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 سيطة ابملرحلة الثانوية  للتالميذ ذوي اإلعاقة العقلية الب  نتقالية معوقات تطبيق اخلدمات اال

 امللخص

العقلية البسيطة   اإلعاقةللتالميذ ذوي  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات التعرف على إىل  هدفت الدراسة احلالية  

العقلية البسيطة يف املرحلة الثانوية يف   اإلعاقة( معلمًا ومعلمة للتالميذ ذوي 24يف املرحلة الثانوية، وتكونت العينة من )

أظهرت  يف هذه الدراسة، واالستبانة كأداة جلمع البياانت، و  ستخدم املنهج الوصفي التحليلي ا  ينيت اجملمعة والزلفي، كما مد

(، بينما جاءت املعوقات املرتبطة  5.0من  3.65املعوقات املرتبطة ابلتالميذ جاءت أواًل مبتوسط حسايب قدره ) أن  النتائج 

سط حساين  بعد ذلك املعوقات املرتبطة ابألسرة مبتو  تجاء و (، 5.0من  3.64ايب قدره )بكفاايت املعلم اثنياً مبتوسط حس

 (.5.0من  4.0املرتبطة ابملؤسسات اجملتمعية مبتوسط حسايب قدره )املعوقات جاءت أخرياً، (، و 5.0من  3.51قدره )

اقني عقليًا بدرجة بسيطة للمرحلة  وخلصت هذه الدراسة إىل عدد من التوصيات، أمهها: أمهية وضع برامج انتقالية للمع

مشاركة األشخاص واملؤسسات  ية ين أكثر من األكادميي، والتأكيد على أمه اجلامعية، الرتكيز على التعليم والتدريب امله

 .  االنتقالية العالقة يف عملية اإلعداد والتخطط للربامج واخلدمات  ذوي 

 . اإلعاقة العقلية البسيطةذوي  ،االنتقالية دمات معوقات اخل ، االنتقالية اخلدمات  الكلمات املفتاحية: 
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Obstacles of the Implementation of Transitional Services for Students with Mild 

Intellectual Disabilities in Secondary Schools 
Abstract 

The present study aims to identify the obstacles to the implementation of 

transitional services for students with mild intellectual disabilities in the secondary 

stage. The sample consists of (24) teacher of students with mild intellectual disabilities 

in the secondary stage in the cities of Majmaah and Zulfi. The descriptive analytical 

approach was used in this study, and the questionnaire to collect data. The results show 

that the obstacles associated with students come first with an average of (3.65), the 

obstacles related to teachers' qualifications come second with an average of (3.64), 

followed by family-related obstacles with an average of (3.51), and finally, the obstacles 

related to institutions of community with an average of 4.0 (5.0). The study concludes 

with a number of recommendations, the most important of which are: the importance of 

developing higher education transitional programs for students with mild intellectual 

disabilities, focusing on vocational education and training more than academic, and 

emphasizing the importance of participation of stakeholder (persons and institutions) in 

the preparation and planning of programs and transitional services. 

Keywords: Transitional services, obstacles to transitional services, people with mild 

intellectual disabilities. 
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  :املقدمة

قتصادي، صحي، نفسي،  ا جتماعي، افمنها ما هو  عديدةالدألبعا  من املشكالت ذات  اإلعاقة  أصبحت 
تواجه كافة اجملتمعات، يرتتب عليها العديد من املشكالت اليت تتعلق بتكيف املعاق مع أسرته وجمتمعه من  وأصبحت 

ن جهة  قتصادي واالجتماعي، ومسامهته يف تنمية ورفاهية اجملتمع الذي يعيش فيه م جهة، وإنتاجيته وحتقيق استقالله اال
 أخرى.  

إحدى املشكالت االجتماعية اليت هلا جوانب متعددة، منها ما يتصل   على وجه اخلصوصالعقلية  اإلعاقة  تعدو  
جتماعي، التعليمي، التأهيلي، األسري، وهذه اجلوانب هلا مردود على اجملتمع سواء كان متقدمًا أو  ابجلانب الطيب، اال

ات اجملتمع العلمية واملهنية،  هتمام خمتلف فئامية، غنية أو فقرية، فهي حبق اسرتعت انمياً، وتواجهها كل األسر مثقفة أو أ
 وقد أدى هذا االهتمام إىل درجة من االختالف يف فهم املشكلة وحتديد مسبباهتا. 

ويصاب   من العيوب، والقصور ىف الكثري من املهارات اجلسمية واحلركية، العقلية  اإلعاقة  وو التالميذ ذويعاىن  
ضهم للحوادث واإلصاابت، ومن هنا أتتى الرعاية اجلسمية  مراض والتشوهات نتيجة لعوامل وراثية أو تعر عضهم ابأل ب

تنمية مهاراهتم البدنية، كما أهنم حيتاجون إىل رعاية صحية سواء للعالج أو  و  يم من الرتهل اجلسمملساعدهتم ووقايته
إىل   عقلياً حتياج املعاق اإىل  ابإلضافة ، ة إىل حتقيق الذاتاجات امللح خريني من احلاآلحرتام اوكذلك احلصول على  للوقاية 

  اإلعاقة التالميذ ذوي ستغالل القدرات والطاقات الكامنة لدى اوهذا يعىن  ، ، واحلاجة إىل التأهيل املهىنالشعور ابألمن 
الىت يعانون   اإلعاقةم، وطبيعة كانياهتم وإموإعدادهم للحياة العملية، وتدريبهم على مهن مناسبة لقدراهتالعقلية البسيطة 

 . (2005، )أبو املعاطي  عتماد على أنفسهم وإعالة أسرهمميكنهم من خالله االمنها، وتشغيلهم ىف عمل مناسب،  

 برامج وورش العمل  وجود قصور يف  أكدت على( 2017سليمان )محود و نتائج دراسة ويف نفس السياق، 
  ضعف املتابعة من اجلهات اإلشراقية إىل  ورمبا يرجع ذلك، االلتحاق بسوق العملقبل  قاليةاالنتلربامج املرتبطة اب التدريبية 

وفقًا للدليل التنظيمي للرتبية اخلاصة كما   االنتقاليةيف إدارات الرتبية اخلاصة حول تضمني اخلطط  من قبل األسرة أو
يف ضعف   لالتالميذ تتمث لدى هؤالء  نتقاليةالالعوامل اليت تؤثر يف مستوى تدين اخلدمات إىل انتائج البحث  شارتأ

، وضعف التعاون بني اجلهات اجملتمعية سواء أكانت احلكومة منها أم  االنتقاليةبرامج التطوير املهين يف جمال اخلدمات 
 وخاصة املرتبطة ابملشاركة يف تقدمي تلك اخلدمات. ،  اخلاصة 

ستندة إىل املواقع اليت تشجع على املشاركة والتعاون بني  ملويف اآلونة األخرية، كان هناك حترك حنو اإلدارة ا 
  للتالميذ  االنتقاليةحول أمهية تقدمي اخلدمات  الرتبية اخلاصةيف التعليم اخلاص واملعلمني  يمدير و املستشارين ابملدرسة، 

 ,Weishaar & Borsa) يف املدرسة يف املرحلة الثانوية واإلعداد ملا بعدها  البسيطة العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي 

2001) . 
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  ضعف إعدادات املعاقنيالعقلية البسيطة على  اإلعاقةتالميذ ذوي للواخلاص  العام برامج التعليم أكدت كما  
وضعف الدعم اإلداري املقدم هلم   ، وما بعدها الثانوية العامة يف مرحلة  تعطي هلم اليت االنتقالية ابخلدمات  عقلياً 

(Pierangelo & Giuliani,2008 .) 

برامج منظمة وخدمات  إىل  أكثر من غريهمحباجه يف مقتبل الشباب  العقلية البسيطة اإلعاقة وو ذ التالميذو  
ع التسعينات بدأت هذه الربامج يف التبلور يف جمال الرتبية  لويف مط، واالستقاللية عامل البلوغ إىل  متخصصة ملساندهتم للعبور 
إعداد الطالب من أجل حتقيق خمرجات متوقعة منه يف مرحلة  إىل  الربامج  ف هذه دوهت، االنتقالية اخلاصة ومسيت ابخلدمات 

،  واهتماماته طالب  الفردية اخلاصة بكل  االحتياجات على  االجتماعية، وتعتمد مشاركتهوتعزيز  ابستقاللية الرشد والعيش 
  ، احلياتية املهنية واألهداف واألهدافملدرسة وتشمل التعليم واخلربات اجملتمعية وحتديد األهداف املتعلقة ابلتعليم ما بعد ا

   .( 2005 ، القريويت)  اتية يف مرحلة الرشد واملهارات احلي 

للحياة بعد املرحلة   االستعداد من بينها صعوابت العديد من الالعقلية البسيطة  اإلعاقة وذو التالميذ يواجه و  
تزيد من   حنوهمالسلبية  االجتاهات، كما أن ودةمعية الزلت حمد احلياة اجملتففرص القبول املهين هلم واملشاركة يف ، الثانوية 
نتيجة   قد يكوننقص املعلومات لديهم  أن النقص الواضح لديهم يف اإلعداد للحياة نتيجة اكم،  اجملتمع يف  اندماجهمعدم 

  إىل  األمر الذي دعا ، قاليةاالنتابخلدمات  فيما يتعلق  معلملإلمهال األسرة أو عدم تقبل اجملتمع أو لعدم التأهيل الكايف ل
من حياة  بعدها ملا رحلة الثانوية امليف العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي  التالميذ اليت حتد من إعداد  أمهية دراسة املعوقات 

 ,Bell) بيل  دراسة أوصت  ويف هذا السياق  ،تكوين األسرة ى القدرة علو ، العمل  ىاحلصول عل و  ، تستلزم االستقاللية 

  –علمني تنظيم دورات للعاملني )امل ىأمهية الرتكيز علو ، بتقييم االحتياجات الفردية للتالميذ هتمامالابضرورة  (2010
اصة  اخل ت واالسرتاتيجياعلومات امل عارف و امل اكتساب من أجل  العقلية  اإلعاقة مع الطالب ذوي  األخصائيني(  –اإلداريني 

 . االنتقالية اخلدمات لربامج و اب

العقلية البسيطة   اإلعاقةذوي تالميذ للسني التحصيل األكادميي والوظيفي حت تركز على االنتقاليةاخلدمات و  
مبا يف ذلك التعليم اجلامعي، والتعليم املهين، وتوفري فرص العمالة املتكاملة )مبا يف  و  الثانوية، من املدرسة  انتقاهلملتسهيل 

  العيش املستقل، على  خدمات الكبار، وتدريبهمعلى  ل حصو للتعليمهم مثل الكبار،  واستمرار ذلك العمالة املدعومة(، 
مع  ، العقلية البسيطة اإلعاقة لذوي الفردية  االحتياجات على  االنتقالية ترتكز اخلدمات و  ، املشاركة يف اجملتمعات احمللية و 

،  بعض األعمال على  التدريب اجملتمعية، و اخلربات ، اخلدمات املتصلة ، التدريس ، وتشمل ، عقلياً مراعاة نقاط القوة للمعاق 
وتوفري التقييم املهين الوظيفي للمعاقني   ،مهارات احلياة اليومية  واكتساب األهداف املعيشة هلم بعد املدرسة،وغريها من 

   .((O’Leary & Collision,2002 عقلياً 

هلا  البسيطة  قلية الع اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةكما أن العاملني يف املؤسسات التعليمية يرون أن اخلدمات   
  هموأسر  هم وتعريف ، ى خر أ إىل من بيئة  انتقاهلم ، وتسهل واحتياجاهتم، إمكانيات التالميذ ورغباهتم ى عل أمهية يف التعرف 

أكدت  حيث ، لسوق العمل م وبني املؤسسات يف إعداده م ، وإنشاء عالقة بينهاجملتمعادر واخلدمات املتاحة يف ابملص
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الرغم   ى ألمهية هذه اخلدمات علالفكرية مدركني  اإلعاقةابملؤسسات التعليمية لذوي  عاملني( أن ال 2013) دراسة القريين 
واليت   (Chomokos , 2005) كوموكوز   ويتفق مع ذلك ما توصلت اليه نتائج دراسة، من عدم ممارستها يف الواقع

، كما أكدت أن فريق  االنتقالية  املرحلة ورغباهتم وميوهلم يف  ة الفكري  اإلعاقة يف تقييم إمكاانت ذوي  ا أكدت أن هناك قصور 
ذات العالقة بتقدمي تلك   املعارف واملهارات هلؤالء التالميذ يفتقرون إىل االنتقالية العمل املسؤول عن تقدمي اخلدمات 

بدراسة مقررات دراسية تناقش تلك اخلدمات   ضعف برامج اإلعداد هلؤالء العاملني واملرتبطة ويعود ذلك إىل ،اخلدمات
لدى هؤالء   االنتقالية العوامل اليت تؤثر يف مستوى تدين اخلدمات أن  (2017) لقريين، كما أشارت نتائج دراسة ااالنتقالية

، وضعف التعاون بني اجلهات  االنتقالية يف جمال اخلدمات  املهين ، تتمثل يف ضعف برامج التطوير فكرايً  التالميذ املعاقني 
ابلتخطيط   االهتمام إىل (Agbeke, Denkyirah & 2010)دينكره واقبكي ة ، كما أشارت نتائج دراساجملتمعية
وجود   على Bell, 2010)) بيل ، كما أكدت نتائج دراسةاالنتقالالناجح وضرورة حتديد دور األسرة يف عملية  لالنتقال

  ، ات اجملتمعية درسي واملؤسسضعف التعاون بني الفريق امل الثانوية، وعلى رحلةاملبعد  االنتقاليةقصور يف تقدمي اخلدمات 
 . االنتقاليةضعف مشاركة األسرة يف الربامج على  و 

 :مشكلة البحث

العقلية البسيطة   اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقالية معوقات تطبيق اخلدمات للكشف  حماولةً  احلايل البحث يعد 
  اإلعاقة ذوي  التالميذأن على  يت أكدت ال و  توصلت إليه نتائج الدراسات السابقةوأتسيسا على ما  ،ابملرحلة الثانوية 

التعليم مثل  غالبًا ما يعانون من صعوابت ابملدرسة الثانوية منها: إمكانية الوصول إىل املراحل الدراسية يف العقلية البسيطة 
ن فرص  وإمكانية الوصول إىل التعليم اجلامعي، والبحث ع ،وتوضيح املتطلبات املطلوبة للتخرج  ، مناهج التعليم العام

  ، لفعالمن خالل توفري خدمات االنتقال االعقلية البسيطة  اإلعاقة التالميذ ذوي ودعم  ،العمل، وفرص العيش املستقل 
 ,Johnson, Sodden, Emanuel))  وليكينق، وماركمنيول، ، وسودن، وإ جونسون   ة دراسنتائج    أكدت عليه وهذا ما 

 2002Luecking & Mack,  نق، وودروف، وديكسون ونتائج دراسة كتسنيز، وزيZhang,  (Katsiyannis,

Woodruff & Dixon, 2005) فيها   تتوفر العقلية البسيطة ال اإلعاقة من مدارس التالميذ ذوي  اً كبري   اً أن عدد
حمدودية   إىل  ضمن توصياهتاأشارت ( 2013دراسة القريين )و ، والتوجيه املهين ، التوظيفارات ممارسات لتنمية مه

  مستوي الدول العربية وخباصة اململكة العربية السعودية، على  سواء االنتقاليةاليت تناولت اخلدمات  يةالدراسات العلم
،  عقلياً  ممارسة هذه اخلدمات مع التالميذ املعاقنيألمهية إجراء دراسة تناقش العوائق اليت حتول دون البحث وأوصت 

وجود جوانب قصور يف تقدمي اخلدمات  على أسفرت  ( 2012) حممودودراسة اخلطيب و  Finns, 2005)) ز فين ودراسة 
وكذلك  ، ألبنائهم  تتمثل يف ضعف مشاركة األسرة يف تقدمي اخلدماتالعقلية البسيطة  اإلعاقة تالميذ ذوي لل  االنتقالية

 . عمل املدرسي واملؤسسات ذات الصلةضعف التعاون بني فريق ال 

نتقالية يف املؤسسات التعليمية للتالميذ ذوي  ت اال( مدى تقدمي اخلدما 2013القريين ) حبثت دراسة بينما 
،  االنتقاليةونظرًا حملدودية الدراسات العلمية اليت تناولت اخلدمات  ،وأمهيتها من منظور العاملني فيها  ،اإلعاقات املتعددة
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تناقش العوائق اليت  البحث أبمهية إجراء دراسة  ى أوص ؛ وخباصة اململكة العربية السعودية ، مستوي الدول العربية ى سواء عل
معوقات تطبيق اخلدمات   رف علىسعى الباحثان للتعلذا عقلياً، ن ممارسة هذه اخلدمات مع التالميذ املعاقني حتول دو 
 . التغلب عليها كشفها و يكون له األثر يف  قد ا العقلية البسيطة ابملرحلة الثانوية، مم اإلعاقة للتالميذ ذوي   االنتقالية

 : البحث  تساؤالت

 :  التساؤالت التالية على   اإلجابةإىل  البحث دف هي 

   ؟لتالميذ ابملرحلة الثانوية املرتبطة اب العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي للتالميذ    االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات   ما .1
كفاايت  املرتبطة بابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي  للتالميذ  االنتقالية معوقات تطبيق اخلدمات ما  .2

   ؟املعلم
  رتبطةامل الثانوية ابملرحلة العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي  التالميذللتالميذ  االنتقالية معوقات تطبيق اخلدمات ما  .3

 ؟ ألسرةاب
  ملؤسساتاملرتبطة اب ابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي للتالميذ  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات  ما .4

 اجملتمعية؟ 

  :البحثية  أمه

 يف جانبني:  ة احلالي الدراسةتتمثل أمهية 

 :  األمهية النظرية . أ
العقليرررة  اإلعاقررةللتالميررذ ذوي  االنتقاليرررةإثررراء األدب العلمرري مررن خرررالل التعرررف علررى معوقرررات تطبيررق اخلرردمات  .1

 البسيطة ابملرحلة الثانوية.

 اإلعاقرررةللتالميرررذ ذوي  االنتقاليرررةامج رب الررر تتنررراول جوانرررب أخررررى متعلقرررة ابخلررردمات و مسرررتقبلية  تالتمهيرررد لدارسرررا .2
 ابملرحلة الثانوية. البسيطة العقلية

 اخلردمات ت معلمري الرتبيرة اخلاصرة فيمرا يتعلرق بتطبيرقأمهيرة كفرااييف الرتبية اخلاصة إىل  توجيه أنظار املتخصصني  .3
 ابملرحلة الثانوية.ة طالبسيالعقلية  اإلعاقةللتالميذ ذوي  االنتقالية والربامج

العقليرررة  اإلعاقرررةللتالميرررذ ذوي  وأمهيتهرررا االنتقاليرررة والرررربامج اخلررردماتحرررول دة مسرررتوي وعررري األسرررر واملعلمرررني ايز   .4
 .إلعدادهم ملا بعد املرحلة الثانوية

املقدمرررة  االنتقاليرررةوالرررربامج  حتسرررني وتطررروير نوعيرررة اخلررردماتمرررن املمكرررن أن يكرررون لنترررائج هرررذه الدراسرررة دور يف  .5
 .ابملرحلة الثانويةالبسيطة  العقلية ةاإلعاقللتالميذ ذوي 
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 :  األمهية التطبيقية . ب
املعلم ابملرحلة الثانوية على  تدعم وتشجع والربامج التدريبية اليت طط اخليف وضع  الدراسة هنتائج هذقد تساهم  .1

 .  االنتقالية املرتبط ابخلدمات والربامج  واملهارياالرتقاء مبستواه املعريف 

  اخلدمات أمهية تطبيق  إىلالعقلية ابملرحلة الثانوية  اإلعاقةذوي برامج طط و على وضع خالقائمني توجبه أنظار   .2
   بشكل فردي وفقاً لقدرات وإمكاانت كل شخص.  االنتقالية  والربامج

يف احلياة   اإلعاقةواملتمثل يف دمج ذوي ، 2030تساهم هذه الدراسة يف حتقيق واحد من أهداف رؤية اململكة   .3
اليت تسعى إىل توفري فرص التعليم العايل وفرص العمل لألفراد ذوي   االنتقالية ل اخلدمات والربامج اجملتمعية من خال

 .  اإلعاقة

 : البحث  أهداف  

 : التعرف علىإىل  هدف البحث احلال ي

 . للتالميذ ابملرحلة الثانوية املرتبطةالعقلية البسيطة  اإلعاقةللتالميذ ذوي  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات  .1
  .كفاايت املعلماملرتبطة بالعقلية البسيطة ابملرحلة الثانوية  اإلعاقةللتالميذ ذوي  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات  .2
 .ألسرةاملرتبطة اب العقلية البسيطة ابملرحلة الثانوية اإلعاقةللتالميذ ذوي  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات  .3
 ملؤسسررراتاملرتبطررة ابالعقليررة البسرريطة ابملرحلررة الثانويررة  اإلعاقررةذ ذوي الميرر للت االنتقاليررةمعوقررات تطبيررق اخلرردمات  .4

 .اجملتمعية

 :البحث  صطلحاتم

 ( Concept Transition Services) االنتقالية خلدمات  امفهوم   . أ

  ، دها ما بعإىل  الثانويةمن املرحلة املدرسية العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي  التالميذ النتقالهي اخلدمات اليت تقدم 
،  ، العمل املستقل ، والعيش خدمات البالغني و ، ، والتعليم املستمرتتضمن التدريب املهين سة، و وتتمثل أنشطة ما بعد املدر 

 .((Ohio Legal rights Service,2005 املشاركة يف اجملتمع

تركز على حتسني  و  ،العقلية البسيطة  اإلعاقةلتالميذ ذوي ل اليت تقدمجمموعة منسقة من األنشطة  كما تعرف أبهنا:
بعد   مبا يف ذلك التعليم ، خريآمن مدرسة إىل  انتقاهلملتسهيل  ،اإلعاقة ذوي الوظيفي لالتحصيل األكادميي واجملال 

خدمات الكبار، والعيش املستقل، أو مشاركة  على  تعليم الكبار، احلصول  استمرار  ، الثانوي، التعليم املهين، سوق العمل
 IDEA ,2004)) للطفل  الفردية للطفل، مع مراعاة نقاط القوة واألفضليات واملصاحل  حتياجات لالاجملتمعات احمللية وفقاً 
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 أبهنا:    االنتقاليةوتعرف اخلدمات 

كما أن هذه  ،  من املدرسة إىل احلياة املدرسية التالية لالنتقالالعقلية البسيطة  اإلعاقةذوي  التالميذأنشطة إعداد 
حتديد   : واألفضليات واملصاحل، وتشمل األنشطة الالزمة يف اجملاالت التالية التالميذ  احتياجات األنشطة تستند إىل 
  ، تطوير مهارات العمل وغريها من األهداف املعيشة الكبار ما بعد املدرسة   ،توفري التجارب اجملتمعية   ،اخلدمات ذات الصلة 

 يفي. التقييم املهين الوظ  ،مهارات احلياة اليومية )عند االقتضاء(  اكتساب

التحوالت اليت حتدث   أبهنا االنتقالية خدمات ل لتعريفاً مفيداً ( 2006وزارة الصحة للطفولة واألمومة )قدمت  بينما 
ومن عدم النضج إىل مرحلة   ،أهنا تقدم من الطفولة واملراهقة إىل سن البلوغ الشباب، كماال احلياة واليت تواجه كل طو 

 . Hassiotis, rron, Violet (Ba &(2009 االستقالل النضج، ومن التبعية إىل 

يف  وأسرهم للتفكري يف احلياة الفكرية  اإلعاقة طالب ذوي لل األنشطة املقدمة  أبهنا االنتقاليةاخلدمات  ت رفع  كما 
اخلربات   واكتسابحتديد نتائجها املرجوة، ووضع خطة للمعاقني للمشاركة يف جمتمعهم و ، ها بعداملرحلة الثانوية وما 

 Transition) أهدافها. ملهارات الالزمة لتحقيق مزودين ابملعارف وا عقلياً املعاقني  التالميذ ان أن ضمو  ، املدرسية

Services for Students with Disabilities, 2018) 
معلمات  /معلميقبل من قدم ت  عملية وخدمات  ا خططتتضمن اليت الربامج تلك وإجرائياً: يعرفها الباحثان أبهنا 

كأفراد مستقلني  عدادهم  إل يف فصول الرتبية الفكرية امللحقة ابملدارس الثانوية العادية  البسيطة العقلية عاقةإلاذوي  التالميذ
والتدريب  والتعليم  التدريب املهينمن خالل  تكوين األسر وذلك و  العمل قادرين على االلتحاق ابلتعليم العايل وسوق 

 . راملستم

وي  ذالتالميذ ومعلمات  معلمي الصعوابت اليت تواجه هنا أب : إجرائياً  قالية االنتاخلدمات معوقات الباحثان عرف ي  و 
 . للتالميذ يف املرحلة الثانوية  االنتقالية والربامج  لخدماتلتطبيق يف عملية التخطيط وال العقلية البسيطة   اإلعاقة

 (Mild Intellectual Disability Concept)  البسيطة العقلية  اإلعاقة مفهوم   . ب

 : التايلعلى النحو العقلية  اإلعاقة حتديد مفهوم  يفة  تعددجهات نظر مويتم عرض و 

، فكرى،  ذهين، عقلي(: مبعىن Intellectual Disabilityاللغة اإلجنليزية أبهنا ) قاموس  يف العقلية  اإلعاقةعرف ت  
  يف عند األطفال األسوايء  ، ابلقياس إىل متوسط الذكاءالعقلي ذكاء للفرد أو تطوره طبقًا لدرجة العقلية  اإلعاقةوتقاس 

 (. 2007 ، البعلبكي خمتلف األعمار )

ختتلف عن قدرات الشخص   اليت القدرات والوظائف العقلية  يف أبهنا: القصور  (Webster's)كما يعرفها قاموس 
 (Webster's Dictionary, 1999)  .احلياة اجملتمعية  يف ، وقد يؤثر ذلك على حرمانه من االشرتاك العادي



 د. علي الدخيل   جيهان اللقايند.           معوقات تطبيق اخلدمات االنتقالية للتالميذ ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ابملرحلة الثانوية 

 10    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

بدرجة جتعل املعاق عاجزًا عن التوافق   العقلي: حالة عدم اكتمال النمو اأبهن االجتماعيمن املنظور ف عر تكما   
 (. 2002، اهلجرسى)حاجة إىل رعاية ومحاية خارجية.   يف مع بيئته مع األفراد العاديني بصورة جتعله 

السلوك   يف متالزمًا مع القصور دون املتوسط، ويظهر عقلي : أداء اعرف أيضًا من الناحية الرتبوية أبهنتكما 
 ( 2003،امليالديلنمو. )للفرد خالل فرتة ا  التكيفي

أو   والعقلي ، املعريف األداء  يفضوء صفاهتا إىل: إعاقة الفرد طوال حياته، وتشمل خلل  يفالعقلية  اإلعاقةوتعرف 
 .) Wodarski, 2007Thyer &( ية أو مهارات احلياة اليوم  التكيفي السلوك  يفأتخر  

الناتج عن أسباب راجعة للوالدة   العقلي البناء  يفأبهنا: القصور العقلية  اإلعاقةتعرف منظمة الصحة العاملية كما 
) & Lesser يعد طبيعيًا ابلنسبة للبشر الذي  داخل املدى يف  العقلي النشاط  يف أو بسبب حادث أو مرض، أو نقص 

)Pope, 2007 
  يف وهو حالة من النمو احملدود أو غري الكامل للعقل، يشمل قصوراً كبرياً : العقلي من منظور القصور  ا كما ينظر هل

 ,Carr & Bragne) بشكل خطري  مسؤول أو غري  طبيعي غري  عدواين ، ويصاحبه سلوك االجتماعيالذكاء واألداء 

2008). 

القدرات العقلية   يفالقدرة الفطرية العامة )الذكاء(، وكذلك النقص أو القصور  يف ويقصد هبا: النقص أو القصور 
إلشباع حاجاته املختلفة كشخص   خرينآلقادر على التعليم والتفاعل مع ا لدى الطفل، )التفكري، اإلدراك( مما جيعله غري

 ( 2009 منقريوس،)  يسو 

النمو   اكتمالتوافق أو عدم عدم  : هو حالة من نقص أو أتخر أو ختلف أو عقلية ال  لإلعاقة التعريف الشامل 
، مما يؤدى إىل نقص  العصيب سن مبكرة، نتيجة عوامل وراثية أو بيئية، تؤثر على اجلهاز  يف، يولد هبا الفرد املعريف  العقلي

حدود   يف النفسياجملاالت املرتبطة ابلنضج، والتعليم، والتوافق  يف ضعف مستوى أداء الفرد  يفاثره آالذكاء، وتتضح 
 . (2005شقري، معيارين سالبني ) احنرافني

على   درجة 70-55هم ما بني ئولئك الذين ترتاوح نسبة ذكا وصف أل : أبهنا العقلية البسيطة  ة عاقاإلعرف ت  و 
  . لطبيعي للقدرة العقلية منحين التوزيع ا على  معياريني سالبني من املتوسط احنرافنيبعد على و  اختبارات الذكاء 

 ( 2010،)الروسان 

يستطيعون تعلم بعض  ، و 70-55درجة ذكاء ما بني  ر للمعاقني عقليًا بدرجة بسيطة أبهنم من حصلوا على ويشا
ليستطيعوا تعلم العمليات احلسابية  ،  هلموجيب أن تكون مناهجهم مبسطة ومعدة خصيصاً ، املهارات التعليمية األساسية

 (  2015، )الريدي والشيمي   .هم ئناسب مع درجة ذكاوالقراءة والكتابة مبا يت 
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 : هذا البحث إطار   يف  يطةالبس  العقلية  إلعاقةابوأخرياً يقصد 

  اإلعاقة التالميذ ذوي )من   بينيه ستانفورد  الختبارطبقاً ( درجة 70-55رتاوح نسبة ذكائهم ما بني )تالذين  األفراد 
 والزلفي. اجملمعة حمافظيت ( وامللتحقني بربامج الدمج الفكري احلكومية ابملرحلة الثانوية يف ةالعقلية البسيط 

  :السابقة  والدارساتاإلطار النظري  

 : اإلطار النظري   أواًل: 

 (Transition Services)  االنتقاليةاخلدمات 

 Concept (Transition)  االنتقالتعريف  .1

حتديد نتائجها  و  بعد املدرسة الثانوية،ما وأسرهم للتفكري يف حياة املعاقني فكرايً طالب لل حدد ابألنشطة املقدمة تت
  التالميذتزويد ضمان كما أهنا هتدف ،  اخلربات املدرسية  واكتسابيف جمتمعهم  املرجوة، ووضع خطة للمعاقني للمشاركة

 Transition Services for Students with)ملهارات الالزمة لتحقيق أهدافهاابملعارف وا عقلياً املعاقني 

Disabilities, 2018)  
 ؟  املعاقني فكريً  الب للط االنتقالية دمات اخل توفري بللقيام  ةمواصفات املدارس املطلوب ما هي   .2

ربانمج الرتبوي  اليف بداية  االنتقال معاجلة حاجة الطالب خلدمات  (CSE)نة "التعليم اخلاص" جل يتعني على 
والقرارات املتخذة حول خدمات   ستناقش التحوالت عندما وذلك  الثانوية،املرحلة يف سن  عقلياً املعاقني  للتالميذالفردي 
الوكاالت املشاركة احملتمل أن تكون   يوممثلاآلابء واألمهات، و  ،الب دعوة الط على  زت رك (CSE)، مسؤولة االنتقال

  للطالب املعاقني فكرايً املطلوبة  ابألجزاء  (IEP)ختربانو  االنتقالمسؤولة عن املساعدة يف توفري بعض من خدمات 
 واملرتبطة خبدمات االنتقال؟ 

لتقررردمي  الطرررالب املعررراقني فكررررايً  ابحتياجررراتة اخلررردمات املرتبطررر تشرررري إىل حتديرررد و  حتديرررد مسرررتوايت األداء احلرررايل: . أ
عرن األعمرال البحرث و  االهتمراموأيضرا إجرراء تقيريم "مسرتوى األداء احلرايل " مرن خرالل  ،احلاليرة االنتقرالخدمات 

 )الوالدين(.و مع الطالب اليت أجنزت
 كشخص ابلغ.  املدرسة يف املستقبل،ا بعد مل عقلياً  معاقللحتديد النتائج املتوقعة  . ب
 ذلك.تنفيذ وكيف سيتم  ،للمعاق توضع خالل سنة االنتقاليةواملعايري املرتبطة ابملهارات  فحتديد األهدا .ج . ج
 .االنتقاليةعلى حتقيق أهداف املرحلة  الطالب املعاقني فكرايً هي اخلدمات ذات الصلة اليت سوف تساعد  اد. م . د
ر . ه  االنتقاليررةقرروائم األنشررطة  "منسررق "ألنشررطةعيررني ، وتسسررات اجملتمررعالرريت سررتوفرها مؤ  االنتقاليررةمررا هرري األنشررطة  هرر

  (Pioneer Central Schools, 2018)سنةخالل  يف العقلية البسيطة اإلعاقةذوي للتالميذ 
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كما    بعد مرحلة املدرسة، االنتقالية وجود قصور يف تقدمي اخلدمات على  (Bell, 2010) بيل  دراسة  واكدت
ضعف مشاركة األسرة يف  إىل  كما أشارت ،  اون بني الفريق املدرسي واملؤسسات اجملتمعية التعضعف على الدراسة أكدت 
تنظيم دورات للعاملني  على  وأمهية الرتكيز، بتقييم االحتياجات الفردية للتالميذ االهتمامبضرورة  ت وأوص، االنتقاليةالربامج 

 . االنتقاليةاصة ابخلدمات اخل ت واالسرتاتيجياعلومات ملاعارف و امل الكتساب  ، األخصائيني( –اإلداريني   –علمني )امل

 : للمعاقني فكريً   االنتقاليةجماالت اخلدمات  .3

 : املعاقني فكريً  التعليم للطالب جال مب  املرتبطة  االنتقاليةاخلدمات أواًل: 

الدراسية،   ناهجمن املمن املمكن أن يتم اكتساهبا من األنشطة اليت جمموعة واسعة يف  االنتقاليةتتحدد اخلدمات 
على  مثلة األ ومن واالخنراط يف اجملتمع،  الالزمة  اليوميةاحلياه مهارات  اكتساب  ى علالطالب املعاقني فكراًي تساعد واليت 

املتمثلة يف   االجتماعية تعلم وممارسة املهارات يف املدرسة:  تقدم للمعاقني فكرايً من املمكن أن اليت  األنشطة التعليمية 
م وممارسة  تعل   ، مهارات التكيف مع اجملتمع احمليط ، مهارات حل املشكالتخرين، مل والتواصل مع اآل مهارات التعا 

مهارات إدارة  ، البحث عن قبول يف جامعة أو وظيفة مهارات ، تقرير املصري  اتمهار املهارات الذاتية املتمثلة يف 
   .ومهارات إدارة الوقت  ،املسؤولية  حتمل مهارات ، امليزانية/املال 

هلم   االنتقالية وجود جوانب قصور يف تقدمي اخلدمات على  Finns, 2005)) فينس دراسةنتائج أشارت و 
فيما يتصل ابلتواصل مع مراكز التأهيل املهين لتالميذ ذوي  تتمثل يف ضعف مشاركة األسرة يف تقدمي اخلدمات ألبنائهم 

 . رسي واملؤسسات ذات الصلةاملد عمل وكذلك ضعف التعاون بني فريق ال ، العقلية البسيطة اإلعاقة

 : ( املساندة)  وأسرهم طالب املعاقني فكريً ل املرتبطة اباثنيا: اخلدمات  

عالج النطق، خدمات التقنيات(   )مثاًل، علم النفس، العالج الطبيعي، العالج املهين، اخلدمات  ومن هذه
لتحديد ما إذا   )واألسر( التالميذملساعدة  االنتقاليةت إمكانية توفري اخلدما إىل  طالب املعاقني فكرايً ابل للوصول  ، املطلوبة

اليت تقدم للمعاقني فكرايً   اخلدمات ذات الصلة و نشطة األمثلة األ ومن  ، كان هناك حاجة إىل خدمات بعد املدرسة الثانوية
يف إعادة  املشاركة  ،ل أو العم جامعة التعرف على كيفية احلصول على خدمات متخصصة لإلعداد لل : يلي  وأسرهم ما

"خدمات إعادة   املعاقني،  للتالميذ حتديد املوارد اجملتمعية املمكنة أو مصادر الدعم املتاحة ، املعاقني  التالميذ أتهيل اإلرشاد 
شاركة يف خدمات  امل  ج الطبيعي )أو العالجات األخرى(، ما بعد املدرسة للعال  العالجية زايرة املؤسسات  ، التأهيل املهين"

اخلدمات اخلاصة   تقييم ، العقلية اإلعاقةدمات مثل مراكز اخل علىللحصول التواصل مع اجملتمع احمللي  العمل االجتماعي،
حتديد املوارد  ، كلية أو العمالة للعداد لإل تخصصة املدمات اخلالتعرف على كيفية احلصول على ، النقمة هلم تقنيات ابل

  االتصال أجهزة  على استخدام التالميذ املعاقني فكرايً  تدريب  ، نياملتاحة للطالب املعاقاجملتمعية املمكنة أو مصادر الدعم 
 . يف البيئات اجملتمعية 
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ممارسات   ا تتوفر فيهمن املدارس ال  اً كبري   اً أن عدد ((Katsiyannis et al., 2005 كتسنيز  دراسةوأكدت  
ؤسسات احمللية يف عملية  ملاركة اضعف مشأشارت الدراسة النتائج إىل كذلك ،  والتوجيه املهين لتنمية مهارات التوظيف،

 االنتقايل. للتعليم اجلامعي ابعتباره اهلدف   انتقلوا صغرية من التالميذ   ، بينما نسبةاالنتقال

  االهتمام ابلتخطيط ضرورة إىل  )Denkyirah & Agbeke, 2010) دينكريه واقبكي دراسة  أشارت كما 
مكاانت، وأخذ رأي  ومعرفة القدرات واإل ، الكافية املعلوماتتوفر  ة، وضرور من املدرسة ملا بعدها  النتقال الناجحلعملية ا

 األسرة يف عملية االنتقال. 

مشاركة األسرة  أمهية  على  & Agarwal, 2013)(Pandey وأجارول بيندية دراس أكدت  ويف نفس السياق،
جناح  لل وحيد من يق قد  قبل املهنيني مماغالبًا ما يتم جتاهله من األمر الذي ، يف عملية التخطيط والتنفيذ لعملية االنتقال 

   لالنتقال.عملية التخطيط  الغالب يغيب عن دور األسرة يف إىل   كما أشارت النتائج،  التجربة 

   : (طالب املعاقني فكريً لل  اجملتمعيةالتجارب )  يةاجملتمعتجارب الاثلثًا: 

  و ما هخارج املدرسة منها تواجه الشخص عة من األنشطة واخلربات اليت متنو جمموعة  جارب اجملتمعية ت ال تشمل
  احلصول أماكن  حتديدعلى  القدرةو  ،برامج التلمذة الصناعية يف املشاركة و ، املهينلتدريب على سبيل املثال، ابمرتبط 

،  ( والرتفيه، التسوق، التدريب  ، التأهيلالصحة، السكن،  النقل، التعليم، العمل، ) مثل:  لخدمات االجتماعيةل  والوصول 
يواجهون جتارب   اإلعاقةإىل أن األفراد ذوي ( ,Robert & Gattis 2017نتائج دراسة روبرت وقيتس )شارت حيث أ

جمتمعية سلبية بشكل مستمر يف حياهتم اليومية منها ما هو مرتبط بفرص التعليم األساسي والعايل، ابلفرص الوظيفية،  
دية من املمكن تعديلها خللق بيئة داعمة للجميع مبا فيهم  وسائل النقل العام واخلاص وغالب هذه العوائق ذات طبيعة ما 

 . اإلعاقة ذوي 

 :  الكبار ياة  حلطبقاً  طالب املعاقني فكريً لل املهارات املتصلة ابلعملر  رابعًا: تطوي

على تطوير  يساعده  هذا اجملال و ،عقلياً املعاق  التلميذمساعدة و تركز بشكل رئيسي على التخطيط للمهنة 
  تشمل  تلك اخلدمات  و ، عملللمهارات البحث عن الوظيفة واملهارات التدريبية واحلفاظ على ، لة ابلعمل ملتصات االسلوكي

لى  إمتام الطلب ع ،املشاركة يف برانمج التلمذة الصناعية أو التدريب الداخلي ، املشاركة يف العمل اجملتمعي علىالتدريب 
عمل  ال  علىالتدريب  ،ة ت مع خمتلف العاملني يف امليدان املهنمقابال إجراء علىالتدريب  "خدمات إعادة التأهيل املهين"،

، التدريب  حصول على خدمات البحث عن الوظائف تعلم وممارسة املهارات الالزمة لل مع "وضع "خطة فردية" للتوظيف، 
،  ايب نتخااللتصويت اعلى  التدريب ،فتح حساب مصريف ، التدريب على كيفية وظائف يف املدارسعلى مهام بعض ال

   .استكشاف اخليارات السكنية على  التدريب ، احلصول على معلومات حول إدارة الصحة الشخصية واللياقة البدنية
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ممارسات   ا تتوفر فيهمن املدارس ال عدداً كبريًا  أن  ((Katsiyannis et al., 2005 كتسنيز  دراسة وأكدت 
بينما  ، ضعف مشاركة املؤسسات احمللية يف عملية االنتقال  على  كذلك أكدت،  لتنمية مهارات التوظيف، والتوجيه املهين

 االنتقايل. للتعليم اجلامعي ابعتباره اهلدف   انتقلوا صغرية من التالميذ نسبة 

 : طالب املعاقني فكريً لل مهارات احلياة اليومية، مبا يف ذلك التقييم املهين الوظيفي  اكتسابخامسًا: 

على القيام بتلك األنشطة اليت   عقلياً املعاق  التلميذ مناسباً" لدعم قدرة  ان ذلك"إذا ك مهارات احلياة اليومية تعلم 
حيث   ، تقييمات التقييم املستندة إىل اجملتمعات احمللية يف اإلعداداتلتقييم املهين الوظيفي تقييم العملية من خالل تتصل اب

تدابري أخرى رمسية  البياانت من حتليل املهمة، و و  حظات، املالبعض وتشمل العملية  ،يتم تنفيذ املهارات الفعلية /أو الوظيفة 
مثلة  ومن أ  ،أخذ دروس رعاية األطفال  الطفل أخذ دورات يف االهتمام ابلصحة وتنظيم األسرة وتربية ، أو غري رمسية 

تعلم  ، تعلم كيفية تشغيل غسالة/جمفف ، الطبخ يف  أخذ دروس ، الكتساب مهارات احلياة اليومية  واالسرتاتيجيات نشطة األ
التعلم املهارات   ،البقالة  الشراء من  تعلم مهارات ، إعداد وجبةكيفية التعرف على  ، بطاقة الصراف اآليل استخدامكيفية 

تعلم مهارات   ،تعلم مهارات املعلومات الشخصية )مثل االسم والعنوان، واجلنس، ورقم اهلاتف وإخل.( ، الذاتيةالنظافة يف 
داء املالبس املناسبة يف احلجم  اختيار وارت ، لطوارئ اب  أرقام االتصال تعلم مهارات التعرف على  ، إدارة اجلدول الزمين اليومي

خمتلفة   مواقعتعلم مهارات السالمة يف ، واللون، االستماع لتوقعات الطقس خطة اختيارات نزهات يومية/أسبوعية/املالبس
تعلم املهارات   ، دة الطبية أو حاالت الطوارئساعامل طلب تعلم مهارات ، )على سبيل املثال، املنزل، املطبخ، عمل( 

  استخدام اهلاتف اخللوي الستدعاء للمساعدة/  ،تعلم املهارات األساسية لإلسعافات األولية  ، املالبس يف غسيلاألساسية 
 (. (O’Leary & Collision, 2002املعلومات أو 

 السابقةالدراسات    :اثنياً 

وجهة نظر معلمي الطلبة ذوي   ىعلالتعرف  )Asselin, 1999)ott & Kn  كنوت وأسلني   دراسة استهدفت
نتائج  وأكدت  ،األسرة هبا ومتكني الطلبة منها  واهتمام االنتقالية حيث إدراكهم للخدمات من الفكرية البسيطة  اإلعاقة
فة اليت يقوم هبا  ختلر املواألدوا االنتقالية فيما يتصل ابخلدمات  االستقاللية ابملهارات املعلمني  ى قلة املعرفة لد البحث 

 . االنتقاليةابخلدمات   تعلقفيما ي  فكرايً مع املعاقني   ون املعلم

ضرورية يف مجيع   االنتقال عملية  نأ  أشارت إىل (. (Johnson et al.,2002آخرينجونسون و  بينما نتائج دراسة
إىل   اإلعاقة للطالب ذوي  االنتقال ية، أو دارس املتوسطة إىل الثانو املراحل التعليمية منها مرحلة ما قبل رايض األطفال وامل

إىل  وأسرهم يواجهون صعوبة عند الوصول  اقنياملع التالميذمرحلة اجلامعة، كما أكدت النتائج يف الواقع أن العديد من 
ن  بعض العقبات التعليمية واحلواجز اإلدارية اليت حتول دو  استكشاف إىل البحث ، كما أشار الضرورية االنتقاليةاخلدمات 

   . الفعال االنتقالمن خدمات  االستفادة من   املعاقني يف املدارس الثانوية واألسر التالميذحصول 
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للتالميذ ذوي   االنتقاليةواقع اخلدمات على  التعرف (Chomokos, 2005)  كوموكوز دراسة واستهدفت
يف املرحلة   ه ورغباته وميول التلميذمكاانت يف تقييم إ  اً وأكدت النتائج أن هناك قصور ، اإلعاقات املختلفة ابملدارس احلكومية 

املعارف واملهارات  إىل  ون هلؤالء التالميذ يفتقر  االنتقاليةكما أكدت أن فريق العمل املسؤول عن تقدمي اخلدمات ،  االنتقالية
 . ة االنتقاليخلدمات اب املرتبطة العاملني عداد إضعف برامج  ويعود ذلك إىل  ؛بتقدمي تلك اخلدمات ذات العالقة 

لألفراد ذوي اإلعاقات املختلفة   االنتقالية حتديد واقع اخلدمات  إىل  Finns, 2005)) فينس  ا أشارت دراسة مك
  االنتقالية وجود جوانب قصور يف تقدمي اخلدمات على  البحثوأكدت نتائج ، بوالية متشجن ابلوالايت املتحدة األمريكية 

ميذ  تال ل ين هامل التأهيلفيما يتصل ابلتواصل مع مراكز ات ألبنائهم تتمثل يف ضعف مشاركة األسرة يف تقدمي اخلدم ،هلم
 . الصلة املدرسي واملؤسسات ذات العمل  ، وكذلك ضعف التعاون بني فريق العقلية البسيطة اإلعاقة ذوي 

يف املرحلة املتوسطة   االنتقالية املمارسات  (al et Katsiyannis ,.(2005 كتسنيز  دراسة استهدفت بينما 
ممارسات   اتتوفر فيهاملدارس ال  عدداً كبريًا من ملعاقني عقلياً، وأكدت النتائج أن ا التالميذ ية من منظور معلمي والثانو 

بينما  ، االنتقال سسات احمللية يف عملية ضعف مشاركة املؤ على  ، كذلك أكدت، والتوجيه املهينلتنمية مهارات التوظيف
 . االنتقايله اهلدف امعي ابعتبار للتعليم اجل  انتقلوا التالميذصغرية من  نسبة 

املعلمني واملرشدين  من وجهة نظر  االنتقاليةواقع اخلدمات  ),Almuaqel 2006( املعيقل دراسة حبثتكما 
نتائج من أمهها   إىلالبحث وقد توصل ، ايوا األمريكية وهأ  الفكرية يف الشمال الغريب من والية  اإلعاقة ذوي  التالميذ وأسرة 
املعرفة مبصادر الدعم املتوفرة يف اجملتمع سواء املهين أو االجتماعي أو   الربانمج الرتبوي الفردي إىل يق فر أعضاء افتقار 

  املسؤوليات املطلوبة منهمعلى  أمهية تدريب الفريق املشارك إىل ، كما أشارت للتالميذ االنتقالية الرتبوي املرتبطة ابخلدمات 
 . املعاقني فكرايً  للتالميذ بيقها قبل البدء بتط االنتقاليةيف إعداد اخلطط 

الفعال أودينتس "لذوي   االنتقالخدمات  ى التعرف عل ),Gillis 2006)قيلس  دراسة  استهدفت كما    
وتزويدهم ببعض   ، العقلية  اإلعاقة ذوي  التالميذ أمهية إعداد املعلمني الذين يعملون مع  إىل البحث وأشارت نتائج  ، اإلعاقة

ضعف الفرص اليت تعدهم ليكونوا   ىلإ املعوقون التالميذ وأكدت النتائج أن كثريًا ما يتعرض  التجارب فيما بعد التخرج،
يف    التالميذ املعاقنيأعضاء مسؤولني ومنتجني يف اجملتمع، كما أشارت أن املسؤولني واملستشارين يف املدرسة يهتمون إبدراج 

 . اهنم غري املعوقنيبعد املرحلة الثانوية كأقر والتواصل العديد من فرص التعليم 

  انتقال اسرتاتيجياتحتديد  )2010kyirah & Agbeke, Den) دينكريه واقبكي كما استهدفت دراسة 
توافر  لتخطيط لالنتقال الناجح، وضرورة مدارس غاان، وقد كان من أهم نتائجها االهتمام اب  إىل اإلعاقةالتالميذ ذوي 

 . ل حتديد دور األسرة يف عملية االنتقااملعلومات و 

ابلوالايت املتحدة األمريكية للتالميذ ذوي   االنتقالية واقع اخلدمات  (Bell, 2010) بيل دراسة  استهدفتبينما 
،  بعد مرحلة املدرسة  االنتقالية وجود قصور يف تقدمي اخلدمات البحث  وقد أكدت نتائج ،  اإلعاقات املتعددة يف والية ألينور
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ضعف مشاركة األسرة   أشارت إىل كما ،  ؤسسات اجملتمعيةريق املدرسي واملضعف التعاون بني الف على  البحث كما أكدت 
تنظيم   ىوأمهية الرتكيز عل، ية للتالميذالفرد االحتياجاتبتقييم  االهتمام بضرورة البحث ، وأوصت االنتقالية يف الربامج 

اصة ابخلدمات  اخل ت واالسرتاتيجياعلومات امل عارف و امل الكتساب ، األخصائيني(  –اإلداريني  –دورات للعاملني )املعلمني 
 . االنتقالية

العقلية   اإلعاقةلتالميذ ذوي املقدمة ل االنتقالية( الكشف عن واقع اخلدمات 2012)زهران  دراسة  استهدفتكما 
املتواجدين يف مركز   واملعلمنيجمتمع البحث من مجيع أولياء أمور األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية  وتكون، يف األردن 

املشكالت اليت تعوق تقدمي اخلدمات  أكثر  أن إىل كما أشارت ،  اصة احلكومية واخلاصة يف األردن س الرتبية اخلومدار 
ومؤسسات الرتبية اخلاصة من نقص الوعي اجملتمعي بقضااي اإلعاقات  معاانة مراكز العقلية  اإلعاقةذوي لاملقدمة  االنتقالية

 . العقلية

نتقالية يف املؤسسات التعليمية للتالميذ ذوي  الى تقدمي اخلدمات ادم (2013) القريين حبثت دراسة بينما 
  االنتقالية ونظرًا حملدودية الدراسات العلمية اليت تناولت اخلدمات  ، وأمهيتها من منظور العاملني فيها ، اإلعاقات املتعددة 

دراسة تناقش العوائق اليت حتول   اءجر إمهية أبى الباحث أوص ، مستوي الدول العربية وخباصة اململكة العربية السعودية ىعل
 . ذه اخلدمات مع التالميذ املعاقنيدون ممارسة ه

 أسر املعاقني أمهية مشاركة   ,Pandey & Agarwal)2013( رولأبيندي و  ة دراس  استهدفت بينما    
ولكن هذا غالباً   عال،فوهل االنتقال مشاركة األسرة  أمهية علىالبحث  وأكد، االنتقالية رئيسي يف املرحلة  ذهنيًا وهلم دور

لدور األسرة يف عملية التخطيط   اواضح أن هناك غيااب و ، من مشاركة األسرة  مما يقلل وحيد   ؛ما يتم جتاهله من قبل املهنيني
   . لالنتقال

الفكرية يف   اإلعاقةللطالبات ذوات  االنتقاليةواقع اخلدمات  ى علالتعرف  استهدفت ( 2017)  بينما دراسة عزت
  اإلعاقة يف أعداد املؤهلني للعمل مع الطالبات ذوات  اً أن املدرسة / املركز تواجه نقص ىكدت نتائجها عل أ، رج حمافظة اخل

البحث  كما أكد ،  الفكرية اإلعاقةرعاية الطالبات ذوات مع وكذلك نقص يف التجهيزات الفنية اليت تتناسب ، الفكرية 
،  ركز بطريقة أو أبخري بشكل مرضي اليت تقدمها املدرسة أو امل  ل االنتقاالفكرية يتمتعن خبدمات  اإلعاقةأن ذوات  ىعل

  اإلعاقة املقدمة للطلبة ذوي  االنتقالية أمهية إجراء مزيد من الدراسات والبحوث حول اخلدمات  ى علالبحث كما أكد 
 .  اتاملقدمة للطالب االنتقالية الفكرية اخلاصة ابلذكور ومقارنتها ابخلدمات 

يف الربامج الرتبوية   االنتقالية اخلطط  استخدام معرفة مستوي  إىل ( 2017)سليمان و محود دراسة هدفت كما 
كدت  أو  ،ابملرحلة الثانوية  ة لرتبية الفكرية وبراجمها امللحقة ابملدارس العادييف معاهد ا الفكرية  اإلعاقةللتلميذات ذوات 

سوق  املتعلقة ابإلعداد لربامج وخاصة ال االنتقالية ج املرب املرتبطة اب برامج وورش العمل التدريبية وجود قصور يف  ىعلالنتائج 
يف إدارات الرتبية اخلاصة حول تضمني   من قبل األسرة أو اإلشراقية ضعف املتابعة من اجلهات إىل  ورمبا يرجع ذلك ،العمل 



 د. علي الدخيل   جيهان اللقايند.           معوقات تطبيق اخلدمات االنتقالية للتالميذ ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ابملرحلة الثانوية 

 17    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

يف مستوى تدين اخلدمات   نتائج أن العوامل اليت تؤثر ال  كما أكدت ،  للرتبية اخلاصة وفقاً للدليل التنظيمي االنتقالية اخلطط 
، وضعف التعاون بني  االنتقاليةتتمثل يف ضعف برامج التطوير املهين يف جمال اخلدمات  لدى هؤالء التالميذ االنتقالية

 . ابملشاركة يف تقدمي تلك اخلدمات   ترتبط اليت  تلك  وخاصة ،اصة اخلو  كوميةاحل اجلهات اجملتمعية 

  اإلعاقة لذوي إمكانية الوصول املادي  على  ( ,Robert & Gattis 2017) روبرت وقيتس  كما أكدت دراسة 
يف عام   -(ADA)- اإلعاقة لوسائل النقل العام على الصعيد الوطين يف أعقاب إقرار قانون األمريكيني ذوي الفكرية 
ام  النتائج الضوء على عوائق كبرية أمام األشخاص ذوي اإلعاقات الذين يستخدمون وسائل النقل الع تسلطو ، 1990

يوصى إبجراء تعديالت على  ، ذات طبيعة مادية وسلوكية تلكإن العوائق اليت تعرتض أنظمة النقل  ،التكميلية  دماتاخلو 
 .اإلعاقةتعليمية للحد من املواقف السلبية جتاه األفراد ذوي الفرص ال البيئة املادية و 

  :السابقةالدارسات    ىالتعليق عل 

 : يف قة استفاد الباحثان من الدراسات الساب

تدين مشاركة األسرة يف اخلدمات   ىعلالدارسات السابقة نتائج بعض  اتفقتحيث  البحث صياغة مقدمة  •
غالبًا ما يعانون من صعوابت ابملدرسة الثانوية منها: إمكانية الوصول   قنياالتالميذ املعأن  كدتكما أ،  االنتقالية

وإمكانية الوصول إىل   ، وتوضيح املتطلبات املطلوبة للتخرج ،عام إىل املراحل الدراسية يف التعليم مثل مناهج التعليم ال 
من  العقلية  اإلعاقة التالميذ ذوي م الطلبة ودع ، التعليم اجلامعي، والبحث عن فرص العمل، وفرص العيش املستقل 

  ية: ا ما أكدت عليه نتائج الدراسات التالوهذ، األسرة  وإمكانية تكوين، الفعال االنتقال خالل توفري خدمات 
Johnson et al., 2002) ،  2017ت،  عز و ، Finns, 2005 ،  2012 حممودو اخلطيب  و ).   

 Barron, Violet  االنتقالية واخلدمات  البسيطة العقلية  اإلعاقة مفهوم   منها   اإلجرائية البحث حتديد مصطلحات  •

)& Hassiotis, 2009،  ،1999 ،2012 زهرانknott&asswlin, . ( 

  القائمة وأهدافه البحث مته لطبيعة ءملالالتحليلي الوصفي املنهج  الباحثان ستخدما، حيث البحث  يةحتديد منهج •
تساهم   استنتاجاتإىل  والتعبري عنها كمًا وكيفًا للوصول ، ووصفها كما هي يف الواقع ماثلةدراسة الظاهرة املعلى 

   يف فهم الواقع وتطويره. 

  استخدمحيث  ، (2017) القريينو  القحطاينو  ،( 2017) املصري و ، ( 2013، منها )القريين ، بحثالبناء أداة  •
ابملرحلة  العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقالية معوقات تطبيق اخلدمات  لقياس كأداة  الباحثان االستبانة

ليه نتائج الدراسات  إ حيث أنه يف ضوء ما توصلت  ، من الدراسات السابقة احلايل بحث ال  واستفاد ، الثانوية 
 . احلايلبحث المشكلة مت بلورة السابقة  
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يف الواقع والتعبري عنها   هيدراسة الظاهرة كما  ى يقوم علو ، املنهج الوصفي التحليلي  الباحثان استخدام  : البحثمنهجية 
 . كمياً 

  العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي التالميذ معلمات /لبياانت اليت يتم مجعها من معلميا ىعل  البحثقتصر ي :احلدود الزمنية
الدراسي  خالل العام اجلامعي للعام  بحثخالل فرتة تطبيق الابملرحلة الثانوية احلكومي مبدارس الدمج الفكري 

 هر 1439/1440

امللحقة ابملدارس الثانوية العادية   يف فصول الرتبية الفكرية زلفي يف حمافظيت اجملمعة والبحث طبق ال :احلدود املكانية 
 . بنات  (2مدارس بنني و)  (4ع )بواق( مدارس  6)وعددهم  ة، احلكومي 

 وتتضمن:  ،اجملتمع والعينة

  يف فصول الرتبية الفكرية العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي التالميذ معلمات /من معلمي استطالعية األوىل: عينة 
تخدمة يف  وجتريب األداة املسلالستبانة وذلك هبدف مجع البياانت األولية  ؛ةاحلكومي امللحقة ابملدارس الثانوية العادية 

 .  البحث 

امللحقة   يف فصول الرتبية الفكرية العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي التالميذ معلمات  / ملعلمي الثانية: مسح شامل 
   .ات معلم ( 7)  ، اً ( معلم17)بواقع  ،  معلماً ( 24)  وعددهم  ،مبحافظيت اجملمعة والزلفي  ة احلكوميابملدارس الثانوية العادية 

 : البحث أداة 

ابملرحلة الثانوية  العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي للتالميذ   االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات   استبانةثان الباح  استخدم
 . ( ني)من إعداد الباحث  واملعلماتمطبقة على املعلمني  

 : االستبانة اهلدف من  

 : وذلك من خاللانوية  ابملرحلة الثالعقلية البسيطة   اإلعاقة ذوي لللتالميذ  االنتقالية معوقات تطبيق اخلدمات قياس 

املرتبطة  البسيطة ابملرحلة الثانوية العقلية  اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقالية معوقات تطبيق اخلدمات الكشف عن  .1
 . لتالميذاب

املرتبطة  ابملرحلة الثانوية  العقلية البسيطة اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات على  التعرف .2
 . مكفاايت املعلب

 . ألسرةاملرتبطة اب ابملرحلة الثانويةالعقلية البسيطة   اإلعاقة ذوي للتالميذ    االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات حتديد  .3
املرتبطة  ابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات  تفسري.4 .4

 . اجملتمعية  ملؤسساتاب
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 : االستبانة حمتوى  

 : ابملراحل التالية  االستبانة  دمر إعدا

،  اقات املتعددةواإلع ،اإلعاقة لذوي  االنتقالية اليت تناولت اخلدمات  السابقة األدبياتبدراسة وحتليل حثان البا قام .1
 . ة العقلي اإلعاقة و 

  العربية يم يف اململكة القواعد التنظيمية ملعاهد الرتبية اخلاصة وبراجمها التابعة لوزارة الرتبية والتعلعلى  اإلطالع .2
 . االنتقاليةاخلدمات  ةالسعودية واملتضمن 

وعلية تكونت أداة البحث من   ، السابقة الدارساتاليت طبقت يف  واالستباانتاملقاييس على  االطالعكما مت  .3
، والبعد  وتتضمن : اجلنس، املؤهل العلمي، اخلربة، الدورات التدريبية ، بحثال عن عينة  أولية بياانت لل  أربعة أبعاد

ابملرحلة الثانوية والراجعة  العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات  :تضمن ي  األول
ابملرحلة  العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي للتالميذ  االنتقالية معوقات تطبيق اخلدمات  : تضمني الثاين والبعد  ، للتالميذ

  اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات  : نتضم ي الثالث، والبعد علملكفاايت املالثانوية والراجعة 
  االنتقالية معوقات تطبيق اخلدمات  : تضمنيالرابع والبعد ، والراجعة لألسرة ابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة

 . اجملتمعية  ابملرحلة الثانوية والراجعة للمؤسساتالعقلية البسيطة   اإلعاقة ذوي للتالميذ 
ابملرحلة   مج الفكريدمبدارس ال العقلية البسيطة اإلعاقةذوي التالميذ مع معلمات  استطالعيةإجراء مقابالت  .4

 . نظرهم ه من وج  االنتقاليةاخلدمات  تطبيق معوقاتملعرفة الثانوية 
من   االنتقاليةمات عدم تفعيل اخلد امليدانية لوحظالرتبية  طالبات ىمن خالل اإلشراف عل املتضمنةاملالحظات  .5

وقد يرجع   ،مبدارس الدمج الفكري احلكومي ابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي التالميذ  قبل معلمات
ضعف   ، االنتقالية رفة النظرية ابخلدمات وكذلك قلة اخلربة واملع ، كيفية تطبيقها على   ذلك لعدم وجود تدريب 

وعدم تضمني   ،يطة العقلية البس اإلعاقةذوي  التالميذ مع  االنتقالية دمات اإلمكاانت املتاحة ابملدرسة لتفعيل اخل
 . العقلية البسيطة اإلعاقة ذوي تعليم التالميذ ضمن منهجية   االنتقاليةاخلدمات 

املتخصصني يف الصحة النفسية وعلم النفس واخلدمة  جمموعة من على  األولية وعرضها  ا يف صورهت االستبانةبناء مت  .6
مالحظاهتم  على  للتعرف  ؛ العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي التالميذ  ات ومعلم  وأساتذة الرتبية اخلاصة  االجتماعية 

يف   االستبانة ومت صياغة  ،البحث بعض العبارات مبا يتفق مع هدف  صياغةإلمكانية التعديل أو احلذف أو إعادة 
   .النهائية  اصورهت
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 : االستبانة صياغة بنود  

 من خالل:    مبدئيةصياغة  يف مت وضع البنود 

 . االستبانة تضمنها ت  اليتكتابة البنود وفقاً لألبعاد  .1

 تنقية البنود من حيث التقليل من البنود املكررة أو املتشاهبة.  .2

 . للمشاركنيحيث سهولتها وبساطتها مراجعة صياغة البنود من  .3

 . مشاركنيتضمنها املقياس ابلنسبة للي اليت مراجعة اللغة  .4

 : حتديد فئات اإلجابة

 ( غري موافق بشدة –غري موافق  - حمايد -موافق -موافق بشدة)  اخلماسي الشكل  اختيارمت 

 : االستبانةالتحقق من صدق 

العقلية البسيطة   اإلعاقة ذوي للتالميذ  االنتقالية معوقات تطبيق اخلدمات  قيس ت االستبانة يعين أن  االستبانة صدق 
 ( املؤسسات اجملتمعية  –األسرة  – املعلم  كفاايت   –التالميذ)واملرتبطة ابألبعاد التالية  ابملرحلة الثانوية  

   :النحو التال على   االستبانةالتحقق من صدق   ومت

 صدق احملتوى  .1

أو ذوى  أو ذوي اإلعاقات املتعددة االحتياجات اخلاصة  ي ذو ل االنتقالية حول اخلدمات حيث مت مراجعة ما كتب 
تناولت هذا   اليتاملراجع والكتب العلمية و  السابقة الدارسات  بعض على  االطالع ، وذلك من خالل ةالعقلي  اإلعاقة

للتالميذ   االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات ميكن من خالهلا قياس  اليتومت التوصل إىل العديد من املؤشرات ، املوضوع 
 مت الرجوع إليها:  اليت  االستباانتومن ابملرحلة الثانوية  العقلية البسيطة   اإلعاقة ذوي 

اإلعاقات وأمهيتها من منظور  نتقالية يف املؤسسات التعليمية للتالميذ ذوي اال مدى تقدمي اخلدمات  ة بان است . أ
 . ( 2013 ،القريين العاملني هبا )

 . (2017 )املصري،   نتقالية املقدمة للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية يف حمافظة اخلرجالواقع اخلدمات ا استبانة . ب

يف اململكة العربية  العقلية  اإلعاقةيف الربامج الرتبوية الفردية للتلميذات ذوات  ية االنتقال اخلطط  استخدام  استبانة   . ج
 . (2017  القريين،و  القحطاين )السعودية 

 ( 2012احلديدي،و  حممديف األردن )العقلية البسيطة  اإلعاقةتالميذ ذوي لل  االنتقالية تقييم اخلدمات   ةاستبان  . د
  



 د. علي الدخيل   جيهان اللقايند.           معوقات تطبيق اخلدمات االنتقالية للتالميذ ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ابملرحلة الثانوية 

 21    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

  الظاهري الصدق  .2
 "صدق احملكمني"  . أ

جمال   يفواخلرباء الصحة النفسية والعلوم الرتبوية والرتبية على جمموعة من السادة أساتذة  االستبانةعرض  حيث مت 
  ( عبارة، 81إىل )  االستبانة وقد وصلت عبارات  ؛االستبانة هبدف حتكيم واخلدمة االجتماعية بكلية الرتبية العقلية  اإلعاقة 

املرتبطة  ابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي للتالميذ  قاليةاالنتعوقات تطبيق اخلدمات مل عبارة  ( 19) منها 
املرتبطة  ابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةتطبيق اخلدمات  تعوقاملعبارة  (20)و ، لتالميذاب
ابملرحلة الثانوية  العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي ميذ للتال االنتقالية عوقات تطبيق اخلدمات ملعبارة  (20) و، كفاايت املعلم ب

  ابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةعوقات تطبيق اخلدمات ملعبارة  (22) و، ألسرةاملرتبطة اب
عند الصياغة النهائية هذا   االستبانة وقد أوضح السادة األستاذة العديد من املالحظات حول ،  اجملتمعية  ملؤسسات املرتبطة اب

إىل   النهائيشكله  يف  االستبانة تونتيجة لذلك وصل ،ارات وإضافة بعض العبارات األخرى ابإلضافة إىل حذف بعض العب
 . عبارة ( 76)

 الداخلي  االتساق صدق   . ب

وبني  بريسون بني الدرجة لكل حمور  ارتباط معامل حبساب  ان لالستبانة قام الباحثللتأكد من الصدق الداخلي 
 ( واجلدول التايل يوضح ذلك: SPSSلذلك برانمج )  استخدمو   لالستبانةالدرجة الكلية 

 (1جدول رقم )

 لالستبانة وبني الدرجة الكلية   االستبانةبريسون بني الدرجة الكلية لكل حمور من حماور  ارتباطمعامالت يبني 

 احملور
ابلدرجة  معامل االرتباط

 الكلية للمقياس 
مستوى الداللة 

 إلحصائية ا
العقلية البسيطة   اإلعاقةذوي  للتالميذ االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات 

 لتالميذ املرتبطة ابابملرحلة الثانوية 
0.512** 0.011* 

العقلية البسيطة   اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات 
 كفاايت املعلم باملرتبطة ابملرحلة الثانوية 

0.578** 0.003** 

العقلية البسيطة   اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات 
 ألسرة املرتبطة ابابملرحلة الثانوية 

0.774** 0.00** 

العقلية البسيطة   اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات 
 اجملتمعية  ملؤسساتاملرتبطة ابابملرحلة الثانوية 

0.782** 0.00** 

 ( 0.01ياً عند مستوى الداللة )ائ ** دالة إحص،  ( 0.05ياً عند مستوى الداللة )ائ* دالة إحص

والدرجة   االستبانةالدرجة الكلية ملعظم حماور   ارتباطبريسون يف اجلدول السابق  ارتباط ويتضح من خالل معامالت 
ة للمحور األول وبني الدرجة الكلية  ( بني الدرجة الكلي0.05( وعند مستوى )0.01الكلية لالستبانة عند مستوى )
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  االتساق ، ومما سبق يتضح حتقق صدق االستبانة الداخلي على مستوى حماور  االتساقعلى حتقق ، مما يدل لالستبانة 
تتسم بدرجة عالية من الصدق، وأهنا صاحلة لقياس ما وضعت   االستبانة، ويدل على أن االستبانة الداخلي على مستوى 

 لقياسه. 

 : البحثة ثبات أدا

ص يف  النتائج نفسها تقريبًا لو تكرر تطبيقه أكثر من مرة على نفس األشخاأن يعطي  االستبانةاملقصود بثبات 
 (.  2003ظروف مماثلة )العساف،  

  Cronbach's Alpha خ كرونبا معامل ثبات ألفا   ستخدام وذلك اب االستبانة حبساب ثبات ان وقد قام الباحث
على مستوى حماور   االستبانة املعلمات، ويوضح اجلدول التايل معامل الثبات لعبارات من  البحث أفراد عينة وذلك على 

   . االستبانةوإمجايل 

 (2جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ  ستخداميبني قيم معامالت ثبات حماور االستبانة وإمجال االستبانة اب

 احملور
عدد 

 العبارات 

معامل ألفا  
 كرونباخ 

ابملرحلة العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةات معوقات تطبيق اخلدم
 لتالميذ املرتبطة ابالثانوية 

19 0.83 

ابملرحلة العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات 
 كفاايت املعلم باملرتبطة الثانوية 

19 0.86 

ابملرحلة العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي ذ للتالمي االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات 
 ألسرة املرتبطة ابالثانوية 

19 0.79 

ابملرحلة العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات 
 اجملتمعية  ؤسساتاملرتبطة ابملالثانوية 

19 0.83 

 0.89 76 االستبانة إمجايل 

حيث   ؛معامل ألفا كرونباخ ستخدامحماور املقياس ابعلي ثبات امل العم  ارتفاعويتضح من اجلدول السابق 
، مما  معامل ثبات مرتفع وه( و 0.89)  االستبانة (، كما بلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ إلمجايل 0.86، 0.79بني ) احنصرت 

،  3، حمايد = 4=  ، موافق 5)موافق بشدة = مت إعطاء وزن للبدائل: ، كما   عام.يدل على حتقق ثبات املقياس بشكل 
مث مت تصنيف تلك اإلجاابت إىل مخسة مستوايت متساوية املدى من خالل   (،1، غري موافق بشدة =2وافق = غري م

 املعادلة التالية: 

لنحصل على مدى  0.80= 5( ÷ 1-5أقل قيمة( ÷ عدد بدائل املقياس = ) -طول الفئة = )أكرب قيمة
 املتوسطات التالية لكل وصف أو بديل: 
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 (3جدول رقم )
 ستخدم يف أداة البحثيبني توزيع مدى املتوسطات وفق التدرج امل

 مدى املتوسطات  الوصف 

 5 – 4.21 موافق بشدة 
 4.20 – 3.41 موافق
 3.40 – 2.61 حمايد 

 2.60 –1.81 غري موافق
 1.80 –1.0 غري موافق بشدة

 :األساليب اإلحصائية

 أفراد العينة. التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص  −

معلمي  من البحث أفراد عينة  استجاابتفاض خن إأو  ارتفاع" وذلك ملعرفة مدى  Mean" املتوسط احلسايب  −
، وسنستخدمه يف ترتيب العبارات، وعند  االستبانة حول عبارات حماور  العقلية البسيطة اإلعاقةذوي ومعلمات 

 املعياري.  اف حنر لالتساوي املتوسط احلسايب سيكون الرتتيب حسب أقل قيمة 

أفراد عينة   استجاابت احنرافللتعرف على مدى  "Standard Deviation" االحنراف املعياري استخداممت  −
، ويالحظ أن  االستبانةلكل عبارة من عبارات حماور العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي من معلمي ومعلمات  البحث 

قيمته من   اقرتبتحول كل عبارة، فكلما البحث نة أفراد عي  استجاابتاملعياري يوضح التشتت يف  االحنراف
 . االستبانة تشتتها بني   واخنفض االستجاابت الصفر تركزت 

 . االستبانة "بريسون" لقياس صدق   ارتباطمعامل  −

 . االستبانةمعامل ثبات "ألفا كرونباخ" لقياس ثبات  −

 :عرض النتائج ومناقشتها
 ( 4جدول )

 النوع تغري وفًقا ملالبحث يبني توزيع أفراد عينة 

 النسبة املئوية  العدد النوع 
 %70.83 17 ذكر

 %29.17 7 أنثى 

 %100 24 اجملموع 
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من الذكور حيث  العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي من معلمي البحث يتضح من اجلدول أعاله أن أكثر أفراد عينة 
وذلك بنسبة مئوية   ، لبسيطة لية ا العق  اإلعاقة ذوي من معلمات  لبحث (، مث أييت أفراد عينة ا% 70.83بلغت نسبتهم )

(29.17 % .) 
 ( 5جدول )

 اخلربات العملية وفًقا ملتغري  البحثيبني توزيع أفراد عينة 

 النسبة املئوية  العدد اخلربات العملية 

 %29.17 7 سنوات 6إىل أقل من  3من 

 %29.17 7 سنوات 10إىل أقل من  6من 

 %41.67 10 سنوات فأكثر 10

 %100 24 اجملموع 

( حيث بلغت  سنوات فأكثر  10) ممن خربهتم البحثضح من اجلدول السابق أن النسبة األكرب من أفراد عينة تي
( وذلك بنسبة  سنوات  10إىل أقل من   6من ( أو )سنوات  6إىل أقل من   3من (، مث أييت من خربهتم كل من )% 41.67)

 . ( لكل منهما %29.17مئوية )
 ( 6جدول )

 االنتقالية دورات تدريبية أو ورش عمل ذات الصلة ابخلدمات على  وفًقا ملتغري احلصول ثالبحيبني توزيع أفراد عينة 

دورات تدريبية أو ورش عمل ذات الصلة على  احلصول
 االنتقالية ابخلدمات 

 النسبة املئوية  العدد

 %25.0 6 نعم 

 %75.0 18 ال

 %100 24 اجملموع 

عمل ذات الصلة  الدورات تدريبية أو ورش  ىعل مل حيصلوا  البحث ضح من اجلدول السابق أن أكثر أفراد عينةتي
عمل ذات الصلة  الدورات تدريبية أو ورش  ىعل (، مث أييت من حصلوا%75.0حيث بلغت نسبتهم ) ،االنتقالية ابخلدمات 
 . (% 25.0وذلك بنسبة مئوية ) االنتقالية ابخلدمات 

   : ومناقشتها نتائج البحث

ابملرحلة الثانوية املرتبطة  العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةتطبيق اخلدمات معوقات  ما السؤال األول:
 ؟ لتالميذاب
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 ( 7)جدول 
 الميذ للت  االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات احملور األول:  حول عباراتالبحث أفراد عينة  استجاابتيبني 

 لتالميذ اب ملرتبطةاثانوية العقلية البسيطة ابملرحلة ال اإلعاقةذوي 

 العبارة  
موافق 
 بشدة 

 حمايد  موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة 

املتوسط 
 احلساب 

االحنراف  
يب  املعياري 

لرتت
ا

 

1 
  العقلية البسيطة اإلعاقةالتالميذ ذوي ال تتناسب قدرات 

 . االنتقاليةأهداف اخلطة 

 8.33 12.5 41.67 25 12.5 % 18 1.1 3.21 2 3 10 6 3 ك

2 
  ماالعقلية البسيطة  اإلعاقة ويال يتذكر التالميذ ذ

 املهن. ىتعلموه يف التدريب عل

 12.5 50 4.17 29.17 4.17 % 19 1.17 2.63 3 12 1 7 1 ك

3 
العقلية البسيطة من نقص  اإلعاقة ييعاين التالميذ ذو 

 . االنتقاليةاملعارف املرتبطة ابخلطط 

 0 12.5 29.17 50 8.33 % 11 0.83 3.54 0 3 7 12 2 ك

4 
على  أهداف تساعدهم ىعل االنتقاليةال حتتوي اخلطط 

 أتهيلهم للعيش بشكل مستقل. 

 0 20.83 33.33 29.17 16.67 % 13 1.02 3.42 0 5 8 7 4 ك

5 
على  همبرامج تساعد ىعل االنتقاليةخلطط تفتقر ا

 مرحلة التعليم اجلامعي. إىل  االنتقال

 0 4.17 20.83 25 50 % 3 0.93 4.21 0 1 5 6 12 ك

6 
 ىعلالعقلية البسيطة  اإلعاقةال يتم تدريب التالميذ ذوي 

 . االنتقالية مهارات حق تقرير املصري يف اخلطة 

 0 12.5 16.67 41.67 29.17 % 6 0.99 3.88 0 3 4 10 7 ك

7 
 اإلعاقةالتالميذ ذوي  احتياجات االنتقاليةتدعم اخلطة 

 املهارات التواصلية. على  لعقلية البسيطةا

 0 8.33 37.5 45.83 8.33 % 10 0.78 3.54 0 2 9 11 2 ك

8 
العقلية  اإلعاقةالتالميذ ذوي  احتياجاتال يتم حتديد 

وفقاً ملهارات قضاء وقت  االنتقاليةالبسيطة يف اخلطة 
 الفراغ.

 1 3 5 9 6 ك
3.67 1.13 9 % 25 37.5 20.83 12.5 4.17 

9 
العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي  عدم معرفة

بعد   انتقاهلمابخلدمات املتاحة هلم يف اجملتمع واليت تسهل 
 مرحلة املدرسة الثانوية. 

 0 2 4 7 11 ك
4.13 0.99 4 % 45.83 29.17 16.67 8.33 0 

10 
العقلية  اإلعاقةالتالميذ ذوي  احتياجاتيتم وصف 
قدرهتم وميوهلم بشكل واضح يف اخلطة البسيطة و 

 . االنتقالية

 0 6 7 10 1 ك
3.25 0.9 17 % 4.17 41.67 29.17 25 0 

11 
العقلية  اإلعاقةالتالميذ ذوي  احتياجاتال تتناسب 

 االنتقالية اخلطة  البسيطة مع

 0 20.83 37.5 33.33 8.33 % 16 0.91 3.29 0 5 9 8 2 ك

12 
الفرص   العقلية البسيطة اإلعاقة وذو جيهل التالميذ 

 التعليمية املتاحة هلم بعد مرحلة املدرسة الثانوية. 

 0 8.33 4.17 29.17 58.33 % 1 0.92 4.38 0 2 1 7 14 ك

13 
 اإلعاقةضعف مهارات التوصل لدي التالميذ ذوي 

 لديهم.  االنتقاليةاخلطط  ىتؤثر علالعقلية البسيطة 

 0 20.83 25 33.33 20.83 % 12 1.06 3.54 0 5 6 8 5 ك

14 
 العقلية البسيطة من صعوبة اإلعاقة والتالميذ ذو  يعاين

 للمشاركة يف سوق العمل.  أتهيلهم

 0 29.17 20.83 29.17 20.83 % 15 1.14 3.42 0 7 5 7 5 ك

15 
ن حمدودية مالعقلية البسيطة  اإلعاقة وذو  التالميذيعاين 

 ياة اجملتمعية. املشاركة يف احل 

 0 16.67 20.83 37.5 25 % 8 1.04 3.71 0 4 5 9 6 ك

16 
العقلية البسيطة بزايدة  اإلعاقة وذو  يشعر التالميذ

 االجتاهات السلبية بعدم تقبلهم للعمل ابجملتمع 

 4.17 12.5 37.5 29.17 16.67 % 14 1.06 3.42 1 3 9 7 4 ك

17 
العقلية البسيطة من نقص  ةاإلعاق وذو  يعاين التالميذ

 األبوة واألمومة  لومات املرتبطة بتعلم مهاراتاملع

 0 8.33 20.83 33.33 37.5 % 5 0.98 4.00 0 2 5 8 9 ك

18 
العقلية البسيطة من ضعف  اإلعاقة ويعاين التالميذ ذو 

 تكوين األسرة.على  التدريب املرتبط ابلقدرة

 0 8.33 4.17 37.5 50 % 2 0.91 4.29 0 2 1 9 12 ك

19 
 العقلية البسيطة اإلعاقةذوي التالميذ يوجد قصور لدي 
بعض األعمال اليت تتناسب مع  ىيف التدريب عل

 قدراهتم. 

 0 5 2 8 9 ك
3.88 1.15 7 % 37.5 33.33 8.33 20.83 0 

 1.00 3.65  املتوسط العام للمحور 
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( وهو متوسط يقع يف الفئة  5.0من  3.65)  احملورحلسايب العام هلذا املتوسط ا ه بلغأن يتضح من اجلدول أعاله 
العقلية   اإلعاقة التالميذ ذوي  اتمن معلمي ومعلم البحث مما يعين أن أفراد عينة  ،من فئات املقياس اخلماسي  الرابعة

  ، وذلك بشكل عام ، (ق موافبدرجة ) للتالميذوالراجعة  االنتقالية على حمور معوقات تطبيق اخلدمات يوافقون  البسيطة 
أو لعدم   ، أو لقصور قدراهتم  ، عليهاالعقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي التالميذ هذه النتيجة إما لعدم تدريب  الباحثان  يفسر و 

 . العربية السعودية ةالوزارة ابململك تضمنها مبناهج رغم   ،تطبيقها عليهم 

ما  البحث وافقة عليها من وجهة نظر أفراد عينة امل اتاملتوسط احلسايب لدرج ترتاوح  وعلى مستوى العبارات فقد
موافق بشدة،  )الثالث املوافقة ات وهي متوسطات تقابل درج، ( درجات 5( درجة من أصل )4.38 – 2.63بني )

العقلية البسيطة   اإلعاقةذوي  للتالميذ االنتقاليةوفيما يلي نتناول عبارات حمور معوقات تطبيق اخلدمات  ،( حمايدموافق، 
 ابلتفصيل:   للتالميذحلة الثانوية والراجعة  ابملر 

تالميذ ذوي  لل االنتقالية حمور معوقات تطبيق اخلدمات على ثالث عبارات من البحث جاءت موافقة أفراد عينة 
متوسطاهتا احلسابية بني  حيث احنصرت  ، بدرجة )موافق بشدة(  للتالميذ ابملرحلة الثانوية والراجعة العقلية البسيطة  اإلعاقة

  اإلعاقة  يذو التالميذ جيهل  : عبارة األوىل ملرتبة حيث جاء اب، بة تنازلًيا حسب املتوسط احلسايبرت  وهي م   ،( 4.38، 4.21)
متوسط   أعلى على  لتالميذ املرتبطة ابللمعوقات  الفرص التعليمية املتاحة هلم بعد مرحلة املدرسة الثانوية العقلية البسيطة 

ضعف التدريب   منالعقلية البسيطة  اإلعاقة  ذووالتالميذ يعاين  : عبارة الثانية ملرتبة اببينما جاء ، (4.38مبتوسط حسايب )
  ى عل االنتقالية خلطط تفتقر ا : الثالثة عبارة املرتبةيف  جاء و  ( 4.29مبتوسط حسايب ) تكوين األسرة  ى املرتبط ابلقدرة عل

  ، (4.21مبتوسط حسايب ) مرحلة التعليم اجلامعي ىلإ العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي لتالميذا نتقال اعلى  تساعدهم برامج
 . جيتز روبرت و  ودراسة   )Gillis, 2006)قيلز  ما توصلت إلية دراسة وهذه النتيجة تتفق مع 

2017) (Robert & Gattis اإلعاقة  التالميذ ذوي لكون ويعزو الباحثان هذه النتيجة  ، نفس البعد على  
ففرص القبول املهين هلم  ، للحياة بعد املرحلة الثانوية  االستعدادومن بينها  ،العديد من الصعوابت يعانون من الفكرية 

الفكرية   اإلعاقة تالميذ ذوي لل ضعف الربامج املقدمة  إىل  ابإلضافة ،  احلياة اجملتمعية الزلت حمدودةواملشاركة االجتماعية يف 
زيد من عدم  سلبية لعدم تقبلهم للعمل ابجملتمع تال االجتاهات كما أن   ،وتدريبهم على احلياة األسرية  واملرتبطة بتهيئتهم

النقص الواضح لديهم يف اإلعداد للحياة نتيجة نقص املعلومات لديهم أو للقصور  إيل  ابإلضافة، إدماجهم داخل اجملتمع
 هلم. يف عملية اإلعداد 

  للتالميذ  االنتقالية ات حمور معوقات تطبيق اخلدمعلى اثنيت عشرة عبارة من البحث كما جاءت موافقة أفراد عينة   
متوسطاهتا احلسابية بني   ت بدرجة )موافق( حيث احنصر املرتبطة ابلتالميذ ابملرحلة الثانوية  العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي 

العقلية   اإلعاقة ذوي التالميذ عدم معرفة  :األوىل  ملرتبةاب جاء، (، ومرتبة تنازلًيا حسب املتوسط احلسايب4.13، 3.88)
حسب أمهيتها مبتوسط حسايب   بعد مرحلة املدرسة الثانوية  انتقاهلمخلدمات املتاحة هلم يف اجملتمع واليت تسهل ابالبسيطة 

ومات املرتبطة بتعلم  من نقص املعلالعقلية البسيطة  اإلعاقة و ذو التالميذ عاين ي :الثانية عبارةملرتبة بينما جاء اب، ( 4.13)
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العقلية   اإلعاقة ذوي التالميذ ال يتم تدريب  : الثالثة عبارةملرتبة (، وجاء اب4.00مبتوسط حسايب) األبوة واألمومة  مهارات 
(، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت  3.88مبتوسط حسايب) ، االنتقاليةمهارات حق تقرير املصري يف اخلطة  ىعلالبسيطة 

ضرورية يف مجيع املراحل   تقال االنعملية أن  كدتأواليت ( (Johnson et al., 2002 خرونوآ جونسون إلية دراسة 
  إىل  اإلعاقة ذوي  للتالميذ االنتقال أو  ، منها مرحلة ما قبل املدرسة لرايض األطفال واملدارس املتوسطة إىل الثانوية، التعليمية

  وأسرهم يواجهون صعوبة عند الوصول إىل  قنياالتالميذ املعمرحلة اجلامعة، كما أكدت النتائج يف الواقع أن العديد من 
 Katsiyannis) خرون آكيتسنز و   دراسةو ، مهارات حق تقرير املصري على  املرتبطة ابلتدريب الضرورية  االنتقالية اخلدمات 

et al., 2005) اخلاصة بتوفري املعلومات اليت تساهم يف  ضعف مشاركة املؤسسات احمللية يف عملية االنتقال  ىأكدت عل
اخلدمات   عنجملتمع ا يف املعلومات املتوفرة  نقص أبنهذه النتيجة  نسر الباحثا ويف، العقلية اإلعاقة التالميذ ذوي  انتقال

  هلم على  ةاملقدم ة التدريب الربامج  وكذلك ضعف ،العقلية البسيطة اإلعاقةذوي  التالميذمع  هايعوق تطبيق قد االنتقالية
  هماعتمادرات حق تقرير املصري يسهم يف مها كما أن التدريب على ،  وة واألمومة مهارات تكوين األسرة وتعلم مهارات األب

معهم  أفراد يشاركون يف تنمية جمت وهلم من أفراد معوقني للتنمية إىلمما حي همغري على  االعتماد أنفسهم ويقلل من على 
   . م2030اململكة العربية السعودية وفقاً لرؤية حتقيق أهداف التنمية املستدامة  وهذا ما تسعي إليه   ،بشكل فاعل 

  االنتقالية من حمور معوقات تطبيق اخلدمات على أربع عبارات البحث ا جاءت أقل موافقة ألفراد عينة وأخريً 
متوسطاهتا احلسابية   ت( حيث احنصر حمايد بدرجة ) لتالميذاملرتبطة اب ابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي لتالميذ ل

التالميذ   احتياجات ال تتناسب  :عبارة األوىل ملرتبة جاء اب سط احلسايب مرتبة تنازلًيا حسب املتو وهي (، 3.29، 2.63بني )
 ,Bell) بيل ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة3.29مبتوسط حسايب )  االنتقاليةاخلطة  مع العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي 

ويفسر  ، االنتقالملية قبل عالعقلية  اإلعاقةذوي لالفردية  االحتياجات بتقييم  االهتمامأوصت بضرورة حيث ، (2010
البدء يف تنفيذها وفقًا لفردية كل   قبل  ة العقلية البسيط  اإلعاقة ذوي  احتياجات نه جيب حتديد أبالباحثان هذه النتيجة 

وقدرهتم وميوهلم  التالميذ  احتياجاتيتم وصف  :الثانية عبارةملرتبة ، بينما جاء ابطالب حيت تتناسب مع طبيعة إعاقته 
 ,Chomokos) كوموكوز  مع دراسة النتيجة وتتفق هذه ، (3.25مبتوسط حسايب ) االنتقالية طة بشكل واضح يف اخل

الباحثان هذه  يعزو  ، االنتقالية يف تقييم إمكاانت التلميذ ورغباته وميولة يف املرحلة  اً أكدت أن هناك قصور حيث  (2005
هبم دون عقبات،   االنتقال حيت تسهل عملية الميذ الت واقع قدرات وميول  جيب أن تبين على  االنتقالية اخلطط  أن النتيجة 
ويعزو الباحثان هذه  ، (3.29مبتوسط حسايب ) ،االنتقالية أبهداف اخلطة التالميذ ال تتناسب قدرات  : الثالثة ملرتبة وجاء اب
من مستوي  قد تكون أعلى العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي للتالميذ  االنتقاليةاألهداف املوضوعة للخطة لكون النتيجة 
ال   : الرابعةملرتبة وجاء اب، أن يتم حتديد مستوي األداء احلايل للتالميذجيب  االنتقالوعلية قبل البدء يف عملية  ،قدراهتم

( وتتفق هذه  2.63مبتوسط حسايب ) ، نامله ى يف التدريب عل هما تعلمو العقلية البسيطة  اإلعاقة  و ذو التالميذ  ر يتذك
 Katsiyannis et) خرونآكتسنيز و   دراسةو  ،Johnson et al., 2002)) خرونآو  سونجون ةنتائج دراس النتيجة مع 

al.,2005)  ممارسات لتنمية مهارات   فيها  ال تتوفر العقلية  اإلعاقة التالميذ ذوي من مدارس  اً كبري   اً أن عدد  حيث أكدوا
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طوير املهين يف جمال اخلدمات  ضعف برامج الت  أكدت على( 2017سليمان )و  دراسة محودو  ،والتوجيه املهين التوظيف
وخاصة املرتبطة ابملشاركة يف تقدمي   ،اصةخة منها أم ي، وضعف التعاون بني اجلهات اجملتمعية سواء أكانت حكوم االنتقالية

يتعلموه إال أن التدريب  ما  ينسوا العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي التالميذ ويفسر الباحثان هذه النتيجة أن  ، تلك اخلدمات
 . تتناسب مع ميوهلم وقدراهتم وخاصة إذا املهن   ،التعلم كرار يساعدهم علىوالت

ابملرحلة العقلية البسيطة    اإلعاقةذوي  للتالميذ    االنتقاليةمعوقات تطبيق اخلدمات  ما :  الثاينالسؤال  
 ؟املعلمة/كفايت املعلمب  الثانوية املرتبطة

 ( 8جدول )
  للتالميذ االنتقالية: معوقات تطبيق اخلدمات الثايناحملور  عباراتعلى  البحثأفراد عينة  استجاابتيبني 

 كفايت املعلم املرتبطة بابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي 

 العبارة  م
موافق 
 بشدة 

 حمايد  موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة 

املتوسط  
 احلساب

االحنراف 
يب  املعياري

لرتت
ا

 

1 

سية اليت تدعم حتقيق التدري  االسرتاتيجياتأطبق 
 العقلية اإلعاقةلذوي  االنتقاليةأهداف اخلطة 

 . البسيطة

 0 1 2 15 6 ك

4.08 0.72 3 
% 25 62.5 8.33 4.17 0 

2 
 الصفية اليت تسهم يف حتقيق أهدافأحدد األنشطة 

 هلم.  االنتقاليةاخلطة 

 1 0 2 15 6 ك
4.04 0.86 6 

% 25 62.5 8.33 0 4.17 

3 

 االنتقاليةمعلومات كافية عن اخلطط  لدي  ليس 
العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي التالميذ املنفذة مع 

 ابملرحلة الثانوية 

 1 6 7 6 4 ك

3.25 1.15 16 
% 16.67 25 29.17 25 4.17 

4 
 العقلية البسيطة اإلعاقةالتالميذ ذوي يتم تشجيع 

 . ليةاالنتقاالل الذايت يف اخلطة قمهارات االستعلى 

 0 3 3 12 6 ك
3.88 0.95 8 

% 25 50 12.5 12.5 0 

5 
عدم معرفيت ابألنشطة الالصفيه اليت حتقق أهداف 

 . البسيطة العقلية اإلعاقةلذوي  االنتقاليةاخلطة 

 2 7 7 8 0 ك
2.88 0.99 18 

% 0 33.33 29.17 29.17 8.33 

6 

وقصرية  ىأشارك يف وضع األهداف طويلة املد
التالميذ ذوي ذات العالقة ابحتياجات  ىاملد

 .االنتقاليةيف اخلطة العقلية البسيطة  اإلعاقة

 1 3 7 9 4 ك

3.50 1.06 12 
% 16.67 37.5 29.17 12.5 4.17 

7 
عدم معرفيت ابملسؤوليات املطلوب تنفيذها ابخلطة 

 . البسيطة العقلية اإلعاقةلذوي  االنتقالية

 0 6 9 8 1 ك
3.17 0.87 17 

% 4.17 33.33 37.5 25 0 

8 
  االنتقاليةاخلطط على  اجلامعيةالدراسة مت تدرييب يف 

 يطةالعقلية البس  اإلعاقةتالميذ ذوي لل

 3 10 4 6 1 ك
2.67 1.13 19 

% 4.17 25 16.67 41.67 12.5 

9 
يتم تنفيذ مجيع األنشطة التدريسية اليت يتم حتديدها  

 . االنتقاليةيف اخلطة 

 1 5 5 11 2 ك
3.33 1.05 14 

% 8.33 45.83 20.83 20.83 4.17 

10 
العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي أدعم 

 االستقاللية. ابملهارات 

 1 0 3 12 8 ك
4.08 0.93 4 

% 33.33 50 12.5 0 4.17 
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 العبارة  م
موافق 
 بشدة 

 حمايد  موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة 

املتوسط  
 احلساب

االحنراف 
يب  املعياري

لرتت
ا

 

11 
التالميذ ذوي أساعد يف تقدمي برامج تساعد قبول 

 لآلخرين. العقلية البسيطة  اإلعاقة

 1 0 2 13 8 ك
4.13 0.9 2 

% 33.33 54.17 8.33 0 4.17 

12 
ري التدريب لذوي أتواصل مع املراكز التأهيلية لتوف

 . البسيطة  العقلية اإلعاقة

 2 4 6 8 4 ك
3.33 1.2 15 

% 16.67 33.33 25 16.67 8.33 

13 
على  العقلية البسيطة اإلعاقةالتالميذ ذوي أحث 

 املهنة اليت يرغبون يف التدريب عليها. اكتشاف 

 0 2 4 8 10 ك
4.08 0.97 5 

% 41.67 33.33 16.67 8.33 0 

14 
ذوي   للتالميذأساهم يف تقدمي دورات أتهيلية 

 يف اجملتمع احمللي العقلية البسيطة  اإلعاقة

 2 6 0 9 7 ك
3.54 1.38 11 

% 29.17 37.5 0 25 8.33 

15 
على  العقلية البسيطة اإلعاقةوي التالميذ ذأشجع 

 التواصل مع اجملتمع 

 0 1 2 8 13 ك
4.38 0.82 1 

% 54.17 33.33 8.33 4.17 0 

16 
أنظم لقاءات مع األهايل للمشاركة يف الربامج 

 ألبنائهم  االنتقالية

 1 4 8 7 4 ك
3.38 1.1 13 

% 16.67 29.17 33.33 16.67 4.17 

17 

العقلية   اإلعاقةتالميذ ذوي ال أشارك يف تعريف 
وأسرهم ابملصادر واخلدمات املتاحة يف البسيطة 

 اجملتمع. 

 0 3 4 12 5 ك

3.79 0.93 10 
% 20.83 50 16.67 12.5 0 

18 

على  العقلية البسيطة اإلعاقةذوي التالميذ أساعد 
وبني املؤسسات يف إعداده لسوق  مإنشاء عالقة بينه

 العمل 

 1 1 7 7 8 ك

3.83 1.09 9 
% 33.33 29.17 29.17 4.17 4.17 

19 
بدراسة مقررات  ضعف برامج اإلعداد املرتبطة

 . االنتقالية دراسية تناقش تلك اخلدمات 

 0 2 7 6 9 ك
3.92 1.02 7 

% 37.5 25 29.17 8.33 0 

 1.01 3.64 املتوسط العام للمحور 

وهو متوسط يقع يف الفئة   ، (5.0من  3.64العام هلذا احملور )  ملتوسط احلسايبأنه بلغ ا يتضح من اجلدول أعاله 
العقلية البسيطة   اإلعاقةذوي معلمي ومعلمات من  البحث مما يعين أن أفراد عينة  ،الرابعة من فئات املقياس اخلماسي 

املرتبطة  لة الثانوية ابملرحالعقلية البسيطة  اإلعاقةذوي  للتالميذ االنتقاليةيوافقون على حمور معوقات تطبيق اخلدمات 
 كفاايت املعلم بدرجة )موافق( وذلك بشكل عام. ب

ما  البحث املتوسط احلسايب لدرجات املوافقة عليها من وجهة نظر أفراد عينة  ترتاوح  وعلى مستوى العبارات فقد
دة،  وهي متوسطات تقابل درجات املوافقة الثالث )موافق بش ، ( درجات 5( درجة من أصل )4.38 – 2.67بني )

العقلية البسيطة   اإلعاقةذوي  للتالميذ االنتقاليةا يلي نتناول عبارات حمور معوقات تطبيق اخلدمات موافق، حمايد( وفيم
 كفاايت املعلم ابلتفصيل: املرتبطة بابملرحلة الثانوية 

واصل مع اجملتمع  الت ىعلالعقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي أشجع  :عبارةعلى  البحث جاء موافقة أفراد عينة 
،  (,Gillis 2006( قيلز وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ،( 4.38مبتوسط حسايب )، وبدرجة )موافق بشدة( األوىلاملرتبة يف 
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يف العديد من فرص التعليم   التالميذ املعوقنياملسؤولني واملستشارين يف املدرسة يهتمون إبدراج أن  حيث أكدت على 
نه رغم وجود معوقات يف تطبيق  أب ذه النتيجة هالباحثان  ويفسر ، وية كأقراهنم غري املعوقنيبعد املرحلة الثانوالتواصل 
التالميذ ذوي  واملعلمات لديهم قناعات أبمهية تشجيع ودعم  يف املؤسسات التعليمية إال أن املعلمني  االنتقالية اخلدمات 

مما   ، يكون لديهم مهارات التواصل والتفاعل اجملتمعي حيت ، واالندماجالتواصل مع اجملتمع  على العقلية البسيطة  اإلعاقة
 . يف اجملتمع ابالنعزال يقلل لديهم الشعور  

  االنتقالية عشرة عبارة من حمور معوقات تطبيق اخلدمات  إحدىعلى  البحثكما جاءت موافقة أفراد عينة 
ملعلم بدرجة )موافق( حيث احنصر متوسطاهتا  كفاايت ااملرتبطة بابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي  للتالميذ

أساعد يف   :عبارة  ىل األو ملرتبة جاء اب ومن أمهها: ومرتبة تنازلًيا حسب املتوسط احلسايب (، 4.13، 3.50احلسابية بني )
يجة  وتتفق هذه النت ، ( 4.13مبتوسط حسايب ) لآلخرين العقلية البسيطة  اإلعاقة التالميذ ذوي تقدمي برامج تساعد يف قبول 

  –اإلداريني  –تنظيم دورات للعاملني )املعلمني على  أمهية الرتكيز واليت أكدت  ،)Gillis, 2006) قيلز  مع دراسة 
ويعزو الباحثان هذه   ،االنتقالية اصة ابخلدمات اخل تواالسرتاتيجيا علومات املعارف و امل الكتساب وذلك  ؛ األخصائيني(

إال  العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي لدي  االنتقاليةتطبيق اخلدمات أنه رغم وجود معوقات حتول دون  النتيجة إىل
  العقلية  اإلعاقة ذوي التالميذ يف حال تنفيذها مع  االنتقالية دعم اخلطط على  اليت تساعد االسرتاتيجياتأهنم يطبقون 

  االستقاللية ابملهارات العقلية البسيطة  عاقة اإلالتالميذ ذوي أدعم  : الثانية عبارةملرتبة وجاء اب ، ابملرحلة الثانوية البسيطة 
قلة   ى أكدت علاليت ،  & Asselin, 1999)(Knott  كنوت وأسلني وهذا خيتلف مع دراسة  ، (4.08مبتوسط حسايب )

ع  م ون املختلفة اليت يقوم هبا املعلم واألدوار  ،االنتقالية فيما يتصل ابخلدمات  االستقاللية ابملهارات املعرفة لدي املعلمني 
 . االنتقاليةاملعاقني عقلياً فيما يتصل ابخلدمات 

  االنتقاليةعبارات من حمور معوقات تطبيق اخلدمات  سبععلى  البحثوأخريًا جاءت أقل موافقة ألفراد عينة 
هتا  حيث احنصر متوسطا  ، كفاايت املعلم بدرجة )حمايد(املرتبطة بابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي  للتالميذ

عدم   :عبارة األوىلملرتبة جاء اب ا حسب املتوسط احلسايب مرتبة تنازليً و أقلها موافقة (، ومن 3.38، 2.67احلسابية بني )
  ، ( 3.17مبتوسط حسايب ) العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي تالميذ لل  االنتقالية معرفيت ابملسؤوليات املطلوب تنفيذها ابخلطة 

املسؤوليات   على  أشارت ألمهية تدريب الفريق املشارك  واليت  ( (Almuqel, 2006 عيقلاملوتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
  قلة  ، ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل املعاقني فكرايً  للتالميذ قبل البدء بتطبيقها  االنتقالية يف إعداد اخلطط  املطلوبة منهم

 & Knott) كنوت وأسلنيدراسة  كما أشارت ،  نتقالية اال العمل املقدمة هلم اخلاصة ابخلدمات  وورش  ةالربامج التدريبي 

 Asselin, 1999) االنتقاليةمع املعاقني عقلياً فيما يتصل ابخلدمات ون املختلفة اليت يقوم هبا املعلمضعف األدوار  إىل  ،
ل  دورات تدريبية فيما يتص على  مل حيصلوا  البحث من جمتمع  ( %75.0( بنسبة )3) جدول رقم مع نتائج  يتفق وهذ 

  لتالميذ  االنتقالية اليت حتقق أهداف اخلطة  صفيه الال عدم معرفيت ابألنشطة  : الثانية عبارةملرتبة وجاء اب ، االنتقالية ابخلدمات 
اليت   (Chomokos, 2005)كوموكوز وتتفق هذه النتيجة مع دراسة   ،(2.88مبتوسط حسايب)البسيطة  العقلية  اإلعاقة
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املعارف واملهارات ذات العالقة   هلؤالء التالميذ يفتقرون إىل االنتقاليةمي اخلدمات أكدت أن فريق العمل املسؤول عن تقد
ضعف برامج اإلعداد هلؤالء العاملني واملرتبطة بدراسة مقررات دراسية تناقش تلك   ويعود ذلك إىل  ، بتقدمي تلك اخلدمات 

  اإلعاقة تالميذ ذوي لل االنتقاليةاخلطط  علىاجلامعية سة الدرامت تدرييب يف  :الثالثة عبارةملرتبة ، وجاء اباالنتقاليةاخلدمات 
  اليت أشارت  (Chomokos, 2005)كوموكوز وتتفق هذه النتيجة مع دراسة   ، (2.67مبتوسط حسايب ) العقلية البسيطة 

  نتقالية االضعف برامج اإلعداد هلؤالء العاملني واملرتبطة بدراسة مقررات دراسية تناقش تلك اخلدمات  إيل  ضمن نتائجها 
وجود مقررات تناقش تطبيق اخلدمات  لاألكادميي ابملرحلة اجلامعية  برامج اإلعداد افتقار ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل

 العقلية.   اإلعاقة مع ذوي   االنتقالية

ابملرحلة العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي  للتالميذ االنتقالية: ما معوقات تطبيق اخلدمات الثالثالسؤال 
  ؟ألسرةاب املرتبطةانوية  الث

 ( 9جدول )

  للتالميذ االنتقالية: معوقات تطبيق اخلدمات الثالثحول عبارات احملور البحث يبني استجاابت أفراد عينة 
 لألسرة املرتبطةابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي 

 العبارة  م
موافق 
 بشدة 

 حمايد  موافق
غري 
 موافق

غري موافق  
 بشدة

توسط امل
 احلساب 

االحنراف 
يب  املعياري

لرتت
ا

 

1 

التالميذ ذوي تشارك األسرة يف عملية حتديد رغبات 
وميوهلم وفقاً لربانمج اخلدمات العقلية البسيطة  اإلعاقة

 االنتقالية 

 2 4 9 7 2 ك

3.13 1.08 14 
% 8.33 29.17 37.5 16.67 8.33 

2 
  االنتقاليةت تعاين األسرة من نقص الوعي أبمهية اخلدما

 العقلية البسيطة اإلعاقةذوي  للتالميذ

 1 2 3 10 8 ك
3.92 1.1 7 

% 33.33 41.67 12.5 8.33 4.17 

3 
 اإلعاقةالتالميذ ذوي تشارك األسرة يف حل مشكالت 

 االنتقالية املرتبطة ابخلدمات العقلية البسيطة 

 2 5 10 6 1 ك
2.96 1 16 

% 4.17 25 41.67 20.83 8.33 

4 
للتعليم   االنتقاليةتتعاون األسرة يف تنفيذ بعض الربامج 

 العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي  للتالميذالصفي 

 1 3 7 11 2 ك
3.42 0.97 10 

% 8.33 45.83 29.17 12.5 4.17 

5 
بشكل العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي جتتمع أسرة 

 هلم  االنتقاليةدوري ملناقشة اخلطة 

 4 8 5 6 1 ك
2.67 1.17 19 

% 4.17 25 20.83 33.33 16.67 

6 
العقلية   اإلعاقةالتلميذ ذوي تم تقومي مدي مشاركة أسرة ي

 االنتقالية يف حتقيق مراحل اخلطة البسيطة 

 4 5 7 7 1 ك
2.83 1.17 18 

% 4.17 29.17 29.17 20.83 16.67 

 نتقالية االتشارك األسرة يف حتقيق مراحل اخلطة  7
 2 4 9 8 1 ك

3.08 1.02 15 
% 4.17 33.33 37.5 16.67 8.33 

8 
يف العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي تشارك أسرة 

 االنتقالية التخطيط للخدمات 

 2 5 12 4 1 ك
2.88 0.95 17 

% 4.17 16.67 50 20.83 8.33 

 ضعف مشاركة األسرة يف تقدمي اخلدمات ألبنائهم.  9
 0 3 5 10 6 ك

3.79 0.98 8 
% 25 41.67 20.83 12.5 0 
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( وهو متوسط يقع يف الفئة  5.0من  3.51املتوسط احلسايب العام هلذا احملور )  ه بلغأن  يتضح من اجلدول أعاله
من معلمي ومعلمات الرتبية اخلاصة يوافقون على حمور  البحث مما يعين أن أفراد عينة  ، ة من فئات املقياس اخلماسيالرابع 

افق(  ألسرة بدرجة )مو املرتبطة ابابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي  للتالميذ االنتقالية معوقات تطبيق اخلدمات 
 وذلك بشكل عام. 

ما  البحث املتوسط احلسايب لدرجات املوافقة عليها من وجهة نظر أفراد عينة  ترتاوح  ت فقدوعلى مستوى العبارا
  وهي متوسطات تقابل درجات املوافقة الثالث )موافق بشدة،  ، ( درجات 5( درجة من أصل )4.46 – 2.67بني )

العقلية البسيطة   اإلعاقةذوي  الميذللت  االنتقاليةوفيما يلي نتناول عبارات حمور معوقات تطبيق اخلدمات  ،موافق، حمايد( 
 ابملرحلة الثانوية والراجعة لألسرة ابلتفصيل: 

يف  العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي يوجد قصور لدي أسر  :تني على العبار  البحثجاءت موافقة أفراد عينة 
من نقص  العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي تعاين أسر (، 4.46مبتوسط حسايب ) مراكز التدريب املهين التواصل مع

10 

ابخلدمات  العقلية البسيطة  اإلعاقةلتالميذ ذوي ة سر أجهل 
املتاحة ألبنائهم يف اجملتمع واليت تسهل انتقاهلم بعد مرحلة  

 املدرسة الثانوية. 

 0 0 4 12 8 ك

4.17 0.7 3 
% 33.33 50 16.67 0 0 

11 
من نقص العقلية البسيطة  اإلعاقةلتالميذ ذوي اأسر  تعاين

 بنائهم أ املعلومات املرتبطة ابإلعداد حلياه 

 0 1 0 14 9 ك
4.29 0.69 2 

% 37.5 58.33 0 4.17 0 

12 
العقلية  اإلعاقةالتالميذ ذوي سر أيوجد قصور لدي 

 مراكز التدريب املهين.  يف التواصل معالبسيطة 

 0 1 0 10 13 ك
4.46 0.72 1 

% 54.17 41.67 0 4.17 0 

13 

يف العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي  شارك أسرةت
وفقاً لقدراهتم وميوهلم بشكل  حتديد احتياجات أبنائهم

 . االنتقاليةواضح يف اخلطة 

 1 7 4 10 2 ك

3.21 1.1 12 
% 8.33 41.67 16.67 29.17 4.17 

14 
مهارات حق تقرير على  همتساعد األسرة يف تدريب أبنائ

 . االنتقاليةاملصري يف اخلطة 

 1 6 7 9 1 ك
3.13 0.99 13 

% 4.17 37.5 29.17 25 4.17 

15 
من العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي أسر  يعاين

 حمدودية املشاركة ألبنائهم يف احلياة اجملتمعية. 

 0 1 6 11 6 ك
3.92 0.83 6 

% 25 45.83 25 4.17 0 

16 
بزايدة العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي يشعر أسر 

 للعمل ابجملتمع االجتاهات السلبية ألبنائهم بعدم تقبلهم 

 0 3 8 9 4 ك
3.58 0.93 9 

% 16.67 37.5 33.33 12.5 0 

17 
من ضعف العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي يعاين أسر 

 تكوين األسرة.على  درةقدرة أبنائهم املرتبطة ابلق

 0 0 6 11 7 ك
4.04 0.75 4 

% 29.17 45.83 25 0 0 

18 
من العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي عاين أسرة ت

 للمشاركة يف سوق العمل.  أتهيل أبنائهم صعوبة

 0 2 5 8 9 ك
4.00 0.98 5 

% 37.5 33.33 20.83 8.33 0 

19 
العقلية البسيطة  إلعاقةاالتالميذ ذوي  تدعم أسرة

 املهارات التواصليةعلى  احتياجات أبنائها

 1 2 12 9 0 ك
3.21 0.78 11 

% 0 37.5 50 8.33 4.17 

 0.94 3.51 املتوسط العام للمحور 



 د. علي الدخيل   جيهان اللقايند.           معوقات تطبيق اخلدمات االنتقالية للتالميذ ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ابملرحلة الثانوية 

 33    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

على  وبدرجة )موافق بشدة( والثانية  األوىلاملرتبة يف  (4.29وسط حسايب )ت مببنائهم( أ املعلومات املرتبطة ابإلعداد حلياه 
ضعف مشاركة األسرة يف   دت على واليت أك Finns, 2005))فينز مع هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة  تتفق التوايل، و 

، كما أشارت دراسة  العقلية اإلعاقة لتالميذ ذوي لفيما يتصل ابلتواصل مع مراكز التأهيل املهين اخلدمات ألبنائهم تقدمي 
يد دور األسرة يف  حتدتوافر املعلومات و من أهم نتائجها ضرورة و ( ,Denkyirah & Agbeke 2010دينكره واقبكي )

مراكز   مع مهية التواصل سرة املتعلقة أبلألبرامج اإلرشاد املوجهة  ضعف  زو الباحثان هذه النتيجة إىل يع ، و عملية االنتقال
تيجة تتفق مع مالحظات اإلشراف  وهذه الن ، املهن اليت تتناسب مع قدراهتم وميوهلمعلى  التدريب من أجل تدريب أبنائهم

 . على الرتبية امليدانية على الطالبات ابملرحلة الثانوية

الميذ  للت االنتقالية من حمور معوقات تطبيق اخلدمات  مثاين عبارات على ث البحكما جاءت موافقة أفراد عينة 
ألسرة بدرجة )موافق( حيث احنصر متوسطاهتا احلسابية بني  املرتبطة ابابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي 

التالميذ  سر أجهل عبارة  األوىل بة ملرتجاء اب ومن أمهها ما أييت:مرتبة تنازلًيا حسب املتوسط احلسايب (، 4.17، 3.42)
مبتوسط   ألبنائهم يف اجملتمع واليت تسهل انتقاهلم بعد مرحلة املدرسة الثانوية ة ابخلدمات املتاحالعقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي 

ئهم  أبنامن ضعف قدرة العقلية البسيطة  اإلعاقة التالميذ ذوي يعاين أسر الثانية عبارة ملرتبة ( وجاء اب4.17حسايب )
اليت  و  Finns, 2005))فينز ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 4.04مبتوسط حسايب ) تكوين األسرةعلى  املرتبطة ابلقدرة

تتمثل يف ضعف مشاركة األسرة يف تقدمي اخلدمات   ، هلم االنتقالية وجود جوانب قصور يف تقدمي اخلدمات على  أكدت
، وكذلك ضعف التعاون بني  العقلية البسيطة اإلعاقةميذ ذوي لتال ابين هامل التأهيل فيما يتصل ابلتواصل مع مراكز ألبنائهم 
العقلية البسيطة   اإلعاقةالتالميذ ذوي عاين أسرة ت :عبارة الثالثةملرتبة وجاء اب، مل املدرسي واملؤسسات ذات الصلة فريق الع

ق هذه النتيجة مع دراسة  وتتف ، (4.00مبتوسط حسايب ) من صعوبة أتهيل أبنائهم للمشاركة يف سوق العمل
(Katsiyannis et al.,2005)   ممارسات لتنمية   اتتوفر فيهمن املدارس ال  اً كبري   عدداً أن على  هاأكدت نتائجاليت و

  إىل العقلية البسيطة  اإلعاقة التالميذ ذوي أسر  فتقار ا الباحثان هذه النتيجة إىل  و يعز و  ، والتوجيه املهين مهارات التوظيف
  على  مذلك أو لقلة ترددهعلى  أو جلهلهم ابلطرق اليت تساعدهم ،أبنائهم للمشاركة يف السوق العملهيل الدافعية لتأ

   . العقلية البسيطة اإلعاقة التالميذ ذوي هيل مما يعوق أتهيل أبنائهم من تأمراكز الر

  االنتقالية مات عبارات من حمور معوقات تطبيق اخلد  تسععلى  البحث وأخريًا جاءت أقل موافقة ألفراد عينة 
ألسرة بدرجة )حمايد( حيث احنصر متوسطاهتا احلسابية بني  املرتبطة ابابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة   اإلعاقةلتالميذ ذوي ل
التالميذ  تشارك أسرة : عبارة  األوىل ملرتبة جاء ابا حسب املتوسط احلسايب (، ومن أقلها موافقة ومرتبة تنازليً 3.21، 2.67)

  بيل  ويتفق مع ذلك دراسة ،(2.88مبتوسط حسايب ) االنتقاليةيف التخطيط للخدمات العقلية البسيطة  اقةاإلعذوي 
((Bell, 2010  أبهنا مرتبطة يجة ويفسر الباحثان هذه النت، االنتقالية ضعف مشاركة األسرة يف الربامج واليت أكدت  
وبشكل خاص اخلدمات   ، بشكل عام لعقلية البسيطة ا  اإلعاقةللتالميذ ذوي سرة يف اخلطط املقدمة األضعف تواصل ب

يتم  الثانية ملرتبة وجاء اب ،ابملدرسة العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي أسر  تؤديه أو لعدم وضوح الدور الذي  ، االنتقالية
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مع ذلك نتائج  ويتفق  (2.83حسايب ) طمبتوس االنتقاليةمشاركة أسرة املعاق فكراًي يف حتقيق مراحل اخلطة  ىتقومي مد 
وأن يكون  ذهنيًا  أسر املعاقني أمهية مشاركة  واليت أكدت على  & Agarwal, 2013(Pandey) بيندي وارولدراسة 

لباً يتم جتاهله من قبل  بشكل فعال، ولكن هذا غا يتم  االنتقال  جيعل مشاركة األسرة و ، االنتقالية يف املرحلة  هلم دور رئيسي 
 . لالنتقالغياب واضح لدور األسرة يف عملية التخطيط  إىل كما أشارت ،  شاركة األسرةل وحيد من ممما يقل  ، املهنيني

  :هلم االنتقاليةبشكل دوري ملناقشة اخلطة العقلية البسيطة  اإلعاقةالتالميذ ذوي جتتمع أسرة  :الثالثة عبارة ملرتبة وجاء اب
ضعف مشاركة األسرة يف   واليت أكدت على Bell, 2010))بيل   دراسةوتتفق هذه النتيجة مع  ،( 2.67مبتوسط حسايب )

أو   ،دورية ألبنائها املعاقني عقلياً ال ت ويعزو الباحثان هذه النتيجة لضعف مشاركة األسرة يف االجتماعا ،االنتقاليةالربامج 
مالحظته   وهذا ما مت  ،الدورية  االجتماعات حبضور العقلية البسيطة  اإلعاقة التالميذ ذوي لعدم االهتمام من جانب أسرة 

 . طالبات الرتبية امليدانية ابملرحلة الثانوية على   أثناء اإلشراف 

ابملرحلة العقلية البسيطة  اإلعاقةتالميذ ذوي لل االنتقالية: ما معوقات تطبيق اخلدمات الرابعالسؤال 
 ؟ملؤسسات اجملتمعيةاملرتبطة ابالثانوية  

 ( 10جدول )

 تالميذ لل االنتقالية: معوقات تطبيق اخلدمات الرابعت احملور حول عباراالبحث يبني استجاابت أفراد عينة 
 ملؤسسات اجملتمعية املرتبطة ابابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقةذوي 

 العبارة  م
موافق 
 بشدة 

 حمايد  موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
 بشدة 

املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
يب  املعياري

لرتت
ا

 

1 
ية يف املدرسة نقص الوسائل التعليم
 . االنتقاليةاملرتبطة ابخلطة 

 4.17 4.17 0 37.5 54.17 % 5 1.01 4.33 1 1 0 9 13 ك

2 

ضعف املتابعة من اجلهات 
اإلشراقية يف إدارة الرتبية اخلاصة  

 االنتقاليةحول تضمني اخلطط 
 اإلعاقةابملنهج الدراسي لذوي 

 العقلية. 

 1 3 2 6 12 ك

4.04 1.23 11 % 50 25 8.33 12.5 4.17 

3 

ال هتتم املدرسة ابنعقاد 
التالميذ  االجتماعات الدورية ألسر 

العقلية البسيطة   اإلعاقةذوي 
 . االنتقاليةملناقشة اخلطط 

 1 2 5 7 9 ك

3.88 1.15 14 % 37.5 29.17 20.83 8.33 4.17 

4 

عي ابملدرسة أبمهية نقص الو 
 اإلعاقةلذوي  االنتقاليةاخلدمات 

 العقلية. 

 0 5 1 8 10 ك

3.96 1.16 12 % 41.67 33.33 4.17 20.83 0 

5 
ال يتوافر ابملدرسة برامج تدريبيه  

 للمعلمني.  االنتقاليةللخطط 

 0 16.67 12.5 37.5 33.33 % 13 1.08 3.88 0 4 3 9 8 ك

6 

نعاين ابملدرسة من ضعف تعاون 
العقلية  اإلعاقةالتالميذ ذوي أسرة 
 االنتقالية يف اخلطط بسيطة ال

 1 3 4 8 8 ك

3.79 1.18 15 % 33.33 33.33 16.67 12.5 4.17 

7 
املتوفرة   مكاانت املادية قصور اإل

 اإلعاقةابملدرسة لتدريب ذوي 
 4.17 4.17 0 25 66.67 % 2 1.02 4.46 1 1 0 6 16 ك
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 العبارة  م
موافق 
 بشدة 

 حمايد  موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
 بشدة 

املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
يب  املعياري

لرتت
ا

 العقلية.  

8 
نعاين ابملدرسة من نقص الكادر 

 االنتقالية ؤهل للخدمات اإلداري امل

 4.17 4.17 8.33 16.67 66.67 % 4 1.1 4.38 1 1 2 4 16 ك

9 
تقوم املدرسة مبتابعة اخلطط 

 العقلية.  اإلعاقةلذوي  االنتقالية

 4.17 29.17 25 16.67 25 % 18 1.27 3.29 1 7 6 4 6 ك

10 

نعاين من عدم التواصل املستمر 
العقلية   اإلعاقةتالميذ ذوي لل

 مع مراكز التأهيلالبسيطة 

 0 0 5 7 12 ك

4.29 0.81 6 % 50 29.17 20.83 0 0 

11 

تتقيد مؤسسات التدريب 
ابملسؤوليات احملددة هلا يف اخلطة 

 العقلية.  اإلعاقةلذوي  االنتقالية

 0 3 9 7 5 ك

3.58 0.97 16 % 20.83 29.17 37.5 12.5 0 

12 

تدريب عدم توافر مؤسسات ال
العقلية  اإلعاقةالكافية لذوي 

 . ةالبسيط

 0 1 2 6 15 ك

4.46 0.83 1 % 62.5 25 8.33 4.17 0 

13 

التالميذ ذوي هتتم املدرسة بتوعية 
ابلفرص  العقلية البسيطة  اإلعاقة

التعليمية املتاحة هلم بعد الثانوية 
 . العامة

 4 5 3 7 5 ك

3.17 1.43 19 % 20.83 29.17 12.5 20.83 16.67 

14 

ضعف العالقة بني مؤسسات 
 اإلعاقةلتالميذ ذوي لاإلعداد 

 سوق العمل. لالعقلية البسيطة 

 1 2 2 7 12 ك

4.13 1.15 10 % 50 29.17 8.33 8.33 4.17 

15 
ضعف برامج التطوير املهين ابملراكز 

 . االنتقالية يف جمال اخلدمات 

 0 8.33 8.33 29.17 54.17 % 7 0.95 4.29 0 2 2 7 13 ك

16 

ضعف التعاون بني املؤسسات 
اجملتمعية يف تقدمي اخلدمات 

 العقلية.  اإلعاقةلذوي  االنتقالية

 0 2 2 10 10 ك

4.17 0.92 9 % 41.67 41.67 8.33 8.33 0 

17 

التالميذ ذوي تدرب مراكز التأهيل 
على  العقلية البسيطة اإلعاقة

 تمع. مع اجمل  مهارات التواصل

 1 7 5 6 5 ك

3.29 1.23 17 % 20.83 25 20.83 29.17 4.17 

18 

من نقص التجهيزات الفنية  نعاين 
ذوي  التالميذاليت تتناسب مع 

ابملؤسسات العقلية البسيطة  اإلعاقة
 االجتماعية 

 2 0 0 10 12 ك

4.25 1.11 8 % 50 41.67 0 0 8.33 

19 

م من غياب اجلهات اليت تقد نعاين 
لتالميذ ذوي لالدعم واملساندة 

يف  العقلية البسيطة  اإلعاقة
 . االنتقاليةاخلدمات 

 1 0 2 7 14 ك

3.79 0.97 3 % 58.33 29.17 8.33 0 4.17 

 1.08 4.0 لعام للمحور املتوسط ا

يف الفئة   ( وهو متوسط يقع5.0من  4.0املتوسط احلسايب العام هلذا احملور )أنه بلغ يتضح من اجلدول أعاله 
العقلية البسيطة   اإلعاقةذوي من معلمي ومعلمات البحث مما يعين أن أفراد عينة  ،الرابعة من فئات املقياس اخلماسي 

ملؤسسات اجملتمعية بدرجة  املرتبطة ابابملرحلة الثانوية البسيطة  لتالميذل  االنتقاليةيوافقون على حمور معوقات تطبيق اخلدمات 
 م. )موافق( وذلك بشكل عا
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ما  البحث املتوسط احلسايب لدرجات املوافقة عليها من وجهة نظر أفراد عينة  راوح ت  وعلى مستوى العبارات فقد
وهي متوسطات تقابل درجات املوافقة الثالث )موافق بشدة،   ، ( درجات 5( درجة من أصل )4.46 – 3.17بني )

العقلية البسيطة   عاقةاإللتالميذ ذوي ل االنتقاليةدمات موافق، حمايد( وفيما يلي نتناول عبارات حمور معوقات تطبيق اخل
 ملؤسسات اجملتمعية ابلتفصيل: املرتبطة ابابملرحلة الثانوية 

لتالميذ ذوي  ل  االنتقالية من حمور معوقات تطبيق اخلدمات  مثاين عباراتعلى البحث جاءت موافقة أفراد عينة 
متوسطاهتا   بدرجة )موافق بشدة( حيث احنصرملؤسسات اجملتمعية بطة اباملرت ابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقة

عدم توافر مؤسسات التدريب   : األوىلملرتبة جاء اب ومن أمهها ، مرتبة تنازلًيا حسب املتوسط و ( 4.46، 4.25احلسابية بني )
التالميذ ذوي اإلعاقة  رسة لتدريب ابملد املتوفرةصور اإلمكاانت املادية ق أيضاً ،و البسيطة  العقلية اإلعاقة الكافية لذوي 
 Katsiyannis et)خرونآكتسنيز و كل من  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  ، ( 4.46مبتوسط حسايب )  العقلية البسيطة

al., 2005)  نعاين  : بينما جاءت ابملرتبة الثانية ، ؤسسات احمللية يف عملية االنتقالضعف مشاركة امل ايل  شارتحيث أ
مبتوسط  ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ابملؤسسات االجتماعية  التالميذ الفنية اليت تتناسب مع  من نقص التجهيزات 

علي  كدت واليت أ Johnson et al, 2002)) خرون آجونسون و  دراسة مع  ، وتتفق هذه النتيجة ( 4.25حسايب)
  املعاقني يف املدارس الثانوية واألسر  ذالتالمياستفادة بعض العقبات التعليمية واحلواجز اإلدارية اليت حتول دون  استكشاف

 عدم توافر اإلمكاانت الالزمة لتوفري مؤسسات تدريبية  الباحثان هذه النتيجة إىل يويعز ، الفعال االنتقال من خدمات 
  الباحثان  ويفسرمتخصصة، هبا كافة التجهيزات الفنية اليت حتقق أهداف اخلطة االنتقالية لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة، 

ت املخصصة لتطبيق  ضعف التجهيزا  ملرحلة الثانوية ابإلضافة إىل مبدارس اضعف اإلمكاانت املادية املتاحة لهذه النتيجة 
نعاين من غياب اجلهات اليت تقدم الدعم واملساندة   :عبارة ثالثةرتبة الكما جاء ابمل،  ن مل تكن منعدمةإ  االنتقاليةاخلدمات 

دراسة  تتفق هذه النتيجة مع و ، ( 3.79متوسط حسايب ) االنتقاليةيف اخلدمات لبسيطة العقلية ا اإلعاقةلتالميذ ذوي ل
 خرون آكتسنيز و 

 (Katsiyannis et al.,2005)  وأشارت   ،أكدت ضعف مشاركة املؤسسات احمللية يف عملية االنتقال  واليت
العقلية   اإلعاقةلتالميذ ذوي لاملقدمة  االنتقاليةدمي اخلدمات املشكالت اليت تعوق تق ىأن أعل  إىل( 2012)زهران دراسة 

  و يعز و  ،جملتمعي بقضااي اإلعاقات العقلية اخلاصة من نقص الوعي امعاانة مراكز ومؤسسات الرتبية ايل  ترجعالبسيطة 
أو   العقلية البسيطة اإلعاقة للتالميذ ذوي  االنتقالية عدم معرفة مؤسسات اجملتمع أبمهية اخلدمات  إىل  الباحثان هذه النتيجة 

 هلم. لضعف الربامج املقدمة إلرشاد اجملتمع مبؤسساته بتوفري الدعم واملساندة 

لتالميذ  ل االنتقالية من حمور معوقات تطبيق اخلدمات  ات عبار مثاين على  البحثكما جاءت موافقة أفراد عينة 
متوسطاهتا   ت حيث احنصر  ، )موافق( اجملتمعية بدرجةملؤسسات املرتبطة ابابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقة ذوي 

ضعف التعاون   :عبارة رتبة األوىلجاء ابملومن أمهها  ، مرتبة تنازلًيا حسب املتوسط احلسايب(، 4.17، 4.04احلسابية بني )
وتتفق هذه   ، (4.17مبتوسط حسايب )  ، البسيطة  العقلية  اإلعاقة لذوي  االنتقالية بني املؤسسات اجملتمعية يف تقدمي اخلدمات 
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تتوفر  من املدارس ال  اً كبري   اً أن عدد على كدتأاليت   (Katsiyannis et al.,2005)خرونآكتسنيز دراسة  لنتيجة مع ا
ضعف مشاركة املؤسسات احمللية يف عملية   شارت إىل والتوجيه املهين، كذلك أممارسات لتنمية مهارات التوظيف  افيه

امج التواصل والتعاون مع مؤسسات اجملتمع املتصلة ابخلدمات  ضعف بر  ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل ، االنتقال
لمجتمع حول أمهية الدور الذي تقوم به املؤسسات اجملتمعية املتصلة ابخلدمات  لقلة الربامج التوعوية املقدمة لو أ االنتقالية
ضعف العالقة بني  : الثانية عبارة رتبة املبينما جاء يف  ،ابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقة للتالميذ ذوي  االنتقالية 

رتبة  بينما جاء يف امل ، (4.13توسط حسايب )مب  ، سوق العمللالعقلية البسيطة  اإلعاقةتالميذ ذوي للمؤسسات اإلعداد 
  ابملنهج الدراسي لذوي  االنتقالية ضعف املتابعة من اجلهات اإلشراقية يف إدارة الرتبية اخلاصة حول تضمني اخلطط : الثالثة 
سليمان  محود و  ئجانتتوصلت اليه  ماوتتفق هذه النتيجة مع ، ( 4.04مبتوسط حسايب ) ،البسيطة العقلية  اإلعاقة

،  قبل االلتحاق بسوق العمل  االنتقالية وجود قصور يف برامج وورش العمل التدريبية يف الربامج  أكدت اليت  ، (2017)
إال أهنا غري   وفقًا للدليل التنظيمي للرتبية اخلاصة  االنتقالية حول تضمني اخلططويفسر الباحثان هذه النتيجة أنه رغم 
 0ابملرحلة الثانوية ج الفكري لفصول الدماحلكومي مفعلة بشكل كامل مبؤسسات التعليم 

  االنتقاليةعلى ثالث عبارات من حمور معوقات تطبيق اخلدمات  البحث وأخريًا جاءت أقل موافقة ألفراد عينة 
ملؤسسات اجملتمعية بدرجة )حمايد( حيث احنصر متوسطاهتا  املرتبطة ابابملرحلة الثانوية العقلية البسيطة  اقةاإلعللتالميذ ذوي 
تدرب مراكز التأهيل   :األوىل عبارةملرتبة جاء اب ،بة تنازلًيا حسب املتوسط احلسايب(، وهي مرت 3.29، 3.17احلسابية بني )
وأيضاً تقوم املدرسة مبتابعة اخلطط االنتقالية لذوي   ،مع اجملتمع  هارات التواصلمعلى  العقلية البسيطة اإلعاقة التالميذ ذوي 

معوقات حتول دون تدريب مراكز  وجود  إىل  ويفسر الباحثان هذه النتيجة  (، 3.29اإلعاقة العقلية، مبتوسط حسايب ) 
وابلتايل يعوق   ،ابجملتمععملية إدماجهم  على مما يؤثر  ؛ مهارات التواصل علىالعقلية البسيطة  اإلعاقةللتالميذ ذوي التأهيل  

يوجد  املركز أكدت أن املدرسة/اليت و ( 2017)  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عزت ،هلم  االنتقاليةلية تطبيق اخلطط عم
يف التجهيزات الفنية اليت تتناسب مع  ًا نقصو ، الفكرية  اإلعاقة يف أعداد املؤهلني للعمل مع الطالبات ذوات  اً نقص هبما
العقلية   اإلعاقة التالميذ ذوي هتتم املدرسة بتوعية : ثانية ال املرتبة بينما جاء يف  ،الفكرية  اإلعاقة ة الطالبات ذوات رعاي

  قيلز  ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة3.17مبتوسط حسايب )، ابلفرص التعليمية املتاحة هلم بعد الثانوية العامة البسيطة 
(2006 Gillis, ) يف احلياة اليت من املمكن أن تساعدهم ضعف الفرص  يواجهون نو التالميذ املعوق أن اليت أشارت إىل

التالميذ ذوي  املدرسة بتوعية  اهتمام لضعف ويفسر الباحثان هذه النتيجة  ، ليكونوا أعضاء مسؤولني ومنتجني يف اجملتمع
ابملرحلة   االنتقالية تطبيق اخلدمات يف  مما يعد معوق  العامةابلفرص التعليمية املتاحة هلم بعد الثانوية العقلية البسيطة  اإلعاقة 
 . الثانوية 
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 :التوصيات

 : بناًء على ما مت التوصل إليه من نتائج توصي الدراسة ابآليت

العقلية البسيطة يف فصول الرتبية   اإلعاقة إعداد الدورات التدريبية وورش العمل إلعداد معلمي التالميذ ذوي  .1
 . للتالميذ املعاقني عقلياً  االنتقالية ق واسرتاتيجيات اخلدمات والربامج يف طر  وأتهيلهم  ،الفكرية 

للمعاقني عقلياً واملشاركة يف إعدادها   االنتقالية وضع اخلطط والربامج أولياء األمور أبمهية و  املعلمني واملعلمات  توعية .2
 . واالستقاليل  ملا هلا من إجيابيات على املستوى التعليمي واالجتماعي

  تقالية االن دماتاخلبدور األسرة يف عملية املشاركة يف إعداد الربامج و  املرتبطة زيد من الدراسات املإجراء ية أمه .3
   .ملقدمة ألبنائهم املعاقني عقلياً ا

فيما   العقلية البسيطة  اإلعاقةاليت تواجه معلمي التالميذ ذوي املعوقات عن  يف مناطق أخرى إجراء دراسات مقارنة .4
 ومقارنتها بنتائج الدراسة احلالية.  االنتقالية طبيق اخلدمات يتعلق بت 

مقررات إعداد   ضمن االنتقاليةدمات خلاب مواضيع مرتبطة أمهية تضمني  لحو لفت نظر املختصني يف وزارة التعليم  .5
   .العقلية ابملرحلة الثانوية  اإلعاقة تعليم التالميذ ذوي  مناهج  كذلك يفو  املعلم ابجلامعات

  ما يتعلق بتسهيل عملية تطبيق فيذات العالقة ؤسسات اجملتمعية للمسؤوليات وامل ر ادو األحتديد ة التنسيق و أمهي .6
 املناسبة لذلك.  االسرتاتيجيات ووضع  ، للطالب االنتقالية اخلطة 
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