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الربامج االنتقالية املقدمة للطالبات ذوات اإلعاقة 
الفكرية من وجهة نظر املعلمات باملنطقة الوسطى: 

 دراسة نوعية
 **جميلة مشبب الراوي  *                           سارة خالد الفوزان

 

  

كة _ تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تصورات معلمات الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية نحو البرامج االنتقالية في املنطقة الوسطى باململامللخص

من  ريةالعربية السعودية، مع تحديد بعض املتغيرات التي تؤثر في تكوين تلك التصورات، وتحديد العوائق التي تمنع الطالبات ذوات اإلعاقة الفك

االنتقالية  التعليم بعد الثانوي وااللتحاق باملهن. وقد أظهرت نتائج الدراسة العديد من املعيقات والتحديات التي تواجه النجاح في تقديم الخدمات

ات بعض الحلول لتحسين الخدمات االنتقالية من واقع تجربتهن، وشملت املج
َ

ال املنهي، والتعليم للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية. واقترحت املشارِك

على بعد الثانوي، ومجال االستقالل والترفيه. وأوصت الدراسة بضرورة تقييم خيارات التعليم ما بعد الثانوي لذوات اإلعاقة الفكرية والعمل 

البرامج االنتقالية على تطويرها، مع إعداد برامج تواصل وتعاون بين مؤسسات املجتمع املحلي واملؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق أهداف 

(. ٢٠٣٠السعودية ) املستوى االستقاللي واملنهي، والتعليمي، والترفيه، واالستجمام للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية؛ بما يتالءم مع رؤية اململكة العربية

 إلى التدريب الفّعال للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية من أجل مساعدتهم على مواجهة البطال
ً

ة، واالنتقال بنجاح إلى العمل والعيش املستقل إضافة

لى برامج الدمج في وإعداد املعلمين املؤهلين وتدريبهم إلعداد وتنفيذ البرامج االنتقالية بما يتناسب مع أفضل املمارسات العاملية. عالوة على التركيز ع

يات من خالل مختلف األنشطة وزيادة الوعي لدى األسر والطالبات ذوات محاولة لزيادة الفرص أمام الطالبات ذوي اإلعاقة لاللتقاء بأقرانهن العاد

ة وسياسات اإلعاقة الفكرية بمجاالت االنتقال؛ من خالل معرفة الحقوق واملجاالت املتاحة والجهات الداعمة. وأخيًرا قيام صانعي القرار بوضع أنظم

 تدعم هذه الفئة وتساهم في تحسين جودة حياتهن.

 : البرامج االنتقالية، اإلعاقة الفكرية، املعلمات، بحث نوعي.الكلمات املفتاحية
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البرامج االنتقالية املقدمة للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر 

 املنطقة الوسطى: دراسة نوعيةاملعلمات ب
 املقدمة. 1

 بعد تركهم       
ً
 مجهوال

ً
يواجه البالغون من ذوي اإلعاقة الفكرية مستقبال

املدرسة؛ حيث ال تتوافر الخدمات والدعم املناسب لتلبية احتياجاتهم 

وتطلعاتهم في هذه املرحلة كما هو الحال مع أقرانهم العاديين، وتوكد املصري 

ا كصعوبة ال1] قبول في مؤسسات [ بأن الخيارات املتاحة أمامهم محدودة جدًّ

التعليم العالي، عالوة على الصعوبات التي تواجههم أثناء بحثهم عن عمل. كما 

يضع عدم وجود أنشطة نهارية مضمونة لتحل محل الحضور املدرس ي 

متطلبات إضافية على األسر، وبالتالي تعتبر املرحلة االنتقالية من املدارس إلى 

ة الفكرية مرحلة مرهقة بشكل البحث عن خدمات البالغين من ذوي اإلعاق

 [.2خاص لآلباء واألمهات وكذلك للبالغين أنفسهم ]

وقد ظهرت في العقود األخيرة دعوات لتقديم خدمات فّعالة تساهم       

بتحّول إيجابي في حياة هؤالء األفراد؛ وذلك إلعدادهم للحياة بشكل مستقل 

ألنشطة يتم توفيرها وأهمها الخدمات االنتقالية، وهي تعتبر مجموعة من ا

للبالغين من ذوي اإلعاقة في مختلف املجاالت كالتعليم والتوظيف والحياة 

املستقلة واملشاركة املجتمعية وغيرها، بحيث يكون لكل هذه الخدمات 

مستويات من الدعم بناًء على اهتمامات األفراد واحتياجاتهم وقدراتهم 

ليم األكاديمي/ ما بعد الثانوي، وتفضيالتهم، وقد تكون هذه املسارات هي التع

والتدريب املنهي والتقني، واإلعداد املدعوم للشباب من ذوي اإلعاقات. ومن 

املهم أيًضا أن يأخذ التخطيط االنتقالي في االعتبار جميع املراحل، بدًءا ببرامج 

التدخل املبكر إلى خيارات ما بعد املدرسة )التعليم ما بعد الثانوي، العمل، 

 .[3ة املستقلة ]والحيا

وخالل الثمانينيات من القرن املاض ي، وثقت الدراسات النتائج املهنية       

الضعيفة التي حققها األفراد ذوو اإلعاقة الفكرية بعد تخرجهم من املدرسة 

م( أن ما يصل 1983الثانوية؛ حيث قررت لجنة الحقوق املدنية األمريكية )

ة الفكرية في جميع أنحاء الواليات ٪ من البالغين من ذوي اإلعاق75إلى 

٪ 90املتحدة كانوا عاطلين عن العمل، كما أن هذا الرقم كان أقرب إلى 

للبالغين من ذوي اإلعاقة الفكرية الشديدة، وبسبب هذه النتائج املهنية 

املحبطة، بدأ صانعو السياسة في التسعينيات إيالء اهتمام أكبر إلعداد 

بعد املدرسة، وقد تم إعادة صياغة قانون تعليم  الطالب ذوي اإلعاقة للحياة

ا بخدمات االنتقال، IDEAاألفراد ذوي اإلعاقة ) (؛ حيث تم التحديد رسميًّ

وإدراج األنشطة التي تساعد على االنتقال من املدرسة إلى مرحلة ما بعد 

(، وذلك في عمر السادسة عشرة، IEPاملدرسة في البرامج التربوية الفردية )

تسعينيات لم تتحسن النتائج املهنية التي حققها الشباب من ذوي ومنذ ال

٪ فقط من األفراد من ذوي اإلعاقة الفكرية كانوا 26اإلعاقة الفكرية؛ حيث

 بحوالي 
ً
 .[4٪ من أقرانهم العاديين ]80يعملون بشكل تنافس ي مقارنة

 أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فال توجد إحصائيات واضحة      

تعطي ِنَسًبا محددة لعدد األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية العاطلين عن العمل، 

ا في برامج التدريب  وقد لعبت وزارة العمل والشئون االجتماعية دوًرا مهمًّ

الداعمة لألفراد ذوي اإلعاقات الذين تجاوزوا مرحلة الدراسة عن طريق 

ز تتمثل في تطوير قدرات إنشاء مراكز للتأهيل املنهي، وكانت رؤية هذه املراك

األفراد ذوي اإلعاقات الجسدية أو الفكرية ودعم إنتاجيتهم لكي يندمجوا مع 

املجتمع بشكل أكبر، وال يزال نطاق اإلنتاجية محدوًدا؛ حيث يقتصر على 

املهام اليدوية أو الهوايات والحرف مثل الطالء وتجليد الكتب والحياكة 

 على أن الخدما
ً
ت ال تزال موجهة بشكل أساس ي نحو الذكور؛ والتطريز، عالوة

[، كما نصت لوائح 5حيث يقابل كل ثمانية ذكور في التدريب فتاتين فقط ]

معاهد وبرامج التربية الخاصة على تحديد الطالب ذوي اإلعاقات وتقديم 

( IEPالتعليم املناسب واملجاني الذي يشمل إعداد البرنامج التربوي الفردي )

 [.6وخدمات االنتقال ]والتدخل املبكر 

لذا فنحن بحاجة لالستفادة من املمارسات الحديثة والناجحة، للعمل بها      

 مع متطلبات هذه املرحلة وبما تهدف له رؤية امللكة العربية السعودية 
ً
خاصة

(، فهناك الكثير من الجهود على املختصين القيام بها، والعديد من 2030)

هيكلتها وتحديًدا في مجال الخدمات االنتقالية،  األوضاع يجب دراستها وإعادة

وذلك عبر متابعتها وتقييمها عبر متخصصين مؤهلين، مع تحديد الفجوات 

فيها، بما يحقق الكفاءة والفاعلية في املمارسات، ويرتقي بمستوى الخدمات 

 إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة ضمان جودة 
ً
املقدمة للمستفيدين وصوال

 تمع اإلعاقة الفكرية.الحياة ملج

 مشكلة الدراسة. 2

ل تشريع قانون أي طالب ينجح     
َّ
 Every Student Succeeds Actلقد شك

(ESSA( الصادر في عام )ا في ضبط الخدمات التعليمية 2015 ( محوًرا مهمًّ

املقدمة في املرحلة الثانوية؛ حيث تضمن توصيتين مهمتين، وهما فرض 

الوكاالت واملؤسسات نحو مزيد من التركيز على خدمات التعاون البيني ما بين 

االنتقال، ومزيد من التنظيم لهذه الخدمات ليتم إيصالها مبكًرا للطالب ذوي 

اإلعاقة، وتوجيه املزيد من االهتمام نحو ضرورة التعاون مع األسرة كونها 

د ذوي األساس في تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية. أما قانون تعليم األفرا

 Individual with Disabilities Education Improvementاإلعاقة املطور 

Act IDEIA (2004( للنسخة السابقة 
ً
م( ومتضمًنا 1997( فقد جاء مكمال

بعض التغييرات في األنظمة التشريعية الخاصة بالنص القانوني املتعلق 

غية تسهيل بخدمات االنتقال، بهدف تحسين األداء األكاديمي والوظيفي ب

 االنتقال إلى أنشطة ما بعد املدرسة.

بكافة بنوده، حيث تم في  IDEIAم( تم إعادة صياغة قانون 2006وفي عام )      

م( لكن مع 1997البند )ا( تعريف خدمات االنتقال بصورة مشابهة لعام )

 إلى بند )ب(، وتم عمل تعديالت في البرنامج التربوي الفردي 
ً
تعديالت، إضافة

 من )16ماد عمر )اعت
ً
 [.7( ]14( بدال

أما فيما يتعلق بالتشريعات داخل اململكة العربية السعودية فقد حددت       

[ ضمن القواعد التنظيمية ملعاهد التربية الخاصة وبرامجها 9وزارة التعليم ]

( برامج تهيئة قبل وأثناء املراحل الدراسية الثالث، وبرامج ما 467بالقرار رقم )

هم العاديين، كما تم إعادة بعد املرحلة الثانوية، وبرامج العمل مع أقران

[ بأنه على الرغم 7[، ويؤكد القريني ]25( ]2017صياغة هذه القواعد في عام )

من تأكيد التشريع السعودي على ذلك إال أن تقديم الخدمات االنتقالية ال 
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يزال ضعيًفا، حيث ال يكاد يكون لها أّي تطبيق في معاهد وبرامج التربية 

 الخاصة.

[ إلى أن املعلمين لديهم مواقف Alnahdi8 [ت نتائج دراسة وقد أشار        

إيجابية تجاه الخدمات االنتقالية، ولم تجد هذه الدراسة اختالفات في 

مواقفهم بناًء على جنسهم أو خلفيتهم التعليمية، وإنما في سنوات الخبرة في 

 لوجود شخص قريب من اإلعاقة، وقد تبين أن املعلمين في
ً
 التدريس، إضافة

 هذه الدراسة غير مستعدين لتقديم خدمات انتقالية.

[ فقد أشارت البيانات التي تم جمعها من Alrusaiyes5 [أما في دراسة  

املقابالت واملالحظات ومراجعة الوثائق إلى بعض النجاحات التي حققها 

 البرنامج وبعض املجاالت التي تحتاج إلى التطوير. 

تي تلعبها املعلمات في توفير ودعم الخدمات ونظًرا ألهمية األدوار ال      

االنتقالية، تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في استكشاف تصورات املعلمات 

حول ما لديهن من املعرفة واملعتقدات والتدريب لدعم الخدمات االنتقالية، 

 وتجاوز تحديات تقديم هذه الخدمات من وجهة نظرهم.

 أسئلة الدراسةأ. 

معلمات التربية الخاصة الخدمات االنتقالية لذوات اإلعاقة كيف تتصور 

 الفكرية من واقع تجربتهن؟

ماهي املعوقات التي تمنع الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية من تحقيق النجاح  

 في املرحلة االنتقالية ملا بعد املدرسة من وجهة نظر معلماتهن؟ 

وات اإلعاقة الفكرية من كيف يمكن تحسين الخدمات االنتقالية للطالبات ذ

 وجهة نظر املعلمات؟

 أهداف الدراسةب. 

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

التعرف على تصورات معلمات ذوات اإلعاقة الفكرية نحو البرامج االنتقالية 

 في مدينة الرياض.

تحديد بعض املتغيرات التي تؤثر في تكوين تصورات معلمات ذوات اإلعاقة 

 االنتقالية في مدينة الرياض. الفكرية نحو الخدمات

تحديد العوائق التي تمنع الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية من التعليم بعد 

 الثانوي وااللتحاق باملهن.

 أهمية الدراسةج. 

شهدت برامج ما بعد املدرسة في السنوات األخيرة اهتماًما متزايًدا، وذلك        

املهارات الضرورية لنجاحهم في املجال بهدف إكساب ذوي اإلعاقة الفكرية 

املنهي والعيش املستقل، وتتبلور أهمية هذه الدراسة في كونها إضافة علمية 

جديدة في مجالها وهي تعد إثراًء للمكتبات العربية والتي ما تزال تفتقر إلى 

كتب ومراجع ودراسات علمية باللغة العربية تتيح للمهتمين الحصول على 

 إلى كونها قد تفض ي  معلومات شاملة
ً
عن الخدمات االنتقالية، إضافة

 لدراسات مماثلة.

كما تزودنا هذه الدراسة ببعض املعلومات عن تصورات املعلمات نحو     

الخدمات االنتقالية كخطوة نحو تحديد االتجاهات اإليجابية لدعمها 

ماتها وتطويرها، وتعديل االتجاهات السلبية مع املساهمة في إنجاح تقديم خد

ورسم الخطط املستقبلية، وكذلك ستفيد معلمي ومشرفي مدارس الدمج 

والتربية الفكرية في إعادة النظر لسياسة تقديم هذه الخدمات؛ ملا لها من آثار 

 على أنها قد تساعد في وضع البرامج التدريبية 
ً
إنسانية وإيجابية، عالوة

االنتقالية وآثارها الخاصة بتنمية الوعي لدى املعلمات بأهمية الخدمات 

اإليجابية على الفرد واملجتمع، ويمكن أن تستفيد وزارة التعليم من نتائجها في 

تخطيط مناهج ذوي اإلعاقة الفكرية وااللزام بتطبيق التشريعات املوجودة في 

-الدليل التنظيمي للتربية الخاصة على أرض الواقع. وعلى هذا فالدراسة تعد 

ا في تحسين االندماج االجتماعي واملجال املنهي والعيش إسهاًما علميًّ  -بإذن هللا

 املستقل لهذه الفئة، وجعلهم أفراًدا منتجين في هذا املجتمع.

 مصطلحات الدراسةد. 

الخدمات االنتقالية: أشارت القواعد التنظيمية إلى أنها "مجموعة متناسقة 

مة لتهيئة التلميذ ذي االحتياجات التعلي مية الخاصة من األنشطة املصمَّ

لالنتقال من مرحلة أو من بيئة إلى أخرى، ومن حياة املدرسة إلى أنشطة 

[، 9الحياة العامة؛ ليتمكن من االعتماد على نفسه بعد هللا سبحانه وتعالى ]

وأكد الدليل التنظيمي ملعاهد التربية الخاصة ومراجعها التابع لوزارة التعليم 

[ إلى أن البرامج االنتقالية تدرج ضمن 25( ]2017باململكة العربية السعودية )

الخطة التربوية الفردية املعدة لكل طالب، ويقوم معدو الخطة بتحديد 

 طبيعة هذه البرامج، وكيفية تقديمها ومدتها، ومدى استفادة الفرد منها.

اإلعاقة الفكرية: تشير الجمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والنمائية إلى أنها 

ر الواضح في األداء الوظيفي الفكري، وكذلك السلوك التكيفي "ذلك القصو 

املتمثل في السلوكيات التكيفية املفاهيمية، االجتماعية، والعملية، وتظهر 

 [10هذه اإلعاقة قبل عمر الثامنة عشرة" ]

 . الطريقة واالجراءات3

 الدراسة منهجأ. 

في ضوء طبيعة الدراسة، استخدمت الباحثتان املنهج النوعي، الذي        

يستند تطبيقه على نطاق صغير؛ حيث يقوم بالتحقيق في تصورات عينة 

ا، وال يمكن تعميم هذه النتائج، كما تم استخدام دراسة التجربة  مختارة ذاتيًّ

 والتي تسعى إلى Phenomenologicalالشخصية لألفراد أو الظاهراتية 

االنخراط بعمق مع تجربة املشاركين لظاهرة معينة، كما أنها تفرض األفراد 

كخبراء في تجربتهم الخاصة، وبالتالي فهي منهجية مناسبة لهذه الدراسة. 

[. ولقد انتشرت الفلسفة الظاهرية في النصف األول من القرن العشرين، 11]

س  Edmund Husseralكما يعد الفيلسوف األملاني  الحقيقي لها، وهي املؤّسِ

تهتم بالتعرف على جوهر األشياء، كما تظهر في خبرة الفرد الذاتية وليست 

[ أن البحوث النوعية في أغلبها Hatch13 [[، ويرى 12منفصلة عنه ]

ظاهراتية؛ ألنها تدرس الظاهرة دون فروض مسبقة، ولكن هناك نوع منها 

في تجربة األشخاص والتي يركز أكثر على معرفة الظواهر والخبرات كما تظهر 

[ إلى أن البحث Patton [14تسمى بالطريقة الظاهرية في البحث، كما يشير 

الظاهري يهتم باستكشاف الظاهرة كما يشعر بها الفرد أو املجموعة، وبالتالي 

[ أن 15] Meriamيظهر فهم أعمق للظاهرة دون فروض مسبقة. وذكرت 

ا يوضح شعور الفرد الذي نتائج الدراسة الظاهرية تكون عادة وصًف  ا إنشائيًّ

[. كما أن هذا النوع من التحليل يعمل إليجاد 16عاش التجربة أو الخبرة ]

بنية أساسية للظاهرة؛ حيث حاولنا عزل التحيزات من أجل االنفتاح على 

[مع تحليل أهم اإلفادات في الدراسة، واستخراج املعاني 17التجربة نفسها ]

 [.18إلى جوهر الوصف ] التي تحملها، حتى نصل

والباحثتان هما ُمحاِضرتان في جامعات اململكة العربية السعودية،       

متخصصات في اإلعاقة الفكرية، وباحثات دكتوراه، ومهتمات باملمارسات 

 مع ما تهدف 
ً
العاملية الناجحة وكيفية االستفادة منها في امليدان املحلي، خاصة

ة 2030ودية )له رؤية امللكة العربية السع
ّ
( لتصبح نموذًجا رائًدا على كاف
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 إلى 
ً
املستويات، عبر االرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة للمستفيدين وصوال

مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، ولضمان جودة الحياة ملجتمع اإلعاقة 

 الفكرية.

وقد شاركت في الدراسة أربعة معلمات للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية في      

ملرحلة الثانوية داخل املنطقة الوسطى، وتم اختيارهن بشكل قصدي من ا

مجتمع الدراسة، وهذه العينة تناسب هدف البحث وتصميمه؛ حيث يرى 

[ بأن عدد املشاركين في دراسة تجربة األفراد يتراوح فيها ما بين 18كريسويل ]

يوافقن  ( معلمات بحسب السياق الذي تم فيه البحث، واملعلمات الالتي٩-٣)

 إلى األحداث والعمليات التي تحدث أثناء املقابالت، 
ً
على إجراء املقابلة، إضافة

وكانت العينة النهائية أربع معلمات. وبعد تحديد املدرسة تمت مخاطبة كلية 

التربية بالجامعة ألخذ املوافقات الرسمية؛ حيث تم تدقيق األدوات وأخذ 

ارة التربية الخاصة بتسهيل مهمة البيانات، عقب ذلك إرسال خطاب إلى إد

 الباحثتين. 

كما تم جمع البيانات عبر مقابالت فردية دقيقة ومتعمقة تم تسجيلها      

ا. وركزت املقابالت على  ا بإذن من املشاركات، ومن ثم تفريغها يدويًّ صوتيًّ

جميع جوانب الخدمات االنتقالية في املرحلة الثانوية، كما تضمنت بعض 

ول معرفتهن وتصوراتهن عن هذه الخدمات. وشملت املوضوعات األسئلة ح

كذلك مشاعرهن تجاه واقع الخدمات االنتقالية والعقبات أو التحديات التي 

 على وجهات نظرهن نحو إمكانيات ومستقبل 
ً
واجهتهن في امليدان، عالوة

الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية. وقد تم التوقيع من قبل املشاركات على 

ج إقرار باملوافقة في البحث؛ حيث تم إجراء مقابالت شخصية نموذ

( دقيقة، 25الستعراض وجهات النظر وجًها لوجه. كما استمرت املقابالت )

وتم إجراؤها في مكتب وكيلة املدرسة، والذي امتاز بالهدوء وتأمين الوضعية 

 املريحة لجلوس املشاركة.

ناسبة ملنهجية هذه الدراسة؛ ألنها وتعتبر املقابلة شبه املفتوحة أداة م      

تعطي املشاركات الحرية في وصف الخلفية التاريخية والتصورات الخاصة 

ق أهداف الدارسة الحالية، كما أن املقابالت تنقسم إلى مقابالت  مما حقَّ

مغلقة ومفتوحة، ففي املقابالت املغلقة يتم تقييد استجابات املشاركين من 

قابالت املفتوحة وشبه املفتوحة فيتم تسجيل املقابلة قبل الباحث، أما في امل

 [. 18باستخدام آلة تسجيل ومن ثم يتم تفريغها للتحليل الحًقا ]

وقد تمت مراجعة الوثائق املتمثلة في البرامج التربوية الفردية للطالبات        

ات ذوات اإلعاقة الفكرية في املرحلة الثانوية والتي يشارك في إعدادها املعلم

[ إلى أن الخدمات والبرامج االنتقالية 7بشكل رئيس ي، فلقد أشار القريني ]

للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية تقدم عادة ضمن عناصر البرنامج التربوي 

( سنة؛ حيث يتم تحديد األهداف ١٦( إلى )١٤الفردي، وذلك من عمر )

ي الفردي االنتقالية الخاصة بالطالب من قبل أعضاء فريق البرنامج التربو 

بعد إجراء التقييم املناسب وتحديد اهتمامات الطالب وتفضيالت أسرته. 

وللتعرف على فاعلية الخطة االنتقالية ضمن البرنامج التربوي الفردي في دعم 

[. 7الطالب من النواحي األكاديمية واملهنية واالستقاللية فقد وضع القريني ]

هذه الدراسة لتحليل البرنامج  عدًدا من املؤشرات والتي تم استخدامها في

 التربوي الفردي الذي تقوم املعلمات املشاركات في الدراسة بإعداده.

كما تم االهتمام بالقضايا األخالقية في هذه الدراسة والتي تمت مناقشتها       

[ من أجل الحفاظ على الدقة واالمتثال للمعايير 18بواسطة كريسويل ]

الكشف عن هوية املشاركات، ووضع أسماء  األخالقية، ومن أهمها: عدم

مستعارة لهن؛ حيث تم استخدم هذه األسماء املستعارة في جميع الخطوات 

عند جمع البيانات وإجراء املقابالت األولية، وعند التحليل واملناقشة. كما تم 

حفظ البيانات بتنسيق نص ي وتخزينها للتحليل؛ حيث االحتفاظ بها في ملفات 

لقة بكلمات مرور على جهاز الكمبيوتر ملدة كافية بعد االنتهاء إلكترونية مغ

 من البحث.

تم تحليل كل البيانات باستخدام الترميز الحر، ومن ثم ُجمعت  وقد      

ت تبًعا لتكرارها، كما تم استخدام الترميز اليدوي لتنظيمها 
َ
ل املوضوعات وُعّدِ

في محاور. وبالتالي ظهرت ثالثة محاور، وهي كالتالي: "واقع تصورات املعلمات 

اجه الخدمات عن الخدمات االنتقالية"، "املعيقات والتحديات التي تو 

االنتقالية كما تراه املعلمات"، وأخيًرا "وجهات نظرهن في إمكانية تحسين 

الخدمات االنتقالية لضمان جودة الحياة". كما أن املوضوعات قد تطورت 

 من كونهن مقيدات 
ً
من خالل ما كان املشاركون يميلون إلى مناقشته، بدال

املوضوعات األكثر أهمية  باألسئلة األصلية، وبالتالي فإن املحاور تعكس

 للمشاركات، كما تم استخدام األسماء املستعارة أدناه لحماية هوياتهن.

 نتائج ومناقشتها. ال4

 واقع الخدمات االنتقالية

[ الخدمات االنتقالية بأنها مجموعة متسقة من األنشطة Almalki3 [عرف      

التي يتم توفيرها للشباب ذوي اإلعاقة في مختلف املجاالت، سواء كانت 

التعليمية، الوظيفية، الحياة املستقلة واملشاركة املجتمعية؛ حيث يكون لكل 

هذه الخدمات مسارات متعددة، وهي التعليم األكاديمي / ما بعد الثانوي، 

لتدريب املنهي والتقني، والتوظيف، واإلعداد املدعوم للشباب من ذوي وا

اإلعاقات، إضافة لتقديم الدعم بناًء على اهتمامات األفراد واحتياجاتهم 

 وقدراتهم وتفضيالتهم. 

وبالنسبة للمعلمات املشاركات في الدراسة؛ فقد الحظنا اختالف      

قالية؛ حيث أظهرت نتائج تصوراتهن عن املعنى الفعلي للخدمات االنت

الدراسة بأن تصوراتهن تنحصر في وصول الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية 

للمهن البسيطة، ولم يتم اإلشارة من قبل املعلمات إلى الوصول للحياة 

 Alrusaiyes  [5] املعيشية املستقبلية أو التعليم الجامعي، وقد أكدت دراسة 

على ذلك؛ حيث ذكرت بأن ذلك عائد ملحدودية نطاق إنتاج الطالبات على 

املهام اليدوية أو الهوايات والحرف مثل الطالء وتجليد الكتب والحياكة 

 على أن الخدمات ال تزال موجهة بشكل أساس ي نحو الذكور؛ 
ً
والتطريز، عالوة

 ع
ً
لى ذلك فقد حيث يقابل كل ثمانية ذكور في التدريب فتاتين فقط. عالوة

أشارت جميع املشاركات إلى الورش التدريبية التي كانت تقام في األعوام 

السابقة داخل املدرسة، والتي تعتمد في تأهيلهن ملهن بسيطة مثل العناية 

الشخصية، الطبخ، العمل كبائعة إضافة لطباعة الورق، وقد أكدت سارة 

لهم لوظائف بسيطة"، أما ذلك بقولها: "قالوا لنا نعمل لهم ورش، وبعدين نأه

ي الطالبة تروح لسوق العمل"، واتفقت 
ّ
ندى فأضافت قائلة: "هي خدمات تخل

معها ملى بقولها: "الخدمات االنتقالية تيهئ لوظيفة، هذا ما أعرفه"، وأخيًرا 

أضافت هند: "املهن رائعة لهم". كما الحظنا عند تحليل الوثائق انخفاض في 

فريق في حال عدم االحتياج لتوظيف خدمات تضمين األسباب لقرارات ال

االنتقال في جوانب املشاركة املجتمعية والتوظيف والعيش املستقل؛ حيث 

ذكرت إحدى املشاركات أن هناك مجال إلبداء الرأي إلى حد ما، لكن بدون 

 وجود بند في الخطة.



47 

من كما أظهرت املشاركات بأن واقع الخدمات االنتقالية في املدرسة و        

خالل املناهج الدراسية للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية غير مخطط له 

 لعدم وضوحها بالنسبة للمعلمات؛ حيث أشارت ندى 
ً
بالشكل الجيد، إضافة

إلى ذلك قائلة: "إن الخطة مبهمة وما في مناهج، حطو مسبًقا منهج ولقوا فيه 

دراجها في موقع اغالط ثم سحبوه". كما أن مجموعة املهارات املقررة يتم إ

)نور(، وعلى املعلمات استخدام ما يتالءم منها ضمن الخطة التربوية الفردية، 

وذلك ضمن مقرر التربية املهنية، فقد أشارت هند "أضع لكل طالبة الهدف 

العام وأهداف سلوكية، أشوف املهارات في نور وأعرف إن هذه املهارات 

فت ملى بعدم معرفتها عن التربية تجتازها بناًء على نسبة ذكائها"، وقد أضا

املهنية " ما كنت أدري عن التربية املهنية، وال عن ايش تتكلم، فدخلت النت 

وطورت نفس ي"، أما سارة فأكدت على كون املهارات التي تقدم للطالبات في 

مجال الخدمات االنتقالية نظرية أكثر من كونها عملية. وتؤكد سارة على ذلك 

يهم ماده اسمها التربية املهنية، بشكل نظري أكثر من عملي"، بقولها: "االن نعط

[ التي أظهرت 19وهذه النتيجة تتفق مع ما أشارت الية دراسة القريني ]

قصوًرا واضًحا في تقديم الخدمات االنتقالية في ثالثة مجاالت رئيسية، ومن 

نتقالية ضمنها إعداد الخطة االنتقالية وتنفيذها، مع تقييم فاعلية الخطة اال 

بشكل عملي. وأثناء تحليل املهارات االنتقالية في ملفات البرامج التربوية 

الفردية الحظنا أن نسبة تضمينها ألساليب تدريسية مرتبطة بأهداف 

االنتقال كانت مرتفعة، بينما كان تضمين األساليب والخدمات في جانب 

ة، وهذا يؤكد املشاركة املجتمعية والتوظيف إضافة للعيش املستقل منخفض

 النتيجة السابقة.

كما أظهرت النتائج أن النجاح في املمارسات املهنية بعد املدرسة كان        

ا بوعي ودعم األسرة للطالبة؛ حيث أكدت سارة على ذلك بقولها: " 
ً
مرتبط

األهالي مو مهتمين، أهم ش يء عندهم يخلصون بناتهم الثانوي"، وأضافت 

طرة فتحت حساب انستغرام، وأهلها مساعدينها ندى قائلة: "فيه طالبة شا

ويسوقون لها، وتحديًدا عمها، يبيع لها الشابوره، وهي قد املسؤولية لدرجة 

( علبة؛ ألن عندها أحد يدعمها، الثانيات ال"، واتفقت هذه 50تقدر تعمل )

[ التي أشارت إلى أن الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية 20] Linالنتيجة مع دراسة 

َسر ذات أوضاع اجتماعية اقتصادية أعلى حصلوا على  والذين
ُ
يعيشون في أ

خدمات انتقال أفضل. كما أن اتجاهات األسرة السلبية نحو بناتهن وعدم 

الثقة بقدراتهن قد ينعكس على الطالبة وعلى إحساس األسر بالضيق، وهذا 

يق ؛ حيث أشارت النتائج إلى ارتفاع مستويات الض[21] ما أكدت عليه دراسة

بشكل ملحوظ لدى اآلباء واألمهات بعد انتقال أطفالهم خارج املدرسة، 

وتزداد تحديًدا لدى العاملين منهم، وقد أكدت ملى ذلك بقولها: "إذا جو 

األمهات يسألوننا وين بيروحون بناتنا بعد الثانوي؟ رسبوهم تكفون بس ال 

دية واملهارات تطلعونهم من املدرسة". وخالل مراجعة الخطط التربوية الفر 

املهنية املقررة، الحظنا بأنه ال يتم تخطيطها تبًعا الحتياجات الطالبة وأسرتها 

 وتفضيالتهم، وغير مرتبطة بمهارات تقرير املصير.

 املعيقات والتحديات التي تواجه الخدمات االنتقالية 

من  يواجه األفراد ذوو اإلعاقة الفكرية في مجال العمل والتوظيف الكثير       

أن  Cimera, Burgess & Bedesem[ 4التحديات؛ حيث أكدت دراسة ]

الغالبية العظمى من البالغين ذوي اإلعاقة الفكرية عاطلين عن العمل، 

ويعتبر حصولهم على فرص وظيفية أقل من العاديين، كما أن خدمات 

من االنتقال في اململكة العربية السعودية ال تزال في مراحل مبكرة على الرغم 

وجود لوائح تؤكد على ضرورة توفير خدمات االنتقال كلما دعت الحاجة إليها 

على أهمية خدمات االنتقال للمرحلة ما بعد  Lin [20][، كما أكدت 8]

الثانوية؛ حيث أظهرت نتائج الدراسة أنها كانت في املرتبة األعلى من 

 االحتياجات. 

أهم املعيقات والتحديات التي  وقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن من      

تواجه النجاح في تقديم الخدمات االنتقالية للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية 

تمثلت في ضعف خدمات املجتمع املحلي ذات العالقة بالتوظيف، وتحديًدا 

املوجهة لهذه املرحلة العمرية؛ حيث أشارت ندى بقولها "ما في خدمات 

ة يفتح العصر، بس حق أطفال ما يناسبهم، توظيف، فيه مركز اسمة املعرف

ذلك، والتي  Rooney [22]ما عندنا أحد يستقبلهم"، كما أكدت نتائج دراسة 

أظهرت بأن أحد أهم معوقات النجاح في مرحلة ما بعد املدرسة يتمثل في عدم 

 كفاية فرص العمل، ونقص خيارات التعليم ما بعد الثانوي. 

متعلقة باتجاهات هذه املؤسسات والوكاالت  إضافة إلى وجود معيقات      

نحو قدرة الطالبات على العمل واإلنتاج، "الخيارات بسيطة وضيقة جًدا 

 ما بدأوا يفتحون وال يتقبلونه إلى اآلن" )سارة(، وهذا يتفق مع نتيجة 
ً
 [وأصال

Kaehne & Beyer23 التي أكدت على النقص في وعي املوظفين ومقدمي ]

الرعاية بشأن الحاجة إلى التطوير املبكر ملهارات التوظيف، كما أشارت 

إحدى املشاركات إلى وجود نظرة دونية من بعض األفراد في املجتمع، تؤثر 

بشكل مباشر على الفرد ذي اإلعاقة وبالتالي تقبله ونجاحه في مرحلة االنتقال 

ن منه، وينظرون له نظرة دونية، كأنهم أول مرة يشوفون شخًصا ذي "يقرفو 

إعاقة، يقللون من قيمته ويحرجون أهله" )سارة(. الحظنا في البرامج 

االنتقالية املخططة من قبل املعلمات عدم تضمين مؤسسات املجتمع املحلي 

في عمليات التخطيط، وقد يعود ذلك إلى ضعف التعاون بين املدرسة وهذه 

 ملؤسسات عالوة على عدم وجود تشريعات ملزمة لذلك.ا

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عدد من املعوقات والتحديات ذات        

العالقة باملدرسة، ومنها ضعف امليزانية املخصصة لخدمات االنتقال، وتبًعا 

لذلك تأثرت الكثير من األنشطة التي كانت تقام ألجل ذلك ومنها الورش 

كما أكدت ندى على ذلك بقولها: "وهللا شوفي العام ميزانية املدرسة  املهنية،

زينة، املديرة متحمسة وبتشغلهم فيها، بس امليزانية انخفضت، وتسكرت كل 

الورش"، وأضافت:" كنا مواعدين طالبة بتشغيلها في املكتبة ويصير لها راتب، 

م أعفوا وبيسلمون لها الكاونتر باملدرسة، الطالبة تحمست مرة لكنه

املستخدمة عن العمل، وما جددوا عقدها، لذا صار اآلن يدفعون للعامالت 

اللي ينظفون املدرسة بالساعة، وبالتالي أخذوا الراتب الي ممكن تاخذه 

 هالطالبة". 

كذلك كانت التجاهات املشاركات تأثير على ظهور هذه التحديات؛ فقد       

لبة للوصول إلى التعليم العالي؛ أكدت بعض املشاركات على عدم قدرة الطا

قدراتهن ال تتناسب مع متطلبات هذه املرحلة، "دراسة الجامعة  حيث إن 

ممكن لذوي اإلعاقة السمعية، لكن طالباتنا ما يقدرون عليه من الناحية 

األكاديمية، صعبة عليهم الجامعة؛ ألن مناهجهم محدودة، لكن الجامعة 

ها؟ ")هند(، " فيه فرق شاسع بين قدراتهم مناهجها واضحة.. هل بيقدرون علي

العقلية ومتطلبات الجامعة" )سارة(. بينما عارض البعض ذلك، وأشار إلى 

التجارب الناجحة في إحدى الدول وإمكانية وضع مبنى مخصص لهن 

بالجامعة يتناسب مع خصائص واحتياجات هذه الفئة، وأكدت هند على 

هناك احتمالية لنجاح التجربة عند عائق عدم وجود الفريق في الجامعة، و 
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إيجاد أماكن خاصة لهم " املهم أن تصل املعلومة بشكل فردي"، كما أشار 

البعض إلى عدم قدرتهن للوصول لبعض املهن الرئيسية، وأفضلية التوجه 

للمهن البسيطة، "هم قادرون على إشغال كثيرة كمساعدات، وليس 

 موظفات أساسيات" )هند(.

ناك معيقات ذات عالقة بإعداد الخطة االنتقالية؛ حيث عدم كما أن ه      

الوضوح في كيفية تخطيطها وإعدادها، إضافة لعدم وجود الفريق متعدد 

طالبة وشلون أعطيهم فردي! ونكمل املواد!  16التخصصات: "عددهم كبير 

من اللي عندهم القدرات، الزم مساعدة "  8فحاولت وبسرعة ياهلل مسكت 

ة مبهمة، واملنهي ايش مفترض نعطيهم فيه؟ يقولون دبروا ندى، " الخط

أنفسكم!. إضافة إلى أنهم حطوا مناهج ورجعوا سحبوها بعد مالقوا فيها 

أخطاء" )ندى(، "مادة التربية املهنية نظرية وليست عملية")سارة(، " املعلمة 

ا وغيره"
ً
 تسوي كل ش يء، يعطونك اسم املادة وأنت تسوينها، وتصيغين أهداف

 )ندى(. 

[ وهو Kaehne & Beyer23 [وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدت عليه دراسة       

غموض األهداف املتعلقة بالتوظيف مما يترتب عليه صعوبة في رصد متابعة 

الدعم االنتقالي. ويتضح في الوثائق أن األنشطة املوصوفة في البرنامج التربوي 

ك بصفتها أنشطة تهدف إلى دعم الفردي، واملرتبطة بخدمات االنتقال وذل

انتقال الطالبة من املدرسة إلى ما بعد املدرسة فيتم بشكل مرتبط باملواد 

 األكاديمية بشكل وظيفي وتحديًدا في مواد الدين والرياضيات. 

أما املعيقات املكانية فتمثلت في الزيادة املستمرة ألعداد الطالبات وعدم        

 على عدم وجود أماكن مناسبة وجود صفوف خاصة كافية لهن
ً
، عالوة

للتدريب املنهي، وعدم مناسبة البنية التحتية إلعاقات الطالبات الحركية. 

تقول سارة "األفضلية للطالبة العادية، ملا زاد عدد ذوات اإلعاقة الفكرية 

قالوا الزم يطلعون، لألسف". وأكدت ندى على ذات النتيجة، وأضافت كذلك 

في أماكن، حتى عطونا نعلمهم طبخ وكذا، لكن حتى  "ورش عمل، لكن ما

التدبير شالوه كمقرر من العام واحنا كذلك، شالوا املطبخ واالفران، نبي 

نعلمهم بس ما في مكان، واملناهج اللي صارت غلط فيها طبخ، طيب أنتم 

ماشفتو التعليم العام شالوهم وراكم ما شلتوه؟ خلو املطبخ حضانة، 

ا؟" "رفضوا طالبة تمش ي على كرس ي، الن ما فيه فصل فممكن نشغلهم فيه

 تحت، لذا راحت مدرسة ثانية وبعيدة عنها" )سارة(.

وهناك املعيقات املتعلقة بالخدمات للطالبة، وتمثلت في عدم توفر وسائل       

النقل والتنقل، إضافة التجاهات سلبية من قبل بعض األسر ومشكالت 

دا مؤسسة بنيان، وكانت بعيدة " )ملى(، اقتصادية، "قالت محد كلمني، ع

"اغلب طالباتنا يجون بالباص، قليل اللي يجي بسيارة خاصة" )هند(، " بعض 

األهالي حتى كراسه ما يقدون يشترون بريال لكن أهالي يقدرون" )ندى(. 

[ التي أشارت إلى أن الطالب ذوو Lin20 [واتفقت تلك النتيجة مع دراسة 

يطة والذين يعيشون في أسر ذات أوضاع اجتماعية اإلعاقة الفكرية البس

اقتصادية أعلى يتلقون خدمات انتقال أفضل، وأضافت سارة " حتى بالبيت 

، كما أكدت ندى ”ما يثقون بقدراتهم"، "األهل نفسهم ما عندهم رضا وقبول 

على أن وجود معيق من قبل األسرة، ورفضهم للراتب املقترح من قبل املدرسة 

 ريال، وشافته والدتها قليل". 800طونها " قالوا بيع

 تحسين الخدمات االنتقالية لضمان جودة الحياة

اقترحت املعلمات العديد من الحلول لتضمين الخدمات االنتقالية في        

ال، وشملت  البرامج التعليمية للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية بشكل فعَّ

اللتحاق بمؤسسات التعليم العالي املقترحات املجاالت املهنية والوظيفية وا

والحياة املستقلة والترفيه. كما أشارت املعلمات إلى أنهن ال يتقن بعض 

الحرف واملهارات مثل الخياطة والرسم والتصوير، بينما توجد هذه املواهب 

لدى الطالبات، لذلك اقترحوا تدريب الطالبات على يد متخصصات داخل 

من املعلمة من حيث التقييم ووضع الخطة  وخارج املدرسة، وبإشراف مباشر

االنتقالية وتنفيذها. قالت سارة "يتعلمون املهنة في مكانها واقترح أنه يجي أحد 

مختص مو الزم احنا ندربهم تجي وحدة مثال تربية فنية وتدربهم بمساعدتي 

وأكون معها أعالج السلوك وأعلمها كيف تتعامل مع الطالبات" وقالت ندى: " 

طوعات يعطونهم دورات مجانية مثل التصوير واملكياج في املشاغل"، نبي مت

وأكدت ملى ذلك بقولها" املفروض ما نشتغل منهي ألننا ما نعرف، البنت تعرف 

تخيط واملعلمة ما تعرف فكيف ندربهم عليها؟ األفضل يروحون ملتخصصين". 

نتقالية والذي وهذا يعكس مفهوم الفريق التعاوني في إعداد وتنفيذ البرامج اال 

[؛ حيث أكد على أن هذه البرامج والخدمات 7أكدت عليه دراسة. القريني ]

تشمل: الطالب وأسرهم، واملؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، وغيرهم 

 من املؤسسات والجهات ذات العالقة.

أما بالنسبة لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي فلقد كان هناك اتجاهات       

شكل عام من قبل املعلمات، وأوضحن بأن ذلك سيسعدهم ويحقق إيجابية ب

ما يطمحون إليه، كما ربطوا ذلك بمستوى القدرات العقلية، من خالل إيجاد 

اقسام مهنية ملحقة بالجامعات تتناسب وتلك القدرات، وأشاروا بأن هذه 

الخطوة متأخرة في الجامعات وأن هناك عدًدا من التحديات، ولكن يمكن 

 ها. تجاوز 

وقد أرجعت املشاركات ذلك لعدة أسباب؛ منها عدم مطالبة األهالي، وأن       

متطلبات املقررات الجامعية ال تناسب قدرات الطالبات وال تدعم 

احتياجاتهن الخاصة. قالت ملى: "الجامعة هذا طموحهم، فيه تحديات الزم 

حد طرح يصلحون لهم دمج ومبنى، البنات يموتون على الجامعة"، "ما أ

الفكرة واألهالي ما طالبوا"، وقالت هند: "الجامعة صعبة ألن مناهجهم 

محدودة على حسب الفروق الفردية، هل بتقدر على مناهج الجامعة؟"، 

وقالت سارة: "أتمنى يفتحون لهم أي ش يء بالجامعة أمنية صراحة... ما 

بين  يقبلونهم في الجامعات على أساس انخفاض قدراتهم، وفيه فرق شاسع

[ بدراسة Kirkendal24 [قدراتهم العقلية واملتطلبات الجامعية"، ولقد قام 

تجربة الطالب من ذوي اإلعاقة الفكرية امللتحقين بإحدى الجامعات 

األمريكية ووجد نتائج إيجابية للطالب من حيث تحسن املهارات الحياتية، 

باإلضافة إلى وزيادة الوعي باألهداف الشخصية، وتعزيز لألهداف املهنية 

 زيادة النضج. وهذا ما اتفقت عليه املشاركات في هذه الدراسة.

خدمات الترفيه واالستجمام للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية فلقد  أما      

أشارت املعلمات إلى عدم االهتمام بتضمين املهارات املرتبطة بها في البرامج 

االنتقالية، كما أننا لم نجد أي تضمين لها في الوثائق واملهارات االنتقالية في 

لمات توفير أماكن للترفيه البرامج التربوية الفردية للطالبات. واقترحت املع

مثل النوادي الرياضية وصاالت األلعاب وتدريب الطالبات على استخدامها 

واالستفادة منها. فقالت سارة: "ودي أحد التجار يفتح مكاًنا مناسًبا ونوادي 

رياضية وأماكن ترفيهية". كما تؤكد النتائج على أهمية تدريب الطالبات 

ة في املجتمع واستخدامها بفاعلية، مثل الصاالت للوصول إلى األماكن الترفيهي

 [الرياضية، ومدن األلعاب، الحدائق العامة. كما أكدت على ذلك دراسة 

Rooney22.وذلك لزيادة جودة الحياة لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية ] 
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وقد أظهرت املشاركات في الدراسة مشاعر قوية أعربن فيها عن سعادتهن      

ف ودمج طالباتهن ذوات اإلعاقة الفكرية ضمن املجتمع في حال تم توظي

املحلي؛ حيث قالت ملى: "بأسوي عرس"، وقالت سارة "أتمنى أتمنى من ربي 

سبحانه وما فيه ش يء مستحيل، ما تتخيلين قد ايش فرحتي". وهذا يدل على 

االهتمام واالستعداد للعمل بما يساعد الطالبات لتحقيق األهداف 

 االنتقالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاليةاالنتتصورات املعلمات للخدمات  1شكل 

 الخاتمة

اقتصرت هذه الدراسة على تصورات عينة منتقاة ذاتًيا من املعلمات؛        

وبالتالي ال يمكن تعميم نتائجها فاملشاركات معلمات في مدرسة واحدة داخل 

( ١٥املنطقة الوسطى. باإلضافة لكونهم ذوات خبرة تدريسية قد تجاوزت )

وات الخبرة عاًما. وبالتالي قد تختلف النتائج تبًعا للمنطقة التعليمية وسن

واملؤهل الدراس ي كذلك. حيث سعت هذه الدراسة إلى التعرف على تصورات 

معلمات الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية نحو البرامج االنتقالية في املنطقة 

الوسطى، مع تحديد بعض املتغيرات التي تؤثر في تكوين تلك التصورات 

الفكرية من التعليم بعد وتحديد العوائق التي تمنع الطالبات ذوات اإلعاقة 

الثانوي وااللتحاق باملهن. ومن خالل استعراض األدبيات ذات العالقة 

بالخدمات االنتقالية واإلعاقة الفكرية تم الكشف عن اختالف تصورات 

املشاركات عن املعنى الفعلي للخدمات االنتقالية، وأن تصوراتهن تنحصر في 

مهن البسيطة، وقد يكون ذلك تبًعا وصول الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية لل

للقصور في برامج إعدادهن، أو خبرتهن. وأظهرت املشاركات بأن واقع 

الخدمات االنتقالية في املدرسة ومن خالل املناهج الدراسية للطالبات ذوات 

اإلعاقة الفكرية غير مخطط له بالشكل الجيد، وأن النجاح في املمارسات 

ا بوعي ودعم األسرة للطالبة. املهنية بعد املدرسة كان مر 
ً
 تبط

كما أظهرت نتائج الدراسة أن من أهم املعيقات والتحديات التي تواجه        

النجاح في تقديم الخدمات االنتقالية للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية ضعف 

خدمات املجتمع املحلي ذات العالقة بالتوظيف، إضافة إلى االتجاهات 

سات والوكاالت نحو قدرات الطالبات على العمل السلبية في هذه املؤس

 على ضعف امليزانية املخصصة لخدمات االنتقال، كما كان 
ً
واإلنتاج، عالوة

 لذلك وجود 
ً
التجاهات املشاركات تأثير على ظهور هذه التحديات، إضافة

املعيقات ذات العالقة بإعداد الخطة االنتقالية، والتي تضمنت عدم الوضوح 

طيطها وإعدادها، وعدم وجود الفريق متعدد التخصصات، في كيفية تخ

ومعيقات أخرى تمثلت في عدم توفر وسائل النقل والتنقل، واالتجاهات 

السلبية من قبل بعض األسر وكذلك املشكالت االقتصادية. واقترحت 

املشاركات بعض الحلول لتحسين الخدمات االنتقالية من واقع تجربتهن، 

والتعليم بعد الثانوي، ومجال االستقالل والترفيه. وكان  وشملت املجال املنهي،

أبرزها تشكيل فرق العمل التعاوني، االستفادة من التجارب العاملية لتضمين 

الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية في مؤسسات التعليم العالي. واالستفادة من 

جميع إمكانيات املجتمع مثل املواصالت، ووسائل التواصل وأماكن 

 مام، لدعم استقاللية الطالبات. االستج

ومن الضروري السعي إلى تقييم خيارات التعليم ما بعد الثانوي لذوات         

اإلعاقة الفكرية والعمل على تطويرها، مع إعداد برامج تدعم التواصل 

والتعاون بين مؤسسات املجتمع املحلي واملؤسسات التعليمية والتدريبية 

نتقالية على املستوى االستقاللي، واملنهي، لتحقيق أهداف البرامج اال 

والتعليمي، والترفيه، واالستجمام للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية بما يتالءم 

 إلى التدريب الفّعال ٢٠٣٠مع رؤية اململكة العربية السعودية )
ً
(. إضافة

للطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية من أجل مساعدتهم على مواجهة البطالة، 

ال بنجاح إلى العمل والعيش املستقل، مع إعداد املعلمين املؤهلين واالنتق

وتدريبهم لتخطيط وتنفيذ البرامج االنتقالية بما يتناسب مع أفضل املمارسات 

العاملية، وزيادة وعي األسر والطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية بخدمات 

داعمة. عالوة االنتقال من خالل معرفة الحقوق واملجاالت املتاحة والجهات ال

على ضرورة إجراء مزيد من األبحاث في مجال الدمج الشامل والخدمات 

االنتقالية لزيادة الفرص أمام الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية لالنخراط في 

املجتمع. وأخيًرا قيام صانعي القرار بوضع أنظمة وسياسات تدعم هذه الفئة، 

 وتساهم في تحسين جودة حياتهم.
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ABSTRACT_ This study aims to identify the attitude of teachers of students with intellectual disabilities 

towards the transitional programs in Central region of the Kingdom of Saudi Arabia, identify some variables 

that affect the generation of this attitude and identify the obstacles that prevent students with intellectual 

disabilities from continuing through the post-secondary education and having their own careers. The results 

of the study had shown many obstacles and challenges that face the success in providing the transitional 

services for students with intellectual disabilities. The participants proposed some solutions to improve the 

transitional services from their experience, including career, post-secondary education, independence and 

recreation. The study focused on the necessity to assessment the options of post-secondary education for 

students with intellectual disabilities and working on developing it, and developing communication and 

cooperation programs between community institutions and educational and training institutions to achieve 

the goals of the transitional programs on the independence, career, educational and recreation level for 

students with intellectual disabilities according to the Vision of Saudi Arabia (2030). In addition to the 

effective training of students with intellectual disabilities to help them facing unemployment, having a 

successful work and an independent life, and preparing and training qualified teachers to prepare and 

implement transitional programs according to the best suitable international practices. In addition to 

focusing on integration programs to increase the meeting opportunities between students with disabilities 

with their peers from other students through different activities, and raising the awareness among families 

and students with intellectual disabilities about the areas of transition, through the knowledge of the rights, 

available fields and supporting entities. Finally, Decision makers have to develop systems and policies that 

support this people and improve their life. 

KEYWORDS: transitional programs, intellectual disability, teachers, qualitative research. 

 

 

 

 

 

 

 


