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 العربيدة المملكدة فد  الخاصدة التربويدة االحتياجدات ذوي األفدراد وتددري  بتعلديم االهتمدام زاد لقدد 
 فدرد لكدل أن علدى تؤكدد التد  التعليميدة بسياسدتها إيماًندا وذلدك ، األخيدر  السدنوات خدالل السعودية

مكانياتد  قدراتد  حسد  التعلديم والتأهيدل المهندى فد  حد  متالزمدة داون  مدن فئدات  فئدة وتعدد . وا 
 الخددمات تفعيدل تدم حيد  ، االهتمدام هدذا مثدل شدملها التد  الفئدات تلدك إحدد  عاقدة العقليدةاإل

 مختلف بهدف إكسابهم  عزالً  البيئات أقل ف  وتطبيقها ، لهم الخاصة التدريبية المهنية  والبرامج
 مدن وتزيدد ، االسدتقاللية علدى تساعدهم الت  التكيفى السلوك ومهارات الوظيفية مهنيةال المهارات
 . المحلية مجتمعاتهم داخل واندماجهم تفاعلهم فرص

إذ تمثل تلك البرامج شكاًل أساسيًا من أشكال الرعاية النفسية والتأهيلية التربوية المخططة الت  
 Adaptive دف إلى إكسا  مثل هؤالء األطفال أسالي  واستراتيجيات وطرائ  السلوك التكيف  ته

Behavior    ومن ثم تسهم ف  مساعدتهم على إكسابهم بعض الصناعات الحرفية لالنخراط ف
 .المجتمع

ولك  يتحول األطفال متالزمة  داون  وهم من أفراد الفئة متوسطة التخلف إل  شخص منتج  
ومعتمد عل  نفس  ومتكيف ذاتيًا أو نفسيًا ف  المجتمع الذي يعيش في  ، فمن الضروري تدريب  

المهنية الت  تساعده ف  الحصول عل  عمل منتج وعل  ( الصناعات )عل  بعض المهارات 
وظيفت  ، وتختلف األعمال الت  يستطيع المتخلف عقليًا القيام بها تبعًا لعمر  المحافظة عل 

 ( 97- 96: 2112محمد علي كامل )         العقل  وسلوك  ومستوي مهارات  التوافقية 
 

ومن الجدير بالذكر أن عملية التأهيل المهند  تدتم فد  خطدوات متتابعدة ، أولهمدا دراسدة حالدة الفدرد 
التالميدذ ذو  متالزمدة داون  ومعرفدة ميدولهم وقددراتهم واسدتعداداتهم وخصائصدهم  أو تحليل أعمدال

مكانيدة قيامدة بأعمدال فعليدة معيندة وكدذلك .....الجسمية والشخصية والعقلية وخبرات  السدابقة  الد  وا 
متطلبات المهنية من المهارات وقدرات ثم إجراء عملية االختيار المهن  وبعدها يتم عمليدة التوجيد  

لمهندددة الصدددالة والمناسدددبة ومسددداعدت  علددد  التكيدددف النفسددد  واالجتمددداع  ثدددم إجدددراء عمليدددة التقيددديم ل
المهندد  الددالزم فدد  النددواح  النفسددية والمهنيددة ، والوقددوف علدد  جواندد  القصددور فدد  سددلوك  التكيفدد  
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ت  ف  حين تتمثل المراحل الرابعة وه  التدري  المهن  من خالل إكساب  مهارات تتعل  بالمهنة ال
وضدددع االختيدددار عليهدددا وذلدددك بتجزئدددة سدددلوك العمدددل إلددد  مكوندددات أو أجدددزاء صدددغير  أي مهدددام مدددع 
استخدام التعزيدز عندد إتمدام كدل مهمدة أو إذا كدان ذلدك فد  شدكل بدرامج تعدديل السدلوك أو التددري  
علدد  السددلوك التكيفدد  يلدد  ذلددك إجددراء عملدد  التقددويم المهندد  الددالزم فدد  النددواح  النفسددية والمهنيددة 

ال  والوقوف وعل  جوان  القصور ف  سلوكهم التكيف  ويلد  ذلدك إلحدا  المعدا  عقليدًا بعمدل ....
معين قد تم تدريب  علية وتأهيل  من هذا المنطل  ، ثم متابعة الحالة للوقدوف علد  مددي االسدتفاد  

تقالل  من البرنامج ومتابعة مدي تطورها للتأكد من مدي تحق  األهداف وهو إكساب  السلوك االسد
 (  ,Hirsch,1995,254 -256 34- 26: 2116صابر حجازي )والمهن  ف  المجتمع

فبرنامج التأهيل المهن  مكملة لبرمج التعليم والتأهيل االجتماع  ، وه  الت  تمكن متالزمدة داون 
من الحصول علد  عمدل مفيدد ، يتحولدون بد  مدن العجدز إلد  القددر  ، ومدن اإلتكاليد  إلد  االعتمداد 

ومدددن العزلدددة إلددد  االنددددماف مدددع ا خدددرين فددد  الحيدددا  الطبيعيدددة ، ويشدددعرهم بالكفددداء  . لدددنف  علددد  ا
 ( Hirsch,1995:260)                .        والسعاد  ومن ثم تعديل سلوكهم التكيف  

إذا تم التعامل مع الجوان  المهنية للفدرد متالزمدة داون  ، وتمدت محاولدة تنميدة قدراتد  المهنيدة بمدا 
،  Vocationalيساعده عل  أن يصبح فردًا متكيفًا ومنتجًا فإن ذلك يرتبط تمامًا بالتأهيل المهند  
د المعدو  عقليددًا وهدذا وتعتمدد فلسددفة التأهيدل ومبادئد  علدد  عددد مدن المبددادب مدن أهمهدا طبيعددة الفدر 

من ذو  متالزمة داون  وخصائص المميز  ، وحق  ف  المساوا  مع أقران  العاديين فد  المجتمدع ، 
وحق  ف  تقرير مصيره ، وحق  ف  المشاركة بفاعلية ف  حيدا  المجتمدع واالنددماف فيد  ، وتشدغيلهم 

عالة أنفسهم وأسرهم  لد  جواند  القدو  لديدة ، والتركيز ع. ف  عمل مفيد يمكنهم من كس  الرز  وا 
          .والتخلص من السلوكيات الغير مرغوبة اجتماعيا  .وتنمية سلوكيات  ومهارات  وقدرات  المختلفة 

 (  Gold,m,1997:239مارك جولد )                                                  
ويجدد  عنددد تأهيددل حدداالت متالزمددة داون  أن يددتم اسددتبعاد الحدداالت ذات اإلعاقددات المتعدددد  حيدد  
يتم تأهيلها ف  مراكدز آخدري متخصصدة فد  ذلدك ، ويدتم تددري  المعداقين عقليدًا مدن خدالل مكاتد  
التأهيددددل المهندددد  أو المدددددار  ومعاهددددد التدددددري  والددددورش والمصددددانع المتخصصددددة التدددد  تقدددددم لهددددم 

 (  Gold,Mm1997:243)              ت الالزمة لنجاح عملية التأهيل المهن  اإلمكانيا
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 أو مدا عمدل علدى والتددري  المهنيدة اسدتعداداتهم عدن الكشدف تحقيد  إلى التدريبية البرامج وتسعى 
كسدددابهم،  مناسدددبة مهندددة  توافقيدددة الدددال سدددلوكياتهم وتعدددديل المالئمدددة المهنيدددة واالتجاهدددات العدددادات وا 

 والتأكيدد،  والتشدغيل العمدل فدرص لتدوفير المختصدة الجهدات لدد  والسدع  المجتمدع فد  واالنغمدا 
 لتوصيل وتقويتها، المستقبلية األعصا  استثار  على والعمل والحوا  العضالت تدري  مبدأ على

 بميولد  عقليداً  المتخلدف الطفدل تددري  ربدط وعلدى، المركدزي العصدب  الجهاز إلى الحسية النبضات
 والتركيدز االنتبداه وزيداد  الحسد  والتمييدز اإلدراك وتنميدة،  بد  المحيطدة والبيئة واستعدادات  ورغبات 

 والدددتحكم التوافددد  قدددو  وتطدددوير،  والبصدددرية اللمسدددية الحسدددية المسددديرات بدددين والتمييدددز، والمالحظدددة
 ( 122-121:  2112 المغلوث فهد)                         .   الحرك  الحس  والتآزر

 والتعدداون بالمشدداركة يمددنحهم لمددا عقليدداً  للمتخلفددين جاذبيددة لدد  نشدداطاً  يعددد المهندد  التدددري  أن كمددا
 مددن ينتجونددة مددا فددأن،إجتماعيددا المرغوبددة السددلوكيات والسددعاد  وتنميددة والرضددا والتشددجيع والفاعليددة
 االنفعاليدة المشدكالت أو واالضدطرابات للصدعوبات تشخيصدياً  مفتاحاً  تعد مهن أو حرفية صناعات

 وتددوترات ضددغوط مددن يعددانون عمددا االنفعددال  التنفددي  أو التفريدد  حيدد  مددن اإليجابيددة قيمتهددا ولهددا
كسددابهم، العدوانيددة والطاقددة واالنسددحا  العزلددة مددن والددتخلص  مددن تمكددنهم التدد  المهددارات بعددض وا 

 إلدى يدؤدي مما بأنفسهم وثقتهم، لذواتهم اعتبارهم وتنمية، ا خرين مع واالندماف فراغهم وقت شغل
 . التكيف  سلوكهم تعديل ثم ومن، النفسية صحتهم تحسين

 ( 121-121:  2112 كامل علي محمد)                                       
 تتصددل مهددارات عقليدداً  المعددا  بإكسددا  Vocational Training المهندد  التدددري  بددرامج وتهددتم

 وهمددا، والتسلسددل التشددكيل مثددل الددتعلم أسددالي  لددذلك وتسددتخدم،  عليهددا االختيددار وقددع التدد  بالمهمددة
 Tasks واجبدددات أو مهدددام أي صدددغير  أجدددزاء إلدددى( اإلنتددداف) العمدددل سدددلوك تجزئدددة علدددى يعتمددددان

 البسدديطة الخطددو  علددى( المركبددة) المعقددد  الخطددو  تبندد  بحيدد  متسلسددلة( المهددار  أو المهددام تحليددل)
 واحدد  ككتلدة المهند  التددري  عددم هدذا ويعند ،  النهدائ  الهددف تحقيد  إلدى النهايدة ف  يؤدي مما
نمدا الكلد  التعلم طري  عن  تحليدل كأسدلو  الجزئيدة الدتعلم أسدالي  باسدتخدام أجدزاء فد  بتددريبهم وا 

 الصدحيحة باالسدتجابة يدأت  عندما اإليجاب  والتعزيز والتسلسل التشكيل وطريقت  والنمذجة المهمة
 : Larck , 1998 : 320 , Fantizzo , et al , 1992 .) المهمدات هدذه مدن مهمدة لكل
37 ) 
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 المهن  التدري  أو التأهيل مراكز داخل أو محمية ورش ف  عقلياً  للمتخلفين المهن  التدري  ويتم
 اختصاص  إشراف تحت الفكرية التربية مدار  أو مؤسسات داخل المهنية التدريبات ورش أو

 الذي المختلف المهن  أو اإلنتاج  النشاط ف  عقلياً  المعا  والعمل،  المهن  التدري  أو التأهيل
 الخياطة أعمال مثل عقلياً  للمعاقين المهنية التدريبات ويشتمل واستعدادات  قدرات  مع يتناس 
...  الرسم مثل الفنية والمهارات الحرف،  والدهانات الزخرفة،  والتجار ،  والزراعة،  السجاد ونسج
 فيها تتوفر أن على في  يعيشون الذي المجتمع ف  الموجود  البيئية الصناعات من وغيرها إل 

 ( Waldrop , 1999 : 989)     . المناسبة التدري  وفرص واألمان السالمة شروط
لمااا ا نقاادم برنااامج فااى التاادريبات المهنيااة لتنميااة مهااارات الساالوك التكيفااى  لألطفااال متالزمااة 

 داون ؟ 

وجددود ندددر  مددن الدراسددات العربيددة واألجنبيددة فدد  بددرامج التدددريبات  المهنيددة لتنميددة مهددارات   -1
 . السلوك التكيف  لألطفال متالزمة داون 

 .إكسابهم العديد من المهارات المهنية الالزمة للتفاعل االجتماع  المقبول   -2
عضددو هيئددة تددري  بقسددم التربيددة الخاصددة بكليددة العلددوم وا دا  مدن خددالل عمددل الباحدد   -3

ومدددن خدددالل خبراتددد  الميدانيدددة وزياراتددد  لهدددذه المؤسسدددات  وجدددد أن األطفدددال ذو  ،بدددالر  
لديهم قابلية على العمل واالندماف ف  األشياء الت  تجدذ  انتبداههم ولكدن  متالزمة داون 

فدى النمدو األنفعدالى لمتالزمدة داون مثدل قصدور  بسب  قصدورهم العقلد  يعدانون مشدكالت
يعمل على تفاديهم للخبرات اإلجتماعية ، ويؤد  بهم إلى العداون واالنسحا  اإلجتماعى 
، وغيددر قددادرين علددى اإلسددتقالل وكسدد  العدديش دون مسدداعد  الغيددر ، كمددا أنهددم يتسددمون 

جتماعيدة مدع ا خدرين فدى حددود اإلطد ار بضعف قدراتهم على إنشداء عالقدات شخصدية وا 
ومشدددكالت أخدددر   االجتمدداعى والمعدددايير المسددداند  وضدددعف المروندددة فدددى التعبيدددر اللغدددو  

ضددعف العضددالت والتدد  تتمثددل فدد    -:ل فدد  ضددعف أو قصددور فدد  القدددرات ا تيددة ثددتتم
األصدددابع واليددددين والدددذراعين والظهدددر ، وضدددعف القددددر  أيضدددًا علدددى تحريدددك األصدددابع أو 

ور ف  التدآزر الحركد  والتدآزر بدين العدين و اليدد تناول األشياء بدقة وسرعة ، وكذلك قص
والقددددم ،وتقددددير األطدددوال واألحجدددام وتدددذكر األسدددماء واألشدددخاص وغيرهدددا مدددن السدددمات أو 

األطفددال متالزمددة الخصددائص التعليميددة و المهنيددة و الحركيددة والنفسددية التدد  يتصددف بهددا 
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المسدددتعملة فدددد   ، كمدددا نالحدددظ أنهدددم يعدددانون مددددن اسدددتخدام بعدددض العددددد واألدوات  داون
الصناعات الحرفية ، ويعانون أيضًا من مشكالت أخر  مثل ضعف اإلدراك و االنتباه و 

مثدددل عددددم القددددر  علدددى التمييدددز بدددين األشدددياء المختلفدددة  والتجريدددد والتعمددديم التدددذكر والتفكيدددر
 .ف  بعض األدوات وعدم االنغما  أو االندماف ف  العمل لفتر  طويلة والمتشابهة

متالزمددة داون إلددى جاندد  تعلدديمهم وتدددريبهم  الركددائز األساسددية لمندداهج األفددراد ذو معرفدة  -4
، على المهارات المهنيدة والوظيفيدة  والتدى تعدود علديهم بالفائدد  لدتعلمهم المهدارات المهنيدة 

وتساهم بشكل مباشر فى تقبلهم االجتماعى ، واالستفاد  مدن مختلدف الصدناعات الحرفيدة 
نتددداجيتهم ألنفسدددهم ولمجتمعددداتهم التدددى تزيدددد مدددن فعددداليت هدددذا وقدددد تعدددددت مجددداالت . هم وا 

حيدد  تددم  2002السددلوك التكيفددى طبقددًا لتعريددف الجمعيددة األمريكيددة للتخلددف العقلددى لعددام 
 : تقسيم المجالت إلى المهارات أو المستويات ا تية 

 تعبيريددةاللغددة اإلسددتقبالية وال" تتضددمن كددل مددن  :المهااارات المفاميميااة  والنمااو اللغااو   -1
والتركيددز علددى المسددتو   والتعبيددر اللغددو  ، والفهددم الشددفهى ، والنمددو اللغددو  االجتمدداعى 

 . اإلكاديمى من مهارات للقراء  والكتابة ، والتعامل بالنقود 
تتضدددمن كددددل مددددن المهدددارات االسددددتقاللية ، والمهددددارات  :واالسااااتقالليةالمهااااارات العمليااااة  -2

 " والمهارات المهنية والحيا  المجتمعية الحركية 
تتضددمن كددل مددن :   أو التطبيااا اتجتماااعى أو ا داج اتجتماااعى المهااارات االجتماعيااة -3

التنشدددئة اإلجتماعيدددة والتكيدددف الشخصدددى واإلجتمددداعى  والتعامدددل مدددع ا خدددرين ، والعمدددل 
لدددذات ، ضددمن مجموعددة ، حدددل المشددكالت ، توجيددد  الددذات ، تحمددل المسدددئولية ، أحتددرام ا

تتضمن كل من التعاون والتفاعل مع : الحساسية والبصير  ، تكوين صداقات مع ا خرين
 .  . ا خرين ، والمشاركة فى االنشطة الجماعية والنضج االجتماعى 

 . تنمية المهارات الحسية والحركية والتآزر العام  :المهارات الجسمية  -4
،  ءرات التعامل بدالنقود ومهدارات الشدرايتضمن كل من مها :النشاط المهنى واالقتصاد   -5

 .والمهارات المهنية 
  " ء وقت الفراغوقضاالمبادر  ، والمثابر  ، " يتضمن كل من  :التوجيه ال اتى  -6
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ويتندداول مددد  الفاعليدة التددى يبددديها الطفددل فددى  :أداج ا دوار ا ساارية وا عمااال المنزليااة  -7
مواجهددة األعمددال المنزليددة واألدوار األسددرية األساسددية التددى تتطلدد  أنماطددًا سددلوكية علددى 

 . درجة عالية من الدقة والكفاء  
التعدداون ، والتفاعددل مددع " تتضددمن كددل مددن  : أو ا داج الااوفيفى المسااتقل   المساالولية -8

، وأن يتحمددددددل نشددددددطة الجماعيددددددة ، والنضددددددج اإلجتمدددددداعى ا خددددددرين ، المشدددددداركة فددددددى اال
    . المسئولية فى مواجه  متطلبات الحياه اليومية فى المواقف التى يتعرضون لها 

تقديم برنامج تدريب  فق  مجال التأهيل أو التدريبات المهنية لتدريبهم مهنيًا   لذا وج  علي
البرنامج ف  بيئة التميز وذلك للتغل  وخاصة أن هذا وتنمية مهارات سلوكهم التكيفى ، 

على سلوكياتهم الغير مقبولة ف  أداء المهام المستهدفة ،ويحق  البرنامج التدريب  المهن  
ويساعدهم على االندماف مع ا خرين    لمتالزمة داون تعديل السلوك التكيف   هدف  وهو

 .ف  المجتمع

 

جزء ال يتجزأ من خطة برنامج رعايتهم   داونمتالزمة إن عملية التدري  المهن  لألطفال   
وهو ما يسهم ف  ممارستهم لتلك المهارات ف  ،  سلوكهم التكيف  نمية مهارات وت، وتأهيلهم مهنياً 

 .حياتهم اليومية دون االعتماد على ا خرين 

 :من خالل اتجاهين هما  ورشة العمل ومن هذا المنطل  يمكن النظر إلى أهمية 

 ( :العلمية ) النفرية ا ممية  – 1

التدري  المهن  جانبًا هامًا من تفكير وجهود الباحثين ف  مجال التأهيل المهن  فهو أحد    
حي  أظهرت العديد ، متالزمة داونكما يشغل جزءًا كبيرًا من اهتمام والدي األطفال ، عناصره

قل  والنفس  و من الدراسات أن للتدري  المهن  تأثير واضح على النمو الجسم  و الع
 .وكذلك ف  تعديل السلوك التكيفى والحد من السلوكيات الغير مرغوبة إجتماعيا ، االجتماع 
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بصفة  متالزمة داون ورغم أن للتدري  المهن  أهميت  عند األطفال بصفة عامة و األطفال 
ي  فإن  يوجد ف  بحو  الوطن العرب  ندر  من الدراسات الت  تناولت برامج التدر ، خاصة

السلوك التكيف  وذلك لمساعد  وتنمية مهارات وتأثيرها على تعديل متالزمة داون المهن  لألطفال 
مكاناتهم واستعدداتهم   .هؤالء األطفال على تحقي  أقصى قدر ممكن من التكيف وفقًا لقدراتهم وا 

الت يكون أكثر عرضة لالضطرابات االنفعالية او المشك ذو  متالزمة داون كما أن الطفل 
وبالتال  إظهار السلوك الالتكيف  وذلك لطبيعة إعاقتهم الت  يكون لها أثر كبير على ،السلوكية 

لذا ، ف  المجتمع متالزمة داون حياتهم ، وحي  أن للتدري  المهن  دوره الهام ف  تحقي  تكيف 
لتربوية حتى فإن تخطيط البرامج التأهيلية التدريبية يج  أن تسير جنبًا إلى جن  مع البرامج ا

 .يؤدي إلى التعليم السليم  و السلوك السوي

السلوك التكيف   تنمية مهارات ونظرًا لندر  الدراسات الت  تناولت فعالية التدري  المهن  على 
إعداد برنامج يؤهل  تتناول إكسا  المتدربين على  هذه الورشةفإن ، متالزمة داون لالطفال 

مهنيًا ويعتبر إضافة جديد  ف  هذا المجال من حي  إثار  ف   بالمجتمع تأهيالً  متالزمة داون 
متالزمة الت  تناولت تأهيل الطفل  الدراساتمن باكور   الدراسةولذا تعد هذه ،تحقي  تكيفهم  

عداده للحياه ف  المجتمع ليصبحوا مواطنين منتجين معتمدين على أنفسهم داون   .وا 

 :ا ممية التطبيقية  – 2

 من نتائج ومفاهيم واسالي  قد تساعد  تسفر عن  البرنامج تتمثل األهمية التطبيقية فيما قد 
واالستفاد  ب  على نطا   ،ف  البحو  المستقبلية الت  سوف تجر  ف  هذا المجال المتدربين 

 سواء كانوا القائمين على لمتالزمة داونواسع فه  تتمثل ف  إفاد  المهتمين بالتأهيل المهن  
مجال التربية الخاصة أومؤسسات ومراكز  العالف بالعمل أو دارسين أو معلمين متخصصين فى

تأهيلية وورش و التعرف على بعض فنيات وطرائ  واستراتيجيات التدخل الذي يمكن أن يسهم 
عداد الكوادر البشرية و متالزمة داون ، ف  تنمية المهارات المهنية والسلوك التكيف  لد  األطفال  ا 

 . فى المجتمع المحلى   ى التأهيل المهنى لذو  االحتياجات الخاصة ف
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 :اآلتى تهدف الدراسة إلى 

برنامج مقترح للتدريبات  على األطفال متالزمة داون والمتخصصن فى التربية الخاصةإكسا   -أ 
وذلك من خالل مالحظة  متالزمة داون األطفال   السلوك التكيف  لد  تنمية مهارات المهنية ف  

النماذف السلوكية المتمثلة ف  طر  التعلم وه  التعلم بالقدو  ، ولع  األدوار ، وكذلك النمذجة ، 
 .والتسلسل األمام  ، وتحليل المهام ، وتعزيز أو تدعيم السلوك الصحيح

ة الت  تنم  المهارات اليدوية  والبصري على إكتسا   ينقادر األطفال متالزمة داون  إن يكون –  
قدرات الطفل المحدود  على التواف  و التآزر العضل  البصري وممارسة األطفال لبعض األنشطة 
المهنية التعبيرية الحركية الت  تساعد ف  النمو الحسيحرك  وتنمية االستجابات الحركية لمهارات 

لها من أثر إيجاب  ف   البرنامج بما ييسر العملية التعليمية للمهارات األساسية قبل التدري  لما
 .اكتسا  الخبرات الالزمة لتعلم المهارات المخطط لتعلمها حتى يتحق  أعلى مستو  ف  األداء

وتنمية ميولهم وقدراتهم المهنية و العملية وتطوريها  متالزمة داون تكوين الح  العمل  لد   –ف 
 .وتأمين معيشتهم و االعتماد على أنفسهم ف  المستقبل و التكيف مع ا خرين

  
 :  قادرًا على مايلى  (التأميل المهنى ) البرنامج الحالى أن يكون أخصالى التربية الخاصة من االنتهاج بعد 

 . بمتالزمة داونالمعرفة العامة قادرًا على اكتسا   أختصاصى التربية الخاصةأن يكون  -1
 .بالتقويم المهنى لمتالزمة داون معرفت  قادرًا  أختصاصى التربية الخاصةأن يكون  -2
اإلختيار المهنى لمتالزمة داون على استخدام قادرًا  أختصاصى التربية الخاصةأن يكون  -3

. 
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 . التقويم النفسى لمتالزمة داون  استخدامقادرًا على  أختصاصى التربية الخاصةأن يكون  -4
التهيئة المهنية والتدريبات المهنية  قادرًا على أداء أختصاصى التربية الخاصةأن يكون  -5

 . لمتالزمة داون 
فنيات تعديل السلوك  استخدامعلى تطبيقات قادرًا  أختصاصى التربية الخاصةأن يكون  -6

 . ببواسطة التأهيل المهنى لمتالزمة داون 
تحليل الفرد والعمل بورش التدريبات على قادرًا  أختصاصى التربية الخاصةأن يكون  -7

 المهنية لمتالزمة داون
 التوجي  المهنى لمتالزمة داونقادرا على  تطبي   أختصاصى التربية الخاصة أن يكون -8
 . النمو المهنى لمتالزمة داون  علىقادرًا  أختصاصى التربية الخاصةأن يكون  -9

برامج اإلرشاد المهنى ألسر  استخدام علىقادرًا  أختصاصى التربية الخاصةأن يكون  -11
 . متالزمة داون 

ألكسا  متالزمة التطبي  العمل   علىقادرًا  أختصاصى التربية الخاصةأن يكون  -11
 . داون مهارات السلوك التكيفى 

دمج متالزمة داون عن طري  العمل  علىقادرًا  أختصاصى التربية الخاصةأن يكون  -12
 . فى المجتمع المحلى 

 :كاالتى  ه ا مداف أمداف فرعية وينبثق من م

 :الهدف التربوي  المهني من  البرنامج (   2

بالمهن و األدوات  و المعدات و الخامات و الوسائل المستعملة ف   متالزمة داون تعريف   –أ 
 .إعداد و إصالح وعمل األشياء المحيطة ب  ف  بيئت  ومحيط  وكيفية التعامل معها 

من حي  الوقاية من الحواد  و األشياء الخطير   متالزمة داون تطوير الوع  األمن  لد   –  
 .إل ... أو األشياء الحاد   كالعب  باألدوات أو التيار الكهرب 

 :الهدف الصحي من البرنامج (  3

 .من خالل ممارسة األشغال المختلفة  متالزمة داون تنشيط الدور  الدموية لألطفال  –أ 
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ومتالزمة يستفاد من ممارسة هذه األشغال كتشغيل عالج  لجميع فئات المعوقين عامة  –  
 .خاصةداون 

 .الجسم وتطوير التآزر الحرك  للمعو تقوية حركات عضالت  –ف 

 .تنشيط وتقوية حركة الوسطين و الكفين و األصابع –د 

- :الهدف المهني من  البرنامج (   4

 .تنمية مهار  األصابع ودقة حركتها -أ

 .تنمية التناس  بين حركة اليدين والقدمين وتركيز العينين –  

 . لمتالزمة داون تعدادات و القدرات المهنية تحديد وتطوير الميول المهنية وكذلك االس –ف 

 .السيطر  على الميول العدوانية لد  المعا  عقليًا وتوجيهها إلى األمور اإليجابية الخالقة –د 

تأهياًل مهنيًا  ذو  متالزمة داون التدري  المهن  على الصناعات الحرفية لتأهيل األطفال  –ه 
 .وتكيفياً 

  

 -:يكون المتدرب قادرًا على  و

تندددداول أنمدددداط مددددن السددددلوك االنسددددحاب  أو االنعزالدددد  وكددددذلك النشدددداط الزائددددد بصددددوره المختلفددددة  –أ 
شراك  ف  جماعة ، أي إخراج  من انطوائيت  وجذ  انتباه  ف  مهنة  .لمحاولة جذ  الطفل وا 

و إزالتهدددا بالنسدددبة للطفدددل تنددداول أنمددداط السدددلوك العددددوان  بصدددور  مختلفدددة لمحاولدددة تخفيفهدددا أ –  
 .المتخلف عقليًا 
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تناول أنماط من عدم التواصل االجتماع  مع الغير متمثلة ف  عدم الحددي  مدع ا خدرين ،  –ف 
عدددم المشدداركة ، عدددم تكددوين صددداقات ، عدددم اإلنصددات لحخددرين ، عددد م احتددرام ا خددرين وذلددك 

 .السلوكيات بطريقة مقبولة اجتماعياً  لمحاولة تنمية هذه المهار  بطريقة إيجابية ليسلك هذه

الوقدددوف علدددى أهدددم أندددواج األنشدددطة اإليجابيدددة التددد  يتدددأثر بهدددا هدددؤالء األطفدددال للعمدددل علدددى  –د 
 .تعميمها

الوقوف على أهم طر  التعزيز مع هؤالء األطفال ، أهم طر  التعلديم ليقتددي بهدا المدرسدين  –ه 
 .نيةف  المدار  كطريقة للتدري  ف  التدريبات المه

الوقددوف علددى فاعليددة البرنددامج مددن خددالل عدددد معددين مددن جلسددات التدددري  علددى التدددريبات  –و 
أعمال نجار  األثا  ، والجريدد ، ونسدج الخدوص ) المهنية ف  إحد  الصناعات الحرفية المختلفة 

والتددد  بددددورها تدددؤثر فددد  السدددلوك التكيفددد  لدددد   (و الليدددف ، الزخرفدددة و الددددهانات ، والرسدددم الفنددد  
األطفال المتخلفين عقليًا ، وغيرهم مما لديهم من مشكالت سلوكية  ومن أهم الطر  الت  أختارها 
الباحددد  فددد  تعدددديل السدددلوك مثدددل التشدددكيل والتسلسدددل األمدددام  وهمدددا يعتمددددان علدددى تجزئدددة العمدددل 

لددد  إتمددام كددل ( اإليجدداب  بصددفة خاصددة ) وتحليددل المهددام و النمذجددة واسددتخدام أسددلو  التعزيددز 
ة من المهدارات ولدذلك قامدت الدراسدة الحاليدة بتطبيد  برندامج مقتدرح للتددريبات المهنيدة لتعدديل مهم

 (إل  ... التعاون ف  العمل والمشاركة ، الصداقة ، التواصل ) السلوك التكيف  منها 

تنمية قدر  الطفل على االعتماد على النف  وتحمل المسئولية فد  عمدل الصدناعات الحرفيدة   –  
  و الصددددناعات البيئيددددة و الدددددهانات و الرسددددم  الفندددد  و المحافظددددة علددددى العدددددد و األدوات للنجددددار 

 .وتنظيفها وترتيبها ووضعها ف  األماكن المخصصة لها

 -:متالزمة داون  

نتيجة فى تقسيم الخلية  21متالزمة داون عبار  عن شذوذ خلقى مرك  وشائع فى الكر وموسوم  
 1666وقدددد تدددم التعدددرف عليددد  ألول مدددر  ووصدددف  ألول مدددر  عدددام ويكدددون مصددداح  لتخلدددف عقلدددى 

 . الطبي  جون النجدون داون 
 



 فعالية برنامج مقترح فى التدريبات المهنية لتنمية  مهارات السلوك التكيفى لألطفال  متالزمة  داون    
    وليد فاروق حسن         قسم التربية الخاصة     كلية العلوم واآلداب بالرس    / دكتور: إعداد 

05  
  

 

ويكدون هدذا  الكرموسدوم    46كروموسدومًا بددالم مدن  47فالشخص المصا  بمتالزمدة داون لديدة  
ثنائيدًا وهدو يعددرف  كوند بحيد  يصدبح ثالثيدًا بدداًل مدن  21الزائدد متجداوزًا مدع زوف الكروموسدومات 

 . الكروموسومات من حي  العدد ويسمى ثالثية الكروموسومات أو االنقسام الثالثى  بشذوذ
 

فاإلعاقدددة العقليدددة واحدددد  مدددن أهدددم المظددداهر الشدددائعة بمتالزمدددة داون حيددد  تكدددون معددددالت الدددذكاء 
للمصددابين بدد  بددين المتوسددط والشددديد وبددالرغم مددن أن اإلعاقددة العقليددة ال يمكددن شددفائها  إال أن كددل 

المصددابين باإلعاقددة العقليددة ومددنهم متالزمددة داون يمكددن مسدداعدتهم علددى تنميددة مهددارات األطفددال 
 . السلوك التكيفى لسرعة أكبر عن طري  برامج التدري  أو التأهيل المهنى 

 

 -:مظاهر اإلضطرابات السلوكية لدى متالزمة داون   

 :قصور في السلوك التكيفي  وينقسم إلي : أوالً 
التصدرفات االسدتقاللية ، النمدو الجسدم  ، النشداط   اا:وتشمل المجااالت ا تياه المفامر النماليه 

األقتصداد  ، النمددو اللغدوي ، صددعوبات الددتعلم ، مفداهيم العدددد  والدزمن ، أداء األعمددال المنزليددة ، 
  التطبع االجتماع ’ النشاط المهن  ، التوجي  الذات  ، المسئولية 

السددلوك المدددمر والعنيددف ، السددلوك المضدداد  ااا:الت ا تيااه االنحرافااات الساالوكية وتشاامل المجااا 
للمجتمددددع سددددلوك التمددددرد والعصدددديان ، سددددلوك الغيددددر موثددددو  بدددد  ، االنسددددحا  ، السددددلوك النمطدددد  
واللزمات ، عادات اجتماعي  غير مقبولة أو شاذ  ، عادات صوتي  غير مقبولة ، عادات سدلوكية 

لميل إل  الحركة أو النشاط الزائد أو فرط النشاط ، غير مقبولة ،أو شاذ  ، سلوك يؤذ  النف  ، ا
 0السلوك الشاذ جنسيا، االضطرابات النفسية األنفعالي  ، واستعمال ا دوية 

 :ا قصور في الكفاجة ا جتماعيه وتنقسم إلي :ثانيا 
مثددل عدددم تقبددل السددلطة ،مهددارات ( السددلوكية الشخصددية بددين األفددراد )  الساالوكيات البنيشخصاايه

 أل  ... ط  أو التواصل ، سلوكيات التعاون ، سلوكيات اللع التخا
مثل التعبير عن المشاعر ،السلوك األخالق  ،الموقف السلب  إيذاء   :السلوكيات المتعلقة بال ات

ألددددذات، السددددلوكيات المتعلقددددة بالواجبددددات مثددددل المواظبددددة أنجدددداز المهددددام ،أتبدددداج التعليمددددات ،العمددددل 
االندفاعيددددددة، األنعزاليدددددد  ، للجماعددددددة ،الصددددددداقة ،تكددددددوين العالقددددددات المسددددددتقل ،المشدددددداركة ،الددددددوالء

،األعتمادي  ،فشلهم ف  القيام باألدوار األجتماعي  المتوقعة منهم ف  الرشدد ،قصدور فد  التصدرف 
ال  ،إنجازات المهام الوظيفية ، مما يؤثر ذلك بالسل  عل  ... ف  األوساط األجتماعي  المختلفة 

 –الجمدود  –فقددان االمدن –القلد  –، وعددم الثبدات االنفعدالى درسة والمجتمع الطفل، واألسر  ،والم
 ( .ميكانيزم الدفاج)الحيل الدفاعية 
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 :ومناك مشكالت أخر  حركية ونفس حركية  تؤثر على خصالصهم السلوكية  
األطفال متالزمة داون  يعانون فيما يتعل  بالمهارات الحركيدة مدن مشدكالت   حركيدة مختلفدة 
قياسدددًا بدددأقرانهم العددداديين حيددد  أنهدددم يعدددانون مدددن قصدددور واضدددح فددد  مهددداراتهم الحركيدددة سدددواء 
الكبير  أو الدقيقة ، وال  جاند  ذلدك فإنندا ندري كلمدا ذادت درجدة تخلفهدم العقلد  ذادت بالتدال  
معاندداتهم الحركيددة بشددكل دال حيدد  نجدددهم آنددذاك يتسددمون بعدددد غيددر قليددل مددن السددمات تددأت  

- :ية ف  مقدمتها السمات التال

 .المعانا  من صعوبات حركية كثير   -
 -:قصور واضح ف  الوظائف الحركية المختلفة ومنها مايل   -
 . التآزر البصري الحرك  –  .   التواف  العضل  العصب    -أ
 .   التحكم والتوجية الحرك  -ف
 .صعوبة استخدام العضالت الدقيقة من جانبهم  -
 .والتماثل وعدم األنتظام للخطوات أثناء المش   يغل  عليهم البطء -
 .يصع  عليهم السير ف  خط مستقيم  -
 .عاد  ما يصيبهم التع  واإلجهاد واإلعياء بسرعة وألقل مجهود  -
 .يصبحون  أكثر عرضة لإلصابة باألمراض المختلفة قياسًا بأقرانهم العاديين   -
 .سية المختلفة يصبحون أكثر عرضة لإلصابة باإلعاقات الح  -

  -:مشكالت عقلية ومعرفية تؤثر خصالصهم السلوكية      

 : مما يؤد  بهم إلى اآلتى : أو بطج معدل نمومم العقلي , ا البطج في النمو العقلي1

عدددم القدددر  علدد  التمييددز بددين المثيددرات المنتميددة لحددل  :ااا قصااور أو ضااعف فااي اتنتباااه 1
 المشكلة ، والمثيرات غير المنتمية لحل المشكلة

، يعددان  المتخلفددين عقليددا مددن قصددور فدد  عمليددات األدارك العقليددة :ااا القصااور فااي اتدراك 2
وخاصدددة عمليتددد  التمييدددز والتعدددرف علددد  المثيدددرات التددد  تقدددع علددد  حواسدددة الخمددد  ، بسدددب  

ال ينتبد  إلد  خصدائص األشدياء فدال  ذو  متالزمدة داون األنتبدا  والتدذكر ، فالطفدل صعوبات 
يدركها ، وينس  خبرات  السابقة ، فال يتعرف عليها بسهولة ، مما يجعل إدراك  لها غير دقي  

 أو يركز عل  جوان  أساسية فيها ، ويكون أدراكة لعالقة الشبة سطحي  وبسيطة



 فعالية برنامج مقترح فى التدريبات المهنية لتنمية  مهارات السلوك التكيفى لألطفال  متالزمة  داون    
    وليد فاروق حسن         قسم التربية الخاصة     كلية العلوم واآلداب بالرس    / دكتور: إعداد 

07  
  

 

 :ا القصور في ال اكرة 3

يعان  هؤالء األطفال من صعوية واضحة وقصور كم  وكيف  ف  عملية تجهيز المعلومات و 
وينسدون مدا يتعلمدون ، بعدد جهدد كبيدر ويتعلمدون بدبطء، والخبرات المختلفدة فد  الدذاكر  الحسدية

 بسرعة ، وذلك راجع إل  أنهم يحفظون المعلومات والخبرات ف  الذاكر 
إعددداد  مجموعدددة مدددن  متالزمدددة داونالحسدددية بعدددد جهدددد كبيدددر فدددإذا طلددد  المعلدددم مدددن التلميدددذ  

الكلمددات أوالصددور أو الخبددرات التدد  تعلمهددا منددذ قليددل نجددد أندد  نسدد  معظمهددا ويبدددو وكأنددة لددم 
         0يتعلمها 

  مدن قصدور فد  الدذاكر  قصدير  المدد  التد  ترجدع فالغالد  إلدمتالزمة داون ويعان  االطفال 
عيو  ف  أسالي  التعلم والتكرار من جانبهم ، وكذلك قصور ف  الذاكر  البعيد  المدد  ولكدن 

 يكون أقل بكثير من ذلك القصور ف  ذاكرتهم قصير  المد  ،

 :ا القصور في التفكير 4

عداد  تنظيمهدا فد   التفكير هو عمليدة يدتم فيهدا جمدع المعلومدات والخبدرات التد  سدب  تعلمهدا وا 
 .مواجهة المواقف الجديد  أو حل المشكلة الجديد  اتجاه 

عنددد مسددتو  التفكيددر مددا قبددل العمليددات األخددر  ،  الطفددل متالزمددة داونيتوقددف نمددو التفكيددر 
فينمددو سددنة بعددد أخددر  بمعدددالت بطيئددة ناتجددةعن قصددور فدد  ذاكرتدد  ، ويظددل تفكيددرهم متوقفددا 

 .عند مستو  الحسوسات 

نتقااال أثاار التعلاايم أو -: صااعوبة فااي تكااوين المفاااميم-5 التجريااد ,التاادعيم , والتمييااز , وا 
 :التدريب

هدددو انخفددداض عمليدددات التمييدددز لددددي هدددؤالء األطفدددال ألوجددد  الشدددبة واألخدددتالف بدددين الحدددواد  
وربمددا رجددع ذلددك للددنقص فدد  اإلنتبدداه ، أو ربمددا لتوقددع الفشددل أو قلدد  الدافعيدد  لدددي ، واألشددياء

 -:التالية و يرجع إل  األسبا  "هؤالء األطفال

 .قصور من جانب  ف  اكتشاف أوج  الشبة واالختالف بين الخبرات والمواقف المختلفة 

 .عدم قدرت  عل  إدراك أوج  الشب  واالختالف تلك 
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 .قصور ف  قدرت  عل  إدراك العالقة بين المواقف المختلفة 

  ختلفة قصور ف  قدرت  عل  التفكير ف  الحلول المناسبة للمشكالت والمواقف الم

 .عدم قدرتة عل  تذكر ما مر ب  من خبرات ف  المواقف المشابهة منذ فتر  قريبة

 .قصور فى ا داج ا كاديمى والمهنى -6

 ا:مما يلي  و  متالزمة داون أمم المفامر االجتماعية المميزة لألفراد  -7
 0د الميل إل  مشاركة من يصغرهم سنُا ف  أي ممارسات أجتماعية 1
 د صعوبة تكوين عالقات وصداقات مع األخرين 2
 د قصور ف  المهارات الالزم  ألداء مختلف ألنشطة الحيا  اليومية 3
 0د عدم القدر  عل  فهم وأدراك القواعد والمعايير األجتماعية 4
 0د قصور ف  المهارات العناية بالذات 5
 0ي سب د صعوبة الحفاظ عل  تلك العالقات الت  تكون قد تكونت أل6
 0د اليهتمون بأقامة عالقات أجتماعية مع من هم ف  مثل عمرهم 7
  0د قصور ف  الكفاء  األجتماعية  8
 د صعوبة أقامة عالقات أيجابية مع األخرين 6

 د عجز عن التكيف مع تلك ا لبيئة الت  يعيشون فيها10
 0د قصور ف  القدر  عل  ا لتواصل 11
 د عدم القدر  عل  المبادر  بالحدي  مع األخرين  12
 د قصور ف  المهارات االجتماعية 13
 0د تدن  مستو  المهارات الالزمة للتواصل سواء كان التواصل اللفظ  أو الغير لفظ 14

 Behavior Modification السلوك تعديل  

 السددلوكيأو العددالف مثددل نفسددها المعددان  لهددا أخددر  لتعبيددرات كمددرادف عددام مصددطلح السددلوك تعددديل
 سددلوكية لعددادات تجميعددات عددن عبددار ،  النفسدد  العددالف أشددكال مددن شددكل وهددو التشددريع  العددالف
 أو عقلياً  أو جسمياً  أو سلوكياً  المنحرف أو الخاطئ السلوك هذا كان سواء متوافقة غير أو خاطئة
 مددن عليدد  التعددرف ويمكددن إلدد ...  نمائيدداً  أو مهنيدداً  أو أكاديميدداً  أو انفعاليدداً  أو اجتماعيدداً  أو وجدددانياً 
 سدلوكية لعدادات تجميعات محلها يحل وبالتال  التكيف  السلوك مقايي  مستخدماً  المالحظة خالل
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 وفقددداً  السددلوك تعدددديل بددرامج بواسدددطة عالجهددا أو للتجريددد  إحددداثها طريددد  عددن متكيفدددة أو إيجابيددة
،  عامددددة بصددددفة التالميددددذ تعلدددديم فدددد  المهنيددددة المهددددارات بعددددض مسددددتخدماً  الددددتعلم ومبددددادب لقددددوانين

 بدنف  أيضداً  مالحظتد  ويمكن في  المرغو  السلوك أنماط مختلف خاصة بصفة عقلياً  والمتخلفين
 . ذكائ  درجة ف  بحثاً  دون السابقة المقايي 

 : السلوك تعديل مجاالت

 تقويتهددددا والمطلددددو  الحدددددو  نددددادر  ولكنهددددا الفددددرد لددددد  بالفعددددل موجددددود  سددددلوكية أسددددالي  -
 . وسلوكياتها الفرد عادات ف  مستقر  الحدو  دائمة تصبح بحي  وتدعيمها

 األسددددالي  هددددذا تطددددوير والمطلددددو  اإلطددددال  علدددى الطفددددل بهددددا يقددددوم ال سددددلوكية أسدددالي  -
 االعتمداد أو التوافد  مدن أفضدل مستو  إلى الوصول من تمكن  بصور  الفرد ف  وغرسها

 . النف  على
 إطفاءها أو إلغاءها ومطلو  مرضية أو شاذ  أو، سيئة، مرغوبة غير سلوكية أسالي  -

   تماماً  منها التخلص لحين أولى كمرحلة تكرارها خفض األقل على أو

 : التكيفي غير السلوك  

 وأحيانداً  السدلوك يوضدح الدذي للشدخص دال نفد  تحديدد يتدرك سدلوك هدو التكيفد  غير السلوك إن
 وهدو المركبدة االسدتجابات من الفرد مد  يقيد وهو المشكلة مع مباشر  يتعامل ألن  وذلك لحخرين
 . الذات تقدير غالباً  ويقلل كبتاً  أو إحباطاً  يخل 

  Adaptive Behaviour التكيفي السلوك  

 هندداك أن أي وبيئتدد  الفددرد بددين تعدداون  تفدداعل  سددلوك هددو التكيفدد  السددلوك بددأن ذلددك مددن يتضددح 
 مددن حالددة بأندد  التكيفدد  السددلوكو ،  بددا خرين أو للمجتمددع مضددار  وجددود وعدددم اجتماعيددة عالقددات
 خفدض عدن والناشدئة،  للفدرد النفسدية والوظدائف العمليدات بدين أو وبيئت  الفرد بين والتواف  التوازن

 أي هدددو التكيفددد  والسدددلوك، الصدددراج فددد  الوقدددوج دون دوافدددع أو حاجدددة عدددن النددداتج التدددوتر إزالدددة أو
 دافدع أو حاجدة تحقيد  دون تحدول التد  العوائد  أو الصدعوبات علدى التغلد  الفرد ب  يعادل سلوك
 .السليم التكيف إلى يؤدي سلوك كل أن ذلك يعن 
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 والتدددري  عقليدداً  المعددوقين لألطفددال تعليمهددا يجدد  التكيفيددة المهددارات مددن العديددد هندداك أن وحيدد  
  .عليها

 أدائهدم معرفدة يتطل  لألفراد التكيف  السلوك على التعرف أن 1662 الشخص  العزيز عبد وير 
 : وه  التكيف  للسلوك أبعاداً  تمثل خمسة مجاالت ف  الوظيف 

 االجتمدداع  األسددا  معرفددة علددى المجددال هددذا خددالل االهتمددام وينصدد  : اللغااوي النمااو مسااتو 
 . إلي  يصلوا أن المطلو  األكاديم  المستو  على التركيز من بدالً  اللغوية المهارات لنمو

 يسدتطيع الدذي الزمند  العمر مستو  على التعرف المجال هذا ويتناول : المستقل الوفيفي ا داج
 يتعرضدون الت  المواقف ف  اليومية الحيا  متطلبات مواجهة ف  المسئولية يتحمل أن عنده الطفل

 . عاد  لها

 مواجهددة فدد  الطفددل يبدددلها التدد  الفاعليددة مددد  ويتندداول : المنزليااة وا عمااال ا ساارية ا دوار أداج
 مددن عاليددة درجددة علددى سددلوكية أنماطدداً  تتطلدد  التدد  األساسددية األسددرية واألدوار المنزليددة األعمددال

 . والكفاء  الدقة

 التددد  المفددداهيم لتلدددك الطفدددل فهدددم مسدددتو  علدددى بدددالتعرف ويهدددتم : االقتصاااادي – المهناااي النشااااط
.  الفرد حيا  ف  والهامة الضرورية المجاالت من تعد والت  والشراء والبيع العمل ميادين تتضمنها

 . المفاهيم هذه مثل استخدام على قدرت  مد  ف  بالتعرف الوقت ذات ف  يهتم كما

 بمدد  تتعلد  التد  المهدارات نمدو الجاند  هذا ويتناول : االجتماعي ا داج أو االجتماعي التطبيا
 المطالددد  تمييدددز فددد  مهارتددد  جانددد  إلدددى البيئدددة مدددن واسدددع نطدددا  فددد  ا خدددرين مدددع الطفدددل تعددداون

 الشدخص ويدذكر،  أهميتهدا ف  أقل أو بسيطة مطال  تعد الت  تلك عن األهمية ذات االجتماعية
 العمددر نفد  فد  أقراند  مدن المتوقعددة المختلفدة األعمدال الطفدل بد  ينجددز الدذي األسدلو  بأند  أيضداً 
 . الزمن 
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 المساالولية , االجتماعيااة المساالولية  , االسااتقاليلة الوفااالف مااي ساالوكية أنماااط ثالثااة ومناااك
- :كاآلتي ويشمل الشخصية

  Independent Functioning:  االستقاللية ا فعال – 1

 مثل معين عمر ف  الطفل  من المجتمع يتوقعها بمهارات القيام على الفرد قدر  إلى وتشير
 . ال ...  المالب  ارتداء ، التغذية ، التواليت استخدام

  Personal Responsibility:   الشخصية المسلولية – 2

 واتخاذ االختيار على القدر  تعك  كما ، لسلوك  الفردية المسئولية تحمل على القدر  تعك  الت 
 .القرار

 Social Responsibility:  االجتماعية المسلولية – 3

 ، االجتماع  التواف  ،  الفرد لد (  المساير )  االجتماعية  المجار  مستويات إلى تشير الت 
  Gresham جريشام بدأ وقد(  كلية أو جزئية)  االقتصادية االستقاللية و العاطف  والنضج
- : فتشمل االجتماعية  الكفاء  أو بالقدر 

 Interpersonal(  ا فراد بين الشخصية السلوكيات)  الشخصية كياتو السل – 1
Behaviors  السلطة تقبل:  مثل accepting authority  سلوكيات ، التخاط  ومهارات 

 .اللع  وسلوكيات ، التعاون

 ، المشاعر عن التعبير مثل  Selfrelated behaviors بال ات المتعلقة السلوكيات – 2
 مثل بالواجبات المتعلقة السلوكية الذات إزاء اإليجاب  الموقف ، ethical األخالق  السلوك
 .المستقل العمل ، التعليمات اتباج ، المهمة إنجاز ، المواظبة

 البيئة علي  تفرضها الت  واالجتماعية الطبيعية الفرد بمطال  للوفاء السلوك بأن أيضاً  وعرفت 
- : أساسيتين وظيفتين على التكيف  السلوك تقدير ويركز
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  الثقافية ابيئة عليهم تفرضها الت  بالمطال  مقبول وبشكل الفرد بها يعن  الت  الدرجة – أ
 ( والشخصية االجتماعية المسئولية جوان  ف  فيها يعيشون الت  الحضارية)

 بشكل أنفسهم على يحافظوا وأن بوظائف فيها يقوموا أن أو لألفراد يمكن الت  الدرجة –  
   . استقالل 

 السلوك تعديل طر  فيها تستخدم الت   المجاالت من التكيف  السلوك تعديل مجال يعتبر 
 .  وفعال أساس  بشكل النفس  العالف فنيات أو التكيف 

التدريبات المهنية  كسابهم مهارات السلوك  برنامج  فىالمستخدمة  التي الفنيات وأمم ا
  -:التكيفى 

  األمامية السلسلة د 3(      المهام)  المهار  تحليل د 2                    النمذجة د1

                والممارسة التكرار د6     اإليجاب  التدعيم د   5                  الدور لع  د4
 التوكيدي السلوك عل  التدري  د 6            الراجعة التغذية د8        التشكيل د7

  
 -:متالزمة داون  التأهيل المهنى ل وبرامجمدخل 

أو التددري  المهند  يهدتم بإكسدا  الفدرد المعدو    Vocational Trainingبرامج التأهيدل المهند  
مهدددارات تتصدددل بالمهمدددة التددد  وقدددع اإلختيدددار عليهدددا وتسدددتخدم لدددذلك أسدددالي  الدددتعلم مثدددل التشدددكيل 

إلددد  أجدددزاء صدددغير  أي مهدددام أو ( اإلنتددداف )والتسلسدددل وهمدددا يعتمددددان علددد  تجزئدددة سدددلوك العمدددل 
لدي إتمام كل مهمة من ( ي  بصفة خاصةاإليجاب  ف) واستخدام أسلو  التعزيز  Tasksواجبات 

 Successiveأو التقري  المتتابع  Shapingهذه المهام ، وتعرف هذه الطريقة بطريقة التشكيل 
Approximatin  وقد يتم التدري  المهن  داخل مركز التأهيل نفسة وبصفة خاصة إذا كان الفدرد

شددددراف الم تخصصددددين أو يجددددري التدددددري  فدددد  ال زال بحاجددددة إلدددد  الخدددددمات التأهيليددددة األخددددري وا 
مؤسسددات داخددل المجتمددع مثددل الددورش والمصددانع ومراكددز التدددري  المهندد  المتخصصددة إذا كددان 
الطالددد  قدددد نمدددا مدددن مرحلدددة سدددابقة ذات إمكانيدددات مهنيدددة مناسدددبة وأصدددبح سدددلوك العمدددل لديدددة بمدددا 

                   .                       يساعد  عل  تحقي  التكيف النفس  والمهن  المناس  
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و ،التدري  المهن  بمعناه الواسع عملية تعليم و تعلم تمكن الفرد مدن إتقدان مهنتد  أو عمدال معيندا 
و حي  أن بدرامج ،عن طريق  ترتفع مهارات  ف  العمل أو المهنة أو الحرفة الت  كان ضعيفا فيها 

" تحليددل العمددل"دراسددات  التدددري  عدداد  مددا توضددع علددى أسدد  علميددة مسددتفيد  فدد  ذلددك مددن نتددائج
و نتائج دراسات الوقدت و الحركدة فمدن تحليدل العمدل تبدين لندا مختلدف ،الذي يختص البرنامج في  

المهددارات و القدددرات و الخبدددرات و الخصددائص الشخصدددية الالزمددة للنجددداح فدد  هدددذا العمددل و فددد  
و الميدول التد  يلدزم فنستفيد من ذلك ف  التعرف علدى القددرات و المهدارات و اإلسدتعدادات ،آدائ  

أن يسددتهدف برنددامج التدددري  المهندد  رفعهددا علددى أن يتددوفر فدد  البرنددامج فقددرات نظريددة و تطبيقيددة 
و ال يقتصدر التددري  المهند  علدى الندواح  الفنيدة فقدط ،لسدهولة التددري  علدى الصدناعات الحرفيدة

تحقيد  التوافد  المهند  و بل يتناول جوان  الفرد اإلجتماعية و النفسية و الجسمية و اإلقتصادية ل
 .                                                     النفس 

ويعددرف بيتددر التدددري  المهندد  فدد  بددرامج تأهيددل المعدداقين كددل مددن الخبددرات التعليميددة التدد  تمكددن 
والتكيف المهن  هدو عمليدة ،المعا  من النمو والتكيف ليصبح قادرًا على تحقي  األهداف المهنية 

هددددفها مسددداعد المتدربين علدددى فهدددم معندددى ،تدريبيدددة عالجيدددة تسدددتخدم بأسدددلو  فدددردي أو جمددداع  
وتطدددوير قددددراتهم ،وتعدددديل اتجاهددداتهم وخصائصدددهم الشخصدددية وسدددلوكهم المهنددد  ،العمدددل وقيمتددد  

فدالتكيف ،المهنية الوظيفية لمساعدتهم على تحقي  أقصى درجة مكنة من التطوير والنمو المهند  
  أخددر  عمليددة تعليميددة تقددود إلددى االسددتعداد للعمددل واالسددتعداد للعمددل هددو نتدداف ثالثددة المهندد  بعبددار 
  -:عوامل ه  

وتقوم بدراسة المتغيرات ذات العالقة بشخصية التلميذ ومهاراتد   العوامل المرتبطة بالتلمي  -:أواًل 
ات  إال انها تؤثر وه  تتعل  أساسًا بالتكيف الحي،وتتصل بالمتغيرات الشخصية بالسلوك ،المهنية 

 –االسددددتعداد االنفعددددال   –النضددددج العدددداطف   -:ومددددن هددددذه المتغيدددرت ،أيضدددًا فدددد  األداء المهندددد  
ومتغيدرات ،القدرات التكيفية والصحية الجسمية والقدرات علدى إصددار األحكدام المناسدبة  –األمانة 

 –ات فددد  األداء الثبددد،تحمدددل المسدددئولية  –شخصدددية ذات عالقدددة بالعمدددل وتتمثدددل فددد  االسدددتقاللية 
أما العوامل المرتبطة بالمهارات المهنية فه  تتضمن مستو  ،االتجاهات والميول  –احترام الوقت 

 المعرفة المهنية والقدرات المهنية للشخص 
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 .وه  كل المتغيرات الت  تتصل مباشر  بالعمل  -:العوامل المرتبطة ببيلة العمل : ثانيًا  

 :بالعالقة بين التلمي  وبيلة العمل العوامل المرتبطة : ثالثًا 

فددإذا كددان ،ومددد  قبددول بيئددة العمددل لدد  ،التكيددف المهندد  الددذي هددو نتيجددة رضددا المعددا  عددن عملدد  
هندداك توافدد  بددين الحاجددات المهنيددة للتلميددذ والمعددززات المتددوافر  فدد  بيئددة العمددل  فددذلك سدديقود إلددى 

ذا كددان هندداك توافدد  بددين ،رضددا المعددا  عددن بيئددة العمددل  العمددل وقدددرات المعددا  فددذلك  متطلبدداتوا 
 .سيقود إلى الرضا عن التلميذ 

نالحظ مما سب  أن بيتدر ومنظمدة العمدل الدوليدة اتفقدوا علدى أن التددري  المهند  تعدريض المعدا  
عقليدددًا لمجموعدددة واسدددعة مدددن الخبدددرات التعليميدددة المهنيدددة أو عددددد كبيدددر مدددن المهدددن وهدددا جددداء فددد  

 فتعزيددز أو التحضددير أثندداء تأديددة لعملدد  لمسدداعدت  علددى تحقيدد  التكيددالتعددريفين السددابقين عمليددة ال
وأوضح بيتر ثالثة عوامل مرتبطة بعملية التدري  المهن  وه  المرتبطة بالمعا   والنفس المهن  

ومددددا فيهددددا مددددا يتناسدددد  مددددع سددددمات  الشخصددددية ( ورشددددة التدددددريبات المهنيددددة ) عقليددددًا وبيئددددة العمددددل 
هندا يظهدر ،والعالقة بين المعا  عقليًا وبدين المكدان الدذي يتددر  فيد  ،  واستعدادات  وقدرات  وميول

عليدد  الرضددا النفسدد  والرضددا عددن العمددل فددإذا كددان العمددل والمكددان الددذي يتدددر  فيدد  يتناسدد  مددع 
ذا كدان العكدد  ،اعاقتد  رضدا ندد  واسدتمر فد  العمددل وبالتدال  تحقد  عمليددة التكيدف بصدفة عامددة  وا 

فدال بدد مدن .ء التواف  وبالتال  عدم االنتظام فد  التددري  والهدرو  مند  فهو لد  المعا  عقليًا سو 
أربع فئات فد  ميددان تأهيدل  وهناك" األخذ ف  االعتبار هذه العوامل أثناء عميلة التدري  المهن  

 -:كا ت   لمتالزمة داون 

  

 لتطوير المهارات التعويضية    التدريب المهنيالتدريب ( تهيلة مهنية)التدريب للتكيف الشخصي  التدريب قبل المهني 

 Personal Adjustment Trainingالتدريب التكيف الشخصي   -أ

ويعندد  هددذا التدددري  بتطددوير االتجاهددات والعددادات والتدد  مددن شددأنها المسدداعد  علددى التكيددف مددع   
حمدل المسدئولية وت،ومن األمثلة على هذه االتجاهات والعادات االعتمداد علدى الدنف  ،عالم العمل 

 .واحترام الوقت ،والثبات ف  ا داء ،
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   Perovocational Training (تهيلة مهنية)التدريب قبل المهني  -ب

ويشير إلى المعرفة والخلفية الالزمتين الختيار مهنة معينة ،ويعرف أيضًا بالتهيئة المهنية   
ثلة على األنشطة التدريبية ما قبل وتطوير االستعدادات الالزمة للنجاح ف  تلك المهنة ومن األم

واستخدام المواصالت العامة والتعرف ،وخصائصها ومتطلباتها ،المهنية والتدري  على المعدات 
 .ال  ...على النقود 

  Compensatory Skill Training التدريب لتطوير المهارات التعويضية -ج

ويشتمل هذا التدري  على تطوير المهارات الشخصية القادر  على تعويض  عن عجزه والت    
 .يحتاف إليها للنجاح ف  العمل 

 " علمًا بأن التدريبات السابقة الذكر جزء ال يتجزأ من أهداف التدريبات المهنية " 

  Vocational Training التدريب المهني -ج

ذ يعد الوسيلة األساسية لمساعدتهم ،ف  برامج تأهيل المعاقين  وهو من أهم أشكال التدري     وا 
فيج  مراعا  األمور التالية عند تنفيذ التدري  المهن  ،ف  الحصول على العمل المناس  

 -:للمعاقين 

 .أن يكون التدري  محاربًا المتطلبات سو  العمل 

 .المعاقين أن يستخدم الوسائل نفسها الت  يلجأ إليها عند تدري  غير 

أن يستمر التدري  إلى أن يحصل المعا  على المهارات المناسبة ف  ظروف قربية من الظروف 
 .الت  يعمل فيها 

 -:ويمكن تقسيم التأميل أو الترديب المهني إلى اآلتي  

بمدار  التربية ( المجاالت الصناعية ) التدري  المهن  من خالل ورش التدريبات المهنية 
 .الخاصة
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 .دري  المهن  من خالل الورش المحمية الت 

 .التدري  من خالل مكات  ومراكز التأهيل والتدري  المهن   

 .التدري  المهن  بالمنازل واألماكن المختلفة الموجود  بالمجتمع  

     لصناعات الحرفيةا إكساب متالزمة داون 

يقصد بالصناعات الحرفية عمليات التدري  المهنى التدى تعتمدد علدى المهدارات اليدويدة مدن خدالل 
تحليدددل )إسدددتخدام أدوات ومعددددات وخامدددات بسددديطة ،عدددن طريددد  مراحدددل التعلددديم والتددددري  المختلفدددة

 والممارسدة فدى موقدع العمدل( التعديم أو التعزيدز األيجدابى ،السلسدلة األماميدة  –النمذجة  –المهار  
الصغير  ويتم فيها  تشكيل حرفة معيندة فدى بعدض األعمدال البسديطة سدواء كاندت (الورش) الفعلى 

والمالبددد  الجددداهز  والسدددجاد والنسددديج اليددددوي ،السدددباكة ،بيئيدددة يدويدددة مهنيدددة مثدددل أعمدددال النجدددار  
ندد  مددوارد بيئيددة مددن مددواد خددام والزخرفددة والدددهانات والرسددم الف واسددتغاللوالجريددد والخددوص والليددف ،

المهارات المهنية ف  الحرفدة  متالزمة داون  إلكسا وذلك ،النتقال أثر التدري  على هذه الحرف 
 .وبذلك فه  جزء ال يتجزأ من عملية التدريبات المهنية ،الت  يزاولونها 

فهد  مجموعدة مدن الحدرف  أما الصناعات الحرفية في إطار برناامج التأميال أو التادريب المهناي
علددى تلبيدددة مجموعددة مدددن الحاجددات المعيشدددية واالجتماعيدددة  متالزمدددة داون المختلفددة التددد  تسدداعد 

والمهنية والنفسية الالزمة أثناء فتر  انتمائ  لبرنامج التأهيل المهن  ربمدا بعدد انتهداء برندامج تأهيلد  
اعاقات  واستعدادات  وقدرات  وميول  المهن  سواء داخل ورش أو مراكز تأهيلية صغير  تتناس  مع 

  وبالتال  تعديل سلوك  التكيف 
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 داون ةلمتالزمبرامج التأميل أو التدريب المهني 

 :مقدمة 

إعددداد  تربيدددة الطفدددل بأسدددالي  تربويدددة  بمتالزمدددة داونيقصدددد بدددالبرامج التربويدددة التأهيليدددة الخاصدددة 
لدى  مكانيات  وقدرت  الخاصة بأفضدل الطدر  الممكند  وا  خاصة تمكن  من استثمار ذكاؤه المحدود وا 
أقصددى حدددود ممكنددة ويهدددف البرنددامج التربددوي مسدداعد  الطفددل علددى التوافدد  النفسدد  واالجتمدداع  

بوي يوضدع خصيصدًا لألطفدال المعدوقين وأي برنامج تر .واعداده مهنيًا لتحقي  التواف  االقتصادي 
بصدددفة خاصدددة أو يجددد  أن يراعدددى البرندددامج كيفيدددة الصدددول بهدددؤالء  ومتالزمدددة داونبصدددفة عامدددة 

األطفددال إلددى التوافدد  النفسدد  واالجتمدداع   أي القدددر  علددى التكيددف للمواقددف المختلفددة واالعتمدداد 
 .على النف  والثقة بالنف  والرضا بحالتهم 

حاجددة لمعرفددة مبدداديء الصددحة النفسددية التدد  يجدد  مراعاتهددا فدد  تربيددة المعددوقين وهددذا يجعلنددا فدد  
فشخصددية الطفددل المعددو  لهددا سددمات ومعددالم تتميددز بهددا عددن ،واتباعهددا عنددد وضددع بددرامج تددأهيلهم 

شخصية الطفل العادي فهو يشعر بالنقص فد  حاجدات ماسدة بالنسدبة لد  مثدل الحاجدة إلدى األمدن 
والتقدددير واالعتددراف مددن ا خددرين والثقددة بنفسدد  وهددذه الحاجددات ال يمكددن واالنتمدداء والعمددل والنجدداح 

تعويضها بسب  قصور  وعجزه مما يشعره إن  غير مفيد للجماعة ويشعر بالعجز والفشل وال يكون 
لدي  الدافع لإلنجاز مما يؤدي النحرافات غير سلوكية فينسح  مدن المجتمدع وينطدوي علدى نفسد  

متالزمددة التدددري  المهندد  يعمددل علددى تعددديل السددلوك التكيددف لألطفددال  ومددن ثددم فددإن التأهيددل أو .
 -: فيما يلي مراعاة مباديج الصحة النفسية في البرامج التعليمي التأميلي، داون 

يراعدد  فدد  تخطدديط البرنددامج التربددوي أنددواج النشدداط المختلفددة التدد  تجعددل الطفددل نشددطًا فدد  كددل  -
 .ثير  للطفل المواقف التعليمية وتكون هذه األنشطة م

ضرور  إعاد  النظر ف  الخطة أو البرنامج حتى يتمشى دائمًا مدع قددرات الطفدل المعدو  عقليدًا  -
 .ومع ميول  وتدفع  للنجاح 

  يج  أن تكون المواد العملية واألنشطة مناسبة لهؤالء األطفال حتى ال تسب  لهم اإلحباطات  -
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بالملدل حيد  يصدع  علدى هدؤالء  متالزمدة داونيج  تقليل فترات العمل حتى ال يشعر الطفدل  -
 .األطفال تركيز انتباههم لفترات طويلة 

 .تشجيع األطفال على القيام وحدهم باألعمال واعتمادهم على أنفسهم  -
علددى المدددر  اسددتعمال العبددارات المشددجعة التدد  تددؤدي لشددعور الطفددل المعددو  بالثقددة فدد  نفسدد   -

 .وتدفع  إلى العمل والنشاط 
تشدجيع األطفدال المعدوقين والمنعدزلين الدذين  بمتالزمدة داون در  التربيدة الخاصدة يج  على م -

 .ينسحبون من الجماعة وال يشتركون ف  أنشطتها 

 :  و  متالزمة داونأمداف وبرامج تربية وتأميل  

حتدددى يصدددبح مواطندددًا  متالزمدددة داونتهددددف بدددرامج التربيدددة الخاصدددة للمعدددوقين إلدددى معاوندددة الطفدددل 
جًا ومعتمدًا على ذات  معتدًا بهدا ومسداعدت  علدى التكيدف والتوافد  النفسد  واالجتمداع  صالحًا منت

مكانياتد  التد  منحتد  إياهدا الطبيعيدة وفد  ضدوء خصائصد   وذلك فد  حددود مدا تسدمح بد  قدراتد  وا 
واحتياجات  الخاصة وال بد أن تراعى ف  تلك البدرامج الخاصدة باألطفدال المعدوقين مبداديء تربويدة 

 :فيها 

 .التعلم عن طري  العمل  -
 .تنمية معلومات الطفل عن طر  تدري  الحوا   -
 .البعض  ببعضهاربط الموضوعات  -
 .مراعا  الفرو  بين التالميذ المعوقين  -
 .تنمية ما لدي  من مهارات وقدرات ومساعدت  على التكيف النفس   -
 .عالف االضطرابات النفسية واالجتماعية باستمرار  -
  مساعدت  على التغل  على عجزه بالتأهيل المهن  أو النفس  أو االجتماع   -
 .ضرور  توافر االرشاد والتوجي  النفس  والمهن   -
نحاو تحقياق ا ماداف   و  متالزماة داونكما يجب أن يواجه برناامج تربياة وتأميال ا طفاال   -

 -:اآلتية 
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 :التوافق الشخصي واالنفعالي 

إلددى الكفايددة االنتاجيددة والتوافدد  الشخصدد   ذو  متالزمددة داونلطفددل هددو هدددف أساسدد  للوصددول با
 .واالجتماع  ولضمان نضج  االجتماع  واالنفعال  يج  أن يتقبل الطفل االجتماع  

 :التوافق االجتماعي 

علددددى المواقددددف  متالزمددددة داونتددددوفير الخبددددرات الضددددرورية التدددد  تسدددداعد علددددى نضددددج واسددددتقاللية 
 .االجتماعية المختلفة وتدريبهم على أنواج التوافقات الت  تتمشى مع مستواه 

 :التوافق االقتصادي 

يتوقف تحقي  هذا الهدف على مد  تحقي  التواف  الشخص  والتواف  االجتماع  للطفدل المعدو  
 .عقليًا 

 : لمتالزمة داونا عداد المهني 

هددو إعدداد  تددربيتهم بطددر  وأسددالي  خاصددة  متالزمددة داون الهدددف مددن البرنددامج التربددوي لألطفددال 
مددواطنين نددافعين لمجددتمعهم  اتمكددنهم مددن اسددتغالل ذكددائهم وقدددراتهم أفضددل اسددتغالل حتددى يكونددو 

لحاقهممهنيًا  بإعدادهموأنفسهم ومن هنا وجبت العناية  بفصول أو ورش تعدهم للندواح  المهنيدة  وا 
مناسبة لقدراتهم واستعداداتهم ثم تدريبهم على العمل والمهارات الخاصة ب  والعادات واالتجاهات ال

الضددرورية لنجدداحهم فدد  العمددل ثددم إيجدداد عمددل مناسدد  لهددم ومسدداعدتهم علددى التكيددف الشخصدد  
 .واالجتماع  

  لمتالزمة داون حول برنامج التأميل المهني   

فهدو يدؤثر ويتدأثر ،فالتفاعدل بينهمدا قدائم ومسدتمر ،مجتمعهم ال يعيش المعو  ف  عزلة تامة عن  
ولذلك تعتبر عملية التأهيل المهن  للمتخلفين عقليًا ذات طدابع اجتمداع  ومسدئولية اجتماعيدة ،ب  
مكانيدات واسدتعدادات إلدى ، تتطل  تخطيطًا واعيدًا السدتغالل مدا لدد  المتخلدف عقليدًا مدن قددرات وا 

 .أقصى حد ممكن 
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ن عملية ا وسديلة  لمتالزمة داونكما يعتبر التدري  المهن  ،لتأهيل المهن  للمعا  عملية منس  وا 
مددن وسدددائل االعدددداد للعمدددل دراسددديًا وعمليدددًا مدددن أجددل اعدددداد المعدددا  ليندددوي العمدددل الدددذي يتفددد  مدددع 

وعملية التدري  أو التأهيل المهن  ال بد أن نتبع معها خدمات مهنية كالتقويم ،استعدادات  وقدرات  
بمددا يجعددل المعددو  قددادرًا علددى الحصددول علددى عمددل ،لمهندد  والتوجيدد  المهندد  والتشددغيل والمتابعددة ا

 .مناس  واالستقرار في  

ألنها تنص  على الشخص المعو  ،تها الخاصة بها لتأهيل المهن  للمعوقين لها فلسفوعملية ا
الى ،ش ف  كنفها بداية من أسرت  الت  تربى ويعي،الذي يعيش يتعامل ويتفاعل داخل جماعة 

 .المجتمع الكبير الذي ينطوي تحت لوائ  

 :على ا سس التالية وتركز فلسفة التأميل المهني لمتالزمة داون 

ولقد كرمنا بن  آدم وحملناهم ف  البر والبحر ورزقنداهم مدن " جال وعال "يقول اهلل سبحانة وتعال  
 (  70:اء االسر )الطيبات وفضلناهم عل  كثير ممن خلقنا تفضياًل 

مسدتقل عدن أي ضدعف عقلد  أو إعتمداد علد  العيددز  إن الكرامدة االنسدانية للفدرد العداجز هدو أمدر -
يكون موجودًا لدية ، ومن هنا يصبح التأهيل حقًا لكل إنسان ، ويكون واج  لكدل مدن يعمدل مدع 
يم المعدوقين أن يتقبددل التلميدذ الددذي يعمدل معددة بصدرف النظددر عدن جنسددية أو درجدة إعاقددة ، وتقددد

 الخدمات االزمة بحي  يصل إل  أقص  درجة من الرضا الذات  والنفع االجتماع  
، األنتقددال بددة مددن التبعيددة واإلعتمدداد علدد  ا خددرين وخاصددة أفددراد  متالزمددة داونتأكيددد إسددتقاللية  -

 الذات  والكفاية المهنية والشخصية وتصنيف أمور  بنفسة  االستقاللأسرتة إل  مستوي 
ستغالل قدرتة علد  العمدل واألنتداف ، متالزمة داونأن تأهيل  -  راضديًا بالمشداركة فد  بنداء تجعلد وا 

االحسدددان مدددن أحدددد ، وأنددد  يدددؤدي خدمدددة  وال يسدددتجديوأنددد  ال يعددديش عالدددة علددد  أحدددد ،  مجتمعددد 
 .لمجتمعة تمامًا كالتل  يقدمها الشخص  العادي

بالدنيدة  شدعورهذاتدة ، ويقضد  علد   فد    قيمدةنإ يشعره استقالليةأن التأهيل المهن  الذي يحق   -
 . عن بقية أفراد المجتمع  واالنحطاط
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مكاندددات  لمتالزمدددة داون أن التأهيدددل المهنددد   - ، يجددد  أن يركدددز علددد  مدددا تبقددد  لددد  مدددن قددددرات وا 
ستعداد ، ويستغلها إل  أقص  حد ممكن حت  يدتمكن مدن المنافسدة اإلنسدان العدادي فد  مجدال  وا 

 العمل واإلنتاف 
 قدرات  عل  التواف  والمرون  بالنسبة لظروف العمل المتاحة ل  بعد إعداده لذلك اإلعتراف ب  -
وأخيددرًا أن الدولدد  ملزمدددة بتدددبير وتدددوفير فددرص العمدددل لهددم وكدددذلك تدددبير وتدددوفير الددورش المهنيدددة  -

للتدريبهم عل  مهن وحرف تتالئم مع مدا لدديهم مدن قددرات متبقيدة ، وفد  نفد  الوقدت تكدون هدذه 
مساير  لسو  العمالة والظروف األقتصدادية واإلجتماعيدة فد  البيئدة التد  يعيشدون  المهن والحرف

 فيها 
توفير قاعد  من البيانات من المهن واألعمال وفرص التشغيل المتاحة واإلختبارات والمقايي   -

المقننة لتحليل الفرد والمهن ووجود برامج للتوجية واإلرشاد المهن  مناس  إلعاقتة مما يساعدهم 
 .ل  التواف  المهن  ع

ألن كل فرد مدن المعدوقين لدة فرديتدة ويجد  أن تتجدةكل  Individualizalالتأهيل عملية تفريدية  
الجهود للوفاء بالحاجات واإلختيارات الخاصة للفرد الذي نعمل معة ومساعدتة عل  بناء الثقة ف  

 .النف  وتحقي  مبدء ح  تقرير المصير 

، ومسداعدتهم   Independent livingالتأهيدل بعدد فلسد  هدادف إلد  المعيشدة المسدتقلة  – 10 
علدد  التحددرك نحددو األندددماف فدد  المواقددف العاديددة ، بددداًل مددن عددزلهم فدد  السددكن ، العمددل والرعايددة 

 .الطبية ، وحياه األسر  ، الحياه االجتماعية أو غيرها من أوجة الحياه 

رف عل  الطاقات المتبقية لدي العميل للقيام بوظائفة معتمدًا عل  أن هدف التأهيل هو التع -11
نفسة ، اإلستفاد  من هذه الطاقات ، وهذا الهدف الشدامل يتضدمن الكفايدة الذاتيدة االقتصدادية إلد  

 Functionalجان  مهاره الحيا  الشخصية و االجتماعية ، ويجد  أن يحددد اإلسدتقالل ا دائد  
Independerce   عل  أسا  مدن طاقاتدة المتبقيدة ، بحيد  يصدبح النجداح فد  التأهيدل لكل فرد
 .ذا معن  لكل طال  
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  -:ما يلي  متالزمة داونالجوانب التي ينبغي مراعاتها في تأميل حاالت 

 من الضروري العمل مع الحاالت بنظام فري  التاهيل  -
 ضرور  اإلعتماد عل  المثيرات الحسية ف  عملية التعليم والتأهيل  -
 ( وهو ما ينص عل  تعريف الصناعات الحرفية ) أن تكون المجموعات داخل الورش قليلة   -
يفضل التدري  عل  األعمال الت  تحتاف إل  مهارات يدوية مهنية متوسطة وتتميز بالتكرار وعددم  -

 اإلعتماد الكبير عل  الجوان  الذهنية والعقلية أو تحتاف إل  درجة عالية من المسؤلية 
 جان  األمن ف  مبن  مركز التأهيل أو معهد التعليم  أن يراع  -
 . برنامج التأهيل المهن   -
، وكدذلك  Over Learningيعتمد تعليم وتدري  حاالت التخلف العقل  عل  التكرار وزياد  تعلديم  -

 .عل  تعلم الجوان  المحسوسة الت  يمكن إدخالها إل  بيئة التعلم مباشره 
 . لتكيف  سواء منها ما يتصل بالتعلم المهارات المهنية المختلفة التدري  عل  جوان  السلوك ا -

  -:  و  متالزمة داونالعناصر ا ساسية في عملية تأميل 

يج  مراعاه العناصر ا تية أثناء وضع الخطط العملية لرعاية المعاقين عقليًا والت  تساعدهم فد   -
  -:الغل  عل  آثار إعاقتة ما يل  

جتماعية ونفسية وصحية تقديم برامج تأهيلي - ال بعد عمليدة قيدام فريد  متخصدص بتقيديم . ة مهنية وا 
 حاجات إستعدادات وقدرات أفراد هذه الفئة وفقًا لمستوي إعاقتهم العقلية 

ت التربوية والصدحية اإلجتماعيدة وتقدديم االخدمات التأهيلية المصاحبة للبرامج وتشمل الخدم إتاحة -
 .والتوجية واإلختيار والتقويم المهن  لهم وألسرهم اإلرشاد المهن  والنفس  

متعدددد اإلختصاصددات لتقددديم الخدددمات الختلفددة لمسدداعد  ( فريدد  العمددل ) وجددود كددوادر متخصصددة  -
المعا  عقليًا عل  عملية التدري  المهن  ويشمل هذا الفري  األخصائ  المهن  أو المرشد المهن  

التربيدة ) جتماع  ، والمرشد التربدوي أو معلدم الفصدل واألخصائ  النفس  والطبي  واألخصائ  اإل
ذا أمكن الوالدان ( الخاصة   .وا 

وجود مؤسسدات أو مراكدز التأهيدل أو التددري  المهند  لتقدديم خددمات التددري  مثدل مراكدز التأهيدل  -
 المشاغل المحمية ومراكز التدري  المهن  ومدار  التربية الخاصة ومكات  التاهيل المهن  
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ائل معينة بصرية أو سمعية وأدوات وخامات ومعدات بسيطة تستخدم ف  عملية التدري  وجود وس -
 .واإلختبارات أو المقايي  النفسية المختلفة ألغراض خدمة برنامج التأهيل المهن  

 متالزمة داونمباديج عملية التأميل المهني ل

 :أواًل مباديج أساسية في التأميل المهني 

 مراعاه الصفات العقلية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية للمعا  عقليًا من  -
الحالة اإلنفعالية والمزاجية ، والذكاء ، والصفات البدنية الت  تشمل أعضاء  –قدرات عقلية ) 

الجسم المختلفة والحوا  مثدل السدمع والبصدر والشدم والتدذو  ، وميدول الفدرد وخبراتدة وظروفدة 
 .تحليل عمل المعا  عقليًا لدراسة مشكالتة وتوجيه  مهنيًا البيئية أي 

فقد يميل شخص إل  مهنة معيندة ثدم يكتشدف أند  ال  -:بين الميول والقدرات  االختالفأوجة  -
 .يصلح لها عل  اإلطال  مهما نال من تدري  أو تعلم 

يج  أن تتج  عملية التأهيل المهن  للمعاقين إل  خدمة المجتمدع كمدا تتجد  إلد  خدمدة الفدرد  -
وذلددك عددن طريدد  التقليددل مددن ا ثددار السددلبية التدد  تتركهددا أعاقددة الفددرد وعلدد  األسددر  والبيئددة . 

  0المحلية 
ر  أو ليسدت مقياسدا للقدد الظداهر أسا  التوجية المهند  هدو القددرات ولدي  العاهدات فالعاهدات  -

 العجز ،
  وأنما مقيا  الصحة هو ما تبق  للشخص من قدرات  بعد أصابت  بالعجز    -
تدوفير األتجاهددات األيجابيددة بددين الندا  وتقددبلهم لهددوالء المعدداقين وثقدتهم بقدددراتهم علدد  العمددل   -

 والمشاركة   ف  البناء 
لمامددا كددامال بفددرص يجدد  أن يددم القددائمون بالتأهيددل المهندد  ا: مراعددا  فددرص العمددل فدد  البيئددة  -

 .العمل الفعلية ف  البيئة المحلية ويتابعون حالتها من حي  الرواف أو الكساد بأستمرار 
يجدد  أن تأخددذ عمليددات تأهيددل المعدداقين وخاصددة التأهيددل المهندد  طبيقددة التغييددر األقتصدداد    -

 .والظروف األقتصادية للبيئة الت  يعيش فيها المعا  
هيددل تعتمددد علدد  تددوفير التشددريعات والقددوانين التدد  تحمدد  حقددو  وأخيددرا أن نجدداح عمليددات التأ -

 .المعو  األنسانية والمدنية وترع  مصالحهم وخاصة ع  مجال التدري   والتشغيل 
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 : لمتالزمة داون ثانيا المبادئ العامة لتأميل 

 : فيما يل   متالزمة داونتتحدد مجموعة المبادب العامة لتأهيل 

 والشخصية ف  عملية التأهيل  زمة داونمتالد يج  مراعا  سمات 1

علددد  التكيدددف مدددع ذاتدددة وذويدددة وأفدددراد  متالزمدددة داوندددد أن تسدددع  عمليدددة ا لتأهيدددل إلددد  مسددداعد  2
 مجتمعة 

 د أن تأخذ عملية التأهيل بعين األعتبار تقديم خدمة من المجتمع 3

د أن تأخذ عملية التأهيل عملية الحدراك األجتمداع  وتغيدر القديم والعدادات والظدروف األقتصدادية 4
 المتغير  وتغير المهن وظهور أعمال جديد  

  متالزمة داوند أن توفر التشريعات الت  تضمن حقو  5

  لمتالزمة داون د أن توفر برامج التأهيل ضمان فرص عمل 6

  االجتماع وسيلة للوصول بهم إل  الضمان  متالزمة داون د أن تعتبر عملية تأهيل 7

 اجتماعيدةسدواء كاندت نفسدية إو  مشدكلت د التأهيل عملية فردية تعن  بالشدخص المعدو  وتتنداول 8
 أو جسمية 

والمهنيددة  واالجتماعيددةددد التأهيددل عمليددة متكاملددة تتكامددل فيهددا مختلددف الخدددمات النفسددية والطبيددة 6
 ف  مجال التشخيص أو العالف أو التدري  أو التشغيل والتربوية سواء كانت 

والتأكدد مدن وجودهدا  اإلعاقدة اكتشداف فيد د يجد  أن تبددأ عمليدة التأهيدل فد  الوقدت الدذي يدتم  10
 لد  الفرد المعا  

 وحاجاتة وقيمة وأتجاهاتة ف  العمل   د أن تأخذ عملية التأهيل ميول الفرد وقدراتة وأستعداداتة11

عملية التأهيل من القدرات المتوفر  لد  المعا  والعمل عل  دفعها للوصول أل   أن تنطل  12
  أكبر حد ممكن
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 : "متالزمة داون "المبادئ الخاصة لتأميل 

 فية  لالستمرارد أن يتدر  المعا  عقليا أثناء العمل أو قبل العمل وأن توفر ل  الحوافز 1

  متالزمة داوند أن يتجن  أصحا  العمل ممارسة الضعوط النفسية عل  2

  لالستمتاجوفيها مجال  متالزمة داوند أن تكون ظروف العمل مثير  وجذابة بالنسبة للفرد 3

والمجتمع الذ   متالزمة داونلألفراد  االقتصاديةد أن يتناس  العمل مع متطلبات الظروف 4
 يعيشون في  

 وسماتهم الشخصية  متالزمة داونهذه األعمال مع ميول وقدرات د أن تتناس  5

بسيطة وتنطو  عل  عدد قليل من المهمات  متالزمة داوند أن تكون المهن الت  يلتحقون بها 6
 والمهارات الت  تتناس  مع قدراتهم 

  االستعمالد أن تكون االدوات المستعملة سهلة  7

 نها برنامج التأهيل أعمال روتينية د أن تكون مجموعة األعمال الت  يتضم8

عل   متالزمة داوند أن تكون تعليمات التدري  والعمل واضحة وبسيطة ومعروفة لتساعد 6
 .تعلمها وتنفيذها 

 لمتالزمة داونطوات عملية التأميل المهني خ 

تبدددأ خطددوات عمليددة التأهيددل المهندد  بهدددف وصددول المعدداقين عقليددا إلدد  ورش أو مراكددز التأهيددل 
رشددادلمهندد  وذلددك بمسدداعد  مرشددد أو أخصددائ  التأهيددل المهندد  ويددتم درسددة وتشددخيص ا وأعددداد  وا 

 والحاقددةمهندد   واختيددارالخطددط للتأهيددل المهندد  مددن أعددداد بدددن  وتدددري  مهندد  وتوافدد  شخصدد  
بالعمل وتنته  بعود  المعا  المؤهل مهنيا إل  المجتمع محققا الهدف الرئي  من التأهيل المهند  

 :وهو التواف  ف  المجتمع الذي يعيش فية وتشتمل خطوات التأهيل المهن  إل  األت 
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 المعدداقين عقليددا فدد  مراكددز التأهيددل والتدددري  المهندد  بمدددار  التربيددة الفكريددة واسددتقبال اإلحالددةددد 1
األساسية وشرح  بيانات  الستيفاءوالنفس   واالجتماع التأهيل المهن   اختصاصوذلك عن طري  

يصل إل  أدراك المعو  ف  صور   االستقبالالتأهيل المختلفة وأن يكون  خدماتمن  أسرت ألفراد 
 .ال تنفصل عن الواقع الذي يعيش ف  المجتمع  وتكيفي وتفاعلية  إنمائية

حي  يقوم مرشد التأهيل المهن  لجمع البيانات ( تقرير األهلية للخدمات ) األولية د تبدأ الدراسة 2
والمعلومدات الكافيددة عددن المعددا  ليقددرر أهليتدد  لخددمات التأهيددل المهندد  وذلددك عددن طريدد  بطاقددات 

تحليدددل العمدددل والبياندددات للتعدددرف علددد  مجموعدددة مدددن جوانددد  حياتدددة ومدددد   واسدددتماراتالمالحظددد  
 .ول لبرنامج التأهيل المهن  ويقوم مرشد التأهيل بأجراء المقابالت األولية أنطبا  شروط القب

 ودراسدة نفسدية تقدويم نفسد   Medical evaluationدد دراسدة حداالت المعدوقين دراسدة طبيدة 3 
Psychological evaluation   ودراسة أجتماعية لدراسة المجال األجتماع  واألنفعالSocial 

emotional area  يم المهند  والتقوWork vocational evaluation  لتقدويم طاقدات ومهدارات
وميدددول وأمكاندددات المعدددا  للتددددري  والتشدددخيض مدددن خدددالل فحدددوص ومقدددايي  نفسدددية وغيرهدددا ثدددم 
األرشاد المهن  ومد  مالئمدة نظريدات النمدو واألرشداد المهند  للمتخلفدين عقليدا أو التربيدة المهنيدة 

ا يتناسدد  مددع ميولددة وقدراتدد  وأعاقتدد  ثددم عمليددة التهيئددة المهنيددة لهددم ثددم عمليددة األختيددار المهندد  بمدد
 .والتدري  ثم التشغيل وخدمات المتابعة 

 : لمتالزمة داون ا سس العامة لخدمات التأميل الشاملة  

 د:تشمل األس  العامة لخدمات التأهيل الشاملة عل  مجموعة من الخطوات عل  النحو التال 

يحتاجهدا لكدل فدرد علد  حددي وندوج الخددمات التد   متالزمدة داونالتعرف عل  طبيعة ومستو   -
 .يج  أن تقدم ل  والت 

ومقددددار العجدددز  مشدددكلت التشدددخيص الطبددد  والسددديكولوج  بهددددف التعدددرف علددد  مدددد  ومسدددتو   -
 ومعرفة الصعوبات الت  تواجه  لمساعدت  عل  التكيف معها والوصول إل  حلها 

 ومشدددكالت وبهددددف أرشددداد بمجملدددة "  متالزمدددة داون" النفسددد  لألفدددراد  واإلرشدددادهنددد  الم التوجيددد  -
وتعريفدة بظدروف العمددل  وشدعوره واالكتئدا وتخفيدف مشداعر التدوتر والقلد   أعاقتد وتقبدل 
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العمدددل  ولدددوائحوقدراتددد  وحاجدددة سدددو  العمدددل وقدددوانين  وبميولددد وبددداألجور وبسدددو  العمدددل 
  0 وتشريعات 

 الطاقة البدينة الت  تساعد المعا  عقليا عل  التخفيف والتقليل من أثر األعاقة  استعاد  -
أن عملية التقييم تساعد المعا  عقليا عل  معرفة  :التدري  مرحلة تقيم المعا  عقليا قبل  -

 .ف  العمل استغاللهاقدرات  الت  يمكن  
التهيئة والتدري  على أيدي  وهذه المرحلة ه  المرجلة الفعلية ف  :المهن  مرحلة التدري   -

 .متخصصين ف  ظروف آمنة وف  مشاغل محمية وورش خاصة
والمالب  وضمان تنقل  " المعا  عقليًا " هذه تأمين سكن  وتشمل: مرحلة الخدمات المساعد  -

 .وسفره وجود أجهز  مساعد  تعين  على القيام بعمل 
 .وتعن  بذلك إيجاد فرص عمل للمعاقين عقليًا ف  المؤسسات االجتماعية :التشغيل مرحلة  -
وتشمل هذه تقييمًا للعثرات واالنتكاسات وفرص النجاح والتقدم الت  تعرض لها : مرحلة المتابعة -

أثناء العمل بهدف ضمان استمرارية ف  العمل وتذليل الصعوبات الت  " المعا  عقليًا " 
 .تواجه 

  
 -:لمتالزمة داون   فى برنامج التدريبات المهنية  التأهيل المهنى  خدمات وخطوات

 :وتشمل على ما يلي"   و  متالزمة داون  خدمات تأميل المعاق عقلياً 

 :خدمات االرشاد النفسي والتوافق الشخصي: أوالً 

علددى تقبددل إعاقتدد  ورفددع مفهومدد  عددن نفسدد  "  متالزمددة داون" وتهدددف هددذه الخدددمات إلددى مسدداعد  
ورفع ثقت  بنفس  وشعوره باللياقة والقيمة وتعديل سلوك  وتخفيف المشاعر السلبية الناتجة لدي  عن 

القددددر  علدددى تكدددوين  موعدددد، واضدددطرا  فددد  االنتبددداه، وعددددوان، اصدددابت  باالعاقدددة مدددن نشددداط زائدددد
زالددة مشدداعر القلدد  والخددوف والتددو . الدد ..صددداقات أن تأخددذ   ويجدد، تر واالحسددا  بالدونيددة لديددةوا 

 -:هذه الخدمات ما يل  بعين االعتبار

 .فردية السلوك البشري أي أن لكل فرد سلوكيًا يختلف عن سلوك غيره من األفراد ا خرين  -
 .الثبات النفس  للسلوك األمر الذي يساعد على فهم  وضبط   -
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 .السلوك البشري للتعديل ة قابلي  -
   " لتقبل الخدمة"  متالزمة داون" استعداد  -
 .بغض النظر عن مشكالت "  متالزمة داون" تقبل   -
 .متالزمة داون إن االرشاد عملية مستمر  ال تقتصر على المشكلة الرهنة عند   -
 متالزمة داونتمتد عملية االرشاد لتشمل أسر ذوي  نوأ، مراعا  السرية ف  االرشاد -
حي  تعتبر من المتغيرات الهامة ف  مجال التأهيل "  زمة داون متال" تنمية مفهوم الدافعية لد   -

 .المهن 
اسددتخدام أسددالي  فعالددة فدد  الددتعلم علددى التدددري  المهندد  لتكددون النتيجددة هدد  السددلوكيات الفعالددة  -

مكانيدددات تغييدددر السدددلوك أو اسدددتبعاده  غيدددر المرغدددو  فيهدددا وذلدددك باسدددتخدام أسدددالي  التشدددكيل ) وا 
وتحليل المهام ف  سلسلة سدلوكية ( والتعزيز اإليجاب  ( المقترحة ) نماذف التعليم ف  استخدام ال،

حتدى  Coping with disabilityللمهدارات المقدمدة إلديهم والتجداو  مدع العجدز أو التعامدل معد  
 .يصبح أكثر فعالية ف  المواقف الواقعية ف  الحيا  أو المجتمع الذي يعيش في  

 .روف المناسبة لتسهيل النموبتهيئة الظ متالزمة داونمساعد   -
 .مساعد  الفرد على تغيير سلوك  -
 .على االختيار المهن  المناس  متالزمة داونمساعد   -
 .    على تحقي  أقصى درجة من التواف  الشخص  واالجتماع  والمهن  متالزمة داونمساعد   -

 Social Rehabilitation: خدمات التأميل االجتماعي : ثانياً  

يقصد بالخدمات االجتماعية ف  إطار برنامج التأهيل المهن  مجموعة مدن الخددمات التد  تسداعد 
علددى تلبيددة مجموعددة مددن الحاجددات المعيشددية واالجتماعيددة الالزمددة أثندداء  ذو  متالزمددة داونالفددرد 

تسددددداعد المعدددددا  علدددددى التكيدددددف  فتدددددر  انتمائددددد  وانهائددددد  لبرندددددامج التأهيدددددل المهنددددد  بدددددالمركز والتددددد  
 :جتماع  مع متطلبات األسر  والمجتمع مثلاال

 .تأمينهم صحيًا وتأمين مختلف حاجاتهم الكسائية والبيولوجية والغذائية   -
 .توفير خدمات ترويحية لهم والتدري  على الرعاية الشخصية والذاتية واالتصال بالمجتمع   -
 .مساعدتهم على التنقل والتعرف من مكان السكن إلى العمل  -
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 .ز أو مكات  للتأهيل المهن توفير مراك  -
 .لمتالزمة داونتوفير ورش محمية ف  بيئة  -
وتطوير األعمال الصغير وتقديم  استغالل موارد البيئة من خامات وتحويلها إلى صناعات حرفية -

قامة المشاريع  النصح واالرشاد ف  مجال التدري  المهن  والتشغيل الذات  واالنتاف الزراع  وا 
 .الفردية

 .لإلشراف على االبرامج( تأهيل مهن  ) تصاصين فنيين توفير اخ  -
 .توفير مواصالت مناسبة للقيام بزيارات منتظمة إلى المجتمعات المحلية -
 (.اإلقامة الداخلية ) خدمات اإلقامة عن طري   -
بكيفية العمل ف  تنفيذ البرامج  تتوجيها، الدفاج عن حقو  المعوقين باصدار الكتيبات والنشرات -

 .على جميع المستويات
 و، نقديم مهارات العناية باألمور الجنسية ورعاية شئون المنزل أو تكوين العالقات االجتماعية -

 اهلل والترويح عن النف    وعباد، العملة لواستعما، االنتقال

 العالقة بين التأميل ا جتماعى والتأميل المهنى -:الثا ث 

يجد كثير من شبا  المتخلفين عقليا صعوب  كبيره فد  التحدول مدن حيداه المدرسد  واالعتمداد علد  
واالندددددماف معهدددم فدددد  الحيدددداه االجتماعيدددة بسددددب  نقددددص ، الوالددددين الدددد  حيددددا  الراشددددين العدددداديين 

 0شدد وفشلهم ف  القيام باالدوار االجتماعية المتوقع  منهم ف  الر ، مهاراتهم االجتماعية والمهني  
وتقدع مسددئولية عددالف هددذه الصدعوب  والوقايدد  منهددا علدد  بددرامج التأهيدل والتعلدديم فدد  مدددرا  التربيدد  

وتعتبدر الجهدود التد  تبدذل فد  هدذا المجدال اساسدية ، والفكري  مراكز التأهيدل االجتمداع  والمهند  
لف ف  مرحل  وغير المتخ متالزمة داون ف  عملي  التحول ال  حيا  الراشدين الن تواف  الشبا  

، الرشددد يعتمددد علدد  مالددديهم مددن مهددارات اجتماعيدد  ومهنيدد  تكونددت وتأسسددت فدد  مرحلدد  الطفولدد  
 0وصقلت ف  مرحل  المراهق  

التحدددول مدددن االعتمددداد علددد  : نوعدددان مدددن التحدددول همدددا  متالزمدددة داون ويحدددد  فددد  الرشدددد عندددد 
ل مددددن المدرسدددد  الدددد  العمددددل والتحددددو ، االخددددرين الدددد  االعتمدددداد علدددد  الددددنف  بالتأهيددددل االجتمدددداع  

، النهما مترابطان ويحددثان معدا ،ومن الصع  الفصل بين النوعين من التحول ،بالتأهيل المهن  
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فاليحدددد  التحدددول الددد  االعتمددداد علددد  الدددنف  بددددن العمدددل ، ويتعمددددان كدددال منهمدددا علددد  االخدددر 
هيدددل االجتمددداع  وهدددذا مايجعدددل التأ، واليحدددد  التحدددول الددد  العمدددل بددددون االعتمددداد علددد  الدددنف  ،

 . والمهن  عمليتين متكاملتين ف  التربي  الخاص  

 academic rehapilitation( التعليمي ) خدمات التاميل التربوي : رابعا 

حتياجاتدد  ليصددبح مواطنددا  الهدددف مندد  مسدداعد  المعددا  فدد  حدددود قدراتدد  علدد  ضددوء خصائصدد  وا 
التربددددوي الدددد  تحقيدددد  التوافدددد  الشخصدددد  ويسددددع  التأهيددددل ،منتجددددا معتمدددددا علدددد  نفسدددد  ، صددددالحا 

 -:ويسع  ال  تحقي  احتياجات اساسي  اهما ، واالنفعال  واالجتماع  واالقتصادي 

 اكتسا  المعرف والمهارات الالزمة للقيام باالعمال اليومي   – 1

 االعداد التربوي المهن  لالتحا  بعمل المناس  يتضمن تحقي  قدر معقول من  – 2

 ل االقتصادي والمهن  االستقال     

 تحقي  التكييف والتواف  االنفعال  واالستقالل الذات  ف  االسر  والمدرس   – 3

 التعليم المنزل  من خالل برامج تدري  الوالدين عل  المهارات المهنية  – 4

او التاميل النفسي    PSYCHOLOGICAL EVALUATIONالتقويم النفسي : خامسا  
PSYCHOLOGICAL REHAPILITATIEN 

من الناحي  النفسية سواء عن طري  االخصائ  النفس   متالزمة داونوفي  يتم إعاد  من تكيف 
، بالتعاون مع االخصائ  االجتماع  أو التأهيل المهن  لتعديل بعض العادات السلوكي  الخاطئ  

وافق  وغير ذلك وت، وميول  ، وقدرات  ، ويقوم االخصائ  ف  تقويم زكاء المعا  عقليا واستعادات  
والحصول عل  معلومات حول الشخص ، من امكانيات  الجسمية العقلية واالجتماعية والمهنية 

 .واالستفاد  منها ف  عمليات التأهيل المهن  

وهذ  المعلومدات يسدتفيد بهدا مرشدد التأهيدل المهند  فد  إعدداد خطدة تأهيدل فرديدة لكدل عميدل ومدا  
إذا كدددان العميدددل سددديقبل فددد  المؤسسدددة أو المركدددز أو مكتددد  التأهيدددل المهنددد  وفددد  تأهيدددل حددداالت 
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ومستوي ( مستوي الزكاء ) ضرور  تقدير جوان  نفسية مثل مستوي االداء الزهن   متالزمة داون 
ك التكيفد  فدالتقويم النفسدد  ضدرور  لتحديدد قبددول الشدخص للتأهيدل فدد  إطدار برندامج حدداالت السدلو 

التخلف العقل  وضروريا لحاالتهم المصداحبة مدن إضدطرابات نفسدية ومسداعدت  فد  الوصدول الد  
ختيددددار مهندددد  مالئددددم السددددتعدادتة وميولددددة وانمدددداط شخصدددديتة ومددددن هددددذا  0هدددددف مهندددد  واقعدددد   وا 

و مقيدددا  وكسدددلر للدددذكاء و مقيدددا  نايلندددد للسدددلوك التكيفددد  و هنددداك ، يدددة مقيدددا  بين) المقدددايي  
وسددائل أخددر  مثددل المقابلددة ،المالحظددة و مددؤتمر الحالددة ،السددجالت السددابقة ،تحليددل الواجبددات و 

 ال 00000اإلستبيانات و عينات العمل

  COGNITIVE ABILITY -:لمتالزمة داون مجاالت التقويم النفسي  

بهدف تقديم القدر  العقلية لطال  التأهيل المهن  و التشخيص و  ( :العقلي)المجال المعرفي 
وكسلر للذكاء ،  )إلستفاد  من هذه المعلومات ف  إعداد برنامج التدري  ومن هذه المقايي  

 (،الذكاء المصور ،بيتا للذكاء رسم الرجل ،المتاهات ( رامن)بيني  للذكاء،المصفوفات 

 SOCIAL EMOTIONAL AREAالي المجال اتجتماعي اتنفع

بهدف معرفة جوان  القدرات اإلجتماعية و اإلنفعالية و التركيز على جوان  متصلة بالمعا  مثل 
ادراكات  عن ذات  و حاجات  و بواعث  و توترات  اإلنفعالية و من هذه اإلختبارات األختبارات 

و رسم الرجل المنزل  TATالروشاخ ،و اختبار تفهم الموضوج )اإلسقاطية اختبار بقع الحبر 
 .  ال  000000الشجر  

يقي  مجموعة متنوعة من السلوكيات اإلدراكية الحركية :  المجال اتدراكي الحركي
PERCEPTUAL MOTOR  مثل التوازنBALANCE  و تمييز األشكال ،التحكم البصري و

اإلنتباه للتفاصيل ،التآزر بين العين و اليد ،العالقات المكانية ،القدرات الحركية الكبر  و 
اختبار بندر جشطلت )صغر  و التذكر و القدرات المهنية المختلفة و من هذه اإلختبارات ال

 ال 00000البصري الحرك  ،اإلدراك البصري التطوري ،بيردو اإلدراك  الحرك  ،تذكر األشكال 
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والذين  لمتالزمة داونوفيها يقدر السلوك   SELF HELP SKILLSمجال الرعاية ال اتية 
يعانون من سوء التواف  ويستخدم مقيا  السلوك التكيف  للجمعي  االمريكي  او فانيلند للسلوك 

 ال 000مقيا  السلوء التوكيدي ، التكيف  

مدددثال التددددري   حياااث ان الجاناااب التااادريبي مااان التأميااال( التحصااايلي ) المجاااال التعليماااي  – 5
لد  حدد كبيدر علد  القددر  علد  التحصديل فديمكن المهن  والتدري  عل  التواف  الشخصد  يتوقدف ا

 .استخدام اختبارات جاهز  مقننة 

 MEDICAL REHABILITATIONخدمات التاميل الطبي  -:سادسا 

من الناحية الطبي  عن طريد  اجدراء عمليدات الفحدوص الطبيد   متالزمة داون وفيها يتم تشخيص 
ومات نحصل عليها من طبيد  المدرسدة الشاملة والحصول عل  معلومات تقارير طبي  وهذه المعل

ويمكددن ، فهدو  مددن طريد  العمددل بهددا ويقددم بعددض النصددائح حدول اختبددار المهنددة المناسدبة للمعددا  
 –التداري  الطبد  للفدرد ) القول بأن المرشد التأهيل المهن  يستفيد من هذ  المعلومدات او التقدارير 

القلد   –البصر  –السمع  –التنف   –ضغط الدم  –القوام  –الطول  –الوزن  –المظهر العام لة 
ف  تحديدد اهليدة المعدا  للحصدول علد  خددمات التأهيدل المهند  فد  ورش أو مراكدز ( ال  0000

واعدداد الجاند  المتصدل باالسدترداد ، وتحديد سير حالة العجدز لديدة وتطورهدا ، التدريبات المهنية 
لموضوعة عل  أنواج االنشطة المهنيد  واالعمدال والتعرف عل  القيود ا، البدن  ف  خطة التأهيل 

وربدددط التقدددويم الطبددد  فددد  شدددروط القبدددول  ، التددد  يقدددوم بهدددا واالسدددتقاد  مدددن ذلدددك فددد  إرشددداد  مهنيدددا 
بمراكز التأهيل أو التدري  المهن  والخدمات المقدمة لهدم مدن أنشدط  مهنيدة وتددري  وتوظيدف أو 

بدة بأسدتخدام طاقاتدة المتبقيدة لالسدتمرار فد  العمدل  القيدام لمتالزمدة داونوتحديد مايمكن ، تشكيل 
 .  ذو  متالزمة داون واختيار هدف تدريب  أو تشغيل  يتناس  مع طاقات الشخص 

  :الزمة داون لعمليات أو الخطوات التي تدخل في التأميل المهني للمتا 

ويتم ف  ستة خطوات رئيسية ه  التربية  متالزمة داون يرتبط التأهيل المهن  بالنمو المهن  عند 
التوجيدة ، التقدويم المهند  ، االختيار المهند  ، االرشاد المهن  ونظرياتة ، النمو المهن  ، المهني  
وكدال منهدا تمهدد ، وهذ  الخطدوات متداخلدة وليسدت منفصدلة أو متكاملدة وليسدت متوازيدة ، المهن  
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د لالرشداد المهند  ومسدتمر  معدة والتقدويم المهند  ممهدد لالخري ومستمر  معها فالتربية المهنية تمه
للتوجية المهن  واالرشاد الهن  يمهد للتدري  ومستمر معد  والتددري  يمهدد للتشدغيل ومسدتمر معدة 

 0مما يجعل خطوات التأهيل مترابطة ومتشابك  

 :ونتناول م ة الخطوات في االتي 

 : VOCATIONAL DEVELOPMENT  أوال النمو المهني 

العمددل عنددد )  علدد  فكددر  القددابلين للتددري  متالزمددة داون سدهم النمددو المهندد  عنددد المتخلفددين عقلياي
كما تمكننا مدن التعدرف ، وكيف تنمو هذ  الفكر  من الطفولة ال  المراهقة والرشد (  متالزمة داون

  ذو علددد  العوامدددل التددد  تسددداعد علددد  تحديدددد المهدددن التددد  يعملدددون بهدددا ويرضدددون عنهدددا فددداالفراد 
ينمددون مهنيددا تدددريجيا كالعدداديين ونسددتدل علدد  نمددوهم المهندد  مددن االنشددطة المهنيددة متالزمددة داون 

 .الت  يقبلون عليها ومن ميولهم واتجاهاتهم تحو المهن المختلفة ف  الطفولة والمراهقة والرشد 

ال  بنمددددوهم الجسددددم  والعقلدددد  واالجتمدددداع  واالنفعدددد متالزمددددة داون ويتددددأثر النمددددو المهندددد  عنددددد  
وبمسددتوي مهددارتهم فدد  القددراء  والكتابددة والحسددا  وبظددروفهم االسددرية والثقافيددة واتجاهددات المجتمددع 
نحددو تددأهيلهم وتشددغيلهم ومددايوفر  لهددم مددن تربيددة مهنيددة وتوجيدد  مهندد  فدد  مراحددل التعلدديم المختلفددة 

مو الجسم  و ف  النموالمهن  بسب  الفرو  بينهم ف  الن المنغوليينوتوجد فرو  فردية كبير  بين 
 .العقل  و مفهوم الذات و المعاملة الوالدية و الخبرات المدرسية ف  الطفولة و المراهقة 

نحو األعمال الت  تتف  مع مفهوم  عن نفس  و تشدبع حاجاتد  ذو  متالزمة داون حي  ينجذ   
فكلمدا نمدا مفهدوم الدذات اإليجداب  لديد  سدار نمدوه المهند  فد  مسداره الطبيعد  ووصدل إلدى النضدج 
المهنددد  و التوافددد  مدددع العمدددل و الرضدددا بددد  علدددى قددددر عقلددد  و كلمدددا كدددان العمدددل مشدددبعا لحاجاتددد  

يددة وأحبددة وانددتظم فيددة وحددافظ عليددة وزادت إنتاجيتددة كمددا الجسددمية و النفسددية واإلجتماعيددة أقبددل عل
مدن خدالل فهمهمدا لحاجاتدة وتشدجيعهما  المنغدولى وكيفا ويسهم الوالدان ف  النمو المهند  البنهمدا 

يمانهمددا بإمكانيددة تأهيلددة وتشددغيلة  لددة علدد  االنشددطة المهنيددة وثقتهمددا فدد  االعمددال التدد  يقددوم بهددا وا 
رات والمهارات المهنية الت  تمكنة مدن النجداح فد  العمدل والتوافد  ومساندتهما لة ف  اكتسا  الخب

 .معة ف  الرشد 
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فد  المددار   لمتالزمدة داونواليقل إسدهامات المعلمدين عدن إسدهامات الوالددان فد  التربيدة المهنيد  
ومراكز الِتأهيل فالمتخلف يكتس  خبرات ومهارات مهنية كثيدر  مدن البدرامج الدراسدية فد  االنشدطة 

وسدقتهم فد  ، فية واالصيفية ومن تشجيع المعلمدين لدة علد  االعمدال اليدويدة الفدك والتركيد  الصي
 .االعمال الت  يقوم بها مما يساعد  عل  نمو  المهن  بأقص  قدر ممكن 

فهدم يمدرون ، بدنف  المراحدل التد  يمدر بهدا عندد العدادين  متالزمدة داون ويمر النمو المهن  عند  
" ويمدرون بحسد  نظريدة . لتخيل ثم االختيار المبدئ  فاالختيار الواقع  بحس  نظرية جنزبيرف با

ومع هذا فدأن نمدوهم . بالتخيل ثم االستكشاف والتأسي  واالحتفاظ واخيرا االفول والتقاعد " سوبر 
المهند  يختلددف عددن نمدوهم الهندد  عنددد اقدرانهم العدداديين فدد  التوقيدت وفدد  الكيفيددة التد  ينتقددل فيهددا 

علدد  النمددو العقلدد  والنضددج االجتمدداع   –الدد  النمددو  المهندد   –اخددري العتمدداد   مددن مرحلدد  الدد 
واالنفعددال  ونمددو الميددول واالسددتعدادات الخاصددة وهدد  ضددعيف  عنددد المتخلفددين عقليددا كمددا أن النمددو 
المهن  يعتمد علد  خبدرات ومهدارات كثيدر  يكتسدبها العداديون بأنفسدهم واليكتسدبها المتخلفدون عقليدا 

دو من يعلمهم اياها لذا الينتقلون من مرحلة ال  اخري ف  النمو المهن  اال بالتعليم ف  اال اذا وج
 .البيت والمدرسة 

او أكبددر مددن ذلددك  16يسددتمرون فدد  مراحددل التخيددل حتدد  سددن  متالزمددة داون ومددن المالحددظ أن 
 يقدددوم علددد  الحدددد  والتخمدددين ويختدددارون، حيددد  يكدددون تفكيدددرهم فددد  العمدددل مثدددل تفكيدددر االطفدددال 

وقدد تسدتمر مرحلد  اللدذ  عنددهم حتد  . االعمال الت  يعتقدون انهدا لذيدذه وممتعدة لمدن يعمدل فيهدا 
ثدددم ينمدددون مهنيدددا الددد  مرحلدددة االرضددداء فيختدددارون االعمدددال التددد  يعتقددددون أنهدددا  15او  14سدددن 

ويفضلون المهن الت  يعمل فيها اباءهم او اخوانهم ويصلون ، ترض  الكبار المهمين ف  حياتهم 
 .  هذ  المرحلة ف  سن متأخر  كثيرا عن اقرانهم العاديين ال

مددن مرحلددة التخيددل الدد  مرحلددة االختيددار المبدددئ  او مرحلددة االستكشدداف  متالزمددة داون والينتقددل  
بأنفسددهم الن هددذا االنتقددال مددرتبط بمسددتوي مددن النمددو العقلدد  اليصددلون اليددة ممددا يجعلهددم ناقصدد  

اجون ال  مساعد  اوليداء امدورهم ومعلمديهم فد  اختيدار االعمدال االهلية ف  االختيار المهن  ويحت
الت  تناس  ميولهم وقدراتهم وتكون مفيد  لهم ولمجتمعهم ويكون اختيارهم لالعمدال الدذي يؤهلدون 
فيهددا اختيددارا واقعيددا موضددوعيا فيددة مراعددا  لقدددراتهم وميددولهم وظددروف المجتمددع الددذي يعيشددون فيددة 
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فدد  مرحلددة التخيددل واليرتقددون الدد  مراحددل النمددو التاليددة  الزمددة داون متوبدددون هددذ  المسدداعد  يظددل 
ويقصددد باالختيددار الددواقع  بالنسددبة للمعدداقين عقليددا تددوجيههم الدد  اختيددار المهنددة المناسددبة لقدددراتهم 

ثدم يدأت  بعدد ذلدك مرحلدة التاسدي  فد  ، وميولهم المتوفره ف  سو  العمل ومفيدد  لهدم ولمجدتمعهم 
ي  عليها واالشتغال فيها والمحافظ  عليها والترق  فيها قدر االمكدان واالسدتمرار هذ  المهنة بالتدر 

  .                                          فيها حت  التقاعد ف  سن الستين 

ومن المالحظ ان دراسة النمو المهن  لة اهمية كبير  ف  عملية التاهيل والتدري  المهن  عند 
ويساعد  لمتالزمة داون حصل عل  المعلومات المهمة عن النمو المهن  وفية ن متالزمة داون

عل  تحديد المهن الت  يعملون بها ومعرفة الفرو  الفردية بينهم من حي  النمو الجسم  والعقل  
ال  وفهم حاجاتة الجسمية والنفسية واالجتماعية كما يسهم النمو المهن  ف  000ومفهوم الذات 

علمين وتشجيعهما وأيمانهما بأمكانية تأهيلة وتشغيلة ومسانتدهما لة ف  إرشاد الوالدين والم
اكتسا  الخبرات والمهارات المهني  الت  تمكنة من النجاح ف  العمل وتحقي  التواف  النفس  
ومساعدتهم وتوجيههم ال  اختيار المهنة المناسبة لقدراتهم وميولهم والمتوفر  ف  سو  العمل 

 .هم ومفيد  لهم ولمجتمع

 متالزمة داوناالرشاد المهني في مجال تأميل : ثانيا 

االرشاد المهن  هو  ذلك الجان  من عمل مرشد التأهيل المهن  الذي يساعد المعا  عقليا عل   
فهم نفسيتة وظروف  وخصائص  المهنية ومتطلبات االعمال ليمكن لة ان يتخذ قرارا بأختيار مهنة 

عملية  مناسبة واالعداد لها والدخول اليها واالستقرار فيها وتحقي  التواف  النفس  والمهن  فهو 
مكملة للتدري  والتربية المهنية اليمكن الفصل بينهم فالتربية المهنية تمهد لالرشاد المهن  الذي 
يمهد للتدري  المهن  والتشغيل ويسهم باعداد الفرد لمهنة وتعرضة لخبرات واسعة لعدد كبير من 

عل  اختيار  داون متالزمةفاالرشاد المهن  يساعد  1المهن فالتربية المهنية قرينة التأهيل اذ
المهنة الت  تناس  قدراتة واستعداداتة وميولة وتشبع حاجاتة ومساعدتة عل  التدري  عليها 

 .وااللتحا  فيها والترق  فيها والتواف  معها والرض  بها 
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 :لمتالزمة داون مداف االرشاد المهني أ 

وتحقيدددد   TASKSعلدددد  تهيئددددة الظددددروف المناسددددبة لتسددددهيل النمددددو  متالزمددددة داونمسدددداعد   – 1
 .اقص  وافضل مايمكن تنميتة لطاقات الفرد وقدراتة والنمو ف  االتجا  الصحيح 

عل  تغير سلوكة مستخدما المعلم ف  ذلك اسدالي  التددعيم  االيجداب   متالزمة داونمساعد   -2
 ال 000واالنطفاء والتعميم والتمييز والتشكيل او التسلسل والنمازف السلوكي  

علدد  االختبددارات المناسددبة لتهيئددة للتدددري  وااللتحددا  بمراكددز التأهيددل  متالزمددة داونمسدداعد   –3
 المهن 

  تحقي  اقص  درجدة مدن التوافد  الشخصد  واالجتمداع  وتنميدة عل متالزمة داون مساعد   –4
ثقتدد     فدد  نفسددة وتحسددين مفهومددة عددن ذاتددة والعددود  للحيددا  مددع المجتمددع وتكددوين عالقددات مددع 

 االخرين 

علدد  اختيددار بعددض االعمددال او الحددرف التدد  تناسدد  حدداالتهم البدنيددة  متالزمددة داون يسدداعد  –5
اسددتعداداتهم وميددولهم وقدددراتهم والدددخول الدد  هددذ  االعمددال  – الشخصددية، والتعليميددة ( الصددحية )

وتلقدد  التدددري  المناسدد  والحصددول علدد  العمددل الددذي يناسددبهم وتنميددة العددادات ، واالسددتقرار فيهددا 
المهنيددة والتعامددل مددع المعدددات واالدوات وااللتددزام بالتعليمددات وتعليمددات االمددن الصددناع  وبالتددال  

 WORK ADJYSTMENTتحقي  التوف  المهن  

 : لمتالزمة داون عمليات االرشاد المهني 

تحليل واالعداد لها والدخول ال  عالم التدري  المهن  ( حرفة ) لمهنة  متالزمة داون اختيار 
 -: وتشتمل   و  متالزمة داون اعمال 

 تحليل المعا  للتعرف عل  قدرات  واستعدادتة وميولة واتجاهاتة  –أ 

والمهارت ، تحليل العمل الذي يتدر  علية وذلك للتعرف عل  شروطة وظروف  ومسئولياتة  –  
 ونشاطة البدن  الذي يتطلبة العمل ، المطلوبة الدائة 
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ال  العمل الناس  لة عن طري  الموائم  بين قدراتة وشروط  متالزمة داون توجية الشخص  – 3
 العمل 

مج التدري  الذي تكسبة المهارات والخبرات والمعلومات مساعد  الشخص عل  االلتحا  ببرا – 4
 .الالزمة الداء العمل 

مساعد  الشخص عل  االلتحا  بالعمل الذي تدر  علية ومتابعتة حت  يتواف  معة ويرض   –5
 بة 

لتأهيل المهن  أو المصانع ول عل  عمل سواء ف  مركز اف  ا لحص متالزمة داون مساعد   –6
رصة عمل مما يشعرهم بالكفائة والساعد  ويمكنهم كس  الرز  واعالة انفسهم المحمية اليجاد ف
 .واسرهم بدرجة ما 

ويشترك ف  عملية االرشاد المهن  كال من الوالدين والمرشد المهن  واخصائ  التأهيل والمعلم  
حي  تكون مهمة هذا الفري  وضع خطة المستقبل المهن  ، والمدر  والشخص المعن  باالرشاد 

 .للمعا  واتخاذ اجراءات تنفيذها وتقويم اهدافها القريبة والبعيد  وتعديل الخطة كلما لزم االمر 

لمسدداعدتهم علددى التوافدد   متالزمددة داونفاإلرشدداد المهندد  مثددل التربيددة المهنيددة عمليددة مسددتمر  مددع 
 .المهن  مع المتغيرات الت  تطرأ على العمل 

 : لمتالزمة داون و يجب مراعاة ا تي في اترشاد المهني  

 توجيههم إلى التدري  على مهنة حية ف  المجتمع -1

 توجيههم مهنيا ف  ضوء حاجاتهم و قدراتهم و قيم المجتمع الذي يعيشون في  -2

 اختيار المهنة الت  لي  فيها تضخم باأليدي العاملة حتى يسهل تشغيلهم فيها -3

 الوالدين ف  اإلختيار المهن  المناس  البنهما  اشتراك -4

تطدور المهددن فدد  المجتمعددات الحديثدة و مددا يتطلبدد  مددن تنميددة مهدارات الفددرد المعددا  سددنة بعددد  -5
 اخر  حتى يستمر توافق  معها و رضاه بها 
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 VOCATIONAL EDUCATION -:ثالثا التربية المهنية 

أو عدد كبير من ا لمهن )الصغار  بعالم المهن من  متالزمة داونهى ممارسة تؤد  إلى تعربف 
عددداده لمهنددة مختددار  كانددت لعمليددة تربيددة مهنيددة أو تددأهيال مهنيددا و بلددور  نددوج مددن األلفددة بددين (  وا 

و عدداد  مددا تكددون التربيددة  0و هددذا العددالم مددن المهددن المختلفددة  ذو  متالزمددة داون هددؤالء التالميددذ 
ختلف ف  نوعد  ودرجدة تعقيدده حسد  المرحلدة العمريدة و االمهنية ناتجة عن تدري  مهن  مبسط ي

 0العقلية للمعاقين عقليا

و الغرض من التربيدة المهنيدة للمعداقين هدو تكدوين و ترسدي  اتجاهدات ايجابيدة لدديهم نحدو العمدل  
أو الحرفة بشكل عام و العمل اليدوي بشكل خاص مما يؤدي إلى تكون نظدر  إيجابيدة لدديهم نحدو 

  0ة من التعرف علي  من قر هذا العمل نابع

كذلك تأت  التربية المهنية كعنصر هام و فعال ف  عملية التوجي  المهن  للمعاقين من حي   
تجاه العمل و مشرفهم  متالزمة داونأنهاتساعد ف  تكوين اإلتجاهات اإليجابية لد  الصغار من 

و توفر وسيلة للثقافة المهنية حول طبائع المهن و ،كما انها توفر فرصة لإلحسا  بحقيقة العمل 
 المنغولىمتطلباتها و الممارسات المختلفة فيها بحي  يؤدي ف  النهاية إلى التعرف على قدرات 

 .لة حرفة أومهنة معينة كما تؤدي إلى بلور  ميولهم و رغباتهم تجاه مزاو ،ف  عالم المهن 

التدد  تخدددم هددذه ( المندداهج)أيضددا تعمددل علددى تددوفير فددرص التدددري  و البددرامج  فالتربيااة المهنيااة 
 .المهنة إلى جان  إعداد المعا  نفسيا ك  يح  هذه المهنة 

فهددو نددوج مددن التربيددة المهنيددة وغايددة األمددر أندد  يوجدد  إلددى فئددة خاصددة  -:أمااا التأمياال المهنااي  
اقات أو العاهات أو العجدز  و قدد تكدون المقدررات المهنيدة فد  كالهمدا واحدد  و لكدن أصحا  اإلع

اإلختالف ف  طر  التدري  و التدري  فإذا كاندت التربيدة المهنيدة تهددف إلدى مسداعد  الفدرد علدى 
اكتسا  خبرات عامة ،و تنمية المميزات الشخصية التد  تسداعده علدى النجداح مهنيدا فدإن التأهيدل 

ف إلىتأهيل العجز  و ذوي اإلحتياجات الخاصة على القيام ببعض الصناعات الحرفيدة المهن  يهد
الت  تتناس  ومدا تبقدى لدديهم مدن قددرات و مهدارات فد  سدن متقددم بعدد أن قضدى فتدر  فد  مرحلدة 
التربية المهنية و لكن يج  أن يتسع مداه ليشمل تأهيل الفرد على اتقان المهارات المطلوبدة  داء 
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د  ،و كذلك تأهيل  سيكولوجيا و اجتماعيا بحي  يتقبل اإلعاقة و يتعايش معها و يكون مهنة محد
 0نحوها اتجاها ايجابيا 

و للتأهيددل المهندد  فوائددد اقتصددادية و انسددانية جليلددة فهددو يحيددل الفددرد العدداجز أو المعددا  مددن كوندد  
نفس  و مساعد  غيدره عالة على أسرت  و على المجتمع إلى فرد فعال و منتج و قادر على إعالة 

 .و متكيف انفعاليا 

 : لمتالزمة داون خدمات التربية المهنية 

إلددى التربيددة المهنيددة التدد  تسدداعد علددى اكتسددا  المعلومددات  األطفددال ذو  متالزمددة داونيحتدداف   
والخبرات و المهارات األساسدية الالزمدة للنجداح فد  التددري  المهند  ،و تبددأ التربيدة المهنيدة معهدم 

سددن مبكددر  فدد  الروضددة و األبتدددائ  ومددا بعدددها ألن المتخلفددين عقليددا ال ينمددون مهنيددا إال مددن مددن 
خالل المعلومات و المهارات و الخبرات المهنية الت  يحصلون عليهدا مدن ا بداء و المعلمدين ممدا 
يجعدددل التربيدددة المهنيدددة جدددزءا ال يتجدددزأ مدددن البرندددامج المدرسددد  و هددددفا تربويدددا توظدددف فددد  تحقيقددد  

 0شطة المدرسة من الروضة و اإلبتدائى أن

و يسددتخدم فدد  حددوا  الطفددل و مهاراتدد  الحركيددة الكبيددر  و الدقيقددة و تحميلدد  بعددض المسددئوليات  
الدد  ومددن أسددالي  التربيددة المهنيددة 00000للعمددل مثددل ترتيدد  األدوات و تنظيددف الورشددة وغيرهددا 

التددري  و المتددربين ومشداهد  األفدالم أيضا زيار  مراكز التدري  المهن  و مقابلدة المسدئولين عدن 
ثدم ،عن التدري  ، وزيدار  الدورش و المصدانع لجمدع المعلومدات عدن المهدن المختلفدة قددر اإلمكدان 

ممارسددة العمددل أو نمدداذف لدد  فدد  المدرسددة فدد  حصددص الدراسددات العمليددة أو األشددغال اليدويددة أو 
 .الهوايات 

سددنة أمددا 21سددنة حتددى  12مهددام التدددري  المهندد  فدد  سددن  ذو  متالزمددة داون أن يبدددأ  وأقددرتح 
و التربية المهنيدة  لمتالزمة داونالسنوات السابقة فتتوزج على أيام األسبوج حس  المرحلة العمرية 

حتددددى بعددددد التدددددري  المهندددد  و التشددددغيل فهددددم فدددد  حاجددددة إلددددى  متالزمددددة داونعمليددددة مسددددتمر  مددددع 
 ،على النمو ف  مجال العمل و التطور بتطور   معلومات وخبرات ومهارات مهنية لمساعدتهم
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تجعدددل مدددن الضدددروري إمدددداد العمدددال بمدددا هدددو  جديدددد فيهدددا ، الن المهدددن الحديثدددة متغيدددره ومتطدددور  
كسابهم المهارات الت  تساعدهم عل  النمو واالرتقاء ف  العمل أثناء الخدمة   .وا 

 vocational selectionاالختيار المهني : رابعا  

االختيار المهن  عل  ضرور  ان يتعلم او يتدر  المعا  عل  حرفدة او مهندة تتناسد   تقوم فلسفة
فدال ينبغد  ان يلتحد  المعدا  بندوج مدن ، استعدادتة وميولة وامكانياتة وسماتة الشخصدية وحاجاتدة 
او ، او تتطلدد  قددو  عقليددة وهددو  ضددعيفا ، التدددريبات المهنيددة التدد  تتطلدد  قدددر  عاليددة مددن الددذكاء 

 .او يتطل  اتزانا نفسيا اليتوافر فية ، تأزرا جسميا حركيا ينقص  يتطل  

اذا فاالختيددار المهندد  هددو  عمليددة مسددتمر  يضددع الطفددل المعددا  منددذ الطفولددة المبكددر  فدد  االعمددال  
المناسبة الت  تتناس  وسماتة وقدراتة واستعدادتة وميول  وقدراتة البدنية الذي تساعد  عل  اشباج 

اك فدد  انشددطة واعمددال تسدداعد  علدد  تحقيدد  اهدافددة المهنيددة وتسددتمر معظددم رحلدد  حاجاتددة واالشددتر 
حياتددة حتددد  يسدددتقر فددد  عمدددل معدددين يرتضدددية لنفسددة بقيدددة حياتدددة وحيددد  ان كدددال مدددن الطاقدددات او 
القدددرات واالمكانيددات والميددول والسددمات الشخصددية والخبددرات والحاجددات المختلفدد  جميعهددا عوامددل 

 تؤثر عل  االختيار المهن 

 -:  متالزمة داون الدوافا الهامة لالختيار المهني ل 

، االختيددار المهندد  هددو  وسدديلة الرضدداء الدددوافع والحاجددات النفسددية للمعدداقين كالحاجددة الدد  االمددن 
 والتعبير عن الذات وتوكيدها والثف  بالنف  ، االجتماع   والتقدير

 -: ونلمتالزمة داويمكن ان نلخص الدوافا الهامة لالختيار المهني 

 فهو  يساعد النا  عل  تحسين نظرتهم النفسهم ، يعتبر العمل اساسا الحترام الذات  -
 يعتبر العمل مصدرا العتراف االخرين بالمعا  وتقديرهم ل   -
 يعتبر العمل وسيل  للنشاط االحتماع  والدخول ال  جماعات مختلف  -
ذلك بتحقي  االنجاز فد  و ( الذات  ) يعتبر العمل ف  بعض االحيان لالستمتاج الداخل   -

 العمل او الحرف  الذي يعمل فيها 
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 ويعتبر العمل وسيلة لشغل واقات الفراغ عن المعاقين والقضاء عل  الممل  -
 يعتبر العمل طريق  للكس  والعيش والحصول عل  االمن االقتصادي للفرد  -

 : متالزمة داونالعالقة بين الحاجات واختيار المهنة لل 

يبدددء عندددما يدددرك المعددا  ان عمددال معينددا يسدداعد  علدد  تلبيددة واشددباج حاجاتددة  االختيددار المهندد 
وتسددداعد المعلومدددات التددد  يعرفهدددا المدددرء عدددن نفسدددة وعدددن المهدددن المختلفددد  علددد  توقدددع واكتشددداف ،

ومدن هندا تددعو الحاجدة ، وتوقع االشباج والرض  عن العمل ، االعمال الت  تشبع هذ  الحاجات 
رد علد  التعدرف علد  امكانياتدة وعلد  فدرص العمدل واتخداذ قدرارات رشديد  ال  االرشاد لمساعد  الف

 .ف  هذا االختيار 

  

 الميول                                                 

          االختيار المهن                                   

 

 :العالقة بين الحاجات واختيار المهنه  

قد يكون التدري  المهن  عل  حرفد  متالزمة داون ل( الصناعات الحرفية ) شروط اختيار المهن  
او ، ومددن ثددم تحقيدد  التوافدد  والتوافدد  المهندد  ، للمعدداقين عقليددا مصدددرا مددن واسددتقرار وسددعدا  لدد  

تكدون مصددرا لقلقد  واحباطدة وشدقائة ومدن ثددم تحقيد  االضدطرابات السدلوكية فيجد  ان تتدوافر فيددة 
 : الشروط االتية 

وميولدد  وسددماتة ، وقدراتددة ، النهددا تتمشدد  مددع اسددتعدادتة ادائهددا بنجدداح  متالزمددة داونان يسددتطيع 
 الشخصية 

 الحاجات
 الميول

 القدرات

 االستعدادت

 العوائق

 تأخذ في اعتبارها

 ينتج عن ذلك

 تتغلب على   



 فعالية برنامج مقترح فى التدريبات المهنية لتنمية  مهارات السلوك التكيفى لألطفال  متالزمة  داون    
    وليد فاروق حسن         قسم التربية الخاصة     كلية العلوم واآلداب بالرس    / دكتور: إعداد 

52  
  

 

وامكانياتدددة او ، ان يرضددد  عنهدددا المعدددا  عقليدددا ويميدددل الددد  ممارسدددتها النهدددا تتمشددد  مدددع اعاقتدددة 
ظروفدد  التدد  يعدديش فيهددا أي تلبدد  حاجاتددة الدد  التقدددير االجتمدداع  فدد  المجتمددع الددذي يعدديش فيدد  

 وبالتال  تعديل سلوك  التكيف  

الد  تدؤدي الد  الفشدل والهدرو  مدن 000ان الحرف  الت  التتناسد  مدع اسدتعدادتة وميولدة وقدراتدة 
 ال  وبالتال  ظهور االضطرابات السلوكية  000العمل 

 : لمتالزمة داونمميزات االختيار المهني  

 داخل ورشة التدريبات المهنية  متالزمة داونتوزيع االعمال عل   -
نطا  اوسع من االختيارات وعل  قدر اكبر من االستقاللية  عل  متالزمة داونتدري   -

 ومن ثم التفاعل االجتماع  
 اعداد وتجهيز االدوات والمعدات والخامات االزمة للتدريت دون اتالفها  -
، ومايحتاجة المعا  عقليا من مد  اطول ف  التدري  ، التقليل من تصوي  االخطاء  -

 وتعلمة من عمل ال  اخر
   السيكولوجية ف  االختيار يؤدي ال  تح  هائل ف  االنتاف استخدام الطر  -
 انغما  المعا  عقليا ف  اعمالهم والرض  عن اعمالهم ومن ثم التواف  المهن  -
ومن هنا وج  عل  برنامج االختيار  -:برنامج اختيار المعاقين للتدري  المهن   -

للتدري  عل  المهارت المهنية الحد مراكز التأهيل او التدري  او الورش  متالزمة داون 
  -: المهنية عل  ان يتضمن خطوتين اساسيتن هما 

 :تحليل اعمال المعاقين ينقسم الي 

 :تحليل العمل ال ي يتدرب علية المعاق في مركز التأميل المهني : اوال 

  الحرفددد  الددذي يتدددر  عليدددة بهدددف تحديدددد التحليدددل تجددري دراسددة علميدددة تفصدديلي  علدد 1وفدد  هددذ
ووصف واجباتة ومسئولياتة وظروف ادائة ومخاطر  ومتطلباتة من خصائص وقدرات واسدتعدادت 

ومالحظددة هددؤالء االفددراد وهددم يقومددون بالعمددل ، وسددمات واكتسددا  المهددارات والمعددارف االزمددة لدد  
، ت اداء العمددددل واخطائددددة وجمددددع المعلومددددات والبيانددددات وملددددئ االسددددتبيانات عددددن ظددددروف وواجبددددا
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ومعرف  االستعدادات العقلي  والجسمي  والنفسية الدائة واالحاسدي  والمشداعر التد  يحسدها المعدا  
 .اثناء قيام  بعمل  

 :تحليل المعاق لعمله ال ي يتدرب علية داخل مركز التأميل المهني : ثانيا 

وذلدك بهددف االطمئندان الد  ان كدل ، وفيها نقي  كل االمور ف  المعا  المتقدم للتددري  المهند  
هددذ  االسددتعدادات العقليدد  والنفسددية والسددمات الشخصددية المخلفدد  للنجدداح فدد  التدددري  المهندد  بعددد 

ويقددوم كددال مددن االخصددائ  النفسدد  او اخصددائ  ، التخددرف متددوفره فيددة بالمسددتوي المناسدد  والددالزم 
صدددالحيتة للعمدددل الدددذي يطلددد  تحليدددل بالعمدددل او التاهيدددل المهنددد  فددد  تقددددير سدددمات الشخصدددي  و 

التدددري  عليدد  او يقددوم باسددتقراء كددل هددذ  البيانددات ومعالجتهددا واالنتهدداء منهددا أي ملددئ نمددوزف عددن 
اعمال التالميذ وهو  مايعرف بتحليل العمل وذلك لسهول  اختيار الصناعات الحرفية الت  تتناس  

 مع اعاقتة 

يعمدل علدى انتقداء     vocational selectionهكذا مما سب  يتضدح لندا إن االختيدار المهند  و  
المهن أو الصناعات الحرفية للمعوقين عقليا كل على حس  نوع  او درجدة وشدد  أعاقتد  وقدراتد  
واستعدادات  وميول  وسمات  ألشخصي  ونشاط  ألبددن  فهدو يوضدح الشدخص المناسد  فد  المكدان 

الفرو  الفردية ، وتحقي  مبددأ األمدن  المناس  ، من خالل  يتم تحليل إعمال المعاقين فهو يراع 
الصناع  للمحافظة على المعا  عقليا من االضطرابات الناجمدة مدن المهنيدة او اسدتخدام معددات 
ال تتناس  مع  ، فاالختيار المهن  مرحلة مكملة للتدريبات المهنية تقلل مدن أخطداء المعداقين فد  

 . العمل ، وتحق  التواف  النفس  واالجتماع  والمهن 

 لمتالزمة داون نفريات اترشاد أو النمو واالختيار المهني 

اهددتم علددم الددنف  المهندد  بالعمددل المهندد  والجواندد  المتصددلة بالشخصددية والتدد  تددؤثر علددى النمددو 
واالختيدددار المهنددد  التددد  يددددخل إلدددى الفدددرد ، ومدددن بدددين هدددذه الجوانددد  مدددا يتصدددل بالحاجدددات والقددديم 

أصدحا  نظريدة السدمات إلدى اختيدار الشدخص لمهندة معيندة  والميول واالنحطاط والسمات ،فدذه 
بدين اسدتعدادات  وميولد  وسدمات شخصديت  مدن ناحيدة ، وعلدى  ةيعتمد إلدى حدد كبيدر علدى المواءمد

مطالدد  هددذه المهنددة وشددروطها ومسددؤولياتها مددن ناحيددة أخددر  ، وقددد درسددت بعددض هددذه الجواندد  
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وقريبدًا  Williamsonوليمدون  Parsonsونتج نظريدات خاصدة مثدل نظريدة السدمات والعوامدل ولدد 
ونظريددة سددوبر الخاصددة بمفهددوم الددذات وفيمددا يلدد  أهددم نظريددات  Holland'sمنهددا نظريددة هوالنددد 

 -:ومراحل اإلرشاد والنمو اإلختيار المهن  

  Factor Theory –Trait: العوامل  –نفرية السمات : أواًل 

الذكاء والميول )مؤس  هذه النظرية أن للنا  خصائص ثابتة نسبيًا  Parsonsافترض بارسونز 
فإذا أحسدن اإلنسدان اختيدار العمدل المناسد  ( شرط العمل)ولألعمال مواصفات مختلفة ( والسمات

 .لقدرات  فسوف يكون ناجحًا ف  هذا العمل راضيًا علي  محققًا التواف 

فد   Williamsonووليمسون  Patrsonوف  مقدمتهم كل باترسون  –بارسونز   ونشط التالميذ
واسددتخدموا االختبددار النفسددية فدد  تحليددل ، عمددل المزاوجددة بددين قدددرات الشددخص ومواصددفات العمددل 

ومعرفددة قدراتدد  واسددتعدادات  وميولدد  وتحليددل المهددن الموجددود  فدد  " تحليددل الفددرد " أعمددال التالميددذ 
واهتمدددوا فدد  اإلرشددداد المهنددد  ،لتددد  تحدددد مواصدددفات كددل مهندددة وأعددددوا قددوامي  المهدددن ا،المجتمددع 

بمسدداعد  األشددخاص علددى تحقيدد  المواءمددة بددين قدددراتهم وشددروط العمددل الددذي يختددارون التدددري  
 .علي  

 -:نفريات النمو المهني : ثانيًا  

أمدددا أصدددحا  نظريدددات النمدددو المهنددد  فافترضدددوا أن فكدددر  اإلنسدددان عدددن العمدددل تنمدددو تددددريجيًا مدددن 
واعتبدددروا االختيدددار المهنددد  عمليدددة مسدددتمر  مدددع الفدددرد تخضدددع لنمدددوه المهنددد  ، فولددة إلدددى الرشدددد الط

وبظروفددد  األسدددرية واالجتماعيدددة والثقافيدددة . وتتدددأثر بنمدددوه العقلددد  والجسدددم  والنفسددد  واالجتمددداع  
وجعلددوا مهمددة اإلرشدداد المهندد  مسدداعد  الفددرد علددى اختيددار المهنددة التدد  تناسدد  فكرتدد  عددن نفسدد  ،

أمددا ،واعتبددروا توافدد  الشددخص مددع المهنددة دلددياًل علددى أن اختيدداره جيددد ،بع لدد  حاجاتدد  وميولدد  وتشدد
وعليد  أن يغيرهدا إلدى ،وال تشبع حاجات  وميول  ،عدم توافق  فدليل على أن  اختار مهنة ال تناسب  

 مهنة أخر  أكثر مالئمة 
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عند اإلنسان مدن مرحلدة الطفولدة واتف  أصحا  نظريات النمو المهن  على أن النمو المهن  يبدأ 
لكنهم اختلفوا ف  تحديد هذه المراحل وذهبوا إلى فدروض كثيدر  ،ويستمر مع  ف  المراهقة والرشد ،

 -:ومن أهم هذه النظريات 

 :نفرية موالند لالختيار المهني  -أ

 Holland's Theory of Vocational Choilces : 

وافترض أن كدل إنسدان ينجدذ  إلدى . ف  صورتها األخير   1673نشأ  هذه النظرية لجون هوالند 
ولددو ،والتدد  تنمددو معدد  تدددريجيًا مددن الطفولددة إلددى الرشددد ،األعمددال التدد  تناسدد  شخصدديت  المهنيددة 

فهمنا األنشطة الت  يحبهدا التد  يتطلبهدا كدل عمدل أمكنندا التنبدؤ بخصدائص الفدرد الدذي يدنجح فد  
حدا  التواف ،العمل ويبدج ف  أدائ   هذا  . وبالتال  إشباج حاجات  وا 

أما العمل الذي يتنافر مع هذا الدنمط فإند  ال يتوافد  معد  وال يرضدي  وهندا يسدعى الفدرد إلدى تغييدره 
 .إلى العمل الذي يناسب  ويشبع حاجات  

 :للنمو المهني  Donal Superنفرية سوبر  -ب 

قدرات من المحتمل أن تقع ف  أنماط أكثر اتساقًا مع بعدض المهدن عدن اقترح سوبر أن الميول وال
وأن األفددراد قددد يكونددون أكثددر رضدداء إذا كددانوا فدد  مهنددة تتطلدد  نمطددًا مددن الميددول ،الددبعض ا خددر 

بمعندى أن كددل شدخص يختددار العمددل الدذي يتفدد  مددع ، والقددرات قريبددة مدن خصائصددهم الشخصددية 
وينفدرد مدن ، بل على العمدل الدذي يتفد  مدع صدورت  عدن ذاتد فيق، فكرت  عن نفس  ويشبع حاجات  

العمل الذي ال يتف  مع هذه الصور  ويسعى إلى تغييره إلى عمل آخر يناسب  ويحافظ على فكرت  
فقد اقترح سوبر أن مفاهيم الذات المهنية تنمو ، ويمر النمو المهن  بحس  نمو الذات ،عن نفس  

        .ييماتهم للراشدين ف  أدوارهم الوظيفية على أسا  من مالحظات األطفال وتق
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ويفتدددرض أن عمليدددة النمدددو المهنددد  هددد  أساسدددًا عمليدددة تنميدددة واسدددتخدام مفهدددوم الدددذات إنهدددا عمليدددة 
توفيقيددة يتكددون فيهددا مفهددوم الددذات نتيجددة التفاعددل االسددتعدادات سددواء كانددت فدد  أداء األدوار فدد  

نمطًا من الخصدائص للقددرات والميدول الشخصدية  أعمال بمعنى أن كل عمل من األعمال يتطل 
ومدن ثدم ، وتنوج العمل بالنسبة للفرد وتنوج فد  األفدراد لكدل مهندة أو حرفدة حتدى ال يشدعر بالملدل ،

الهرو  من العمل وبالتال  الرضا عن العمل الناتج عن اعتماده على رسوخ  ف  ندوج مدن العمدل 
 .يم  الذي يالئم قدرات  وميول  وخصائص شخصيت  وق

 :نفرية التحليل النفسي في النمو المهني  -جا 

ينظرون إلى العمل علدى أند  يحمدل بداخلد  إمكانيدة التعبيدر عدن ، من وجهة نظر التحليل النفس  
 Pleasureويدر  البداحثين أن قاعدد  اللدذ  ،الرغبدات غيدر المقبولدة وتحقيد  اإلشدباعات النفسدية 

Principle شدددباعها مددن خددد فالبدددد أن ( الحدددرف)الل العمدددل فدددإن االختيددار المهدددن يمكددن تحقيقهدددا وا 
فدإن المجداالت المهنيدة التد  تراعد  الخصدائص البدنيدة ، نأخذ ف  االعتبدار كداًل مدن اللدذ  والواقدع 

والعقليددة وسددمات  وقدراتدد  وميولدد  تسدداعد الفددرد علددى االسددتقاللية وتشددبع حاجدداتهم ومددن ثددم الددتخلص 
 .لقل  من االضطرابات السلوكية كالقدرات وا

لهددا عالقددة  Defense Mechanismsويددر  أتبدداج مدرسددة التحليددل النفسدد  أن الحيددل الدفاعيددة 
 .باختيار األفراد للمهن 

 :نمو ج ميرشنسون للسلوك المهني ما المعوقين  -د 

 :مع المعوقين ف  خم  تكوينات فضية ه  Hershensonيستخدم نموذف هيرشنسون 

 .ية والنفسية واالجتماعية الجوان  البدن: خلفية الفرد  -1

الخصدائص النفسدية مثدل المفهدوم المهند  للدذات والدافعيدة العامدة تتوسدطان : شخصية العمل  -2
 .تعليمات العمل 

 .العالقات الشخصية ف  بيئة العمل ، المهارات  –السلوكيات : مهارات العمل  -3

 .مد  مالءمة واستكمال الخطط المهنية : اختيار العمل  -4
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 .الرضاء والفاعلية ف  الوظيفية : التواف  ف  العمل  -5

واختبدارات التوافد  ،مهدارات العمدل ، وبذلك فإن خلفيدة الفدرد هد  محددد واحدد للشخصديات العمليدة 
وتددؤثر جواندد  العجددز بشددكل مباشددر فدد  مهددارات العمددل كمددا يددرتبط التوافدد  مددع العجددز ،فد  العمددل 

ة التوافدد  المهندد  مددع العجددز علددى الطبيعددة السددابقة وتعتمددد درجدد،بشددكل مباشددر للشخصددية العمليددة 
لهذه العوامل وعالقاتها ببعضها وعلى الوقت الذي حد  في  العجز من مرحلة النمو ومدد  تدأثير 

 حالة العجز على كل جان  من هذه الجوان 

 : Theory of work adjustنفرية التوافق للعمل  -ما 

، تقددرر هددذه النظريددة أن التوافدد  يحددد  حددين يضددع الفددرد مجموعددة قدراتدد  فدد  بيئددة عمددل تحتاجهددا 
وينظر إلدى التوافد  فد  العمدل علدى أند  . وهذان الجانبان يحققان شتى التواف  اإلرضاء والرضاء 

 Satisfactorinessينتج للتفاعل بين الفرد وبيئة عمل  والت  تعرف فد  الصدور  السدابقة إرضداء 
حيد  يكدون اإلرضداء هدو تقدويم سدلوك العمدل للفدرد أساسدًا فد  صدور  ندوج  satisfactionورضاء 

أما الرضاء فهو تقويم المعا  لظروف المثير فد  بيئدة العمدل ، وكمية أداء المهام أو نتائج األداء 
 .بالنسبة لفاعليتها ف  تدعيم السلوك 

يد كيف يدؤثر العجدز علدى التوافد  فد  العمدل وبالنسبة لمرشد التأهيل المهن  فإن  يركز على تحد 
ومدا يمكدن ،فإن  يتعرف على حاجات  الفرد وعلى قدرات  وعلى متطلبات بيئة العمل مدن القددرات ، 

الددذي يحقدد  هددذه ، وأن يسدداعد الفددرد فدد  اختيدداره للعمددل المناسدد  ، أن تعطيدد  للفددرد مددن مدددعمات 
 .فيها ويتواف  معها ويستقر ، وأن يدخل إليها ، الظروف 

فإندد  ، وبالنسدبة لمرشددد التأهيددل المهند  فإندد  يركددز علددى تحديدد كيددف يددؤثر علددى التوافد  فدد  العمددل
ومدا يمكدن أن ، يتعرف علدى حاجدات الفدرد وعلدى قدراتد  وعلدى متطلبدات بيئدة العمدل مدن القددرات 

الدددذي يحقددد  هدددذه ، وأن يسددداعد الفدددرد فددد  اختيددداره للعمدددل المناسددد  ،تعطيددد  للفدددرد مدددن مددددعمات 
 .ويتواف  معها ويستقر فيها ،وأن يدخل إليها ، الظروف 
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ومن عرضنا لنظريات اإلرشاد والنمو واالختيار المهن  نالحظ أن هنداك عوامدل تدؤثر علدى النمدو 
واالختيار المهن  ومن أهمها الحاجات النفسية ومد  إشباعها وعالقاتهما باختيار المهن وهدذا مدا 

ظريدددة سدددوبر فركدددزت علدددى عالقدددة مفهدددوم الدددذات ونمدددوه بدددالنمو أمدددا ن، ركدددزت عليددد  نظريدددة هوبدددك 
المهن  ونظرية هوالند الت  صورت اختيار المهدن علدى أند  تجداذ  بدين أنمداط الشخصدية وأنمداط 

أند  مقابلدة ، وقري  منها ف  هذا نظرية السمات والعوامل الت  تر  اختيار المهندة ، بيئات العمل 
لتواف  والشخص والتواف  ف  العمل حي  أن التواف  سمات الشخص بخصائص ومطال  العمل ل

يحددد  حددين يضددع مجموعددة قدراتدد  فدد  بيئددة عمددل تحتاجهددا أو هددذه البيئددة بدددورها تقدددم لدد  نظامددًا 
أو اإلشباعات التد  تناسد  نظدام حاجاتد  وهدذان الجانبدان يحققدان شدتى التوافد  ( التعزيز)للتدعيم 

 .اإلرضاء والرضا 

ومن االستفاد  من نظريات اإلرشاد والنمو واالختيار المهن  ف  الدراسة الحالية فد  التعدرف علدى 
وقدراتدد  وسدددمات  وخصائصدد  وحاجاتددد  لكدد  نختدددار الصددناعات الحرفيدددة  متالزمدددة داون متطلبددات 

 .الت  تناسب  بحي  يحق  تعديل السلوك التكيف  واالستمرار ف  العمل 

 النمو المهني مراحل نفريات اترشاد و 

ورأي ،تحدثنا عن بعض نظريات النمو المهن  وعالقاتها ف االختيار المهن  لألفراد أو المعوقين 
سددوبر أن عمليددة اختيددار المهددن تعتبددر عمليددة تطويريددة تددرتبط مددن جهددة بمرحلددة النمددو ومددن جهددة 

  يبددأ عندد واتفد  أصدحا  نظريدات النمدو المهند  علدى أن النمدو المهند،أخر  بنمو مفهوم الدذات 
لكدنهم اختلفدوا فد  تحديدد المراحدل ،ويسدتمر معد  فد  المراهقدة والرشدد ،اإلنسان من مرحلة الطفولة 

ويددر  أن عمليددة النمددو المهندد  ، حيدد  ربددط جينزبددرف بددين أسدد  علددم نفدد  النمددو والنمددو المهندد  
في  بدين وهد  تحدد  علدى مراحدل محددد  تتميدز بدالتو ، تسير فد  اتجداه واحدد وغيدر قابدل لالرتدداد 
 :وذهبوا إلى فروض كثير  نلخصها ف  ا ت  ، الرغبات الشخصية واإلمكانيات الواقعية 
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 : Fantasy Periodمرحلة االختيار التخيلي  -1

وهدد  المرحلددة األولددى التدد  تسددتغر  مرحلددة الطفولددة والتدد  يكملهددا الطفددل خددالل هددذه المرحلددة مددن 
عملية النضج العامدة فد  التحدول مدن توجد  اللعد  إلدى  مراحل النمو المهن  تشكل جزءًا كبيرًا من

 .توج  العمل حي  يتج  إلى األنشطة المهنية الت  تحق  ل  إشباعات  وحاجات  

 : The Tentative Choice Periodمرحلة االختيار المبدلي  -2 

مددع مطالبدد  وميولدد  التدد  تددتالءم ،وفيهددا يددتم اختيددار المهددن التدد  تتفدد  مددع قدراتدد  ومسددتواه الدراسدد  
سدنة  16إلدى  12الشخصية مع ظروف  الواقعية وتسدتغر  هدذه المرحلدة سدنوات المراهقدة مدن سدن 

وفدد  النهايددة تتبلددور قدراتدد  ،وتنقسددم إلددى أربعددة مراحددل هدد  مرحلددة الميددول والطاقددة والقدديم واالنتقددال 
 .ودوره ف  االختيار المهن  ،وميول  ويدرك الواقع الذي يعيش في  

 : Realistic Choice Periodمرحلة االختيار الواقعي  -3 

سدددنة وفيهدددا تدددرتبط أفكدددار  24إلدددى  16تسدددتغر  مرحلدددة المراهقدددة المتدددأخر  وبدايدددة الراشدددد مدددن سدددن 
مكانيدات العمدل  فيختدار العمدل علدى أسدا  ، الشخص المهنية بقدرات  وميولد  وظدروف مجتمعد  وا 

كشدافات المهدن المتدوفر  ليختدار العمدل الدذي يناسد  ويسدعى إلدى است، اعتبارات موضوعية واقعية 
ويحقدد  لدد  المكانددة االجتماعيددة والدددخل المناسدد  فدد  ضددوء األعمددال ،قدراتدد  واسددتعدادات  وميولدد  

ويجتهددد الشددخص فدد  اكتسددا  الخبددرات والمهددارات التدد  تؤهلدد  لهددذا العمددل ،المتددوفر  فدد  المجتمددع 
ر فيددد  والرضدددا بددد  وتحقددد  لددد  النضدددج المهنددد  وتسددداعده علدددى االسدددتقرا، وتجعلددد  متخصصدددًا فيددد  

 .والتواف  مع العمل والسعاد  في  

 : Vocational Developmentمراحل النمو المهني  -4 

ويتكون فيها مفهدوم الطفدل عدن نفسد  وفكرتد  ،  14تستمر من الوالد  إلى سن :  مرحلة النمو -أ
مدن التخمدين واللعد  األبهدام  ثدم ينمدو  ويبدأ االختيار فيها على أسدا  الحدد، عن قدرات  وميول  

بعد ذلك ويختار األنشطة الت  يحبها ويرغ  فيها أو ف  نهاية المرحلدة يختدار المهنيدة التد  يقددر 
 .وتناس  قدرات  واستعدادات  الخاصة ،عليها 
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مدن ) تستغر  مرحلدة المراهقدة وبدايدة الرشدد :  Exploration Stageمرحلة االستكشاف  -ب
وتتبلددور فيهددا قدددرات الشددخص وتتضددح ميولدد  المهنيددة مددن خددالل الدراسددة ( سددنة  24إلددى  15سددن 

ويجمدددع ، والخبدددرات التددد  يكتسدددبها ويختدددار األنشدددطة المهنيدددة علدددى أسدددا  ميولددد  وقدراتددد  وقيمددد  
المعلومات والخبرات عن المهن المختلفة المتوفر  فد  المجتمدع ممدا يجعدل اختيداره لمهنتد  فد  هدذه 

ويسدتطيع تعدديل قراراتد  المهنيدة حتدى تدتالءم مدع قدراتد  وظدروف ، ية وموضدوعية الفتر  أكثر واقع
 .مجتمع فال يكون مثاليًا ف  اختيارات  

يتم فيها اكتسا  المهارات والخبرات المهنية الت  تساعده على االستقرار :  مرحلة التأسيس -جا 
ويتفدد  مددع ،يشددبع حاجاتدد  فدد  العمددل والترقدد  فيدد  ويشددعر الشددخص عدداد  الرضددا عددن العمددل الددذي 

ميولد  وفكرتدد  عددن نفسد  ويدفعدد  إلددى اإلبددداج وزيداد  اإلنتدداف وتسددتغر  هدذه المرحلددة سددنوات الرشددد 
 .سنة  44-25المتوسطة من سن 

ويسدعى ، سنة وفيها يحافظ الشخص على عملد  65إلى  45تمتد من سن :  مرحلة االحتفاف -د
 .واالرتقاء ب  ، إلى استمرار عطائ  في  

  65وه  مرحلة التراجع ف  القدر  علدى العمدل والرغبدة فد  التقاعدد بعدد سدن :  مرحلة ا قوال -ما
وهكذا رأينا كيف يمض  النمو المهن  ف  شكل مراحل تمدت معد  بددءًا مدن الطفولدة وحتدى مرحلدة 

ومددن هددذه المراحددل مرحلددة االختيددار التخيلدد  ،مددن الرشددد قددد تصددل إلددى سددن األربعددين أو مددا بعدددها 
أمددا ،والتدد  تسددتغر  مرحلددة الطفولددة فيختددار فيهددا المهنددة التدد  يعتقددد أنهددا ممتعددة لمددن يعمددل فيهددا 

مرحلة االختيار المبدئ  التد  تبددأ فد  سدنوات المراهقدة وتنقسدم إلدى مرحلدة الميدول والقددرات والقديم 
االختيددار أمددا عددن مرحلددة ، ويكددون فيهددا اختيددار المهنددة يتفدد  مددع قدراتدد  وميولدد  ومسددتواه الدراسدد  

الواقع  فه  تستغر  من المراهقة المتأخر  وبدارية الرشد وفيها يفكر الفرد ويستكشف المهدن التد  
أما عن مرحلة النمو المهند  بحسد  ،تناسب  وتساعده على االستقرار والسعاد  والرضا عن العمل 

وفيهدددا يظهدددر ، نمددو الدددذات فتنقسدددم إلدددى مرحلدددة النمدددو واالستكشدداف والتأسدددي  واالحتفددداظ واألقدددول 
 .أنشطة المهنية على أسا  ميول  وقدرات وزياد  اإلنتاف وبالتال  القدر  على العمل واالرتقاء في  
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 لمتالزمة داون التقويم المهني 

Work (Vocational ) Evaluation 

 تعتبر عملية التقويم المهن  جانبدًا هامدًا مدن جواند  دراسدة الفدرد المعدو  فد  إطدار عمليدة التأهيدل
حي  تفيد المعلومات التد  يحصدل عليهدا اختصاصد  التأهيدل المهند  مدن تقددير خصدائص الفدرد 
المهنيدددة المرتبطدددة بالعمدددل مدددن عدددادات عملددد  وسدددلوكيات  واتجاهاتددد  واسدددتعدادات  ومهاراتددد  وميولددد  
باإلضددافة إلددى خصائصدد  البدنيددة واالجتماعيددة والنفسددية ومسددتو  إجادتدد  للعمددل ومددد  رغبتدد  فيدد  

ف علدددى المشدددكالت التددد  توقدددف طريقدددة النجددداح المهنددد  للمعدددا  وتحديددددها وتنتهددد  عمليدددة والتعدددر 
 .التقويم عند تحقي  استقرار العميل ف  عمل مناس  

كمددا أن التقددويم المهندد  عمليددة تقددي  نددواح  القددو  والضددعف لددد  الفددرد المعددو  والتنبددؤ بإمكانيددة  
دقيد  أو مقلددد بقصدد تنميددة برندامج تدددريب  إلحاقد  بالحرفدة وتوافدد  معهدا مددن خدالل اسددتخدام عمدل 

ويسدددتخدم فددد  . وتزويدددده باالستبصدددارات وتفهدددم الدددذات مدددن أجدددل تحقددد  أهدددداف المهنيدددين ،مهنددد  
التقددويم المهندد  أسددالي  مختلفددة مددن المالحظددة والمقابلددة إلددى اسددتخدام االختبددارات النفسددية والقيددام 

علددى المؤسسددة التدد  يددتم فيهددا التقددويم  ويتوقددف اختيددار األسددالي  Realبأعمددال بيئددة عمددل فعليددة 
 .وعلى األخصائ  القائم بالتقويم المهن  

 ا ساليب والوسالل وا دوات التي يجب تقديمها للمعوقين لتسهيل عملية التقويم المهني

المناسابة المرتبطاة بالصاناعات الحرفياة  Situationsاالعتماد على ا نشطة والمواقاف : أواًل 
 -:والتي تتمثل في  متالزمة داون لتقدير طاقة وقدرات 

داخدددل أو خدددارف مراكدددز التأهيدددل  on-the-Jop-Evaluationاسدددتخدام المواقدددف الفعليدددة للعمدددل 
 .المهن  أو الورش المحلية 

االسددتعدادات مددن خامددات مددن خامددات وأدوات لتقدددير  work samplesاسددتخدام عينددات عمددل 
المهنيددة للمعددا  وخصائصدد  وميولدد  المهنيددة وجواندد  الشخصددين وتحليددل أعمددال المعددا  مددن واقددع 

إلددد  ومدددن هدددذه ... تمييدددز أحجدددام ، اسدددتخدام معددددات ، الرسدددومات الهندسدددية أعمدددال فددد  الخياطدددة 
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 Singerوسدددنجر  Towerالعيندددات المسدددتخدمة فددد  مراكدددز التقدددويم والتددددري  المهنددد  نظدددام تدددوور 
 . Valparالبار وف

ظهدددار بعدددض جوانددد  شخصدددية المفحدددوص مثدددل الواقعيدددة   وتقدددي  عيندددات العمدددل كيفيدددة األداء وا 
والمبدددادأ  والقابليدددة للنقدددد والقددددر  علدددى االنتبددداه والتركيدددز والقددددر  الجسدددمية علدددى  االحتمدددال واالتدددزان 

عينات العمل يعط  معلومدات فالتقويم المهن  بواسطة ، اإلنفعال  وأيضًا المفاهيم المهنية الذاتية 
ويركددز المعددا  علددى الواجدد  المطلددو  مندد  ،أكثددر شددمولية مددن التدد  تعطيهددا االختبددارات النفسددية 

أدائدد  بددداًل مددن التركيددز علددى نفسدد  حيدد  نتائجهددا تددرتبط باحتياجددات المجتمددع وأيضددًا بددالمهن التدد  
 .توجد ف  السو  المحل  

 -:استخدام مصادر أخر  للمعلومات المهنية والتقويم : المعلومات المهنية عن العمل : ثانيًا 

) الاا ي تصاادره وزارة العماال ا مريكيااة ( القاااموس المهنااي ) قاااموس المسااميات الوفيفيااة  -أ
Dictionary of Occupational Titles (DOT) . ) 

الدراسدددات المسدددحية التددد  تجدددر  لسدددو  العمدددل المحلددد  التددد  توضدددح الفدددروض الوظيفيدددة المتدددوفر  
 .وتحليل األعمال السابقة على المعاقين . تطلباتها وم

 ( : متالزمة داون)المعلومات المهنية الخاصة بالعميل  -ب

يحتاف أخصائ  التأهيدل المهند  فد  عمليدة التأهيدل لكد  يقدوم باالختبدارات المهنيدة المناسدبة إلدى  
ل والقدددرات وبيانددات مددن االسددتعدادات والميددو ، معلومددات أكثددر شددمواًل مثددل بيانددات الحالددة الصددحية 
، التددداري  التعليمددد  ، التددداري  المهنددد  السددداب  ، الشخصدددية والنشددداط البددددن  الدددذي يتطلبددد  العمدددل 

 .والجوان  االجتماعية واالقتصادية وأنشطة وقت الفراغ 

والوثائ  ، يمكن الحصول على هذه المعلومات من خالل المقابالت والمالحظة وتقارير الفحوص 
والتقويم ف  بيئة عمدل فعليدة أو عيندات للعمدل والمالحظدة ، خدام االختبارات النفسية الرسمية واست

وأراء أعضددداء فريددد  التأهيدددل لتمكدددين األخصدددائ  المهنددد  مدددن اتخددداذ القدددرار المناسددد  لالختيدددار ، 
 .المهن  والتواف  مع  واالستقرار في  واإلرضاء من العمل 



 فعالية برنامج مقترح فى التدريبات المهنية لتنمية  مهارات السلوك التكيفى لألطفال  متالزمة  داون    
    وليد فاروق حسن         قسم التربية الخاصة     كلية العلوم واآلداب بالرس    / دكتور: إعداد 

63  
  

 

ندة خدالل عمليدة مقابلدة أو مضداها كمدا فد  نظريدة ويمكن أيضًا أن نسداعد المعدو  فد  اختيدار مه
 .ونظرية التواف  ف  العمل ، السمات والعوامل وما يشبهها من نظريات كنظرية هوالند 

 -: لمتالزمة داون  Analysis – Jobاستخدام تحليل أعمال  -جا 

عمليدددة وهددو جاندد  هددام مدددن عمليددة التقددويم المهندد  حيددد  يقددوم بدراسددة المعددا  وعملددد  فدد  إطددار 
التأهيدل المهند  مددن حيد  تحليلدد  تحلدياًل شدداماًل تفحدص قدراتدد  وسدمات  الشخصددية وميولد  المهنيددة 

وكذلك معرفة البيانات واألشياء واألسالي  الفنية . واستعدادات  ونشاط  البدن  الذي يتطلب  العمل 
ل المعلومددات تحليدد) واألدوات والمعدددات والخامددات والمنتجددات والخصددائص المطلوبددة فدد  المعددا  

وكدذلك فد  الكشدف ،والمسئوليات المطلوبة من الفرد المعدا  ألداء عمدل نداجح مندتج ( عن المهن 
تجاهاتها وشكلها ، عما يتطلب  من عمليات وحركات وتحليل كل حركة من حي  سعتها الدزمن ، وا 

 .الذي تستغرق  كل حركة الكشف عما يتطلب  العمل من معلومات ومهارات خاصة 

( ورشدددة التددددريبات المهنيدددة ) تحليدددل العمدددل الظدددروف الفيزيائيدددة التددد  يجدددري فيهدددا العمدددل فيددددر   
ودرجددة الحددرار  والرطوبددة واألمددراض المهنيددة التدد  يتعددرض لهددا الفددرد أثندداء ، التهويددة ، كاإلضدداء  

 .العمل ونظم األمن الصناع  

 : ا طفال  و  متالزمة داون أمداف تحليل أعمال  

 -:إلى اآلتي  و  متالزمة داون  يهدف تحليل أعمال

 .تنظيم وسائل االختيار المهن  والتوجي  المهن   -
 .تنظيم برامج التدري  المهن  من أنواج المهارات والحركات األساسية والمعارف المهنية  -
 .بواسطة تحليل المهام  Evaluation Jobتقييم العمل  -
 Motion and Times Study" تحليددل الحركددة والوقددف " تحسددين ظددروف العمددل  -

 .والتخلص من الحركات الطائشة والزائد  حتى تصدر من المعاقين 
 .تنظيم سير العمل ف  ورشة التدريبات المهنية وحل المشكالت  -
 .وتقييم أعمالهم " جيد "الحصول على مقايي  الكفاية  -
 .تنظيم عمليات نقل المعا  من حرفة إلى أخر   -
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 . صيانة المعدات واألدوات والخامات -
 .معرفة أسبا  األخطاء أو فشل المعاقين ف  العمل  -
تنظيم كثيدر مدن البدرامج التد  تهددف إلدى تحقيد  التوافد  الحسدن للمعداقين وزيداد  كفدايتهم  -

 .المهنية 

 -:أو الوسالل التطبيقية وتنقسم إلى قسمين :  متالزمة داونوسالل تحليل أعمال : ثالثًا 

 -:وتشمل  :مصادر جما البيانات عن العمل  -أ 

ومتطلباتدد  ، مددن ظددروف أدائدد  Previous Studiesالدراسددات السددابقة عددن هددذا العمددل  -
 .إل  ... واستعدادات  

 .وفيها يسجل كل ما يالحظ خطو  بخطو   Observationالمالحظة  -
 .جمع المعلومات للمعا  الذي نحلل  عن طري  معملية أو والدي   Interviewالمقابلة   -
مثدددددل االستفسدددددارات المتعلقدددددة بالعمدددددل  Questionnaireة االسدددددتبيان االسدددددتعانة بوسددددديل  -

 .موضوج التحليل 
ومدا يتطلبد  مدن اسدتعدادات  Tools and Materialsأدوات ومعددات وخامدات العمدل  -

 .وقدرات 
 . Actual Performance of the Jobاإلنجاز الفعل  للعمل  -

 ( :المعاق مصادر جما البيانات عن ) وسالل تحليل المعاق  -3 

يعنددد  قيدددا  وتقددددير مختلدددف خصائصدددهم سدددواء مدددن الناحيدددة الجسدددمية أو  متالزمدددة داون فتحليددل 
العقلية أو الشخصية والحسية والحركيدة واالنفعاليدة والخلفيدة والتحصديلية لتتبدين لندا مدد  صدالحية 

 .المعا  بعمل معين 
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 -:ومن وسالل تحليل المعاق  

 .ن خالل موقف العمل الفعل  ممارسة العمل تحت االختبار م -
البيانددات المسددجلة بملفددات سددابقة عددن المكددان الموجددود بالمدرسددة لمعرفددة حالتدد  الصددحية  -

 .والجسمية والحسية والحركية للعمل 
ومددن ، الموجددود  بمراكددز التأهيددل المهندد   Application formبيانددات طلدد  االلتحددا   -

 .خاللها نتعرف مسبقًا من نجاح  أو فشل  ف  األعمال المقدمة إلي  
مدع الشدخص المدراد تحليلد  وتوجيهد  نحدو عمليدة التأهيدل  Interviewالمقابلة الشخصدية  -

 .المهن  

 : زمة داون متال النقاط الرليسية التي يجب أن تؤخ  في االعتبار أثناج تحليل أعمال  -4 

 . vocationalالمهنية  interestsالميول  -
 . ability attitudeاالستعدادات والقدرات  -
 .قدرات وسمات مهنية وحركية  -
  سمات الشخصية الت  تميز المعا  عن غيره مثل سمات  االجتماعية والخلقية  والمزاجية  -
الحرفيدة أو المهدارات اليدويدة النشاط البدن  لمعرفة مد  تحمدل المعدا  عقليدًا للصدناعات  -

 .المهنية 
 .وطبيعة مكان التدريبات المهنية النفسية واالجتماعية، ذو  متالزمة دوانخصائص   -
 . ذو  متالزمة داون العالقات الشخصية بين التالميذ   -
 .المتطلبات النفسية من نس  ذكاء واستقاللية ومسئولية المعا    -
 .إمكانية تصحيح أخطاء العمل وتعديل سلوكهم   -

 :في التقويم المهني  Psychimetrecsالقياس النفسي  -2 

وهدددددو وسددددديلة مكملدددددة لعيندددددات العمدددددل وتركدددددز علدددددى جوانددددد  القددددددرات النفسدددددية والحركيدددددة وقيدددددا  
 ( .أو الصناعات الحرفية)االستعدادات والميول لمجال المهارات المهنية 

 -:  يمكن استخدامها ف  مجال تأهيل المعوقين ف  برامج التأهيل ا ت  ومن االختبارات الت
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مثددل مقيددا  وكسددلر للددذكاء وبينيدد  للددذكاء والمصددفوفات ( : الددذكاء)قيددا  القدددر  العقليددة  -
 .لرامسن واختبار بيتا للذكاء 

سدتبيان الميدول المهنيدة والتفضديل والقديم،مقيدا  الميدول المهنيدة :قيا  الميول المهنيدة  -  وا 
 .المهنية 

 وبينية لألستعداد الميكانيكى ، مقيا  القدرات المهنية -:القدرات المهنية  -
 إل  ......والسلوك التوكيدي ،ومنها السلوك التكيفى -:مقيا  الشخصية  -

  -:ومنها    G.A.T.Bإ ختبارات االستعدادات العامة  

 Dexterityواستعداد البراعة والدقة ،  MOTORCOORdinationاستعدادات التناس  الحرك  
and acc uraccy،  واسدتعداد اإلدراك المكتبدclinical perception  ، اسدتعداد تناسد  العدين

  Finger dexterityاستعداد مهار  األصابع،Eye –hand-footco –ordinationواليد والقدم 
  vocational aptitudeهندد  االسددتعداد الم،  numericalabilityواسددتعداد القدددر  العدديددة ،
واختبدار األداء ،  perceptual speedواسدتعداد سدرعة اإلدراك   skill-testواختبدار المهدار  ،

performances test  ، واسددتعداد الفهددمverbal aptitude ، واالسدتعداد المكددان  التصددوري
spatial aptitude  . 

 :لمتالزمة دوان الميادين المختلفة في مجال التقويم المهني  

 :دور الخدمات الطبية في التقويم المهني  -1

يعتبر استخدام أسلو  العالف بالعمل من الموضوعات الفنية الهامة فد  مجدال اإلعاقدة فهدو نتداف 
 .للتقويم المهن  

ويسددتخدم أخصددائ  العددالف بالعمددل اختبدداره القدددر  البدنيددة لقيددا  قدددر  الفددرد الجسددمية علددى تحمددل 
 .دن  أي العمل الذي يحتاف إلى قو  جسدية معينة ألدائ  العمل الب
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بقيددا  السددمات المختلفددة للفددرد مثددل ( لإلعددداد المهندد  للفددرد ) وقددد قامددت مراكددز العددالف بالعمددل  
وهو من أهم الطر  والوسائل العالجية ف  عالف . التآزر الحرك  والقدر  اليدوية والبارعة وغيرها 

 .ية األمراض واالضطرابات النفس

 -: Occupational Therapyاستخدامات العالج بالعمل  -أ 

 .إل  ... توجي  المريض إلى عمل مهن  نشط مثل النجار  والدهانات   -
 .تحويل طاقة المريض ف  مهنة نافعة  -
 .التخلص من التركيز على االنفعاالت النفسية  -
 .المساعد  على التعبير عن المشاعر  -
 .يقوي عند المريض القدر  على التركيز والتدريج عن النف  واالستمتاج بالحيا    -

 -:إيجابية العالج بالعمل   

 .تقبل ا خرين للفرد وتفهمهم مع   -2   .تقبل الفرد لذات   -1 

 .فهم معنى المسئولية تجاه ا خرين  -4   .تقبل الفرد لحخرين  -3 

 .الشعور باالستقالل والمسئولية  -6  .الشعور بالنفع واإليجابية  -5 

 .اكتسا  مفاهيم واتجاهات مركزية  -8  .القدر  على مواجهة الواقع  -7 

 :دور المؤسسات التعليمية المهنية في التقويم المهني  -2  

 .وضع برامج تعليمية خاصة لدراسة العمل ف  المدار  المهنية المختلفة  -
 .التقويم المهن  ف  مراكز التدري  المهن  وضع برامج تدريبية خاصة بعملية  -
 .استخدام عينات العمل ف  التقويم المهن  الختيار مهن وحرف مناسبة للمعاقين  -

 :العوامل التي يجب إتباعها عند التخطيط في عملية التقويم المهني  -3 

 .التدرف ف  عملية التقويم المهن  من السهل إلى الصع    -
 .يط للتقييم واستمراره ف  ذلك خالل عملية التقييم كلها اشتراك العميل ف  التخط -
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اسددتخدام مصدددادر المعلومدددات المهنيدددة فددد  التقيددديم مثدددل قدددامو  المهدددن وهدددو يسددداعد فددد    -
عمليددة التخطدديط علددى وضددع االفتراضددات المهنيددة وفدد  صددياغة النتددائج والتوصدديات فدد  

 .التقرير المهن  

 torwork evaluaمن مو أخصالي التقويم المهني  

هددو شددخص مدددر  للقيددام بعمليددة الدراسددة والتقددويم المهندد  للمعدداقين فدد  مركددز التأهيددل أو مراكددز 
وذلك باستخدام األسالي  والوسائل المستخدمة ، خاصة بالتقويم المهن  أو وحدات خاصة للتقويم 

المهنيدة ويتميز بقدر  واسعة على المالحظة وقدرت  على تسجيل ما يالحظ  وعالقاتد  ،ف  التقويم 
بيندد  وبددين المعدداقين أو يكددون المالحظددة سددواء مددن ناحيددة متطلبددات العمددل أو الجواندد  السددلوكية 

 .األخر  فهو عضو ف  فري  العمل ف  مدار  التربية الخاصة أو مراكز التأهيل المهن  

 :ويقدم أخصالي التقويم المهن بالمهام اآلتية  

 .واهتمامات وذكاء العميل  اختيار عينات العمل المناسبة وتحديد قدرات -
إجددددراء التقددددويم باسددددتخدام عينددددات العمددددل وتحديددددد قدددددرات المعددددا  الجسددددمية والعقليددددة وجوانددددد   -

 .الشخصية وذلك ف  مكان العمل أو ورش التدريبات المهنية 
 .تفسير نتائج عينات العمل  -
 .استخدام وتسجيل المالحظات السلوكية للمعاقين  -
 .للعمالء تخطيط البرامج الفردية  -
 .االشتراك ف  عملية التوجي  المهن   -
 .مقابلة العمالء وعمل اإلرشاد لهم  -
 .تدري  األفراد ا خرين على األسالي  الفنية للتقويم المهن   -
المختلفدددة وتحقيددد  االتصدددال مدددع ا خدددرين وتطدددوير العمدددل مدددع ( المهدددن)القيدددام بتحليدددل العمدددل  -

 .متطلبات المجتمع 
 .تحديد زمن التقويم  -
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( 1973)السمات أو الخصالص الشخصية والمهنية ا خصالي التقاويم المهناي أشاار روبنادج 
Rosenberg  في دراسته أن منااك بعاا السامات اآلتياة التاي يتمتاا بهاا ا خصاالي التقاويم

 :المهني 

وفهدددددم ، أن يكدددددون علدددددى درايدددددة تامدددددة للظدددددواهر االجتماعيدددددة المختلفدددددة والندددددواح  الطبيدددددة  -
 .من خالل التشخيصات الطبية األولية للمعا  الخصائص الجسمية 

ومددا أسددفر عندد  تحليددل ،أن يكدون لديدد  درايددة فدد  عمليددة التوجيدد  واإلرشدداد المهندد  للمعددا   -
 .المعا  من بيانات عما يتمتع ب  عن استعدادات وقدرات مهنية من جان  آخر 

 .ية ف  عمل  أن تكون لدي  البراعة ف  العمل الذي يقوم ب  والتمتع بالكفاء  العال -
 .أن يكون مزودًا بالقيم النبيلة الت  لها تأثيرًا على سلوك  المهن  داخل عمل   -
أن يكون لدي  القدر  على تحمل مواقف الغموض واإللتبا  ومواجهتها بدون حدو  خلط  -

ويكدددون سدددويًا فددد  سدددلوك  وأن يثبدددت تقلبددد  لذاتددد  ولجوانددد  ،بدددين عملددد  وصددديانة الخاصدددة 
 .سلوك  

وكدددذلك ، ديددد  معلومدددات وافيدددة فددد  مجدددال الصدددناع  والتقددددم التكنولدددوج  فيهدددا أن يكدددون ل -
ولديدد  القدددر  علددى الددتخلص مددن مواقددف اإلحبدداط ، معلومددات وافيددة عددن المهددن المختلفددة 

يجابية تامة   .الت  تواجه  والتفاعل معها بفاعلية وا 
 .أن يكون صبورًا بشوشًا واسع الصدر ل  شخصية مقنعة لعمالئ   -

 -:وزنبرج أن مناك عوامل تؤثر على أخصالي التقويم المهني في عمله ومي ويشير ر 

أسددلو  التقددويم المهندد  المتبددع الددذي تدددر  عليدد  مثددل عينددات العمددل والتقددويم فدد  مكددان  -
 (.داخل ورشة التدريبات المهنية أو مراكز التأهيل المهن  أو المصانع المحمية)العمل 

فعددم معرفدة ( ة والجسدمية والنفسدية واالجتماعيدةالعقليد)التعرف علدى خصدائص المعدوقين  -
 .هذه الخصائص تؤثر على عمل  بطريقة سلبية 

  كمية األعداد والخبر  الت  اكتسبها من خالل التدري  على ممارسة عملية التقويم المهن   -
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  خطوات التقييم المهني 

 :فيما يل   للتقويم المهن  خطوا  

 .استالم خطا  التحويل  -
 .على المعلومات المحولة  اإلطالج -
 .استدعاء العميل  -
 .المقابلة األولى  -
 .تحديد األسئلة المطلوبة اإلجابة عليها  -
 .اختيار وسائل وخطة التقييم  -
 .بدء التطبي   -
 .احتمال إجراء تعديالت ف  الخطة  -
 .وضع التقرير والتوصيات  -
 .إرسال التقرير إلى الجهة المحول منها العميل  -

 Vocational Cuidanceالزمة داون ني للمتالتوجيه المه  

، بانتقدداء مهنددة أو حزمددة معينددة أو مجموعددة حددرف متشددابهة تالزمددة داون يددتم االختبددار المهندد  للم
يدفعنا أن نركز على قيا  االستعدادات والقدرات والميدول  لمتالزمة داون فاختيار صناعة حرفية 

ف  مركز التدري   متالزمة داون ومن هنا ينبغ  أن يتم التوجي  المهن  بتوزيع . لهؤالء المعاقين 
متخصصدددًا فددد  صدددناعة  متالزمدددة داون بحيددد  يتخدددرف ، المهنددد  إلدددى أقسدددام مختلفدددة متخصصدددة 

جددار  األثددا  ونجددار  العمددار  والنقددر علددى الخشدد  والبددد أن فمددثاًل صددناعة النجددار  تشددتمل ن، معينددة 
 .يصاح  هذه الحرفة صناعة الدهانات أو الزخرفة وهو ما يهدف إلي  التوجي  المهن  

عدددن طريددد  إعدددداد وتطبيددد  اختبدددارات  لمتالزمدددة داون ويتطلددد  تصدددميم برندددامج للتوجيددد  المهنددد  
يدددأت  ذلدددك قبدددل دخولددد  التددددري  علدددى و ، خاصدددة بكدددل حزمدددة تقدددي  اسدددتعدادات المعدددا  الخاصدددة 

 .الصناعات الحرفية 
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إذن فالتوجيد  المهند  هنددا هدو شد ء بددين االختبدار المهند  والتوجيدد  المهند  والتصدنيف أو التوزيددع 
 . المهن  

 :تالزمة داون أممية التوجيه المهني للم 

مكانات  وميول  وحاجات   -  .دراسة الفرد بصور واقعية للتعرف على قدرات  وا 
تزويد الفرد بالمعلومات عدن المهدن والحدرف المختلفدة ومتطلبدات هدذه الحرفدة حتدى يدتمكن الفدرد  -

 .من اختيار المهن المناسبة ل  
مساعد  الفرد على أن يتكيف لمهنة معينة إلى مساعدت  على أن يتكيدف مدع نفسد  ومدع الحيدا   -

 . الت  يعيشها 
 ناسبة للفرددراسة عنصر العمل واختيار المهنة أو الحرفة الم -

 مفهوم التوجيه المهني 

يقصددد بدد  معاونددة الفددرد علددى الوصددول إلددى قددرارات حاسددمة تتعلدد  بشددئون  الخاصددة لحددل مشدداكل  
وف  مجال التوجي  المهن  نقوم بمعاونة الفرد على تفهم نفس  أي أن  يقصد ب  مساعد  الفرد ف  ،

المتاحددة لهددا بددل تدريبدد  علددى إيجدداد الكشددف عددن مواهبدد  وقدراتدد  ومقارنتهددا بفددرص الحيددا  والمهددن 
مكددان لنفسدد  داخددل المجتمددع الددذي يعدديش فيدد  حيدد  يسددتطيع أن يحيددا حيددا  نفسددية متزنددة وهادئددة 

فددد  الميددددان ، ويقدددوم التوجيددد  علدددى أسدددا  هدددام وهدددو إفتدددراض وجدددود مكدددان فددد  العدددالم لكدددل فدددرد ،
رديددة بددين األفددراد المعدداقين والتعليمدد  مددع األخددذ فدد  االعتبددار الفددرو  الف، والمهندد  ، االجتمدداع  

  .      وأنس  النواح  الستعداده وميول  

ويعددرف أيضددًا التوجيدد  المهندد  بأندد  العمليددة التدد  بهددا يسدداعد الفددرد علددى اختيددار مهنددة مددن المهددن 
فيعدلها ويعمل بها ويرق  فيها ويكدون محدور االهتمدام فد  هدذه العمليدة هدو الفدرد نفسد  ومسداعدت  

مستقبل  المهن  باالختيار الموف  الذي يدؤدي إلدى تكيفد  المهند  تكيفدًا سدليمًا  على أن يقرر بنفس 
. 
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 أمداف التوجيه المهني 

 .تمكين المعاقين من اختيار مهنة ما تتناس  مع ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم  -
 .مساعد  الفرد على أن يقرر مصيره المهن  بنفس  ثم دخول  المهنة ومساعدت  ف  الرق  بها  -
 .هذه العملية تتضمن عد  عمليات منها إعداد الفرد للمهنة الت  يختارها  -
 .فهم الفرد لنفس  عن طري  إدراك  لمد  قدرات   -
 تحديد المشاكل الت  تواج   -
 .فهم البيئة والمجتمع الذي يعمل في   -
 . استغالل إمكانيات الفرد الذاتية وظروف العمل أفضل استغالل عما ينم  قدرات  الشخصية -
 .تمكين المعاقين من اختيار مهنة ما تتناس  مع ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم  -
تقديم المعلومات والخبر  والنصيحة الت  تتعل  باختبار األفراد لمهنتهم واإلعداد لها وااللتحا   -

 .فهو إذن عملية مساعد  الفرد على اختيار مهنت  ، بها والتقديم فيها 

 متالزمة داون في عملية التوجيه المهني لاالختبارات المستخدمة  

مقددددددايي  تتضددددددمن اختبددددددارات األداء ومقددددددايي  تالزمددددددة داون يسددددددتخدم فدددددد  التوجيدددددد  المهندددددد  للم
والتدد  تتمثددل فدد  اختبددارات  Psychomotorاالسددتعدادات والقدددرات واالختبددارات النفسددية الحركيددة 

 Two-Arw cordinationين ومقيدا  تدآزر الدذراع Manual Dexteritytestالمهدار  اليدويدة 
 Steadiness test modelوتددآزر العددين واليددد مثددل مقيددا  ثبددات اليددد أو التصددوي  بنمددوذف 

واختبدارات االتجاهدات واختبدارات ،  Vocational Interested testواختبدارات الميدول المهنيدة ،
فات والتدد  تهددتم بددبعض الصدد Temperamet and Characterالنددواح  الخلفيددة والمزاجيددة 

الرغبدة فد  اإلتقدان واألماندة وحد  الدزمالء ومعرفدة قواعدد األمدن الصدناع  ، كاالنتظام فد  العمدل 
هندداك أسددالي  أخددر  مثددل المقابلددة واختبددارات الشخصددية والمالحظددة مددن أجددل ، والسددالمة المهنيددة 

 .جمع المعلومات من خالل الممارسة الفعلية للعمل 
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 زمة داونلمتال خطوات عملية التوجيه المهني  

التوفي  بين حاجة المعا  وقدرات  وبين الفرص المكونة ف  العمل عن طري  مقارنة قدرات الفدرد  -
مكانيات  بمطال  العمل ومقتضيات    .وا 

 .مساعد  المعا  على التكيف النفس  واالجتماع   -
التوجيد  تقديم استشدارات خاصدة عدن نوعيدة المشدكالت االنفعاليدة والتعامدل معهدا واسدتخدام طدر   -

 .اليدوي المتدرف أثناء العمل 
 .معرفة فرص العمل المتاحة ف  البيئة  -
الحصددول علددى تحليددل لكددل منهددا مددن حيدد  مددا تتطلبدد  ممارسددتها ومددا يتطلبدد  التدددري  عليهددا مددن  -

 .صفات بدنية وعقلية وخبرات 
 .بها اختبار قدرات الفرد البدنية والعقلية وخبرات  وميول  وظروف  االجتماعية وتبصير  -
اختيددار المهددن المناسددبة عددن طريدد  مقارنددة صددفات الفددرد مددع الصددفات المطلوبددة لكددل مددن المهددن  -

 .المختلفة 
إعطاء المشور  لك  يختار بنفس  المهنة الت  تناس  ظروف  الشخصية ومستقبل  من بدين المهدن  -

تدد  السددتقبال التدد  تصددلح لهددا قدراتدد  ثددم معاونتدد  علددى التكيددف لهددا نفسدديًا واجتماعيددًا بمعنددى تهيئ
 .مرحلة التدري  تمهيديًا لمزاولة المهنة بعد ذلك 

 مبادئ التوجيه المهني  

ومددا يعوقدد  مددن ، معونددة المعددا  عددن التقدددم فدد  عملدد  والتغلدد  علددى مددا يعترضدد  مددن صددعوبات 
أو إلددى نقددص فدد  اجتهدداده واسددتعداده أو سددوء اسددتغالل مددا لديدد  مددن قدددرات وسددمات مددن ، عقبددات 

 .اعات نفسية مكبوتة جراء عوامل وصر 

 .عدم البدء ف  التوجي  إال بعد التحق  من استقرار صفات الفرد وظروف  

 .يبدأ التوجي  المهن  عاد  بعد استقرار الحالة النفسية 

 .استقرار المعا  ف  بلد أو جهة معينة قريبًا من مكان التأهيل 
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األخصددائ  ، طبيدد  المدرسددة ، يشددترك فدد  عمليددة التوجيدد  عدداد  كددل مددن األخصددائ  االجتمدداع  
 .وأخصائ  التأهيل المهن  وممرض والوالدين إن أمكن ذلك ،النفس  

 ومسلولياته " التأميل " صفات الموجه المهني  

تقع على عات  الموج  المهن  ف  مراكز أو ورش التأهيل المهن  مسئوليات عديد  نحو المعاقين 
يسدداعدهم علددى التكيددف النفسدد  المهندد  ومددن هددذه ومعدداونتهم علددى تحقيدد  األهددداف المهنيددة بمددا 

 -:المسئوليات ا ت  

  المعرفة العلمية والعملية المتخصصة ف  مجال علم النف  واستخدام االختبارات النفسية  -
 .المعرفة بخطط واستراتيجيات تقويم المسار المهن  والمهارات الالزمة  -
الددذي يناسدد  قدددراتهم ( الحرفددة)جددال المهندد  الدرايددة التامددة فدد  مسدداعد  المعددوقين فدد  اختيددار الم -

 .واستعداداتهم واإلعداد لها 
المعرفددة بحاجددات النمددو المهندد  للجماعددات والمهددارات الالزمددة التدد  تسدداعدهم علددى النمددو سددواء  -

 .للمعاقين بصفة عامة والمعاقين عقليًا بصفة خاصة 
ندددة التددد  تددددر  عليهدددا أو فددد  العمدددل فددد  المه متالزمدددة داون ال جددددو  مدددن التددددري  إال إذا أد   -

 .مهنة تشبهها 
، التأكيددد علددى مبددددأ الفددرو  الفرديددة بدددين المعدداقين وأميتهدددا فدد  تصددميم برندددامج التدددري  المهنددد   -

 .بما يتالءم مع فردية كل منهم " الحرف"واختيار المهن 
، اقين أن يتسددم الموجدد  المهندد  بسددرعة البديهددة والتعمدد  والتبصددير والفهددم العميدد  لمشددكالت المعدد -

أي حلدول المشدكالت والتعداون مدع  Law of marginal antisrsisوالوقايدة إلدى الحدد الفاصدل 
 .فري  العمل ف  جمع البيانات والمحافظة على سريتها 
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 طرق وأساليب التوجيه المهني

 -:هما  هناك طريقتين للتوجي  المهن  للمعاقين عقلياً 

 -:التوجيه الجماعي : أواًل 

االهتمدددام بالمعلومدددات التددد  ينبغددد  علدددى استكشددداف عدددالم المهدددن وال يمددد  الجوانددد  يركدددز علدددى 
 .الشخصية إال مساسًا بسيطًا 

 -:التوجيه الفردي : ثانيًا 

يركددز علددى الجاندد  الشخصدد  مددن المعلومددات حددول التعامددل مددع المعدداقين عقليددًا فدد  عمليددة فرديددة 
، فددة ميولدد  ومشددكالت  وظروفدد  االقتصددادية سددواء تعليميددة وتربيتدد  وتوجيهدد  وتدريبدد  وتأهيلدد  ومعر 

ومساعدتهم على فهم المجاالت المهنية المتوفر  حولهم ومتطلبات كدل حرفدة واختيارهدا لهدم حسد  
خصائصدددهم وقددددراتهم العقليدددة والجسدددمية للنجددداح فيهدددا واالشدددتغال بهدددا إلدددى مسدددتو  الكفايدددة الذاتيدددة 

ت واإلحبداط وتعدديل عداداتهم وسدلوكياتهم والمهنية بجان  العمدل علدى خفدض حداالت التدوتر والكبد
 .وبالتال  التكيف السليم مع متطلبات المهنة 

وأن يتخلل المقابلة الفردية إجدراء عدد  اختبدارات لقيدا  الدذكاء والشخصدية حتدى يدتمكن مدن تحديدد 
ئج قدرات  وبعد االنتهاء من المقابلة وتجميع البياندات الكافيدة عدن المعدو  يقدوم الموجد  بتجميدع نتدا

 .االختبارات ووضعها ف  صور  بروفيل بعد تحليل جوان  شخصيت  من كافة النواح  

 -:تمر في مراحل ثالث  لمتالزمة داون عملية التدريب على الصناعات الحرفية  -9 

 .التهيئة أو اإلعداد المهن  أو التدري  قبل المهن  : أواًل 

 .التدري  المهن  : ثانيًا 

 .ثم المتابعة لضمان االستقرار ف  العمل : المهن  التشغيل : ثالثًا 
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 Prevocational Training التهيلة أو اتعداد المهني: أواًل 

يمكدن أن تكدون فد  صدور  عمليدة تهيئدة  Vocational Preparationإن عملية اإلعدداد المهند  
ل إلددى مركددز للدددخول إلددى عددالم األعمددال ويمكددن أن تنقسددم إلددى عددد  مراحددل قددد تبدددأ قبددل الوصددو 

ويهتم برنامج اإلعداد المهن  بالتعريف بواقع العمدل  –التأهيل أي منذ الطفولة والمرحلة االبتدائية 
والخامددات واألدوات والعالقددة بددين األفددراد والتعامددل مددع ا الت والسددالمة العماليددة وغيرهددا وأهددم مددا 

 .work behaviourتشمل علي  هو التدري  على سلوكيات العمل 

هيئة المهنية ه  الفتر  الت  يتم خاللها تزويد المعو  بالمهارات الالزمة الت  تمكن  من البددء والت 
بالتددددري  المهنددد  المندددتظم علدددى مهندددة تتناسددد  مدددع قدراتددد  واسدددتعدادات  وميولددد  أو مزاولدددة مهندددة 

 ويتدددر  المعدو  خاللهدا علددى ممارسدة عدد  عمليددات، مسداعد  ال تحتداف إلدى كفدداء  مهنيدة معيندة 
 .أساسية واستعمال أدوات رئيسية تدخل ف  مختلف المهن 

ويعندد  بتدددري  غيددر العدداديين علددى إكسددابهم بعددض المهددارات اليدويددة أو غيرهددا المناسددبة لطبيعددة  
إعددداقتهم وقددددراتهم بغدددرض تحقيددد  قددددر مناسددد  مدددن التوافددد  االجتمددداع  واالنفعدددال  واالقتصدددادي 

علدددى أن يكوندددوا قدددو  منتجدددة  vocational competencyلهدددؤالء وتسددداعدهم الكفددداء  المهنيدددة 
 .حي  يمنح المعا  شهاد  تتيح لهم العمل ف  بعض المصانع والمؤسسات ، وليست معطلة 

حساسدهم ، فإلعداد المهن  يسداعدهم علدى الشدعور بقيمدتهم وفداعليتهم   وينمد  اعتبدارهم لدذواتهم وا 
وقدددد يدددؤدي بهدددم إلدددى الكفايدددة ، ونيدددة والفشدددل ويقلدددل مدددن شدددعورهم بدددالعجز والد، بالرضدددا واإلشدددباج 
 .االقتصادية الذاتية 

والتهيئة المهنية ه  الفتر  الت  يتم خاللها تزويد المعو  بالمهارات الالزمة الت  تمكن  من البددء  
بالتددددري  المهنددد  المندددتظم علدددى مهندددة تتناسددد  مدددع قدراتددد  واسدددتعدادات  وميولددد  أو مزاولدددة مهندددة 

ويتددر  المعدو  خاللهدا علدى ممارسدة عدد  ، ه ال تحتاف كفداء  مهنيدة معيندة مساعد  مهنة تساعد
 .عمليات أساسية واستعمال أدوات رئيسية تدخل ف  مختلف المهن 
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 مفهوم التهيلة المهنية 

تعرف التهيئة المهنيدة علدى أنهدا أنشدطة تمهيديدة لتنميدة االسدتعداد للتددري  المهند  والتددري  علدى 
ويددددة والبصددددرية التدددد  تنمدددد  قددددرات المعددددا  المحدددددود  علددددى التوافدددد  والتددددآزر بعدددض المهددددارات اليد

العضددل  البصددري وتنميددة المهددارات الحركيددة حيدد  تحتاجهددا وتتطلبهددا مهددارات البرنددامج األساسددية 
قبل التدري  المهن  لمالها من أثدر إيجداب  فد  اكتسدا  الخبدرات الالزمدة لتعلديم المهدارات المهنيدة 

ومددن األمثلددة علددى ، ى يتحقدد  أعلددى مسددتو  فدد  األداء المهندد  والنجدداح فيدد  المخطددط لتعلمهددا حتدد
التعدددرف علدددى األدوات ، األنشدددطة التدريبيدددة مدددا قبدددل المهنيدددة التعدددرف علدددى المهدددن وخصائصدددها 

اسدددتخدام أدوات ، إجدددراء عمليدددة التلدددوين والقدددص ، والتددددري  عليهدددا واسدددتخدام المواصدددالت العامدددة 
 .زهم على النشاط والتفاعل إل  وتحفي... الرسم الفن  

 أمداف التهيلة المهنية  

 .معرفة ميول المعوقين للمهن المختلفة ف  الحيا  العملية  -
صددددالح وتشددددغيل  - تعريددددف المعددددوقين المهددددن واألدوات والوسددددائل المسددددتعملة فدددد  إعددددداد وا 

 .األشياء المحيطة ب  بيئت  ومحيط  وكيفية التعامل معها 
طوير التآزر الحرك  للمعو  وكذلك تنشيط وتقوية حركة تقوية حركة عضالت الجسم وت -

 .الوسطين والكفين واألصابع 
تهيئة مناخ عمل  مالئم للمعوقين للتكيف على العمل ومتطلبات  وعلى بيئة العمدل خدارف  -

 .وتأمين معيشتهم واالعتماد على أنفسهم ف  المستقبل ، المركز 
المدرسدددة أو البيدددت دون الحاجدددة إلدددى  تنميدددة القددددر  لدددد  المعدددو  علدددى إشدددغال نفسددد  فددد  -

 .مساعد  ا خرين 

 فوالد ممارسة تمارين التهيلة المهنية 

 .إدخال عامل التشوي  والترويح إلى برامج التربية الخاصة اليومية المتكرر   -
 .خل  الثقة بالنف  لد  المعو  وتعديل نظرت  إلى إعاقت   -
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المدرسدددة أو البيدددت دون الحاجدددة إلدددى تنميدددة القددددر  لدددد  المعدددو  علدددى إشدددغال نفسددد  فددد   -
 .مساعد  ا خرين 

 .تنمية القدر  لد  المعو  على الخل  واإلبداج ف  األمور الحياتية األخر   -
السددديطر  علدددى الميدددول العدوانيدددة لدددد  المعدددوقين وخاصدددة المعدددوقين عقليدددُا وتوجيهددد  إلدددى  -

 .األمور اإليجابية الخالقة 

 -:من خالل يتم تحقيق أمداف التهيلة المهنية  

التددددري  علدددى سدددلوك العمدددل مدددن خدددالل إرشددداد المعدددوقين علدددى خصدددائص سدددير العمدددل  -
 .ومتطلبات  

 .التأكد من ميول الطلبة المعبر عنها ومقارنتها بميولهم وقدراتهم الواقعية  -
 .إمكانية زياد  مهن مختلفة خارف المراكز للتعرف المبدئ  على سير المهن  -
 .بعض األعمال الواقعية خارف المراكز  إمكانية تهيئة المعوقين على -
 .تهيئة المعوقين على مهن مختلفة داخل مراكز التأهيل المهن   -

 مراحل التهيلة المهنية  

تتكدون مراحدل التهيئدة المهنيدة مدن ثدال  مراحدل متتابعدة ويمكدن أن تتدداخل هدذه المراحدل ببعضدها 
 :البعض 

 ( :لة االجتماعية يمكن أن تسمى بمحلة التهي) المرحلة ا ولي  -أ

يتددزود خاللهددا الشددخص المعددو  بمهددارات اجتماعيددة وأكاديميددة ، وهددذه المرحلددة عامددة وتبدددأ مبكددرًا 
  -:تساعده على االستعداد للمراحل المقبلة ويمكن أن تتضمن هذه المهارات ( حركية)ورياضية 

ر وسدائل من معرفة باتجاهات السير واتجاهدات سدي، التدري  على استعمال المواصالت  -
 .إل  ... وشراء تذاكر الباصات وقراء  أرقام الباصات ، النقل 
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التدددري  علددى اسدددتعمال النقددود والتعامدددل معهددا كشددراء األشدددياء وبيعهددا وفدددتح حسددا  فددد   -
 .معرفة أسعار الحاجات ، البنك 

االشتراك ف  البرامج االجتماعية والترويحية والرياضية كاالشتراك ف  الحفالت واألنشطة  -
 --.المسرحية والكشفية والرياضية الت  تساعده على تقوية عضالت  واستعمال أطراف  

 التدري  على المواظبة والتدري  واالتصال   -

 :المرحلة الثانية  -ب 

وهدد  المرحلددة التدد  يددتم فيهددا تعلدديم المعددو  عددن أساسدديات مهددن مختلفددة ومعلومددات عددن مجموعددة 
المددر  بتعريدف المعدو  بدالمهن / فئدة اإلعاقدة ويقدوم المعلدم كبير  من المهن الت  يمكن أن تالئم 

فددد  هدددذه المرحلدددة يكدددون ، المختلفدددة وأهميدددة وفوائدددد كدددل مهندددة بددداألدوات المسدددتعملة فددد  كدددل مهندددة 
المعو  قد كّون فكر  عامة عن معظم المهن المناسبة لفئة إعاقت  وبدأت ميول  تتحدد وتتج  نحدو 

 .در  عليها مهنة معينة يرغ  ف  تعلمها والت

 :المرحلة الثالثة  -جا 

ف  هذه المرحلة يتم تهيئدة المعدو  علدى مهندة معيندة كدان قدد اختارهدا خدالل المرحلدة الثانيدة وفيهدا 
 .تستعمل األدوات المتعلقة بالمهنة بحي  يتم التدر  على المهارات المختلفة للمهنة والعمل

 المهني( التهيلة ) اتجراجات الالزمة لتحقيق اتعداد  

 .توفير قاعد  من البيانات عن المهن واألعمال وفرص التشغيل المتاحة  -
فيهدا النفسدية السددتخدامها فد  تحليددل ، تدوفير مجموعدة مددن االختبدارات والمقدايي  المقننددة  -

 .الفرد واستغالل قدرات  ف  التدري  المهن  المناس  ل  
درات حتدددى يسدددتطيع أداء تحليدددل المهدددن واألنشدددطة ومدددا تسدددتلزم  كدددل مهندددة مدددن نشددداط وقددد -

 .التدري  المهن  
 .وجود برامج للتوجي  واإلرشاد المهن  لمساعدتهم على التواف  المهن   -
توفير مكان مناس  من حي  التهويدة ودرجدات : تجهيزات مكانية ومادية وبشرية مكانية  -

أمدا الماديدة مثدل وجدود خامدات . أي البد من مناسبة المكان لإلعاقة ، الحرار  واإلضاء  
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أما البشدرية وجدود مددربين علدى كيفيدة ، ومعدات الزمة للتدري  والتعلم المناس  لإلعاقة 
 .مهنة اكسابهم مهارات ال

ف  إكسا  ( البرامج)وجود أسالي  تقييم مناسبة لهذه البرامج للوقوف على مد  فاعليتها  -
 .المهارات والعادات الالزمة 

 .وجود برامج تدريبية مهنية مختلفة تتناس  مع اإلعاقة وتطبي  مبدأ تفريد التعليم  -
قد تعترض توافقهم  يج  أن يكون هناك متابعة مستمر  بعد تشغيلهم لتذليل العقبات الت  -

 .للتأكد من استمرارهم ف  العمل 

رشادات في إعداد برامج التهيلة المهنية   مالحفات عامة وا 

 .يتم إعداد برنامج التهيئة المهنية حس  درجة ونوج اإلعاقة  -
 .المعوقة / يراع  ف  إعداد البرنامج ميول واستعدادات وقدرات وجن  المعو   -
اون مدددا بدددين المددددار  المختلفدددة ومراكدددز التأهيدددل والتددددري  يفضدددل أن يدددتم التنسدددي  والتعددد -

المهن  إلعداد برامج التهيئة المهنية لما لهذه المراكز من خبر  عملية فد  تنفيدذ مثدل هدذه 
 .البرامج 

 المهارات التي تدخل في برامج التهيلة المهنية  

 -:التعرف والتدريب على * 

 .واستعمال األرقام  التمييز بين الحروف والكلمات واألعداد  -

 ( .المتر)استعمال وحدات القيا  األساسية  -

 .التمييز بين األلوان واألشكال واألحجام  -

 .التمييز بين إشارات المرور واتباعها  -

 .أنواج الخطط واألشكال المختلفة  -

 .وصرفها ، وعّدها ، استعمال النقود  -
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 .الوقت ، معرفة الساعة  -

 :والتدريب على ا دوات اليدوية المشتركة لجميا المهن التعرف *  

مبددارد ، مفكددات بأنوعهددا، أسددالك ، قطاعددة ، زراديددة ، كماشددة ، شدداكوش نجددار  ، شدداكوش عددادي 
إبدر خياطدة ، إبدر خياطدة ، ميدزان مداء ، مسطر  متر قيا  ، فار  خشبية حجم صغير ، بأنواعها 

مفدددك لفحدددص التيدددار ، ( تسدددتر)نشدددار حديدددد م، منشدددار خشددد  ، مقدددص صددداف ، لماكيندددة خياطدددة 
 .الكهربائ  

الحديدد ، الخشد  بأنواعد  :التعرف والتدريب على استعمال الماواد أو الخاماات والتميياز بينهاا * 
، القمدداش ، الجلدد ، القدش ، الخيدزران ، النحدا  ، البويدات بأنواعهددا ، النحدا  بأنواعد  ، بأنواعد  

، الخيدددوط ، أسدددالك كهربائيدددة ، األلدددوان ، المدددواد الالصدددقة ، المسدددامير ، الدددور  العدددادي والمقدددو  
 .الجبص ، األسمنت ، األصواف 

 :العمليات التي تدخل في برامج التهيلة المهنية * 

 .قص الور  والكرتون وعمل أشكال ونماذف ومجسمات  -

 .قص وقطع أنواج من الخش  باستعمال منشار الخش   -

 .باستعمال منشار الحديد قطع أنواج من الحديد  -

 .قطع أنواج من األسالك العادية والكهربائية  -

بر ماكينة الخياطة ومواصفاتها وتثبيت الخيوط -  التدري  على نوعيات اإلبر اليدوية وا 

 .والحديد ،الخش  ، التدر  على البرد  -

 .التدر  على عملية الطالء والدهان والتلوين واستعمال فرشا  الدهان  -

 .التدر  على خلط ومزف المواد واأللوان  -

 .جبص ، الطين ، المعاجين ، التدر  على تشكيل المواد المختلفة  -
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 .التدر  على استعمال ماكينة الخياطة  -

 .التدر  على استعمال ماكينة درز   -

 .إل  ... التدر  على القياسات المختلفة لأللبسة واألحذية واألخشا   -

 .عمال المواصالت والنقود التدر  على است -

 .التدر  على حفر األخشا   -

 .التدر  على إتباج قواعد السالمة العامة والعمل بها  -

 .التدر  على معرفة أدوات التجميل وكيفية استعمالها  -

 .الصوف وأنواع  ، التدر  استعمال ماكينة التريكو  -

 :لة المهنية ا دوات أو المعدات التي تستعمل في تمارين التهي*  

 زرادية -4  مفك مختلف -3  كماشة -2  شاكوش نجار   -1

 مبرد خش  -8 فار  حديد -7    مقدح يدوي -6  منشار يدوي  -5

 ملزمة -12 زاوية متحركة -11 زاوية قائمة -10   كماشة  -6

درك  -16  مثل  خشب  -15 فرجار خشب  -14  مقشطة حديد -13
 طاولة عمل -16   اح خش  عاديألو  -18  أزميل -17    يدوي

 ألواح خش  ضغط -21  مسامير مختلفة -20

 :قسم ا عمال الجلدية *  

 زمبة -3  شاكوش كندرج  -2   سكين كندرج  -1

 إبر للجلد -6   مخرز -5   مفصل للجلد -4

 مسطر  حديد -6  مبرشة مع سلك -8   حجر سن وجل  -7
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 خيطان كتان -12   صمدد  -11   ورقة تجليد -10

 آجددو -15   جلود -14   بويا للجلد -13

 مشمع -17  فانيال لتنظيف الجلد -16

 :أدوات التجميل * 

 فرشاه شعر بمختلف  -3  سيشوار -2   سيشوار ثابت -1

 شامبو -5   لفافات شعر بمختلف األحجام واألشكال -4 األحجام واألشكال

 زيوت للشعر -8 مشط للشعر أحجام مختلفة -7   صبغة شعر -6

 أدوات التريكو* 

 إبر صوف -3 صوف أنواج مختلفة األلوان -2   ماكينة تريكو  -1

 :ومن ا نشطة الفنية وتشمل  

 -:أنشطة الرسم  -أ

مددن خددالل تدددري  الطفددل علددى األلددوان ثددم نبدددأ بتقسدديم السددلوك إلددى وحدددات صددغير  حتددى يددتمكن 
أمددام الطفددل الصددور  المخطددط علددى المنضددد  توضددع  –الطفددل مددن إتقددان هددذا العمددل خطددو  خطددو  

حتددى يقددوم بالرسددم وتلوينهددا ثددم توضددع األلددوان وأدوات الرسددم مددن فرشددا  الرسددم واألورا  الخاصددة 
أي يقوم الطفل باإلمساك بقلم الرسم وتخطيط الصور  علدى . بالرسم واللوح الزجاج  وأقالم الرسم 

خدالل الصدور  النمدوذف الملتصد  خلدف اللدوح  الزجاف ثم يبددأ الطفدل فد  التلدوين علدى الزجداف مدن
، الزجاج  ثم يلون الطفل الصور  وال يخرف عن حدود الرسم حتى االنتهاء من تلوين هذه الصور  

ويقوم أيضدًا برسدم الخطدوط المسدتقيمة والدائريدة والمثلد  والمربدع والمسدتطيل وتلدوين هدذه األشدكال 
 .بالفرشا  والبويات المستخدمة 
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 -:ل بالصلصال التشكي -ب

وأيضدددًا التشدددكيل بالصلصدددال يقدددوم الطفدددل باإلمسددداك بدددالطين الصلصدددال ثدددم عمدددل تشدددكيل  
ويقدوم بتقطيدع الطدين إلدى أجدزاء صدغير  وذلدك لعمدل رجدل اإلنسدان ثدم الرجدل ( إنسان)شكل معين 

األخدددر  ثدددم الجدددزء األوسدددط لإلنسدددان ثدددم اليددددين والدددرأ  وبدددع العيندددين واألذندددين والفدددم واألندددف وفددد  
 .النهاية يعبر الطفل المعا  ذهنيًا عن التشكيل بالصلصال لجسم اإلنسان 

 :ومن ا نشطة المهنية البسيطة 

وتجميدددع أجدددزاء مدددن ، وتجميدددع أجدددزاء لعمدددل السدددبحة ، مثدددل فدددك الصدددواميل والمسدددامير القدددالووظ 
 . الخش  لعمل برواز خشب  

ورشدة ، ورشدة النسديج ، ورشدة النجدار  ثم تعريف  أشياء بسيطة قبل مهنية عن الرش المختلفة مثل 
 .ورشة السجاد، التريكو 

 :استخدام المفك لربط مسمار قالووظ ف  ثق : فك الصواميل  -1

مسمار قالووظ موضوج على منضد  خالية ثم وضدع المسدمار فد  الثقد  ثدم أخدذ المفدك بعدد ذلدك 
بعددد ذلددك إدراك المفددك فد  يددد الطفددل اليمندى مددع وضددع سددن المفدك فدد  رأ  المسددمار القددالووظ ثدم 

ف  إتجاه عقدر  السداعة حتدى إتمدام ربدط المسدمار ثدم وضدع المفدك علدى المنضدد  ورفدع اليدد عدن 
     . المفك وبذلك يكون ف  النهاية تم ربط المسمار القالووظ ف  الثق  بواسطة المفك 

 -:تجميا أجزاج لعمل السبحة  -2

يسدتطيع األطفدال تقليدد النمدوذف حيد  يدتم تعريفد  تبدأ بعمل السبحة أمام األطفال المتخلفدين حتدى 
خرز  كبير  الحجم ومجموعة خيوط ثدم تدتم عمليدة اللضدم أي يدتم مسدك  33أن السبحة تتكون من 

الخيط ف  يد الطفدل والخدرز  فد  اليدد األخدر  وهكدذا لجميدع الخدرز ثدم فد  النهايدة يدتم عمدل عقدد  
ثم لضم الخرز  الكبير  ف  ، تظهر السبحة وذلك عن طري  ربط أول الخيط ف  آخر الخيط حتى 

 .مجموعة خيط أخر  ويتم ربطها بالسبحة 
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 :عمل برواز خشبي  -3

حضدار المسدامير والشداكوش فد  البدايدة يتعدرف علدى ( جداهز )يتم إحضار قطع الخشد  األربدع  وا 
يبدددأ الطفددل وبعددد ذلددك ( البددرواز)األدوات ثددم يبدددأ الطفددل بإعطائدد  نمددوذف يددتم عملدد  أمددام الطفددل 

بإمساك الشاكوش باليد اليمنى ثم المسمار ف  اليد اليسر  مع وضع  على قطعة الخش  ثم يقوم 
الطفددل بالددد  علددى المسددمار بواسددطة الشدداكوش باليددد اليمنددى وذلددك بتكددرار هددذا العمددل فدد  جميددع 

 .البرواز وف  النهاية يتم عمل البرواز الخشب  ( أركان)أجزاء 

 -:الورش المختلفة  التعرف على أماكن -4

 :التعرف على ورشة النجارة : أواًل 

مددن حيدد  طبيعددة العمددل فيهددا واألشددياء التدد  تددم عملهددا واألشددياء التدد  يعملونهددا ا ن مددن كراسدد  
ومدن أدوات العمدل بالورشدة مدن ، وأعمال الحفر على الخش  لكلتدا أشدياء عليهدا ، وبراويز خش  

 إل ...  منشار وأزميل وفار  وشاكوش والمسامير

 :التعرف على ورشة النسيج : ثانيًا 

التعرف على النول والخيوط وأنواعها واأللوان المختلفة للخيوط واألعمال الت  يقومدون بعملهدا مدن 
 .مفار  وتكريمات وخالف  

 :التعرف على ورشة الخيرزات : ثالثًا 

وعمدددل أشدددكال ( ضددددمنا)التعدددرف علدددى األعمدددال التددد  ينتجونهدددا مدددن كراسددد  خيدددرزان وطرابيدددزات 
مختلفة من الخيرزان والتعدرف علدى الخيدرزان نفسد  واألدوات التد  يعملدون بهدا وكيفيدة العمدل وهدم 

 .يشاهدون العامل الفن  وهو يعمل أمامهم وقد يشاركون ف  أشياء بسيطة مع  

 :التعرف على ورشة الكهرباج : رابعًا 
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وتوصددديل ، مختلفدددة للمبدددات الكهربائيدددة التعدددرف علدددى األعمدددال التددد  يقومدددون بهدددا مدددن توصددديالت 
إلدد  وكيفيددة اسددتخدام المفددك الكهربددائ  فدد  ربددط ... الفيشددة بالكهربدداء وتشددغيل الراديددو والتليفزيددون 

 .وفك أشياء مختلفة 

 

مقيا   للتعرف على خبرات  ، وتصميمتدريبى ال برنامج بكامل والنهائى والمرحلى المبدئى التقويم
فى القيا  القبلى  متالزمة داون ومشكالتهم السلوكية ومد  إكتسابهم لمهارات السلوك التكيفى 

فى وأثناء التدري  ومقارنة  الفرو  بين القياسين القبلى والبعد  للمتدربين لمعرفة فعالية البرنامج 
استمارات تحليل و ، وتحليل استمار  مالحظات  تنمية مهارات السلوم التكيفى متالزمة داون 

عدادالمالحظات المتعدد  وأقوال   لبرنامج التدريبى المهنى التقارير والمالحظات بعد نهاية ا وا 
 .واالستفاد  منها كتغذية راجعة للفترات القادمة وتعديل المطلو  تعديل  

 

  : للبرنامج وفيما أمم آليات التقويم 

 يج  الت  المواد تقويم المرحلة هذه ف  ويتم  -:البرنامج التدريبى   في البدج قبل التقويم 
 والمعلومات من لغة اإلشار   والخبرات المعارف تشمل أنها والتأكد من البرنامج يتضمنها أن

 المخصصة التدريبية،والساعات االحتياجات تلب  والت  بها متالزمة داون  تزويد يلزم الت 
التدري   وأسالي  مالءمت ، ومد  اختياره تم الذي التدري  ونوج كفايتها، ومد  ماد  لكل
 ماد  كل تتضمنها الت  للموضوعات المنطق  والتسلسل مالءمتها، ومد  اختيارها تم الت 
 واحتياجاتهم و ومالءمتها، كفايتها ومد  اختيارها تم الت  ووسائل التدري  عدم ، من

 . البرنامج يتضمن  أن يج  ورغباتهم فيما

 والعمليات المدخالت التقويم من النوج هذا ويشمل -:التدريبي  البرنامج تنفي  أثناج التقويم 
 لالحتياجات مالءمت  مد  حي  من البرنامج التدريبى  تقويم على الت  تحتو  والمخرجات،

 البرنامج التدريبى ، أهداف وتقويم التدريبية فى التأهيل المهنى ومهارات السلوك التكيفة  ،
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والمدر   المتدربين مجهودات أن من والتأكد بالغرض ، تف  التدريبية الجلسات من أن والتأكد
المدر   أن من والتأكد التعليمية، الوسائل توفر من الصحيح، والتأكد االتجاه على تص 

 رغبات يلب  التدريب  البرنامج أن من المالئمة،والتأكد والوسائل واألسالي  يستخدم الطر 
 ودرجة اإلعاقة ، المهام الوظيفية حس  مصمم التدريب  البرنامج أن من والتأكد المتدربين ،

بمهمة  المدر  للقيام ومناسبة كفاء  من والتأكد البرنامج، ومكان زمان مناسبة من والتأكد
 والتأكد المرجو ، األهداف لتحقي  البرنامج مخرجات أن من والتأكد البرنامج التدريبى ، تنفيذ
 ف  واإلحصاءات البيانات استخدام من والتأكد نامج التدريبى ،المستمر  للبر  المتابعة من

 التدري ، حيال االعتبار ف  المتدربين مأخوذ  فعل ردود أن من والتأكد التقويم، عمليات
 وتقويم التعلم، لديهم ف  الرغبة تولد المتدربون عليها يحصل الت  المعلومات أن من والتأكد

متالزمة  لد  تنميتها أو تغييرها تم الت  واالتجاهات اكتسابها تم الت  والمهارات المعارف
 .داون 

  نواح  اكتشاف إلى المرحلة هذه ف  التقويم ويهدف :التدريبي  البرنامج انتهاج بعد التقويم 
 ف  الجوهرية التعديالت على والتعرف أهداف ، ضوء التدريبى ف  تصميم البرنامج ف  الخلل
 أسالي  تعديل أو وتطوير التدريب  ، الكاملة لالحتياف التغطية لتحقي  والعملية العلمية المواد

 مساعدات ف  نواح  القصور واكتشاف للتدري ، المطلوبة الفاعلية يحق  بما التدري 
 ذلك من لزوم اتضح إن البرنامج توقيتات وتعديل وتطويرها، والبصرية السمعية اإليضاح
عاد  ، الزما ذلك كان إن البرنامج موضوعات تسلسل وتعديل التقويم، عملية  ف  النظر وا 
عاد  المتدربين، مستو  مع لتتالءم الماد  التدريبية تقديم مستو   الجوان  ف  النظر وا 
عاد  النظر منها، أي ف  قصور ظهر إذا اإلدارية  أو واستبدالهم المدر  مستو  ف  وا 
    ذلك األمر اقتضى إن تدريبهم

 فعالية  من التأكد االعتبار ف  ويؤخذ :البرنامج التدريبى ونتالجه  متابعة التتبعى التقويم
 التدري  قبل متالزمة داون  أداء نتائج مقارنة والتأكد من التدري  وفاعليتها ، نتائج استمرارية

 ه  المتدر  مقتضاها على التدريبية االحتياجات أن من والتأكد معين  ، فتر  بعد وبعده
 إليها يتطر  لم التدريبية الت  االحتياجات بعض وجود على والتعرف الزمن، مرور مع نفسها

 .الساب  التدري 
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 -:لمتالزمة داون  المقترح فى تنمية مهارات السلوك التكيفى  التأهيل المهنى برنامج التدريبات أو

 :    البرنامج المقترح  فى التدريبات المهنية لتنمية مهارات السلوك التكيفى لد  متالزمة داون    

- : Discrete-training  استخدام أسلوب المحاولة المتميزة أو المستقلة:  أواًل 

يعد بمثابة أسلو  تعليم  فعدال فد  سدبيل تعلديم هدؤالء األطفدال مهدارات معيندة ألعمدال التددريبات 

أو األعمال الحرفية للطفل ( المشغوالت ) المهنية بشكل مكثف وذي داللة حي  يتم تعليم المهار  

كمدة مدع إذ يعتمدد علدى اإلشدارات الواضدحة والمح( يراعدى الدقدة ) بأسلو  يتميدز بدالتنظيم الشدديد 

إلدى جاند   Promptsاستخدام اإلشارات الت  تهدف إلى تدذكر  الطفدل بمدا ينبغد  عليد  أن يفعلد  

وجدددير . اسددتخدام معددززات للسددلوك عبددار  عددن مكافددآت يحصددل الطفددل عليهددا إذا كددان أداؤه جيدددًا 

ن األكثدر بالذكر أن هذا األسلو  يتبع سلمًا هرميًا لتلك اإلشارات الت  تهدف إلى التدذكر  وذلدك مد

ويمكددن اسددتخدام . كمددا يددتم خاللدد  االنتقددال مددن اإلشددارات اللفظيددة إلددى التوجيدد  اليدددوي ،إلددى األقددل 

أو ف  تعليم  أن يقلع عن سلوك معدين ،هذا األسلو  لتعليم الطفل أي سلوك نرغ  أن نعلم  ل  

حدد بالتدال  مدن كمدا ن،نرغ  أن نحد من تكراره مدن جانبد  فتكسدب  بدذلك سدلوكًا مالئمدًا مدن خاللد  

وعلدددى الدددرغم مدددن تضدددمن هدددذا األسدددلو  ألثندددين مدددن اإلجدددراءات ذات . سدددلوك آخدددر غيدددر مالئدددم 

األهميددددة فدددد  مجددددال تعلدددديم األطفددددال المتخلفددددين عقليددددًا همددددا اإلشددددارات التدددد  تهدددددف إلددددى التددددذكر  

Prompts  والتوجيدد  اليدددويManual guidance   فددإن كدداًل منهمددا يمكددن أن يسددتخدم كأسددلو

مستقل ف  هذا الصدد وبالنسبة لإلشارات الت  تهدف إلى تذكر  الطفل بما يجد  عليد  أن تعليم  

أو أي أشياء أخر  ،أو اللم  ،أو اإلشارات ،أو التلقين ،يفعل فإنها غالبًا ما تتمثل ف  التعليمات 

 نقددددوم بترتيبهددددا أو بعملهددددا حتددددى نزيددددد مددددن احتمددددال أن يددددأت  األطفددددال المتخلفددددين عقليددددًا باسددددتجابة
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أي بمعنى تعتبر بمثابة حد  يعمل على حدو  االستجابة المرغوبة الت  تكون سابقة ، صحيحة 

 .على التدري  أو من خالل حصول الطفل على الحد األدنى من التدري  

التي تهدف إلى الت كرة ( اتشارات ) إستخدام معلم التدريبات المهنية  التعليمات : ثانيًا 

Prompts : 

وبالتدال  ،معلم للطفل تعد إشار  واضحة ك  تذكر الطفل بما يج  عليد  أن يفعدل أن تعليمات ال - أ

يدنهض واقفددًا علددى الفددور فدإن الواحددد مددنهم قددد يسدمع مثددل هددذه التعليمددات ومدع ذلددك فإندد  ال يقددف 

وهنا يقوم المعلم أو الباح  بدفع  إلى وضع الوقوف إلى أن يتمكن الطفدل مدن أن يدأت  بنفسد  ،

ومن الجددير بالدذكر أنندا . يحة دون أي مساعد  من جان  المعلم أو المشرف باالستجابة الصح

نقوم عند محاولتندا تعلديم هدؤالء األطفدال علدى اسدتخدام اللغدة باسدتخدام نفد  اإلجدراء حيد  نقدوم 

فددإذا مددا ،أو نددذكر لهددم اإلجابددة بشددكل مباشددر ،فدد  الغالدد  بتددذكيرهم بمددا يجدد  علدديهم أن يقولوندد  

فإنندا ( مدا هدذا   ) ثدم سدألناه ، اكوش مثاًل أو أي نمدوذف مدن المشدغوالت عرضنا على الطفل ج

ومع تمكن  من االستجابة الصحيحة نقوم على الفدور بمكافأتد  ( . قل جاكوش ) نرد على الفور 

أو لعبة مفضلة بالنسبة ل  أو أي نشاط لع  محبد  ،على ذلك فنعطي  إما وجبة خفيفة يفضلها 

 .ل  

يقوم الطفدل بمحاولدة أخدر  بعدد ذلدك ولكند  ينتظدر إلدى أن نوجهد  إلدى القيدام  ومن المفترض أن - 

الدذين قدد تعلمدوا  متالزمدة داون بذلك وهذا هو السب  الذي مدن أجلد  يحجدم العديدد مدن األطفدال 

بالفعدددل الحددددي  والقيدددام بالعديدددد مدددن األنشدددطة المفيدددد  يحجمدددون عدددن الكدددالم وعدددن االشدددتراك فددد  

 .لم يتم توجيههم للقيام بذلك المهام المألوفة إذا 
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ومن ناحية أخر  يج  أن نستخدم مثل هذه اإلشارات عند تعليم هؤالء األطفال ف  تتابع يسير      

مددن األكثددر إلددى األقددل حيدد  يجدد  أن يحددد  نقددص تدددريج  لتلددك اإلشددارات حتددى ينتهدد  األمددر 

 .بقيام الطفل من تلقاء نفس  باالستجابة الصحيحة 

- :معلم التدريبات المهنية  بمسك يد الطفل وتوجيهها إلى الغرا المستهدف قيام : ثالثًا 

ويمثدددل هدددذا اإلجدددراء فددد  التوجيددد  اليددددوي الدددذي يمكدددن أن نتبعددد  كدددإجراء مسدددتقل لمسددداعد   

أو ،الطفددددل علددددى أداء المهددددام المختلفددددة سددددواء كانددددت فدددد  التهيئددددة المهنيددددة أو التدددددريبات المهنيددددة 

تهدف إلى التذكر  ويبدأ مثل هذا اإلجراء بالتوجي  اليددوي بشدكل كلد  نستخدم  مع اإلشارات الت  

ثددم نبدددأ مددع تعلددم الطفددل أن يددأت  باالسددتجابات ، أو كامددل فدد  سددبيل تجندد  الوقددوج فدد  األخطدداء 

الصددحيحة فدد  التقليددل التدددريج  للتوجيدد  اليدددوي ولددذلك يطلدد  علددى هددذا اإلقددالل المتدددرف بالتوجيدد  

 .ريج  اليدوي المتدرف أو التد

ومن م ه   -:استخدام االتجامات في تعليم ا طفال المهارات المهنية واالستقاللية : رابعًا 

 :االتجامات 

يعتمد هذا االتجاه على تنظيم وترتيد  بيئدة  development approachاالتجاه اتنمالي  -أ

وتقددديم األنشددطة التدد  تتوافدد  مددع المهددارات األطفددال ( المهنيددة ) الددتعلم الخاصددة بورشددة التدددريبات 

وذلدددك بعدددد أن تدددتم مالحظدددة ( قددددراتهم العقليدددة ) واهتمامددداتهم واسدددتعداداتهم واحتياجددداتهم الخاصدددة 

) والمهددارات التدد  يتمتددع بهددا ، األنشددطة التدد  أداؤهدا الطفدل بشددكل دقيدد  وتحديددد تلدك المهددارات أو 

وتتسدم ،( يجيد استخدام المنشار اليدوي عن باق  العدد األخر  وينددمج فد  عمليدات النشدر بكثدر  

البرامج الت  تتبع هذا االتجاه بالثبات حي  تعتمد ف  تصميمها على مستويات مالئمة من اإلثدار  

التدددددريبات المهنيددددة للطفددددل فدددد  مسدددداعدت  علددددى التفاعددددل فعلددددى سددددبيل المثددددال يمكددددن الهدددددف مددددن 
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االجتمدداع  لتحقيدد  أكبددر قدددر مددن االسددتقاللية وتددأهيلهم مهنيددًا مددن خددالل مسدداعدت  علددى تخطدديط 

كمددددا يمكددددن تقسدددديم الورشددددة إلددددى أركددددان بكددددل نشدددداط عبددددار  عددددن . وتنظدددديم خبراتدددد  التدددد  يمددددر بهددددا 

وف  مثل هذه البرامج ،ع من  أن يقوم ب  مجموعات صغير  تساعد ذلك الطفل على معرفة ما نتوق

وكددذلك بنشدداط مددادي يسدداعد ( التهيئددة المهنيددة ) تبدددأ جلسددة التدددري  لمدداد  أواًل بأنشددطة تمهيديدد  

فيقوم الطفل مثاًل بعدد من األنشطة الت  ، األطفال على تنمية التوازن والتآزر واإلحسا  بالجسم 

- : تهم ف  تحقي  ذلك ومن هذه األنشطة ما يل 

 .استخدام الجاكوش ف  عمليات د  المسامير  -1

 .وضع العدد واألدوات ف  أماكنها الصحيحة  -2

 .تلوين أو دهان شكل معين  -3

 .المشاركة ف  أنشطة أخر  منظمة  -4

 القيام بإجراء عملية التعشي  األخشا    -5

 .تناول وجبة خفيفة  -6

- :اط يمكن إنجازها فيما يل  هذا ويعتمد هذا االتجاه على عدد من النق*  

 .االهتمام بتحديد األنشطة المهنية اليومية أول بأول  -1

يجدد  أن تتضددمن األنشددطة المهنيددة المشددغوالت البسدديطة الموجددود  فدد  حيددا  األطفددال أو  -2

 .ف  بيئت  

 .االعتماد على مستويات مالئمة من اإلثار   -3

 .أو ما إلى ذلك ( التعاون  ) تشجيع األطفال على التفاعل من خالل العمل الجماع   -4

 .استخدام اإلشارات الت  تهدف إلى التذكر  وذلك ف  تتابع يسير من األكثر إلى األقل  -5
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اللجوء إلى التوجي  اليدوي إذا لدزم األمدر علدى أن يسدير كدم هدذا التوجيد  فد  نفد  تتدابع  -6

ينتهدد  اإلشددارات التدد  تهدددف إلددى التددذكر  أي مددن األكثددر إلددى األقددل أيضددًا وذلددك حتددى 

 تماماً 

 behaviorأو تعديل السلوك   behaviorist attitudeاالتجاه السلوكي  -ب

modification 

( ورشددة التدددريبات المهنيددة)يمكددن تكثيددف مددرات التدددري  إلددى جاندد  التنظدديم والترتيدد  الجيددد للبيئددة 

إلدى تدذكر  وتكرار التتابع حي  كدان يصددر للطفدل التعليمدات التد  أسدماها اإلشدارات التد  تهددف ،

. ويعطي  مكافأ  وذلك ف  كدل مدر  يدأت  فيهدا باسدتجابة صدحيحة ،الطفل بما يج  علي  أن يفعل 

فكددان المعلددم علددى سددبيل المثددال يعطدد  تعليماتدد  للطفددل ليقددوم بددرص العدددد واألدوات فدد  أماكنهددا 

ذا لم يستجي  الطفل لذلك يقوم المعلمة بإمساك  من يده إلى موضدع أو مكدا،الصحيحة  ن رص وا 

وبمجرد وضدع العددد واألدوات فد  ،العدد واألدوات ليقوم الطفل بوضع العدد واألدوات ف  أماكنها 

مكانهددا كددان يقددوم بمكافأتدد  علددى الفددور وكانددت تلددك المكافددأ  عبددار  عددن قطعددة مددن الشدديكوالت  أو 

لددك وكدان يقددوم بتكدرار ت،الحلدو  أو يأخدذ الطفددل حضدن  أو أي شد ء آخددر يدر  أن الطفددل يفضدل  

المحاولة عد  مرات أو تحديدد فتدر  زمنيدة مناسدبة فد  مكدان يجعدل الطفدل يسدتجي  بشدكل صدحيح 

ومددن ثددم كددان المعلددم ينتقددل بعددد ذلددك إلددى تدددري  الطفددل ،فدد  النهايددة دون أي مسدداعد  مددن المعلددم 

وباسدددتخدام هدددذا األسدددلو  قدددد يصدددل بعدددض األطفددددال ، علدددى أداء سدددلوكيات أخدددر  أكثدددر تعقيددددًا 

 .عقليًا ف  سلوكيات معينة إلى مستو  أقر  ما يكون من سلوكيات األطفال العاديين المتخلفين 

ويمكدن إشددراك الوالدددين أو أخددو  األطفدال معهددم أثندداء التدددري  المهند  وكددذلك يجدد  تنويددع  

المكافآت وتغييرها فعلى سبيل المثال نالحظ أن الطفل عندما يقوم بالتواصدل أو الدتالحم البصدري 
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إن المعلم يمكدن أن يبتسدم لد  وذلدك بدداًل مدن إعطائد  قطعدة مدن الحلدو  أو الشديكوالت  مع المعلم ف

 .أو شيبس  وهكذا ،

 :حي  أن هناك أسالي  تنتم  إلى االتجاه السلوك  حي  يستخدم منها ما يل  

 .وتعن  تجزئة المهار  أو العمل إلى خطوات متتالية بسيطة -:تحليل العمل أو المهام  -1

حيدد  يددتم تندداول خطددوات العمددل بتسلسددل خطددو  خطددو  مددن  -:السلسددلة األماميددة طريقددة  -2

 .بداية العمل إلى نهايت  

 .اإلشارات الت  تهدف إلى تذكر  الطفل بما ينبغ  علي  أن يفعل  -3

 .التوجي  اليدوي المتدرف  -4

استخدام النمذجة حي  يقوم المعلم أو الباح  بنمذجدة السدلوك المسدتهدف للطفدل ويحثد   -5

 .القيام ب  وأدائ  بشكل مقبول  على

وهدد  مددا تعددد بمثابددة أثددر طيدد  يترتدد  علددى ،( أسددلو  التعزيددز : ) اإلثابددة أو المكافددأ   -6

وهددو مددا يعمدل فدد  الوقددت ذاتد  علددى تعزيددز ،االسدتجابة الصددحيحة التد  يددأت  بهددا الطفدل 

 .سلوك الطفل اإليجاب  وتدعيم  

في نجارة ا ثاث "ى  إحد  الصناعات الحرفية عل متالزمة داونإجراجات تعليم وتأميل وتدريب 

فى ضو معايير الجودة  ويمكن تحديد تلك اتجراجات على النحو "  عمال الخشب  والدمانات

 :التالي 

عداد وتجهيز العدد وا دوات والخامات الالزمة للتدريب والتعليم : أواًل   :معاييرا 

 .هيئة والتدريبات المهنية إحضار األنشطة من خالل الصور إلجراء عمليات الت -1

 .إحضار العدد واألدوات والخامات المستهدفة  -2
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 .ترتي  تلك العدد واألدوات ف  أماكنها  -3

حضار المكافآت الت  سيتم إعطاؤها للطفل عندما يأت  باستجابات صحيحة  -4  .إعداد وا 

 .استخدام مدعمات بديلة ووضعها بالقر  من الطفل  -5

قبددددل بدايددددة أول جلسددددة مددددن تلددددك الجلسددددات التدددد  يددددتم ينبغدددد  علددددى المعلددددم أو الباحدددد   -6

تخصيصدددها فددد  عمليدددات التهيئدددة المهنيدددة أو التددددريبات المهنيدددة أن يقدددوم بترتيددد  ورشدددة 

التدريبات المهنية مدن خدالل تقسديم العددد واألدوات والخامدات المسدتخدمة وتوزيعهدا علدى 

المهنيددة ويسددتخدم  تقسدديم الورشددة إلددى جددزأين جددزء يقددوم بعمليددات التهيئددة. كددل مجموعددة 

وجدزء ،فيها المناضد والكراس  لقيام األطفدال بعمليدات الرسدم والتلدوين واألنشدطة األخدر  

آخدددر يوضدددع فيددد  بندددك النجدددار علدددى شدددكل رصدددات مدددع تدددرك مسدددافات للطرقدددات لسدددهولة 

 -:الحركة والرسم المبين يوضح ذلك 
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يضع العدد واألدوات على رف بالقر  من الطفل أو على بنك النجار بشدرط أ  كما أن علي  أن 

تكددون قريبددة مندد  وأن يقددوم بترتيدد  العدددد واألدوات فدد  نهايددة النشدداط وتكددون الخامددات علددى شددكل 

رصددات عاموديدد  قريبددة مددن بنددك النجددار أيضددًا حتددى يسددهل لدد  عمليددة تشددكيل المشددغوالت أو العدددد 

ير إليهددا مددن خددالل عددرض النمددوذف ثددم يقددوم المعلددم بتحليددل المهددام أو ويختددار الطفددل واحددد  ويشدد

جدراء عمليدات تشدكيل وتعدديل السدلوك  وبدذلك يتضدح . المهار  وبعدها يقوم الطفل بعمليدة التقليدد وا 

لنا أن أول خطوات اإلعدداد هندا تتمثدل فد  ترتيد  وتنظديم البيئدة أي بيئدة ورشدة التددريبات المهنيدة 

تم فيدد  تعلدديم وتدددري  الطفددل علددى إعددداد وتجهيددز وترتيدد  العدددد واألدوات وهدد  المكددان الددذي سددي

ويجددد  أن تخلددو هدددذه . والخامددات الفعليددة الالزمدددة لقيددام الطفدددل بددأداء النشدداط المهنددد  المسددتهدف 

البيئة من الضوضاء من جراء وجود أشخاص آخرين يتحدثون أثناء عمل األطفال بل يج  علي  

با  الورشة بالمر  أثناء الجلسة حتى ال تدخل عمليات الحوار بدين أن يعط  تعليمات بعدم طر  

معلدددم وزميلددد  أو الوالدددد والمعلدددم أثنددداء الجلسدددة حيددد  يجددد  أن يدددتعلم األطفدددال االنغمدددا  فددد  تلدددك 

 .األنشطة المهنية ف  ظل حدو  أشياء مختلفة مثل تلك الت  ذكرناها 

ن بقااوم بتعلاايم الطفاال وتدريبااه علااى إ ن يمكننااا فااي النهايااة أن نخلااص إلااى أن المعلاام أو ماا

- :ا عمال المهنية عليه أن يقوم بما يلي 

 .إعداد وتجهيز وترتي  العدد واألدوات والخامات الالزمة لتعلم كيفية استخدامها  -1

 .تنظيم وترتي  البيئة المهنية أو ورشة التدريبات المهنية  -2

 .عمل إعداد المكافآت ووضعها بالقر  من الطفل لتشجيع  على ال -3

 :التوجيهات اللففية المبدلية : ثانيًا 
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بعددد أن يقددوم معلددم التدددريبات المهنيددة  بإعددداد وتجهيددز وترتيدد  العدددد واألدوات والخامددات الالزمددة 

التدد  سدديتم فيهددا إجددراء عمددل ( بيئددة العمددل بورشددة التدددريبات المهنيددة)ويقددوم بتنظدديم وترتيدد  البيئددة ،

لمكافددآت التدد  سددوف يسددتخدمها أثندداء تعلدديم الطفددل التدددريبات ويقددوم بإعددداد ا،المشددغوالت البسدديطة 

المهنية  من خالل إتباج األعمال الحرفية ويضعها بالقر  من  تكدون الظدروف آندذاك مهيدأ  للبددء 

ف  جلسات تعليم األطفال األنشطة التمهيدية لتنمية االستعداد للتدري  ثم بعدها التدريبات المهنية 

الباح  بإعطاء توجي  لفظ  مبدئ  واحد فقط كدأن يقدوم للطفدل علدى سدبيل وهنا يقوم المعلم أو . 

ومددن ( .حددان الوقددت كدد  تبدددأ فدد  أداء تلددك المهددام)أو ( ابدددأ العمددل بالعدددد التدد  تخصددك)المثددال 

 ( . المشغوالت)المالحظ أن مثل هذه المهام 

يقاوم بتعلايم الطفال إ ن يمكننا في النهاية أن نخلاص إلاى أن معلام التادريبات المهنياة  أو مان 

- :وتدريبه على إعطاج توجيهات مبدلية عليه أن يقوم بما يلي 

 .استخدام توجي  مبدئ  واحد  -1

أن يكون هذا التوجي  عامًا يمكن استخدام  حتى بعدد أن يصدبح الطفدل بارعدًا فد  إجداد   -2

 .األنشطة المهنية 

بمعندى أن يدتم اسدتخدام ال يستخدم التوجي  المبدئ  ف  ذلك الوقت سو  مر  واحدد  فقدط  -3

 .توجي  مبدئ  واحد فقط ف  البداية 

- : Manual Guidanceالتوجيه اليدوي للطفل : ثالثًا 

بعددد أن يقددوم معلددم التدددريبات المهنيددة  بإحضددار العدددد واألدوات والخامددات الالزمددة لتعلدديم وتدددري  

بترتيدد  وتنظدديم تلددك  وقيامدد ،ومددن خددالل عددرض النشدداط المصددور ،الطفددل إتبدداج األنشددطة المهنيددة 

العدددد واألدوات والخامددات وفقددًا للترتيدد  الددذي يددتم مددن خددالل عددرض صددور تلددك األنشددطة المهنيددة 
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ثدم قيامد  ،المستهدفة الذي تدم تصدميمها مدن قبدل كد  نقدمد  للطفدل وندربد  علدى كيفيدة اسدتخدامها 

بددئ  أمدام الطفدل ثم بعدد يقدوم المعلدم بعدرض نشداط م،بعد ذلك بإعطاء توجي  مبدئ  واحد للطفل 

حتى يتعرض الطفل على كيفية استخدام العدد والخامات الت  يتم تشكيلها فيما بعد إلى صناعات 

ويرجدى عددم الوقدوف أمدام الطفدل أثنداء أداء ،ثم يقوم الطفدل بعدد ذلدك بتقليدد مدا شداهده مدن المعلدم 

الل قيامد  باإلمسداك النشاط بل يسير خلف الطفل وأن يوجه  إلى اسدتخدام العددد واألدوات مدن خد

 .  بيدي الطفل ألخذه باالتجاه نحو العمل 

- :حيث يعتمد التوجيه اليدوي على القيام بما يلي   

 .فتح كراسة النشاط المصور  لمعرفة األنشطة المهنية المستهدفة  -1

 ( .أي يتم فيها إجراء التدري )يشير إلى الصور المستهدفة  -2

الصور  ويأخذها إلى ذلك المكان الذي سديؤدي فيد  يمسك العدد واألدوات الت  تتضمنها  -3

 .النشاط المهن  المطلو  

 .يكمل أداء المهمة أو النشاط حتى نهايت   -4

 .يعيد األدوات أو العدد إلى مكانها األصل  الذي أخذها من  من قبل  -5

يعددود إلددى النشدداط المصددور مددن جديددد بعددد أن ينتهدد  مددن تلددك الخطددوات السددابقة ويقددوم  -6

 .ط جديد بتأدية نشا

 -:ومن خالل العرا السابقة يتم تلخيص التوجيه اليدوي فيما يلي . لها  

 .يتم استخدام التوجي  اليدوي بشكل كل   -1

وف  حالة المهمة الت  يألفها الطفل يتم إعطاؤه الكم الالزم من التوجي  فقط حتى ال يقع  -2

 .ف  األخطاء 
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بيل إجددداد  تلدددك المكوندددات التددد  يسدددتخدم التوجيددد  اليددددوي إلتاحدددة الفرصدددة للطفدددل فددد  سددد -3

 .تتضمنها األنشطة المهنية 

- :تعزيز ا داج الصحيح للطفل : رابعًا 

مبدددأ أساسدديًا فدد  ثبددات االسددتجابة الصددحيحة مددن جاندد   reinforcementيمثددل التعزيددز  

 أنندداو ،واإلبقدداء علددى حدددوثها مسددتقباًل أو زيدداد  حدددوثها ،والعمددل علددى اسددتمرارها ،الطفددل وتكرارهددا 

- :يج  أن نتأكد من وجود خاصيتين لتلك المعززات الت  نستخدمها هما 

 .قدرتها على تغيير احتمال حدو  االستجابة السابقة أي غير الصحيحة  -1

 .وظيفتها الموجهة للسلوك  -2

وغالبًا مدا يكفد  للوصدف العملد  لألحددا  مداال تحدد  فد  ظدل غيدا  معدززات معيندة أو فد  

وغالبًا ما يكف  للوصف العملد  لألحددا  . توفر تلك المعززات ظل غيا  إشارات دالة على 

مدداال تحددد  فدد  ظددل غيددا  معددززات معينددة أو فدد  ظددل غيددا  إشددارات دالددة علددى تددوفر تلددك 

أما الخاصية الثانية فتتضح من أن معززًا . المعززات وأن االستجابة تحد  فعاًل ف  وجودها 

جد  مالحظدة أن تلددك المعدززات ال تقدف عندد حددد وي،معيندًا يدؤثر فد  تعلدم االسددتجابة الجديدد  

كونهددا أحدددا  ماديددة معينددة فقددط إذ أنهددا ال تقتصددر علددى تقددديم طعددام مفضددل للطفددل فحسدد  

ومالمدددح حركدددات ،ولكنهددا قدددد تتضددمن أيضدددًا السدددلوك االجتمدداع  لألفدددراد وتعبيدددراتهم اللفظيددة ،

المدددؤثر  فددد  توجيددد  إلدددى جانددد  بعدددض األنشدددطة المفضدددلة واألحددددا  المرغوبدددة أو ،أجسدددامهم 

 .سلوك الطفل واالبقاء علي  بشكل  الصحيح الذي استطاج أن يأت  ب  

إن االتجاه الحال  ف  التعامدل مدع  Foxx at el( 162:  1666)وير  فوك  وآخرون 

األطفال المتخلفين عقليًا والوصول لهم إلى االستجابات المطلوبة أصبح يستبعد نهائيًا العقا  
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وشددرج يعتمددد علددى مددا يعددرف بتدددعيم ،ات غيددر المالئمددة التدد  تصدددر عددنهم علددى تلددك السددلوكي

والددذي يعددد بمثابددة اتجدداه تربددوي بنددائ   Positive Behavior Supportالسددلوك اإليجدداب  

يعتمد ف  التعامل مع المشكالت السلوكية لهؤالء األطفال ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها 

ابات خاطئة وعدم االلتفات إليها بالمر  أما االستجابات على تجاهل ما يصدر عنهم من استج

الصددحيحة التدد  قددد يدددأتون بهددا فهدد  التددد  يجدد  أن نقددف خلفهدددا وأن ندددعمها حتددى يمكدددن أن 

يتكرر حدوثها من جان  الطفدل كمدا أند  يعتبدر اتجاهدا إنسدانيًا يميدل إلدى تدوفير فدرص التعلديم 

ضدافة إلدى ،والتعامدل معهدم بشدكل آدمد  المناسبة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصدة عامدة  وا 

والنمو الالح  الذي قدد يطدرأ علدى ،ذلك فإن هذا االتجاه يعتمد على التوجي  الوظيف  للسلوك 

كمددا أندد  إلددى ،الطفددل ومددا يتتبعدد  مددن مكتبددات تعيددين الطفددل علددى أداء ذلددك السددلوك المرغددو  

ومدن ثدم فهددو . فددردي  جاند  ذلدك يعتمدد علددى وضدع خطدة معيندة لتدددعيم سدلوك الطفدل بشدكل

والظدددددروف ،يتطلددددد  جمدددددع البياندددددات عدددددن الغدددددرض أو الوظيفدددددة التددددد  يؤديهدددددا ذلدددددك السدددددلوك 

والمالبسدددات التددد  تدددرتبط بحدوثددد  وعددددم حدوثددد  وهدددو مدددا يهدددم بشدددكل فعلددد  فددد  تعيدددين بددددائل 

لمواجهدة تلدك المشددكالت السدلوكية التد  قددد يتعدرض لهدا الطفددل إلدى جاند  اإلسددهام فد  تغييددر 

 .يئية والتعليمية الت  قد ترتبط بحدو  مثل هذه المشكالت الظروف الب

وجدير بالذكر أن المعززات الت  نستخدمها مع قيام الطفدل باالسدتجابات الصدحيحة تمثدل 

. مكافأ  ل  على تلك االستجابة ولذلك فه  ال تعط  ل  إال حال وصول  إلدى تلدك االسدتجابة 

د استخدام تلك المعدززات أو المكافدآت يمكدن وهناك عدد من الشروط الت  يج  أن تراعى عن

- :إجمالها فيما يل  

 .أن تعط  للطفل عق  قيام  باالستجابة الصحيحة مباشر   -1
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 .أن تكون إما طعامًا يفضل  أو لعبة مفضلة بالنسبة ل  أو نشاط يميل إلي   -2

أال نقف أمام الطفل عند تقديمها ل  حتى ال نحول بين  وبين النشاط المهند  أو  -3

ومددن ثددم يجدد  أن نقددف خلفدد  ثددم نمددد يدددنا بهددا ونعطيهددا لدد  أو ،ألدوات الالزمددة ا

 .نضع الطعام ف  فم  

 ومن خالل العرض الساب  يمكن تلخيص ا ت  

يج  أن يكافأ الطفل عنددما تدأتى باالسدتجابة الصدحيحة ، ويمكدن إعطداؤك فد  سدبيل ذلدك  -1

 .دعم أولى إما مدعمات أولي  ، أو مدعمات بديلة يتم استبدالها بم

أو لعدد  مفضددلة مددن جاندد  أو أي ،تتضددمن المدددعمات األوليددة مددأكوالت يفضددلها الطفددل  -2

 .نشاط لع  يفضل  

وتعددد قطددع النقددود ،أو قطددع نقددود معدنيددة ،منشددآت أو نجددوم : تتضددمن المدددعمات البديلددة  -3

المعدنيددة هددد  األفضدددل إذ يمكدددن أن نجدددد لهدددا العديدددد مدددن االسدددتخدامات التددد  يمكدددن 

 .ل عليها تدري  الطف

أن يددتم تسددليم المكافددآت للطفددل سددواء كانددت مدددعمات أوليددة أو بديلددة أمددام الجميددع حتددى  -4

 .يعمل ذلك كمثير لهم على األداء الجيد 

 :التغيير التدريجي لإلشارات الدالة على الت كرة : خامسًا 

وتعددد هددذه اإلشددارات كمددا أوضددحنا سددلفًا بمثابددة أي ترتيبددات يكددون مددن شددأنها أن نزيددد مددن احتمددال 

ويمكددددن أن تتضددددمن تلددددك اإلشددددارات أشددددياء متعدددددد  ،وصددددول الطفددددل إلددددى االسددددتجابة الصددددحيحة 

ويلعدد  التوجيدد  اليددددوي دورًا . كالتعليمددات أو التلقددين أو اإلشددار  باليدددد أو اللمدد  أو مددا إلددى ذلدددك 
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ًا هنددا فبعددد اسددتخدام التوجيدد  اليدددوي الكامددل أو الكلدد  يمكننددا أن نسددتخدم فدد  سددبيل تحقيدد  أساسددي

 :التغيير التدريج  لتلك اإلشارات ما يل  

 . Graduated Guidanceالتوجي  اليدوي المتدرف  -1

 . Spatial Fadingالتغيير التدريج  لموضع اإلمساك باليد للتوجي   -2

 . Shadowingيد تعق  حركة الطفل دون لمس  بال -3

 . Decreasing Physical Proximityتقليل التقار  الجسدي  -4

 

 

 . Graduated Guidanceالتوجيه اليدوي المتدرج  -1

أن التوجي  المتدرف يعد من األسالي  الفعالة للتعامل مع األفراد ذوي االحتياجات الخاصة بوج    

ويمكددن .ويددتم خاللدد  اسددتخدام ثالثددة أنددواج مددن الحدد  هدد  الحدد  اللفظدد  والبدددن  واإليمددائ  ،عددام 

مهدا استخدام  ف  سبيل تعليم الفرد السلوك المطلو  وذلك عن طري  تجزئت  إلى خطوات يتم تعل

إذ يددتم فدد  البدايددة  Forward Sequencingمددن خددالل التسلسددل األمددام  أو التسلسددل لإلمددام 

ويددتم االنتقددال مددن ،اسددتخدام الحدد  اللفظدد  والبدددن  ويددتم تقددديم أقددل قدددر مددن الحدد  يحتاجدد  الفددرد 

 .وهكذا حتى يصل إلى الخطو  األخير ،الخطو  األولى إلى الثانية فالثالثة 

المعلددم يقددوم فدد  البدايددة عندددما يشددرج فدد  تعلدديم الطفددل إتبدداج األعمددال المهنيددة وممددا الشددك فيدد  أن 

ويوجد  سدلوك  ،بإعطائ  توجي  لفظد  مبددئ  واحدد يمثدل بدذلك الحد  اللفظد  فد  التوجيد  المتددرف 

وال يستخدم األلفداظ إال ،ثم يمتنع بعد ذلك عن التوجيهات اللفظية ، بذلك إلى ما هو مطلو  من  

أمدا اإليمدداءات فديمكن اسدتخدامها علددى أنهدا إشدارات تهدددف إلدى تددذكر  . الثندداء فقدط  فد  المدديح أو
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ويجد  أن يكددون حدذرًا فد  اسددتخدام  لهدا فددال يسدتخدمها إال عنددد ،الطفدل بمدا يجدد  عليد  أن يفعددل 

الحاجة إليها حتدى ال يعدو  تعلدم الطفدل لالسدتقاللية التد  تمثدل هددفًا أساسديًا بدل الهددف األساسد  

ذا كدان يددا . ام التدريبات المهنية ف  تعديل السلوك التكيف  لألطفال المتخلفين عقليًا من استخد وا 

وقدام بتحديدد كدم ،المعلم تغط  يدي الطفل بشكل كامل أثناء قيام الطفدل بدأداء النشداط المسدتهدف 

زًا فإند  يكدون فد  تلدك الحالدة جداه،التوجي  اليددوي الدالزم للطفدل حتدى يدأت  باالسدتجابة الصدحيحة 

 .لالنتقال إلى التغيير التدريج  لموضع اإلمساك باليد للتوجي  

 

 

 :التغيير التدريجي لموضا اتمساك باليد للتوجيه  -2

والدذي يمثدل اإلجدراء  Spatial Fadingيعتبدر التغييدر التددريج  لموضدع اإلمسداك باليدد للتوجيد  

مددن اإلجددراء األول الددذي يتمثددل فدد  ويكددون أقددل تخففددًا ،الثددان  مددن بددين إجددراءات التوجيدد  اليدددوي 

يعتبدددر بمثابدددة تغييدددر تددددريج  لموضدددع اإلشدددارات اليدويدددة التددد  ،التوجيددد  اليددددوي الكامدددل أو الكلددد  

 .تهدف إلى تذكر  الطفل بما ينبغ  علي  أن يفعل 

ذا كان الهدف من التوجي  اليدوي الكامل ثم تقليل  بالتدريج يتمثل ف  مساعد  الطفدل علدى أداؤه  وا 

مهام المهنية المطلوبة واألنشطة المستهدفة بشكل مستقل دون أن يحصل علدى أي مسداعد  مدن ال

المعلددم بشددكل عدددام فددإن المعلددم يجددد  عليدد  أن يالحددظ سدددلوك الطفددل بشددكل مسدددتمر ويحدددد مدددد  

ذا الحظ أن الطفل يقوم بصور  ،االستقاللية الت  يؤدي بها األنشطة المختلفة بالبرنامج التدريب   وا 

ة باإلشار  إلى الصور المستهدفة ف  كراسة أو كت  النشاط المهن  وليكن صور  كرس  أو منتظم
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مقص يصبح لزامًا علي  أن يتوقف فورًا عن استخدام التوجي  اليدوي الكل  أو الكامل والذي يتمثل 

 . ف  قيام  بوضع يدي  الطفل لتوجيه  حتى يتمكن من أداء تلك المهام المطلوبة 

خر  هناك بعض األطفال المتخلفين عقليًا ال يحبون أن يلمسدهم أحدد وقدد ال ومن ناحية أ 

وهندا يمكدن اللجدوء إلدى أنشدطة مدن ،يشتركون ف  األنشطة أو يؤدون تلدك األنشدطة بشدكل خداطئ 

وهكذا حتى ،ذلك النوج الذي تناولناه ف  الفقر  السابقة أو نقوم بتقديم مكافآت لهم كطعام يفضلون  

اليدددوي فنسدداعده بالتددال  مددن خاللدد  علددى األداء الصددحيح ثددم نعمددل بعددد ذلددك علددى يتقبددل التوجيدد  

 .التغيير التدريج  لموضع اإلمساك باليد للتوجي  

 

 

- :تعقب حركة الطفل دون لمسه باليد  -3

إذا وجددد أن الطفددل يددؤدي المهمددة المطلوبددة بشددكل صددحيح ينبغدد  عليدد  فدد  هددذا الوقددت أن ينتقددل  

وذلك بأن يتحرك كتف   Shadowingإلى إجراء جديد يعرف بتعق  حركة الطفل دون لمس  باليد 

ويعددود للخلددف مقدددار نصددف خطددو  ويضددع يديدد  حددول الطفددل ولكنهددا تبعدددان عندد  بمقدددار بسدديط 

ذا اسدددتمر . ع حركاتددد  بشدددكل دقيددد  مسدددتخدمًا كلتدددا يديددد  دون أن يقدددوم بلمسددد  يسدددمح لددد  أن يتتبددد وا 

الطفددل فدد  اإلتيدددان باسددتجابات صددحيحة عنددد أدائدد  للمهددام المهنيددة المختلفددة يقددوم المعلددم تدددريجيًا 

 .بإبعاد يدي  عن  

ويددر  الباحدد  أندد  عنددد تعلدديم وتدددري  األطفددال المعدداقين عقليددًا علددى اتبدداج التدددريبات أو األعمددال  

المهنية وجد أن  يحتاف إلى مزيج من التوجي  اليدوي المتدرف والتغيير التدريج  لموضدع اإلمسداك 

ة تعلدديم وعندددما وجددد أن األطفددال قددد قدداموا بسددرع. باليددد للتوجيدد  وتعقدد  حركتدد  دون لمسدد  باليددد 
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اإلمساك بالعدد واألدوات الالزمة ألداء النشاط المهن  المطلو  قدام المعلدم علدى الفدور بتتبدع تلدك 

ولكندد  وجددد أندد  غالبددًا مددا كددان يحدداول الطفددل الحصددول علددى وجبتدد  .االسددتجابات دون لمسدد  باليددد 

سدددتخدام التوجيددد  فالبددد أن يقدددوم المعلددم با. الخفيفددة قبدددل أن يقددوم بدددأداء النشدداط المهنددد  المطلدددو  

 .  اليدوي المتدرف حتى يمكن  من منع استمرار حدو  ذلك الخطأ 

- :التقليل من التقارب الجسدي ما الطفل أثناج التدريب  -4

عندما يقوم الطفدل بدأداء كدل المكوندات السدتة التد  يتضدمنها البرندامج بشدكل صدحيح والتد  تتمثدل 

- :ف  

 .ور  والقيام بقل  الصفحات فتح كتي  أو كراسة النشاط المهن  المص -1

اإلشار  إلى الصدور  المسدتهدفة المدراد القيدام بداألداء المهند  المطلدو  مدع نطد  اسدم كدل  -2

 .نشاط وتمييزه عن األشكال المختلفة 

 .إحضار العدد واألدوات والخامات الالزمة ألداء النشاط المهن  المطلو   -3

كمال  واالنتهاء  -4 من  عدن طريد  تحليدل المهدام والسلسدلة أداء النشاط المهن  المستهدف وا 

 .األمامية والنمذجة 

 .بإعاد  العدد واألدوات مر  أخر  إلى مكانها األصل  الذي أخذها من   -5

 .القيام بإجراءات تعديل السلوك التكيف  أثناء التدري   -6

 :استراتيجيات أو إجراجات تصحيح ا خطاج    

- :ال ي يهدف إلى الت كرة  الرجوع إلى اتجراج اتشاري السابق: أواًل 

من المعروف أن اإلجراءات الت  يمكننا استخدامها ف  سبيل تعليم وتدري  الطفل على التدريبات 

وتتضددمن مثدل هددذه اإلجدراءات مدن بددين مدا تتضددمن  تلدك اإلشددارات ،المهنيدة هد  إجددراءات متعددد  
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ول إلددى األداء الصددحيح التدد  تهدددف إلددى تددذكر  الطفددل بمددا ينبغدد  عليدد  أن يفعددل فدد  سددبيل الوصدد

وقددددد ذكرندددا مدددن قبدددل أن مثدددل هدددذه اإلشددددارات . للمهمدددة المطلوبدددة أو النشددداط المهنددد  المسدددتهدف 

واإليمددداءات أو الحركدددات الجسدددمية كإشدددارات إيمائيدددة والتوجيددد  ،تتضدددمن األلفددداظ كإشدددارات لفظيدددة 

سدنا فد  حاجدة إلدى كمدا قدد نجدد أنف، وقدد نسدتخدم هدذه اإلشدارات فقدط . اليدوي كإشارات أو يدويدة 

استخدام مزيد مدن هدذه األنمداط اإلشدارية ولدي  هنداك عيد  فد  ذلدك وقدد تعتبدر اإلشدارات اليدويدة 

من أهم تلك اإلشارات وتتضمن التوجي  اليدوي الكامل والتوجي  اليدوي المتدرف والتغيير التددريج  

تنتهدد  أخيددرًا بتقليددل  ثددم،لموضددع اإلمسدداك باليددد للتوجيدد  وتعقدد  حركددات الطفددل دون لمسدد  باليددد 

التقددار  الجسدددي بددين المعلددم مددن ناحيددة والطفددل مددن ناحيددة أخددر  وتتبددع هددذه اإلشددارات نفدد  هددذا 

الترتي  المذكور وعلى ذلك فإن كندا قدد وصدلنا إلدى أجدزاء معيندة مننهدا ثدم أتدى الطفدل باسدتجابات 

  مباشدر  وذلدك علدى غيدر صدحيحة ينبغد  عليندا أن نعدود علدى الفدور إلدى اإلجدراء اإلشداري السداب

- :النحو التال  

إذا كان المعلم يحاول التقليل من التقار  الجسدي بين  وبين الطفل يكون علي  أن يعود  -1

 .فورًا إلى تعق  حركات الطفل دون لمس  باليد 

إذا كددان المعلددم يتعقدد  حركددات الطفددل يددأت  بأخطدداء دون أن يلمسدد  بيددده فددإن عليدد  أن  -2

 .يج  لموضع اإلمساك باليد للتوجي  يعود إلى التغيير التدر 

إذا كان يستخدم ف  ذلك لوقت التغيير التدريج  لموضدع اإلمسداك باليدد للتوجيد  يصدبح  -3

 .علي  أن يعود من توه إلى التوجي  اليدوي المتدرف 

إذا كان يستخدم التوجي  اليدوي المتدرف ينبغ  علي  أن يعدود إلدى التوجيد  اليددوي الكلد   -4

 .ما يقوم على وضع يدي المعلم بالكامل فو  يد الطفل أو الكامل وهو 
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علددى المعلددم أن يسددتمر فدد  اسددتخدام اإلجددراء اإلشدداري السدداب  الددذي يهدددف إلددى التددذكر   -5

حتدددى يدددأت  الطفدددل باسدددتجابة صدددحيحة أو أكثدددر وذلدددك حدددال تناولددد  لمكوندددات األنشدددطة 

 .المصحوبة بالخطأ من جانب  

لددى تغييددر اإلشددارات التدد  تهدددف إلددى التددذكر  بعددد ذلددك يصددبح علددى المعلددم أن يعمددل ع -6

 .فينتقل إلى اإلجراء اإلشاري التال  

- :المستخدمة على الطفل ( المدعمات ) إعادة تقييم مد  تأثير المعززات : رابعًا  

علدددى التددددريبات المهنيدددة إلدددى اسدددتخدام  متالزمدددة داون يلجدددأ المعلدددم عندددد تددددري  الطفدددل  

وتعدددد تلدددك المعدددززات بمثابدددة . عنددددما يدددأت  باسدددتجابات صدددحيحة معدددززات معيندددة يعطيهدددا للطفدددل 

- :مكافآت يمنحها للطفل على أثر أدائ  الصحيح وتنقسم مثل هذه المعززات إلى نوعين هما 

وتتضمن وجبات خفيفة يفضلها الطفل كالساندويتشات مثاًل أو الفشار  :مدعمات أولية  -1

أو الشيبسدد  أو قطددع الحلددو  كمددا قددد تكددون لعبددًا مفضددلة بالنسددبة لدد  أو أنشددطة العدد  

 .يفضلها كالمداعبة أو حمل  ألعلى ورفع  ف  الهواء على سبيل المثال 

ذ وتتضدمن فيشدات أو نجدوم أو وجدوه ضداحكة أو ق:  مدعمات بديلة -2 طدع نقدود معدنيدة وا 

لم يأت  الطفل باالستجابات الصحيحة الت  نتوقعها مند  علدى أثدر تعليمد  وتدريبد  علدى 

يجدد  علددى المعلددم أن يتسدداءل عمددا إذا كددان ذلددك األمددر يرجددع إلددى . األنشددطة المهنيددة 

 -:المكافآت المستخدمة أم ال ويج  أن يسأل نفس  عددًا من األسئلة كا ت  

أخر  يفضلها الطفل بل تعد أكثدر تفضدياًل مدن تلدك التد  يسدتخدمها هل هناك أشياء  - أ

 .حتى يمكن أن يجذ  انتباه  بشكل أفضل لألعمال المهنية 
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هددل هندداك أشددياء أخددر  يمكددن اسددتخدامها كمدددعمات بديلددة تعددد أكثددر تشددويقًا بالنسددبة  - 

 البرنامج  للطفل ويمكن أن تحث  بدرجة أكبر على أداء المهام واألنشطة المتضمنة ف  

هل تعد المدعمات المستخدمة كافية أم يفترض أن يزيد مدن عدددها حتدى يكدون ذلدك  -جد

 أكثر حثًا للطفل على إجراء التقدم لتشكيل وصناعة المشغوالت اليدوية البسيطة  

هددددل يددددتم توزيددددع تلددددك المدددددعمات أو المعددددززات بشددددكل مسددددتمر أي بعددددد كددددل اسددددتجابة  -د

ي مددددن خاللهددددا النشدددداط المهندددد  المسددددتهدف أو المهمددددة صددددحيحة يددددأت  بهددددا الطفددددل ويددددؤد

المطلوبددة أم أندد  يددتم توزيعهددا أحيانددًا فقددط ممددا قددد يددؤدي إلددى انطفدداء األثددر الددذي قددد تتركدد  

 لد  الطفل  

     

 
صاغ الباح  التوصيات التالية ف  ضوء ما أسفرت عند  هدذه الدراسدة مدن نتدائج والتد    

متالزمدة يمكن أن يكون لها قيمتهدا للعداملين والمهتمدين فد  مجدال رعايدة وتأهيدل األطفدال 

  -:ويمكن تلخيص هذه التوصيات فيما يل    داون

  -:في مجال إعداد معلمي التربية الخاصة -: أواًل          

تشجيع معلمين المجداالت المهنيدة علدى األخدذ بأسدلو  فنيدات التعلديم  ومدن بعدض هدذه   

 –التغذيددة المرتجعددة  –التعزيددز  –تحليددل المهددام  –النمذجددة  –الفنيددات التسلسددل األمددام  

أسدددالي  التوجددد  اليددددوي المتددددرف كأحدددد األسدددالي  ، الدددد ....التشدددكيل والتكدددرار والممارسدددة 

 .تأهياًل مهنيًا  لمتالزمة داونربية والتأهيل الحديثة ف  مجال الت

- :توصيات ا سرة  -:ثانياً 
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مدددن  ذو  متالزمدددة داونتوصددد  الدراسدددة بضدددرور  أن يهدددتم الوالددددين بعدددد خدددروف ابدددنهم        

مدرسددة التربيددة الفكريددة بمحاولددة التعددرف بمراكددز أو مكاتدد  التأهيددل المهندد  والحاقددة بهددذه 

تاحة ل  فرصة االشتراك ف  االنشطة المهنية والتفاعل االجتمداع  مدع االخدرين  المراكز وا 

ويددؤدي ، فدد  المجتمددع الددذي يعدديش فيدد  ممددا يسدداعده علددى التكيددف مددع الظددروف الجديددد  

الخفددض مددن حددده التددوتر والمعانددا  والشددد العصددب  الددذي يسددبب  خددروف ذلددك بالتبعيددة إلددى 

 ( .التربية الخاصة ) ابنهم من مدار  التربية الفكرية 

- :في مجال التربية الخاصة  -:ثالثًا  

ضدرور  تدوافر بدرامج للتأهيدل المهند  الخاصددة بالتوجيد  واإلرشداد المهند  وكدذلك أن يتددوافر  

أو التددددري  المهنددد  وهددد  عمليدددة التقدددويم والتوجيددد  واختيدددار مراحدددل أثنددداء عمليدددة التشدددغيل 

عاد  التأهيل اذا امكن ذلك   .والتشغيل والمتابعة المهنية وا 

- : متالزمة داون توصيات خاصة بالجهات المسلولة عن  -:رابعًا 

توص  الدراسة بضرور  اهتمام منظمة العمل الدول  وهيئات تأهيل ورعاية الفئات الخاصة 

بالتوسددددديع فددددد  إعدددددداد بدددددرامج إرشدددددادية مهنيدددددة خاصدددددة بدددددالمتخلفين عقليدددددًا تقددددددم للوالددددددين 

و قيام مكات  . ومساعدتهم على حصول أبناءهم على عمل ف  المجتمع الذي يعيش في 

القددو  العاملددة بتوعيددة اصددحا  االعمددال بالقطدداج الخدداص ومراعددا  ترشدديح المعددو  للعمددل 

 .  كلما امكن ذلك المناس  ف  اقر  مكان لمقر اقامت
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