
تعريف العالج الوظائفي:

هو إحدى المهن الطبية المساندة التي تقوم على أساس التقييم ومن ثم 
العالج لألشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية أو عصبية أو إدراكية، وذلك 

من خالل تطوير قدراتهم الحركية أو العقلية واإلدراكية حتى يصبح الطالب أكثر 
استقاللية بحياته.

الفئة المستهدفة:

الطالب الذين يعانون من:

• صعوبات تعلم.	

• حركة زائدة.	

• ضعف في التركيز واالنتباه. 	

• مشاكل  في اإلدراك.	

• إعاقات جسدية حركية.	

• مشاكل حسية. 	

• مشاكل تنظيمية ) فهم الوقت – صعوبات الذاكرة  - 	
المفاهيم المكانية (.

• مشاكل في الكتابة.	

دور أخصائي العالج الوظيفي:

• تنمية المهارات الحركية الكبيرة.	

• تنمية المهارات الحركية الدقيقة.	

• تحسين التآزر البصري.	

• تطوير اإلدراك السمعي والبصري.	

• تحسين التناسق الحركي.	

• تطوير المهارات الحسية.	

• تحسين المهارات الحركية.	

• تحسين الذاكرة ومفاهيم المكان والزمان.	

• تطوير االستقاللية الذاتية.	

إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين

مركز رؤى للتقييم واالسشارات والدعم



تعريف العالج الطبيعي 

 هو من التخصصات الطبية والتأهيلية المساندة، يتدخل في عالج اإلصابات التي 
تؤثر على الجهاز العصبي، العضلي الهيكلي، التنفسي والدورة الدموية.

دور أخصائي العالج الطبيعي:
• تنمية التطور الحركي.	
• تحسين التوازن	
• المحافظة أو تحسين المدى الحركي للمفاصل.                            	
• المحافظة أو تحسين القوة العضلية.                                                                         	
• التخفيف من الشد العضلي. 	
• تحسين التآزر البصري الحركي.	
• التناسق الحركي.	
• تحسين طريقة المشي. 	
• منع أو معالجة تشوهات العمود الفقري.	
• منع أو معالجة تشوهات المفاصل.	
• تحسين الدورة الدموية.	
• تخفيف األلم. 	
• التدريب على استخدام األجهزة المساعدة.	
• إشراك األسرة في الخطة العالجية.	

 الحاالت التي يتدخل فيها أخصائي العالج الطبيعي:

• الشلل الدماغي.                                                                                               	
• ضمور العضالت.	
• الصلب المشقوق.                                                            	
• حاالت تأخر النمو الحركي.                                                                    	
• المتالزمات.                                                                            	
• تشوهات الجهاز العضلي الهيكلي.	
• إصابات الحبل الشوكي.	
• اإلصابات الدماغية 	
• إصابة األعصاب التي تؤثر على الحركة.	

عالج اضطرابات النطق واللغة

يعد تخصص النطق واللغة من تخصصات الخدمات الطبية والتأهيلية المساندة 
والتي تهدف إلى تحسين المهارات اللغوية والنطقية، والمهارات المعرفية 

واإلدراكية، وتطوير مهارات التواصل،  والتخفيف من المشاكل اللغوية المصاحبة 
لبعض اإلعاقات أو اإلصابات الدماغية.

الخدمات العالجية التي يقدمها تخصص النطق واللغة:

يقدم اختصاص النطق واللغة الخدمات العالجية والتأهيلية لألطفال الذين 
يعانون من:

- التأخر اللغوي والنطقي الناتج عن إعاقات مختلفة )إعاقة ذهنية، إعاقة سمعية، 
اضطراب طيف التوحد...(.

- اللعثمة )التأتأة(.
 - اضطرابات في الصوت.

- مشاكل في نطق األصوات الكالمية.
- صعوبات البلع.

- الشلل الدماغي.

دور أخصائي النطق واللغة:

يقوم أخصائي النطق واللغة بتقديم الجلسات العالجية والتدريبية والتعليمية 
للطلبة في الصفوف الدراسية من خالل تطوير:

•  المهارات اللغوية.
•  المهارات المعرفية واإلدراكية.

•  مهارات التمييز السمعي.
• مهارات التواصل.

• مهارات الطالقة الكالمية.
•  مهارات نطق األصوات الكالمية.

• عالج اضطرابات الصوت. 
• مهارات البلع. 


