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  :مقدمة 
 

ام       ى االهتم دايتها األول ذ ب ة الخاصة من ه التربي زت ب ا تمي م م ل أه ين  لع ة ب الفروق الفردي ب
ًا      المتعلمين؛ فهي تشمل تكييف العملية والبيئة التعليمية بهدف ون جوهري ذين يختلف ة ال تمكين الطلب

ه    سمح ب ا ت صى م وغ أق ن بل رين م ة اآلخ ن الطلب تقاللية  ع صيل واس و، وتح ن نم اتهم م  .إمكان
ذين           راد ال ا عن          آذلك تختلف سمات األف ى اختالف أنواعه ة عل املون مع حاالت اإلعاق يتع

ع   املون م ذين يتع راد ال مات األف م  س ك بحك ة ، وذل االت العادي ارات،  الح نهج والمه ة الم  طبيع
اك من    ا هن ًا           والتواصل، وإلى م اقين يختلف آم ه للمع يم والتوجي ذا التعل رات التي تجعل ه المتغي

ة   ونوعًا عن التعليم الموجه إلى الحاالت العادية؛ فالمدرس الذي يعلم لهذه الفئات سواء أآانت إعاق
ة  تعلم    Mental Retardation عقلي ة  Learning Disabilities ، أو صعوبات في ال  واإلعاق

ة الجسمية   Visual Imairmentالبصرية  سمعية    Physical واإلعاق ة ال  Hearing واإلعاق
سلوك   اقين      Behavior Disorders واضطرابات ال ة هؤالء المع ى رعاي املون عل ذلك فالع  ، ل

ى    قاتيتطلب منهم مواجهة المشكالت السلوآية واالنفعالية والعقلية المصاحبة لهذه اإلعا إضافة إل
         . الجديدة عملهم في تدريب هؤالء األفراد على التوافق مع الواقع الجديد لظروفهم

هؤالء األفراد من التوافق مع متطلبات الحياة  وهنا يبرز دور اإلرشاد النفسي والتربوي في تمكين
ل   واحد بل مجموعة من الخبراء والمتخص وهذا الدور ال يقوم به فرد. اليومية ادة تأهي صين في إع

م   ضمن له شكل ي ات ب ذه الفئ ل       ه دعم الكام ى ال افة إل سية، إض صحة النف ق وال ن التواف درًا م ق
ذه      والالمحدود من أهل المعاق سه ، وتكامل األدوار ه اق نف ة،     ، وآذلك من المع ديم الخدم  في تق

دافها الم      من المتوقع أن ى أه ادية والوصول إل شودة في تخفيف    يساعد في نجاح الخدمات اإلرش ن
 .الناجمة عن اإلعاقة لدى المعاقين اآلثار

  
ة         مازالت قضايا تأهيل ورعاية ذوى ستويات اإلقليمي ى الم ام عل االحتياجات الخاصة تلقى االهتم

ا،     القضايا نفسها على المجتمع العربي والعالمية، وفرضت تلك وعي المجتمعي به  نتيجة لتزايد ال
ن الرغم م رة ا ب ود الكبي رة الجه سنوات األخي ي ال ذلت ف ي ب ات  لت ساندة ذوى االحتياج دعم وم  ل
ة    الخاصة سات األهلي ن المؤس د م اعي المتزاي ب االجتم را للطل ة نظ ت ملح ة مازال  إال الحاج

اراً       انوا آب راد سواء آ أم صغارًا،   والحكومية لتقديم الدعم والرعاية النفسية والصحية لهؤالء األف
اً     إضافة إلي ذلك ال يمكن تجاهل اقين عقلي ق ضغوطا      تزايد طموح أسر األشخاص المع ذي خل ال

بتطوير برامجها، وتحديث   آبيرة على المؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة لمقابلة تلك المتغيرات
  .الخدمات التأهيلية المقدمة لهؤالء األفراد

 
ة ب         شارآة حقيقي دما تحدث م ة إال عن ن تكون فعال ع ومقابلة التحديات السابقة ل المؤسسات   ين جمي

ال   ة المج ًا وإتاح اقين عقلي ل األشخاص المع ة وتأهي ا، لرعاي وط به ن   المن تفادة م اقين لالس للمع
المراآز   خدمات المؤسسات الحكومية آوزارة الشؤون االجتماعية والعمل، واألهلية واألآاديمية آ

ة   ات التربي ا  اإلرشادية الموجودة في الجامعات وآلي ا آانت ا   .وغيره لحاجة الماسة بوضع    من هن
ا          برامج إرشادية وتأهيلية وتدريبية لهذه الفئة ة عنه ار الناجم ة بهدف التخفيف من اآلث من اإلعاق

دون      على المستوى الشخصي والسري م يع ة ألنه ذه الفئ والمجتمعي، آذلك برامج تدريبية لذوي ه
ار   ائمين ع      أآثر فئة تعاني من آث دريب الق ل وت سى تأهي ة ، وال نن راد     اإلعاق ة هؤالء األف ى رعاي ل

اعي     ألنهم أآثر سي واالجتم  احتكاآًا بهم، وعن طريقهم في آثير من الحاالت يتحسن التوافق النف
اقين  اعي     . للمع دماج االجتم ي تحقيق االن ال ف ادية هي أسلوب فّع البرامج اإلرش ذلك ف والصحة  ل

  .النفسية للمعاقين وأسرهم والقائمين على رعايتهم
  



اق عق       اً المع سان         :لي ه إن ل أو مراهق أو ناضج هو في حقيقت ستطيع أن    , طف ر وي يعرف الكثي
ى ويحب    يفعل الكثير مما ر   , تمكنه منة قدراته العقلية والجسمية باإلضافة إلى أنة يتمن ة الكثي ولدي

ن ذآاء  م در من ال االت وق شاعر واالنفع ة, الم رام وإتاح ر من االحت ه بكثي  ويجب التعامل مع
و والتطور الفرصة لقد  ة للنم ه الذهني ل , رات ي األسلوب األمث للتعريف  وإذا استطعنا التوصل إل

ه   ة تعليم ه نكون    والكشف المبكر عن اضطرابات المهارات وتحقيق البرامج المنظمة لكيفي وتدريب
ه ومع      اعي مع ذات ق االجتم سي والتواف ه فرصة التكيف النف ا ل د حققن ة   ق ة (مجتمع ة وهب , فاطم

1990 ،118 ).  
 

    -:1973 (Grossman  ) تعريف التخلف العقلي لجروسمان
بشكل واضح في العمليات  يقول أن التخلف العقلي حالة تشير إلى األداء الوظيفي دون المتوسط

على أن يظهر ذلك خالل الفترة  العقلية، وتوجد متالزمة مع أشكال القصور في السلوك التكيفي
                                                                    (Grossman, 1973 ,11 . النمائية

اده    م      آيف يمكن أن نطوِّع الجوانب    : وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال مف ة وعل م التربي ة لعل التطبيقي
ة من التوافق      النفس لتقديم خدمات نفسية حقيقية لهؤالء األفراد من أجل الوصول إلى درجة مقبول

درا ه ق سمح ب ستوىت ى الم ة عل ة   تهم العقلي ت اإلجاب ي؟ وإذا آان سلوآي والمعرف اعي وال االجتم
ن     ل م ه آ ذي يلعب دور ال ا ال ك؟    بنعم،فم ي ذل ع ف ل والمجتم م واأله  المعل

ذا األمر     < ى ه ة    وبناء عل ول أن ثم دم       يمكن الق ًا    مجموعة من الخدمات التي تق اقين عقلي  للمع
 :وهي

  فحص التوازن ، األلم ، التوتر العضلي،فحص التنفس:مثل: الطبيعي  ـ خدمات العالج1
أو  العناية بالذات والعمل واللعب لزيادة األداء المستقل، تعديل البيئة:العالج الوظيفي ـ خدمات2 

 .النشاط للحصول على أعلى درجات االستقاللية وتحسين نوعية الحياة
 .حبة لإلعاقةلتعديل االضطرابات النفسية المصا: الخدمات النفسية  ـ3 
وضع المنهاج الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقة العقلية وتكيفها لتناسب قدراتهم :تربوية ـ خدمات4 
 .وذلك حسب نوع وشدة اإلعاقة ،
  

  :المبادئ في تعليم المتخلفين عقليًا
فوريًا  تعزيز االستجابة الصحيحة للطفل ، فالتعزيز يقوي السلوك، ويجب أن يكون التعزيز •  
 .ئمًا للطفلومال
 .الفشل تأآيد المحاوالت الناجحة واستبعاد خبرات •  
 . استخدام المواد واألدوات الطبيعية في عملية التدريب •  
 االنتقال تدريجيًا من المهارات البسيطة إلى المهارات األآثر تعقيدًا •  
 . تقويم  توزيع التدريب في جلسات قصيرة نسبيًا، يتخللها فترات ـ •  
 .المباشر باألشياء االتصال •  
 .االعتماد على المحسوس •  

 
 : مواجهة مشكالت اإلعاقة العقلية البرامج المعتمدة في

 :معظمها على النقاط التالية تختلف البرامج حسب شدة التخلف وترآز في    
اليب والجماعي وذلك عن طريق مجموعة من األس  وتشمل التعليم الفردي: ـ الناحية العالجية  

  .لتعديل السلوآيات غير السوية
 .ويتم ذلك عن طريق األقران والمعلم واألهل والمجتمع: الدعم والتشجيع  ـ  
  تلك البرامج وأهم  
النفسية والتحصيلية، وذلك بهدف زيادة ثقة  تهتم هذه البرامج بالناحية: ـ برامج الحتمية الذاتية1  

 حياته للوصول إلى االستقاللية الذاتية وفالفرد بنفسه، وتعلمه آيف يسيطر على ظر



 . دعم السلوآاإليجابي وتعزيزه: ـ البرامج السلوآية2  
بهم إلى االستقاللية واالعتماد على  مساعدتهم للوصول: ـ برامج تطور المهارات االستقاللية3  

 .كاناتهمضمن ما تسمح به قدراتهم وإم) المعيشية مهارات الحياة اليومية ، المهارات( الذات
هذا البرنامج سالح ذو حدين ،فإذا تم اإلعداد الجيد : المدرسة الخاصة ـ برامج الدمج وبرامج4  

 وتالفي آل العقبات ، فإنه سينعكس إيجابيًا على جميع المعنيين بالطفل المعوق لعملية الدمج ،
 .عقليًا

  
 :برامج اإلرشاد النفسي في مجال اإلعاقة العقلية

يط برامج اإلرشاد يشّكل جزءًا أساسيًا من أنظمة الخدمة النفسية والصحية منذ تخط أصبح       
 الستينيات من القرن الماضي، ومن ضمنها رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مطلع

لمهنة اإلرشاد   من هنا، أصبح لزامًا على الممارسين إلخ...آاإلعاقات العقلية والسمعية والحرآية 
اإلرشادية الالزمة لهذه   بتنمية مهاراتهم في توثيق المعلومات وفي وضع الخططالنفسي القيام

اإلرشادية والتخطيط لها مكانة  لذلك فقد احتلت البرامج. الفئات التي تحتاج إلى تلك الخدمات
أسبابها والعوامل التي أسهمت في  متميزة في هذا العصر، من حيث تحديد المشكلة، وتحديد

  .( المعاق عقليًا(كل لدى الشخصظهورها بهذا الش
إمكانياته وقدراته  وُيعرف اإلرشاد النفسي بأنه عملية مساعدة الفرد على استخدام جميع      

لكي يتعلموا أساليب عيش جديدة  أو هو عملية مساعدة العمالء. استخدامًا سليمًا للتكيف مع الحياة
 Study) تطلبات الحياةم ينتج عنها الرضا عن الذات واآلخرين والتوافق مع

House,2004.25). 
  
 :(Programs Counseling Concept) مفهوم البرامج اإلرشادية  
البرنامج أو استراتيجية التدخل الذي يقوم  يشير الباحثون في مجال اإلرشاد إلى تحديد مفهوم      

 من صعوبات ومشكالت العون والدعم لألفراد الذين يعانون المرشد النفسي بإعدادها، وذلك لتقديم
واالجتماعي، وذلك من خالل طرح مجموعة من التساؤالت تتعلق بالحاجة  تعوق توافقهم النفسي

  ماذا، ولماذا، وآيف، ولمن نقدم الخدمة، وأين نقدمها، ومتى نقدمها؟: وهي إلى هذه البرامج
 

األوساط  آبيرتين فيانطالقًا من أن مهنة اإلرشاد النفسي بوصفها مهنة ذات قيمة وأهمية     
متغير ضعفت فيه  العلمية واالجتماعية، حيث أصبح ينظر إليها باعتبارها خبرة إنسانية في عالم

بالتعاون مع بعضهم بإنجاز  العالقات اإلنسانية بشكل واضح، فقد جاءت البرامج لتسمح للناس
، ومشارآة والطموحات والمخاوف أهداف مشترآة وإتاحة فرص عديدة للتعبير عن اآلمال

حدتها من أجل التوافق السليم مع الذات  بعضهم بعضًا في هذه االهتمامات والهموم، والتخفيف من
  .واآلخرين

اإلرشادي باعتباره مصدرًا أساسيًا لمساعدة اآلخرين في حل  وهنا تتضح أهمية العمل    
 تقديم هذه المساعدة قدراتهم واالستفادة منها إلى أقصى حد، ولكن ُجلَّ مشكالتهم والتعرف إلى

 فوائدها المتوخاة يتم بوجود برامج إرشادية منظمة ومخطط لها بشكل سليم ومتوفرة في لتحقيق
 .التربوية جميع مراآز الخدمات النفسية آالمشافي العقلية والجمعيات النفسية والمؤسسات

 
 :تعريف البرنامج اإلرشادي 

 العديد من التعريفات التي تتناول عملية التدخل والعالج النفسي ورّدت في آتب اإلرشاد     
التي يقوم بها المرشد النفسي مع الفرد الذي يعاني من مشكلة ما بغية  (البرنامج( اإلرشادي

   :ومن تلك التعريفات مايلي.اآلثار السلبية لها، والعيش بانسجام مع نفسه واآلخرين تخليصه من
لتقديم  برنامج علمي مخطط ومنظم" \بأنه :رشادي البرنامج اإل) 1986(يعرف زهران       

للمسترشدين داخل  مجموعة من الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة، فرديًا أو جماعيًا



النمو السوي، وتحقيق  بهدف مساعدتهم في تحقيق) أولياء أمور التالميذ( األسرة وخارجها 
بحيث يقوم بإعداده  جتماعي بشكل سليم،الصحة النفسية والتوافق النفسي والتربوي واال

النفسي، األخصائي  المرشد. ( وتخطيطه وتنفيذه فريق من المختصين في العمل اإلرشادي
زهران ، (، )أولياء األمور  األخصائي االجتماعي، مدير المدرسة، المعلم المرشد،  النفسي،
1986 ،439).  

 
نامج بأنه خطة مصممة لبحث أي موضوع البر (Reber,1985) "\ريبير"\بينما يعرِّف      

 . تكون هادفة ألداء بعض العمليات المحددة يخص الفرد أو المجتمع شريطة أن
(Reber,1985). 

 
التعريفات السابقة للبرامج اإلرشادية المصممة لذوي الفئات الخاصة بأنها عبارة  ويبدو من     
 رة المخططة والمنظمة على أسس علميةمجموعة الخبرات اإلرشادية المباشرة وغير المباش عن

وحاجاتهم، وإلى  سليمة، تقدم بطريقة بّناءة، بغية مساعدة المعاقين عقليًا للتعرف إلى مشكالتهم
انفعالية أو اجتماعية أو  تنمية إمكاناتهم إزاء ما يواجههم من صعوبات أو مشكالت نفسية أو

 .بناء كلنمائية، وذلك لتحقيق لتوافق النفسي واالجتماعي بش
 

 : فوائد البرامج اإلرشادية والتدريبية
من األعمال يجب أن يكون مخططًا ومدروسًا دراسة جيدة، من حيث  إن أي عمل ناجح      

وفي العمل اإلرشادي يكون التخطيط . والنتائج التي نحصل عليها من جراء ذلك الغاية والوسائل
التهم النفسية واالجتماعية هدفًا يسعى إليه اإلرشادي لمساعدة اآلخرين في حل مشك في التدخل

 من يعمل في تصميم البرامج اإلرشادية، ألن هذا يساعده في وضع الخطة اإلرشادية وفق آل
فيه  خطوات مدروسة، من حيث تكامل أهدافه مع أهداف العملية اإلرشادية والمجتمع الذي يطبق

القادرين على  مساعدة، وتوفر المختصينالبرنامج، وآذلك حاجات العينة واألدوات والوسائل ال
  .فشله تنفيذه، والشروط الالزمة لذلك، وتحديد مسؤولياتهم في إنجاحه أو في

 
البرامج اإلرشادية في  ويمكن إجمال تلك الفوائد التي يجنيها المتخصص في مجال تصميم   

 : اآلتي
موجه لكل من المرشد والمعاق ُيعّد الدليل ال ـ إن تخطيط البرامج اإلرشادية والتدريبية1  

أن يتفقا على الخطة اإلرشادية قبل ) آالوالدين( أخرى  عقليًا،وينبغي على الطرفين أو أطراف
المشكالت التي تظهر لدى آل من المرشد أو المعاق عقليًا عند تنفيذ  تنفيذها، ألن هناك العديد من

 . الخطة
األهداف  ) ى مدى ما تحقق من األهداف المرحليةـ تعدُّ الخطة اإلرشادية مهمة في التعرف إل2  

األهداف المتعلقة ( للخطة المتفق عليها ، وآذلك األهداف النهائية) المتعلقة بالعملية اإلرشادية
 .(بالنتيجة

عقليًا، وذلك لتبيان جدواها بعد االنتهاء من تطبيقها  ـ تعدُّ الخطة مفيدة للمرشد والمعاق3  
 .المعاق عقليًا سلوآيًا وانفعاليًا ونفسيًا دثته في،ومعرفة األثر الذي أح

على تحليل التدخالت اإلرشادية ونقدها حتى تتناسب مع تحقيق  ـ تساعد الخطة المعاق عقليًا4  
 . صورة أهدافه المرحلية على أفضل

حماية احتمال قيام أسر  ـ يستفيد المرشدون من تدوين خطة اإلرشاد بوضوح لما توفره لهم من5  
 على المستوى  ارتكبوها بحق أبنائهم المعاقين عقليًا بمقاضاتهم في المستقبل، نتيجة ألخطاء

 .الشخصي أو االجتماعي أو النفسي
 الخطة اإلرشادية المعدة بإتقان التي توضح مشكالت المعاق عقليًا وأساليب التدخل ـ تسهل6  

  .ادية أو التدريبيةاإلرشادي التي يقوم المرشد بتنفيذها خالل الجلسات اإلرش



المرشد  ـ مناقشة الحالة مع فريق العمل اإلرشادي الذي يضم في الغالب الطبيب النفسي و7  
التي حدثت لدى  هذا األمر يساعد على معرفة التغيرات. النفسي واألخصائي االجتماعي واألهل

 .  تطبيق الخطةعن المعاق عقليًا نتيجة للخطة اإلرشادية المتبعة وشخصية المرشد المسؤول
اإلرشادية تكمن في أهمية حل المشكالت  ـ إضافة إلى ما سبق فإن فوائد التخطيط للبرامج 8  

. عندما ال تجد الحلول المناسبة في الوقت المناسب أوًال بأول حتى ال تتفاقم وتزداد حدتها وتتطور
ك المشكالت الطارئة مناهجها طرائق عدة لمواجهة مثل تل لذلك فالبرامج اإلرشادية تبنت في

 .والعالجية آالنمائية والوقائية
 

 : أهداف البرامج اإلرشادية والتدريبية
 الباحثون في مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفسي أن ثمة مجموعة من األهداف تسعى يرى     

اين بتباين تتب البرامج اإلرشادية والتدريبية إلى تحقيقها لدى فئة المعوقين عقليًا، وهذه األهداف
، )مراهقين، رجال، آبارالسن أطفال،( المشكالت التي يعانون منها في مراحلهم العمرية المختلفة 

فأهداف البرامج اإلرشادية . الجماعة وديمومتها، وشدتها وخطورتها على الصحة النفسية للفرد أو
أن أهداف البرامج آما . تقدم خدمات مهنية التي تقدم خدمات تربوية غير أهداف البرامج التي

مشكالت بسيطة في التوافق النفسي أو االجتماعي أو  اإلرشادية التي تقدم ألشخاص يعانون من
التي تقدم ألشخاص يعانون من مشكالت حادة وشديدة  االنفعالي هي غير أهداف البرامج

هداف التي لألطفال غير البرامج التي تقدم للكبار من حيث األ آذلك البرامج التي تقدم.الخطورة
    .آذلك غير البرامج التي تقدم لذوي االحتياجات الخاصة تسعى إلى تحقيقها، وهي

   
 :البرامج القائمة على اإلرشاد المتعدد األوجه في اآلتي وتتجلى أهداف   

 .النفسية وتحسين النمو الشخصي بالسرعة الممكنة ـ إنقاص المعاناة1  
 .بية وفعالةإيجا ـ تغيير السلوك إلى سلوآيات2  
 .ـ تغيير المشاعر السلبية إلى مشاعر إيجابية3  
 .تغيير الصورة العقلية السلبية للذات إلى صور إيجابية ـ4  
 .السلبية إلى أخرى إيجابية ـ تغيير األحاسيس5  
 .جوانب منطقية وتصحيح األفكار الخاطئة ـ تغيير الجوانب المعرفية غير المنطقية إلى6  

 .(265، 1990الشناوي، . (تكوين عالقات اجتماعية طيبة معاق عقليًا المهارة فيـ إآساب ال7 <
  

 : اإلرشادية وأسسها طبيعة بناء البرامج
بوساطتها خدمات النفسية لفئة المعاقين  إن برامج اإلرشاد النفسي هي إحدى الوسائل التي تقدم    

فائقة في ضوء أسس من نظريات مصممة بدقة  لذلك فهي على وجه العموم خطة منظمة. عقليًا
 . علمية في مجال اإلرشاد والعالج النفسي

إجرائية بشكل  أن طبيعة هذه البرامج اإلرشادية (Perlman 1957) "\هلين برلمان"\وترى      
يقوم على  وهذا اإلجراء المنهجي للتدخل اإلرشادي. منهجي، وترتكز على أساس علمي

 :افتراضين أساسيين
 .يمكن فهمه والتنبؤ به هو أن السلوك السوي والشاذ للفرد: ـ أولهما  
توافرت شروط المساعدة المناسبة والوسائل  أن السلوك يمكن ضبطه والتحكم فيه إذا: ـ وثانيهما 

يقوم المرشد عامدًا بإدخالها في خبرة الفرد بوصفها  واألنشطة النفسية المعينة على ذلك، التي
 .(244 ،1992هنري وماير ،.( السلوك المضطرب أو عالجه وسائل ذات ترآيب محدد لمنع

  
نفسه هنا، ما طبيعة السلوك الذي يكون موضوع البرامج اإلرشادية،  والسؤال الذي يطرح   

  Biocher,1987)  بلوآر" أو التدريبي؟ويجيب عن هذا السؤالالتدخل اإلرشادي  الذي يتجه إليه



 امج اإلرشادية يتضمن األدوار والعالقات االجتماعيةإن السلوك الذي تتصدى له البر :بالقول  
باعتباره  القائمة بين الفرد واآلخرين، ومهام النمو، وأساليب التوافق، حيث يبرز مفهوم الدور

حياته إنما يقوم بدور ما  أساسًا مهمًا لدراسة السلوك والتحكم فيه؛ فالفرد في أية لحظة من لحظات
 .(34، 2000سليمان ،.( ر واع سواء أآان واعيًا بذلك أم غي

 
واالجتماعية والطبية التي ال  آما تقوم البرامج اإلرشادية على مجموعة من األسس النفسية    

تعدُّ في نظر المرشد المحددات األساسية  يمكن االستغناء عنها عند عملية تصميم البرامج، ألنها
 :األسس وأهم هذه. لعملية التدخل اإلرشادي 

  :( Public Fundamentals)  العامةـ األسس1  
آما  السلوك اإلنساني نسبيًا وإمكانية التنبؤ به، وقابليته للتعديل والتوجيه والتعلم، وتعني ثبات      

حقه في  أن هذا السلوك فردي واجتماعي، ومن حق المعاق عقليًا أو المعاق عقليًا أن يقرر
 .اإلرشاد والعالج

 :(Fundamentals Psychological&Educational) ويةـ األسس النفسية والترب2  
أثناء وضع البرنامج اإلرشادي الفروق الفردية بين  يجب على المرشد أن يأخذ باعتباره       

والجسمي واالجتماعي، واستعدادهم ورغبتهم في التدخل  المعاقين عقليًا في النمو العقلي
بين  المراهقين والكبار،مع مراعاة الفروقاألطفال الصغار و اإلرشادي، وآذلك الفروق بين

 . الجنسين
 : (Social Fundamentals) األسس االجتماعية ـ3  

إنَّ هذا المبدأ مكمل للمبدأ الذي . بالفرد باعتباره عضوًا في جماعة ومن هذه األسس االهتمام      
 عي، أي أن اإلنسان آائن اجتما–أنَّ السلوك اإلنساني فردي :إليه سابقًا أال وهو  سبق أن أشرنا

 اجتماعي، ويعيش في واقع اجتماعي وله معاييره وقيمه، ويعيش مع جماعة في آيان اجتماعي
التي ينتمي  فال يمكن أن ننظر لإلنسان بحد ذاته دون أن يأخذ بالحسبان الجماعة...يؤثر في الفرد 

 .إليها، والمجتمع الذي يعيش فيه
إنَّ . االستفادة من آلِّ مصادر المجتمع في اإلرشاد النفسي ًاومن األسس االجتماعية أيض      

آما أن هناك . والتثقيف في المجتمع تسهم في صوغ شخصية الفرد وسائل اإلعالم والتوجيه
لتقديم التوجيه واإلرشاد آدور العبادة، ومكاتب الخدمة  مؤسسات اجتماعية متخصصة

هذا باإلضافة إلى أن المدرسة لها دور آبير . معاقينالمهني، أو رعاية ال االجتماعية، أو التأهيل
تسهم فيه من خالل تقديم عمليات اإلرشاد النفسي الفردي والجماعي لعدد آبير من  ومهم يمكن أن

 .المجتمع وشبابه، سواء عن طريق المرشدين أو عن طريق المدرسين المرشدين أطفال
  :(Phisological Fundamental)األسس الفيزيولوجية ـ 4  
إنسان له جسم يتكون من عدد من األجهزة مثل الجهاز العصبي والجهاز  إن المعاق عقليًا هو      

واإلنسان . الخ التي تعمل بصورة متكاملة بهدف تحقيق استمرار الحياة...الصم  التنفسي والغدد
 حصيلة فسلوك اإلنسان هو عبارة عن. محيطه البيئي باعتباره وحدة نفسية جسمية يسلك في
 الجسمي والنفسي معًا حيث تتأثر حالته النفسية بحالته الجسمية، آما أن حالته الجسمية نشاطه

 .تتأثر بحالته النفسية
الوثيقة بين النفس والجسد ويأخذها  وعلى المرشد أن يدرك تمام اإلدراك هذه العالقة     

 القوية بين االنفعاالت المزمنة التي يدَرك العالقة وأن. بالحسبان حينما يتعامل مع المعاق عقليًا
 .االضطرابات السلوآية يتعرض لها، وبين مختلف أشكال

 : (Philosophical Fundamentals) ـ األسس الفلسفية 5  
عليها عمله، ألنه  إن مفهوم المرشد عن طبيعة اإلنسان يعدُّ أحد األسس الفلسفية التي يقوم     

فالعالقة اإلرشادية ستتأثر  في ضوء هذا المفهوم، وبالتالييرى نفسه وسيرى المعاق عقليًا 
الفلسفية والنفسية واالجتماعية  وتحاول آل نظرية من النظريات. بصورة مباشرة بهذا المفهوم

  .تحديد طبيعة اإلنسان، ولكل منها وجهة نظر خاصة بها



بالمرحلة التي يمر  خاصلذلك فالبرنامج اإلرشادي يجب أن يراعي طبيعة النسق الفلسفي ال      
أسلوبها في تحقيق تلك األهداف،  بها األفراد الذين يعانون من المشكلة، واإلطار العام الذي يتناول
وفنياته وبين خصائص األفراد  بحيث يحرص على عدم حدوث أي تناقض بين أهداف البرنامج

طين بهم في التغلب على رغبة المحي  أو الخاضعين للبرنامج وأهدافهم، التي تتمثل في رغبتهم
للبرنامج، وذلك للوصول إلى أفضل الوسائل التي  مشكالتهم، وهو ما يهدف إليه اإلطار العام

  .تناسب قدراتهم وإمكانياتهم
   
 : الخصائص العامة للبرامج اإلرشادية 

 :والسمات التي يتمتع بها البرنامج اإلرشادي وبصورة عامة، فإن أهم الخصائص  
يكون للبرنامج اإلرشادي والتدريبي لدى المعاقين عقليًا  يجب أن:يم والتخطيط ـ التنظ1  

من قبل الخبراء الذين يملكون خبرات علمية وتطبيقية في مجال  استراتيجية منظمة ومخطط لها
فالتخطيط والتنظيم يتضمن تغطية عناصر البرنامج اإلرشادي من . اإلرشادية تصميم البرامج
وضع األهداف، واختيار األفراد المستهدفين، وخطوات سيره، بحيث ال تسبق له، و حيث التمهيد

  .األخرى مرحلٌة
حيث الجلسات والفنيات  ويقصد بها أن البرنامج ليس ثابتًا ثباتًا قطعيًا من: ـ المرونة 2  

والظروف التي تطرأ على  المستخدمة فيه، وإنما هو مرن وقابل للتعديل في ظل المستجدات
الطارئة التي تحدث للمسترشد آالمرض   اإلرشادية والبيئة المحيطة بها، وآذلك المتغيراتالعملية

 .أو التحسن المفاجئ
الشمولية في البرنامج ال تعني وقوف البرنامج عند جزئية من مشكلة المعاق  أي أن: ـ الشمول 3  

 النفعالية،آما يتضمنيجب أن يكون شامًال لجميع أبعادها االجتماعية والنفسية وا عقليًا، بل
 .البرنامج أدوات القياس المناسبة والفنيات وغيرها من العناصر األساسية في: الشمول

المعاق عقليًا النفسية أثناء  بمعنى أن تتكامل عناصر البرنامج مع آل معطيات حالة: ـ التكامل 4  
الية ؛فالمعطيات التي التاريخية والح عملية تفسير التغيرات التي حدثت في سلوآه ضمن الوحدة

برمتها في وحدتها التاريخية والدينامية   وتتكامل ضمن الشخصية  تم جمعها ينبغي أن تنتظم
  .والحالية

 :يكون البرنامج موضوعيًا من حيث يحب أن: ـ الموضوعية 5  
 .إليها  األرضية النظرية التي يستند  أـ  
 .( غشتالتية(ة آلية ب ـ نظرة المرشد إلى مشكلة المعاق عقليًا بصور  
 .والتقييم ج ـ األدوات والمقاييس الخاصة بالفحص والتشخيص والتقويم  
 .د ـ الفنيات اإلرشادية المستخدمة  
 .واآلخرين على عملية اإلرشاد النفسي برمَّتها هـ أحكام المرشد  
تي يحصل عليها الذي يطبق فيه البرنامج ، بحيث تكون النتائج ال وـ اإلطار المرجعي الثقافي  

  .للبيئة االجتماعية بما فيها من قيم وعادات اجتماعية أصيلة البرنامج مناسبة
نتائجه  بمعنى أن يكون البرنامج دقيقًا في تحديد أهدافه وسيره وتفسير:وسهولة التطبيق  ـ الدقة6  

 على فهمها القادر ، وأن تكون إجراءاته سهلة التطبيق من قبل المرشد النفسي والمعاق عقليًا
 .وتمثلها دون أدنى صعوبة

تطبيقه ـ إذا توافرت الشروط الالزمة له ـ على أفراد يعانون من  أي إمكانية: ـ إمكانية التعميم7  
 .يتصدى لها البرنامج المشكلة نفسها التي

 :أن تتم  يجب   المصمم بالمعوقين عقليًا وحتى ينجح البرنامج     
  . متابعته بطريقة فردية ـ  
 .بالقياس بشكل تتناسب وحاجات المعوق ـ تعديل المواد واألدوات الخاصة  
 .له  استفادته من الوقت المخصص ـ  
 



 
 :المتطلبات األساسية في بناء البرامج اإلرشادية 
 :تحديد األهداف أوًالـ      

 وضع تخطيط مكتوب وهذه الخطوة المهمة من خطوات بناء البرنامج اإلرشادي، تتضمن   
أهداف البرنامج، بحيث يتم  للبرنامج، ويتم فيه تقديم الخبرات النظرية والخلفيات العلمية لخدمة

واختيار األساليب المناسبة المالئمة  ذلك من خالل ترجمة األهداف العامة إلى أهداف إجرائية،
 . لتحقيق األهداف

 :ات رئيسية هيأهداف اإلرشاد على أنها تقع في ثالثة مستوي ويمكن النظر إلى    
 المرشدين يتفقون على أن اإلرشاد يهدف   نجد أن):األهداف العامة لإلرشاد ) المستوى األول  

 .مجموعة من التغيرات في حياة المعاق عقليًا إلى إحداث
إن المرشد نتيجة توجهه النظري يتبنى هدفًا أو ) : للمرشد األهداف الموجهة(المستوى الثاني  

  . التي يستخدمها في عمله  النظريةأهدافًا تحددها له
المستوى يفرض على المرشد أن يعدُّ أهدافًا  وهذا): اختيار أسلوب المعالجة(المستوى الثالث  

األهداف هي التي توجه المرشد في اختيار األسلوب  خاصة لهذا المعاق عقليًا أو ذلك، وهذه
 .على تحقيق األهداف اإلرشادي واالستراتيجية التي تساعده

 
  : ويمكن تلخيص األهداف بالنقاط التالية    
  .تهيئة الظروف المناسبة أمام المعاق عقليًا لتغيير نموه وتطوره بالشكل الصحيح ـ  
 . الذات ـ مساعدة المعاق عقليًا في النضج بشكل سليم وإزالة العوائق أمام تحقيق  
 . لمها سابقًاـ تحرير الفرد من جميع أنماط السلوك الخاطئة التي تع  
  . ـ تغيير شخصية المعاق عقليًا بحيث تصبح أآثر تقبًال لذاته ولآلخرين  
 
 : ثانيًا ـ الخلفية النظرية والتطبيقية للبرنامج 

 على أساس نظري ، وذلك لمساعدة المرشد على  برنامج إرشادي ـ في الغالب ـ يبنى آل     
مصممو  ويقول. نامج في أثناء وبعد االنتهاء من تطبيقهوتقييم النتائج التي توصل إليها البر تقويم

يرآز على مفاهيم  إن البرنامج يجب أن يكون مبنيًا على نظرية ما ، فبعضهم: البرامج اإلرشادية
وبعضهم ...االجتماعية  نظرية التعلم وتعديل السلوك، وبعضهم اآلخر يرآز على تعليم المهارات

 . إلخ ... لتلوينيرآز على نظريات اللعب والرسم وا
   
 :  المستفيدون من البرنامج وآيفية اختيارهم  ـ ثالثًا 
 من: تساؤل يطرح نفسه علينا باعتبارنا مشتغلين في مجال اإلرشاد النفسي ، ومفاده وثمة       

عقليًا تحتاج  األفراد المستفيدون من البرامج اإلرشادية ؟ في واقع األمر هناك فئات من المتخلفين
النفسي الدائم أو   التدخل اإلرشادي،وخصوصًا األفراد الذين يشعرون بالتوتر والضغطإلى

بارزة في شخصياتهم  المزمن،الذين يشعرون بالغضب والعدوانية وتكون هذه الخاصية سمة
وعدم الثقة باآلخرين،  ،وآذلك األفراد الذين يتسمون بضعف الثقة في الذات، والشك الدائم

وأخيرًا أولئك الذين ٌيظهرون . المبادرة وحدة النفسية الدائمة، ويفتقدون إلىومشاعر العزلة وال
يختلف فئة اإلعاقة من البرنامج باختالف شدة  آذلك. تصرفات شاذة أو غريبة أو غير مألوفة
للمتخلفين عقليًا بدرجة بسيطة يختلف عن البرنامج المعد  ونوع اإلعاقة العقلية ، فالبرنامج المعد

   .اإلعاقةلمتوسطي 
  
 :  مكان اإلرشاد وشروطه رابعًا ـ 
والتدريبية في مكان معترف به من قبل الجهات الرسمية  في الغالب تتم العملية اإلرشادية     

والقائمون على . والعيادات الخاصة، أوفي مراآز اإلرشاد النفسي آالمستشفيات النفسية والعقلية،



وفي هذا المكان .خدمات النفسية حسب تخصصاتهم مجال تقديم ال هذا المكان متخصصون في
النفسية والفحوص الطبية والنفسية التي يسعى المرشد من ورائها إلى  تجري فيه االختبارات
لذلك فالعيادة أو المرآز أو دار .عقليًا، والبدء في تنفيذ البرنامج اإلرشادي تشخيص حالة المعاق

 ليًا، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط التي يجبالذي يقابل فيه المرشد المعاق عق الرعاية
 إلخ...واأللعاب يأخذها المرشد في اعتباره أثناء عمله اإلرشادي، التهوية ، والمكان المتسع ، أن
  
 :وأخرى  مدة البرنامج وطول الفترة الفاصلة بين آل جلسة–خامسًا  
جلسًة، ويعتمد عدد  ( 12ـ 8( بين   ـتستمر جلسات اإلرشاد النفسي التقليدية ـ في العادة    

وهنا ينبغي على القائم بتنفيذ .الحالة الجلسات على طبيعة المشكلة المعاق عقليًا، ومدى تحسن
البرنامج اإلرشادي والمدة الفاصلة بين جلسة  البرنامج اإلرشادي تحديد المدة الزمنية لتطبيق

تاج إلى جلسات إرشادية أقل من حاالت البسيط تح فالمشكالت الخاصة بالتخلف العقلي.وأخرى
 .الشديد التخلف العقلي المتوسط أو

اإلرشادية، فبعضها رأت أنه  وثمة تباين أيضًا بين مدرسة إرشادية وأخرى حول مدة الجلسة      
دقيقة، إّال أن هذا الرأي له  (30(يجب أن تكون الجلسات اإلرشادية قصيرة بحيث ال تتعدى 

والمعاق عقليًا،لعدم توافر الوقت الكافي   المرشد  آونه محبطًا آلمال آل منسلبياته إضافة إلى
أما الجلسات الطويلة جدًا فإنها مجهدة . الجلسة لمتابعة الموضوعات والمشكالت بعمق أثناء

 .لكليهما
 اصةالزمنية المثالية للجلسة اإلرشادية أو التدريبية في معظم البرامج اإلرشادية الخ أما الفترة    

   .دقيقة) 30ـ20(لفئات اإلعاقة العقلية فهي بحدود 
  

 :يتوقف طول الجلسة على وفي األعم الغالب   
أو العالجي، آنظرية التحليل النفسي، أو  ـ األساس النظري الذي يستند إليه البرامج اإلرشادي1  

  . النظرية السلوآية،أو النظرية اإلنسانية
  : النفسي الذي يعانيه المعاق عقليًاـ نوع المشكلة أو االضطراب 2  
 .واالجتماعي ـ شدة المشكلة وتكرارها وخطورتها على المعاق عقليًا على المستوى الشخصي3  
 المخصصة  الجلسة اإلرشادية ـ الفئة العمرية التي يتعامل معها البرنامج اإلرشادي ؛ فزمن4  

وغالبًا يكون زمن الجلسة اإلرشادية  .لألطفال غير زمن الجلسة اإلرشادية المخصصة للكبار
للكبار ،فهي بحدود نصف ساعة  المخصصة لألطفال أقصر من زمن الجلسة المخصصة

 .الكبار دقيقة أو أآثر عند) 45(للصغار،على حين قد تمتد لحدود 
تمهيدية أم جلسة لجمع  ـ يرتبط زمن الجلسة اإلرشادية آذلك بنوع الجلسة هل هي جلسة5  

عالج أو جلسة تقويمية أو  تطبيق المقاييس النفسية المختلفة أو جلسة تشخيص أوالمعلومات و
وآل جلسة من هذه الجلسات  .جلسة إنهاء عالج، أو جلسة متابعة أو جلسة استشارة وتوجيه؟

التمهيدية على سبيل المثال شأنها شأن  يختلف زمنها عن األخرى؛فالزمن المستغرق في الجلسة
تكون المقابالت التمهيدية أآثر طوًال بالمقارنة مع   ويفضل بعض المرشدين أن.المقابالت التالية
  .الطريقة المرشد فرصة أفضل للتعرف إلى مسترشده الجديد وقد تعطي هذه. الجلسات التالية

فالفترة الزمنية للجلسة اإلرشادية في حال آان اإلرشاد يتم بصورة فردية  ـ إضافة إلى ما سبق6  
الجلسة إذا آان يتم بشكل جماعي؛فزمن الجلسة الجماعية أطول من زمن الجلسة  نتختلف عن زم

 ألن فيها الكثير من المناقشات وإبداء الرأي لكل عضو من أعضاء المجموعة اإلرشادية الفردية،
 .أعضاء) 10(التي يصل عددهم في المتوسط إلى

  
 : البرنامج سادسًا ـ القائمون على تنفيذ 
أو التدريبي للمعاقين عقليًا ،  ولون الرئيسيون على عملية تنفيذ البرنامج اإلرشاديوهم المسؤ      

وفي الغالب . عملهم، ومتابعة تنفيذها ميدانيًا إذ يقترحون الترتيبات واإلجراءات الالزمة لتفعيل



شخص متخصص ومدرب على تنفيذ إجراءات البرنامج  يكون هذا الفريق مكونًا من أآثر من
توجيهيًا، ويساعدهم على تنفيذ البرنامج ـ في الغالب ـ طلبة  ذا آان البرنامج تربويًا أووخصوصًا إ

 والماجستير والدآتوراه الذين لديهم المعرفة الجيدة بتطبيق البرامج ،سواء آان الدراسات العليا
 .التطبيق فرديًا أم جماعيًا وبإشراف القائمين على إعداد البرنامج

  
  :يتألف فريق العمل اإلرشادي أو العالجي من التخصصات التاليةالعموم  وعلى      

  ،وينظر إلى االضطراب  وهو أآثر األطباء اشتراآًا في مجال اإلرشاد: الطبيب النفسي  ـ1  
العاملين  وأسبابه من الزاوية العضوية وليس من الزاوية الوظيفية، ومن المستحسن أن يكون من

 .نفسيفي ميدان العالج واإلرشاد ال
ويهدف إلى تشخيص حاالت االضطراب ) ، المعرفي، العقلي السلوآي،: ( المرشد النفسي  ـ2  

وتنفيذها ومتابعته الحالة، وذلك للقيام بعمل االختبارات النفسية  وإعداد البرامج العالجية
 .ودراسة حالتهم النفسية دراسة شاملة والشخصية للمعاقين

االضطراب النفسي من خالل اضطراب العالقة بين   ينظر إلىحيث: ـ األخصائي االجتماعي 3  
بحث مفصل عن حياة المعاق عقليًا االجتماعية  وتنحصر مهمته في وضع. الفرد والمجتمع

وبأفراد المجتمع عامة، وسلوآه في العينة االجتماعية التي  واألسرية وعالقته بأقرانه وبأسرته
رتباط ما يشكو منه المعاق عقليًا بواقع حياته االجتماعية الرأي حول مدى ا آذلك إبداء. يعيش فيها
 واالتصال مع الجهات المعنية بالمعاق عقليًا لجمع المعلومات عنه، وزيارته في مقر واألسرية ،

 .منزله وذلك لمساعدته على تذليل الصعوبات التي يواجهها في حياته اليومية
 يث يسعى لتدريب المعاق عقليًا على النشاطاتح: أخصائي التأهيل والنشاطات اإلرشادية  ـ4  

االضطرابات  اإلرشادية المناسبة التي تساعدهم على التقليل من اآلثار الجسدية الناجمة عن
 . النفسية، ومشارآته الفريق اإلرشادي في اإلشراف على المعاق عقليًا

 ومن واجباتهن ـ: ـ الممرضات النفسيات5  
ضية الشاملة وذلك من خالل إعطاء المرضى الرعاية الطبية والنفسية التمري  تقديم الرعاية  أـ  

 .وبدون تمييز المناسبة،
عقليًا ما يلزمه أو ما يناسبه  ب ـ المشارآة الفعلية مع الفريق العالجي في تعليم المتخلف  

 .ليستطيع االهتمام بنفسه داخل المشفى وخارجها
وذلك بغية  ج ـ آتابة التقارير والمالحظات التي تحمل مدلوًال علميًا لها عالقة بحالة المريض، 

 .المتابعة استعانة الطبيب أو المرشد النفسي بها، سواء في التشخيص أو العالج أو
فالمرضى . الذي يشكو منه د ـ أن يكون جلَّ اهتمامها بالمريض بوصفه إنسانًا وليس بالمرض  

حتى وإن آان تشخيص  ن في أحاسيسهم ومشاعرهم وأفكارهم ودوافعهم الشخصيةيختلفو
 .مرضهم واحدًا

 .مع ضرورة إظهار صداقتها واحترامها له هـ ـ عدم انتقاده وتوجيه أسئلة مباشرة ،  
له متطلبات تعليم رسمي، إال أنه يحتاج إلى برنامج  وهذا الشخص ليس: ـ معاون صحة نفسية 6  

 .يهيتدريبي وتوج
 : المعاق عقليًا ـ7  
أنواعها وضعت آلها من أجلهم،  هم بؤرة ومرآز عملية اإلرشاد ؛ فالبرامج على اختالف    

موضوعها، وهم أول مصدر للمعلومات،  وعليهم تقع مسؤولية نجاح عملية اإلرشاد، ألنهم هم
 إيجابيًا بينهم وبين وإجراءاتهم، فإذا آان التفاعل وهم من يتفاعلون مع فريق العمل اإلرشادي

. قد تؤول إلى تغير إيجابي في سلوآياتهم وأفكارهم ومشاعرهم فريق العمل اإلرشادي فإن النتائج
ورفض من جانبهم للتدخل اإلرشادي فإن البرنامج محكوم عليه بالفشل  أما إذا آان ثمة مقاومة

ن الشروط األساسية لنجاح آان القبول والتفاعل من جانب المعاق عقليًا م ومن هنا. من بدايته
اإلرشادية، ويجب على المرشد أن يحرص على هذا التفاعل من بداية التدخل اإلرشادي  العملية
 .االنتهاء منه، وأي خلل في هذا التفاعل قد يؤدي إلى نتائج سلبية وحتى



 ات الحياةوله دور آبير في تعليم الطفل المعاق عقليًا مهارات االستقاللية ، ومهار : ـ األهل8  
 .اليومية آتناول الطعام والنظافة والتنقل

الذين يقومون بخدمات متنوعة تتعلق باألعمال الكتابية  آاإلداريون: ـ مسؤولون آخرون9  
وإعداده وتنفيذه وتعميه ومتابعته، آذلك العاملون في مجال الحاسوب  الالزمة لتخطيط البرنامج

 نتائجها على الكمبيوتر، إضافة إلى المحاسب المالي بتفريغ البيانات واستخراج الذين يقومون
 .الصرف وآمر
طبيعة المشكلة التي  لذلك، فإن فريق العمل اإلرشادي قد يختلف من برنامج إلى آخر حسب     

  .يعيش فيه يعاني منها المعاق عقليًا وسنه، وجنسه، والمحيط االجتماعي الذي
 
 :  تدريب المرشدين النفسيين  سابعًا ـ 

المرشدين النفسيين وسائل عديدة ومتنوعة ،فهناك المحاضرات والندوات  يستخدم تدريب    
 وينبغي أن تقدم هذه الدراسات للمتدربين المداخل. ونظريات اإلرشاد المختلفة والمناقشات

 التنظيمية ووجهات النظر والمدارس الفكرية لإلرشاد، وقد تكون هذه الدراسات على أساس
بطرائق   من المستوى العملي، ولكن يمكن تقديم المواد العلمية في هذه الدراساتمعرفي بدًال

تسجيالت  مختلفة، منها الرجوع إلى الكتب والبحوث في هذا المجال، والرجوع آذلك إلى
مختلف أنواع  الحاالت العالجية ومناقشتها، حيث تستخدم لشرح المراحل المختلفة لإلرشاد مع

بالنسبة إلى المعاق عقليًا ،   على أساليب تعديل السلوك والمهارات اليوميةآذلك التعرف. الحاالت
 .فئات اإلعاقة المختلفة والقدرة التميزية بين األساليب الممكن استخدامها مع

 
 :  تمويل البرنامج ثامنًا ـ

 هاتالعادة في معاهد البحث العلمي في مجال بناء البرامج اإلرشادية أن تقوم جهة أو ج يتم في 
المساعدة،  عديدة بتوفير الدعم المادي للبرنامج من حيث اإلعداد، واألدوات والفنيات ووسائل

بنائها وتطبيقها  ووسائل النقل ، وأجور العاملين وغيرها من متطلبات نجاح البرامج، ألن بناء
الي يحتاج إلى تمويل م ليس باألمر الهين آما يظن بعض الدارسين لعلم الصحة النفسية ، بل
الطائلة، ورغم ذلك فهي  ومادي ضخم يتجاوز الماليين، وبعضها ال يحتاج لمثل هذه المبالغ

الوزارات أم جمعية من الجمعيات  بحاجة إلى تمويل من جهة ما، سواء أآانت رسمية آوزارة من
  .األهلية

 منها،وتختلف تحتاج إلى تمويل مادي لتعطي النتائج المطلوبة وعمومًا، فالبرامج اإلرشادية     
إلى آخر؛ فبرامج التوجيه التربوي أو المهني التي تطبق في منطقة  تلك التكاليف من برنامج
المثال تحتاج إلى تمويل بسيط بالمقارنة مع البرامج التي تطبق على  تعليمية ما على سبيل

غيرة ال واسعة، وآذلك البرامج اإلرشادية والعالجية التي تطبق على فئات ص قطاعات تعليمية
ويقاس ذلك على جميع البرامج . تمويل آبير بالمقارنة مع تطبيقها على مجتمع واسع تحتاج إلى

تمويل  آان تطبيقها فرديًا أو جماعيًا، توجيهيًا أو إرشاديًا أو عالجيًا آل ذلك يحتاج إلى سواء
التي يتعامل  ةمادي يختلف باختالف طبيعة البرنامج المستخدم والمشكلة التي يواجهها ،والعين

 . معها ،واألدوات التي يستخدمها ،والقائمين على تنفيذه
  
 : ـ أساليب اإلرشاد النفسي تاسعًا 

الطرائق اإلرشادية في أثناء التعامل مع فئات  يستخدم العيد من المرشدين النفسيين مجموعة من   
 : المثال التخلف العقلي ،نذآر منها على سبيل

 .ـ اإلرشاد الفردي  
 .ـ اإلرشاد الجماعي  
 . المباشر ـ اإلرشاد  
  .ـ اإلرشاد غير المباشر  



 .وغير المباشر ـ اإلرشاد التوافقي بين المباشر  
شدة اإلعاقة ،طبيعة الفرد : إلى واستخدام المرشد لهذا األسلوب مع ذوي اإلعاقة العقلية يرجع   

 .النفسية
 
 : عاشرًا ـ الفنيات اإلرشادية 
السلوآية وتعليم   الفنيات يات اإلرشادية المقدمة لفئات اإلعاقة العقلية تتضمنأغلب الفن  

 .السلوك والنمذجة المهارات االجتماعية ، آالتعزيز الموجب ،والتحصين التدريجي ،وتشكيل
  
 :حادي عشرـ تحكيم البرنامج وتقويمه 
ولية، ترسل نسخة منه إلى القائمين على إعداد البرنامج اإلرشادي بصورته األ بعد انتهاء     

 من أجل التأآد من مصداقيته وقدرته على إحداث التغيرالمطلوب، ومناسبته للفئة جهات عدة
المستخدمة  المستفيدة منه وعمرهم وجنسهم ومستواهم التعليمي ، واألساليب والمقاييس النفسية

على العملية  ائمينفيه، وإجراءات تنفيذه،والظروف البيئية المناسبة للتطبيق، وخبرة الق
 :وأهم هذه الجهات القادرة على عملية التقويم.اإلرشادية

 وخصوصًا الذين تكون خلفيتهم العلمية: الخبراء المختصصون في بناء البرامج اإلرشادية  ـ1  
أن  فالشخص الذي يتبنى أسلوب اإلرشاد السلوآي ال يستطيع.متفقة مع اإلطار العام للبرنامج

يعمل في مجال  رشاديًا قائمًا على نظرية التحليل النفسي على سبيل المثال، والذييحكم برنامجًا إ
   .إرشاد ذوي الحاجات الخاصة ال يمكنه أن يحكم برنامجًا لألسوياء

 
والخصائص،  ويشترط أن يتسم المتخصص بتحكيم البرامج اإلرشادية بمجموعة من السمات      

 : أهمها
 .بناء البرنامج نظر إلى الخطوات الرئيسة فيـ الموضوعية والدقًة في ال  
 .في تقويم جميع عناصر البرنامج: ـ الشمولية  
العالج أو  الخبرة والكفاءة في مجال تقويم البرامج التي تستند إلى النظرية التي يتبناها في ـ  

 .اإلرشاد
خبراء آخرين أ ذلك بالطلب من  ويتم:  التطبيق المبدئي للبرنامج من قبل خبراء آخرين ـ2  

اإلرشادي على عينة مماثلة للعينة  ومساعدين تم تدريبهم بشكل آاف على تطبيق البرنامج
هؤالء الهدف الرئيس من البرنامج ،وذلك  المستهدفة لتطبيق البرنامج عليها، وبشرط أّال يعرف

 .تطبيق البرنامج تجنبًا للعوامل الذاتية التي تلحق بنتائج
وهؤالء األفراد :والمعلمين وغيرهم  هم عالقة وثيقة بالمعاق عقليًا آاآلباءـ األفراد الذين ل3  

البرنامج آونهم في حاالت آثيرة سيطبقون  يعدون ذوي أهمية آبيرة في الحكم على صالحية
أبنائهم المتخلفين عقليًا آاالضطرابات االنفعالية  البرنامج آامًال وبإشراف المرشد النفسي على

 .المنزل لالتي تصيبهم داخ
   

على البرنامج بناء على  وفي ضوء ما سبق يقوم ُمعد البرنامج بإجراء التعديالت المناسبة     
تتشابه مع عينة الهدف من حيث  ) توصيات لجنة التحكيم، وتطبيقه على عينة تجريبية أولية

 واالضطراب للعينة التي سوف يطبق عليها للتأآد من صدقه ومناسبته) العمر والمشكلة والبيئة 
وبعد . التي تحول دون تطبيقه بطريقة ناجحة الذي تعاني منه وشروط التطبيق، والمشكالت

الخطوة والخطوة السابقة يصبح البرنامج جاهزًا  إجراء التعديالت على البرنامج نتيجة لهذه
 . لالستخدام

  
  
  



 : تنفيذ البرنامج اإلرشادي
 :ت والتدابير التاليةإلى اإلجراءا يحتاج التنفيذ في الغالب    
اإلرشادي للعمل على نجاح البرامج وتحقيق  أـ ضمان تعاون جميع أعضاء فريق العمل  

 .األهداف المنشودة
 .اختصاص آل عضو من أعضاء الفريق اإلرشادي لتنفيذ ما هو مطلوب منه ب ـ تحديد  
 .ىخطة زمنية لتنفيذ البرامج والمدة الفاصلة بين جلسة وأخر ج ـ تحديد  
بدء عملية تنفيذ البرنامج ، وتحديد زمن البدء بدقة وذلك من خالل الجلسة  د ـ تحديد آيفية 

 . األولى التمهيدية
سيره والصعوبات التي   ـ تحديد اجتماعات دورية لفريق العمل اإلرشادي للتحقق من حسنـه  

قليًا أم صعوبات في بالمعاق ع تواجه البرامج، سواء أآانت صعوبات مالية، أم صعوبات تتعلق
 .مكان تطبيق البرنامج

المتطورة ،واتباع الطرق الحديثة ،واالستفادة من إمكانيات التطور العلمي  وـ استخدام الوسائل  
 تنفيذ البرنامج، آالدائرة التلفزيونية المغلقة، الحاسوب، آاميرات الفيديو، آالت الحديث في
 .إلخ...الهاتف المحمول، االنترنت .التسجيل

  
 :(األولي اللقاء( الجلسة التمهيدية  

 :اآلتية أما األسس والقواعد العامة لعملية التدخل من قبل المرشد، فهي   
ومريح، يشعر  ـ أن يشجع المعاق عقليًا على التحدث عن خبراته ومشاعره في جو هادئ1  

 .المسترشد به
 .قأو قل ـ السماح للمسترشد بالتحدث عن مشاعره من دون خوف2  
صاغية إليه،وهذا يساعد على  ـ أن يصغي المرشد لكل ما يقوله المعاق عقليًا، أي أن يكون أذنًا3  

 .تمتين العالقة بينهما
 .الراجعة اإلضافية المناسبة في الوقت المناسب ـ أن يقدم التغذية4  
 .المعاق عقليًا نحو اضطرابه وأهدافه في الحياة ـ التعرف إلى وجهة نظر5  
 .الوصول إلى المشكلة الحقيقية لدى المعاق عقليًا  التشخيص التكاملي بهدف ـ6  
 .عند المعاق عقليًا ـ أن يالحظ إشارات القلق7  
في شخصيته، وإيجاد الحلول المناسبة  ـ تشجيع المعاق عقليًا على تطوير الجوانب اإليجابية 8  

 .لمشكلته وفقًا لإلطار المرجعي الخاص به
 .عملية تعديل السلوك وفق جدول منظم يتفق عليه الطرفانـ أن تسير 9  
 .يالحظ التغير في شخصية المعاق عقليًا بعد االنتهاء من البرنامج اإلرشادي ـ أن10  
  
 :التدخل اإلرشادي 
العقلية، ومثال ذلك برنامج تدريب  هنا يستخدم المرشد األساليب والفنيات المناسبة لإلعاقة     

 .الحياتية  عقليًا المهاراتإلآساب المعاقين
  
        :الهدف من البرنامج 
المهارات الحياتية التي " \القابلين للتعلم"\األطفال المعاقين ذهنيًا  يهدف البرنامج إلي إآساب  

الوظيفي المستقل والذي يتم في حدود قدراتهم مما يزيد من شعورهم بالرضا عن  تؤهلهم لألداء
   :مما يساعد على" \ يسوده المرح والسروراآلخرين في جو النفس وعن

  الثقة بالنفس، واالعتماد على النفس، وضبط االنفعاالت،:المهارات النفسية مثل   تنمية بعض ـ  
اآلخرين في  واالتصال باآلخرين، والدافعية ، واالنتباه والتي تمكنهم من التفاعل والتكيف مع

  .حدود ما تسمح به قدراتهم
  .الحرآية التي تتناسب مع قدراتهم ألطفال بعض المهاراتـ إآسابهم ا  



  .العمل الجماعي  زيادة التفاعل االجتماعي من خالل ـ  
يتيح الفرصة لتكوين عالقات   زيادة روح التعاون واإلخاء والمشارآة بين األطفال مما ـ  

  .مرضية مع المحيطين
 .في أداء األنشطة الرياضية المتنوعةبذاته وذلك بالنجاح   تنمية وتأآيد وعى الطفل ـ  
 .سليمة وتصحيح بعض األوضاع الخاطئة ـ إآساب عادات صحية  
  
  أسس وضع البرنامج  
  :يقوم بناء البرنامج التدريبي الحالي على األسس اآلتية    
   .جلسة مع محاولة تحقيقها خالل الزمن المخصص لها تحديد هدف لكل – 1  
بالمثيرات السمعية والبصرية واللمسية واستخدامها بأسلوب جيد يتناسب  ليئةتوفير بيئة م – 2  

 . المعاق ومشكلة الطفل
األطفال المعاقين  أن يتناسب البرنامج واألنشطة الممارسة مع خصائص وميول وقدرات – 3  

 .عقليًا
للون والوسائل المستخدمة في الشكل وا مراعاة التنوع في طرق التدريس واألدوات – 4  

  .والحجم
  .الحرآية التي تضيف عنصر المرح والسرور لدى األطفال العمل على إيجاد المواقف -5  
  .المواد المتاحة والمتوفرة في البيئة المحيطة االستفادة من - 6  
 األطفال وجذب   الموسيقية والعدو الجماعي والتصفيق الستثارة االستعانة بالمؤثرات - 7  

  .انتباههم
 مراعاة الظروف النفسية واالجتماعية والصحية لألطفال المعاقين ذهنيًا وخلق روح - 8  

  .الصداقة بين الباحث واألطفال وتشجيعهم على االستمرار في بذل الجهد
  .إثارة األطفال لممارسة األنشطة عن طريق التدعيم المادي والمعنوي - 9  
استخدام األدوات الثابتة على األرض مراعاة عوامل األمن والسالمة لألطفال و -10  

 .من مواد غير صلبة والمصنوعة
 .عقليًا مراعاة مبدأ الفروق الفردية بين األطفال المعاقين -11  
   .األمر أن يتسم البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بإدخال التعديالت إذا لزم -12  
    .البسيط إلي المرآب عب ومنمراعاة التدرج بالتمرينات واألنشطة من السهل إلي الص -13  
الطفل والتي تحرره من الخوف من اللعب  اختيار األلعاب والمهارات التي تتحدى قدرات -14  

  .مع إعطائه الفرصة للنجاح في هذه األلعاب
 .يجب التحلي بالصبر والمثابرة واستخدام أسلوب المرح والتشجيع -15  
خالل تقليد   المهارات المختلفة، نظرًا ألنهم يتعلموا منيجب استعمال النموذج الجيد ألداء -16  
 .المعلم

 .البرنامج يجب االهتمام بفترات الراحة أثناء تنفيذ -17  
 
  : المستخدمة في تنفيذ البرنامج األدوات 
 – شرائط آاسيت – آاسيت – مراتب – صفارة – أآياس رمل –فوط  –  آور طبية–حائط  

 أشكال متعددة من – أقماع – أطواق – ألوان –ور بالستيك، أحبال آ  مقاعد ،–ألعاب مائدة 
 شرائط الصقة توضع على –صفارة ساعة إيقاف )  آرتون–إسفنج  – فلين(أدوات مطبخ 

  . آور بنج بونج– إطارات آاوتش آأدوات مساعدة –مسافة الجري  األرض لتحديد بداية ونهاية
  
  
  
  



 :البرنامج بنـاء 
االعتبارات والتي تتمثل في   محتوى البرنامج التدريبي في ضوء مجموعة منتم اختيار وتحديد 

  :المحاور اآلتية
الخاصة بالخصائص النفسية واالجتماعي والمهارية لألطفال  اإلطالع على المراجع العلمية -  

 ،)1996(، رمضان القذافي )1993(أمثال عال عبد الباقي " \للتعلم القابلين"\المعاقين ذهنيًا 
، حلمى إبراهيم )1998(، سهير آامل )1996(، آمال إبراهيم )1996(الرحيم  فتحى السيد عبد
 ,Cruick Shank ) "\آرك شانك"\، )2001(، عبد الرحمن سيد (1998) وليلى فرحات

  .(Cloudine Sherill, 1999) "\شيرل آلودين"\ (1995
مثل " \القابلين للتعلم"\اقين ذهنيًا في مجال المع اإلطالع على الدراسات السابقة التي تمت  

، )1999(، دراسة دعاء عوض )1998(محمد صالح  ، دراسة)1997(دراسة دالل على 
 ,Miller ) "\ميللر"\، دراسة (Dowlen Roland, 1995 ) "\دوليـن روالنـــــد"\دراســة 
د الصبور ، دراسة نرمين عب(Silliman. French, 1998) "\سيلمان فرنش"\، دراسة (1995

  .(2002(، ودراسة أمل محروس )2001(
آمال : مثل استنادًا أيضًا إلي الدراسات النظرية والدراسات السابقة التي تمت في مجال الترويح  

، آمال (1998) ، محمد الحماحمى، وعايدة عبـد العــزيز)1997(درويش ومحمد الحماحمى 
 .(Paker, 1990 ) "\ـاآربــ"\، )2001(، تهاني عبد السالم )1999(درويش 

واألنشطة الرياضية  مقابالت شخصية مع خبراء في مجال المعاقين ذهنيًا وفي مجال الترويح   
  .وعلم النفس وذلك للوقوف على محتوى مكونات وحدات البرنامج

  الترويحى لألطفال  وفي ضوء ما سبق وتبعًا للمالحظات التي أبداها الخبراء تم وضع البرنامج  
  
   "وضوع الدراسةم"

  :محتوى البرنامج –  
المعاقين ذهنيًا  بالرجوع إلي نتائج االستمارة الخاصة بالمهارات الحياتية الخاصة باألطفال  
المهارات الحياتية في إطار  ، فقد تم حصر األنشطة التي تنظمها تلك)1(ملحق " \القابلين للتعلم"\

  .عام يحدده ميول ورغبات أفراد عينة البحث
 

 : وبناء على ذلك فقد تضمن المحتوى على ما يلى   
 ونشاط أساسي خاص بالتدريب على –الناحية النفسية والبدنية  نشاط للتهيئة العامة للطفل من 

 ونشاط ختامي للتهدئة وقد تخلل –مسابقات وألعاب ترويحية  المهارات الحياتية في شكل
  .حد والحفالت وأعياد الميالد الجماعيةومعسكرات اليوم الوا الوحدات برنامج للرحالت

 
 يوضح توزيع محتوى جلسات البرنامج والجدول التالي 

 أجزاء الجلسة المحتـــــوى  
للمشارآة االيجابية  التهيئة يتم فيها التهيئة النفسية والبدنية لألطفال المعاقين ذهنيًا وبث الحماس  

االجتماعي من خالل اللقاءات  يف النشاط الترويحىالفعالة في وحدات البرنامج، آما يتم فيها توظ
  .الترويحية المختلفة والمناقشة والحوار وعرض شرائط الفيديو لألنشطة

ذهنيًا على المهارات الحياتية التي تتضمنها  النشاط األساسي ويتم فيه تدريب األطفال المعاقين  
 - المهارات اللغوية -ت االقتصادية  المهارا-االجتماعية  المهارات-العناية بالذات (الوحدة 

 .(المهارات المعرفية
االسترخاء  النشاط الختامي ويتم فيه الرجوع إلي الحالة الطبيعية باإلضافة إلي تمرينات  

 .والتهدئة
 



واألنشطة ) المهارات الحياتية(األساسي  ويوضح الجدول التالي توزيع محتوى النشاط       
  .الخاصة بها

 واألنشطة الخاصة بها (المهارات الحياتية(األساسي  وى النشاطتوزيع محت  
الحياتية األنشطة الخاصة بالمهارات الحياتية التي يتدرب عليها األطفال  الجلسة المهارات  

  ذهنيًا المعاقين
  

تحضير )  طبق– سكين –شوآة  – ملعقة(األولـــــى عــنايـــة بالـــذات يسمى أدوات المائدة 
  ة المائد

 .العمل الجماعي مهارات اجتماعية يعرف أهمية) أسبوعين)  
 .مهارات اقتصادية يفرق بين العمالت المختلفة  
 مهــــارات لغـويـة التعرف على الحروف األبجدية 

 (.... حديقة- مدرسة -بحر (األماآن العامة  مهـــارات معرفية معرفة  
 
 .طعامتناول ال الثانية العــنايـــة بالـــذات  
 .أعمالهم مهارات اجتماعية مساعدة اآلخرين على أداء) أسبوعين)  
 .(شيبسى –  بسكويت–شاي (مهارات اقتصادية معرفة أماآن شراء بعض األشياء   
 .مهــــارات لغـويـة تكملة الحروف األبجـدية  
  ثقيل- منخفض، خفيف - بعيد، عإلي -معرفية يفرق بين قريب  مهـــارات  
   
  غسل- غسل الوجه واليدين –تمشيط الشعر (عــنايـــة بالـــذات النظافة الشخصية  الثةالث 

 .(األسنان
 معقولة مهارات اجتماعية يرد على التليفون مع إعطاء إجابات) أسبوعين)  
 مهارات اقتصادية يعرف التعامل مع البائع  
 يكتب ويقرأ اسمه ورقم تليفونه مهــــارات لغـويـة  

 .والنباتات المختلفة ـارات معرفية يفرق بين الحيواناتمهــ  
 
 قميص - الرابعة عــنايـــة بالـــذات يزرر جاآت  
 ( شكرًا-من فضلك (أسبوعين مهارات اجتماعية يسلك بأدب   
 اقتصادية يدخر من مصروفه مهارات 

 مهــــارات لغـويـة يستكمل جملة ناقصة  
  األعداد- األلوان – األحجام –ل مهـــارات معرفية يعرف األشكا  
 

 .عــنايـــة بالـــذات أن يعرف الطفل آيف يربط حذاءه الخامســــة  
 .تكون له هواية خاصة مهارات اجتماعية أن   
 .البسيطة مهارات اقتصادية التدريب على شراء وبيع بعض المشتريات  
 .مهــــارات لغـويـة يجمع آلمتين لتكوين جملة مفيدة  
 .( شرطة- مطافئ -إسعاف (مهـــارات معرفية يعرف مدلول بعض الكلمات   

  

 . يفرق بين مالبس نظيفة وغير نظيفة-عــنايـــة بالـــذات يرتدى مالبسه  السادسة  
 .مهارات اجتماعية يعتني بممتلكات اآلخرين  
 .التي معه مهارات اقتصادية يعرف عدد البضائع  
 .اءة بعض الكلماتمهــــارات لغـويـة قر  
 .يعرف مدلول إشارات المرور مهـــارات معرفية  
  



 .( جورب-منديل (المالبس الخفيفة  السابعة عــنايـــة بالـــذات يغسل وينشر بعض 
 .جيد مهارات اجتماعية يستغل وقت فراغه بشكل  
 .مهارات اقتصادية يعرف عدد ما يملك من نقود  
 .عض األغنياتلغـويـة يردد ب مهــــارات  
  .جسمه مهـــارات معرفية يعرف مسميات أجزاء  
 
 .الثامنة عــنايـــة بالـــذات يرتب حجرته  
 .يشارك في المناسبات األسرية المتعددة مهارات اجتماعية  
 .( مكوجى- خضرجى-فكهانى (البائعين  مهارات اقتصادية يعرف مسميات  
 .( أماآن- أشخاص –أشكال (اللفظى عن  مهــــارات لغـويـة يتمكن من التعبير  
 .على الوقت  يتعرف-مهـــارات معرفية يقرأ الساعة   
   

 األولية التاسعة عــنايـــة بالـــذات آيفية أن يعرف أدوات اإلسعافات
 .مهارات اجتماعية يستمع إلي اآلخرين  
 .بين البضائع الجيدة والرديئة مهارات اقتصادية يفرق  
 .متغيرة ت لغـويـة يعبر لفظيًا عن مواقفمهــــارا  
 .(مدرس -  دآتور-ضابط (مهـــارات معرفية يعرف المهن المختلفة   
 
 .المتعددة العاشرة عــنايـــة بالـــذات أن يعرف مصادر الخطر  
 .مهارات اجتماعية يتفهم قواعد اللعبة ويحدد الفائز  
 .مهارات اقتصادية يعـد النـقـود  
 (ممنوع التدخين-خطر- مفتوح -مغلق) رات لغـويـة يقرأ تعليمات مختلفةمهــــا  
 (ممنوع التدخين-خطر- مفتوح -مغلق(العالمات  مهـــارات معرفية يعـرف مدلول بعض  
  
 :( Post Test)  ـ القياس البعدي 

 المرشد  تخدماإلرشادي، وهنا يس تقييم التقدم الحاصل لدى المعاق عقليًا نتيجة للتدخل: هدفه     <
والمعرفية والحرآية ، لمعرفة التحسن الذي  النفسي هنا المقاييس الخاصة السلوآية واألدائية
  .التدريبي حصل لدى األطفال بعد االنتهاء من البرنامج

 
 : (Follow -Up) ـ المتابعة   

األعراض النفسية العلمية المنظمة لمدى الثبات واالستمرار في تحسن  تعني المتابعة المعرفة      
 من البرنامج) شهرًا أو أآثر( والوجدانية التي حدثت ألفراد العينة بعد فترة زمنية  والسلوآية
  .، وهي جلسة المتابعة) التطبيق البعدي( اإلرشادي 

هو التأآد من ثبات التحسن وتحديد نسبة التقدم ومدى استفادة المعاق  والهدف من العملية      
انتكاس  لية اإلرشادية،وتعزيز التغيرات اإليجابية في سلوك المعاق عقليًا منعًا منالعم عقليًا من

والفائدة . الثبات األعراض ، وتقديم العون للجوانب األخرى التي هي بحاجة إلى مساعدة لتعزيز
ه، انتهاء البرنامج، وأنه لم يتخل عن منها هي إشعار المعاق عقليًا أن المرشد اليزال مهتمًا به بعد

وهذه األمور يجب على .عندما يتطلب األمر ذلك وأنه سوف يظل سندًا له في تقديم الخدمة النفسية
الجلسة التمهيدية األولى وخصوصًا عند آتابة العقد  المرشد النفسي توضيحها للمسترشد في

شؤونه عقليًا أن العملية نوع من المطاردة والوصاية والتدخل في  اإلرشادي حتى ال يعتقد المعاق
  .الخاصة

  



 
 :وثمة مجموعة من االعتبارات التي تؤآد أهمية المتابعة وضرورتها ،منها   

االقتناع  قد تحتاج بعض الخطط المتفق عليها لتعديل السلوك إلى إجراء بعض التعديالت أو أ ـ  
 .بمدى معين من التقدم والتحسن

 النفسي بين الحين واآلخر للمحافظة على مزيد من العون والدعم ب ـ قد يحتاج المعاق عقليًا إلى  
 .القصور التي تعوق العملية التوافقية لديه التقدم وتالفي أوجه

 .االنتكاس والعودة إلى الحالة السابقة قبل بدء عملية اإلرشاد ج ـ حماية المعاق عقليًا من  
 .البرنامج ستند إليهامن المتابعة في تقييم العملية اإلرشادية والنظرية التي ي د ـ االستفادة  

 .(53 ،2005صديق ، )                                                                   <
 

التقارير اللفظية :لتحقيق هذه الغاية منها ويمكن للمرشد أن يستخدم مجموعة من الوسائل واآلليات
فترة زمنية من انتهاء البرنامج النفسية بعد انقضاء  التي يعبر عنها المعاق عقليًا عن حالته
آما ...المحيطون بالمعاق عقليًا آاألم، المعلم، األصدقاء اإلرشادي، آذلك ما يصفه اآلخرون

المختلفة التي تقيس هذه الحالة ومدى ما طرأ عليها من تحسن بعد  تستخدم المقاييس النفسية
ا وجد المرشد النفسي أن المعاق عقليًا وإذ. هذا التحسن في أثناء فترة المتابعة البرنامج، واستمرار

 إلى بعض الجلسات لتخفيف أعراض سلوك ما، عليه أن يتفق مجددًا مع المعاق عقليًا على بحاجة
 :التالية ذلك وتحديد موعد للجلسات، والهدف من آل جلسة، وذلك عن طريق الوسائل

وهذا من أسباب االحتفاظ  ،ـ االتصال شخصيا أو تليفونيا أو بالمراسلة لالستفسار والسؤال  
 . بعنوان المعاق عقليًا ورقم هاتف

معينة لحضور المعاق عقليًا إلى مرآز اإلرشاد لفترة محددة ،تزداد الفترة بين  ـ تحديد مواعيد  
 . وأخرى آل مرة

في بعض الحاالت، حسب  ـ قد يمتد االتصال للمتابعة إلى األسرة أو المدرسة أو مكان العمل  
 لمعاق عقليًاموافقة ا

 
 :(Evaluation) ـ التقييم النهائي للبرنامج10 <
يعطيه التغذية الراجعة التي تخص   ألنه إن تقييم البرنامج هو عملية مهمة للمرشد النفسي،       

الجلسات اإلرشادية، ويكشف عن مدى نجاح  مستوى ما حصل عليه المعاق عقليًا من فائدة خالل
  .أو فشله

برامج تأهيل المعوقين بتنوع انتمائها إلى المدارس الفكرية ،  ت أساليب تقويموقد تنوع     
اإلداري وبعضها اآلخر رآز على العائد االقتصادي ،على حين نظر  فبعضها رآز على الجانب

باعتباره نظامًا له مجموعة مكونات ترتبط ببعضها ، وذلك لشمولها  بعضها إلى التأهيل
 .نواتجوال واهتمامها بالمدخالت

المخططون للقيام بها قبل  وترتبط هذه األنواع بفكرة التخطيط آتقدير الحاجات التي يحتاج     
التخطيط واتخاذ ما يلزم من قرارات  إتمام الخطة للوقوف على الحاجات الفعلية للبرامج موضوع

  .بشأنها
 
 :البرامج الخاصة بتأهيل المعوقين مايلي وأهم أنواع التقويم في مجال  

 :ـ تقدير الحاجات1  
 الحاجة حالة قائمة بينما هو موجود وما ينبغي أن يكون أو بين ما هو موجود وما هو إن    

وسمعيًا  ويحاول مخططو البرامج اإلرشادية في مجال تأهيل المعوقين عقليًا.مرغوب بشكل أآبر
أهميتها بما  ترتيبأن تقوم برامجهم على أساس إشباع مجموعة الحاجات ذات األهمية وتبعًا ل

 .يحقق أآبر فائدة لعدد أآبر من المستفيدين من البرنامج
  



 :مجموعة من الطرائق لتقدير الحاجات ثمة 
سلوآيًا وانفعاليًا وحرآيًا ولغويًا، ( الفرد المعوق :المواقف ويشتمل تحليل:أ ـ تحليل المواقف  

 .إلخ...فيها سواء أآانت أسرية أم اجتماعية  والبيئة التي يعيش
األساسية التي يضطلع بها المخططون للبرامج في مجال  من المهام: ب ـ ترتيب األولويات  

بترتيب هذه الحاجات في شكل أولويات حتى يتمكنوا من تنفيذ البرامج  اإلعاقة العقلية أن يقوموا
 :الحاجات التي تشبعها درجات أعلى في سلم األولويات، وهي التي تتلقى

ـ 5   ـ المجتمع المحيط بالمعوق4ـ المعوقون ،3ـ العوامل التنظيمية ،2،  الشخصيةـ العوامل1  
 . والموارد ـ6التربوية ، السياسات

 :ج ـ تقديم المدخالت  
 :يدخل من متغيرات بشرية وغير بشرية إلى البرنامج التدريبي، مثل يقصد بها آل ما    
 :المعوقون ـ1  
 دمات المساعدةـ الجهاز اإلداري والفني ، وخ2  
 .التي تقدم فيها خدمات المساندة والمساعدة:المباني ـ3  
 .األثاث ، والتجهيزات ووسائل المواصالت وتشمل:ـ التجهيزات 4  
 .أو البرنامج ومدى استمراريته ومواعيد توفره المادي المتاح للمؤسسة: ـ التمويل5  
 :لقبول في المؤسسات أو البرامج التأهيليةأنظمة اإلدارة وأنظمة ا مثل: ـ عوامل غير منظورة6  
 ويعني تقويم ما يحدث داخل عملية التأهيل نفسها وفي آل خطوة من خطواتها: العمليات ـ تقويم  

 : والتي تشتمل على
 .والتعليمية الطبية واالجتماعية والنفسية والمهنية: ـ الدراسات  
 :ـ التشخيص   
 .ـ التأهيل واإلرشاد  
 اإلعداد البدني ، التدريب المهني ، التدريب على التوافق الشخصي، العودة إلى :ـ الخدمات  

 .المجتمع
 :وتشمل تقدير نواتج التأهيل في صورة تحقيق األهداف،: ـ تقويم النواتج  
 .ـ نوع التغير المطلوب  
 .الهدف ـ الوسائل التي يمكن بها تحقيق  
 .المستخدمة  إلى الوسائلـ الدليل على أن التغيرات المشاهدة ترجع  
 .ـ معنى التغيرات الحادثة  
 .المتوقعة ـ النتائج غير  
 :وتشمل:خطوات تقويم برنامج للتأهيل   
 .التقويم ـ تحديد الهدف من1  
 .ـ المسؤول عن برنامج التقويم2  
 .المتغيرات ـ تحدي3  
 .ـ تحديد القياسات المطلوبة4  
 .ـ تحديد األدوات5  

 .البياناتـ جمع  6  
 .ـ تحليل البيانات7  

 .ـ إعداد التقرير 8  
 .ـاالستفادة من نتائج التقرير9  
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