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 : الملخص
هدفت الدراسة الراهنة الى رصد تصورات أولياء األمور لمهارات االنتقال الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم 

. ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث ببناء اداة  للطلبة ذوي صعويات التعلم ( ولي أمر100وتكونت عينة الدراسة من ) في دولة الكويت.
أن تصورات أولياء األمور لمهارات االنتقال الضرورية لمرحلة ما بعد   شارت النتائجالدراسة والتحقق من دالالت الصدق والثبات لها. أ

جاء بعد )مهارات ما يعني حاجتهم لها، حيث    للمقياس ككل بمتوسط حسابي مرتفعالمدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت  
بالمرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي، تاله بعد )مهارات تقرير المصير( ، ثم بعد )مهارات العيش المستقل( ، في حين   التطور المهني(

   جاء بعد )مهارات التواصل االجتماعي( بالمرتبة األخيرة.

 مهارات االنتقال، مرحلة ما بعد المدرسة، صعوبات التعلم، دولة الكويت. الكلمات المفتاحية:

  المقدمة:

من أسوار المدرسة إلى ميدان العمل ينطوي على الكثير من التحديات، حيث غالبًا  صعوبات التعلم إن انتقال األفراد من ذوي 
ما يواجهون مصاعب جمَّة تتمثل على سبيل المثال ال الحصر في عدم القدرة على التكيف مع البيئات الجديدة كاالنتقال للمرحلة الجامعية 

تسرب من الجامعة أو البطالة، أو انخفاض األجور بسبب العمل وفق شروط أو الحياة الوظيفية، ما يؤدي غالبًا في نهاية المطاف إلى ال
 أو ظروف تنطوي على التفرقة و التمييز، أو العمل في وظائف دون المستوى المطلوب لطموحاتهم وقدراتهم الفعلية.  

التالميذ الذين تقل أعمارهم عن    وقتوحتى   التربية الخاصة تقتصر على  األمر الذي جعل    سنة،  17قريب كانت خدمات 
سنة ال يحظون بخدمات التربية الخاصة. وهذا الحال جعل المختصين في حقل التربية الخاصة ال يعلمون سوى    17التالميذ فوق الـ  

اليسير عما يحدث   بعد  في حياة  األمر  الطلبة  المدرسة ومدى وصولهم   أنتهائهمهؤالء  بعد  لمرحلة ما  المدرسي وانتقالهم  التعليم  من 
لألهداف بعيدة المدى والمقصد الكلي لخدمات التربية الخاصة والمتمثه في التأقلم مع المجتمع واالندماج فيه بشكل ناجح. وإزاء هذا  

لهذه   الرئيس  الهدف  أن  االنتقالية.حيث  بالخدمات  يعرف  حديث  توجه  ظهر  هو ضمان  النقص  الكريمالخدمات  ذي   العيش  لألفراد 
 االحتياجات الخاصة وتكيفهم بنجاح في بيئتاهم التي يعيشون فيها. 

هو أن يصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع مستقباًل،   دمة لذوي صعوبات التعلمإن الهدف األساسي من خدمات االنتقال المق
أيضًا على األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة ولكنهم بحاجة لوقت أطول لتحقيق  وأن ال يبقوا عاله على أسرهم. وهذا الهدف ينطبق  

ن أنشطة أسر ومعلمين هؤالء التي يمارسونها في البيت والمدرسة إلعدادهم لمرحلة االنتقال المباشر تكون هامة ومكثفه إ هذا الهدف، لذا ف
لما سيواجه في   الفرد  البرامج  الدراسة. وتعد هذه  الدراسية خالل مراحل  السنوات  الالحقة االنتقالية، وتبدأ برامج االنتقال من  المراحل 

 ;Westling & Fox, 2009األساسية وصواًل لبرامج االنتقال المقدمة في المرحلة الثانوية استعدادًا لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي )
Snell & Brown, 2011 .)  

نطاق االنتقال وخفض من العمر الذي تبدأ عنده   1997بحسب تعديالت    IDEA  ال  ولقد وسع قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة
بأن يقوموا بتضمين، تقييم، وتدريب المهارات   IEP. حيث فرض القانون على معدين الخطة التربوية الفردية  14تلك الخدمات إلى سن  

البالغين ضمن الخطة الفردية للطالب. حيث أن خدمات  المرتبطة بالتشغيل، والعيش المستقل، أو في أي مجال آخر له ارتباط بوظائف
االنتقال هي عملية طولية تتضمن تعاون الطالب، وأسرته، ومهني المدرسة، والخدمات المساندة المجتمعية، ومجتمع األعمال، وعادة ما  

قديمها، كما يجب أن تتضمن تقييم تفضيالت يتوجب اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالمجاالت التعليمية األكثر أهمية للفرد ومتى وأين ينبغي ت
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المجتمع   في  والترفيهية  االجتماعية  والبرامج  السكن،  وخيارات  العمل،  فرص  توافر  ضوء  في  الدراسية  السنوات  عبر  الطلبة 
 (. 2016)الزريقات،

ونتيجة لذلك ظهرت البرامج المساندة مؤخًرا المسماة بالبرامج االنتقالية أو ما يعرف كذلك بخدمات االنتقال وهي خدمات موجهة 
وفاعلة تساعد الطلبة من ذوي اإلعاقة ومن ضمنهم ذوي صعوبات التعلم بوصفهم من ذوي اإلعاقات التعلمية على االنتقال من المرحلة  

ن مراحل والمتمثلة ببرامج التعليم ما بعد الثانوي كالتدريب المهني والكليات التي تدرس بنظام األربع سنوات كالتعليم الثانوية لما بعدها م
الجامعي، والتي أصبحت تقدم في المرحلة الثانوية والمتوسطة في الواليات المتحدة األمريكية. حيث تعد الجسر اآلمن المقدم للطلبة من  

، حيث أنها تساعدهم على تحقيق أهدافهم ,Townsend)2010.(من لهم االنتقال الميسر لمرحلة ما بعد المدرسة  ِقبل مدارسهم والتي تض
الثانوي من خالل استكشاف وتخطيط مجاالت مختلفة تسمح لهم ببناء جسور تقودهم للعيش بنجاح  التعليم  المرتبطة بمرحلة ما بعد 

ال العديد من  فيها على  تدريبهم  والتقييم    نشاطاتكراشدين، ويتم  اليومية،  الحياة  المجتمعية وأنشطة  الخبرة  المختلفة منها:  والمجاالت 
وهي بال أدنى شك تحدث نقلة نوعية في حياة الطلبة    .Almalky. (2018)المهني، والوظيفي ونشاطات ما بعد المدرسة بشكل عام

 .ا تم تطبيقها بالشكل الصحيح ذوي اإلعاقة كما أنها تنعكس على جودة حياتهم بشكل إيجابي، إذا م

اتخذت هذا المنحى بخصوص تقديم هذا النوع من الخدمات ومن أبرز هذه الدول  المتقدمة في هذا الميدان  أن العديد من الدول  
م وفق أحدث العربية على سبيل المثال المملكة العربية السعودية وذلك لرفع مستوى التعليم لدى طلبتها من فئات ذوي اإلعاقة واالرتقاء به

الممارسات التربوية الحديثة، حيث تم أستحداث برنامج الماجستير في الخدمات االنتقالية لذوي اإلعاقة في بعض جامعاتها مؤخرًا كجامعة 
األمير سطام بن عبدالعزيز؛ بغيت تقديم خدمات تدريبية متخصصه للعاملين في مجال ذوي اإلعاقة ، كما استحدثت كذلك مادة جديدة  

ة بخدمات االنتقال ُتدّرس في جامعة الملك سعود، واإلمام محمد بن سعود، وغيرهما؛ نظرًا ألهميتها القصوى وسعًيا لخلق كادر  خاص
 متميز ومتخصص في البرامج االنتقالية قادر على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمات األنتقال. 

يمية وتكيفية حقيقية في المرحلة الجامعية تظهر بشكل جلي ملفت لديهم. أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم يواجهون تحديات أكاد
لذا فمن غير المنطقي أن نتوقع نجاحهم بشكل سهل وميسر ما يشكل عبء وضغوط نفسيه كبيرة لديهم كنتيجة للضغط عليهم ليستكملوا  

رجهم كذلك، وهذا مادفعهم للجوء للتدريب المهني  كحل  تعليمهم سواًء كان التعليم جامعي أو دبلوم ، كما يواجهون مشاكل وظيفيه بعد تخ
أمثل لهم وذلك إلعدادهم لسوق العمل عن طريق صقل مهاراتهم بحسب الوظائف المالئمة لكل فرد منهم، فعلى سبيل المثال: يتم تدريبهم  

اللغوية، والقراءة، والمهارات الوظيفي ة األخرى كمهارات السلوك المهني المناسب وتعليمهم على المهارات الحسابية األساسية، والفنون 
لديهم. وبذلك يكون يومهم  الحسابات، ونحو ذلك بما يتناسب مع طبيعة الصعوبة  التوظيف، وتدقيق  والمتضمن على: تعبئة طلبات 

 (. 2005الدراسي عبارة عن مزيج من الخبرات المهنية والتعليمية )هالهان وآخرون،  

في استكمال تعليمه إذا كانت لديه القدرة والرغبة لذلك: من خالل دعمهم بالمواد األكاديمية، كما يتم توجيه من لديه الرغبة  
نظيمية ووضع التكييفات والتعديالت المنهجية المالئمة لهم، وتدريبهم على االستراتيجيات التعلُّمية وممارستها، وتزويدهم بجميع المهارات الت

لفرص لهم لزيارة الجامعات، وتوضيح متطلبات شروط القبول والمهارات العامة لمساعدتهم على  والتقنية، ومهارة إدارة الوقت وإتاحة ا
نتقال التكيف في البيئة التعليمية لما بعد التعليم الثانوي. باإلضافة للوعي بحقوقهم القانونية والدفاع عن أنفسهم فمن أهم أهداف عملية اال

 .(2012متصلة بتحمل مسؤوليته )هالهان وآخرون،  تمكين الطالب من اتخاذ قرارته المصيرية ال
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أن وضع برامج انتقال مالئمه لهم يعتبر المالذ اآلمن حيث يضمن لهم القدرة على االستمرار، ويزيد دافعيتهم للبقاء في المدرسة  
طالب نفسه والمجتمع، ( ، وما قد يترتب عليه من نتائج خطرة على ال2005واستكمال تعليمهم بدل التسرب منها)هالهان وآخرون،  

(  2020كالوقوع في االنحرافات السلوكية مثل: السقوط في فخ المخدرات أو السرقة وما إلى ذلك من سلوكات منحرفة. ولقد أشار المالكي ) 
بة ذوي اإلعاقة  بأن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت زيادة في نسب التوظيف، وزيادة في نسب االلتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي، للطل

 .الذين حصلوا على خطة وخدمات انتقالية جيدة في المرحلة الثانوية

أضف إلى ذلك أن عدم وجود برامج انتقال جيدة تهيئ للطالب ذوي صعوبات التعلم األسباب لنموه تحت الضغوطات العالية  
آثار سيئة على الطالب والمجتمع. حيث ستؤدي للتسرب (، وسيترتب على ذلك  1998واإلحباطات والتوترات النفسية المستمرة )الزيات، 

وعدم الرضا الوظيفي واالستقالل المالي، باإلضافة    الدراسي و في النهاية عدم الحصول على وظيفة أو الحصول على أجور متدنية
 (.Levinson, 2005لتأثيرها على كافة جوانب حياته االجتماعية )

 مشكلة البحث:

ضرورة ادراج خدمات االنتقال للطلبة ذوي صعوبات التعلم في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي،   إلىث  تشير العديد من االبحا
(، من أن مظاهر صعوبات التعلم قد ال تختفي بالكامل مع التقدم بالسن بل هي مستمرة مدى الحياة 2012وذلك انطالقًا لما أكده البتال )

 لعمرية خصوصا في المجاالت االساسية: التعليم، التدريب المهني، الحياة اليومية.ولكنها قد تأخذ أشكال مختلفة ضمن المراحل ا 

 National Joint Committee on Learning Disabilitiesوهذا ما اكدته اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم  
(NJCLD)  االضطرابات التي تظهر على شكل صعوبات ، في تعريفها لصعوبات التعلم واصفة ايها بانها مجموعة غير متجانسة من

ض في اكتساب واستخدام االستماع والكالم والقراءة والكتابة واالستدالل أو المهارات الحسابية وأن منشئها من داخل األفراد أنفسهم ويفتر 
 (Mercer, 2008) .أن سببها خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، كما انه يمكن أن تظهر عبر مدى الحياة

وهذا بدوره دفع عددًا من الباحثين إلجراء البحوث والدراسات التي ناقشت خدمات االنتقال من جوانب متعددة في شتى المراحل  
  العمرية منذ الطفولة وحتى سن الرشد.

العربي عامه وفي دولة  كما أن هناك ندرة في البحوث والدراسات التي تناولت البرامج االنتقالية بصفة عامة في دول الخليج  
الكويت خاصة حيث لم يتم تناول هذا الموضوع سابقًا في دولة الكويت حسب علم الباحث لذا فإن هذه الدراسة تعد األولى في الكشف 

كويت، عن تصورات المعلمين وأولياء األمور لمهارات االنتقال الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة ال
 كذلك ستساهم الدراسة في رفد المكتبة الكويتية بأهم العناصر الواجب توافرها في برامج االنتقال.
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 أهداف البحث:

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

 ات التعلم. تحديد المهارات االنتقالية التي يحتاجها الطلبة لالنتقال لمرحلة ما بعد المدرسة من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة ذوي صعوب
 أهمية البحث:

 أواًل: الجانب النظري:

كدت العديد من القوانين والتشريعات الدولية المعنية باألفراد ذوي اإلعاقة وبشكل خاص في الواليات المتحدة األمريكية أ  لقد 
في قانون تعليم األفراد ذوي  على ضرورة تقديم خدمات االنتقال للطالب ذوي اإلعاقة، بما فيهم الطالب ذوي صعوبات التعلم كما جاء  

سنة    14وضرورة البدا في تقديمها منذ سن   ، وغيرها من القوانين التي أكدت على أهمية خدمات االنتقال1997عام    IDEAاإلعاقة  
 (. 2016)الزريقات،

ضرورة ادراج خدمات االنتقال للطلبة ذوي صعوبات التعلم في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي،    إلى كما تشير العديد من االبحاث  
(، من أن مظاهر صعوبات التعلم قد ال تختفي بالكامل مع التقدم بالسن بل هي مستمرة مدى الحياة 2012وذلك انطالقًا لما أكده البتال )

 ة خصوصا في المجاالت االساسية: التعليم، التدريب المهني، الحياة اليومية.ولكنها قد تأخذ أشكال مختلفة ضمن المراحل العمري

 National Joint Committee on Learning Disabilitiesوهذا ما اكدته اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم  
(NJCLD)ات التي تظهر على شكل صعوبات ، في تعريفها لصعوبات التعلم واصفة ايها بانها مجموعة غير متجانسة من االضطراب

ض في اكتساب واستخدام االستماع والكالم والقراءة والكتابة واالستدالل أو المهارات الحسابية وأن منشئها من داخل األفراد أنفسهم ويفتر 
 (Mercer, 2008) .أن سببها خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، كما انه يمكن أن تظهر عبر مدى الحياة

بدوره دفع عددًا من الباحثين إلجراء البحوث والدراسات التي ناقشت خدمات االنتقال من جوانب متعددة في شتى المراحل    وهذا 
  العمرية منذ الطفولة وحتى سن الرشد.

لة  كما أن هناك ندرة في البحوث والدراسات التي تناولت البرامج االنتقالية بصفة عامة في دول الخليج العربي عامه وفي دو 
الكويت خاصة حيث لم يتم تناول هذا الموضوع سابقًا في دولة الكويت حسب علم الباحث لذا فإن هذه الدراسة تعد األولى في الكشف 
عن تصورات المعلمين وأولياء األمور لمهارات االنتقال الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت، 

 الدراسة في رفد المكتبة الكويتية بأهم العناصر الواجب توافرها في برامج االنتقال.كذلك ستساهم 

 ثانيا: الجانب العملي:

قد تساهم البيانات المنبثقة عن هذه األطروحة في تحديد تصورات المعلمين وأولياء أمورهم لمهارات االنتقال الضرورية لالزمة  
المدرسة، مما يوفر الفرصة ألصحاب القرار والمختصين في دولة الكويت للعمل على إدراج للطلبة ذوي صعوبات التعلم لمرحلة ما بعد 

فادة تلك المهارات أثناء إعداد وتعليم الطلبة في مراحل المدرسة؛ كما ستوفر الدراسة مقياسًا لتحديد تلك المهارات والتي يمكن للباحثين اإل
 منها في مشاريع بحثية الحقة.
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 حدود البحث: 

ولي أمر لطلبة ذوي صعوبات   100يتمثل مجتمع الدراسة من أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم والمتمثلة في:  .المحدد البشري:  1
 التعلم في دولة الكويت.

 مدارس ومراكز صعوبات التعلم في دولة الكويت.تقتصر الدراسة على .المحدد المكاني: 2

 .2021- 2020الثاني للعام الدراسي  الدراسي  خالل الفصل   تم تطبيق الدراسة.المحدد الزماني: 3

 مصطلحات البحث:

هي مجموعة من المهارات والتي تشتمل على األنشطة المنسقة لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة ومنهم ذوو صعوبات مهارات االنتقال: 
الوظيفي واألكاديمي لدى الفرد بغرض تسهيل حركته التعلم يتم تصميمها من خالل عملية موجهة تركز على تحسين التحصيل  

من المدرسة إلى أنشطة ما بعد المدرسة والمتضمنة التعليم ما بعد الثانوي والتدريب المهني والوظيفة والحياة المستقلة.  وأن  
 . (Novak, Murray, Scheuermann, & Curran, 2009) يكون أساس كل ذلك حاجة الفرد ورغباته وميوله

هي مجموعة من المهارات التي يتضمنها مقياس مهارات االنتقال والذي يتضمن ثالثة أبعاد التعريف الجرائي لمهارات االنتقال:  أما  
)تقرير المصير والتواصل االجتماعي والعيش المستقل والتطور المهني( والتي سيقوم بتقديرها معلمي الطلبة ذوي صعوبات 

 لكويت. التعلم وأولياء أمورهم في دولة ا

يقصد بها برامج ما بعد المرحلة الثانوية من الجامعات والكليات التي تعمل بنظام األربع سنوات، وكليات خدمة  مرحلة ما بعد المدرسة:  
 (. 2012)البتال، المجتمع، والكليات التقنية، والمراكز العليا للتعليم الفني

ها المرحلة التي يوضع الطالب ذوي صعوبات التعلم فيها أمام خيارات تعليمية فتعرف بأن  أما التعريف الجرائي لمرحلة ما بعد المدرسة: 
 متنوعة، تتضمن كليات المجتمع، والتدريب المهني، وبرامج التعليم فوق الثانوي، والكليات التي تدرس بنظام األربع سنوات. 

العمليات النفسية األساسية، والتي تتضمن فهم أو هم الطالب الذين لديهم خلل في واحدة أو أكثر في  الطلبة ذوي صعوبات التعلم:  
التهجئة أو القيام   والتي قد تظهر في القدرة على االستماع والتفكير والكالم والقراءة والكتابة استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة،

 (. 2013بالعمليات الحسابية )عبدات، 

هم الطلبة الملتحقون بمدارس صعوبات التعلم والمشخصون من قبل وزارة التربية في    التعلم:أما التعريف الجرائي للطلبة ذوي صعوبات  
   .2021-2020دولة الكويت للسنة الدراسية 

 الطار النظري: 

التربية الخاصة، وكان   التعاريف التي حاولت وصف برامج أو خدمات االنتقال والتي تقدم ضمن برامج  ظهرت العديد من 
 الصداره في تقديم تعريفًا أكثر وضوحًا وشمولية، حيث عرفها من خالل التركيز على مفهومين أساسيين: IDEAيكي للقانون األمر 

يصف الخدمات االنتقالية بأنها: مجموعة من األنشطة التي تتسم بنفس النسق وتهدف إلى التعامل مع الطالب من ذوي اإلعاقة،    األول:
حيث تركز هذه األنشطة على تحسين التحصيل االكاديمي والوظيفي للطفل ذو اإلعاقة لتسهيل عملية انتقاله من المدرسة إلى مرحلة ما 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  خمسة  العدد

 م 2022  –  تموز –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

650 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ذلك المدرسة ويتضمن  المستمر وتعليم بعد  التعليم  المدعوم،  العمل  الذي يتضمن  المدمج  العمل  الجامعي،  والتعليم  المهني،  التعليم   :
 البالغين، الحياة المستقلة، المشاركة المجتمعية.

خذ بعين ثانيًا: يركز على كيفية تقديم تلك الخدمات االنتقالية من حيث استنادها بشكل اساسي على الحاجات الفردية للطالب مع اال
ية االعتبار نقاط القوة لدى الفرد، ورغباته وميوله وتشتمل تلك الخدمات على: التعليم، الخدمات المساندة، خبرات المجتمع، التنمية المهن

 وغيرها من أهداف البالغين لما بعد مرحلة المدرسة، وامتساب مهارات الحياة اليومية والتقييم الوظيفي المهني. 

ة بأن الخدمات االنتقالية للطلبة ذوي االعاقة قد تكون تربية خاصة عندما يتم تقديمها كتدريس خاص، كما يمكن للخدمات كما يجدر التنوي
االنتقالية أن تقع ضمن إحدى الخدمات المساندة، والتي تتطلب توفيرها لمساعدة الطفل ذو االعاقة من االستفادة من خدمات التربية 

 (. Wehmeyer & Webb, 2021الخاصة )

 األهداف المرجوة من تقديم خدمات االنتقال: 

من تقديم خدمات االنتقال تكمن في تحقيق انتقال ناجح لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي أي بعد التخرج من المدرسة    أن األهداف المرجوه
اق بجامعة، كلية مجتمع وكذلك تشتمل على أهداف  حيث تتضمن أهدافًا مهنية كالحصول على وظيفة، كما تتضمن أهدافًا تعليمية كااللتح

 تدريبية كاإللتحاق بمعاهد تقنية أو تدريب مهني أو أهدافًا مستقلة مرتبطة بالعيش المستقل. 

 وهناك العديد من النماذج المتبعة لتسهيل عملية أنتقال الطلبة من المدرسة لمرحلة ما بعد المدرسة ومنها:

 :لالنتقال OSPES نموذج •

 :هي ثالثة افتراضاتهذا النموذج مبني على 

تواجه تقديم خدمات االنتقال لمرحلة ما بعد مغادرة المدرسة، لذا ينبغي تصميم خطة انتقالية فعالة تالئم  أن هناك صعوبات كثيرة   •
 ظروف كل طالب على حدى، وتخدم متطلباته.

 ألفراد ذوي اإلعاقة أثناء المرحلة االنتقالية.التركيز على الخدمات المطلوب إكسبها، والتي من شأنها مساعدة ا •

النظر للتوظيف على أنه ثمرة من ثمرات التعليم ونتيجة من نتائج مرحلة االنتقال بالنسبة للناس لجميع الطلبة. لذا تتمثل الغاية من   •
 & ,Gajar, Goodman)هذا النموذج في إمكانية حصول األفراد في نهاية المطاف على وظائف بعد االنتهاء من المدرسة )

Mcaffee, 1993  

 :االنتقالي Halpern نموذج هالبيرن  •

. وال يقتصر هدف هذا النموذج على إيجاد وظيفة فحسب، وإنما OSPESوهو النموذج مبني على افتراضات البرنامج السابق  
في المجتمع. ولهذا، يتسم ببعدين إضافيين على النموذج السابق عالوة على البعد   واالندماج تتمثل غايته القصوى في التكيف

 :المتمثل في إيجاد الوظيفة، وهذان البعدان هما

 توفير البيئة السكنية المناسبة. •

 (. Halpern, 1985وبناء شبكة من العالقات االجتماعية االيجابية بين األفراد ) •
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 :النموذج االنتقالي المهني •

 :ويقوم على خمسة افتراضات، هي

 وجوب مشاركة فريق متعدد التخصصات في هذا النموذج. •

 .أهمية مشاركة اآلباء وأولياء األمور •

 .وجوب البدء بعملية االنتقال إلى مرحلة التدريب المهني قبل سن الحادية والعشرين •

 وجوب التخطيط لعملية االنتقال. •

دمات التكوين والتدريب المهني. حيث يركز هذا البرنامج على التدريب المهني، وبالتالي وجوب توفر عنصر الجودة والفعالية في خ  •
 . Gajar, Goodman, & Mcaffee, 1993))  فهو يعتبر نموذجًا مناسبًا لألفراد ذوي االعاقات الشديدة

 :االنتقالي Brown & Kyser نموذج براون وكيسر •

وهو أن المتاعب عادتًا ما تظهر بشكل جلي خالل المرحلة االنتقالية من    وينطوي على النموذج على افتراض أساسي واحد،
المرحلة الثانوية لما بعد التعليم الثانوي نظرًا للتباين في الخواص الشخصية للفرد المنتقل من جهة والمتطلبات والفروق البيئية 

وتندرج تحت هذا النموذج أربع خطوات، هي:   من جهة أخرى. ويمكن للمعلم حل هذه اإلشكالية باتباع استراتيجية مالئمة.
 ( Spruill, 1993) .تقدير الحالة، والتخطيط، والتنفيذ )تطبيق الخطط(، والتقييم بعد التنفيذ

 :نموذج تنسيق المشاريع •

شامل يقوم هذا النموذج على افتراض أساسي هو أن الطلبة من ذوي اإلعاقة، الذين يتركون المدرسة، يحتاجون إلى نموذج  
لتعلم مهنة مفيدة. ولتحقيق أغراض هذا النموذج، فإنه يتعين إيجاد عالقة قوية بين بيئة الطالب الذي يترك المدرسة والبرامج 

 .التدريبية في المجتمع. ويشتمل هذا النموذج على أربعة أنشطة، هي: التعرف، والتحديد، والتدخل، والتوظيف، والمتابعة

الذكر مفيدة في تسهيل عملية االنتقال وفي تبسيط خطوات المرحلة االنتقالية لألفراد ذوي اإلعاقات  ولئن النماذج الخمسة آنفة 
هالبيرن  نموذج  يركز  فيما  التوظيف،  على  يركز  األول  فالنموذج  معين.  جانب  على  يركز  منها  نموذج  كل  فأن  المختلفة، 

Halpern    التدريب المهني، فيركز على الخدمات االنتقالية، بينما  على التكيف مع المجتمع بهدف االندماج فيه. أما نموذج
على المطابقة بين خواص الفرد ومتطلبات البيئة. وأما نموذج تنسيق المشاريع،    Brown & Kyserيركز نموذج براون وكيسر  

 (. Szymanski, 1994فهو يركز على عملية الدخول إلى عالم التوظيف)

 :ة المقدمة في الجامعات للطلبة ذوي صعوبات التعل علىكما يمكن أن تشمل الخدمات االنتقالي

 .مراكز صحية للطالب •

مراكز لالستشارات: ويتم فيه تقديم الدعم للطالب الذين يحتاجون المساعدة فيما يتعلق بمشاكل القلق أو اضطرابات المزاج، أو فشل   •
 .األخرى تكوين عالقات، أو مشكالت االكتئاب أو دعم األزمات النفسية، والشخصية 
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مراكز أكاديمية: تدعم مشاريع الطالب، وتقدم لهم دورات تسهم في تخطي صعوباتهم كتعليمهم تقنيات تساعدهم على التعلم والوفاء  •
 .بمتطلباتهم األكاديمية، أو تعليمهم االستراتيجيات المالئمة لهم والتي تناسب مرحلتهم التعلُّمية، وكل ما يلبي احتياجاتهم

للمكتب • والتدريب على عمل  ورش عمل  الطرق،  بأسهل  إليها  الموارد والوصول  العثور على  لكيفية  برامج  فيها  يقدم  ات والمراجع: 
 .البحوث أو المشاريع الستكمال متطلباتهم الجامعية، وتعليميهم كيفية االستشهاد بها، وكتابتها بالشكل المطلوب

يميين مساعدة الطالب ذوي صعوبات التعلم على اختيار مناهجهم األكاديمية، وأخيًرا اإلرشاد األكاديمي: حيث يمكن للمستشارين األكاد
 .  (Transition Resource Guide,2020)وخططهم التعلُّمية

 الدراسات السابقة

 فيما يلي عرض ألبرز الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع: 

النهدي         الخاصة حول تدريبهم وإعدادهم لتقديم ، بدراسة هدفت إلى فحص رؤية  Alnahdi  (2014)قام  التربية  وانطباع معلمي 
( معلم، أجابوا على استبانة تتضمن ثمانية بنود جميعها حول عملية  350وقد شارك في هذه الدراسة )   خدمات االنتقال بمدينة الرياض.

( ،   2.49المتوسط العام الستجابات المعلمين بلغ ) وقد أشارت نتائج الدراسة الى أن  تدريبهم وإعدادهم لتقديم خدمات االنتقال لطالبهم.
أشارت نتائج   كمامما يدل ان المعلمين يشعرون بأنهم غير مدربين للتخطيط لخدمات االنتقال وتقديمها لطالبهم ذوي االعاقة الفكرية.  

يئًا عن تخطيط خدمات االنتقال  %( ذكرو بأنه لم يسبق لهم أن درسوا ش54الدراسة الى أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة ) 
 للطالب. 

، بدراسة كان الغرض منها فهم عملية االنتقال لمجموعة من الطالب من المدرسة  ) Chaplin 2011كذلك قامت شابلن )
الثانوية إلى التعليم ما بعد الثانوي وذلك من خالل خبرتهم الشخصية التي مرو بها. وقد استخدمت الدراسة المقابالت الشخصية المتعمقة 

ذوي صعوبات التعلم في جنوب غرب الواليات المتحدة ( طالب تخرجوا من مدرسة اإلنجاز، وهي مدرسة مخصصة لطالب  7مع )
الدراسة   األمريكية. حيث تم جمع معلومات ورويات شخصية لخبرتهم في االنتقال من المدرسة الثانوية للمرحلة الجامعية. استخدمت 

( تركا الجامعة في الفترة  2، ) ( منهم مسجلين في الجامعة5( طالب، )7المنهج النوعي لوصف الظاهرة، وتكون أفراد عينة الدراسة من ) 
(. وقد ساهمت نتائج هذه الدراسة في زيادة فهم اعمق لخبرة انتقال الطالب ذوي صعوبات التعلم من 2009و  2006الزمنية ما بين )

المدرسة الثانوية   ( من أعضاء الهيئة التعليمية في4( أولياء أمور و) 4المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية. كذلك تكونت عينة الدراسة من )
يرى المشاركين في هذه الدراسة  بغرض التعرف على آرائهم حول خبرة الطالب في عملية االنتقال. وقد أظهرت نتائج الدراسة التالي:  

للجامعة هو خبرة  بأن هناك حاجة حقيقية إلى دعم انتقال الطالب ذوي صعوبات التعلم في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي وأن االنتقال  
ل مجهدة وشاقة النتقالهم من بيئة راعية ومألوفة تقدم الدعم والخدمات التي يحتاجونها بيئة تتصف بالتوتر والعزلة والحيرة كما أن انتقا

لجامعة الطالب بشكل ناجح للمرحلة الجامعية هو عبارة عن عملية مدروسة مخطط لها وليس نتيجة عشوائية. وأن نجاح عملية االنتقال ل
في   النجاح  تساعدهم على  األكاديمي  التحصيل  في  الحقيقية  الطالب ورغبتهم  دافعية  أن  فيها. كما  النجاح  فهم عوامل  يسهل عليهم 
الجامعة، كذلك فإن تلقي الدعم االجتماعي من األسرة واألصدقاء يساعدهم في بناء الثقة بالنفس ويكسبهم المرونة في أوقات الشدة أثناء  

اخل البيئة الجامعية. كما أن الوعي الذاتي لدى الطالب يساعدهم على التخص من القلق، ويعزز لديهم فرص نجاحهم وتأقلمهم تواجدهم د 
للمرحلة   الطالب  في إلعداد  جدًا  مفيد  للجامعة  دخولهم  تسبق  قصيرة  لفترة  االنتقال  برامج  تقديم  أن  يرون  كذلك  الجامعية،  البيئة  مع 

 الجامعية.
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بدراسة هدفت إلى بحث عدم التكافؤ في خدمات االنتقال المقدمة للطالب ذوي   (Baer, et al., 2011),وآخرون كما قام بيير  
ذوي   لطالب  الثانوي  والتعليم  االنتقال  خدمات  عن  األبعاد  متعددة  لتقديم صورة  االتفاق  لمؤشرات  الوصفي  المنهج  واستخدام  اإلعاقة 

طالبًا   4500الدراسة في أحد الواليات الكبيرة في جنوب وسط أمريكا. تكونت العينة من  سنوات في    3الصعوبات الذين أمضوا أكثر من  
النتائج أن هناك عدم تكافؤ كبير في خدمات االنتقال التي  الباحثون المنهج الوصفي.   وأظهرت  من ذوي االعاقات.  وقد استخدم 

ة ومن مختلف األعراق واألجناس واألنواع، وأن ذلك أدى إلى  يحصل عليها الطالب في التربية الخاصة في مختلف البيئات المدرسي
ضعف التوافق والتخطيط بين أهداف الطالب وبين المناهج وخدمات االنتقال المقدمة لهم بعد المرحلة الثانوية.   وهذا يعني الحاجة إلى  

ة.   وأظهرت نتائج الدراسة أن لدى اإلناث توجه خطط االنتقال المبكرة وتحسين العالقات واالتصاالت بين المدارس المتوسطة والثانوي
نحو العمل أقل من الذكور وتوجه نحو الدراسة الجامعية أكثر من الذكور.   وتعبر اإلناث في الدراسة عن تلقي خدمات االنتقال المساعدة  

يرى عدد كبير من الطالب األمريكان من والمفيدة ذات الصلة بالتعليم بعد الثانوي بالرغم من أن تحصيلهم الدراسي أقل من الذكور.  و 
أصول أفريقية أن فرص تسجيلهم في فصول الدمج قليلة ويجتازون اختبارات التخرج أقل من غيرهم.   وتظهر النتائج عدم التنسيق 

عاقات المتعددة أن  والتوافق بين أهداف التعليم بعد الثانوي وبين المناهج في المدارس الثانوية.  ويرى عدد كبير من الطالب ذوي اإل
 خدمات االنتقال تركز على أهداف العمل. 

دراسة هدفت إلى التعرف على العقبات والعراقيل في طريق انتقال   (Beyer & Kaehne, 2008) كذلك أجرى بيير و كايهني
يسر وتسهل هذا االنتقال.  الطالب ذوي صعوبات التعلم من المدارس والجامعات إلى موقع العمل رغم معرفة العوامل التي يبدو أنها تُ 

( طالبًا من ذوي صعوبات التعلم واعتمدت الدراسة  87وكانت هذه الدراسة في المملكة المتحدة البريطانية. وتكونت عينة الدراسة من  )
نوع   على أسلوب المقابالت.  واستخدمت الدراسة منهج البحث الوصفي وأساليب مربع كاي.  وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في 

ونمط النشاط المقدم للطالب في المدارس والجامعات ومصادر دعم ومساعدات االنتقال الخارجية.  كما أوضحت النتائج أن هناك عالقة  
دالة بين خبرات العمل التي تقدمها وتوفرها جهات الدعم الخارجية والتدريب على الوعي الوظيفي الذي تقدمه وتنظمه المدارس والجامعات 

مل.  كما بينت نتائج الدراسة أن هناك عقبات وموانع تحول دون حصول الطالب ذوي صعوبات التعلم بعد تخرجهم من المدارس وبين الع
والجامعات على وظائف، ومن هذه العقبات نقص في الدعم الشخصي لهذه الفئة من الطالب لمساعدتهم في الحصول على وظائف،  

بعد تخرجهم.  وأكدت النتائج أن مشاركة هيئات العمل الخارجية في االنتقال يلعب دورًا إيجابيًا  وقلة الشركات التي تساعدهم في التوظيف  
 في توفير العمل لهؤالء الطالب.  

من معلمي التربية الخاصة في  80) (،  بدراسة هدفت إلى معرفة التوافق بين تصورات )Johnson 2014كما قام  جونسون)
هم في االنتقال أثناء خدمات االنتقال السنوية. و تضمنت هذه الدراسة الوصفية توزيع إصدار معدل من المرحلة الثانوية عن مدى كفاءت

  استبيان االنتقال على عينة مقصودة من معلمي المرحلة الثانوية لدراسة االرتباط بين المتغيرات.  وتم اختيارهم بطريقة العينة القصدية
الذين يتلقون خدمات التربية الخاصة في منطقة تعليمية حضرية في شمال والية جورجيا.    وهم يدرِّسون الطالب ذوي صعوبات التعلم

أظهر تحليل البيانات وجود عالقات ذات داللة بين تصورات المعلمين عن مدى أدائهم في محاور االنتقال المختلفة.   ونتج عن ذلك 
% من معلمي 46د أو أقل للتدريب المهني على االنتقال بينما ذكر% من المعلمين ذكروا أنهم شاركوا في جلسة واح50بأن أكثر من  

% من المعلمين انهم يتصورون أن لديهم 48التربية الخاصة في المرحلة الثانوية أنهم درسوا مقرر عن االنتقال في الكلية.  كما ذكر  
ون أن لديهم كفاءة عالية والمعلمين الذين تصوروا  كفاءة ذاتية منخفضة. هناك فرق له داللة في مدى األداء بين المعلمين الذين يتصور 
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للكفاءات في محور تخطيط االنتقال كان مرتبط بشكل له داللة بالعدد   المعلمين  الثبات في تنفيذ  الذاتية.  وكان عدم  تدني كفاءتهم 
 المنخفض لدورات التطوير المهني التي تم إكمالها، مما يدل أنهم بحاجة لذلك. 

 الدراسات السابقة:التعليق على 

من خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أن هناك تباينًا في أهداف الدراسات، وتباينًا في النتائج التي توصلت إليها الدراسات. 
 وفيما يتعلق بالدراسات السابقة التي تناولت برامج وخدمات االنتقال للطلبة ذوي صعوبات التعلم، يالحظ أن معظم الدراسات تناولت

 خدمات االنتقال المقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم وكذلك جاهزية المعلمين لتقديم تلك الخدمات. 
التعلم في بعض المهارات والمعارف التي  حيث أظهرت بعض الدراسات وجود قصور واضح لدى معلمات ذوي صعوبات 

 عض المجاالت مثل دراسة الهديب. تمكنهم من تقديم خدمات االنتقال بفاعلية وحاجتهم للتدريب والتأهيل في ب
النهدي ) للتخطيط لخدمات االنتقال وتقديمها لطالبهم ذوي 2014كما أظهرت دراسة  المعلمين بأنهم غير مدربين  ( شعور 

%( ذكرو بأنه لم يسبق لهم أن درسوا شيئًا عن تخطيط خدمات 54كما توصلت إلى أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة ) اإلعاقة 
 تقال للطالب ذوي اإلعاقة. االن

، عن أهم عناصر االنتقال الناجح من المدرسة الثانوية إلى الكلية وأن انتقال Chaplin(  2011كذلك كشفت دراسة شابلن )
  الطالب بنجاح إلى الكلية هو عملية منهجية وليس نتيجة وأن تقديم برنامج االنتقال لفترة قصيرة مفيد جدًا في إعداد الطالب للمرحلة 

هناك حاجة فعلية إلى تعزيز دعم انتقال الطالب ذوي صعوبات التعلم لمرحلة ما بعد الثانوية إلى الكلية لكونها خبرة  الجامعية حيث  
 مجهدة وشاقة لهم من حيث انتقالهم من بيئة راعية ومألوفة تقدم الخدمات إلى بيئة تتميز بالتوتر والعزلة والحيرة.

الكبير لخدمات االنتقال المقدمة للطالب في تحسين نتائج ومخرجات الطالب حيث انعكست    كما بينت بعض الدراسات األثر
برامج االنتقال إيجابًا على جودة ونوعية انتقال الطالب إلى التعليم بعد الثانوي من خالل تحسين المعرفة والمهارات الضرورية وتيسير 

 2011ب في اكتساب تقييمات علم النفس التربوي مثل دراسة بيير وآخرون ) وتسهيل متطلبات وشروط االلتحاق المبكر ثم مساعدة الطال
(Beyer et al.    . 

( إلى أن هناك قصور وضعف في تقديم الخدمات االنتقالية، 2013فيما أظهرت دراسات أخرى مثل دارسة القريني والزهراني)
 يق البرامج االنتقالية منها معوقات تطبيق البرامج االنتقالية.باإلضافة لضعف الخدمات المقدمة وأن هناك عوائق تؤثر سلبًا على تطب

انخفاض كفاءة المعلمين في تقديم المهارات االنتقالية   Johnson (2014جونسون )كما بينت بعض الدراسات مثل دراسة  
 نتيجة النخفاض التطوير المهني لديهم.

ومما سبق ذكره فإن أغلب الدارسات تشير إلى ضعف وقصور في تقديم الخدمات االنتقالية، وتشير على أهمية توفير خدمات 
االنتقالية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة، وبأن هناك حاجة ماسة لتدريب وتأهيل المعلمين والتربويين المعنيين بالخدمات االنتقالية،  

ته من دراسات واستنادًا عليها، يحاول هذا الباحث تحديد الكفايات والمهارات التي يحتاجها الطلبة ذوي صعوبات  وتأسيسا على ما تم مراجع
 التعلم لالنتقال لمرحلة ما بعد المدرسة وذلك عبر استقصاء آراء معلميهم وأولياء أمورهم. 
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 منهج البحث:

 ة وتحليلها وتفسيرها. جمع البيانات الكمي تماستخدمت الدراسة المنهج الكمي، حيث 

 عينة البحث:

( ولي أمر لذوي صعوبات التعلم تم اختيارهم عشوائيًا من مدرسة الخندق ومدرسة الصفا ومدرسة 100من )عينة الدراسة  تكونت  
فات الكويت الوطنية االنجليزية ومدرسة السديم ومدرسة البيان الدولية ومدرسة المعرفة ومركز تقويم وتعليم الطفل والجمعية الكويتية الختال 

 .2021- 2020للعام الدراسي  KALDالتعلم كالد 

 أداة البحث:

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها وجمع البيانات، قام الباحث ببناء مقياس لغرض تقييم مهارات االنتقال الضرورية  
د  لمرحلة ما بعد المدرسة مكيف ألولياء األمور استنادًا إلى األدب النظري الذي تناول الموضوع، بعد الرجوع إلى االطار النظري وعد

عبارة موزعة على أربعة أبعاد هي: مهارات تقرير المصير، مهارات  55من الدراسات السابقة حيث تكون المقياس بصورته النهائية من 
 التواصل األجتماعي، مهارات العيش المستقل، مهارات التطور المهني. 

ث يتم اإلجابة عليها من خالل سلم تدريج ليكرت الثالثي ويتم تقدير درجة المهارات لكل بعد بجمع نتائج المقاييس الفرعية األربعة، حي
 الذي يتكون من خيارات كاآلتي:)بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة(. 

 ويتم التصحيح كالتالي:

 درجات. 3اإلجابة )بدرجة قليلة(  •
 اإلجابة )بدرجة متوسطة( درجتان •
 اإلجابة )بدرجة قليلة( درجة واحدة •

متوسطات تصورات أولياء األمور حول مهارات االنتقال الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبات وتم الحكم على  
 التعلم في دولة الكويت على النحو اآلتي:

 ( درجة منخفضة. 1.00- 1.66من )

 ( درجة متوسطة.1.67- 2.33من )

 ( درجة مرتفعة.2.34- 3من )

من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في التربية الخاصة، كما هو مبين  ين( محكم11وقام الباحث بعرض المقياس على )
(، وذلك لمعرفة آرائهم في مدى مناسبة الفقرات لما وضعت لقياسه ومدى انتمائها للمجال، ودرجة وضوحها، واقتراح   3في الملحق )  

ألخذ بمالحظات المحكمين حول المقياس، وتعديل الفقرات  %( بين المحكمين، وقد تم ا90التعديالت المناسبة، وتم اعتماد نسبة االتفاق )
 بناء على مالحظاتهم. 
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وللتأكد من ثبات مقياس مهارات االنتقال الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت ، تم  
( يبين معامالت ثبات مجاالت 1ق الداخلي، والجدول )حساب معامل االتساق الداخلي لالستبانة من خالل معادلة كرونباخ ألفا لالتسا

 المقياس والمقياس ككّل. 

 ( 1الجدول )

 معامالت ثبات مجاالت مقياس تصورات أولياء األمور والمقياس ككّل 

 معامل االتساق الداخلي  عدد الفقرات  المجال 

 0.969 15 تقرير المصير 

 0.979 19 التواصل االجتماعي

 0.968 11 المستقلالعيش 

 0.982 8 التطور المهني

 0.990 55 المقياس ككل 

( الجدول  )1يبين  ككل  المقياس  ثبات  معامل  بلغ  حيث  ممتازة،  المقياس  وثبات  المجاالت  ثبات  معامالت  إن   )0.990  ،)
( بين  المجاالت  ثبات  معامالت  ) 0.979-0.968وتراوحت  من  اعلى  الثبات  معامالت  وهي  المقياس (،  0.70(،  اعتماد  تم  وبذلك 

 .( فقرة55بصورتها الّنهائّية حيث تكون من )

وتم استخراج دالالت ارتباط الفقرة مع المجال والدرجة الكلية لتصورات أولياء األمور لمهارات االنتقال الضرورية لمرحلة ما بعد 
 (من أولياء األمور لدى30نة استطالعية بلغت )عن طريق التطبيق على عي التعلم في دولة الكويت  المدرسة للطلبة ذوي صعوبات

.(، وكانت جميعها  877-.648وتراوحت معامالت االرتباط لفقرات المقياس بين )   مدارس ومراكز صعوبات التعلم في دولة الكويت.
 ذات داللة احصائية.  

 نتائج البحث: 

ما أبرز    ة عن السؤال األول الي ينص على: "سعيًا لإلجابة على مجموعة من التساؤالت المطروحة في الدراسة، ولإلجاب
  المهارات االنتقالية التي يحتاجها الطلبة ذوي صعوبات التعلم لالنتقال لمرحلة ما بعد المدرسة من وجهة نظر معلميهم وأولياء أمورهم."

ما أبرز المهارات االنتقالية التي يحتاجها الطلبة ذوي صعوبات التعلم لالنتقال  النتائج الُمتعلقة بالسؤال األول، والذي ينص على: "  واًل:أ
 لمرحلة ما بعد المدرسة من وجهة نظر أولياء أمورهم ؟
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لتصورات أولياء األمور لمهارات االنتقال  تب  لإلجابة على هذا السؤال تمَّ حساب المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والرُّ 
( ُيبين 3، لكل مجال من مجاالت أداة الّدراسة، والجدول )الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت

 نتائج ذلك على الّنحو اآلتي:

لتصورات أولياء األمور لمهارات االنتقال الضرورية لمرحلة ما  تمَّ حساب المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والرُّتب   
( ُيبين نتائج ذلك على  2، لكل مجال من مجاالت أداة الّدراسة، والجدول )   بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت

 الّنحو اآلتي:

 ( 2دول )ج
طلبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات الِمعيارّية والرَُّتب لتصورات أولياء األمور لمهارات االنتقال الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة لل  

بة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت ، لكل مجال من مجاالت أداة الّدراسة وكذلك المجال الكلي من وجهة نظر أولياء األمور مرت
 تنازليًّا حسب المتوسطات الحسابية

الُمتوّسط  المجال  الّرقم
 الحسابيّ 

االنحراف  
تبة المعياري    التقدير  الر 

 مرتفع 1 59. 2.64 التطور المهني مهارات  4

 مرتفع 2 53. 2.58 مهارات تقرير المصير 1

 مرتفع 3 57. 2.56 مهارات العيش المستقل 3

 مرتفع 4 60. 2.50 االجتماعي التواصل مهارات  2

 مرتفع 53. 2.56 الُكّليّ 

( أّن الُمتوّسطات الحسابّية لتصورات أولياء األمور لمهارات االنتقال الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة  2يتبّين من نتائج الجدول )
وبمستوى )مرتفع(  للمجاالت جميعها؛ وجاء (،  2.64  -  2.50للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت ، قد تراوحت ما بين ) 

(، وجاء بالمرتبة األخيرة المجال الثاني "مهارات 2.64بالمرتبة األولى المجال الرابع  "مهارات التطور المهني"، بمتوّسط حسابّي بلغ )
( ،  2.56لمجاالت الّدراسة كُكل ) (. وبلغ المتوّسط الحسابّي لتصورات أولياء األمور  2.50التواصل االجتماعي" بمتوّسط حسابّي بلغ )

 (، بمستوى مرتفع. 53.بانحراٍف معياريٍّ )

كما تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتصورات أولياء األمور لمهارات االنتقال الضرورية لمرحلة ما بعد 
 على حده، وكانت على الّنحو اآلتي:المدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت على فقرات كّل مجال 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  خمسة  العدد

 م 2022  –  تموز –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

658 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 المجال األّول: مهارات تقرير المصير 

لبيان تصورات أولياء األمور لمهارات تقرير المصير الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة     
( يبّين 3لفقرات هذا المجال، تّم حساب الُمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لكل فقرة على حدة، وللفقرات ككل، والجدول )  الكويت

 ذلك. 

 ( 3جدول )
المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتصورات أولياء األمور لمهارات تقرير المصير الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة  

 ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت على فقرات المجال مرتبة تنازليًّا حسب المتوّسطات الحسابّية

 المتوّسط الفقرة  الّرقم
 الحسابيّ 

 حرافاالن
 التقدير  الّرتبة المعياريّ 

اليومية  3 حياته  في  ويمارسها  التنظيم  مهارات  يكتسب 
 مرتفع 1 557. 2.65 حسب األولويات. 

 مرتفع 2 595. 2.64 يقيم أدائه بعد أداء كل مهمة.  14

 مرتفع 3 636. 2.60 يتمم المهام الموكلة إليه من دون تدخل أو مساعدة. 15

 مرتفع 4 637. 2.59 احتاج األمر للنقاش. يناقش إذا  10

 مرتفع 4 605. 2.59 يكون قادر على اتخاذ القرار من إذا استلزم الموقف قرار.  7

 مرتفع 4 637. 2.59 يضع االهداف الشخصية لنفسه. 13

 مرتفع 4 637. 2.59 يعبر عن رأيه باستقاللية. 2

 مرتفع 5 622. 2.58 والمصيرية في حياتهيشارك في اتخاذ القرارات المهمة  1

 مرتفع 6 655. 2.57 يحدد نقاط القوة االكاديمية الموجودة لديه. 12

 مرتفع 6 640. 2.57 يتحمل مسؤولية االختيار والنتائج المترتبة عليه.  9

 مرتفع 7 672. 2.55 يتوقع النتائج االيجابية عند أدائه ألي مهمة.  8

6 
 المناسب عند الحاجة لذلك. يلجأ للشخص 

 
 مرتفع 7 657. 2.55
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 المتوّسط الفقرة  الّرقم
 الحسابيّ 

 حرافاالن
 التقدير  الّرتبة المعياريّ 

 

5 

واجهته   ما  إذا  السليم  التصرف  مهارات  أية  يستخدم 
 مشكلة. 

المشكالت، توقع حدوث  استراتيجيات حل  تعلميه  مثال: 
المشاكل للتعامل معها بشكل سليم، ضبط االنفعال ونوبات 

 الغضب.

 مرتفع 8 642. 2.54

 مرتفع 9 674. 2.53 الوقت المناسب.يتخذ القرارات المهمة في   11

 مرتفع 10 659. 2.51 يكافئ نفسه عند تحقيق النجاح في تنفيذ المهام.  4

 مرتفع 53. 2.58 الُكّليّ 

( أّن المتوّسطات الحسابّية لتصورات أولياء األمور لمهارات تقرير المصير الضرورية لمرحلة ما 3يتبّين من نتائج الجدول )     
(، وبمستوى مرتفع للفقرات جميعها؛ 2.65  -  2.51بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت ، قد تراوحت ما بين )

( التي تنّص على " يكتسب مهارات التنظيم ويمارسها في حياته اليومية حسب األولويات." بمتوّسط 3ولى الفقرة )وقد جاءت بالمرتبة األ
( اّلتي تنّص على " يكافئ نفسه عند تحقيق النجاح في تنفيذ المهام " في 4(، وبمستوى مرتفع. بينما جاءت الفقرة  )2.65حسابّي بلغ )

بمتوّسط حسابيّ  أولياء األمور على فقرات مجال  2.51بلغ )  المرتبة األخيرة،  الحسابّي لتصورات  الُمتوّسط  (، وبمستوى مرتفع. وبلغ 
 (، وبمستوى ُمرتفع. 53.(، وانحراف معيارّي )2.58مهارات تقرير المصير ككّل )

 المجال الّثاني: مهارات التواصل االجتماعي

لبيان تصورات أولياء األمور لمهارات التواصل االجتماعي الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في   
(  4لفقرات هذا المجال، تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لكل فقرة على حدة، وللفقرات َككل، والجدول ) دولة الكويت

 يبّين ذلك.
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 ( 4جدول )
المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتصورات أولياء األمور لمهارات التواصل االجتماعي الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة  

 على فقرات المجال  مرتبة تنازليًّا حسب المتوّسطات الحسابّية للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت

 الفقرة  الّرقم
 المتوّسط
 الحسابيّ 

 االنحرافُ 
 التقدير  الّرتبة المعياريّ 

 مرتفع 1 654. 2.58 يشارك في النشاطات الجماعية. 23

 مرتفع 2 671. 2.56 يبدي االهتمام لما يقوله اآلخرين. 29

 مرتفع 3 702. 2.54 يبادر ألجراء األحاديث مع اآلخرين. 19

الوجه   32 تعابير  تفسير  على  قادر  مناسب  يكون  بشكل 
 )الفرح، الحزن، الغضب، الخوف، السعادة، الدهشة(.

 مرتفع 3 731. 2.54

 مرتفع 4 627. 2.53 يطلب المساعدة من اآلخرين عند الحاجة.  22

 مرتفع 4 717. 2.53 يشارك االصدقاء في مناسباتهم السعيدة.  34

 مرتفع 4 703. 2.53 يحافظ على صداقاته. 33

 مرتفع 4 674. 2.53 األفكار لآلخرين بسهولة.يستطيع إيصال  20

مع  30 المحادثات  اجراء  أثناء  المناسبة  األسئلة  يطرح 
 مرتفع 5 703. 2.52 االخرين.

27 
يستخدم تعابير الوجه والجسد للتعبير عن اهتماماتهم  

 مرتفع 6 732. 2.51 بما يسمع. 

 مرتفع 7 745. 2.49 يقدم نفسه لآلخرين.  21

 مرتفع 7 674. 2.49 مسافة مناسبة بينه وبين اآلخرين.يترك  31

 مرتفع 8 745. 2.48 ينظر لآلخرين عندما يتحدث إليهم. 26

 مرتفع 8 731. 2.48 يتقبل النقد االيجابي من اآلخرين. 25
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 المتوّسط الفقرة  الّرقم
 الحسابيّ 

 االنحرافُ 
 التقدير  الّرتبة المعياريّ 

 مرتفع 8 703. 2.48 يكون قادر على  االعتذار لآلخرين عندما يخطئ.  24

 مرتفع 9 730. 2.45 مناسبةيرحب باآلخرين بطريقة  16

 مرتفع 10 783. 2.44 . يراعي مشاعر اآلخرين.  28

 مرتفع 11 782. 2.43 يتحدث بصوت مناسب عند حديثه مع اآلخرين  17

 مرتفع 12 765. 2.40 ال يقاطع اآلخرين عندما يتحدثون. 18

 مرتفع 60. 2.50 الُكّليّ 

( أّن المتوّسطات الحسابّية لتصورات أولياء األمور لمهارات التواصل االجتماعي لمرحلة ما بعد المدرسة    4يتبّين من نتائج الجدول )       
(، وبمستوى مرتفع للفقرات جميعها؛ وقد جاءت في  2.58  -2.40، قد تراوحت ما بين ) للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت

(، وبمستوى مرتفع. بينما  2.58( اّلتي تنص على " يشارك في النشاطات الجماعية " بمتوّسط حسابّي بلغ )23لى الفقرة )المرتبة األو 
الفقرة ) المرتبة األخيرة، بمتوّسط حسابّي بلغ )18جاءت  اّللتي تنص على " يك ال يقاطع اآلخرين عندما يتحدثون " في   )2.40  ،)

(، وانحراف  2.50لحسابّي لتصورات أولياء األمور على فقرات مجال مهارات التواصل االجتماعي ككّل )وبمستوى مرتفع. وبلغ الُمتوّسط ا
 (، وبمستوى مرتفع. 60.معيارّي )

 المجال الّثالث: مهارات العيش المستقل

لبيان تصورات أولياء األمور لمهارات العيش المستقل الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة   
( يبّين 5لفقرات هذا المجال، تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لكل فقرة على حدة، وللفقرات َككل، والجدول )  الكويت

 ذلك. 
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 ( 5جدول )
ات المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتصورات أولياء األمور لمهارات العيش المستقل لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوب

 على فقرات المجال ، مرتبة تنازليًّا حسب المتوّسطات الحسابّية التعلم في دولة الكويت
 

 المتوّسط الفقرة  الّرقم
 الحسابيّ 

 االنحرافُ 
 التقدير  الّرتبة المعياريّ 

42 
 يمارس مهارات التخطيط بفاعلية.

 
 مرتفع 1 650. 2.61

35 
المثال:  سبيل  )على  الشخصية  الدارة  مهارات  يمارس 
والخدمات  السفر،  ومهارات  الميزانية  إدارة  على  قدرته 

 المصرفية والتسوق وغيرها(. 
 مرتفع 1 634. 2.61

41 

يتعامل مع الكوارث واالزمات بشكل فعال )على سبيل 
المنزلي واالصابات  التعاطي مع حوادث الحريق  المثال: 

 المفاجئة واالسعافات االولية وقت الخطر(. 

 

 مرتفع 2 620. 2.60

المثال:  43 سبيل  على   ( الذاتي  التوجيه  مهارات  يطبق 
 مرتفع 2 667. 2.60 الفراغ(.مهارات المبادرة والمثابرة، تنظيم وقت 

40 
)على  اليومية  حياته  في  الذاتي  التنظيم  مهارات  يطبق 
اليومية  والمهام  األولويات  الوقت  تنظيم  المثال:  سبيل 

 بشكل فعال(. 
 مرتفع 3 637. 2.59

اليومية   45 المنزلية  الدارة  في  جيدة  بمهارات  يتمتع 
 مرتفع 4 671. 2.57 المنزلية.وإعداد الميزانيات واألعمال 

38 
يكون قادر على أداء المهارات المهنية اليومية )على 
المهمات  انجاز  المنزل/الفصل،  تنظيف  المثال:  سبيل 

 المنزلية اليومية(. 
 مرتفع 5 671. 2.56
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 المتوّسط الفقرة  الّرقم
 الحسابيّ 

 االنحرافُ 
 التقدير  الّرتبة المعياريّ 

36 
يعتني بصحته الشخصية )على سبيل المثال: معرفته 

الوقائية والنظافة  كيفية العناية الصحية بنفسه والصحة  
 الشخصية(.

 مرتفع 6 687. 2.55

 مرتفع 7 717. 2.54 يعد جداول للمهام اليومية، الشهرية، السنوية.  44

 مرتفع 8 674. 2.50 يتحمل المسؤولية وال يعتمد على الغير في كل شيء.  37

 مرتفع 9 714. 2.43 يمارس نشاط ترفيهي ويلتزم به في أوقات فراغه.  39

 مرتفع 57. 2.56 الُكّليّ 

( أّن المتوّسطات الحسابّية لتصورات أولياء األمور لمهارات العيش المستقل لمرحلة ما بعد المدرسة    5يتبّين من نتائج الجدول )       
(، وبمستوى مرتفع للفقرات جميعها؛ وقد جاءت في  2.43  -2.61، قد تراوحت ما بين ) للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت

(، وبمستوى مرتفع. بينما  2.61( اّلتي تنص على "يمارس مهارات التخطيط بفاعلية " بمتوّسط حسابّي بلغ )42لفقرة )المرتبة األولى ا
الفقرة ) بلغ 39جاءت  بمتوّسط حسابّي  المرتبة األخيرة،  أوقات فراغه " في  اّللتي تنص على " يمارس نشاط ترفيهي ويلتزم به في   )

وّسط الحسابّي لتصورات أولياء األمور لمهارات العيش المستقل على فقرات مجال مهارات العيش (، وبمستوى مرتفع. وبلغ الُمت2.43)
 (، وبمستوى مرتفع.57.(، وانحراف معيارّي )2.56المستقل ككّل )

 المجال الرابع: مهارات التطور المهني 

لبيان تصورات أولياء األمور لمهارات التطور المهني الضرورية لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة   
( يبّين 6لفقرات هذا المجال، تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لكل فقرة على حدة، وللفقرات َككل، والجدول )  الكويت

 ذلك. 
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 ( 6جدول )
ت المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتصورات أولياء األمور مهارات التطور المهني لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبا

 على فقرات المجال  مرتبة تنازليًّا حسب المتوّسطات الحسابّية  التعلم في دولة الكويت

 الفقرة  الّرقم
 المتوّسط
 الحسابيّ 

 االنحرافُ 
 التقدير  الّرتبة المعياريّ 

وتراعي   47 اهتماماته  تلبي  التي  المالئمة  الوظائف  يختار 
 قدراته

 مرتفع 1 584. 2.68

48 
يتمتع بمهارات البحث والوصول للمعلومات التي تساعده  

 في اختيار المهنة المناسبة له وإدراك متطلباتها 

 
 مرتفع 2 626. 2.65

قادر على التواصل مع الجهات ذات العالقة بسوق يكون  46
 مرتفع 2 642. 2.65 العمل ليحدد احتياجاته من المهن بعد التخرج 

51 
يتمتع بمهارات البحث عن فرص العمل المناسبة له وذلك  
من خالل توفير قاعدة معلومات حول فرص العمل المتاحة  

 لهم بعد التخرج.
 مرتفع 2 642. 2.65

مهارات حل المشكالت والتفكير الناقد ليمارسها في يمتلك   55
 بيئة العمل. 

 مرتفع 3 644. 2.64

 مرتفع 3 612. 2.64 يشارك في تعديل بيئة العمل بما يتوافق مع قدراته  49

54 
والصفات  العمل  في  النفس  عن  الدفاع  مهارات  يطور 

 مرتفع 4 646. 2.63 القيادية.

52 

لتطوير   برامج  في  ذات  يشارك  العملية  وخبراته  مهاراته 
العالقة بالتوظيف من خالل استخدام المتوفر في البيئة  
التعليمية المدرسية مثل: )مشاريع تجارية يديرها الطلبة، 

 التدريب داخل المدرسة(. 

 مرتفع 5 648. 2.62
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 المتوّسط الفقرة  الّرقم
 الحسابيّ 

 االنحرافُ 
 التقدير  الّرتبة المعياريّ 

50 
يشارك في برامج تساهم في تطوير مهارات التأهيل المهني 

خالل   من  وذلك  في  لديه  والمتمثلة  المساندة  الخدمات 
 برامج التعليم المهني والتقني 

 مرتفع 5 663. 2.62

53 
على  بالحصول  المرتبطة  والمهارات  السلوكيات  يتقن 
المقابلة  مهارات  للوظيفة،  التقدم  )مهارات  وظيفة 

 الشخصية، اعداد السيرة الذاتية(.
 مرتفع 6 650. 2.61

 مرتفع 59. 2.64 الُكّليّ 

( أّن المتوّسطات الحسابّية لتصورات أولياء األمور لمهارات التطور المهني لمرحلة ما بعد المدرسة    6يتبّين من نتائج الجدول )       
(، وبمستوى مرتفع للفقرات جميعها؛ وقد جاءت في  2.61  -2.68، قد تراوحت ما بين ) للطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت

(،  2.68( اّلتي تنص على " يختار الوظائف المالئمة التي تلبي اهتماماته وتراعي قدراته." بمتوّسط حسابّي بلغ )47لفقرة )المرتبة األولى ا
( اّللتي تنص على " يتقن السلوكيات والمهارات المرتبطة بالحصول على وظيفة )مهارات التقدم 53وبمستوى مرتفع. بينما جاءت الفقرة )

(، وبمستوى مرتفع. وبلغ  2.61بلة الشخصية، اعداد السيرة الذاتية(." في المرتبة األخيرة، بمتوّسط حسابّي بلغ ) للوظيفة، مهارات المقا
(، وبمستوى  59.(، وانحراف معيارّي )2.64الُمتوّسط الحسابّي لتصورات أولياء األمور على فقرات مجال مهارات التطور المهني ككّل )

 مرتفع. 

 التوصيات:  

 توصلت اليه النتائج فان الباحث يوصي بالتالي: في ضوء ما 

عقد ورش عمل وتدريب معلمين ومعلمات لتدريبهم على تقديم خدمات االنتقال لمرحلة ما بعد المدرسة للطلبة ذوي صعوبات التعلم  -
 في دولة الكيوت.

 ضرورة إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية في بيئات عربية مختلفة. -

 الضرورية لالنتقال لمرحلة ما بعد المدرسة.  بدراسات تهتم بتطوير برامج تدريبية بهدف تنمية المهاراتالقيام   -
 المهارات المطلوبة.في تنمية برامج االنتقال التي ستقدم لفئة الطلبة ذوي صعوبات التعلم في دولة الكويت تقييم فعالية ومتابعة و   -
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Abstract: 

The current study aimed to monitor parents' perceptions of the necessary transition skills to the after-school stage for students 

with learning disabilities in the State of Kuwait. The study sample consisted of (100) parents of students with learning 

disabilities. To achieve the goal of the study, the researcher built the study tool and verified its validity and reliability 

indications. The results indicated that parents’ perceptions of the necessary transition skills for the after-school stage for 

students with learning disabilities in the State of Kuwait for the scale as a whole have a high arithmetic mean, which means 

their need for them, as it came after (professional development skills) in the first place with the highest arithmetic average, 

followed by (self-determination skills) ), then after (skills for independent living), while it came after (social communication 

skills) last. 

Keywords: Transition Skills, After school, Learning Disabilities, State of Kuwait.  
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