
 لألفراد توفري الرعاية االجتماعية دور مكاتب التأهيل االجتماعي يف
 ذوى اإلعاقة مبحافظة الفيوم

 

 د. عفاف إمساعيل خرياهلل
 مقدمة: 

يعتبر القرن الثامن عشر نقطة تحول هام فى كثير من الظواهر اإلنسانية والعلمية، 
تماعية للمرضى وذوى وكان من نتيجة هذا التحول أن ظهرت أولى مظاهر الرعاية االج

وقد مرت النظرة إلى المعوقين واالهتمام  االحتياجات الخاصة بصورة هادفة وأكثر تنظيمًا.
بهم بعدة مراحل حيث كان يسمون بالمقعدين، ثم أطلق عليهم ذوى العاهات، ثم تطور 

تمع التعبير إلى اصطالح العاجزين. ثم تغيرت النظرة إليهم على انهم ليس عاجزين وان المج
هو الذى عجز عن استيعابهم أو عن االستفادة مما قد يكون لديهم من مميزات أو قدرات 
يمكن تنميتها وتدريبها بحيث يتكيفون مع المجتمع رغم عاهاتهم وربما يفوقون غيرهم ممن 
نطلق عليهم كلمة األسوياء وقد تضمنت هذه النظرة أن إعاقة اإلنسان ظاهرة طبيعية تفرض 

ونتيجة تعقد الحياة االجتماعية زادت نواحى هذه اإلعاقة وتعددت مظاهرها  وجودها دائماً 
وبالتالى زادت أعداد المعوقين زيادة هائلة، والمعوق فى هذا المجتمع شانه شان اإلنسان 

يعيش آمنًا قادرًا على العطاء بقدر ما يكون عليه حاله لتحقيق ما   أنالعادى له الحق فى 
  .يتمناه

 مشكلة البحث
يعتبر العنصر البشرى من أثمن الموارد المتاحة فى المجتمع لذلك تحرص كافة 
الحكومات على االهتمام لحماية هذا العنصر محور عملية التنمية وال شك ان صحة الفرد 
تعتبر من أهم المقومات األساسية التى يعتمد عليها فى استخدام الموارد البشرية بفاعلية فى 

ولكل إنسان الحق فى أن يتمتع بإنسانيته، وكل  فرد مسير لما خلق  تحقيق  أهداف التنمية
ذا كانت أنصبة الخلق من مزايا اإلنسانية مختلفة فانهم جميعًا يتساوون في القيمة  له، وا 
البشرية "]ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 

(  فإذا نقص إنسان عن  07آية رقم )  سورة االعراف على كثير ممن خلقنا تفضياًل [
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زمالئه البشر نقصًا جسميًا أو عقليًا يعوق مجاراته لهم فى الواجبات ، فان هذا النقص يجب 
أال يعوقه عن تمتعه بما فيه من إنسانيته مراعاة آلدميته المكرمة وحماية لمصالح المجتمع 

يمانا بضريبة اإلنسانية على العاديين من  .أبناءها نحو المعوقين دون ذنب أو جريمة وا 

إذن فاإلعاقة موجودة بالمجتمع اإلنساني منذ فجر التاريخ فلقد شاءت قدرة اهلل سبحانه 
وتعالى أن يكون التركيب البنيانى ألى مجتمع محتويًا على شريحة تعانى بعض القصور 

لتالى ال تستطيع أن البدنى أو العقلى أو الحسى أو معرضة لحدوث هذا القصور وهى با
 .تقف على خط البداية مع باقى شرائح المجتمع لكى تسهم بنصيبها فى تنفيذ برامج التنمية

وعلى ذلك فان مشكلة المعوقين تعتبر من المشكالت الهامة التى تواجهه المجتمع إذ ال يخلو 
 أى مجتمع من أفراد يواجهون الحياة وقد أصيبوا بنوع أو آخر من اإلعاقات.

عتبر القرن العشرين البداية الحقيقية إلرساء قواعد ثابتة لرعاية فئات المعوقين وي
وبالتحديد فى أعقاب الحربين العالميتين األولى والثانية، وما خلقته هذه الحروب من أعداد 
هائلة من المعوقين وذوى االحتياجات الخاصة وقد صاحب هذه الفترة ظهور اكتشافات 

قاب عن كثير من طبيعة البشر وسلوكهم وحياتهم العقلية والنفسية علمية حديثة كشفت الن
مليون معاق فى العالم بمعنى ان هناك  077هناك  أنوتقدر األمم المتحدة )(واالجتماعية

مليون  9أشخاص واستنادًا إلى هذه التقديرات نقول أن هناك ما يقرب من  07معوقًا بين كل 
  .هم يعيشون فى المناطق  الريفية% من 07معوق بجمهورية مصر العربية 

% من مجموع السكان  07وتشير دراسات أخرى إلى أن عدد المعوقين فى مصر يبلغ 
ولقد أدت هذه الزيادة فى أعداد المعوقين إلى التفكير فى إيجاد وسيلة . فى كافة المستويات

العديد من يمكن من خاللها مواجهة هذه المشكلة، لذا ظهرت عملية التأهيل وتم إنشاء 
المنشئات الخاصة بها وتعتبر عملية التأهيل ضرورة حتمية لمواجهة هذه المشكلة، إذ تقوم 
على أساس مساعدة المعوق على االستفادة ألقصى حد ممكن من قدراته المتبقية بحيث 

وتتحقق بالتالى التنمية  يمكنه مزاولة العمل الذى يناسب هذه القدرات ويصبح مواطن منتج
من خالل زيادة القوة اإلنتاجية العاملة به وعلى ذلك يعتبر تأهيل المعوقين  للمجتمع

كما يعد ذلك مفيدًا اجتماعيًا واقتصاديًا  .استثمار للطاقات البشرية كاملة لصالح المجتمع
 .بدرجة عالية
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وتتمثل خطوات التأهيل االجتماعى للمعوقين فى عدة مراحل تتضمن حصر واكتشاف  
التوجيه المهنى، التدريب  االختبار النفسى، اد الجسمى، البحث االجتماعى،الحاالت واإلعد

والتأهيل عملية متعددة الجوانب تقوم على أسس فنية . المهنى، التشغيل، وأخيرًا مرحلة التتبع
يتعاون فيها فريق من االخصائيين فى النواحى الطبية والمهنية واالجتماعية والنفسية 

تلق رعاية المعوقين بمختلف فئاتهم فيما مضى مثلما تلقاه فى عصرنا  ولم .والتربوية وغيرها
هذا االهتمام من المالمح المميزة لمجتمعنا  أصبحالحاضر من عناية الدولة واهتمامها، وقد 

الذى نعيش فيه والذى يؤمن بالعدالة االجتماعية واالقتصادية فال تفرقة فيه بين نواحى 
 .لعقلى وبين القوة القصور البدنى أو الحسى او ا

وبالنسبة لحكومة مصر فإنها تقوم بتوفير خدمات التأهيل للمعوقين بعدة طرق 
منها، مكاتب تأهيل المعوقين، مراكز إعداد التأهيل للمعوقين، مصانع تشغيل المعوقين 
وتعتبر مكاتب التأهيل الوسيلة األكثر انتشارًا فى مصر وهى اقل وسائل التأهيل تكلفة 

اتساع نشاطها وال تعزل المعوقين عن الحياة اليومية الطبيعية ولذلك كان اهتمام وتتميز ب
وهو دور مكاتب التأهيل االجتماعي في توفير الرعاية االجتماعية   الباحثة بهذا الموضوع

  لألفراد ذوى اإلعاقة بمحافظة الفيوم
 وقد حددت مكاتب التأهيل االجتماعي للمعوقين أهدافها وفقًا لآلتي:

  .تأهيل جميع فئات المعوقين للحياة الطبيعية -0
إعدادهم وتوجيههم التوجيه المهنى الذى يتفق مع ما تبقى لهم من قدرات بدنيًا ونفسيًا  -2

 .وعقلياً 
مساعدة المعوقين على التكيف واالستقرار فى عمل مناسب ليصبحوا مواطنين  -5 

 يعتمدون على أنفسهم.
خدماته للعمالء على كافة اإلمكانيات الموجودة بالبيئة سواء ويعتمد المكتب فى توفير  -4

 كانت حكومية أو أهلية. 
 تشمل هذه الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية والمهنية والترويحية. -0 
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 :أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلى : 

شجيع وتدعيم كافة الجهود يعتبر العنصر البشرى هو هدف التنمية وغايتها لذلك البد من ت  (0
 التى تهتم بتوجيه وتطوير الخدمة لهم

مليون معوق بجمهورية مصر العربية من هنا  9تشير الدراسات ان هناك ما يقرب من   (2
 يجب على المؤسسات االجتماعية والهيئات األخرى أن تهتم بالمعوقين 

ة بشرية ال يستهان بها نسبة كبيرة وطاق أنهماهتمام الرأى العام بالمعوقين على أساس   (5
وينبغى أن تعطى لهم كافة الفرص لتنمية ما لديهم من إمكانيات وقدرات لخدمة أنفسهم 

 ومجتمعهم. 
تعتبر مكاتب التأهيل االجتماعي للمعوقين من الهيئات التي تسهم في تحقيق وتنفيذ برامج   (4

 التأهيل االجتماعي. 
الباحثة التي تناولت موضوع إسهامات قلة الدراسات والبحوث العلمية فى حدود علم   (0

 مكاتب التأهيل االجتماعي للمعوقين بصفة عامة فى مصر.
  :أهداف الدراسة

التعرف على إسهامات مكاتب التأهيل االجتماعي فى رعاية المعوقين  الهدف الرئيسي:
 اجتماعيًا. وينبثق من هذا الهدف الرئيسى مجموعة األهداف الفرعية:

ة ودور مكاتب التأهيل االجتماعي فى رعاية األفراد ذوى اإلعاقة التعرف على طبيع  (0
 .اجتماعياً 

التعرف على المعوقات التى تواجه مكاتب التأهيل االجتماعي في رعاية األفراد ذوى   (2
 .اإلعاقة اجتماعياً 

التوصل إلى مجموعة من المقترحات التي تساعد هذه المكاتب في رعاية األفراد ذوى   (5
 عيًا.اإلعاقة اجتما

  :تساؤالت الدراسة
 تحاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:
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 رعاية المعوقين اجتماعيًا ؟ ىما هى إسهامات مكاتب التأهيل االجتماعى ف
 وينبثق من هذه التساؤالت عدة تساؤالت فرعية من أهمها: 

 ن اجتماعيًا؟.ما هى طبيعة ودور مكاتب التأهيل االجتماعى فى رعاية المعوقي (0
 ما هى الصعوبات التى تحد من دور هذه المكاتب فى رعاية المعوقين اجتماعيًا؟. (2
 ما هى المقترحات التى يمكن من خاللها التغلب على هذه الصعوبات؟. (5

 مفاهيم الدراسة :
يعتبر التحديد العلمى للمفاهيم نقطة انطالق أساسية ال غنى عنها ألى باحث حيث     

لى تحديد المسارات التى يسلكها فى دراستها ويساعده على تحقيق الهدف يساعده ذلك ع
وبناءًا على ذلك سوف تعرض الباحثة أهم المفاهيم المرتبطة بموضوع دراستها على منها 

 النحو التالى:
صفة غير متوازنة تظهر فى التفاعل بين الفرد وبعض المؤثرات فى البيئة نتيجة  اإلعاقة:

 للقصور الوظيفى.
هى النقص أو القصور المزمن أو العلة المزمنة التى تؤثر على قدرات الشخص  إلعـــاقة:ا

فيصير معوقًا، سواء كانت اإلعاقة جسمية أو حسية أو عقلية أو اجتماعية األمر الذى 
يحول بين الفرد وبين االستفادة الكاملة من الخبرات التعليمية والمهنية التى يستطيع الفرد 

 .ينيفادة منها. كما تحول بينه وبين المنافسة المتكافئة مع غيره من األفراد العادالعادى االست
بأنه كل  0900لسنة  59يقصد بالمعوق كما عرفه قانون تأهيل المعوقين رقم  المعـــوق:

شخص غير قادر على االعتماد على نفسه فى مزاولة عمله، أو القيام بعمل آخر واالستقرار 
ى ذلك نتيجة لقصور عضوى أو عقلى أو حسى أو نتيجة عجز خلقى فيه ونقصت قدرته عل

 . (4)منذ الوالدة
 تعريف منظمة العمل الدولية:

المعوق كل فرد نقصت إمكانياته للحصول على عمل مناسب واالستقرار فيه نقصًا فعليًا     
ى . ويعرف المعوق بأنه الشخص الذى نقصت قدرته عل(0)نتيجة إلعاقة جسمية أو عقلية

وهناك من يرى أن كلمة . أداء عمل مناسب واالستقرار فيه نقصًا فعليًا لعاهة بدنية أو عقلية
نما تشمل أيضًا المعاقين عن التكيف  معاق ال تقتصر على المعاقين فى العمل أو الكسب، وا 
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اجتماعيًا ونفسيًا مع البيئة إما بسبب إصابتهم بعاهات او انحرافات سلوكية أو بسبب ما 
 .ه عليهم البيئة من تطورات أو مفاجآت لم تكن فى حسبانهمتفرض

 وفي ضوء ذلك يمكن الخروج بالنقاط التالية حول تعريف المعوق:
 هو الشخص الذى نقصت قدراته أو جزء منها .  - 0
 تتمثل جوانب النقص فى النواحى الجسمية أو النفسية أو العقلية أو االجتماعية .  - 2
 تأثير سلبى على أداء الفرد لبعض أو كل أدواره االجتماعية بشكل     يترتب على هذا   - 5

 يجعله محتاج للمساعدة .      
يترتب على ذلك حاجة الفرد المعوق إلى تدخل من المحيطين به سواء )أسر أو  -4

مؤسسات( ومساعدته فى عمليات العالج والتأهيل والتشغيل والتوجيه فى محاولة الستثمار 
ل استثمار ممكن ليعتمد على نفسه أواًل من جهة، ثم يؤدى دوره كشخص منتج قدراته أفض

فى المجتمع وعنصر فعال من عناصر التنمية وليس عبئًا بشكل يحقق له حقه فى الحياة 
 االجتماعية واإلنسانية فى المجتمع من جهة أخري.

ولة عمله أو كل شخص فقد قدرته على مزا ويمكن تعريف المعوق فى البحث الحالي بأنه"
القيام بعمل آخر نتيجة لقصور بدنى أو عقلى أو حسى، سواء كان هذا القصور بسبب 
إصابته فى حادث أو مرض، أو كان عجزًا خلقيًا منذ الوالدة وأصبح هذا الشخص على أثر 
ذلك صاحب عاهة تعوقه عن التكيف مع المجتمع أو البيئة التى يعيش فيها وتحول دون 

 فى حياته."استقراره بنجاح 
 :النظري للدراسة اإلطار

 :التأهيل االجتماعي للمعوقين  
إن تطور االهتمام برعاية المعوقين فى اآلونة األخيرة كان انعكاسًا للظروف غير     

اإلنسانية التى تعرضوا لها عبر التاريخ فى الكثير من المجتمعات، وكان للتقدم العلمى وقيام 
التغيرات االجتماعية واالقتصادية وانتشار التعليم والتحوالت التى  الدولة القوية وازدياد سرعة

شهدتها األسرة اإلنسانية والمشاكل العديدة التى ترتبت على زيادة حركة التصنيع وما 
صاحبها من اختالل فى الموازين االجتماعية واعتماد اإلنسان على اآللة، وما نتج عن ذلك 

صابات العمل و  كل ذلك كان  -المواصالت وما يخلفه ذلك من معوقينمن ازدياد حوادث وا 
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له أكبر األثر فى االهتمام برعاية المعوقين ومن هنا ظهرت عمليات التأهيل االجتماعى 
 للمعوقين.

 مفهوم التأهيل
تعددت تعاريف التأهيل التى صدرت حتى اآلن وذلك يرجع إلى النظرة التى يتناولها     

ة ، فالمعنى العام لكلمة التأهيل هو اإلعداد أو تزويد الفرد بما واضع التعريف وخلفيته العلمي
يجعله أهال لشئ ما، والتأهيل اصطالح حديث نسبيًا كثر استعماله فى لغتنا العربية كمرادف 

وهى العملية التى اكتسبت تدريجيًا اعترافًا من  Rehabilitationللمصطلح اإلنجليزى 
 المجتمع كجزء هام من حياته .

ولكن المقصود بالتأهيل اآلن هو الخدمات المتعددة التى تقدم للمعاقين والتى تكون أبعد      
فأفاد تأهيل المعاقين المدنيين  -كما جاوز نطاقه العسكرى -مدى من مجرد اإلعداد البدنى

أيضًا فعلى ذلك من الممكن تعريف التأهيل بأنه استعادة المعاق ألقصى ما تسمح به قدراته 
 .حى الجسمية والعقلية واالجتماعية والمهنية واالقتصاديةفى النوا

ويعرف التأهيل بأنه العملية التى بواسطتها يساعد المعوق على استعادة قدرته على العمل 
كما يعرف بأنه  .واإلنتاج من خالل استثمار اإلمكانيات الشخصية والبيئية ليحيا حياة سعيدة

جهود االخصائى االجتماعى والنفسى والطبى عملية ديناميكية متخصصة تتضافر فيها 
والعالج الطبيعى والمهنى بروح الفريق مع مشاركة المعوق نفسه فى جميع الخطوات 

 والمراحل حتى يعود للمجتمع منتجًا دون معاناة بسبب اإلعاقة. 
 وورد فى تقرير هيئة األمم المتحدة أن التأهيل عملية ديناميكية متكاملة تهدف إلى استثمار
قدرات الفرد إلى أقصاها إلكسابه أنسب المهارات المهنية ليتمكن بها من المعيشة االستقاللية 

 . على درجة مناسبة من التوافق االجتماعى
علي النحو  0900لسنة 29ويعرف التأهيل وفقا لقانون التأهيل المصرى للمعوقين رقم 

 التالى:
ية والنفسية والطبية والتعليمية التى يلزم " يقصد بتأهيل المعوقين تقديم الخدمات االجتماع

 توفرها للمعوق وأسرته لتمكينه من التغلب على اآلثار الناتجة عن عجزه" .
عادة توجيه  والتأهيل هو مجموعة من العمليات أو األساليب التى يقصد بها تقويم وا 

قيم األشخاص نحو الحياة السوية، وتتضمن إثارة حوافز األشخاص الذين يؤمنون بال
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والمواقف الجديدة التى يراد غرسها فى أنفسهم فيحترمون القوانين بعد أن كانوا متمردين عليها 
 ويندمجون فى الحياة العامة بعد أن كانوا منفردين. 

وهكذا نجد أن للتأهيل تعاريف كثيرة وهى على اختالفها فى الشكل فإنها تتحد جميعًا فى 
رئيسى لعملية التأهيل هو مساعدة الفرد على حيث تشير إلى أن الهدف ال -المضمون 

التكيف مع نفسه وكذلك مع البيئة التى يعيش فيها فى حدود ما لديه من قوة جسمية أو 
 عقلية أو خلقية ليعيش حياة سوية وسليمة.

ويمكن تعريف التأهيل إجرائيًا كما يلى: " المجهودات المبذولة من قبل العاملين بمكاتب 
ى للمعوقين من خالل البرامج أو األنشطة التى تقدمها المكاتب للمعوقين التأهيل االجتماع

 بحيث يعودون مرة أخرى قوة منتجة فى المجتمع ويشاركون فى عملية التنمية " .
والتأهيل يقوم على فلسفة مفادها أن ما يستطيع الفرد أن يقوم به أهم بكثير مما ال يستطيع 

تند جوهريًا إلى تمكين كل فرد من االستفادة الى أقصى أن يفعله، وهو نظرة إلى الحياة تس
 حد ممكن مما يتوفر لديه من طاقات وقدرات.

  :أهداف التأهيل االجتماعى
التأهيل له أهداف ثالثية الجوانب: أولها تحقيق المستوى األقصى من األداء البدنى      

وبما يساعده على تحقيق األمن  للفرد أما الجانب الثانى فهو تحقيقه النجاح االجتماعى للفرد
والرضا فى حياة األسرة أو الجماعة أو المجتمع، أما الجانب الثالث واألخير فيتمثل فى 

ولعملية  تحقيق االستقالل الشخصي واالقتصادي بما يجعله يتمتع يتمتع بنشاط هادف وبناء
 التأهيل أهداف اجتماعية وأخرى اقتصادية من أهمها:

 ة:األهداف االجتماعي(0
أن توفير الرعاية االجتماعية وخدمات التأهيل االجتماعى للمعوقين من شأنه أن       

يخفف من حدة المشكالت التى يتعرض لها المعوقين فى حياتهم، ويقلل من اآلثار النفسية 
واالجتماعية المترتبة عليها من فشل وتخلف وانحراف، وتحقيق الشعور باألمن والسعادة لهم 

 مجتمعهم الذى يعيشون فيه .بين أسرهم و 
 األهداف االقتصادية: (1

اهتمام المجتمع برعاية المعوقين وتأهيلهم يحولهم إلى مواطنين منتجين ال يعيشون عالة على 
ذويهم ويسهمون كُل قدر استطاعته فى زيادة الدخل القومى وعلى العكس من ذلك، فإن 
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ويعرض المجتمع إلى خسائر فادحة  إهمال أمرهم يؤدى فى النهاية إلى الفشل واالنحراف،
تفوق فى المدى البعيد ما ينفق على برامج التأهيل، فرعاية المعوقين إذًا هى ضرورة 

 اجتماعية واقتصادية ، كما إنها واجب إنسانى .
 العناصر األساسية فى عملية التأهيل 

 تتضمن عملية التأهيل عددًا من العناصر هى: 
واإلجراءات التى يقوم على إدارتها أفراد وجماعات وهى مجموعة الخطط  البرامج:(0

ليسوا من الضرورة أن يكونوا على اتصال مباشر مع الخدمات المباشرة التى تقدم 
للمعوقين من أجل تأهيلهم، بل ينصب اهتمامهم على تخطيط وتنظيم الخدمات المقدمة 

ألهداف وقد تكون للمعوقين وتختلف برامج تأهيل المعوقين من حيث الحجم والتنظيم وا
 تحت إشراف جماعات تطوعية أو مؤسسات أو مجتمعات أو جمعيات خيرية. 

ويقصد بها خدمات محددة ومنظمة الستعادة قدرات الشخص المعاق وتشمل  الخدمات:(2
خدمات طبية وتربوية واجتماعية ومهنية ونفسية وخدمات التدريب المهنى وتركيب 

 األطراف الصناعية
إن نجاح برامج تأهيل المعوقين يعتمد على تقديم الخدمات من  :الكوادر المتخصصة(5

قبل أخصائيين ذوى اختصاصات مختلفة تكمل بعضها البعض، مثل االخصائى 
االجتماعى، واألطباء فى مختلف التخصصات، الممرضات، المعالج الطبى، معالج 

 -معلمون -موجه مهنى -الكالم والسمع، أخصائى علم النفس اإلكلينيكي، مرشد نفسى
 مديرو مركز التأهيل وغيرهم الذين يقدمون خدمات التأهيل المتعددة . -حرفيون

هو البناء المحدد الذى تقدم فيه خدمات التأهيل النفسى  -البناء )العنصر المكانى(:(4
ومن أمثلة ذلك مراكز التدريب المهنى، مدارس  -والطبى واالجتماعى والمهنى للمعوق

 لفين عقليًا، مدارس خاصة بالصم والبكم أو المكفوفين .التربية الخاصة للمتخ
وهى تعتمد على طبيعة الخدمات المقدمة ونوع اإلعاقة مثل األجهزة الطبية  -األجهزة :(0

بما فيها من أجهزة التصوير اإلشعاعى، وأجهزة فحص السمع، أو النظر أو األطراف 
ضع في المؤسسات التأهيلية الصناعية، وأجهزة التقييم المهنى وأدوات التدريب، وتو 

 .(0)لوائح تشمل أنواع واستعماالت األجهزة المختلفة بما يتفق مع نوع اإلعاقة 
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 أنواع التأهيل االجتماعي 
تختلف خدمات التأهيل باختالف نوع اإلعاقة واآلثار المترتبة عليها والوسائل الالزمة للتغلب 

 على آثارها حيث تتضمن:
ة تعليمية فى مضمونها تهدف إلى تسهيل عمليات التوافق بين عملي التأهيل النفسى:-1

 (2)سلوك الفرد والمجتمع المحيط ، مما ينعكس على قدرة الفرد للقيام بأدواره االجتماعية.
هو مجموعة الجهود المبذولة إلحداث تغيرات أساسية فى تقبل الفرد  التأهيل االجتماعى:-2

ية سواء بالنسبة للعمل أو األسرة وعالقاته مع اآلخرين لقدراته والتوافق مع أدواره االجتماع
وتوفير فرص حياة أفضل بالنسبة له، وذلك لمقابلة متطلبات الحياة فى المجتمع مع تقديم 

 (5)خدمات بعد التأهيل بصفة عامة.
هو االستخدام األمثل للقدرات الجسمية والنفسية لدى المعوق وذلك عن  :التأهيل المهنى-5

جيه والتدريب على مهنة مناسبة يستطيع مزاولتها مع ضمان االستقرار والسيطرة طريق التو 
  (4)على درجة العجز المرضى

: وهى عمليات الرعاية الطبية للمعوق التى تتضمن العالج الطبى التأهيل الطبى(0
واألجهزة التعويضية المتاحة الستعادة أقصى ما يمكن من قدراته البدنية والصحية بما فى 

تعويضه عن األعضاء والحواس التى فقدها لتمكينه من الوصول إلى درجة من االعتماد ذلك 
 على نفسه وممارسته حياة منتجة، وقد تشمل العالج الطبيعى المناسب لنوع العجز. 

 برامج الرعاية االجتماعية للمعوقين 
    أجهزة تأهيل المعوقين:

ة والرعاية تحتاج إلى أجهزة مؤسسية تقوم إن خدمات التأهيل تعتبر لون من ألوان الخدم    
 بعمليات متكاملة لتحقيق أهدافها وتنقسم برامج الخدمة فى جمهورية مصر العربية إلى 

 نوعين:
لسنة  59برامج تقدم من خالل هيئات التأهيل االجتماعى للمعوقين طبقًا ألحكام القانون  -0

 وتديرها وزارة التضامن االجتماعى. 0909
 تقدم من خالل برامج التربية الخاصة التى تديرها وزارة التربية والتعليم.برامج  -2

وسوف نقتصر على الهيئات التابعة لوزارة الشئون االجتماعية وذلك الرتباطها بموضوع 
الدراسة فقد اهتمت وزارة الشئون االجتماعية ببرامج وخدمات التأهيل وعملت على زيادة 
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ات التثقيف الفكرى، والمصانع المحمية، ومصانع األجهزة برامج التأهيل ومراكزها ومؤسس
التعويضية، وأقسام العالج الطبيعى، وقد بلغ عدد هيئات ومراكز ومؤسسات التأهيل فى 

 020جمعية لرعاية المعاقين، وعدد  221إلى  0991جمهورية مصر العربية فى يناير سنة 
مصنعًا لألجهزة التعويضية  04ومركز تأهيل اجتماعى،  20مكتب للتأهيل االجتماعى، و

ودور حضانة لألطفال المعاقين وتمثل هذه الزيادة اهتمامًا بالمعاقين باعتبار أن رعايتهم 
 (0)وتأهيلهم هو استثمار من أجل التنمية ولها عائدًا اقتصاديا واجتماعيا.
 وبذلك يمكن أن نقسم الهيئات التى تعمل فى مجال المعوقين إلى :

 الهدف منها هو استقبال طالبى التأهيل فى جميع  االجتماعى للمعوقين: مكاتب التأهيل
جراء الدراسات، والفحوص الطبية والنفسية والمهنية  األعمار من مختلف الفئات وا 
واالجتماعية، وذلك بواسطة أعضاء فريق التأهيل الذى يضمهم المكتب واالستعانة بالموارد 

 الخ .…دارس والورشالمتاحة فى المجتمع كالمستشفيات والم
كما يستفيد المكتب من هذه الموارد فى توفير الخدمات التأهيلية لهؤالء المعوقين، وتعمل هذه 
المكاتب على توفير األجهزة التعويضية للمعوقين وتعتبر مكاتب التأهيل االجتماعى أحد 

ة والمهنية مشروعات الوزارة التى تقدم من خاللها الخدمات المختلفة االجتماعية والنفسي
والطبية فى إطار البرامج الوقائية والتأهيلية للمعوقين من الجنسين فى النطاق الجغرافى 

 للمكاتب، مستفيدًا من كافة اإلمكانيات المتاحة فى المجتمع المحلى.
وتهدف المكاتب إلى تأهيل جميع فئات المعوقين وتوجيههم الوجهة التى تتفق مع ما     

بدنية وعقلية ونفسية، ومساعدتهم على التكيف واالستقرار ليصبحوا  تبقى لديهم من قدرات
مواطنين صالحين يعتمدون على أنفسهم، وتشمل خدمات المكاتب الخدمات الطبية والنفسية 

 .واالجتماعية والترويحية وغيرها طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك
يلة األكثر انتشارًا إذ تقوم باستقبال كافة وتعتبر مكاتب التأهيل االجتماعى للمعوقين هى الوس

فئات المعوقين طالبى التأهيل من الجنسين، ومن مختلف األعمار، حيث تجرى عليهم 
الدراسات والبحوث االجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية بواسطة أعضاء فريق 

 وأبرز خدماتها:التأهيل 
 إمكانيات البيئة من ورش ومصانع وشركات وهيئات تدريب المعوقين مهنيًا باالستعانة ب
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 حكومية أو أهلية مع تقديم المساعدات االجتماعية ومصاريف االنتقال أثناء فترة التدريب.
  تزويد المعوقين باألجهزة التعويضية واألطراف الصناعية والعمل على توفير العالج

 الطبيعى باالستعانة بموارد البيئة.
 لمن يتم تأهيلهم. منح شهادة التأهيل -
إصدار بطاقة إثبات شخصية معوق والتى بموجبها يحصل على االمتيازات والتيسيرات  -

 الخاصة بالمعوقين.
خدمات وقائية تتمثل فى توعية المجتمع المحلى والمواطنين عن طريق عقد الندوات  -

إليها، وأهمية الكشف والمؤتمرات والدراسات فيما يتعلق باإلعاقة والمعوقين والعوامل المؤدية 
المبكر وفحص راغبى الزواج من الجنسين، واألساليب الصحيحة فى تعامل األسرة مع 
المعوق، وتتميز هذه المكاتب بأنها  أقل وسائل التأهيل تكلفة وأتساع نشاطها وأنها ال تعزل 

 المعوق عن الحياة اليومية الطبيعية.
كز على نفسها فى تنفيذ كل خطوات التأهيل، وتعتمد هذه المرا مراكز تأهيل المعوقين: -2

من حيث بحث وتشخيص وتوجيه وتعليم وتدريب مهنى، تضم أقسامًا مختلفًا لألبحاث 
االجتماعية واالختبارات النفسية والتدريبات العالجية والتدريب المهنى، كما قد تضم أقسامًا 

راف الصناعية واألجهزة للعالج الطبيعى والطبى والجراحة والعالج بالعمل ومصنع لألط
 التعويضية وقسما للتدريب علي استعمالها .

والهدف من إنشاء هذه المصانع هو االستفادة من طاقات المعوقين  المصانع الخاصة: (0
الذين ال يمكنهم العمل فى السوق الخارجى لظروف تتصل بالعجز لصعوبة الحصول على 

لية بين برامج التأهيل والعودة إلى المجتمع عمل وتعمل هذه المصانع على إيجاد مرحلة انتقا
 واالندماج فى الحياة العامة .

وهى مصانع متخصصة فى صناعة األجهزة التعويضية مصانع األجهزة التعويضية:  (2
واألطراف الصناعية كالكراسي المتحركة والعجل واألرجل واألذرع واألحزمة واألحذية الطبية 

 االت البتر والشلل وغيرها.وغيرها. وذلك للمعوقين بدنيًا كح
 14هى هيئات أهلية طبقًا للقانون رقم  جمعيات التأهيل االجتماعي للمعوقين: (5
للعمل فى ميدان الفئات الخاصة والمعوقين، وذلك بغرض توفير الخدمات  2772لسنة

التأهيلية لفئة أو أكثر من المعوقين وتركيز كافة الخدمات المتخصصة لتأهيلهم، وتعتمد 
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ج التأهيل المعدة بهذه الجمعيات على الجهود الشعبية المتطوعة والمسجلة بها، باعتبارها برام
جهود خدمية قادرة على العطاء التلقائى فى هذا المجال، وبعض هذه الجمعيات يعمل فى 
مجال المكفوفين وبعضها يعمل فى مجال الصم وضعاف السمع، وتأهيل مرضى روماتيزم 

 ًا واإلعاقات البدنية.القلب والمتخلفين عقلي
وهذه المؤسسات تعمل على إيجاد برامج تأهيل لحاالت  مؤسسات التثقيف الفكري: (4

سنة زمنية، وتتيح هذه المؤسسات الدراسة  20:  0التخلف العقلى فى أعمار تبدأ من 
والفحوص للحاالت وتصنيفهم وتوفير البرامج المناسبة لكل فئة عمرية، وتشمل هذه البرامج 

امج الطبية واإلعداد المهنى البرامج التعليمية البرامج االجتماعية والترويجية والرياضية البر 
 البرامج المهنية .

هيئة أهلية تضم فى عضويتها جميع  اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين: -7
صر الجمعيات األهلية العاملة فى ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعوقين فى جمهورية م

بشأن الجمعيات أنشئ فى مارس  02772لسنة  14العربية والمشهرة طبقًا ألحكام القانون 
 وميدان عمله جمهورية مصر العربية .0909

 * اختصاصات االتحاد: 
 تخطيط برامج الرعاية االجتماعية التى تنفذها الجمعيات . -
 إجراء البحوث والدراسات ونشرها بين الجمعيات . -
 برامج اإلعداد الفنى واإلدارى ألعضاء الجمعيات والعاملين بها . وضع وتنفيذ -
 تقويم جهود الجمعيات األعضاء.-
 تقديم المعونة الفنية للجمعيات األعضاء .-
 القيام بالتجارب الرائدة عن طريق وضع برامج خدمات نموذجية ومتابعتها وتعميمها .-
وتختص باإلشراف  شئون االجتماعية:اإلدارة العامة للتأهيل االجتماعى بوزارة ال -8

 والتوجيه والمتابعة وتقديم بعض التمويل الالزم لهذه الهيئات السابقة.
 االرتفاع بمستوى التدريب لهيئات التأهيل:

أعطت وزارة الشئون االجتماعية اهتمامًا كبيرًا لبحوث وبرامج التأهيل ووفرت اإلمكانيات      
شخص المعوق االستقرار فى حياته والشعور بالمساواة مع المادية والبشرية التى تحقق لل

اآلخرين كما هيأت له سبل التدريب المهنى على أحدث ما وصلت إليه الصناعات 
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المدربة وعقدت االتفاقيات الدولية بينها وبين بعض الدول كالواليات المتحدة األمريكية 
خدمة ورعاية المعوقين إلتباع وهولندا، إلجراء البحوث المشتركة للمشروعات التجريبية ل

أحدث األساليب العلمية فى تأهيلهم ورعايتهم وتزويد هيئات التأهيل باألجهزة والمعدات 
واألدوات الحديثة لتدريب المعوقين على العمليات اإلنتاجية فى العديد من المهن التى تتفق 

 ومتطلبات السوق .
 ال التأهيل:عقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين فى مج

لقد خصصت الوزارة واتحاد هيئات المعوقين برامج تدريبية للنوعيات العاملة مع     
داريين، لتزويدهم بما  المعوقين من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومدربين مهنيين وا 
أسفرت عنه الممارسة والخبرات الميدانية فى مجال رعاية المعوقين، وما توصلت إليه 

روعات من أجل تحسين األداء وخدمة المعوقين، والسيما أن خدمات التأهيل األبحاث والمش
فى الوقت الحالى قد اتجهت الى أسرة المعوق وبيئته دون االعتماد فقط على الخدمات 
داخل المؤسسات المختلفة، وأصبحت النظرية الحديثة فى التأهيل تعتمد على تهيئة 

اًل فى أسرته ومجتمعه ال عضوًا معزواًل عنهم الظروف المحيطة بالمعوق ليكون عضوًا فعا
داخل المؤسسة التأهيلية وأحاطته بالرعاية األسرية داخل مجتمعه الصغير باإلضافة إلى 
 التوسع فى إلحاق المعوق بالتأهيل الخارجى ضمانًا لعدم فصله وأبعاده عن أسرته الطبيعية.

 استحداث خدمات جديدة للمعوقين:
ات المعوقين باالهتمام دون غيرهم نتيجة لقدرتهم على اإلعالم لقد حظيت بعض فئ    

بمشكالتهم األمر الذى أدى إلى استفادتهم بالعديد من الخدمات ولما كانت خطة وزارة 
الشئون االجتماعية باعتبارها الوزارة المعنية أكثر من غيرها برعاية هذه الفئة من أبناء 

الشاملة لكافة الفئات المعنية حيث تم استحداث  المجتمع، فقد اتجهت إلى تقديم الرعاية
 -بعض الخدمات لرعاية مختلف فئات المعوقين نذكر منها :

االهتمام بإنشاء األندية االجتماعية للمعوقين وتدعيم الجوانب الرياضية المناسبة وأيضًا  -
 الترويجية .

السمع وحاالت تنفيذ مشروعات تدريبية لرعاية وحضانة المعوقين من الصم وضعاف  -
 شلل األطفال.

 إنشاء مؤسسة لرعاية وتأهيل حاالت المعوقين الضالين بدون أسرة . -
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استحداث وسائل جديدة لتشغيل المعوقين عن طريق المشروعات الفردية فى محيط  -
 أسرهم وباالستعانة باألسر المنتجة فى عملية التشغيل .

أصبح هذا الهدف يدخل فى نطاق االهتمام بالجوانب الوقائية من العجز بحيث  -
 مسئوليات مؤسسات وهيئات التأهيل.

فتح مجاالت جديدة الشتراك المعوقين فى المؤتمرات الدولية والمهرجانات والمسابقات  -
 الرياضية والثقافية.

 . إعداد دليل مرشد للجمهور للتعرف على خدمات التأهيل وأماكنها 
 تعديل التشريعات الخاصة بالمعوقين:

بذلت الجهات واألجهزة المعنية برعاية المعوقين وعلى رأسهم وزارة الشئون جهودًا كبيرة      
فى إصدار عدد من التشريعات التى تسهم فى تخفيف األعباء عن فئات المعوقين، وتيسير 

 سبل الحياة لهم فى مجتمعهم ونذكر فيما يلى البعض منهم على سبيل المثال ال الحصر:
 بشأن تأهيل المعوقين . 0900لسنة 59قم صدر القانون ر  -
بحيث  0900لسنة 59بتعديل قانون التأهيل رقم 0912لسنة 49صدر القانون رقم  -

بالدولة ووحدات  اإلداري% المخصصة للمعوقين للتشغيل بالجهاز  0أصبحت نسبة الـ
ة القطاع العام والخاص بعدد العاملين بكل فرع ووحدة هذا باإلضافة إلى شمول عملي

فى جميع الوظائف دون قصرها على الوظائف الشاغرة  يالتشغيل بالقطاع العام والحكوم
 فى المستوى الثالث فقط

بتعديل  0912لسنة  400المعدل برقم  0992لسنة  000صدر القرار الوزارى رقم  -
نسبة المساهمة فى خدمات األجهزة التعويضية والعالج الطبيعى والتى توفرها هيئات 

، بحيث تعطى هذه الخدمات دون مقابل للمعوقين الجارى تأهيلهم وأفراد األسرة التى التأهيل
يكون متوسط دخل الفرد فيها عشرة جنيهات فأقل شهريًا، كذلك مواطنى محافظة سيناء 

 الشمالية والجنوبية نظرًا للتضحيات التى تحملوها من جراء العدوان .
الرسوم الجمركية عند استيرادها لالستخدام إعفاء السيارات المجهزة طبيًا من بعض  -

الشخصى للمعوق على أن يثبت بالفحص الطبى قدرته على القيادة وبالبحث االجتماعى 
 قدرته على تحمل نفقات التشغيل والصيانة.
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منح المعوقين من حاالت كف البصر منح مالية عند التحاقهم بالجامعات تشجيعًا لهم  -
 على استكمال دراستهم.

عفاء المعدات واألدوات واألجهزة ولوازم اإلنتاج والمعونات والهبات والتبرعات من إ -
 اإلعفاءات الجمركية بشرط أن تكون الزمة لنشاط الجمعيات العاملة فى مجال التأهيل .

تخصيص حصة من اإلسكان للمعوقين المستحقين تيسرًا وتخفيفًا عليهم فى بعض  -
 المحافظات 

عدادها لحياة المعوق موضع اهتمام كما أصبح موضوع ب - يئة المعوق وتعديلها وا 
المحافل الدولية والمؤتمرات العلمية ، فقد أصدرت دواًل عديدة تشريعات تنظم إعداد 
عداد المباني العامة كالمدارس والمستشفيات وقد أدخلت وزارة الشئون  مساكن المعوقين وا 

جًا للهندسة التأهيلية يعمل على وضع إلى برنامج التأهيل برنام 0904االجتماعية عام
أسس تصميم مساكن للمعوقين وتعديل مساكن المعوقين الذين أصيبوا بالعجز بما 

 يناسب حاالتهم ، كذلك تطوير الوسائل المساعدة لحياة هؤالء المعوقين .
عقد بالقاهرة مؤتمر دولى للهندسة التأهيلية أسفر عن إصدار تقرير  0900وفى عام 
  .فى هذا الخصوص دولى هام

وال شك أن هذا المجال المستحدث على درجة كبيرة من األهمية من ناحية توفير     
تاحة الوسائل التى تيسر له سبل الحياة وتخرجه  الرعاية االجتماعية والنفسية للمعاق، وا 

 عن دائرة اإلحساس بالعجز وتساعده على ممارسة حياته بشكل طبيعى.
 عام بمشكالت المعوقين:تبصير وتوعية الرأى ال

نظرًا ألهمية وسائل اإلعالم فى مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، حيث َتّطلع بدور  
هام على حث وتبصير المواطنين والهيئات باحتياجات هذه الفئة، ومشكالتهم وتشجيعهم 
للمساهمة بمختلف الجهود سواء كانت بشرية أو مادية فى تحقيق مزيد من الخدمات لهم 

 هتمام بالخدمات الوقائية من العجز ومسبباته قبل حدوث اإلعاقة.واال
ذاعة  وتقوم وزارة الشئون االجتماعية بالتعاون مع أجهزة اإلعالم المختلفة من صحافة وا 
صدار الكتابات والنشرات باللغة  وتليفزيون فى تقديم برامج وبعض األفالم التسجيلية، وا 

 م عن الخدمات التى تقدمها الدولة للمعوقين وتأهيلهم .العربية واإلنجليزية وغيرها لإلعال
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 المشكالت العامة التى يعانى منها األفراد ذوي االحتياجات والمعوقين: 
تتنوع  المشكالت التى  يعانى منها األفراد ذوي االحتياجات والمعوقين فبعضها  

،وبغض النظر عن يرجع إلى الفرد نفسه وبعضها يرجع إلى الظروف االجتماعية المحيطة 
نوع الفئات المختلفة سواء كانت تتعلق بالناحية الجسمية أو النفسية أو االجتماعية، وبغض 

  .النظر عن نوع المشكالت فإنه يمكن تقسيم المشكالت إلى مشكالت ذاتية ومشكالت بيئية
لق تتمثل هذه المشكالت فى ألوان من األلم والمعاناة والمشقة والق مشكالت ذاتية : -1

والتوتر والشعور بالدونية والتعاسة، وكذلك عدم الشعور بالرضاء واألمن، وهذه المشاعر تؤثر 
على أفراد الفئات الخاصة حيث تجعلهم يبددون كثيرًا من طاقاتهم النفسية التى كان من 
المفروض أن يتم االنتفاع بها وتوجيهها إلى نواحى نشاط أخرى لصالحهم وصالح المجتمع 

(0   ) 
وتنشأ المشكالت البيئية ألن اإلنسان كائن اجتماعى ال يستطيع أن  مشكالت بيئية:  -2

يعيش بمعزل عن المجتمع، فهو يحاول تكوين عالقات مع المحيطين به. وهذه الفئة تعانى 
 من بعض ألوان العجز الذى يؤثر على عالقته بالبيئة التى يعيش بها 

 قة للمعوقين والمجتمع ما يلى:ومن أمثلة المشكالت التى تسببها اإلعا
 أواًل المشكالت االجتماعية: 

ونعنى بالمشكالت االجتماعية مشكالت سوء التكيف من البيئة االجتماعية الخاصة بكل 
 فرد.
إن إعاقة الفرد هى إعاقة ألسرته فى نفس الوقت، وسلوك المعوق  :المشكالت األسرية  (0

بل من المحيطين به بسلوك مسرف المسرف فى الغضب أو القلق أو االكتئاب تقا
 بالشعور بالذنب والحيرة والضجر مما يقلل من توازن األسرة وتماسكها .

المشكالت الترويحية: إن اإلعاقة تؤثر فى قدرة الفرد على االستمتاع  بوقت الفراغ   (2
  .حيث تتطلب منه طاقات خاصة ال تتوافر عنده مما يؤدى إلى االنطواء وحب العزله

الصداقة: إن عدم شعور الفرد بالمساواة مع زمالئه وأصدقائه وسيطرة مشكالت   (5
مشاعر النقص لديه من جانب وعدم شعور أصدقائه بكفاءته لهم من جانب أخر يؤدى 
 إلى استجابات سلبية من قبل المعوق فينكمش على ذاته وينسحب من هذه العالقات .
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 عمل أو تغير دوره ليتناسب معمشكالت العمل: قد تؤدى اإلعاقة إلى ترك المعوق ل  (4
وضعه الجديد فضاًل عن المشكالت التى تترتب على اإلعاقة فى عالقاته برؤسائه 

 .وزمالئه
 المشكالت التعليمية: -ثانيًا:

 عدم توافر مدارس خاصة كافية للمعوقين على اختالف أنواعها .-0
 اآلثار النفسية والسلبية اللتحاق المعوق بالمدارس العادية .-2
أثر شعور الرهبة والخوف الذى قد تنتاب التالميذ عند رؤية المعوق وينعكس ذلك على  -5

 سلوك المعوق .
الحسية ككف البصر أو الصم على درجة استيعاب المعوق  اإلعاقاتتؤثر بعض -4

 (0.)للدروس
د تتسبب اإلعاقة فى  كثير من المشاكل االقتصادية التى ق ثالثًا : المشكالت االقتصادية:

 تدفع المعوق إلى مقاومة العالج أو تكون سببًا فى انتكاس المرض ومنها:
 تحمل كثير من نفقات العالج . -0
انقطاع الدخل أو انخفاضه خاصة إذا كان المعوق هو العائل الوحيد لألسرة حيث أن  -2

 اإلعاقة تؤثر فى األدوار التى يقوم بها .
 م تنفيذ خطة العالج.قد تكون الحالة االقتصادية سبب فى عد -5

 يتعرض المعوق ألشكال مختلفة من المشكالت الطبية منها: رابعًا : المشكالت الطبية:
 عدم معرفة األسباب الحاسمة لبعض أشكال اإلعاقة . -0
 طول فترة العالج الطبى لبعض األمراض وارتفاع تكاليف العالج .  -2
 وقين.عدم انتشار مراكز كافية للعالج المميز للمع -5

 خامسًا: المشكالت النفسية: 
 الشعور الزائد بالنقص مما يعوق تكيفه االجتماعى. -0
الشعور الزائد بالعجز يخلف نمطًا من المعوقين لديهم اإلحساس بالضعف واالستسالم  -2

 لإلعاقة.
 عدم الشعور باألمن مما يولد لديهم القلق والخوف من المجهول.  -5
 ى مما يولد مخاوف وهمية مبالغ فيها.عدم االتزان اإلنفعال -4
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سيادة مظاهر السلوك الدفاعى وأبرزها اإلنكار والتعويض واإلسقاط واألفعال العكسية   (0
 والتبرير.

 دراسات سابقـة:
قامت الباحثة باإلطالع على العديد من الدراسات السابقة التى تناولت المعوقين     

 وتأهيلهم.
فعالية نموذج للتدخل المهنى لتنمية ( : 0990)ومنها دراسة/ مديحه مصطفى فتحى

وقد  مهارات تنظيم المجتمع لألخصائيين االجتماعيين العاملين فى مجال تأهيل المعوقين،
توصلت إلى أهمية الدورات التدريبية المخططة لألخصائيين االجتماعيين فى مجال تأهيل 

( 0904زينب حسين أبو العال )المعوقين خاصة بالنسبة لمهارات حل المشكلـة،.أما دراسة 
 فقد توصلت إلى:  أثر ممارسة الخدمة االجتماعية فى تقبل المصاب بالبتر لذاته

 (  ارتفاع درجة تقبل الذات لدى المصاب بالبتر عن الشخص العادى . 0
 (  ارتفاع درجة تقبل اآلخرين لدى الشخص المصاب بالبتر عن الشخص العادى . 2
 لتباعد عن اآلخرين بالنسبة للمصاب بالبتر .(  زيادة الشعور با 5

العمل مع الجماعات فى محيط الخدمة ( 0910وتشير دراسة إلهـام حسين فؤاد ) 
إلى أن استخدام طريقة العمل مع الجماعات مع  االجتماعية ودوره فى تأهيل المعوقين

مع الغير، وتوافقهم  المجموعة التجريبية دون الضابطة قد أوجد فرقًا دااًل فى تعاون األعضاء
 مع العاهة على حين لم تحدث فروق تذكر بالنسبة للجماعة الضابطة 

دراسة اجتماعية عن العالقة بين خدمات ( 0904وفي دراسة أخرى لزينب أبو العال )
 أوضحت نتائجها مايلي : التأهيل واستعادة القدرة على اإلنتاج لمبتورى األطراف

مهنى فى استعادة القدرة الوظيفية لعمالئها وذلك عن طريق اهمية عملية التأهيل ال  - 0
 استخدام األجهزة التعويضية التى توفرها لهم .

 أن خدمات التأهيل لها تأثير على تغير سلوك المصاب بالبتر واتجاهاته .  - 2
 اتضح أن الجهاز التعويضى استطاع ان يحل محل الطرف المبتور بنفس الدرجة .  - 5
خدمات التأهيل هو توفير التدريب المهنى للعمالء إلتقان مهنة تتفق مع  من أهم  - 4

 قدراتهم .
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العالقة بين ممارسة العمل مع ( 0917بينما توصلت دراسة عبد الحميد عبد المحسن)
إلى أن ممارسة  الجماعات فى محيط الخدمة االجتماعية والتأهيل االجتماعى للمسنين

 ال المسنين تسهم فى تحقيق التأهيل االجتماعى لهم .طريقة العمل مع الجماعات فى مج
األنشطة الترويحية ( عن 0900بينما توصلت دراسة عفت محمد عبد الحميد الوكيل)

 إلى نتائج أهمها :. كعنصر حيوى فى برامج التأهيل الجسمانى للمعوقين بدنياً 
 يل الحالة النفسية (  أن من بعض األسباب التى تمنع المعوقين من ممارسة برامج التأه 0
 (  أن األنشطة الترويحية عنصر هام و حيوى فى حياة المعوقين . 2
 (  أن برامج التأهيل المهنى تكتمل إذا دعمت ببرامج األنشطة الترويحيـة . 5

دور الرياضة فى الترويح والتأهيل ( عن 0901أما دراسة نادية حسن رسمى) 
صلت إلى أن هناك ارتباط قوى بين التحسن النفسى فقد تو  البدنى والنفسى للمعوقين جسمياً 

 العام والتحسن البدنى والتحسن فى العالقات االجتماعية 
دور الخدمة االجتماعية فى دعم وتطوير ( عن 0910وتشير دراسة محمد سيد فهمى)

 إلـى أن:. السلوك اإليجابى عند المعوقين
 لدى المعوقين. لألخصائى االجتماعى دور فى تطوير السلوك اإليجابى (0
للخدمة االجتماعية دور فعال فى تطوير وتعديل السلوك لدى المعوقين من خالل  (2

 استخدامها لوسائلها وطرقها المختلفـة.
 أن تدريب المعوق فى أحد الورش داخل المؤسسة له دور فى تعديل سلوك المعوق. (5
ة ورعاية الخدمة االجتماعي( عن 0995أما دراسة أحمد مصطفى محمد خاطر)    

 ... فقد توصلت إلى نتائج أهمهـا المعوقين
(  يعتبر المدخل الدينى للعمل مع المعوقين من المداخل اإليجابية التى يمكن أن توجه  0

الممارسة شريطة تعميق اإلعداد العلمى لألخصائى االجتماعى بالنسبة للقيم الدينية ونظرة 
 الدين إلى المشكالت االجتماعية.

ام إعالميًا بتوجيه األسرة نحو النظرة الموضوعية واإليجابية بالنسبة للمعوقين (  االهتم 2
واألسلوب األمثل للتعامل معهم ووفقًا لمبدأ العادية وليس من منظور الشفقة أو تأكيد الشعور 

  بالعجز لدى المعوق.
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لى دراسة ألهم مشاكل المعاقين مع التركيز ع( عن 0909أما دراسة السيد أيوب السيد)
فقد توصلت إلى أن المعاناة من مشكالت فردية ومشكالت ترتبط بالعالقات  .معاقى الحروب

 األسرية وبالمجتمع:
 المشكالت الفرديـة

 فقدان القدرة على الكسب .  -أ  
 فقدان الخبرة والمهارة على تغير الوظيفة .  -ب 
 تأثر المركز االجتماعى أو فقدانه .  -ج 

 مجتمع هى:والمشكالت الخاصة بال
 فقدان طاقة عمل منتجـة.  -أ  
 نقص للمهارات وانخفـاض كم اإلنتـاج .  -ب 
العالقة بين ممارسة طريقة العمل ( عن 0910واستهدفت دراسة فوقيـة إبراهيم عجمى)    

الوقوف على العالقة بين  مع الجماعات واالستفادة من برامج التدريب المهنى للمعاقين
مع الجماعات ومدى االستفادة من برامج التدريب المهنى للمعاقين وقد  ممارسة طريقة العمل

توصلت الدراسة إلى تأكد صحة الفرض حيث استفادت المجموعة التجريبية من برامج 
 التدريب المهنى .

دراسة تقويمية لممارسة طريقة العمل ( عن 0911أما دراسة السيد عبد الحميد عطية)   
فقد توصلت الدراسة إلى أن هناك   لتأهيل المهنى للمعاقينمع الجماعات فى مؤسسات ا

نتائج إيجابية للتدخل من جماعة أولياء األمور انعكست على األبناء المعاقين فى إشباع 
 احتياجاتهم .

التأهيل المهنى واالجتماعى لألطفال ( عن 0910أما دراسة رشاد احمد عبد اللطيف)    
% منهم كانت معرفتهم 00توصلت  إلى أن غالبية المعوقين  فقد  المعاقين وعالقته بالتنمية

( عن 0909بالمركز من خالل أحد األقارب والمعارف أو األصدقاء. ودراسة زينب أبو العال)
فقد توصلت إلى  العالقة بين خدمات التأهيل واستعادة القدرة على اإلنتاج لمبتورى األطراف

على تغيير سلوك المصاب بالبتر واتجاهاته، وأن  نتائج أهمها أن خدمات التأهيل لها تأثير
 أهم خدمات التأهيل هو توفير التدريب المهنى للعمالء إلتقان مهنة تتفق مع قدراته.
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تقويم دور األخصائى االجتماعى ،  (2777واستهدفت دراسة حسين محمد سيد محمد شاكر)
 النتائج التالية: إلىبجمعيات تأهيل المعوقين وتوصلت 

وى أداء االخصائى االجتماعى لدوره فى تقديم الخدمات الفردية مستوى أداء مرتفع مست -0
من وجهة نظر األخصائى االجتماعى بهذه الجمعيات بينما يراه المعوقين مستوى أداء 

 متوسط.
مستوى اداء األخصائى لدوره فى تقديم الخدمات الجماعية بجمعيات تأهيل المعوقين  -2

 لك فى تقديم الخدمات التنظيمية واإلدارية.مستوى أداء مرتفع وكذ
أن المعوقات التى يواجهها األخصائى االجتماعى لجمعيات تأهيل المعوقين وتحد من  -5

 أداء لدوره فى هذه الجمعيات تتمثل فى: 
 احتياج الحاالت الفردية إلى جهد، وقت كبير لعالجها.-
 صعوبة العمل مع الحاالت الفردية للمعوقين.-
 إجراءات الزيارات المنزلية تطبيق وعادات المجتمع. صعوبة-
 كثرة عدد حاالت المعوقين بالنسبة ألعداد اإلخصائيين االجتماعيين.-
 عدم إحساس المعوق بأهمية الدور يقوم به االخصائى.-
 عدم تعاون الفريق فى العمل مع األخصائى االجتماعى بالحاالت الفردية.-
 خصائيين االجتماعيين.نقص الخبرة المهنية لبعض اال-

 االجراءات المنهجية والدراسة الميدانية:
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية " فهي تستهدف تقرير خصائص  : نوع الدراسة1

ظاهرة معينة أو موقف تغلب عليه صفة التحديد، وتعتمد على جمع الحقائق وتحليلها 
 .  (0)وتفسيرها الستخالص دالالتها

وتعتمد هذه الدراسة على )منهج المسح االجتماعي( بنوعية المسح  ج المستخدم: المنه 2
الشامل والمسح بطريقة العينة باعتبار أن المسح االجتماعى من أفضل المناهج للوقوف على 
اتجاهات المبحوثين بالنسبة لتقبل درجة اإلعاقة أو السمات العامة التى تمثل مجتمع 

 (2)الدراسة
يقصد بالطريقة أسلوب علمى تطبيقى من أساليب البحث مستخدمة :: طرق البحث ال3

يمكن استخدامه لدراسة مشكلة أو ظاهرة أو موضوع أو موقف من مواقف الحياة المختلفة 
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ويكون الهدف من استخدام هذا األسلوب العلمى التطبيقى تحقيق أهداف مرحلية عملية تؤدى 
واستخدمت الباحثة طريقة المسح االجتماعى . (5)فى النهاية إلى تحقيق هدف البحث ذاته

مكاتب  0)وعددها  الشامل لألخصائيين االجتماعيين بمكاتب التأهيل االجتماعى بالفيوم
أخصائي اجتماعى بالمكاتب واإلدارات االجتماعية، وكذلك طريقة  20بالمحافظة( وعددهم 

 تب .المسح االجتماعى بطريقة العينة للمستفيدين من خدمات هذه المكا
  :: أدوات الدراسة4
استبيان لألخصائيين االجتماعيين تم استيفاء بياناته من خالل المقابلة وذلك بعد أن تم -

 اختبارها والتأكد من صالحيتها لتحقيق أهداف الدراسة .
 استبار للمستفيدين من خدمات مكاتب التأهيل . -
 : مجاالت الدراسة 5
 رى للدراسة فى :تحدد المجال البشالمجال البشرى  -1
األخصائيين االجتماعيين العاملين فى مكاتب التأهيل االجتماعى للمعوقين بالفيوم  -أ

 مكاتب بمحافظة الفيوم( .0أخصائى اجتماعى موزعين على ) 20)حصر شامل( وعددهم 
عينة عشوائية من المستفيدين من خدمات مكاتب التأهيل االجتماعى بالفيوم وعددهم  -ب

يارهم بطريقة عشوائية بأسلوب العينة العشوائية،  حيث تم القيام بحصر تم اخت 205
  2704/  9/ 0وحتى   2705/  9/  0المستفيدين من خدمات المكاتب فى المدة من 

% من الحاالت وبذلك يكون عدد الحاالت  07حالة وقد تم أخذ  2057وكانت الحصيلة 
 05خدمات المكاتب بعد استبعاد فرد من المستفيدين من  277التى أجرى عليها هى 

 استمارة غير مكتملة المعلومات .
 العينة العدد أسم المكتب م
 17 177 مكتب الفيوم 0
 54 547 سنورس 2
 20 207 اطسا 5
 50 507 ابشواي 4
 22 247 طامية 0
 27 277 يوسف الصديق 0
  2057 205 
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  المجال المكانى 
االجتماعي بالفيوم التى تهدف إلى تأهيل جميع ختارت الباحثة مكاتب التأهيل احيث 

عدادهم وتوجيهم التوجيه المهنى ومساعدتهم على التكيف  المعوقين إلى الحياة الطبيعية وا 
 واالستقرار فى عمل مناسب ليصبحوا مواطنين صالحين يعتمدون على أنفسهم .

 ويرجع اختيار الباحثة لهذه المكاتب إلى: -
 ارز مع المعوقين وهى أكثر الخدمات انتشارًا بالنسبة للمعوقين.أن للمكاتب دور هام ب -
تنوع خدمات مكتب التأهيل من تدريب إلى تأهيل مهنى إلى مهارات تأهيل إلى أجهزة  -

 تعويضية.
كذلك االستعداد الطيب من العاملين بالمكاتب لمساعدة الباحثة على إجراء دراسته  -

 بالمكاتب 
ق لها إجراء أو تطبيق أى دراسات أو بحوث علمية عليها كما أن المكاتب لم تسب -

 في حدود علم الباحثة . -إلسهاماتها فى رعاية المعوقين اجتماعيا
  المجال الزمنى 

إلى  2704/  07/  0تمت جمع بيانات هذه الدراسة وتحليل وتفسير النتائج فى الفترة  من 
50  /07  /2704  . 

على طريقة إعادة االختبار كطريقة من الطرق اإلحصائية عتمدت الباحثة اثبات االستمارة 
لقياس الثبات، حيث أعيد تطبيق االستمارتين مرة أخرى على نفس المبحوثين ممن طبقت 

أيام بين التطبيق األول والثانى،  07عليهم االستمارات فى المرة األولى بفارق زمن مدته 
ة إجابات المستفيدين واألخصائيين وقد حصلت الباحثة على معامل ثبات مرتفع بين عين

 . وهى Guttman (0)مستخدمًة معادلة جتمان ياالجتماعيين  فى التطبيق األول والثان
                                                                                         0معادلة القدرة على االسترجاع =  

 جميع مفردات الدراسة بين:  حيث تنطبق هذه المعادلة على
 ،. 90،.        وصدقها اإلحصائى =  97أن معادلة ثبات المستفيدين = 

وبذلك فإن هذه االستمارتين تتمتع بدرجه مناسبة إلى حد كبير من الصدق والثبات      
 وبهذا يمكن االعتماد على نتائجها.
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  :صدق االستمارة
ن العمليات الضرورية فى البحث العملى لتفادى صدق االستمارة: تعد عملية الصدق م -0 

   (0)وقوع أداة القياس فى الخطأ
ستخدمت الباحثة هنا طريقة الصدق الظاهرى وهى طريقة تعتمد على المراجعة اوقد 

الظاهرية لمحتويات االستمارة للتأكد من وضوح أسئلتها، ودقة عباراتها وصحة ترتيبها، 
. وقد تبين للباحثة أن أسئلة هذه االستمارات قد أثارت فى (2)وسهولة إدراك المبحوثين لها

المبحوثين االستجابات المناسبة وذلك من خالل آراء العينة المبدئية فى هذه الدراسة، وكذا 
من خالل استطالع رأى السادة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بكليتى الخدمة 

( ، باإلضافة إلى بعض الممارسين والخبراء 04االجتماعية والتربية بجامعه الفيوم وعددهم )
( وقد ُأِخَذْت كافة اآلراء والمالحظات التى 0فى التأهيل االجتماعى للمعوقين وعددهم )

أبديت بعين االعتبار حيث أفادت الباحثة كثيرًا فى إعادة بناء االستمارات بشكل علمى مما 
 جعلها صالحة ومحققة للهدف منها . 

 :الدراسةعرض وحتليل جداول 
  :ستبار المستفيدين من خدمات المكاتبانتائج استمارة 

 (0جدول )
 277يوضح نوعية المستفيدين من خدمات مكاتب التأهيل االجتماعى .     ن = 
 النسبة % التكرار النوع م
 0440 049 ذكر 0
 2040 00 أنثى 2
 077 277 المجموع 

لمستفيدين من مكاتب التأهيل إلى أن يشير الجدول السابق والذى يوضح نوعية ا     
%من المستفيدين وهى  0440الغالبية العظمى من المستفيدين من الذكور وبلغت نسبتهم 

نسبة كبيرة، وقد يرجع ذلك إلى االهتمام بالذكور أكثر من اإلناث أو إلى ارتفاع نسبة الذكور 
وقد يرجع ذلك إلى قلة  %من المستفيدين، 2040المعوقين على اإلناث الذين بلغت نسبتهم 

عدد اإلناث المعوقين عن الذكور أو للعادات والتقاليد حيث أن أهالى الصعيد ال يظهرون 
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 اإلناث بل  يخبؤهم عن الناس ألنهم من وجهة نظرهم عار عليهم .
 (2جدول )

 277يبين توزيع السن للمستفيدين من خدمات المكاتب .  ن = 
 النسبة % التكرار فئات السن م
 04 21 01إلى  02من  0
 40 94 24إلى 01من  2
 2040 45 57إلى  24من  5
 02 24 50إلى 57من 4
 040 00 فأكثر 50 0
 077 277 المجموع 

يشير الجدول السابق والذى يبين توزيع السن للمستفيدين من خدمات المكاتب إلى أن      
سنة ويليها الفئة  24لى أقل من إ 01% من المستفيدين انحصروا فى الفئة العمرية من  40

%من المستفيدين بينما أحتل 2040سنة وكانت نسبتهم  57إلى أقل من  24العمرية من 
% من  04سنة المرحلة الثالثة وكانت نسبتهم  01إلى 02أصحاب الفئة العمرية من من 

فأكثر  50ة % من المستفيدين الفئة العمري02المستفيدين بينما احتلت المرحلة الرابعة بنسبة 
% من المستفيدين فى  40%من المستفيدين والمتأمل فى هذه النتائج  يجد أن  0400بنسبة 

 . مرحلة عمريه تسمح لهم بالعمل لوال اإلصابة بإعاقة معينة
 ( 5جدول )

 277ن = يوضح محل اإلقامة للمستفيدين من خدمات المكاتب .
 النسبة % التكرار محل اإلقامة م
 0070 000 ريف 0
 4440 19 حضر 2
 077 277 المجموع 

يشير الجدول السابق إلى أن النسبة الكبرى من المستفيدين من خدمات المكاتب من      
% ، وهذا يبرز دور  44400% ، ثم أهل الحضر بنسبة  0040أهل الريف وذلك بنسبة 

يعود ذلك إلى مكاتب التأهيل ونشاطها فى تقديم الخدمة ألهالى الريف والحضر معًا، وقد 
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ارتفاع نسبة الجهل واألمية فى الريف عنها فى الحضر، وكذلك قد يعود ذلك إلى معرفة 
المقيمين بالمناطق الحضرية إلى العديد من المصادر األخرى التى توفر لهم رعاية تأهيلية 

 على عكس أهالى الريف .
 ( 4جدول )

 277. ن = يوضح الحالة االجتماعية للمستفيدين من مكاتب التأهيل
 النسبة % التكرار الحالة االجتماعية م
 0 07 دون سن الزواج 0
 0040 050 أعزب 2
 2040 00 متزوج 5
 077 277 المجموع 
 0040يشير الجدول السابق إلى أن غالبية المستفيدين من غير المتزوجين وذلك بنسبة      

سبب الظروف االقتصادية % ، وقد يكون ذلك ب 20400% يليها فئة المتزوجين بنسبة 
الصعبة التى يعيشها الفرد المعوق عقب تخرجه، حيث ال يجد عمل ويتجه إلى مكاتب 
التأهيل االجتماعى للحصول على شهادة تأهيل لتساعده على إيجاد فرصة عمل، وتتفق هذه 
النتيجة مع ما جاء فى الجدول الخاص بالسن والذى أشار إلى أن غالبية المستفيدين من 

 سنة وهم فى بداية تكوين حياتهم ولم يتزوجوا بعد . 24-01فئة العمرية ال
 (0جدول )

 00بيبن عدد أبناء المستفيدين . ن = 
 النسبة % التكرار عدد األبناء م
0 2 00 57 
2 5 27 50 
5 4 07 01 
 00 9 فأكثر 0 4
 077 00 المجموع 

%  57أفراد، و 5كان عدد األبناء % من المتزوجين  50يشير الجدول السابق إلى أن     
أفراد فأكثر، ولما كانت  0% منهم كان عدد األبناء  00أفراد، وأن 4منهم كان عدد األبناء 
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سنة وهذا يدل على إرتفاع معدل المواليد لدى  50و01الفئة العمرية للمستفيدين تتراوح بين 
ى جانب أن هذا العدد أهالى الفيوم بصفة عامة حيث أن أغلب العينة فى سن الشباب إل

 الكبير من األطفال يستلزم المزيد من النفقات .
 (0جدول )

 277يوضح الحالة التعليمية للمستفيدين من خدمات المكاتب . ن = 
 النسبة % التكرار الحالة التعليمية م
 0940 59 أمى أ
 24 41 يقرأ ويكتب ب
 2040 00 مؤهل متوسط ج
 07 27 مؤهل عالى د
 077 277 المجموع 

% من المستفيدين حاصلين على مؤهالت  2040يشير الجدول السابق إلى أن نسبة      
% من  0940%من المستفيدين يجيدون القراءة والكتابة، ونسبة 24متوسطة، ونسبة 

% حاصلين على مؤهالت عليا، وهذا يدل على أن المكاتب تخدم كل 07األميين، ونسبة
 .أفراد المجتمع

 ( 0جدول )
 277يبن نوع اإلعاقة للمستفيدين من خدمات المكاتب.  ن =ب

 النسبة % التكرار نوع اإلعاقة م
 2140 00 شلل 0
 05 20 بتر 2
 0740 20 أصم وأبكم 5
 440 9 تخلف عقلى 4
 0440 29 ضعف ابصار 0
 4 1 كفيف 0
 00 54 تشوهات وكسور 0
 040 5 جذام ودرن سلبى 1
 040 05 أمراض القلب 9
 077 277 لمجموعا 

% من المستفيدين يعانون من الشلل وقد يرجع  2140يشير الجدول السابق إلى أن       
هذا إلى عدم االهتمام بالتطعيم ضد شلل األطفال أو نتيجة عملية الوالدة غير السوية، يلى 

 نتيجة اإلصابات أو الحوادث أو زواج األقارب،000ذلك حاالت التشوهات والكسور بنسبة 
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%من المستفيدين نتيجة الحوادث أيضًا، وجميع اإلعاقات السابقة مرتبطة 05ثم حاالت البتر 
%، وهذا يؤكد أن استفادة هذه النوعية أكثر من غيرها من  1040بالناحية الجسمانية بنسبة 

خدمات التأهيل لذلك نجد أن النسبة الكبرى من المستفيدين من خدمات المكتب ذوى إعاقات 
%، من المستفيدين وهؤالء ارتفعت نسبتهم فى 0440لى ذلك ضعف اإلبصار نسبة جسمية  ي

الفترة األخيرة ومعظمهم من الحاصلين على مؤهالت دراسية ويرغبون فى الحصول على 
% ،ثم يلى ذلك  0شهادات تأهيل مباشرة للعمل بها فى القطاع الحكومى ضمن نسبة الـ 

تفيدين ويرجع ذلك إلى عوامل وراثية وبيئية مختلفة %، من المس 0740األصم واألبكم بنسبة 
%، من المستفيدين ويرجع  440%، ثم التخلف العقلى بنسبة  040ثم أمراض القلب بنسبة 

%، وأخيرًا  4معظم الذين يعانون من نقص القدرة العقلية إلى عوامل وراثية ثم الكفيف بنسبة 
ك ان مكاتب التأهيل تتعامل مع جميع % ويتضح من ذل 040الدرن والجذام السلبى بنسبة 

 فئات اإلعاقة الموجودة فى المجتمع .
 (1جدول )

 277يبين سبب اإلعاقة للمستفيدين من خدمات المكتب. ن = 
 النسبة % التكرار سبب اإلعاقة م
 20 04 سبب وراثى وخلقى 0
 22 44 سبب حادثة 2
 00 072 سبب مرض 5
 077 277 المجموع 

% من المستفيدين كان المرض سبب فى إعاقتهم  00دول السابق إلى أن يشير الج     
وهذا يوضح نقص الوعى الصحى فى المجتمع وما يترتب عليه من آثار تؤدى إلى اإلعاقة، 

%، من المستفيدين نتيجة  20ويلى ذلك من أسباب اإلعاقة العوامل الوراثية والخلقية بنسبة 
الوالدة وكذلك قد تكون هذه اإلعاقات ناتجة عن زواج عدم االهتمام باألم أثناء الحمل و 

األقارب وهو نمط متعارف عليه فى العالقات االجتماعية بصعيد مصر، ومن المعروف أن 
نسبة اإلعاقات  الوراثية والخلقية تزداد مع زيادة نسبة زواج األقارب، ثم يلى ذلك من أسباب 

تيجة الكثافة السكانية ووسائل المواصالت % من المستفيدين  ن 22اإلعاقة الحوادث بنسبة 
الحديثة وعدم اإللتزام بقواعد المرور. وتتفق تلك النتائج مع بحث  عبد الكريم العفيفى عن 
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حيث أوضحت الدراسة  هوية الخدمة االجتماعية فى مصر رؤية تحليلية ونظرة مستقبلية
كان المرض سبب فى إعاقتهم ويوضح هذا نقص الوعى %  07400أن غالبية العينة 

 الصحى فى المجتمع المصرى ما يترتب عليه مضاعفات تؤدى إلى اإلعاقة.
 ( 9جدول )

 277يبين مدى تدريب المستفيدين على المهام الموكلة إليهم من عدمه عن طريق المكاتب. ن =
 بة %النس التكرار هل تدريب على مهنة عن طريق مكتب التأهيل م 
 0240 020 نعم 0
 5040 00 ال 2
 077 277 المجموع 

% من المستفيدين حصلوا على تدريب مهنى عملى عن  0240يشير الجدول السابق إلى أن 
طريق مكاتب التأهيل االجتماعى للمعوقين. وهى نسبة مرتفعة تبرز دور مكاتب التأهيل فى 

هم وما يتطلب ذلك من جهد من المكاتب رعاية المعوقين وتدريبهم على مهن مناسبة إلعاقت
فى المتابعة والتوجيه واإلشراف حتى  يتم تأهيلهم وتدريبهم على مهنة مختلفة يعتمدون عليها  
فى سوق العمل، وبالتالى يصبح المعوق مواطن صالح فى المجتمع،  بينما أوضحت الدراسة 

هم حاصلون على % من المستفيدين لم يحصلوا على تدريب مهنى حيث أن 5040أن 
 مؤهالت دراسية متوسطة وعليا يفضلون الحصول على شهادات تأهيل مباشرة . 

 (07جدول )
 020ن =  يبين نوعية المهنة التى تدرب عليها المستفيدين . 

 النسبة % التكرار المهنة التى تدرب عليها المستفيد م
 0040 22 نجارة 0
 0444 01 حياكة 2
 0042 04 استورجى 5
 940 02 عمال تليفونأ 4
 044 1 أعمال كتابية 0
 044 1 ميكانيكى سيارات 0
 040 0 طباعة 0
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 040 0 زخرفة 1
 040 0 لحام 9
 441 0 سباكة 07
 441 0 عامل مشتل 00
 4 0 تعبئة وتغليف 02
 4 0 كهربائى 05
 077 020 المجموع 
 0444بوا على مهنة النجارة ، % من المستفيدين تدر 0040يشير الجدول السابق إلى أن      

%  940% تدربوا على مهنة األستورجى ،  0042% تدربوا على مهنة الحياكة التريكو، 
% تدربوا على أعمال كتابية ونفس النسبة تدربوا  044تدربوا على مهنة أعمال التليفون ، 

طباعة ومثلها % تدربوا على الزخرفة ومثلها تدربوا على ال 040على ميكانيكا السيارات ثم 
%  4% تدربوا على سباكة ونفس النسبة على عامل مشغل ثم  441تدربوا على لحام و 

تدربوا على مهنة تعبئة وتغليف ونفس النسبة تدربت على مهنة كهربائى، وهذا يبين تنوع 
المهن الذى يتدرب عليها المعوق وأغلبها مهن بسيطة كما يتضح أن االتجاه نحو اختيار 

زال محدودًا ومقصورًا على المهن التقليدية . وهذا يدعو إلى إعادة النظر فى المهن ال ي
المهن التى يتدرب عليها المعوقين ومحاولة تحديث هذه المهن بما يساير التقدم والتغير 

 الحضارى .
 ( 00جدول )

 020ن =  . يوضح مدة التدريب التى حصل عليها المستفيدين
 النسبة % رالتكرا مدة التدريب )بالشهر( م
0 4 57 24 
2 1 00 07 
5 02 27 00 
 077 020 المجموع 

% من المستفيدين حصلوا على تدريب مهنى  07يشير الجدول السابق إلى أن 
%  00شهور ،  4% من المستفيدين حصلوا على تدريب مهنى لمدة 24شهور ،  1لمدة 
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 حصلوا على تدريب مهنى لمدة عام .
 (02جدول )

 020اسبة المهنة التى تدرب عليها المستفيد من عدمه . ن = يبين مدى من 
 النسبة % التكرار هل المهنة مناسبة للمعوق م
 17 077 نعم 0
 27 20 ال 2
 077 020 المجموع 

% من المستفيدين أفادوا بأن المهنة مناسبة وتتناسب مع  17يشير الجدول السابق إلى أن 
المعوق من حيث اإلعاقة والورش القريبة من سكنه، اإلعاقة وسوق العمل المحلى وظروف 

% من المستفيدين إلى أن المهن التى تدربوا عليها غير مناسبة وقد يرجع ذلك  27بينما أفاد 
 إلى عدم مالئمة المهنة لظروف اإلعاقة .

 (05جدول )
 020ن =  يوضح مدى االستفادة من التدريب المهنى من عدمه .  
 النسبة % التكرار يب المهنىهل استفدت من التدر  م
 17 077 نعم 0
 27 20 ال 2
 077 020 المجموع 

% من المستفيدين استفادوا من التدريب المهنى، وهذا  17يشير الجدول السابق إلى أن      
يبرز دور المكاتب من الناحية التدريبية ومدى متابعة المكاتب للعمالء فى شتى القرى 

% من المستفيدين بأنهم لم يستفيدوا من التدريب  27بينما أفاد  والمدن بمحافظة الفيوم.
 المهنى وهى نسبة قليلة قد ترجع إلى عدم رغبة المعوق فى تعلم مهنة بصفة عامة .
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 (04جدول )
 20يوضح أسباب عدم االستفادة من التدريب .     ن =  

 النسبة % التكرار أسباب عدم االستفادة م
 17 27 ل الورشقلة اإلمكانيات داخ 0
 50 9 المدربين غير أكفاء 2
 47 07 اإلشراف غير جيد 5
 21 0 ال توجد متابعة من المكتب لتعلم المهنة  4
 02 01 عدم وجود مبالغ كافية للمعيشة 0
 02 05 عدم الرغبة فى تعلم المهنة 0

اإلمكانيات  % من المستفيدين أرجعوا عدم االستفادة إلى قلة 17يشير الجدول السابق أن 
% إلى عدم الرغبة فى  02% إلى عدم وجود مبالغ كافية للمعيشة ،  02داخل الورش و
% بأنه ال توجد  21% المدربين غير أكفاء ،  50% اإلشراف غير جيد،  47تعلم المهنة، 

 متابعة من المكتب لتعلم المهنة.
 ( 00جدول )

 277 يوضح أهم الخدمات التى تقدمها مكاتب التأهيل . ن =
 النسبة % التكرار الخدمات التى قدمتها مكاتب التأهيل م
 1940 009 خدمات الحصول على شهادة تأهيل 0
 21 00 خدمات الحصول على جهاز تعويضى 2
 4740 10 خدمات الحصول على بطاقة إثبات شخصية معوق 5
 0240 020 خدمات الحصول على تدريب مهنى  4

 1940ية المستفيدين قد حصلوا على شهادة تأهيل وذلك بنسبة يشير الجدول السابق أن غالب
% وهى نسبة كبيرة جدًا تتفق مع أهداف وأغراض مكاتب التأهيل، وهذا يعطى داللة على 
أن المستفيدين يرغبون فى الحصول على شهادة تأهيل، وهو الهدف األساسى من حضورهم 

الحكومة والمنشآت الخاصة والعامة. % فى  0إلى المكتب لكى يتم تعيينهم ضمن نسبة الـ 
% وهى نسبة مرتفعة  0240يلى ذلك المستفيدين الذين حصلوا على تدريب مهنى بنسبة 

تبرز دور مكاتب التأهيل فى الجانب المهنى، وهو من أهم أدوار مكاتب التأهيل 



 دور مكاتب التأهيل االجتماعي يف توفري الرعاية االجتماعية لألفراد ذوي اإلعاقة  

           (443)     5102 أغسطس ، 34 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة            

حيث يتم من خالله تحويل المعوق إلى صاحب مهنة يمكن له أن يعتمد على نفسه فى 
دراسة اجتماعية عن ولة عمل أو نشاط، وتتفق تلك النتائج مع دراسة زينب أبو العال عن مزا

حيث  (1171العالقة بين خدمات التأهيل واستعادة القدرة على اإلنتاج لمبتورى األطراف)
توصلت إلى أن من أهم خدمات التأهيل هو توفير التدريب المهنى للعمالء إلتقان مهنة تتفق 

لى ذلك المستفيدين الذين حصلوا على بطاقة إثبات شخصية معوق بنسبة مع قدراتهم، ي
% وهى نسبة مرضية نظرًا لما لهذه البطاقة من مزايا خاصة للمعوقين يتمتعون بها  4740

فى الجهات المختلفة مثل السينما والمسرح وزيارة األماكن األثرية وغيرها، وأخيرًا خدمات 
 % . 21الحصول على جهاز تعويضى بنسبة 

 ( 00جدول )
 277ن =  يوضح كيفية تقديم الخدمة بالمكاتب .

 النسبة % التكرار كيفية تقديم الخدمة المقدمة بالمكاتب م
 0740 070 تقدم الخدمة بسهولة 0
 51 00 الخدمة تأخذ وقت طويل 2
 0040 25 ال يوجد اهتمام بالمستفيدين 5
 077 277 المجموع 

% من المستفيدين قد أوضحوا أنه يتم تقديم الخدمات  0740ق أن يشير الجدول الساب     
بسهولة ويرجع ذلك إلى تفهم العاملين بالمكتب لعملهم لذلك يتم تقديم الخدمات بسهولة، بينما 

% من المستفيدين أن الخدمة بالمكتب تأخذ وقت طويل، وقد يرجع ذلك إلى الناحية  51أكد 
 0040ها تتم خارج المكتب فى القومسيون الطبى. بينما أكد الطبية فى عملية التأهيل حيث أن

% بأنه ال يوجد اهتمام بالمستفيدين قد يرجع ذلك إلى بعض القصور فى أداء بعض 
 العاملين أو أنها حاالت خاصة تحتاج إلى رعاية ونظام خاص.

 ( 00جدول )
 277ن = .يوضح الصعوبات التى يواجهها المستفيدين من خدمات المكاتب من عدمه 

 النسبة % التكرار هل واجهت صعوبات فى الحصول على الخدمة م
 4040 15 نعم 0 
 0140 000 ال 2 
 077 277 المجموع 
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% من المستفيدين بأنه ال توجد صعوبات تواجههم فى  0140يشير الجدول السابق أن 
طيب بينما أكد الحصول على الخدمة، ويرجع ذلك ان العاملين يقومون بواجبهم على مستوى 

ويرجع إلى  الخدمة% من المستفيدين بأنه توجد صعوبات تواجههم لحصولهم على  4040
أو كثرة المترددين على  الخدمةالقصور داخل المكاتب وطول اإلجراءات للحصول على 

 المكاتب.
 ( 01جدول )

 15ن =  يبين أهم الصعوبات التى تواجه المستفيدين بالمكاتب .
 النسبة % التكرار ى تواجه المستفيدينالصعوبات الت م
 5045 20 عدم تقدير العاملين بالمكاتب لمشاعر العمالء 0
 9240 00 طول إجراءات الحصول على الخدمه بالمكاتب 2
 441 4 تعقد إجراءات الحصول على الخدمة 5 
 0442 40 عدم وجود أماكن كافية لالنتظار 4 
 09 00 بحث حالتىعدم تفرغ االخصائى االجتماعى ل 0 
% من المستفيدين يرون أن أهم الصعوبات التى  9240يشير الجدول السابق ان نسبة      

تواجه المستفيدين هو طول إجراءات الحصول على الخدمه، وذلك يرجع إلى أن الكشف 
الطبى للحاالت يتم تحويلها إلى القومسيون الطبى فتستغرق وقت طويل، أما بقية اإلجراءات 

تستغرق وقت طويل وكذلك يجب تسهيل إجراءات الحصول على الخدمة بالصورة ال 
% من المستفيدين أن السبب يرجع  0442المرضية فى تقديم الخدمة بالمكاتب بينما أوضح  

إلى عدم وجود أماكن كافية لالنتظار بالنسبة للعمالء وذلك لكثرة المترددين على المكاتب ال 
جودة ولذا يجب توفير أماكن انتظار كافية للعمالء بصورة مناسبة تكفى أماكن االنتظار المو 

ن السبب يرجع إلى عدم تقدير أ%من المستفيدين  0545لظروفهم الخاصة. بينما أوضح 
العاملين بالمكاتب لمشاعر العمالء وقد يرجع ذلك كثرة العمل على العاملين بالمكاتب، أو 

فى التعامالت معهم تشعرهم بعدم تقدير العاملين أن لدى المستفيدين المعوقين إحساس زائد 
% من المستفيدين أن السبب يرجع إلى عدم تفرغ  0942بالمكاتب لمشاعرهم بينما أوضح 

االخصائى االجتماعى لبحث حالتى، وقد يرجع ذلك إلى كثرة الحاالت أو ضغط العمل أو 
أن السبب يرجع إلى تعقد  % من المستفيدين 441قلة األخصائيين االجتماعيين بينما أوضح 
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بالمكاتب وهى نسبة صغيرة وقد يرجع إلى كثرة عدد  الخدمةإجراءات الحصول على 
 المستفيدين من خدمات المكاتب .

 (09جدول )
 277ن = يوضح كيفية التعرف على خدمات المكاتب . 

 النسبة  % التكرار كيفية التعرف على خدمات المكتب م
 55 00 من تلقاء نفسه 0
 10 002 من بعض المعارف واألصدقاء 2
 01 50 من بعض الجيران 5
 02 24 من األسرة 4
 00 002 من المواطنين الذين استفادوا من الخدمة 0

يشير الجدول السابق إلى أن المعوقين تعرفوا على خدمات المكتب من بعض األصدقاء      
 ين استفادوا من الخدمة بنسبة %، يلى ذلك من خالل المواطنين الذ 10والمعارف بنسبة 

%،  01% ،ثم من بعض الجيران بنسبة  55%، ويلى ذلك من تلقاء نفسه بنسبة  00
% ويحتاج ذلك إلى سياسة إعالمية من جانب مكاتب التأهيل  02وأخيرًا من خالل األســـرة 

ل المهنى التأهيلالستفادة من خدماتها.وتتفق هذه النتائج مع بحث  رشاد أحمد عبد اللطيف 
   حيث توصلت إلى أن غالبية المعوقين واالجتماعى لألطفال المعوقين وعالقته بالتنمية

 % كانت معرفتهم بمراكز تأهيل المعوقين عن طريق األقارب والمعارف.  00
 (27جدول )

 277يبين أسباب حضور المستفيدين للمكاتب  ن =  
 بة %النس التكرار أسباب حضور المستفيدين  للمكاتب م
 25 40 ألخذ شهادة تأهيل 0
 140 00 لتعلم مهنة 2
 04 071 إليجاد فرصة عمل 5
 040 00 لصرف مساعدة 4
 9 01 لصرف جهاز تعويض 0
 077 277 المجموع 
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يشير الجدول السابق أن أسباب حضور العميل إلى المكتب تتمثل فى رغبة المعوق إليجاد 
% من المستفيدين حضروا  25ستفيدين بينما % من الم 04فرصة عمل وقد أشار بذلك 

% من  9% من المستفيدين لكى يتعلموا مهنة بينما 140للحصول على شهادة تأهيل و
% من المستفيدين لصرف مساعدة. ونستنتج من  040المستفيدين لصرف جهاز تعويض و

وهذا ذلك أن المعوقين لديهم الرغبة فى البحث عن وظيفة لهم عن طريق مكتب التأهيل 
%من المعوقين بجميع المؤسسات  0يتفق مع قانون التأهيل أن ينص على تعيين نسبة 

 والهيئات.
 (20جدول )

 277يبين مدى تعامل العمالء مع االخصائى االجتماعى بالمكتب من عدمه . ن=
 النسبة % التكرار هل تعاملت مع االخصائى االجتماعى م
 1040 005 نعم 0
 0140 50 ال          2
 077 277 المجموع 
% من المستفيدين تعاملوا مع االخصائى االجتماعى  1040ويشير الجدول السابق أن     

% من المستفيدين لم  0140وهذا يبرز دور االخصائى االجتماعى بمكاتب التأهيل ثم نسبة 
 يتعاملوا مع االخصائى االجتماعى .

 (22جدول  )
 005صائى االجتماعى للعمالء  ن = يوضح أهم الخدمات التى يقدمها االخ

 النسبة % التكرار الخدمات التى يقدمها االخصائى م
 0440 070 جعلنى أثق فى نفسى وعمل على رفع روحى المعنوية  0 
 00 077 شجعنى على االستمرار فى التدريب 2 
 0140 021 سهل لى الحصول على شهادة تأهيل  5 
 2440 47 ات شخصية معاق سهل لى الحصول على بطاقة إثب 4 
 2749 54 ساعدنى فى أن أعتمد على نفسى  0 
 040 9 ساعدنى فى حل المشاكل األسرية   0
 0040 077 عمل لى بحث إجتماعى للمساعدة  0
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يشير الجدول السابق أن الخدمات التى يقدمها االخصائى لعمالئه تمثلت من وجهة    
%، ثم جعل المعوق يثق فى  0140تأهيل بنسبة نظرهم فى تسهيالت للحصول على شهادة 

%، ثم عمل بحث إجتماعى لمساعدة المعوق بنسبة  0440نفسه ورفع روحه المعنوية بنسبة 
%،  ثم تسهيالت  00%، ثم تشجيع المعوق على االستمرار فى التدريب بنسبة  0040

وق فى % وفى مساعدة المع 2749للحصول على بطاقة إثبات شخصية المعوق بنسبة 
االعتماد على نفسه بنفس النسبة، وهى مساعدات يغلب عليها الطابع اإلدارى فى تقديم 

 الخدمة. 
 (25جدول )

 277يوضح مدى قدرة المكاتب على إشباع احتياجات المستفيدين  ن = 
 النسبة % التكرار هل المكتب قادر على إشباع احتياجات المستفيدين م
 00 002 نعم 0  
 44 11 ال 2  
 077 277 المجموع 
% من المستفيدين أكدوا على قدرة المكتب على إشباع  00يشير الجدول السابق أن      

 44احتياجات المعوقين قد يرجع ذلك إلى تنوع وكثرة الخدمات التى تقدمها المكاتب بأن أكد 
 % من المستفيدين أن المكاتب غير قادر على إشباع احتياجات المعوقين، وهى نسبة
ضافة خدمات جديدة تكون قادرة  مرتفعة تتطلب إعادة النظر فى الئحة تشريعات المكتب وا 

 على إشباع احتياجات المعوقين .
 ( 24جدول )

 002يوضح قدرة المكاتب على إشباع احتياجات المستفيدين بالمكاتب . ن = 
 النسبة % التكرار كيف يتم إشباع احتياجات المعوقين م
 2044 24 لى االستجابة الحتياجات العمالء يحرص المكتب ع 0 
 045 0 يقدم المكتب الخدمات فى الوقت المناسب 2 
 2245 20 يقدم المكتب الخدمات التى يحتاجها العمالء فعالً  5 
 4945 00 العاملون بالمكتب يبذلون ما فى وسعهم لخدمة العمالء 4 
 040 2 ن المتعددةتتنوع خدمات المكتب لتقابل احتياجات المستفيدي 0 
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% من المستفيدين أكدوا أن العاملين بالمكتب يبذلون ما  4945يشير الجدول السابق إلى أن 
فى وسعهم لخدمة العمالء، وقد يرجع ذلك إلى فهم العاملين بالمكتب لطبيعة عملهم داخل 
لى رغبتهم الصادقة فى مساعدة المعوقين فى الحصول على الخدمات الممكنة ، المكتب وا 

% من المستفيدين أن المكتب يقدم الخدمات التى يحتاجه العمالء فعاًل، وقد  2245بينما أكد 
% من المستفيدين أن  2044يرجع ذلك إلى تنوع الخدمات التى يقدمها المكتب بينما يؤكد 

المكتب يحرص على االستجابة الحتياجات العمالء، وهذا يوضح مدى جهد المكتب فى 
% من المستفيدين على أن المكتب يقدم الخدمة فى  045وقين بينما أكد تلبية حاجات المع

الوقت المناسب وهى نسبة  قليلة جدًا تدل على أن الخدمة تأخذ وقت طويل جدًا لتقديمها 
% من المستفيدين أن المكتب تتنوع خدماته لتقابل احتياجات المستفيدين  040بينما يوضح 

 ب.ويرجع ذلك إلى تنوع خدمات المكت
 (20جدول )

 277يوضح مدى الحرص على االستفادة من خدمات المكاتب   ن = 
 النسبة % التكرار هل تحرص على االستفادة من خدمات المكاتب م
 0040 000 نعم 0  
 2440 49 ال 2  
 077 277 المجموع 

 مدى الحرص على االستفادة من خدمات المكاتب:إلي الجدول السابق يشير 
ن المستفيدين أفادوا أن هناك حرص على االستفادة من خدمات المكاتب % م 0040أن 

وهى نسبة مرتفعه جدًا، وقد يرجع ذلك لكثرة االحتياجات الخاصة بالمستفيدين لذلك فهم أكثر 
% من المستفيدين أفادوا  2440حرصًا على االستفادة من الخدمات التى يقدمها المكاتب 

دمات المكتب، قد يرجع ذلك إلى أن بعض المستفيدين بعدم الحرص على االستفادة من خ
ليس لديهم القدرة على أو الدراية على توفير بعض المطالب التى يحتاجها المكاتب لكى يقدم 

 الخدمة أو أنهم أخذوا الخدمة التى يحتاجونها فعاًل وليس فى حاجه إلى خدمات أخرى .
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 (20جدول )
 000اتب    ن = يوضح أسباب االستفادة من خدمات المك 

 النسبة % التكرار أسباب االستفادة من خدمات المكاتب م
 4445 00 لسهولة الخدمات التى يقدمها المكتب  0
 0445 12 لحسن معاملة العاملين بالمكتب  2
 2040 51 لمرونة اإلجراءات التى يقدمها المكتب  5
 0542 27 لحرص العاملين على تطوير خدمات المكتب 4
% من المستفيدين يرون أن السبب فى حرصهم على  04يشير الجدول السابق أن       

االستفادة من خدمات المكاتب ترجع  إلى حسن معاملة العاملين بالمكاتب للعمالء، وقد 
يرجع ذلك إلى أن العاملين بالمكاتب لديهم القدرة على التعامل السليم مع العمالء وبالتالى 

%من المستفيدين  4445لرضا من حسن التعامل معهم، بينما أكد يشعر العمالء بنوع من ا
أن السبب يرجع إلى سهولة اإلجراءات التى تقدمها المكاتب حيث أن المكاتب تحرص على 
أن تكون اإلجراءات ميسرة وسهلة وال تمثل أى صعوبة على المستفيدين مما يسهل على 

% من المستفيدين أن 2040نما أوضح المستفيدين الحصول على الخدمة المطلوبة بسرعة بي
السبب يرجع إلى مرونة اإلجراءات التى تقدمها المكتب حيث أن المكاتب تقوم بتسهيل 
اإلجراءات المتبعة داخل المكاتب بحيث تكون مرنة وبالتالى تقدم الخدمة بسهولة للمستفيدين 

لين بالمكاتب % من المستفيدين أن السبب قد يرجع إلى حرص العام 0542بينما أوضح 
على تطور خدمات المكاتب وهى نسبة صغيرة حيث يحرص العاملين بالمكاتب على تطوير 

 وتحسين خدماتها لتواكب مع االحتياجات الخاصة للعمالء .
 ( 20جدول )

 29ن =   .يبين أسباب عدم االستفادة من خدمات المكتب
 النسبة % التكرار أسباب عدم االستفادة م
 0442 0 لعاملين بالمكتب سوء معاملة ا 0
الذهاب المستمر إلى المكتب دون الحصول على الخدمة  2

 المحتاجة فعالً 
04 21 

 0044 50 عدم توافر المواصالت العامة للذهاب إلى المكتب 5
 0940 29 ألن المكتب بعيد عن سكنى 4
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تفادتهم من % من المستفيدين أجابوا أن سبب عدم اس 0044يشير الجدول السابق إن      
خدمات المكاتب يرجع إلى عدم توافر المواصالت السهلة للذهاب إلى المكاتب وهى نسبة 
مرتفعة، وقد يرجع ذلك أن أغلب المستفيدين من الريف ويجدون صعوبة فى المواصالت 
للذهاب إلى المكاتب فى المدينة وخاصة حاالت الشلل والبتر. وتقترح الباحثة فى حالة توافر 

يات المادية توفير مواصالت خاصة بالمكاتب أو عمل تأهيل للحاالت عن طريق اإلمكان
% من المستفيدين أن ُبعد المكاتب عن مكان  0940األسرة والمجتمع المحلى. بينما أكد 

سكنهم هو السبب فى عدم استفادتهم من خدمات المكاتب حيث أن المستفيدين يعيش أغلبهم 
 بعيدة عن مكان سكنهم . فى القرى وبالتالى فإن المكاتب

% من المستفيدين أن السبب يرجع إلى ذهابهم المستمر إلى المكتب دون  21بينما أكد 
مكانيات المكاتب وال  حصولهم على الخدمة المحتاجة فعاًل قد تكون هذه الخدمة فوق طاقة وا 

ى سوء % من المستفيدين أن السبب يرجع إل 0442تقدر المكاتب على توفيرها. بينما أكد 
معاملة العاملين بالمكاتب وقد يرجع هذا إلى تعمد المستفيدين فى الحصول على الخدمة 
عالوة على أن المعاق كثير الشكوى دائمًا من اآلخرين ونحن نوصى بضرورة المعاملة 

 الحسنة للمعوقين.
 (21جدول )

 277يوضح أهم المشكالت التى تواجه المستفيدين بوجه عام   ن =  
 النسبة % التكرار مشكالت التى تواجه المعوقينأهم ال م
 4740 10 نظرة المجتمع إلى المعوق 0
 0440 29 مشكالت أسرية 2
 0240 070 مشكالت مادية 5
 20 42 مشكالت خاصة باالنتقال 4
 4040 90 مشكلة الحصول على عمل 0
 2040 00 مشكالت الزواج 0

التى تواجه المستفيدين هى المشكالت المادية يشير الجدول السابق أن أهم المشكالت     
% من المستفيدين، وهذا يرجع إلى أن أغلبهم من األسر الفقيرة. يلى ذلك  0240وذلك بنسبة 

% من المستفيدين، يلى ذلك نظرة المجتمع إلى  4040مشكالت الحصول على عمل بنسبة 
% من المستفيدين  2040 % من المستفيدين ثم مشكالت الزواج بنسبة 4740المعوق بنسبة 
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% من المستفيدين، وأخيرًا المشكالت األسرية بنسبة  20ثم المشاكل الخاصة باالنتقال بنسبة 
%. ويتضح مما سبق أن غالبية مشكالت المعوقين تتمثل فى قلة اإلمكانيات  0440

ال المجتمعية المقدمة للمعوقين وهذا مرتبط بإمكانيات المجتمع المصرى كمجتمع نامى. و 
هوية الخدمة االجتماعية فى تتفق تلك النتائج مع بحث عبد الكريم العفيفى معوض عن 

حيث أوضح أن أهم  رؤية تحليلية ونظره مستقبلية فى مجال تأهيل المعوقين-مصر
% ومشكلة  57المشكالت التى تواجه المعوق هى نظرة المجتمع إلى المعوق بنسبة 

 % . 05455ذلك المشكالت المادية  % ويلى 20400الحصول على عمل بنسبة 
 ( 29جدول )

 277يوضح أهم المقترحات لتطوير خدمات المكاتب من وجهة نظر المستفيدين   ن = 
 النسبة % التكرار المقترحات لتطوير خدمات المكاتب م
 0540 20 توفير الكوادر البشرية الالزمة للعمل بالمكاتب  0
 5040 05 مكاتب لتحسين أدائهمعقد دورات تدريبية للعاملين بال 2
 42 14 زيادة اإلعانات المقدمة للمستفيدين من خدمات المكاتب 5
 0 07 توفير الدعم الفنى الالزم للمكاتب 4
 4040 15 توفير التمويل الكافى لتغطية الخدمات المقدمة من المكاتب 0
 51 00 تبسيط اللوائح واإلجراءات المستخدمة بالمكاتب 0
% من المستفيدين تري ضرورة زيادة اإلعانات المقدمة  42ر الجدول السابق أن يشي    

للمستفيدين من خدمات المكاتب وخاصة أن الخدمات متعددة وبالتالى فهى تحتاج إلى الدعم 
% من المستفيدين على ضرورة زيادة التمويل الكافى 4040المالى المناسب، بينما يرى 
المكاتب وقد يرجع ذلك إلى طبيعة المستوى االقتصادى البسيط لتغطية الخدمات التى تقدمها 

للمستفيدين وبالتالى فهم حاجة ماسة إلى توفير الدعم المادى حتى يواجهوا كثيرًا من أعبائها 
% من المستفيدين ضرورة تبسيط اللوائح واإلجراءات 51المالية الصعبة. بينما يرى 

الت المستفيدة من المكاتب وذلك من خالل المستخدمة بالمكاتب وذلك بسبب كثرة الحا
تقديمها بصورة أفضل من الصورة التى عليها حاليًا حتى يشعر المستفيدون بالرضا وهم 

% من المستفيدين على ضرورة عقد دورات  50يحصلون على خدمات المكاتب . كما يرى 
ن بالمكاتب إلى دورات تدريبية للعاملين بالمكاتب لتحسين أدائهم وقد يرجع ذلك لحاجة العاملي
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%  0540تدريبية ترفع من مستواهم العلمى والمهنى حتى يرتقى العمل بالمكاتب . بينما يرى 
من نسبة المستفيدين من خدمات المكاتب على ضرورة توفير الكوادر البشرية الالزمة للعمل 

ين من خدمات بالمكاتب وذلك بسبب كثرة الخدمات التى تقدمها المكاتب وكثرة عدد المستفيد
المكاتب لذلك يلزم توافر الكوادر البشرية لكى تواكب التطورات الحديثة فى العمل مع 

% من المستفيدين على ضرورة توفير الدعم الفنى للمكاتب وذلك  0المعوقين . بينما أكد 
 لحاجة العاملين بالمكاتب للعديد من الدورات الفنية لتدريب العاملين بالمكاتب على التعامل

 مع المعوق على أحدث مستوى فنى فى الوقت الحاضر .
 نتائج استمارة استبيان األخصائيين االجتماعيين  
 ( 57جدول )

 20ن =  يوضح النوع لألخصائيين االجتماعيين
 النسبة % التكرار النوع م
 14 20 ذكر 0
 00 4 أنثى 2
 077 20 المجموع 

ائيين من الذكور وهى نسبة كبيرة جدًا، وقد % من األخص 14يشير الجدول السابق أن      
يرجع ذلك إلى طبيعة العمل مع المعوقين تحتاج إلى نظام ونوعية خاصة فى التعامل نجدها 

% من األخصائيين االجتماعيين هم من 00متوفرة فى الذكور عنها فى اإلناث ونجد أن 
تب تتطلب الذكور نظرًا اإلناث وهى نسبة صغيرة، ويرجع ذلك إلى أن طبيعة العمل بالمكا

التساع تبعيات المكاتب فى القرى والنجوع وهذا يتنافى مع طبيعة المرأة. وبالتالى نحن نقترح 
زيادة عدد العاملين من اإلناث داخل المكاتب وذلك لطبيعة الدور الهام الذى يؤدونه داخل 

 مكاتب التأهيل .
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 (50جدول )
 20ن =    ين .يبين توزيع السن لألخصائيين اإلجتماعي 

 النسبة % التكرار فئات السن م
 24 0 سنة 57أقل من  0
 47 07 سنة47  - 57من  2
 24 0 سنة07  – 47من  5
 02 5 سنة  فأكثر07 4
 077 20 المجموع 
% من األخصائيين االجتماعيين يقعوا فى الفئة العمرية  47يشير الجدول السابق أن      
% من األخصائيين يقعون فى الفئة العمرية من  24ونجد أن  47إلى أقل من  سنة 57من 
%  52سنة وأخيرًا  57سنة ونفس النسبة يقعون فى الفئة العمرية من أقل من  07:  47

عامًا . ولما كان األخصائيون االجتماعيون الغالبية  07يقعون فى الفئة العمرية أكثر من 
م مزيج من الشباب والخبرة فى مجال العظمى منهم منتدبون من الشئون االجتماعية فه

 التأهيل االجتماعى للمعوقين .
 (52جدول )

 20ن =  يوضح توزيع األخصائيين االجتماعيين حسب المؤهل الدراسى .
 النسبة % التكرار المؤهل الدراسى م
 01 00 بكالوريوس خدمة اجتماعية 0
 27 0 ليسانس آداب قسم اجتماع 2
 02 5 دراسات عليا 5
 077 20 مجموعال 
% من األخصائيين االجتماعيين من الحاصلين على 01يشير الجدول السابق أن      

% منهم من الحاصلين على ليسانس آداب قسم اجتماع  27بكالوريوس الخدمة االجتماعية 
% حاصلين على دراسات عليا، وهذا يدل على أن األخصائيين مؤهلين علميًا على  02

 مطلوب فى العمل بمجال المعوقين .مستوى تعليمى عالى 
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 (55جدول )
 20ن =    .يبين مدة العمل لألخصائيين االجتماعيين بمجال اإلعاقة 

 النسبة % التكرار مدة العمل بمجال اإلعاقة م
 47 07 سنوات 0من سنة إلى أقل من  0
 44 00 سنوات 07 : 5 2
 00 4 سنوات فأكثر07 5
 077 20 المجموع 

إلى أقل  0% من األخصائيين االجتماعيين لديهم من  44الجدول السابق أن يشير      
% من األخصائيين لديهم من سنة  47سنوات فى العمل بمجال المعوقين وأن نسبة  07من 

سنوات فأكثر، وهذا يدل على  07% من األخصائيين لديهم  00سنوات ،  0إلى أقل من 
خبرة فى مجال العمل ولكن ينقصهم الدورات أن معظم األخصائيين االجتماعيين لديهم 

 التخصصية فى مجال اإلعاقة .
 (54جدول )

 20يبين مدى حصول األخصائيين االجتماعيين على دورات تدريبية من عدمه ن = 
 النسبة % التكرار مدى حصول األخصائيين االجتماعيين على دورات تدريبية م
 01 00 لم يحصلوا على دورات تدريبية 0
 52 1 صلوا على دورات تدريبيةح 2
 077 20 المجموع 
% من األخصائيين االجتماعيين لم يحصلوا على دورات  01يشير الجدول السابق أن       

تدريبية فى مجال المعوقين، وهى نسبة توضح النقص الشديد فى إعداد وصقل االخصائى 
 حصلوا على دورات تدريبية  % من األخصائيين بأنهم 52االجتماعى بمكاتب التأهيل بينما 

 (50جدول )
 02يبين الجهات التى نظمت الدورات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين  ن = 

 النسبة % التكرار الجهة التى نظمت الدورات التدريبية م
 0040 1 وزارة الشئون االجتماعية 0 
 5545 4 اتحاد هيئات الفئات الخاصة والمعوقين 2 
 077 02 المجموع 
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يشير الجدول السابق أن وزارة الشئون االجتماعية تحملت العبء الكبير فى الدورات       
% من األخصائيين يليها االتحاد النوعى لرعاية الفئات الخاصة 0040التدريبية وذلك بنسبة 

% من األخصائيين ويدل هذا على الطابع التقليدى للتدريب فى هذا  5545والمعوقين بنسبة 
 . المجال

 (50جدول )
 20يوضح كيفية التحاق األخصائيين االجتماعيين بعملهم الحالى   ن=

 النسبة % التكرار كيف  التحقت مدة الدورة بالعمل الحالى م
 41 02 رغبتى فى العمل مع هذه الفئة  0 
 01 00 عن طريق الندب من الشئون االجتماعية   2 
 1 2 عن طريق االتصال الشخصى  5 
% من األخصائيين التحقوا بالعمل فى مكاتب التأهيل  01يشير الجدول السابق أن       

االجتماعى للمعوقين عن طريق الندب من الشئون االجتماعية وهى نسبة كبيرة تبرز دور 
% التحقوا بالعمل رغبة فى  41ومساعدة الشئون االجتماعية للمكاتب ما يلى ذلك نسبة  

بة تؤكد أن األخصائيين لديهم استعداد شخصى طيب للتعامل العمل مع هذه الفئة نسبة طي
% التحقوا بالعمل عن طريق االتصال الشخصى وهذه نسبة  1مع المعوقين وأخيرًا نسبة 

 منخفضة جـدًا .
 ( 50جدول )

 20ن =       يبين مدى تواجد فريق العمل بالمكاتب
 غير متواجد متواجد بعض الوقت متواجد دائماً  التخصص م

 النسبة % التكرار % النسبة التكرار النسبة % التكرار
 - - 1 2 92 25 االخصائى االجتماعى  0
 04 00 52 1  4 0 االخصائى النفسى 2
 - - 27 0 17 27 اإلحصائى المهنى  5
 - - 11 22 02 5 الطبيب 4

خصائى % من األخصائيين االجتماعيين أفادوا أن اال 92يشير الجدول السابق أن      
متواجد دائمًا فى المكاتب، وذلك ألن عمل االخصائى االجتماعى هام وحيوى داخل المكاتب 

%من  04وال تستطيع المكاتب أن تؤدى دورها بدون االخصائى االجتماعى. كما تشير أن 
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األخصائيين االجتماعيين أفادوا بعدم تواجد االخصائى النفسى داخل المكاتب وأنه متواجد 
% وهذا يوضح مدى النقص الشديد فى وجود االخصائى النفسى  52بنسبة بعض الوقت 

داخل المكتب مع العلم بأن وجود االخصائى النفسى داخل المكاتب مطلب هام جدًا عند 
فئات المعوقين، ولذلك نوصى بضرورة تواجد االخصائى النفسى بصفة دائمة ومستمرة داخل 

% من األخصائيين  07لمعوقين. بينما أجاب المكاتب لما له من أهمية ودور مع فئات ا
%  من 47االجتماعيين  أفادوا بوجود االخصائى المهنى دائماً فى المكاتب وأفاد 

األخصائيين االجتماعيين  بتواجد االخصائى المهنى بعض الوقت وهذا النسب يتفق مع 
حيث يتطلب  طبيعة دور االخصائى المهنى وفقًا لالئحة الخاصة للعمل بمكاتب التأهيل،

وجود االخصائى المهنى فى المكاتب إلعداد التقارير المهنية ثم متابعة المعوقين خارج 
المكاتب لمعرفة مدى استقرارهم فى التدريب ومدى تقدمهم فى تعلم المهنة. وأكدت النتائج أن 

%وهى نسبة تتفق مع نظام العمل بالمكاتب حيث  11الطبيب يتواجد بعض الوقت بنسبة 
تم الكشف الطبى على المعوقين بمعرفة القومسيون الطبى ألن المكاتب لها مواعيد أنه ي

محددة فيما يتعلق بالنواحى الطبية. وتتفق تلك النتائج مع بحث عبد الكريم العفيفى عن 
هوية الخدمة االجتماعية فى مصر رؤية تحليليه ونظره مستقبلية فى مجال 

أن وجود فريق التأهيل بالمؤسسة يتمثل فى حيث  أوضحت الدراسة  (،1112المعوقين)
%  ولكنها ال تتفق معها مع  17وجود االخصائى االجتماعى بصفة دائمة بنسبة 

% وال االخصائى المهنى حيث أنه موجود 01االخصائى النفسى حيث أنه موجود بنسبة 
م % . ويدل ذلك أن أعضاء الفريق ل01% وال الطبيب حيث أنه موجود بنسبة  0بنسبة 

 يتواجدوا بشكل دائم فى كل األوقات مما يؤثر على طبيعة الخدمات المقدمة داخل المكاتب . 
 ( 51جدول )

 20يوضح الخطوات التى تتبع مع العمالء للحصول على الخدمة من المكاتب . ن=
 النسبة  % التكرار الخطوات التى تتبع مع العميل للحصول على خدمة م
 92 25 خطوات طبية  0
 92 25 طوات إجتماعية وأبحاث إجتماعية خ 2
 17 27 إختبارات نفسية ومقاييس ذكاء 5
 02 01 اإللتحاق  بالتدريب  4
 90 24 المقابله األولى  0



 دور مكاتب التأهيل االجتماعي يف توفري الرعاية االجتماعية لألفراد ذوي اإلعاقة  

           (450)     5102 أغسطس ، 34 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة            

يشير الجدول السابق أن أهم خطوات التأهيل التى تتبع فى تقدم الخدمة للمعوق تبدٌا       
% يتبعها مباشرة الناحيه الطبية  90عليها فى معظم المكاتب بالمقابلة األولى، حيث أكد 

%  17% يتبعها الخطوات النفسية بنسبة  92% ثم  النواحى اإلجتماعية بنسبة  92بنسبة 
%، ومع ذلك فهذا الترتيب يوضح الوضع السائد  02وأخيرًا خطوات التدريب المهنى بنسبة 

لتزامها باألسلوب العلمى فى ترتي ب خطوات تقديم الخدمة وهذا فى غالبية مكاتب التأهيل وا 
 يتفق مع الئحة النظام األساسى لمكاتب التأهيل اإلجتماعى .

 ( 59جدول )
 20يوضح أهم الخدمات التى تقدمها مكاتب التأهيل لعمالئها. ن = 

 النسبة % التكرار يوضح أهم الخدمات التى تقدم للعمالء م
 90 24 خدمات التدريب والتاهيل المهنى وشهادة التدريب  0
 17 27 خدمات  طبية 2
 02 01 خدمات إجتماعية 5
ختبارات ذكاء 4  52 1 خدمات نفسية وا 
 27 0 خدمات األجهزه التعويضية 0
 00 4 خدمات ألسـرة المعاق 0
يشير الجدول السابق أن أهم الخدمات التى تقدمها مكاتب التأهيل اإلجتماعى هى       

%  17% يليها الخدمات الطبية بنسبة  90لتأهيل بنسبة خدمات التدريب المهنى وشهادات ا
ختبارات الذكاء بنسبة  02ثم الخدمات اإلجتماعية بنسبة  %  52% ثم الخدمات النفسية وا 

% وتتفق  00% ثم خدمات ألسرة المعوق بنسبة  27ثم خدمات األجهزه التعويضية بنسبة 
 ستفيدين .( فى اإلستمارة الخاصة بالم20تلك النتائج من جدول )

 ( 47جدول )
 20يوضح  رأى األخصائيين اإلجتماعيين فى الخدمات التى تقدم للعمالء .ن =  

 النسبة % التكرار الرأى فى الخدمات التى تقدم للعمالء م
 00 4 كافية 0    
 47 07 غير كافية   2    
 44 00 كافـية  الى حد ما   5    

  20 077 



 د. عفاف إمساعيل خرياهلل                              

         5102 أغسطس ،34 دلعدا ،النفسي اإلرشاد مركز،النفسي اإلرشاد جملة 

)500) 

بق إلى أن الخدمات التى تقدم للعمالء بمكاتب التأهيل كافية لحد يشير الجدول السا       
% وهذا يؤكد  00% وكافية بنسبة  47% من األخصائيين وغير كافية بنسبة  44ما بنسبة 

أن خدمات مكاتب التأهيل فى حاجه إلى تطور متناسب مع العصر الحديث وأن تتعاون 
 نياألخصائي أنللمعوقين وهذا يدل على الجهات األهلية والحكومية لتوفير خدمات أفضل 

االجتماعيين فى مجال المعوقين غير راضين بشكل كافى عن مستوى هذه الخدمات التى 
أنهم القائمون على العمل فى هذا المكاتب مما يستدعى  وخاصةتقدمها مكاتب التأهيل 

 ضرورة تحسين هذه الخدمات إلى األفضل .
 (40جدول )

 07الخدمات التى تقدم للعمالء.   ن =  يوضح أسباب عدم كفاية 
 النسبة % التكرار أسباب عدم كفاية هذه الخدمات م
 57 5 عدم وجود فريق التأهيل المتكامل 0
 07 0 عدم وجود إمكانيات لتقديم خدمات متكاملة 2
 27 2 عدم تعاون الجمعيات مع مكاتب التأهيل  5
 07 0 عدم كفاية الحوافز التى تصرف للعاملين 4

يشير الجدول السابق إلى أن عدم وجود إمكانيات لتقديم خدمات متكاملة من أهم أسباب 
% يليها عدم كفاية الحوافز التى تقدم  07عدم كفاية الخدمات للمعوقين وذلك بنسبة 

% ثم يأتى بعد ذلك عدم وجود فريق التأهيل المتكامل  07لألخصائيين اإلجتماعيين بنسبة 
%  27ى ذلك عدم وجود تعاون بين الجمعيات ومكاتب التأهيل بنسبة %، ويل 57بنسبة 

وهذا يؤكد على ضرورة اإلهتمام من جانب الدولة وزيادة دور الجمعيات األهلية ومساهمتها 
مع توفير الحافز المادى المناسب لجهودهم وأخيرًا على ضرورة توفير مقومات فى تأهيل 

كل مكتب يؤدى دوره على أكمل وجه . وتتفق تلك المعوقين بتوافر فريق تأهيل متكامل ل
عبد الكريم العفيفى بعنوان هوية الخدمة اإلجتماعية فى مصر رؤية النتائج مع بحث 

حيث أوضحت الدراسة أنه من أهم أسباب عدم كفاية ( 1112) تحليلية ونظرة مستقبلية
 الخدمات للمعوقين هى عدم وجود إمكانيات لتقديم خدمات متكاملة . 
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 ( 42جدول  )
 20يوضح أهم المهن التى تتوافر فى المكاتب وتتفق مع المعوق وسوق العمل ن =  
 النسبة % التكرار المهن اتى تتوافر فى المكاتب م
 17 27 النجارة  0  
 01 00 حياكه وتريكو 2  
 00 04 استورجـى 5  
 47 07 أعمال تليفون  4  
 21 0 طباعة  0  
 21 0 سباكة 0  
 21 0 حداده 0  
 52 1 سجاد وكليم 1  

يشير الجدول السابق والذى يوضح أهم المهن التى تتوافر فى المكاتب و تتفق مع المعوق 
 01% مهنة النجارة و 17وسوق العمل من وجه نظر األخصائيين اإلجتماعيين تتمثل فى 

% مهنة  52% مهنة أعمال التليفون  47%مهنة االستورجى و 00% حياكة وتريكو و
 % لمهنتى الطباعة والسباكة والحدادة. 21السجاد والكليم و

 (45جدول )
 20ن =  يوضح دور األخصائى اإلجتماعى بمكاتب التأهيل اإلجتماعى 

 النسبة % التكرار دور األخصائى اإلجتماعى م
 0240 00 يقدم تسهيالت للحصول على شهادات تأهيل  0 
 0540 04 ر فى التدريبمساعدة المعوق على اإلستمرا 2 
 0440 02 مساعدة المعوق على اإلعتماد على نفسه  5 
 0140 00 العمل على رفع الروح المعنويه للمعوق 4 
 4040 07 يقدم تسهيالت للحصول على بطاقة إثبات شخصية معوق  0 
 9 2 حل المشاكل االسريه للمعوق  0 
 0240 00 عمل بحث إجتماعى للمعوق 0 
 0140 4 تراك مع االخصائى النفسى  فى كتابة تقرير عن الحالهاإلش 1 
 9 2 اإلشتراك فى لجــان التأهيل واألجهزه التعويضية   9 
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يشير الجدول السابق والذى يوضح دور األخصائي اإلجتماعى بمكاتب التأهيل إلى أن     
خصائى % من األخصائيين اإلجتماعيين أوضحوا أن من أهم أدوار األ 0240نسبة 

اإلجتماعى بمكاتب التأهيل هو عمل األبحاث اإلجتماعية وبنفس النسبة أيضًا تقدم 
% من األخصائيين أن العمل  01التسهيالت للحصول على شهادة التأهيل. بينما أوضح 

على رفع الروح المعنوية للمعوق من أهم أدوار األخصائى اإلجتماعى  يلى ذلك مساعدة 
% ثم مساعدة المعوق فى اإلعتماد على  0540فى التدريب بنسبة المعوق على اإلستمرار 

%  0140% يلى ذلك تقديم تسهيالت للحصول على بطاقة معوق بنسبة  0440نفسه بنسبة 
% األشتراك فى لجان التأهيل األجهزه  9وأخيرًا حل المشاكل االسريه للمعاق بنسبة 

تب التأهيل ولكن الزال األخصائيين التعويضية. ويوضح ذلك دوراألخصائى اإلجتماعى بمكا
فى حاجة إلى تدريب وصقل معرفى حتى  يتمكنوا من مساعدة المعوق أفضل ما يمكن من 

 خالل طاقته وقدراته المتبقيه لديه .
 ( 44جدول )

 20يوضح أهم المعوقات التى تواجه مكاتب التأهيل اإلجتماعى  ن = 
 % ك ماعىالمعوقات التى تواجه مكاتب التأهيل اإلجت م
 4 0 ضعف اإلمكانيات البشرية  0 
 21 0 عدم وجود متخصصين فى مجال المعوقين  2
 17 27 عدم حصول االخصائى االجتماعى على دورات متقدمه فى مجال المعوقين  5 
 02 5 عدم الفهم الصحيح لعملية التأهيل  4 
 24 0 ضعف اللوائح والقوانين الميسرة للعمل بالمكاتب  0 
 24 0 ضعف البيانات والمعلومات المجودة بالمكاتب  0 
 21 0 ضعف تناسب خدمات المكاتب مع العدد المتوقع من أفراد المجتمع 0
 04 00 ضعف اإلمكانيات المادية  1
يشير الجدول السابق أن من أهم المعوقات التى تواجه مكاتب التأهيل االجتماعى      

ين اإلجتماعيين على دورات متقدمه فى مجال اإلعاقة للمعوقين هى عدم حصول األخصائي
% من المستفيدين، وقد يرجع ذلك إلى عدم وضع برامج تدريبية مناسبة  17وذلك بنسبة 

% وهى نسبة كبيرة،  04للمكاتب. يلى ذلك من المعوقات ضعف اإلمكانيات المادية بنسبة 
وبالتالى فهناك  ةت كبيرة ومتنوعوقد يرجع ذلك إلى أن العمل مع المعوقين يحتاج إلى خدما
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حاجة إلى إمكانيات مادية.ويتفق ذلك مع دراسة عبدالكريم العفيفى عن )هوية الخدمة 
(، 0992اإلجتماعية فى مصر( رؤية تحليلية ونظرة مستقبلية فى مجال تأهيل المعوقين)

كفاية حيث أوضحت الدراسة أن عدم وجود إمكانيات لتقديم الخدمات من أهم أسباب عدم 
% . يلى ذلك من المعوقات عدم وجود متخصصين  50492الخدمات للمعوقين وذلك بنسبة 

فى مجال المعوقين وكذلك عدم تناسب خدمات المكاتب مع العدد المتوقع من أفراد المجتمع 
%.وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود المتخصصين فى مجال المعوقين وهى  21بنسبة واحدة 

 أن خدمات التأهيل فى المحافظة محصورة على مكاتب التأهيل .نسبة قليلة ترجع إلى 
% وقد يرجع ذلك إلى ضغط  24يلى ذلك من المعوقات ضعف اللوائح والقوانين بنسبة 

% من المعوقات ضعف البيانات 24العمل بالمكاتب، يلى ذلك بنفس النسبة السابقة 
شىء هام وضرورى وقد  ةحيحوالمعلومات داخل المكاتب فوجود البيانات والمعلومات الص

 يرجع ذلك إلى أسباب مـادية.
%  وقد يرجع ذلك  02يلى ذلك من المعوقات عدم الفهم الصحيح لعملية التأهيل بنسبة     

إلى عدم وجود برامج تدريب بالمكاتب . يلى ذلك من المعوقات ضعف اإلمكانيات البشرية 
د عدد كبير من األخصائيين بمكاتب % وهى نسبة صغيرة وقد يرجع ذلك إلى وجو  4بنسبة 

التأهيل وكذلك معظم العاملين بالمكاتب بإستثناء عدم وجود األخصائى النفسى بالمكاتب. 
مديحة مصطفى فتحى عن دور األخصائى اإلجتماعى فى  دراسةوتتفق تلك النتائج  مع 

د أن هناك التى تؤك (1115تنمية العمل الفريقى فى مؤسسات التأهيل السمعى والتخاطبى)
العديد من المعوقات التى تواجه ممارسات األخصائى اإلجتماعى للعمل فى  مؤسسات 

 التأهيل.
وتتفق تلك النتائج أيضًا مع دراسة مديحة مصطفى فتحى وعنوانها فعالية نموذج للتدخل     

ل  المهنى لتنمية مهارات تنظيم المجتمع لألخصائيين اإلجتماعيين العاملين فى مجال  تأهي
لألخصائيين اإلجتماعيين فى  المخططة التدريبيةالدورات  أهميةالمعوقين، فقد توصلت إلى 

 مجال تأهيل المعوقين.             
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 (40جدول )
 20ن =  يوضح التصور المستقبلى لتطوير مكاتب التأهيل اإلجتماعى من وجهة نظراألخصائيين اإلجتماعيين. 

 % ك ب التأهيل اإلجتماعىالتصور المستقبلى لتطوير مكات م
 14 20 عمل دورات تدريبة متخصصة فى مجال اإلعاقة 0
 44 00 تطوير حفظ البيانات والمعلومات بالمكاتب 2
 44 00 زيادة التشريعات القائمة حاليًا فى مجال المعوقين طبقًا للتغيرات فى المجتمع  5
 00 4 زيادة وعى وفهم األخصائى لعمليه التأهيل 4
 44 00 ناول الخبرات من خالل الزيارات والتشريعات المستمرةت 0
 00 04 تطور مفهوم التأهيل لكى  يعمل بتركيز على األسرة والمجتمع 0
 00 00 زيادة حوافز العاملين بالمكاتب 0
يشير الجدول السابق والذى يوضح التصور المستقبلى لتطوير مكاتب الـتأهيل     

األخصائيين اإلجتماعيين إلى أن اآلراء المستقبلية لتطوير مكاتب االجتماعى من وجهة نظر 
فى مجال اإلعانة  ةة متخصصيالـتأهيل اإلجتماعى للمعوقين تتمثل فى تنظيم دورات تدريب

ة مستمرة فى مجال ي% وذلك لحاجة العاملين بالمكاتب إلى دورات تدريب 14وذلك بنسبة 
 تأهيل المعوقين.

%، حيث تؤدى زيادة  07زيادة حوافز العاملين بالمكاتب وذلك بنسبة يلى ذلك )من اآلراء(  
الحوافز الى تشجيع العاملين على العمل، وأن لكل جهد مقابل مادى يشجع على العمل 
وبالتالى يؤدى إلى تحسين خدمات المكاتب يلى ذلك تطور مفهوم التأهيل لكى يشمل األسرة 

وم التأهيل لكى يشمل األسرة والمجتمع حيث أن % البد أن يتطور مفه 00والمجتمع بنسبة 
 األسرة هى البنية األساسية التى يعيش فيها المعوق .

% تطوير حفظ البيانات والمعلومات بالمكاتب ويؤدى  44يلى ذلك )من اآلراء( بنسبة     
% إعادة  44ذلك إلى تحسين وتطوير الخدمات داخل المكاتب . يلى ذلك بنفس النسبة 

التشريعات القائمة حاليًا فى مجال المعوقين طبقًا  للتغيرات فى المجتمع حتى  النظر فى
ستخدام أحدث التقنيات فى التعامل مع المعوقين. يلى ذلك  تتالئم مع العصر الحديث وا 

% تبادل الخبرات من خالل الزيارات والنشرات المستمرة وذلك يؤدى إلى  44بنفس النسبة 
  .يدانية والفنية والمعرفية مما يؤدى إلى تقديم خدمة أفضل للمعوقينصقل العاملين بالخبرة الم

 األخصائي%  فالبد أن يدرك  00وأخيرًا زيادة وعى وفهم األخصائى لعملية التأهيل بنسبة 



 دور مكاتب التأهيل االجتماعي يف توفري الرعاية االجتماعية لألفراد ذوي اإلعاقة  

           (453)     5102 أغسطس ، 34 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة            

ة وتبادل الخبرات يعمليات التأهيل المختلفة وأنواعه ويأتى ذلك من خالل الدورات التدريب
 عن اإلعاقة.   ةالحديث بالمعلومات بإلمامة المعرفي

 النتائج العامة للبحث:
ترتبط دائما النتائج بالمقدمات في البحث العلمي لهذا سوف يتم عرض نتائج هذه      

 الدراسة من خالل تساؤالتها:
ما هي إسهامات مكاتب التأهيل االجتماعي النتائج الخاصة بالسؤال الرئيسي الذي مؤداه 

 لخاصة اجتماعيًا؟في رعاية `ذوى االحتياجات ا
عن التساؤالت الفرعية التي تتفرع منه  اإلجابةعن هذا التساؤل  اإلجابةوتتضمن نتائج 

 وهي توفير الرعاية االجتماعية للمعوقين األسئلة التالية :
  ما هي طبيعة دور مكاتب التأهيل االجتماعي في توفير التساؤل الفرعي األول ومؤداه

 حتياجات الخاصة؟ الرعاية االجتماعية لذوى اال
 تمثلت أدوار مكاتب التأهيل االجتماعي فيما يلي:

 -أواًل: تقديم خدمات لذوى االحتياجات الخاصة )خدمات الحصول على شهادة تأهيل
 -خدمات الحصول على بطاقة إثبات شخصية -خدمات الحصول على جهاز تعويضي

 -حياكة -من )النجارةخدمات الحصول على تدريب مهني،والتدريب الحرفي والذي يتض
 -لحام  -زخرفة -طباعة -ميكانيكي سيارات -أعمال كتابيه -أعمال تليفون -استورجي
أعمال الكهرباء(، حيث تراوحت مدة التدريب من أربع  -تعبئة وتغليف -عامل مشتل -سباكة

شهور إلى إثنى عشر شهرًا، وأكد المستفيدين من التدريب علي مناسبة هذه التدريبات 
   فهم وبالتالي حققت تلك التدريبات أعلى استفادة(.لظرو 

ثانيًا: خدمات األخصائيين االجتماعيين بالمكاتب والتي تمثلت فيما يلي)جعل المعوق يثق 
يسهل إجراءات الحصول على شهادة  -يشجع المعوقين على االستمرار بالتدريب-في نفسه
 يساعد المعوق في االعتماد على نفسه( -التأهيل
ذلك تساهم مكاتب تأهيل المعوقين في اشباع حاجاتهم، حيث تتمثل في حرص ك    

العاملين على بذل ما فى وسعهم لخدمة العمالء وقد يرجع ذلك إلى فهم العاملين بالمكتب 
لى رغبتهم الصادقة فى مساعدة المعوقين فى الحصول على  لطبيعة عملهم داخل المكتب وا 
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كتب للخدمات التى يحتاجها العمالء فعاًل، وقد يرجع ذلك الخدمات الممكنة، كذلك تقديم الم
إلى تنوع الخدمات التى يقدمها المكتب، باإلضافة إلى حرص مكاتب التأهيل المهني على 
االستجابة الحتياجات العمالء وهذا يوضح مدى جهد المكتب فى تلبية حاجات المعوقين، 

نسبة  قليلة جدًا تدل على أن الخدمة  كذلك تقديم المكاتب الخدمة فى الوقت المناسب وهى
 تأخذ وقت طويل جدًا لتقديمها .

  ما هي الصعوبات التي تحد من دور هذه المكاتب في التساؤل الفرعي الثاني ومؤداه
 توفير الرعاية االجتماعية للمعوقين؟  وتمثلت تلك الصعوبات فيما يلي

عدم وجود -مكانيات داخل الورشوالتي تتضمن )قلة اإل صعوبات تواجه العملية التدريبية
 االشراف غير جيد(. -عدم الرغبة في تعلم المهن -مبالغ كافية للمعيشة

والتي تمثلت في )طول إجراءات الحصول  صعوبات تواجه عملية الحصول على الخدمات
عدم تقدير العاملين بالمكاتب  -عدم وجود إماكن كافية لالنتظار -على الخدمة بالمكاتب

عدم تفرغ األخصائيين  -تعقد إجراءات الحصول على الخدمة -عمالءلمشاعر ال
 االجتماعيين لبحث كل حالة على حدة(.

، حيث عدم توافر الموصالت العامة صعوبات تتعلق بالوصول إلى مكاتب التأهيل المهني
كذلك ألن المكاتب في الغالب تكون بعيدة عن أمكان سكن المعاقين  -للذهاب إلى المكاتب

لسبب فى عدم استفادتهم من خدمات المكاتب حيث أن المستفيدين يعيش أغلبهم فى وهو ا
 القرى وبالتالى فإن المكاتب بعيدة عن مكان سكنهم.

  ما هي المقترحات التي يمكن من خاللها التغلب على التساؤل الفرعي الثالث ومؤداه
 هذه الصعوبات؟ 

من خدمات المكاتب وخاصة أن الخدمات ضرورة زيادة اإلعانات المقدمة للمستفيدين      
متعددة وبالتالى فهى تحتاج إلى الدعم المالى المناسب، لذلك فإن توفير الدعم المالى لها من 
طبيعة هذه الخدمات، كذلك ضرورة زيادة التمويل الكافى لتغطية الخدمات التى تقدمها 

للمستفيدين وبالتالى فهناك  المكاتب، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة المستوى االقتصادى المتدنى
حاجة ماسة إلى توفير الدعم المادى حتى تواجه كثيرًا من أعبائها المالية الصعبة. باإلضافة 
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إلى ضرورة تبسيط اللوائح واإلجراءات المستخدمة بالمكاتب وذلك بسبب كثرة الحاالت 
يها حاليًا حتى المستفيدة من المكاتب حتي يمكن تقديمها بصورة أفضل من الصورة التى عل

يشعر المستفيدون بالرضا وهم يحصلون على خدمات المكاتب. كذلك ضرورة عقد دورات 
تدريبية للعاملين بالمكاتب لتحسين أدائهم وترجع حاجة العاملين بالمكاتب إلى دورات تدريبية 
لرفع مستواهم العلمى والمهنى حتى يرتقى العمل بالمكاتب. باإلضافة إلى ضرورة توفير 

لكوادر البشرية الالزمة للعمل بالمكاتب لكثرة الخدمات التى تقدمها المكاتب وزيادة أعداد ا
المستفيدين من خدمات المكاتب لذلك يلزم توفير الكوادر البشرية لكى تواكب التطورات 
الحديثة فى العمل مع المعوقين. كذلك ضرورة توفير الدعم الفنى للمكاتب وذلك لحاجة 

اتب للعديد من الدورات الفنية لتدريب العاملين بالمكاتب على التعامل مع العاملين بالمك
  المعوق على أحدث مستوى فنى فى الوقت الحاضر.
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 :املراجع
 أواًل المراجع العربية:

(: سياســـة وزارة الشـــئون االجتماعيـــة فـــى مجـــال 0910إبـــراهيم، أمـــين وكمـــال، مصـــطفى) .0
إتحـاد ، المـؤتمر العلمـى الثـانىبرعايتهم،  ةلمعنيــرعاية المعوقين وتنسيق جهود الوزارات ا

 ، القاهرة.رعاية الفئات الخاصة والمعوقين
(: أثـــر ممارســـة الخدمـــة االجتماعيـــة فـــى تقبـــل المصـــاب 0909أبـــو العـــال، زينـــب حســـين) .2

غيـــر منشـــورة، كليـــة الخدمـــة االجتماعيـــة، جامعـــة حلـــوان،  رســـالة دكتـــوراهبـــالبتر لذاتـــه، 
 القاهرة.

الخدمــة االجتماعيــة (: 0910زينــب ويوســف، قدريــة وعبــد العــال، هــدى محمــد) العــال، أبــو .5
 كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان فى محيط الفئات الخاصة،

(: دراســة اجتماعيــة عــن العالقــة بــين خــدمات التأهيــل واســتعادة 0904أبــو العــال، زينــب) .4
شـــورة ، كليـــة الخدمـــة غيـــر من رســـالة ماجســـتير القـــدرة علـــى اإلنتـــاج لمبتـــورى األطـــراف،

 االجتماعية، جامعة حلوان، القاهرة .
المـــؤتمر الرابـــع اتحـــاد (: سياســـة قوميـــة للحـــد مـــن اإلعاقـــة، 0911أبـــو المعـــاطى، مـــاهر) .0

 القاهرة. هيئات رعاية الفئات  الخاصة والمعوقين،
 السعودية.  ،، مكتبة تهامة، جدةالرعاية التربوية للمكفوفين(: 0912أحمد، لطفى بركات) .0
، دار المعرفـــة الجـــامعى، تصـــميم وتنفيـــذ البحـــث االجتمـــاعى(: 0910أحمـــد، محمـــد ســـيد) .0

 اإلسكندرية.
 جامعة القاهرة، كلية الحقوق. علم العقاب،(: 0991آمال) أنور، يسرى وعثمان، .1
، مطبعــــة معجــــم مصــــطلحات الرعايــــة والتنميــــة اإلجتماعيــــة(: 0910بــــدوى، أحمــــد ذكــــى) .9

 نهضة مصر، القاهرة.
، الخدمــــة االجتماعيــــة ورعايــــة المعــــوقينل، مخلــــوف، إقبــــال إبــــراهيم)د.ت(: بشــــير، إقبــــا .07

 المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية.
 الخدمــة االجتماعيــة فــى المجــال الطبــى والتأهيــل،(: 0912بشـير، إقبــال محمــد وآخــرون) .00

 المكتب الجامعى الحديث، األسكندرية.
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 . ماعية مع الفئات الخاصةمذكرات فى الخدمة االجت(: 0910توفيق، محمد نجيب) .02
ـــدى، كـــرم محمـــد) .05 (: فلســـفة خدمـــة الجماعـــة بـــين المفهـــوم النظـــرى والتطبيـــق 0910الجن

 ، جامعة حلوان، القاهرة.لكلية الخدمة  اإلجتماعية،  المؤتمر العلمى األولالعلمى، 
، دار طــرق البحــث االجتمــاعى(: 0997الجــوهرى، محمــد محمــود، الخريجــى، عبــد اهلل ) .04

 لنشر والتوزيع ، القاهرة.الثقافة ل
 ، مكتبة وهبه، القاهرة.أصول البحث االجتماعى(: 0900حسن، عبد الباسط محمد) .00
 ، مكتبة وهبة، القاهرة.التنمية االجتماعية(: 0990حسن، عبد الباسط) .00
، دار الفكـــر ســـيكولوجية غيـــر العـــاديين وتـــربيتهم( : 0910حســـين، محمـــد عبـــد المـــؤمن) .00

 الجامعى، اإلسكندرية.
 ، دار المجتمع العربى، القاهرة.أسس علم النفس االجتماعى(: 0909زة، مختار)حم .01
جامعـة  المـؤتمر الثالـث، ،خدمات التأهيل فى مصر (:0910الحمصانى، صالح الدين) .09

 الشعوب اإلسالمية والعربية، القاهرة.
مؤتمر بيئة (: الخدمة االجتماعية ورعاية المعوقين، 0995خاطر،أحمد مصطفى محمد) .27

 ، القاهرة.دمة االجتماعية والمتغيرات المعاصرة فى مصر المواجهة والواقعيةالخ
(: دور الرياضــــة فــــى التــــرويح والتأهيــــل البــــدنى والنفســـــى 0901رســــمى، ناديــــة حســــن) .20

غيــر منشــورة ، كليــة التربيــة الرياضــية للبنــات، جامعــة  رســالة دكتــوراه للمعــوقين جســميًا ،
 حلوان ، القاهرة.

(: دراســـة ألهـــم مشـــاكل المعـــاقين مـــع التركيـــز علـــى معـــاقى 0909)الســـيد، الســـيد أيـــوب .22
 غير منشورة، كلية التجارة، جامعة الزقازيق. رسالة ماجستيرالحروب، 

، دار الفكـــر علـــم الــنفس اإلحصـــائى وقيــاس العقـــل البشــرى(: 0912الســيد، فـــؤاد البهــى) .25
 العربى، القاهرة.

صــائى االجتمــاعى بجمعيــات (، تقــويم دور األخ2777شــاكر، حســين محمــد ســيد محمــد) .24
تأهيل المعوقين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة القـاهرة 

 ، فرع الفيوم.
 ، المكتب الجامعى الحديث،  اإلسكندرية .تأهيل معوقين(: 0912شرف، إسماعيل) .20
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معـــوق ســـيكولوجية الطفـــل ال(: 0909عبـــد الـــرحيم، عبـــد المجيـــد ، احمـــد، لطفـــى بركـــات) .20
 ،مكتبة النهضة المصرية، القاهرة. وتربيته

 . الخدمة االجتماعية فى مجال الفئات الخاصة(: 0914عبد العظيم، صفاء وآخرون) .20
التأهيــــل المهنــــى واالجتمــــاعي لألطفــــال المعــــوقين  (:0910عبــــد اللطيــــف، رشــــاد أحمــــد) .21

ملكـــة العربيــــة ، الموعالقتـــه بالتنميـــة، دراســـة تطبيقيــــة بمراكـــز التأهيـــل المهنــــى بالريـــاض
 السعودية، وزارة التخطيط، ندوة الطفل والتنمية، الرياض.

(: العالقــة بــين ممارســة طريقــة العمــل مــع الجماعــات 0917عبــد المحســن، عبــد الحميــد) .29
غير منشورة   رسالة دكتوراهفى محيط الخدمة االجتماعية والتأهيل االجتماعى للمسنين ، 

 القاهرة. وان،، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حل
، مكتبــــة الرعايــــة االجتماعيــــة للمعــــوقين(: 0997عثمــــان، عبــــد الفتــــاح و ناشــــد،عطيات) .57

 القاهرة. األنجلو،
(: العالقــــة بــــين ممارســــة طريقــــة العمــــل مــــع الجماعــــات 0910)إبــــراهيمعجمــــى، فوقيـــــة  .50

مـة غير منشورة، كليـة الخد رسالة دكتوراهواالستفادة من برامج التدريب المهنى للمعاقين، 
 االجتماعية، جامعة حلوان . 

(: دراسة تقويمية لممارسة طريقـة العمـل مـع الجماعـات 0911عطية، السيد عبد الحميد) .52
غيــــر منشــــورة، كليــــة الخدمــــة  دكتــــوراهرســــالة فــــى مؤسســــات التأهيــــل المهنــــى للمعــــاقين، 
 االجتماعية ، جامعة القاهرة ، فرع الفيوم.

اليــــة نمــــوذج للتــــدخل المهنــــى لتنميــــة (: دراســــة عــــن فع0990فتحــــى، مديحــــة مصــــطفى) .55
مهارات تنظيم المجتمع لألخصـائيين االجتمـاعيين العـاملين فـى مجـال تأهيـل المعـوقين ، 

 .مجلة القاهرة للخدمة االجتماعيةالمعهد العلى للخدمة االجتماعية ، 
(: دور الخدمة االجتماعية فى دعم وتطـوير السـلوك اإليجـابى 0910فهمى، محمد سيد) .54

غيــر منشــورة، كليــة اآلداب، معهــد العلــوم االجتماعيــة،  رســالة ماجســتيرعــوقين، عنــد الم
 جامعة اإلسكندرية.

(: العمـــل مـــع الجماعـــات فـــى محـــيط الخدمـــة االجتماعيـــة 0910)نمحمـــود، إلهـــام حســـي .50
غيـــر منشـــورة، بكليـــة الخدمـــة االجتماعيـــة،  رســـالة ماجســـتيرودورة فـــى تأهيـــل المعـــوقين، 

 جامعة حلوان.
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(: الرعاية االجتماعية للمعوقين أثرها فـى إدمـاجهم فـى الحيـاة 0910)هعبد محمود، على .50
 ، القاهرة.المؤتمر الثالث اتحاد رعاية الفئات الخاصة والمعوقينالعامة، 

، مكتبـــة اإلرشـــاد النفســـى والتوجيـــه التربـــوى والمهنـــى(: 0900مرســـى، ســـيد عبـــد الحميـــد) .50
 .0900الخانجى، القاهرة ، 

المــؤتمر  (: عالقــة الوراثــة لعــالج العيــون وكــف البصــر،0991) ثالمركــز القــومى للبحــو  .51
 ، القاهرة.العلمى لطب العيون

رؤيـــة  -(: هويـــة الخدمـــة االجتماعيـــة فـــى مصـــر0992معـــوض، عبـــد الكـــريم العفيفـــى) .59
، المـؤتمر الـدولى للخدمـة االجتماعيـةتحليلية ونظره مستقبلية فى مجال تأهيل المعـوقين، 

 جتماعية بالقاهرة.المعهد العالي للخدمة اال
لرعايـــة الطبيـــة والتأهيليـــة مـــن منظـــور الخدمـــة ا(: 0990المليجــى، إبـــراهيم عبـــد الهـــادى) .47

 ، المكتب الجامعى الحديث، اإلسكندرية.االجتماعية
(: العالقة بين ممارسة سيكولوجية الذات والتوافق 0919النجار، مصطفى الحسينى) .40

غير منشورة، كلية  رسالة دكتوراهع ، النفسي االجتماعي لألطفال الصم وضعاف السم
 الخدمة االجتماعية ، جامعة القاهرة ، فرع الفيوم.

 ، مكتبة القاهرة الحديثة، الخدمة االجتماعية الطبية والتأهيل(: 0905نور، عبد المنعم) .42
 دراسات حول االتجاهات الحديثة فى رعاية وتأهيل: 0995)وزارة الشئون االجتماعية .45

 ،اإلدارة العامة للتأهيل، القاهرة. لخاصة للمعوقينذوى االحتياجات ا
(: دراسات حول االتجاهات الحديثة فى رعاية وتأهيل 0995)وزارة الشئون االجتماعية .44

 ذوى االحتياجات الخاصة المعوقين، اإلدارة العامة للتأهيل القاهرة.
ية للمعوقين، )د. ت(: التأهيل اإلجتماعى مدخل الحياة الطبيعوزارة الشئون االجتماعية .40

 اإلدارة العامة للتأهيل اإلجتماعى، القاهرة.
)د. ت(: الالئحة الداخلية لمكاتب التأهيل اإلجتماعى للمعوقين، وزارة الشئون االجتماعية .40

 اإلدارة العامة للتأهيل ، القاهرة .
أهيل )د.ت(: الالئحة التنفيذية لمكاتب التأهيل، اإلدارة العامة للتاالجتماعية وزارة الشئون .40

 االجتماعي، القاهرة .
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