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وبضرورة توفير البرامج التعليمية و الخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة، ب االهتمام في اآلونة األخيرة قد زاد
على االلتحاق  ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة الوعي بضرورة التدخل المبكر المتخصصة لهم، كما إزداد

أو  متخرجه وبعد المهارات األكاديمية والحياتية وغيرها من المهارات. تدربهم على التي بالمراكز أو المعاهد
على  ملتأهيله ون بالتأهيل المهنيحقتيليصبح المتوقع منهم إما تعلم مهنة، ف، مإنهاء الفترة الدراسية المحددة له

ن تنوعتالتي غالبا ما تنحصر في ، و أو ذاك حرفة معينة يوفرها هذا المركز التأهيلي قد ، حرف محدودة وا 
ار اآلخر هو البقاء في البيت، انتظارا لفرصة عمل قد تأتي والخي .همناسبقدراتهم وميولهم، وقد ال تب تناس

 وقد ال تأتي.

ذو اإلعاقة أو توفير المهنة المناسبة على أنها مشكلة  للشخصوغالبًا ما يتم التعامل مع التأهيل المهني 
كثير من األحيان قد ال تجد لها رات التي يتخرج منها المعاق في هذه المهاوتحتاج إلى حل، فمن ناحية فإن 

ومن ناحية أخرى،  في سوق العمل، فيقف المعاق بين تأهيله المهني وبين فجوة متطلبات سوق العمل. مكاناً 
قد ال تتناسب المهنة التي يحصل عليها مع قدراته أو تطلعاته وطموحه، ولكنه مرغم على مزاولتها ألنها 

 الفرص الوحيدة المتاحة.

تحتاج إلى تهيئة منذ مرحلة الطفولة، كما هو شأن األطفال  مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة إن توفير مهن
اآلخرين، الذين يحلمون، ويتطلعون إلى مهنة المستقبل في كل مرحلة من مراحل حياتهم، وهو ما يفتقده 

  .األطفال ذوي اإلعاقة، الذين ال ينظر لهم كأشخاص منتجين، وفاعلين في المجتمع



 بمساعدتهاإلعاقة وذلك  ذو للشخصهذه الورقة تسليط الضوء على بعدًا إنسانيًا في التأهيل المهني تحاول 
تطوير نظرة له أحالمه وطموحاته. كما تتناول الورقة كإنسان معطاء للمجتمع،  نفسهأن ينظر إلى  على

 . لهم المهني المستقبل انعكاس هذه النظرة علىو  لألشخاص ذوي اإلعاقةبمختلف فئاته ومؤسساته، المجتمع 
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