياة األفراد ملا له من أتثري األخري 

إجيايب فعال ومل يقتصر على التأهيل األويل فقط الذي يعين ابلعامل عند دخوله ألول مرة العمل لتدريبه وهتيئته للعمل 
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قطاعات اخلدماتية لس العامل القدمي كما أن عملية التأهيل مشلت أيضا ابدون خوف أو ارتباك وأيضا إعادة التأهيل مي
 .والرتبوية ولكن ليس بشكل كبري

اإلشارة إىل أن برامج التأهيل املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة ختتلف ابختالف اإلعاقة وكذلك على حسب  جتدرو 
 طبيعة اجملتمع اليت تقام فيه مثل هذه الربامج.

 البحث:إشكالية 
يعد موضوع التأهيل املهين من أهم املوضوعات اخلاصة ابلرعاية االجتماعية ألنه ميس شرحية مهمة يف اجملتمع أال وهي 

إعادة فئة ذوي االحتياجات اخلاصة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعترب اهلدف األمسى من التأهيل املهين هو 
خوله إىل احلياة االقتصادية يف عمل يتناسب مع قدراته املتبقية إدماج الشخص املعاق من خالل دخوله أو إعادة د

ويستخدم مهاراته أفضل استخدام، فالتشغيل هو قمة العلمية التأهيلية وحمصلتها وهو للمعاق على ذات الدرجة من 
 .األمهية لغري املعاق

خطوات العملية التأهيلية ابلنسبة وعلى هذا األساس فاإلشكال الذي يتبادر لنا هو البحث يف: مدى فعالية وأمهية و 
  للفرد من ذوي االحتياجات اخلاصة من أجل إعداده للدخول إىل عامل الشغل وحتقيق اندماج شامل وكلي يف اجملتمع؟

 أهداف البحث:
 .التأهيل املهين من جانبخاصة هبا يتعلقماو مشكلة ذوي االحتياجات اخلاصة حماولة معاجلة -
الصحيح  فهم التشخيصمبادئ وخطوات العملية التأهيلية خاصة يف اجلانب املهين، من أجل أهم التعرف على -

 قدراته. للفرد املعاق وما يناسب
 تعرقل عملية التأهيل املهين من أجل جتاوزها مستقبال.معرفة أهم العوائق اليت -
 التعريف مبجال له عن طريقمن خالل ااتحة الفرصة مساعدة الشخص ذو اإلعاقة على االندماج يف اجملتمع -

 .التأهيل املهين
 واملتمثلة يف: تنادراسيف  اعتمدانهااليت فاهيم املهم أاول يف هذا املبحث نتنسالدراسة: ممفاهي :األولاملبحث 
 التأهيل املهين: ماألول: مفهو املطلب 

توجيهه ومتكينه من العمل، بدال من التأهيل املهين ميدان اجتماعي له أمهيته، إذ هو يعين ابلفرد العاجز ويقوم على 
إذالله وإخضاعه للمساعدات اليت ال تقيم له حياة. والتأهيل مادة أساسية يف برامج درس القوى العاملة وسوق العمل 
يف أي بلد من البالد، ولقد ظهرت أمهية التأهيل واضحة بعد احلروب القاسية اليت خلفت وراءها أعدادا هائلة من 

 . 1عملوحتول هؤالء بفضل نظم التأهيل الواعية إىل أانس هلم دورهم اخلطري يف اجملتمع، مبا قدموا وأنتجواالعاجزين عن ال
 ذوي االحتياجات اخلاصة: م: مفهو لثاينااملطلب 
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لقد ظهر مفهوم الشخص املعاق عوض الشخص القاصر، نتيجة لظهور مفهوم إعادة التكييف، حيث أن فئة 
 .2الفئات اليت تنتمي إىل جمال إعادة التكييفاألشخاص املعاقني، من 

املعاق  1955عرفت منظمة العمل الدولية يف دستور التأهيل املهين للمعوقني الذي أقره مؤمتر العمل الدويل سنة كما 
أبنه:'' كل فرد نقصت إمكانياته للحصول على عمل مناسب واالستقرار فيه، نقصا فعليا ونتيجة لعاهة جسمية أو 

 . 3'عقلية'
يف هذا املبحث ماهية التأهيل بصفة عامة، حيث سنعرج على مفهوم التأهيل  ضسنعر  الثاين:ماهية التأهيل:املبحث 

 بشكل عام ومدى أمهيته وأسبابه.
 تعريفات طرحت حول هذا املفهوم ولقد اخرتان من بينها التعريفات التالية:هناك عدة التأهيل:ممفهو  األول:املطلب 

التأهيل مبعناه الشامل هو: ''عملية تركز على الشخص ككل سواء كان الشخص معوقا أم شخصا غري معوق، فهو 
 . 4ليس كياان معزوال فثمة تفاعالت متواصلة بينه وبني بيئته''

األشخاص وابألخص ذوي االحتياجات اخلاصة فهي تعين: '' تلك العملية املنظمة وعملية التأهيل تعين مبختلف 
واملستمرة اليت هتدف إىل الوصول ابلفرد املعاق إىل درجة ممكنة من النواحي الصحية واالجتماعية والنفسية والرتبوية 

 . 5واالقتصادية''
متكني الشخص املعاق من بلوغ وحفظ املستوى الوظيفي أما تعريف األمم املتحدة للتأهيل: '' التأهيل عملية ترمي إىل 

 .6األمثل على الصعيد البدين أو الذهين أو النفسي أو على الصعيد االجتماعي''
فالتأهيل إذن رسالة ذات قيمة اجتماعية وإنسانية واهلدف العام منه هو منع املعاقني من االنسحاب من خضم احلياة 

اد على أنفسهم.  كما يشري مصطلح التأهيل عادة إىل الطريقة املتبعة إلعادة متكني االجتماعية ومساعدهتم يف االعتم
 األفراد الذين ولدوا وهبم إعاقة والذين ختتلف احتياجاهتم عن األفراد الذين أصيبوا ابإلعاقة نتيجة حلادثة أو مرض.

ولكنها تقلل من  ،وسليمضع طبيعي كما أن عملية أتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة هي عملية لن تعيد املعاق إىل و 
 املتبقيةأومقدرا مضاعفات اإلعاقة وحتاول إما تطوير مستوى املعاق وصوال إىل أفضل مستوى ممكن بناءا على قدراته 

احلد من التدهور يف القدرات املتبقية وحماولة احلفاظ عليها. وعملية التأهيل لدى ذوي االحتياجات اخلاصة هي 
ليست رهنا على الطبيب أو الطبيب املعاجل الطبيعي وغري حمصورة فقط يف العيادات الطبية، ولكن عملية متتد لتشمل 

 .7الفئة مع اجملتمع احمليط هبااجملتمع وبعض قوانينه، يف حماولة لزايدة تكيف هذه 
ة إعادة أو إرجاع الفرد الذي أصابه عجز بدين أو عقلي طارئ إىل أقصى ''فهو عملي إعادة التأهيل:أما مصطلح 

 .8تبطة بكل أوجه احلياة''حاالته املمكنة من حيث أداء الوظائف املر 
 بسبب الظروف البيئية. وابلتايل فهو يعين استعادة احلالة أو القدرة نتيجة إعاقة أو حادث
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 :أمهية التأهيل:الثايناملطلب 
تقوم عملية أتهيل املعاقني على أساس أن االهتمام الرئيسي يرتكز على اإلنسان ألنه الشخص املستهدف يف عملية 

العيش يف معزل عن بقية األفراد اآلخرين حيث أنه يعيش يف جمتمع إنساين وبشري قد يتأثر به التأهيل، وال يستطيع 
 أو يؤثر فيه كشخص وعضو يف هذا اجملتمع.

وتعترب عملية التأهيل مسؤولية اجتماعية عامة تتطلب التخطيط والعمل والدعم االجتماعي على كافة املستوايت، 
االنتقال ابملعاق من قبول فكرة االعتماد على اآلخرين إىل ضرورة االعتماد على  وكذلك فإن عملية التأهيل تؤكد على

الذات وذلك عن طريق االستقالل الذايت والكفاية الشخصية واالجتماعية واملهنية واستعادة الشخص املعاق ألقصى 
 .9درجة من درجات القدرة اجلسمية أو العقلية أو احلسية املتبقية لديه

عد االسرتاتيجي للتأهيل بشكل عام يف أن يعمل اإلنسان على استعادة كل أو بعض قدراته املفقودة كما يتمثل الب
 .10بطريقة متكنه من استغالل عناصره اإلنسانية ليكون مستقال متاما أو جزئيا حبياته

 التأهيل: سبابأالثالث: املطلب
 أمهها: هناك مربرات عديدة وأساسية لتقدمي اخلدمات التأهيلية للمعاقني

يعترب اإلنسان بغض النظر عن إعاقته صانعا للحضارة ولذلك ينبغي أن يكون هدفا مباشرا جملاالت التنمية  -
 الشاملة من خالل جهودها املتنوعة.

الشخص املعاق يعترب فردا قادرا على املشاركة يف جهود التنمية ومن حقه االستمتاع بثمارها إذا ما أتيحت له  -
 .11الالزمة لذلكالفرص واألساليب 

بل أيضا املعاقني مبختلف إعاقاهتم وبذلك  ،فقطإذا ما قلنا املوارد البشرية فال نقصد بذلك األفراد العاديني  -
علينا أن نضعهم يف احلسبان عند القيام بعمليات التخطيط واإلعداد للموارد اإلمنائية يف اجملتمع، مبعىن ترك 

عمال ألن هذا سيساعدهم وخاصة من اجلانب النفسي، وجيعلهم هلم فرص للقيام مبا يقدرون عليه من أ
 حيسون بوجودهم يف اجملتمع مع غريهم من األفراد.

واالندماج يف احلياة العادية، املعاقون مهما كانت درجة إعاقتهم، هلم دوافع وقدرات وقابلية للتعليم والنمو  -
لذلك من الضروري االهتمام أكثر بتلك القدرات واإلمكانيات وحماولة تنميتها قدر املستطاع، قد جند 
قدرات وإبداعات عالية وملفتة لألنظار أكثر من األفراد العاديني لذلك من املهم االنتباه إىل هذه النقطة 

 .12شى ويصبح الفرد حمبطا من جراء ذلك اإلمهالوحماولة تنميتها وتطويرها حىت ال تتال
املركز أو  ،األصلأو  ،اجلنسجلميع املعاقني احلق يف الرعاية والتعليم والتأهيل والتشغيل دون متييز بسبب  -

 ،او االنتماء السياسي.االجتماعي
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لتوفري فرص العيش الكرمي تعترب عملية التأهيل حقا للمعاقني يف جمال املساواة مع غريهم من املواطنني وذلك  -
 هلم.

تعترب التنمية الشاملة التأهيل جزءا منها وما تتطلبه هذه التنمية من تطوير يف اهلياكل والبنية االقتصادية  -
 .13واالجتماعية ركيزة أساسية يف القشاء على أسباب اإلعاقة مبختلف صورها

ه نوع من أنواع ر ابملبحث مفهوم التأهيل املهين ابعتمن خالل هذا ا ضوسنعر :املبحث الثاين: ماهية التأهيل املهين
 التأهيل العام، وكذلك سنتطرق إىل مبادئه وإىل أهدافه.

 املطلب األول: مفهوم التأهيل املهين:
ذكران سابقا أن عملية التأهيل بصفة عامة تشمل مجيع الفئات بدون متييز، غري أن ويف نفس الوقت تركز على فئة 

اخلاصة، كون أن هذه الفئة حتتاج إىل عناية خاصة، حبكم اهنا فئة تتصف ابحلساسية وهي حتتاج ذوي االحتياجات 
إىل متابعة مستمرة وجيب أن يتم توفري أتهيل مهين نفسي هلا يف البداية ومنها الدخول يف مرحلة التأهيل والتدريب 

توافق مع نفسها وهتيئ هلا فرص النجاح داخل املهين واليت تساعد تلك الفئة على تقبل ذاهتا أوال وتساعدها على ال
 عام املهن.

قد وضعت منظمة العمل الدولية التعريف اآليت: '' التأهيل املهين للمعاقني معناه ذلك اجلانب من عملية التأهيل ل
ا جيعل املعاق املستمرة املرتابطة الذي ينطوي على تقدمي اخلدمات املهنية كالتوجيه املهين والتدريب املهين والتشغيل مم

 . 14قادرا على احلصول على عمل مناسب واالستقرار فيه''
ويتصل بعمليت االختيار والتوجيه املهين مباشرة عملية اثلثة هي التأهيل املهين والذي يقصد به توجيه الشخص لعمل 
جديد يتفق مع حالته اجلديدة اليت تغريت عن حالته السابقة لدرجة جعلته غري صاحل للقيام بعمله السابق، ومن أمثلة 

عاقني واملسنني ففي أتهيل املرضى يبحث األخصائي عن عمل جديد للشخص املريض حبيث ذلك أتهيل املرضى وامل
عاقني الذين فقدوا قدرهتم على مزاولة أعماهلم ويف حالة املال يتعارض مرضه مع اإلنتاج والنجاح يف العمل اجلديد، 

األصلية للقصور الذايت أو العضوي إما نتيجة حلادثة أو ألنه قد ولد بطبيعته معاقا ويف هذه احلالة ال يكون هدف 
الة أتهيل التأهيل تغيري العمل األصلي بل إجياد عمل منذ البداية يتناسب مع انحية العجز وال يتعارض معه، ويف ح

املسنني يقوم األخصائي بقياس سابق للقوى اجلسمية والنفسية للمسن وتوجيهه لألعمال اليت يستطيع أدائها حسب 
حالته. ومن احلاالت اليت تتطلب التأهيل كذلك حاالت املصابني يف إصاابت الصناعة أو أبسباب األمراض الصناعية 

 حتويل هؤالء األشخاص العاجزين والذين يشعرون بعجزهم وختلفهم وضحااي احلرب، ويهدف التأهيل املهين بذلك إىل
 .15عن ركب اإلنتاج إىل فئة صاحلة للعمل قادرة على اإلنتاج والكسب واالعتماد على أنفسهم يف ذلك
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لى اد عمل يناسبه ويستغل ما لديه من قدرات ومهارات، مث تدريبه عجيفالتأهيل املهين هو معونة العاجز واملعاق على إ
هذا العمل، وإحلاقه به ومساعدته على التقدم فيه. فربامج التأهيل املهين تقتضي دراسة شاملة للفرد وحتليال مفصال 

 األعمال.و  ملختلف املهن
ونستطيع القول أن التأهيل املهين يستهدف إعادة تكييف الفرد من مجيع النواحي اجلسمية والنفسية واالجتماعية 

 واملهنية واالقتصادية.
آخر للتأهيل املهين هو "إعادة التأهيل املهين" وهي عملية تنمية إنتاجية املعاقني أو جسميا أو  وجهوهناك أيضا 

استعادة قدرهتم على اإلنتاج عن طريق التوجيه املهين، أو االختبار والتدريب والتوافق مع موقف العمل. ويتضمن 
 .16ومساعدة الفرد على العثور على عملبرانمج إعادة التأهيل تنمية املهارات اليت امهلت 

وللتأهيل املهين جانبان، حسب نوعية الفرد املعاق، واملطلوب أتهيله، فإذا كان هذا املعاق قد أعيق يف الكرب، بعد أن  
كان له مهنة حمددة ميارسها، فإن املطلوب يف هذه احلالة هو إعادة أتهيله، فهنا كان للفرد حييا ويؤدي عمال ما 

ادة تدريبه أو أتهيله مرة أخرى، إما يف نفس املهنة اليت كان ميارسها يف بصورة عادية، إال أنه تعرض إلعاقة تستلزم إع
عمله وحينئذ يتطلب ويتضمن برانمج إعادة التأهيل، تنمية املهارات اليت ضاعت أو أمهلت، وإما يف عمل آخر 
يتناسب مع 

جديدة تتفق مع ظروفه اليت هو  حالته اجلديدة، إذا كانت إعاقته ال جتعله الئقا لعمله األول، وهنا يدّرب على مهنة
 فيها يف حالته الراهنة.

أما اجلانب اآلخر، فهو للمعاقني الذين مل يكن هلم مهنة سابقة، ويراد أتهيلهم، فتنطبق عليهم الوسائل السابقة ذكرها 
اعية، مساعدة للتأهيل يف مهنة مناسبة، وجيب على أقسام التأهيل املهين والتشغيل ابلقوى العاملة أو الشؤون االجتم

الفرد بعد التأهيل املهين على العثور على عمل إما يف اجملال الصناعي أو التجاري أو ورشة، والربانمج الفعال ميّكن 
الشخص املعاق من أن يصبح عضوا مسامها يف اجملتمع وحيسن التوافق السيكولوجي بزايدة تقدير الذات، ورفع الروح 

 .17رانمج التأهيل والتشغيلاملعنوية، ويقصد ابلربانمج هنا ب
قبل الدخول يف عرض خطوات عملية التأهيل املهين، ال بد لنا أن مبادئ أساسية يف التأهيل املهين:املطلب الثاين: 

نلم ببعض املبادئ العامة األساسية اليت جيب ايضاحها مقدما، لكي يتسىن لنا فهم املقصود من اخلطوات اليت 
 إجياز هي:سنعرضها وهذه املبادئ يف 

  أبعاد شخصية اإلنسان: شخصية اإلنسان وحدة متكاملة متعددة األبعاد، مبعىن أهنا تتفاعل مع البيئة ككل
 متحد وتتكون أبعادها األساسية من:

 * الصفات العقلية والنفسية وأمهها: 
 القدرات العقلية، الذكاء العان والذكاء اخلاص )املواهب أو امللكات(. -
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 عالية أو املزاجية.احلالة االنف -
 حمتوايت العقل الباطن أو الالشعور. -

 * الصفات البدنية وهي:
 أجهزة اجلسم املختلفة كاجلهاز العظمي واجلهاز العضلي واجلهاز الدموي واجلهاز التنفسي والغدد املختلفة. -
 واللمس. ،والذوق،والشم،والبصراحلواس، السمع  -

إليها تفاعال مستمرا مع البيئة تتكون، امليول، اخلربات.وعلى هذا فإن العوامل نتيجة لتفاعل صفات الشخصية املشار 
 اليت جيب أن تكون يف اعتباران دائما عندما نبحث حالة الفرد لدارسة مشكالته وتوجيهه مهنيا هي:

 اخلربات. -امليول -الصفات البدنية -العقلية والنفسيةالصفات  -
ظروف البيئة ومالبستها وأثرها عليه، ويدخل يف األسرة والعمل واألصدقاء وظروف املعيشة وعلى ذلك ال جيوز  -

 .توجيه الفرد مهنيا على أساس صفة واحدة من صفاته الفردية
  ،اعتبار امليول أساسا لصالحية الفرد املهنية حبيث تتوقع امليول ال تدل على القدرات: من األخطاء الشائعة

جناحه يف أي مهنة مييل إليها إذا ما أعطي التدريب املناسب واحلقيقة خالف ذلك فقد مييل شخص إىل 
مهنة معينة مث يكتشف أنه ال يصلح هلا على اإلطالق مهما انل من تدريب أو تعليم، بل رمبا يكتشف أنه 

ألن امليل ال خيرج عن كونه عاطفة تكونت من تكرار مواقف حمبة إىل اإلنسان ترتبط  ال مييل إليها أصال
 ابلشيء الذي مال إليه.

  أساس التوجه املهين هو القدرات وليس اإلعاقات: اإلعاقات الظاهرة ليست مقياسا للقدرة أو العجز وإمنا
لذلك كان من اخلطأ حتديد مهن املقياس الصحيح هو ما تبقى للشخص من قدرات بعد إصابته ابلعجز، و 

 .وأعمال معينة تناسب كل عاهة
  مراعاة فرص العمل يف البيئة: ال تقتصر عملية التأهيل املهين على مالءمة قدرات الفرد ملطالب مهنة معينة

يوجه إليها مث يدرب عليها ويتقنها، وإمنا قد نكتشف بعد إعداده للمهنة إعدادا كامال ان تلك املهنة كاسدة 
 سوق العمل، ولذلك جيب أن يكون اختياران للمهنة مقصورا على املهن الرائجة أو املتوقع رواجها عند يف

استكمال تدريب املعاق عليها، وبعبارة أخرى جيب أن يلم القائمون ابلتأهيل املهين إملاما كامال بفرص العمل 
 . 18كسادالفعلية يف البيئة احمللية ويتابعون حالتها من حيث الرواج أو ال

 ميكن حتديد أهداف أتهيل املعاقني مهنيا يف األهداف التالية:املطلب الثالث: أهداف التأهيل املهين:
اهلدف األول:حتويل الفئات اخلاصة من طاقات مستهلكة إىل طاقات منتجة ويتم ذلك من خالل تدريبهم على مهن 

عض املهارات اليدوية وإكساهبم اخلربات الفنية املناسبة تتناسب مع قدراهتم وحتقيق الكفاءة املهنية هلم بتعليمهم ب
لطبيعة إعاقتهم واستعداداهتم واليت متكنهم بعد ذلك من ممارسة بعض احلرف او املهن يف املصانع أو املؤسسات، مما 



 1130-1116ص        Issn:2507-7333/ Eissn: 2676-1742جامعة زاين عاشور ابجللفة ـ اجلزائرجملة العلوم القانونية  واالجتماعية   

 

        2022السنة  مارس   -العدد  األول     -اجمللد السابع 

ة الذاتية يساعدهم على الشعور بقيمتهم وفاعليتهم وينمي ذواهتم وإحساسهم ابلرضا ويؤدي هبم إىل الكفاية االقتصادي
 واملسامهة يف اإلنتاج وزايدة الدخل القومي يف اجملتمع.

اهلدف الثاين: حتقيق أهداف إنسانية، حيث أن توفري خدمات التأهيل للفئات اخلاصة من شأنه أن خيفف من 
 مشكالهتم

وخيلصهم من التوترات الداخلية والضغوط اخلارجية واآلاثر النفسية واالجتماعية املرتتبة عليها وحيقق هلم السعادة 
 واألمن.

اهلدف الثالث: توفري الفرص املالئمة لتعليم الفئات اخلاصة: وذلك مبا يتناسب مع قدراهتم واستعداداهم، إىل جانب 
للعدالة االجتماعية بني أفراد اجملتمع اليت تدعوان إىل عدم إهدار القيم اإلنسانية فرص التوجيه والتأهيل املهين حتقيقا 

 وحقوق األفراد، ويف ذلك اعرتاف هلم كفئة إنسانية هلا كرامتها وحقها يف احلياة.
اهلدف الرابع:هتيئة أفضل الظروف لتنشئة الفئات اخلاصة تنشئة اجتماعية صاحلة وذلك من خالل مؤسسات رعايتهم 
وأتهيلهم لتنمية قدراهتم على التفكري الواقعي واملستقبلي وزايدة قدراهتم على حتمل املسؤولية والقدرة على األخذ 

 والعطاء.
اهلدف اخلامس: حتقيق الكفاءة الشخصية لكل فرد من الفئات اخلاصة: ويتضمن ذلك مساعدة الفئات اخلاصة على 
احلياة االستقاللية واالكتفاء والتوجيه الذايت واالعتماد على النفس ومتكني املعاق من تصريف شؤونه الشخصية، 

إمكاانته الشخصية واستعداداته العقلية واجلسمية والعناية الذاتية بدرجة تناسب وظروفه اخلاصة وذلك بتنمية 
 واالجتماعية. ،والوجدانية،والنفسية،واحلسية

اهلدف السادس:حتقيق الكفاءة االجتماعية للفئات اخلاصة: مبعىن غرس وتنمية اخلصائص واألمناط السلوكية الالزمة 
كساهبم املهارات اليت متكنهم من احلركة النشطةيف للمعاقني للتفاعل وبناء العالقات االجتماعية املثمرة مع اآلخرين وإ

 .19البيئةاحمليطة واالختالط واالندماج يف اجملتمع وإشباع احتياجاهتم النفسية من األمن واحلب والتفهم والثقة ابلنفس
الكتمال عملية التأهيل املهين يتطلب األمر تتبع  أهم معوقاته:و خطوات التأهيل املهين ومؤسساته املبحث الثالث: 

متامهذه مراحل معينة،كما أن هناك مؤسسات توكل إليها هذه العملية إضافة إىل وجود كم من العراقيل حتول دون ا
 وسنتناول كل هذا يف اآليت:العملية 

خلاصة هي عملية متكاملة املراحل، عملية التأهيل املهين لذوي االحتياجات ااملطلب األول: خطوات التأهيل املهين:
 وتتمثل خطوات التأهيل فيما يلي:

القيام بدراسة حالة الشخص املعاق دراسة عامة وشاملة، وذلك مبحاولة تقصي ظروفه االجتماعية واالقتصادية  -
 والثقافية واملهنية، مبعىن إيضاح النقاط الغامضة وجعلها معلومة حىت تسهل عملية أتهيله.
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التشخيص الطيب والنفسي، الفحص الطيب يشمل تقرير عن درجة العجز وطبيعته وقياس القدرات البدنية وحتديد  -
س القدرات العقلية وحماولة املواصفات والظروف املناسبة للعمل، ويشمل هذا التشخيص االختبارات النفسية وقيا

 اكتشاف املهارات واملواهب واإلبداعات اخلاصة ابألفراد.
اإلعداد البدين الستعادة قدراته اجلسمية، وذلك بتدريبه على استعمال األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية  -

 وتنمية قدراته ابلعالج الطبيعي.
فهم حقيقة مشكلته واختيار له املهنة املناسبة على حسب قدراته التوجيه املهين، مبساعدة الشخص املعاق على  -

 وإمكانياته، وابلتايل مساعدته على التكيف مع وضعه اجلديد، ومن األحسن إجراء اخبار له ملعرفة املهنة األنسب له.
اسب مع مطالب التدريب على العمل املالئم، ويرتكز أساسا على التدريب من الناحية البدنية والعقلية الذي يتن -

 العمل املوجه إليه وابلتايل تنمية املهارات والقدرات الالزمة للعمل.
تقدمي اخلدمات االجتماعية، كمساعدة األسرة ومصاريف االنتقال ومثن األدوات واملواد الالزمة لعملية التدريب لبدأ  -

بل أيضا متتد إىل اجملتمع الذي يعيش فيه الفرد  ،فقطالعمل اجلديد، هذه اخلدمات االجتماعية ال تقتصر على األسرة 
 املعاق.

 تشغيل الفرد املعاق يف عمل يتناسب وقدراته البدنية والعقلية وابلتايل يتالءم مع التدريب املهين املعد له. -
 .20املراقبة والتتبع هلذا الفرد ومعرفة إذا ما حلت مشكلته االجتماعية وإذا ما استقر يف عمله -

 الثاين: مؤسسات التأهيل املهين:املطلب 
ذاعت حركة التأهيل يف كثري من البالد األجنبية خاصة بعدما خلفته احلروب واحلوادث من عجزة ومعاقني ونظرا ملا 
يقرتن ابلصناعة احلديثة من حوادث كثرية وإصاابت. ومل تغفل الدول العربية عن اإلسهام يف هذه احلركة، ففي عام 

الشؤون االجتماعية والعمل املصرية أنشاء أول مؤسسة للتأهيل املهين لذوي االحتياجات م قررت وزارة 1953
اخلاصة، رسالتها رعاية العاجزين وذوي العاهات من خمتلف األعمار، وتوجيههم وتدريبهم مهنيا، ويقوم البحث 

نوعها يف الشرق  والتوجيه والتدريب فيها على أسس علمية يضعها أخصائيون فنيون، فكانت أول مؤسسة من
 .وهناك العديد من مؤسسات التأهيل املهين نذكر منها ما يلي:21األوسط

هذا املكتب هو أبسط أداة لتنفيذ عملية التأهيل املهين ويف نفس الوقت أحسن : مكتب التأهيل املهينالفرع األول: 
هذه الوسائل وأقلها كلفة. ويتكون مكتب التأهيل املهين من أخصائي اجتماعي له خربة ابلتأهيل املهين وكاتب، أو 

نة األخصائي يف عدد أكرب من األخصائيني االجتماعيني والكتبة حسب عدد احلاالت اليت خيدمها املكتب ومه
مكتب التأهيل هو أن يستقبل املصابني بعجز او مرض مستدمي الذين يتقدمون إليه ويتحقق من أن عجزهم مينعهم 
فعال عن مواصلة عملهم األصلي أوو مينعهم من مواصلة التعليم مث يستعني ابخلدمات املوجودة يف البيئة لفحصهم طبيا 

هيل ترسم صورة املستقبل املهين للمعاق، كما تشمل عملية التأهيل على ونفسيا ومهنيا مث يضع لكل منهم خطة أت
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تدريب مهين للمعاق يف منشأة مناسبة خيتارها األخصائي االجتماعي حسب املتاح يف البيئة مث يساعد األخصائي 
ين على هذه االجتماعي يف تشغيلهم مث يتابعهم حىت يطمئن إىل استقرارهم يف العمل. وحتصل مكاتب التأهيل امله

اخلدمات من البيئة عن طريق التعاقد مع العيادات الطبية والنفسية واملعاهد التعليمية وجهات التدريب املهين 
ويتكون مركز التأهيل املثايل من عدة أقسام يشرف على كل منها أخصائي .22وأصحاب األعمال ومكاتب العمل

خصائي التدريب املهين، وآخر للقياس السيكولوجي وأخصائي فين: أخصائي الطب املهين أخصائي التأهيل املهين، أ
اجتماعي، وآخر صناعي واثلث للعالج الرايضي والتقوميي، وأخصائي الرتويح والتثقيف، ...ويتعاون بعضهم مع 

 .23بعض على دراسة احلاالت وأتهيلهم
من إنشاء املصانع اخلاصة أو ما يعرف  إن اهلدف الرئيسي :املصانع اخلاصة احملمية أو الورش احملميةالفرع الثاين: 

ابملصانع احملمية هو االستفادة من طاقات وإمكانيات املعاقني الذين يعجزون عن العمل كغريهم من األفراد العاديني 
ومن مث ال ميكنهم العمل يف األسواق اخلارجية ويعد دور هذه املصانع كمرحلة انتقالية للمعاق ينتقل فيها من برامج 

. واملصانع احملمية هي املصانع اليت ال ختضع للضرائب وال 24ل املعدة إىل اجملتمع واملسامهة يف عملية اإلنتاجالتأهي
للرسوم اجلمركية تكون معفية من هذه االلتزامات ألهنا تعترب مؤسسات خريية إنسانية تلتزم مبساعدة أصحاب 

مع. الورش احملمية قد تكون ورش قائمة بذاهتا أو اتبعة اإلعاقات قصد حتقيق ما يعرف ابالندماج والعودة إىل اجملت
إلحدى املصانع اخلاصة ومن بني اخلدمات اليت تقدمها هذه الورش هي: خدمات التقومي املهين واإلرشاد املهين، 
وتعطي فرصة للعمل احملمي البعيد عن تنافس األسواق، املصنع احملمي يتكفل به املعاقني، وتوجد نسبة قليلة من 

 .25فقط وهذه الورش ختدم احلاالت اليت ال يكون فيها تنافس يف سوق العمل احلر %10ألسوايء حوايل ا
اخلاصة وكليهم هلما هدف واحد هناك فرق بني املصانع احملمية والورش احملمية، فهذه األخرية تكون اتبعة للمصانع 

وهو تقدمي خدمات تكون ذات فعالية للفرد املعاق من تدريب وأتهيل وإرشاد مهين وغريها لالستفادة من طاقات 
 األفراد املعاقني وحماولة حتقيق ذاهتم وإثباهتا قدر املستطاع، خاصة وأهنما يتمتعان بنوع من احلرية يف العمل.

)اجلمعيات التعاونية(: يف كثري من احلاالت تنشأ مجعيات تعاونية خاصة ابملعاقني وتتأسس التعاونيات الفرع الثالث:
هذه اجلمعيات من طرف املعاقني أنفسهم، إضافة إىل بعض املتطوعني وتتوىل هذه اجلمعيات تقدمي مساعدات خمتلفة 

اد ذوي االحتياجات اخلاصة مبختلف تتمثل يف اخلدمات التأهيلية، ومن مبادئ إدارهتا هو التعاون واملساعدة ألفر 
 .26إعاقاهتم سواء كانت وراثية أو مكتسبة

مؤسسات التثقيف الفكري: هتدف هذه املؤسسات إىل إجياد برامج أتهيلية حلاالت التخلف العقلي يف الفرع الرابع:
الت إضافة إىل سنة، تتيح هذه املؤسسات فرص البحث والدراسة والفحص للحا 25سنوات إىل  6األعمار ما بني 

توفري الربامج املناسبة لكل املراحل العمرية وتصنيف هذه احلاالت، فالربامج التأهيلية حتتوي على برامج تعليمية، برامج 
مهنية، اإلرشاد النفسي للمعاق وأسرته، الربامج االجتماعية الرتوحيية، كل هذه الربامج عبارة عن خدمات انفعة للفرد 
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وقت املناسب وفقا لنوع اإلعاقة وتصنيفها، مع مراعاة املراحل العمرية للمعاق وميكن احلصول املعاق تقدم له يف ال
على هذه املعلومات انطالقا من الدراسة التفصيلية والدقيقة للحاالت،  وأّي خلل أو خطأ حيدث يف املعلومات يؤثر 

 سلبا على معاجلة املعاق.
م هذه املصانع بتصنيع األجهزة التعويضية، واألطراف الصناعية الالزمة مصانع األجهزة التعويضية: تقو الفرع اخلامس:

للمعاقني من الناحية البدنية مثل حاالت الشلل والبرت وأمراض العظام والكسور وغريها، هذه املصانع تعتمد يف عملها 
ضروري التعجيل ابحلالة على إمكانيات وخدمات متوافرة عن طريقها ميكن معاجلة احلالة قبل فوات الوقت، لذا من ال

 .27وقت حدوثها ألن التأخر عن ذلك يضّر ابلفرد املصاب وقد يتعذر معاجلته هنائيا
 نستطيع القول أبن للتأهيل املهين معوقات عديدة منها: معوقات التأهيل املهين:املطلب الثالث:

 يريد القيام به.ابلنسبة ألي عمل كان الفرد -بدنيا أو انفعاليا-عدم القدرة على اإلجناز -
فقدان املهارة املهنية عن طريق وقف النشاط يف أثناء فرتة العالج او تغري األساليب الفنية للعمل، أو بسبب اهلجرة  -

 الصناعية أو تقادم املهارات حبيث أصبحت غري مرغوب فيها، سواء من الناحية املهنية أو االقتصادية.
رفض صاحب العمل استخدام فرد مؤهل متعطل، وهذا قد يكون انشئا عن بعض القيود يف التشغيل أو التحامل  -

 على املعاقني أو بسبب مقتضيات العمل واإلنتاج أو ملراعاة سالمة العمال اآلخرين.
بسبب حداثة السن أو التقدم يف السن أو عدم اخلربة أو قيود التشغيل  االفتقار إىل اإلعداد الصحيح للتأهيل -

 بسبب االفتقار إىل املهارة واخلربة واملؤهالت.
 كما أنه من املمكن أن تكون النقاط اآلتية عوامل تلعب دورها كمعوقات لعملية التأهيل املهين:

 عند بعض املسؤولني واملتخصصني.عدم وضوح األطر واألبعاد التنظيمية لعملية التأهيل املهين  -
 املكانة االجتماعية املتدنية للمعاقني من جهة ولبعض املهن اليت تناسبهم من جهة أخرى. -
غياب أو قلة التنسيق والتكامل بني املؤسسات واملرافق املعنية ابلتأهيل املهين والتعليم والتشغيل والتوجيه واإلرشاد  -

 املهين
  علميا وأكادمييا بعمليات وخبطوات التأهيل املهين.قيام أشخاص غري مؤهلني -
نقص املعلومات املتعلقة ابملهن وابلقدرات واالستعدادات املطلوبة ملزاولتها، وكذلك املعلومات املتعلقة مبتطلبات  -

 سوق العمل والعرض والطلب على املهن املتعلقة ابألشخاص موضع التأهيل.
 خامتة:

للمعاقني ابجلزائر من خمتلف اإلعاقات من ضرورة إعادة  تزايدةأخذان يف احلسبان األعداد امل إنه ال مناص اليوم إذا ما
النظر يف طرق وأساليب أتهيل هذه الشرحية وفق أسس علمية تشرف عليها كوادر مؤهلة متنح هلا الوسائل الالزمة 
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االجتماعي  والتوافق تكيفالعلى  لذلك هذا من جهة، ومن جهة اثنية فإن هناك عوامل أخرى ال زالت تؤثر سلبا
 لذوي االحتياجات اخلاصة، خاصة يف جمتمعات العامل الثالث ومن بينها اجلزائر.

ومن هنا ميكن القول أبن دور التأهيل املهين ابلغ األمهية ملساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة على فهم ومعرفة 
 معهم، وتكون اجنازاهتم موافقة ملا ميكنهم القيام به من مسؤوليات.امكانياهتم وقدراهتم املهنية حىت نتمكن من التعامل 

للتأهيل والذي ال يقتصر على استغالل  االقتصادييساهم أيضاً يف دفع عجلة التنمية الوطنية وذلك للمردود كما أنه 
بل يتعداها إىل توفري األيدي العاملة من جهة، وتوجيه الطاقات  ،االقتصاديةطاقات الفرد وكفايته الذاتية من الناحية 

 .املعطلة عندهم إىل اإلنتاج، وزايدة الدخل من جهة اثنية
 املقرتحات:

 .صدرها يف حق هذه الفئة، ومدى تطبيقها على أرض الواقعتالتشريعات اليت ة من خالل يالدول زايدة اجلهود -
 ضرورة تفعيل دور املؤسسات االجتماعية مبا فيها األسرة، من أجل جناح برامج التأهيل. -
مبنية على خطوات وعلى أساس علمي عملية التأهيل املهين تكون من تكوين كوادر يف جمال التأهيل حبيث ال بد -

تدرجيي ومتكامل هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعتمد على املهارات اليت ميتلكها األخصائي وقدرته على تشخيص 
 .ملالئم إلعاقتهحالة املعاق ذاهتا لكي يستطيع أن خيتار وفق قدراته املتبقية العمل ا

 .االهتمام جبانب الوقاية من اإلعاقة كعنصر مكمل للتأهيل -
 ، جلعلها تتناسب مع حالة ذوي االحتياجات اخلاصة.حترير البيئة من املعيقات -

 قائمة املراجع:
 الكتب:

اإلسكندرية، املكتب اجلامعي إبراهيم عبد اهلادي املليجي،الرعاية الطبية والتأهيلية من منظور اخلدمة االجتماعية،  -1
 .2008احلديث،

 .2015ابتهال اخلوالدة، تدريب ذوي االحتياجات اخلاصة، عمان، األردن، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع،-2
 .2009أمساء سراج الدين هالل، أتهيل املعاقني، عمان، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع، -3
 .2010اخلطيب،مقدمة يف أتهيل األشخاص املعاقني، عمان، األردن، دار وائل للنشر،مجال الدين حممد -4
، اإلسكندرية، املكتب 1سامية حممد فهمي وآخرون، قضااي ومشكالت الرعاية االجتماعية للفئات اخلاصة، ج-5

 .1996العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع، 
عبد الفتاح حممد دويدار، أصول علم النفس املهين والصناعي والتنظيمي وتطبيقاته، االسكندرية، دار املعرفة  -6

 .2006اجلامعية،
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ذوي االحتياجات اخلاصة، مصر، دار العلم والثقافة،  دور اجملتمع حنو أبنائه منعبد احملسن عبد املقصود سلطان،-7
2005. 

 .2009التوجيه املهين يف املؤسسات الصناعية، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، ،فتحي حممد موسى -8
دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة، اإلسكندرية، ،حممد سيد فهمي، التأهيل اجملتمعي لذوي االحتياجات اخلاصة -9

2010. 
 .2010، علم النفس الصناعي واملهين، عمان، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، حممد شحاتة ربيع-10
القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر حممد عباس يوسف، دراسات يف اإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة،  -11

 .2003والتوزيع، 
 .2006، عمان، األردن، دار الفكر، 2أتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة، طانيف بن عابد الزارع، -12
 .2001، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، اإلعاقات البدنيةعبد الرمحان سيد سليمان، -13
 .2005للمعاقني، عمان، األردن دار الفكر، يوسف شليب الزعمط، التأهيل املهين -14

 اجملالت:
 الشؤون وزارة املتحدة،ديب، العربية ، جملة عاملي، اإلماراتالتأهيل توافق بني امليول والقدراتيوسف شراب، -15

 .2016 ،12املعاقني،العدد  وأتهيل رعاية إدارة االجتماعية،
 املداخالت:

منظور التنمية البشرية والوضع الغذائي الصحي يف دولة اإلمارات، املؤمتر موسى شالل وآخرون، املعاق من  -16
 .الكويت،2001الدويل األول للعلوم االجتماعية وتنمية اجملتمع، كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، 

 
 االنرتنيت: مواقع
املوقع اإللكرتوين:  متاح على،2015سعد حممد عبد هللا الشبانة، أتهيل ذوي اإلعاقة الفكرية مهنيا، -17

http://www.gulfkids.com ،  :(42سا:21، 16/11/2021)أطلع عليه بتاريخ 
املوقع  تاح علىم، 2017عاطف حبراوي، مقدمة يف أتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة،  -18

 (56سا:09، 01/11/2020) اطلع عليه بتاريخ:http://www.ju.edu.saاإللكرتوين:
 املراجع ابللغة األجنبية:

-91 EBERSOLD.S, La notion de handicap: deL’inadaptation à l’exclusion, regards sociologiques, 

No1, Paris, France, 1991. 

 

http://www.gulfkids.com/
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 اهلوامش:
                                                           

 .143، ص2009أتهيل املعاقني، عمان، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع، أمساء سراج الدين هالل،  -1
2- EBERSOLD.S, La notion de handicap: de L’inadaptation à l’exclusion, regards sociologiques, 
No1, Paris, France, 1991, p, 36. 

، اإلسكندرية، املكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع، 1للفئات اخلاصة، ج سامية حممد فهمي وآخرون، قضااي ومشكالت الرعاية االجتماعية -3
 .24، ص1996

.31، ص 2010مجال الدين حممد اخلطيب، مقدمة يف أتهيل األشخاص املعاقني، عمان، األردن، دار وائل للنشر،-4  
 .77، ص مرجع سابقأمساء سراج الدين هالل،  -5
مت االطالع عليه    http://www.ju.edu.sa، متاح على املوقع اإللكرتوين:2017أتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة، عاطف حبراوي، مقدمة يف  -6

 (56سا:09، 01/11/2020بتاريخ: )
 .20، ص 2015ابتهال اخلوالدة، تدريب ذوي االحتياجات اخلاصة، عمان، األردن، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، -7
 .16، ص 2003دراسات يف اإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  حممد عباس يوسف، -8
 .78أمساء سراج الدين هالل، مرجع سابق، ص  -9

لعلوم االجتماعية وتنمية موسى شالل وآخرون، املعاق من منظور التنمية البشرية والوضع الغذائي الصحي يف دولة اإلمارات، املؤمتر الدويل األول ل -10
 .90، ص 2001اجملتمع، كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، الكويت، املطبعة اجلامعية، 

 .79،78أمساء سراج الدين هالل، مرجع سابق، ص، ص،  -11
 .18،17، ص ص، 2005يوسف شليب الزعمط، التأهيل املهين للمعاقني، عمان، األردن دار الفكر،  -12
 .79أمساء سراج الدين هالل، مرجع سابق، ص، -13
، مت http://www.gulfkids.com، متاح على املوقع اإللكرتوين: 2015سعد حممد عبد هللا الشبانة، أتهيل ذوي اإلعاقة الفكرية مهنيا،  -14

 (42سا:21، 16/11/2021االطالع عليه بتاريخ: )
 .225، ص 2006الفتاح حممد دويدار، أصول علم النفس املهين والصناعي والتنظيمي وتطبيقاته، االسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، عبد -15
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