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 ملخص

 الخدمات االنتقالية لألشخاص ذوي اإلعاقات العقلية تقييملى الكشف عن هدفت الدراسة إ

المتواجدين في سنة  25-15الذين تتراوح أعمارهم بين ، من وجهة نظر اولياء األمور والمعلمين

إذ أولياء األمور عشوائية من وقد تم اختيار عينة  ؛مراكز التربية الخاصة الحكومية في األردن

 عشوائية من المعلمين باإلضافة إلى عينة( أب، 39)( أم و60لي أمر منهم )( و99بلغ عددهم )

الخدمات  تقييماستبانة حول  طويرلتحقيق أهداف الدراسة تم تو ؛ا  ( معلم101وكان عددهم )

وقد أظهرت النتائج أن مجال لية وتم التحقق من صدقها وثباتها؛ االنتقالية لذوي اإلعاقات العق

 الخدمات النفسية واالنفعاليةوأن مجال (، 3.22بلغ )حصل على أعلى متوسط المهارات الحياتية 

ة المقدمة لخدمات االنتقاليلأولياء األمور نظر من وجهة ( 2.69بلغ )حصل على أدنى متوسط 

( وبانحراف معياري 2.97وبدرجة تقييم متوسطة بمتوسط حسابي ) لذوي اإلعاقة العقلية

أن مجال التدريب المهني حصل على أعلى متوسط إذ بلغ  أظهرت النتائجفي حين  (؛0.60)

( من وجهة نظر 3.05حصل على أدنى متوسط بلغ ) اإلندماج والمشاركة(، وأن مجال 3.37)

المعلمين للخدمات االنتقالية المقدمة لذوي اإلعاقة العقلية وبدرجة تقييم متوسطة بمتوسط حسابي 

، أوصت الدراسة اجراء المزيد من الدراسات وأخيرا   .(0.55( وبانحراف معياري )3.22)

 الخدمات االنتقالية.ألدوار العاملين ومستوى معرفتهم بأهمية 

 الخدمات االنتقالية، اإلعاقة العقلية. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study aimed at identifying the reality of transition services for 

persons with mental disabilities from the point of view of parents and 

teachers, aged 15-25 years in private and public education centers in 

Jordan. A random sample of 99 parents was selected, (60) mothers and 

(39) fathers, in addition to a random sample of teachers (101) teachers. 

To achieve the objectives of the study was developed a questionnaire on 

the evaluation of transitional services for people with mental disabilities 

and verified its validity and stability; The field of life skills has the 

highest average and highest Psychological and emotional services 

received the lowest average of teachers and parents of transitional 

services for persons with mental disabilities; the arithmetic mean ranged 

from parents' assessments of life skills (3.22) to psychological and 

emotional services (2.69). While the arithmetic average was the teachers 

for the field of life skills (3.36) while in the field of psychological and 

emotional services (2.97). Finally, the study recommended further studies 

of the roles of employees and their level of knowledge of the importance 

of transitional services. 

Keywords: Transitional Services, Mental Disability. 

 

 المقدمة

فةي األردن  1993( لعةام 12المملكة األردنية الهاشمية قانون رعايةة المعةوقين رقةم ) منحت

لتلبي التربوية والتعليمية واألنشطة  الحق للمعاقين في التربية والتأهيل، عن طريق تقديم الخدمات

وتساعدهم على االنخراط في المجتمع، ومـمارسة حياتةـهم  احتياجاتهم، وتنمي قدراتهم ومهاراتهم

االجتماعـية والمهـنية والجـسدية كفـرد عادي، وضـمن لهم حقهــم في التأهيةل سةواء مةن الجانةب 

 المهني أو االجتماعي أو الطبي والتشغيل.

إلزام مؤسسات القطاع العام ، على "2007األشخاص المعاقين لعام  حقوقون قانونص 

 50عامال  وال يزيد على  25والخاص والشركات التي ال يقل عدد العاملين في أي منها عن 

وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على  ،عامال  بتشغيل عامل واحد من األشخاص المعوقين

( من عدد العاملين فيها لألشخاص المعوقين %4نسبته عن ) ( عامال  تخصص ما ال تقل50)

األشخاص  المجلس األعلى لشؤون)شريطة أن تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك" 

 (.2007، المعوقين
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 2018(، 8)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاــــــ مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حتى المنهج في حياتية مهارات بضرورة تضمين المربون ومن أجل هذا الغرض طالب

وميوله  وقدراته مواهبه عن ته والكشفمساعد وذلك بهدف ينجح الطالب في تأدية عمله،

(Gamble, 2006)، تهتم المجتمعات المعاصرة بنوعية الحياة التي يعيشها األفراد المعاقين، و

كبيرة لتحسينها وذلك تطبيقا  لمبادئ حقوق اإلنسان والعدالة اإلجتماعية، وتكافؤ  وتبذل جهودا  

المجتمعات المحلية لحماية الحقوق المدنية، الفرص وقبول التنوع ومناهضة التمييز، ولهذا تسعى 

 (.4200وتحسين أنماط الحياة لهؤالء األفراد من خالل تقديم الخدمات لها )الخطيب، 

( مةةن %4ووجةةود قةةوانين إلزاميةةة للجهةةات الحكوميةةة والقطةةاع الخةةاص بتعيةةين مةةا نسةةبته )

والقطاعةات ال تنفةذ  األشخاص ذوي اإلعاقات ضمن طواقمها، إال أن الكثيةر مةن هةذل المؤسسةات

( وظيفة في المؤسسات المختلفة الخاصة منهةا والعامةة لتفعيةل 500هذا البند، ومع ذلك تم تأمين )

 بحاجةة عقليةا المعةوقين أن األشخاص ذإ (.2012مجتمع األردني )الرواشدة، دور المعاقين في ال

 كةوجليس فقةد أشةارت علةى االسةتقاللية واالعتمةاد علةى الةنف مهنيةة تسةاعدهم مهةارات إلةى تعلةم

(Kuigley, 2007) عتماد على أنفسةهم إلى أهمية انتقاء الخيارات المهنية التي تساعدهم على اال

تتضمن الخدمات االنتقالية كافة أنواع الخدمات التي تقدم لألشةخاص المعةوقين، و ،في سوق العمل

، حلةة مةا بعةد المدرسةةبهدف مساعدتهم على تحقيةق االسةتقاللية االقتصةادية واالجتماعيةة فةي مر

والتعلةيم بعةد الثةانوي، والعةيم المسةتقل، والتربيةة ومن هذل الخةدمات التةدريب المهنةي والتشةغيل 

المستدامة، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية المختلفة، ومن أجل مساعدتهم على االنتقةال يجةب 

يق والتعةةاون لتحسةةين التنسةةوذلةةك بوضةةع بةةرامج فعالةةة مةةن خةةالل فهةةم متطلبةةات أهليةةتهم للعمةةل 

 (.  Bell, 2007) الخدمات، وتجنب التداخل في الخدمات المقدمة

( منظومة متكاملة لتطوير البةرامج والخةدمات التربويةة المقدمةة 2011وقد اقترح الخطيب )

لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية ضمن األبعاد التالية: الرؤية والفكر والرسةالة، والبةرامج والخةدمات 

، والبيئةةة التعليميةةة، والتقيةةيم، والةةدمج والخةةدمات اإلنتقاليةةة، ودعةةم وتمكةةين ومشةةاركة التربويةةة

مسةاعدة الطالةب  تهدف برامج االنتقال إلى تحقيةقإذ  ،األسرة، واإلدارة والعاملين، والتقييم الذاتي

 للتعرف على احتياجاته واهتماماته وتحديد خياراته وأولوياتةه، وإعةداد الطالةب وأسةرته للوصةول

إنشةاء عالقةة بةين الطالةب ودة والمتاحةة فةي المجتمةع المحلةي، إلى االسةتفادة مةن الخةدمات المسةان

إتاحة الفرص لذوي اإلعاقةة ، وومجتمع اإلنتاج واألعمال لمعرفة الفرص المتاحة في سوق العمل

للتعةرف علةى فةرص التعلةيم مةةا بعةد المدرسةي، وإشةراخ أطةةراف أخةرى مةن مؤسسةات المجتمةةع 

في عملية إعداد ذوي االحتياجات الخاصة وتعريف مختلف المؤسسات بمسةؤولياتها،  بشكل منظم

وتوعيةةة ذوي االحتياجةةات الخاصةةة حةةول مةةا يمكةةن أن يواجهةةول مةةن تحةةديات فةةي مرحلةةة مةةا بعةةد 

تقةوم الخةدمات االنتقاليةة علةى دعةم ذوي . المدرسة سواء في اإلطةار االجتمةاعي أو ميةدان العمةل

يمكةن أن يكةةون  ،رحلةة مةا بعةد المرحلةة الدراسةية ليةتم االنتقةال بشةكل نةاجحاإلعاقةة العقليةة فةي م

الدعم لذوي اإلعاقة العقلية من خالل عمليةة محاولةة تحديةد قةدراتهم واحتياجةاتهم ومصةالحهم بمةا 

 . (Roberts; Bouknight & Karen, 2010) هايتناسب مع الكلية التي سيلتحقون ب

قدم لألشةخاص ذوي ت االنتقالية بأنها الخدمات التي تالخدما (Kirk, 2008)ويعرف كيرخ 

ف خةدمات االنتقةال بشةكل عةام علةى أنهةا  مةن حيةاتهم؛وذلك ألهميتها كجزء  اإلعاقة العقلية وتعةرف



 "...... تقييم الخدمات االنتقالية لألشخاص ذويــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1608

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 8)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

مجموعة من الخدمات تتضةمن بةرامج وعمليةات شةاملة تركةز علةى إعةداد الطةالب ذوي اإلعاقةة 

ى نحو يسةمح لهةم بتحسةين أدائهةم وتحقيةق درجةة وتيسير فرص التحاقهم بعالم ما بعد المدرسة عل

  .مالئمة من االندماج االجتماعي والعيم باستقاللية

مما سبق يمكن القول إن برامج االنتقال تمدف الفرد ذوي اإلعاقة بالمعلومات والمهةارات التةي 

 تسةةمح لةةه للعةةيم بةةأكبر درجةةة ممكنةةة مةةن االسةةتقاللية مةةن جهةةة وتفيةةد المجتمةةع المحلةةي مةةن جهةةة

وعلى الرغم من أن جميع التالميذ يحتاجون خدمات االنتقال خاصة في ظةل زيةادة درجةة  .أخرى

يحتاجونهةا بدرجةة اإلعاقةة العقليةة تعقيد متطلبات الحيةاة فةي مناحيهةا المختلفةة فةطن الطةالب ذوي 

 :(Alpern & Zager, 2007) أكبر من سواهم لعدة أسباب أهمها

 .يستفيدون من خدمات التعليمالعقلية اإلعاقة إن قلة من األفراد ذوي  .1

ن نسبة البطالة في أوساط الشباب ذوي اإلعاقة العقليةة تتجةاوز بةدرجات كبيةرة مثيلتهةا فةي إ .2

 .أوساط أقرانهم من غير المصابين باإلعاقة العقلية

نظةةةةرا  للصةةةةعوبات التةةةةي يواجهونهةةةةا وعوامةةةةل أخةةةةرى فةةةةطن مسةةةةتوى الخبةةةةرات المتاحةةةةة  .3

  .بشكل عام أقل من تلك المتاحة ألقرانهمعاقة اإلوتنوعها لألشخاص ذوي 

بشةةةكل اإلعاقةةةة ن مةةةا سةةةبق يسةةةتدعي تةةةوفير خةةةدمات وبةةةرامج منظمةةةة لألشةةةخاص ذوي إ

بشةةةكل خةةةاص لمسةةةاعدتهم فةةةي التغلةةةب علةةةى جوانةةةب اإلعاقةةةة العقليةةةة عةةةام ولألشةةةخاص ذوي 

 .القصور التي تحد من فرص العمل واإلندماج مع مجتمعهم

 ليةأنواع الخدمات االنتقا

 خدمات العمل .1

اختيار نةوع العمةل الةذي يريةد االنتقةال إليةه، ذوي اإلعاقة العقلية الحق في  األشخاصيمتلك 

 Canadian Centre onاسةةتنادا إلةةى قةةدرة صةةاحب العمةةل علةةى تةةوفير العدالةةة واإلقامةةة )

Disability Studies, 2004ممةا يتطلةب بةذل المزيةةد مةن جهةود المبذولةةة فةي هةذا المجةةال ،) 

سواء من المجتمع نفسه أم المنظمات التي تساعد في تقديم الخدمات االنتقالية لتوفير فرص العمةل 

لذوي اإلعاقة العقلية من خالل وضع االستراتيجيات التةي تركةز علةى تعةاون األطةراف المعنيةين 

 .بتقديم الخدمات االنتقالية لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية

 خدمات التعليم .2

أهميةة علةى  (Izzo & Lamb, 2003)ركز  إذنظام التعليم لسن الرشد،  جانبليشمل هذا ا

 إذ ،بدء التخطيط للمرحلة االنتقالية والخدمات التي تقدم لهةا فةي وقةت مبكةر فةي المدرسةة الثانويةة

 & Shroedel)) كمةةا وركةةـز ،يةةـجب أن تةةوفر هةةذل الخدمةةـات وتكةةون مجانةةـية وسةةهلة المةةـنال

Geyer, 2000 لةك لتحقيةق نتةائج تركيةز المعنيةين باالنتقةال علةى الخطةة االنتقاليةة وذ على أهمية

 انتقالية جيدة.
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 خدمات المعيشة .3

انتقال األشخاص ذوي على أهمية ( Hendey & Pascall, 2001) هندي وبسكول ركز

أو اإلعاقات العقلية للعيم المستقل، وتوفير الخيار أمامهم ما إذا كانوا يفضلون العيم مع آبائهم 

 عن منزل العائلة. بعيدا  

 خدمات الحياة االجتماعية .4

مجموعةةة واسةةعة مةةن نتةةائج العمليةةة االنتقاليةةة لألشةةخاص ذوي اإلعاقةةة  جانةةبيشةةمل هةةذا ال

العقلية، بمةا فةي ذلةك أنشةطة الترفيةه والتسةلية المجتمةع، والعالقةات االجتماعيةة والةزواج واألبةوة 

 ,Lehman; Clark; Bullis; Rinkin. & Castellanos)واألمومةة عنةد مرحلةة البلةو  

2002). 

 التخطيط للخدمات االنتقالية لذوي اإلعاقة العقلية .5

( Carter; Lane; Pierson & Glaeser, 2006بةين كةارتر والن وبيرسةون وجالسةر )

 أن آباء ذوي اإلعاقة العقلية ال يمتلكون الثقة الكافيةة بةأن األشةخاص ذوي اإلعاقةة العقليةة قةادرين

علةةى تقريةةر حةةق مصةةيرهم فةةي االنتقةةال للحيةةاة مةةا بعةةد التعلةةيم، ممةةا سةةاهم فةةي تقلةةيص الخةةدمات 

وأوضح أن الخدمات االنتقالية تختلةف مةن فةرد  خةر وذلةك يعةود  ؛والفرص المتاحة لهم لالنتقال

تمتلكهةا اإلمكانيات التةي و العمر والجنس والعرق والوضع االجتماعي واالقتصادي، إلى اختالف

علةةى أن أهةةم مرحلةةة فةةي  (O’Brien, 2006)وأكةةد أوبةةرين  رسةةة لةةذوي اإلعاقةةة العقليةةة.المد

الخدمات االنتقالية هي مرحلة التخطيط الدقيق، ولهذا يجب أن تكون عملية التخطيط شاملة لجميع 

ذوي اإلعاقةة الخطوات التي يجب إتباعها مع مراعةاة جميةع األدلةة المتعلقةة بمهةارات األشةخاص 

فمةن المسةلم بةه أن التقييمةات  ،حصيلهم ومستوى إعةاقتهم، وصةحته وأدائهةم االجتمةاعيوتالعقلية 

، بمةا فةي ذلةك كةل جوانبالمطلوبة في هذل العملية تحتاج إلى التركيز على مجموعة واسعة من ال

، وتقييمةةه. هةةذل ذوي اإلعاقةةة العقليةةة األشةةخاص مةةن مقةةدار العجةةز الفعلةةي فةةي تحديةةد المهةةارات

بعين االعتبار كال من األسرة، والشخصية، والسياق االجتماعي، مةن أجةل تسةهيل  التقييمات تأخذ

 عملية االنتقال لألشخاص. 

 في الخدمات االنتقالية األخصائي اإلجتماعيدور المرشد المدرسي و

 دور المرشد المدرسي في الخدمات االنتقالية .1

يمكةةن تقةةةديمها  إن مةةن الضةةروري أن يةةتم تعلةةيم مرشةةدي المةةةدار  حةةول الخةةدمات التةةي

 ,Beecher; Rabe & Wilder) لألشةخاص ذوي اإلعاقةة العقليةة فةي مرحلةة مةا بعةد التعلةيم

كمةا يجةب علةةى مرشةدي المةدار  والمراكةةز أن يكونةون علةى درايةةة ببةرامج الخةةدمات  ،(2004

مةن الممكةن أن تشةمل الخةدمات االنتقاليةة  إذ ،االنتقالية المتوفر فةي المنطقةة المحيطةة باألشةخاص

 . (Deshler; Schumaker & Bui, 2003انتقال ذوي اإلعاقة العقلية توفير مهنةة مناسةبة لةه )

( مةنهج للجلسةات McEachern & Kenny, 2007ومن جهة أخرى وضةع مكششةرين وكينةي )
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علةةى  ذوي اإلعاقةةة العقليةةةاإلرشةةادية يتكةةون مةةن تسةةع جلسةةات موضةةوعية مةةن شةةأنها أن تسةةاعد 

ملية. وتتكون هذل الدورات من المواضيع المشتركة التي يتم مناقشتها مةع االنتقال إلى المرحلة الع

لتحقيةق أفضةل النتةةائج مةن الخةدمات االنتقاليةةة، وهةذل المواضةةيع  ذوي اإلعاقةة العقليةةةاألشةخاص 

هي: الوعي الذاتي، وتقرير المصير، ومزايةا العمةل، والعثةور علةى الوظيفةة المناسةبة، والمسةائل 

 ابالت.المالية، وعمل المق

 في الخدمات االنتقاليةدور األخصائي اإلجتماعي  .2

 أنةه يقةوم أو المعةاق، الطفةل لحيةاة االجتمةاعي األخصةائي بدراسة االجتماعية الخدمات تبدأ

 اإلصةابة باإلعاقةة، وكيفية ومهنية ودراسية بيئية ظروف من بالمعاق يحيط ما كل على بالتعرف

 األساليب وغيرها من المنزلية والزيارة كالمقابلة نيةالمه األدوات من مجموعة ذلك في ويستخدم

 األسةرة تواجه تواجهه أو التي المشاكل على التغلب في يساعدل حتى الفرد، خدمة في المستخدمة

 Clemetson, 2006).اإلعاقة ) بهذل اإلصابة نتيجة

 االنتقال التحديات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية عند تلقي خدمات

عنةد  (Brinckerhoff, 1996)واجه األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية العديد مةن التحةديات ي

 تلقي الخدمات ومنها:

تحسين وتطوير الخدمات الهادفة لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة لالنتقال من المدرسة إلى  −

 العمل بكفاءة أكبر، ولعيم حياة أكثر استقاللية في مجتمعاتهم.

 المجتمع نحو األفراد المعاقين. تعديل اتجاهات أفراد −

تةةةوفير الخةةةدمات، والفةةةرص لألفةةةراد المعةةةاقين للمشةةةاركة التامةةةة فةةةي األنشةةةطة والخةةةدمات  −

 التربوية، والمهنية، والحياتية، المتاحة لألفراد العاديين.

 المشكالت الناشئة من عملية االنتقال

وذلك لعدم ثقة عاقة العقلية تؤدي عملية االنتقال السيئة إلى حدوث نتائج سلبية على ذوي اإل

 (:Laugharne & Priebe, 2006مثل ) التي تلقونهاذوي اإلعاقة العقلية بالخدمات 

 خالل عملية االنتقال. الخدمات االنتقالية منذوي اإلعاقة العقلية  انسحاب األشخاص .أ

لد عن يو مما خدمات الرعاية الصحية النفسية منذوي اإلعاقة العقلية  األشخاص فك ارتباط .ب

 .ذلك مشكالت نفسية كبيرة

 .العالج اجتماعيا وانقطاعهم عن ذوي اإلعاقة العقلية انعزال األشخاص .ج

 من مركز تقديم الخدمات. ذوي اإلعاقة العقلية تسرب األشخاص .د

 ذوي اإلعاقة العقلية مع مقدمي الخدمات. عدم تعاون أباء األشخاص .ل
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ن من ذوي المعرفة والخبرة في تلبيةة احتياجةات عامليالويتم تقديم الخدمات االنتقالية من قبل 

وفريةةق العمةةل المسةةؤول عةةن هةةذل الخةةدمات يشةةمل منسةةقي التةةدريب  ،اإلنتقةةال الخاصةةة بةةالطالب

المهنةةي، منسةةقي التعلةةيم الخةةاص المهنةةي، منسةةقي العمةةل والدراسةةة، وغيةةرهم مةةن مراكةةز تقةةديم 

 ,Knapp, Perkins, Beecham, Dhanasiri, Rustin, & King)الخةدمات ذات الصةلة 

2007). 

في مرحلةة مةا بعةد المدرسةة، وهنةا يتوجةب لتلبية احتياجاتهم األشخاص ذوي اإلعاقة  يحتاج

العمةةل علةةى إسةةتراتيجية شةةاملة، سةةهلة التطبيةةق، للتعامةةل مةةع هةةؤالء األشةةخاص، لتمكيةةنهم مةةن 

والحصةول علةى المشاركة الفاعلة كبقيةة أفةراد المجتمةع، حتةى يسةتطيعوا االعتمةاد علةى أنفسةهم، 

ألهمية الخدمات االنتقاليةة فةي إعةداد األشةخاص ذوي اإلعاقةة العقليةة  اإلستقاللية الالزمة. ونظرا  

ن الحاجة واضحة إلجراء بحوث علمية حول مدى توفر هذل الخدمات في المجتمةع طلحياة الرشد ف

وي اإلعاقات العقلية الخدمات االنتقالية لدى ذ تقييمالمحلي.  لذلك جاءت هذل الدراسة للكشف عن 

 في األردن.

 مشكلة الدراسة

 النةةةداءات فةةةي مجةةةال التربيةةةة الخاصةةةـة مةةةن أجةةةل  ظهةةةرت فةةةي ا ونةةةة األخيةةةرة بعةةة 

 تطـةةـوير وتوسةةيع نطةةاق خدمةةـات االنتقةةـال لسةةن الرشةةد لألشخةةـاص مةةن ذوي اإلعاقةةات العقليةةة

(Stodden & Whelley, 2004)  ية فةى جميةع انحةاء المحل المراكزبدأت نظم   على ذلك. وردا

العالم تقديم خدمات للطالب من ذوي اإلعاقات العقلية إلعدادهم للحياة بعد هذل الفتةرة سةواء علةى 

، وفةي األردن ال (Neubert, Moon, & Grigal, 2004)المجةال التعليمةي أو مجةال العمةل 

ة للكشف عن واقةع تزال الحاجة قائمة للتركيز على بعد خدمـات االنتقـال، لهذا جاءت هذل الدراس

 في األردن. عقليا  الخدمات االنتقالية في مراكز رعاية المعاقين 

 : ةالتالي ض من هذل الدراسة طُرح األسئلةومن أجل تحقيق الغر

ما درجة تقيةيم الخةدمات االنتقاليةة المقدمةة لألشةخاص ذوي اإلعاقةة العقليةة مةن وجهةة نظةر  .1

 ؟ أولياء األمور

النتقاليةة المقدمةة لألشةخاص ذوي اإلعاقةة العقليةة مةن وجهةة نظةر ما درجة تقيةيم الخةدمات ا .2

 المعلمين؟

 هدف الدراسة

مةن وجهةة  ات العقليةةتهدف الدراسة إلى الكشف عن واقةع الخةدمات االنتقاليةة لةذوي اإلعاقة

فةةي األردن، وينبثةق مةن هةةذا الهةدف الرئيسةةي مجموعةة األهةةداف نظةر المعلمةين واوليةةاء األمةور 

 ة:الفرعية التالي

فةي مراكةز التربيةة الخاصةة  االنتقالية المقدمة لذوي اإلعاقات العقليةالخدمات  تقييمتعرف ال .1

 في األردن.
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الوقةةوف علةةى المشةةكالت الرئيسةةة التةةي يةةتم مواجهتهةةا فةةي تقةةديم الخةةدمات االنتقاليةةة لةةذوي  .2

 اإلعاقات العقلية.

ات االنتقاليةةة لةةذوي تقةةديم االقتراحةةات والتوصةةيات التةةي تسةةاعد علةةى تحسةةين نوعيةةة الخةةدم .3

 اإلعاقات العقلية.

 أهمية الدراسة

. الخدمات االنتقالية لدى ذوي اإلعاقةات العقليةةتكمن أهمية هذل الدراسة في سعيها إلى تقييم 

 من نتائجها الجهات ا تية: واأن يستفيد الباحثينوعليه يأمل 

سةة علةى إجةراء مزيةد مةن يتوقةع أن تشةجع هةذل الدرا إذفي ميدان التربية الخاصة،  عاملينال −

 الدراسات العلمية حول موضوع الخدمات االنتقالية.

مراكةز ذوي اإلعاقةةات العقليةة، وذلةةك بةاالطالع علةةى نتةائج هةةذل الدراسةة وتوصةةياتها األمةةر  −

 الذي قد يؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات االنتقالية.

الدراسة مةن مسةتوى وعةي  يتوقع أن تزيد نتائج هذل إذأسر األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية،  −

 األسر لطبيعة الخدمات االنتقالية وأهميتها.

 مصطلحات الدراسة

 هةةةي الخةةةدمات التةةةي تقةةةدم النتقةةةال الطةةةالب ذوي اإلعاقةةةة العقليةةةة  الخددددمات االنتقاليدددة:

 مةةن المرحلةةة المدرسةةية إلةةى مةةا بعةةدها، وتتمثةةل بأنشةةطة بعةةد المدرسةةة والتةةي تتضةةمن التةةدريب 

لمستمر، وخدمات البالغين، والعيم المستقل، والعمل، والمشةاركة فةي المجتمةع المهني، والتعليم ا

(Ohio Legal Rights Service, 2005.) 

وتعةةرف إجرائيةةا: بأنهةةا الخةةدمات التةةي تهةةيء النتقةةال األفةةراد ذوي اإلعاقةةات العقليةةة مةةن 

ددة فةي أداة الخاصةة بهةم، كمةا هةي محةالمرحلة المدرسية إلى ما بعدها في المراكةز والمؤسسةات 

والتةةي تشةةمل علةةى خةةدمات التةةدريب المهنةةي والخةةدمات النفسةةية واإلنفعاليةةة والمهةةارات  دراسةةةال

 الحياتية واألسرية واإلندماج والمشاركة في المجتمع والخدمات الثقافية والمعرفية.

والسةلوخ التكيفةي  هي تدني ملحوظ فةي كةل مةن القةدرات الوظيفيةة الذكائيةة اإلعاقة العقلية:

التكيفية وتنشأ هذل اإلعاقةة قبةل  ما هو معبر عنه في المهارات الذكائية، واالجتماعية والمهاراتك

. ((American Association of Mental Retardation AAMR, 2002سةنة  18سةن 

فةي مراكةز اإلعاقةة العقليةة بنةاء  الملتحقةينمن الناحيةة اإلجرائيةة هةم األشةخاص  ن عقليا  يوالمعوق

 م من الجهات المختصة.على تشخيصه

 الدراسات السابقة

مةن دراسةات تناولةت موضةوع الخةدمات  البةاحثينيستعرض الجةزء الحةالي مةا توصةل إليةه 

 االنتقالية.
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"تسةهيل عمليةة تقةديم الخةةدمات   Brzezinski, 2010) &(Fierودر  فيةر وبزاسةناكي 

على عينةة تكونةت مةن جامعةات،االنتقالية ألصحاب اإلعاقات العقلية لالنتقال مةن المةدار  إلةى ال

هةةدفت الدراسةةة إلةةى بيةةان أبةةرز إذ وتقةةديم استشةةارات لهةةم".  ،بواليةةة فرجينيةةافةةي  ،اسةةرة (35)

المشكالت التي تواجه المعاقين عقليا أثناء مرحلة االنتقال من الحياة الثانوية إلى الجامعات، وأهةم 

لةةيهم، وتوصةةلت إلةةى أن التخطةةيط السةةبل االستشةةارية التةةي يمكةةن تقةةديمها لتسةةهيل هةةذل المرحلةةة ع

المبكر لهذل المرحلة من شأنه إن يقدم الكثير من المساعدة لهم في تخطي هذل المرحلة، كمةا بينةت 

 أن التخطيط الجيد من شأنه أن يحسن من نوع الخدمة المقدمة لألصحاب اإلعاقات العقلية.

نتقاليةة المقدمةة فةي العالقةة بةين الخةدمات االفقةد در  " (Johnson, 2010)أمةا جونسةون 

المةةدار  الثانويةةة للطلبةةة ذوي اإلعاقةةات العقليةةة مةةع تةةأثيرات عمليةةة التوظيةةف". حيةةث هةةدفت 

الدراسة إلى بيان تصورات األهةالي عةن الخةدمات االنتقاليةة لةذوي اإلعاقةات العقليةة المقدمةة فةي 

دراسةةة مةةن بعةة  المةةدار  الثانويةةة. وأجريةةت الدراسةةة فةةي الواليةةات المتحةةدة، وتكةةون مجتمةةع ال

بلةةغ عةةدد  إذالعةةائالت فةةي منطقةةة جنةةوب واليةةة أريزونةةا، والتةةي قةةد تةةم اختيارهةةا بشةةكل عشةةوائي 

توصةلت الدراسةة  ( عائلة، واستخدمت الدراسة تحليل االنحدار للتوصل إلةى النتةائج.99أفرادها )

مرتبطةةة  إلةةى أن مسةةتويات مرتفعةةة مةةن الخةةدمات االنتقاليةةة المقدمةةة لةةذوي االحتياجةةات العقليةةة

بمستوى تصورات األهالي فيما يتعلق بالتغير االجتماعي، وذلك من خالل تقةديم األدلةة التجريبيةة 

 حول تقديم قرارات تعليمية فعالة لزيادة فرص التدريب المهني لدى الطالب.

( Baer; Robert; Daviso; Queen; Flexer, 2011) وكانةت دراسةة بيةر وآخةرون

ات االنتقالية المقدمة لذوي اإلعاقات العقليةة". وهةدفت إلةى بيةان مةدى بعنوان "مدى مالئمة الخدم

مالئمة الخدمات االنتقالية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقات العقلية مةع البةرامج المقدمةة فةي المرحلةة 

الثانوية. وأجريت الدراسة في الواليةات المتحةدة، حيةث تكةون مجتمةع الدراسةة مةن مجموعةة مةن 

طالب مةن أولئةك  4500شرقية، حيث بلغت العينة ما يزيد عن ال يةات الشمالاألشخاص في الوالي

الذين تخرجوا من مدارسهم الثانوية. أظهرت الدراسة بأن الخدمات االنتقالية المقدمة للطلبةة ذوي 

اإلعاقة العقلية تتالئم مع البرامج المقدمة في المرحلة الثانوية. توصلت الدراسة إلى وجود فةروق 

ات االنتقالية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة العقلية والبةرامج المقدمةة فةي المرحلةة الثانويةة في الخدم

 تبعا لمتغير الجنس، والديانة.  

والتةةي كةةـانت  ودراسـةةـة سـةةـلوبر وبـيةةـكهام وكةةـالرخ وفرانكةةـلين ومـــةةـورن وجةةـزورث

 (Sloper; Beecham; Clarke; Franklin; Moran, & Cusworth, 2011)  بعـةـنوان

 "نماذج مةن الخةدمات االنتقاليةة المتعةددة ألصةحاب االحتياجةات الخاصةة ذوي اإلعاقةات العقليةة"

. فقد هةدفت إلةى مؤسسة  (150التي اجريت في الواليات المتحدة االمريكيةعلى عينة مكونة من )

الكشةةف عةةن وجةةود أدلةةة منطقيةةة علةةى أن معظةةم األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة يعةةانون مةةن وجةةود 

حيث بينةت الدراسةة مجموعةة مةن المعلومةات عةن  لخدمات االنتقالية المقدمة إليهم.إشكاليات في ا

العديةةد مةةن الخةةدامات االنتقاليةةة المقدمةةة لةةذوي االحتياجةةات الخاصةةة، كمةةا وأوضةةحت أهميةةة هةةذل 

الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقةة. وتوصةلت الدراسةة إلةى الخةدمات االنتقاليةة التةي تقةدم 

 ع تكون لها تأثير كبير فيهم، وتقدم لهم الفرصة لكي يطوروا أنفسهم.لهم على مدى واس

http://php.york.ac.uk/inst/spru/profiles/ps.php
http://php.york.ac.uk/inst/spru/profiles/sc.php
http://php.york.ac.uk/inst/spru/profiles/nm.php
http://php.york.ac.uk/inst/spru/profiles/lc.php
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حةول "الخةدمات االنتقاليةة  Campbell, 2011)  (Naugle &وفةي دراسةة ناغةل وكامبةل

في واليةة اريزونةا علةى  المقدمة ألصحاب اإلعاقة العقلية في أثناء انتقالهم إلى المدار  الثانوية"

مجموعة من االقتراحات واالسةتراتيجيات مةن قبةل ولت الدراسة تنا. ( مركز90) عينة مكونة من

تضةمنت والمرشدين للطليةة ذوي اإلعاقةات العقليةة لمسةاعدتهم فةي االنتقةال إلةى الرحلةة الثانويةة. 

العديةةد مةةن اإلرشةةادات التةةي تسةةاعد األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة العقليةةة فةةي أثنةةاء االنتقةةال، حيةةث 

فةةي لتحليةةل النتةةائج، وتمخضةةت الدراسةةة الةةى أن المرشةةدين اسةةتخدمت الدراسةةة المةةنهج التحليلةةي 

يقدمون إرشادات واقتراحات تتعلق بالطريقة التي يتم بها تقديم الخدمةة االنتقاليةة لألشةخاص ذوي 

وأوصت الدراسة بضرورة أن يتم القيةام بةطجراء دراسةات أخةرى حةول الخةدمات  اإلعاقة العقلية.

 العقلية. االنتقالية المقدمة لذوي االحتياجات

 وفةةي دراسةةة بعنةةوان "الخةةدمات االنتقاليةةة المقدمةةة للمةةراهقين ذوي اإلعاقةةات العقليةةة مةةن 

 لباهومةةةةةاخ وسبيشةةةةةي وبةةةةةارت ورجةةةةةو وبةةةةةوتن وفةةةةةوتي  "وجهةةةةةة نظةةةةةر مقةةةةةدمي الخةةةةةدمات

(Bhaumik; Sabyasachi; Barrett; Raju; Burton; Forte, 2011 فقد هةدفت لمعرفةة  )

نهةةا المةةراهقين ذوي االحتياجةةات العقليةةة، وأنةةواع الخةةدمات التةةي المشةةاكل الصةةحية التةةي يعةةاني م

يحتاجون إليها أثناء عملية االنتقال إلى هذل المرحلةة.أجريت الدراسةة فةي المملكةة المتحةدة، حيةث 

اعتمةةدت الدراسةةة المةةنهج التحليلةةي، وتكةةون مجتمةةع الدراسةةة مةةن مجموعةةة مةةن المةةراهقين الةةذين 

لةذوي اإلعاقةات  الدراسة أن ومراكةز تقةديم الخةدمات ، خرجتسنة 19-16 تتراوح أعمارهم بين

العقلية يشعرون بالقليل من جراء عدم وجود معلومات بشةأن التخطةيط للخةدمات االنتقاليةة، وذلةك 

 من أجل تقديم خدمات انتقالية أكثر تنسيقا .

التخطةةيط للخةةدمات االنتقاليةةة للطةةالب ذوي االحتياجةةات (Cort, 2011)  وبحةةث كةةورت

اصة. وقدم دليل للمدار  عن طريقة استخدام التخطيط لتقديم الخدمات االنتقالية للطالب ذوي الخ

علةى عينةة  في نيورخاء المختلفة في الواليات المتحدة االحتياجات الخاصة في المقاطعات واألحي

في يم المساعدة وقدم معلومات عن المصادر التي يمكن اللجوء إليها لتقد ،اسرة (150مكونة من )

وتوصلت الدراسة إلى أن عملية التخطيط للخدمات االنتقالية تتطلةب عمليةة مشةاركة  هذل األحياء.

بةةين الطةةالب وبةةين العةةائالت، وبةةين المجتمةةع المدرسةةي، وذلةةك مةةن أجةةل تقةةديم نشةةاطات انتقاليةةة 

 لهؤالء األشخاص.

ات ( تطوير أنموذج مقترح لتطوير البرامج والخدم2011وتناولت دراسة الخطيب )

التربوية المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية واألطفال ذوي اضطراب التوحد، في مؤسسات 

ومراكز التربية الخاصة في األردن، في ضوء المعايير العالمية. وتكونت عينة الدراسة من 

جميع مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في أقاليم المملكة الثالثة )الوسط، والشمال، والجنوب( 

لتي تقدم البرامج والخدمات التربوية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية واألطفال ذوي اضطراب وا

( مؤسسة ومركزا . استخدمت الدراسة أسلوب االستبيانات. وأشارت النتائج 153التوحد وعددها )

لبرامج فيما يتعلق باإلعاقة العقلية أن هناخ بُعدا  واحدا  كان ذا مستوى فاعلية مرتفع وهو: "بُعد ا

(. في حين أن هناخ ثالثة أبعاد كانت ذات مستوى فاعلية 0.75والخدمات" وبمتوسط حسابي )

(، وبُعد "التقييم" 0.66متوسطة وهي على التوالي: بُعد "البيئة التعليمية" بمتوسط حسابي )
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 2018(، 8)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاــــــ مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وباقي األبعاد 0.47(، وبُعد "اإلدارة والعاملين" بمتوسط حسابي )0.65بمتوسط حسابي )

عددها أربعة كانت ذات مستوى فاعلية متدنية وهي: بُعد "الرؤية والفكر والرسالة" بمتوسط و

(، وبُعدا "الدمج والخدمات 0.31(، و"مشاركة ودعم وتمكين األسرة" بمتوسط )0.32)

  ( لكل منهما.0.28االنتقالية"، و"التقييم الذاتي" بمتوسط )

 ; .Larkin; Jahoda)اكمـاهون وبيـرت وهـدفــت دراســــة الركــن وجــاهـودا ومـ

MacMahon. & Pert, 2012) اإلعاقة العقلية  إلى الكشف عن مصادر للشـبـاب من ذوي

والشباب األصحاء عند االنتقال من سن المراحقة إلى سن الرشد، أجريت الدراسة على المعتدلة 

( شاب من 20( سنة و)20-16( شاب من ذوي اإلعاقة العقلية والذين تتراوح أعمارهم بين )26)

غير المعوقين، أظهرت نتائج الدراسة أن الشباب من ذوي اإلعاقات العقلية هم أكثر عرضة 

ع الغرباء أو مع أقرانهم خارج مجموعة األصدقاء من الشباب الذين ال لمواجهة الصراع م

يعانون من اإلعاقة العقلية، وأظهرت أنهم يصفون ا خرين بأنهم سيئين، وينظرون إلى 

اإلجراءات األخرى كما أنها موجهة شخصيا ضدهم، وأظهرت أن النساء الشابات من ذوي 

راع من الشباب؛ أي أن الشباب من ذوي اإلعاقة العقلية اإلعاقة العقلية أقل احتماال إلحداث الص

 غالبا ما يكون هدفهم العدوان لمن هم خارج إطارهم اإلجتماعي.

 اسة الحالية عن الدراسات السابقةما يميز الدر

الكشةةف عةةن الخةةدمات تنوعةةت أهةةداف الدراسةةات السةةابقة، إذ هةةدف بعضةةها إلةةى التعةةرف 

 .Johnson, 2010)ات لتوظيفيهم، كدراسة جونسون )االنتقالية التي تقدم لذوي اإلعاق

تباينت أحجام عينة الدراسات السابقة أما الدراسة الحالية فقد تم اختيار عينة من أولياء أمور 

، حيث بلغت عينة اولياء 25-15األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية الذين تتراوح أعمارهم بين 

األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية لمدة ال تقل  ( معلم من معلمي101( ولي أمر و)99األمور )

 عن ثالثة سنوات.

استخدمت بع  الدراسات السابقة، االستبانة والمقابلة كأدوات لجمع البيانات مثل الركن 

 (.Larkin; Jahoda.; MacMahon & Pert, 2012وماكماهون وبيرت )وجاهودا 

هذا وقد أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في توضيح مشكلة الدراسة، وتنظيم 

األدب النظري، وتحديد حجم العينة المناسب، وبناء أداة الدراسة، واستخدام اإلحصاء المناسب 

 لمعالجة البيانات، ومقارنة نتائج الدراسات السابقة مع النتائج التي توصلت إليها هذل الدراسة.

يستعرض هذا الجةزء الجانةب العملةي للدراسةة مةن خةالل توضةيح العينةة وكيفيةة اختيارهةا، 

واألداة المستخدمة وتصميم الدراسة )المنهج المستخدم(، وأخيرا  األساليب اإلحصائية المسةتخدمة 

 لتحليل البيانات. 
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 مجتمع الدراسة

ي اإلعاقةةات العقليةةة ذوتكةةون مجتمةةع الدراسةةة مةةن جميةةع معلمةةي وأوليةةاء أمةةور األشةةخاص 

( سنة، المتواجدين في مراكز التربية الخاصة الحكومية في 25-15والذين تتراوح أعمارهم بين )

 .  (352وعددهم ) عمان باألردن

 عينة الدراسة

أوليةةاء أمةةور األشةةخاص ذوي اإلعاقةةات العقليةةة الةةذين تتةةراوح تكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن 

( أب، وكةةذلك 39( أم و )60( ولةةي أمةةر مةةنهم )99)، حيةةث بلةةغ عةةددهم 25-15أعمةةارهم بةةين 

( 101األشخاص ذوي اإلعاقات العقليةة وعةددهم ) الدراسة من مجموعة من معلمين عينة تكونت

العينةة بشةكل عشةوائي مةن مجتمةع الدراسةة، حيةث اسةتمرت فتةرة التطبيةق  . وقةد تةم اختيةارا  معلم

 ( توضةةح وصةةةفا  7(، و)6(، و)5و) (،4(، و)3والجةةداول ) 2016شةةهرين )أذار ونيسةةان( لعةةةام 

 لخصائص العينة.

 .توزيع أفراد عينة الدراسة ألولياء األمور والمعلمين: (1جدول )

 عدد المعلمين أولياء األمورعدد  المركز الرقم

 3 6 .مركز األمل للتربية الخاصة 1

 12 16 مركز نازخ الحريري 2

 10 12 مركز الهالل للرعاية والتاهيل 3

 14 11 التاهيل والتشغيل المهني / الرصيفةمركز  4

 14 10 مركز الشابات المسلمات 5

 6 13 مركز الحاجة رفيقة 6

 6 10 مركز الرازي للتربية الخاصة 7

 19 8 مركز الكرخ للرعاية 8

 10 6 مركز بيت اللقاء 9

 7 7 المدينة العربية للرعاية الشاملة 10

 101 99 المجموع العام

 سةأداة الدرا

لتحقيق أهةداف الدراسةة تةم تصةميم أداة اسةتبانة يجيةب عنهةا المعلمةون وأوليةاء األمةور عةن 

الخةةدمات االنتقاليةةة لةةذوي اإلعاقةةات العقليةةة فةةي المملكةةة األردنيةةة الهاشةةمية. حيةةث إعتمةةد تقيةةيم 

لتصةميم فقةرات  (Larkin; Jahoda.; MacMahon. &  Pert, 2012) دراسةةعلى  الباحثين

 بالخطوات التالية: الباحثينوإلعداد اإلستبانة قام  ،االستبانة
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 1617ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اللطيف الرمامنة، وآخرون

 2018(، 8)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاــــــ مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلطةةالع علةةى الدراسةةات السةةابقة واألدب التربةةوي المتعلةةق بالخةةدمات االنتقاليةةة واإلعاقةةات  .1

 العقلية.

الخةدمات االنتقاليةة لةذوي اإلعاقةات  تقيةيمالكشف عةن  هوتحديد الهدف من تطوير االستبانة  .2

 العقلية.

الةذين  األشخاص ذوي اإلعاقةات العقليةةومعلمين مور األحديد العينة المستهدفة وهم أولياء ت .3

 .25-15تتراوح أعمارهم بين 

  .تقسيم االستبانة إلى مجاالت .4

 ؛ تحكيم االستبانة من أساتذة الجامعات من ذوي اإلختصاص .5

 إعداد االستبانة بصورتها النهائية. .6

 الخصائص السيكومترية لألداة

قام الباحثين بتوزيع األداة بصورتها األوليةة علةى عةدد مةن  األداة )صدق المحكمين(:صدق 

المحكمةةين مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس مةةن ذوي الخبةةرة والكفةةاءة للتأكةةد مةةن وضةةوح وسةةالمة 

وصياغة الفقرات وصالحيتها لقيا  ما صممت لقياسه، وإجةراء أيةة تعةديل مةن حةذف أو إضةافة 

حيةث تةم دمةج فقةرة مةن الفقةرات لمجةال التةدريب المهنةي، وتةم حةذف أو نقل من مجةال إلةى آخةر 

فقرتين من اإلستبانة وتم تعديل مةا عةددل خمسةة مةن الفقةرات لتصةبح اإلسةتبانة بالصةورة النهائيةة 

 ( فقرة.50( فقرة بدال  من )48تشتمل على )

ة علةى وللتحقق من صةدق بنةاء االسةتبانة ومجاالتهةا تةم حسةاب معامةل االرتبةاط بةين الدرجة

 .الفقرة والدرجة الكلية على المجال الذي تنتمي إليه، وارتباطها بالدرجة الكلية

 ثبات األداة

تم تطبيق المقيا  على عينة استطالعية ثم أعيد تطبيقه بعد أسبوعين علةى عينةة مكونةة مةن 

ص ( شةخ20( مةن المعلمةين ليصةبح العةدد النهةائي لعينةة التطبيةق )10( من أولياء األمور و)10)

تم اسةتخدام معامةل ارتبةاط بيرسةون للكشةف عةن ثبةات و الستخراج معامل الثبات بطريقة اإلعادة

األداة وكما تم حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية المحسةوبة بطريقةة سةبيرمان بةراون 

( يبةين معةةامالت االتسةةاق 4وتةم ايجةةاد معامةةل اإلتسةاق الةةداخلي بطريقةةة كرونبةاد الفةةا والجةةدول )

 لجميع مجاالت الدراسة.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 8)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

ثبات األداة باستخدام معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي )كرونباد ألفا( وطريقة : (2) جدول

 .اإلعادة والتجزئة النصفية

 المجال

  معامل االستقرار

 )ثبات األداة(

معامل التجزئة النصفية 

 المعدل

معامل االتساق الداخلي 

باستخدام معادلة 

 كرونباخ الفا

 أولياء أمور معلمين  أولياء أمور معلمين  أولياء أمور معلمين 

 0.91 0.95 0.92 0.93 0.73 0.74 التدريب المهني

 0.94 0.97 0.93 0.95 0.56 0.55 النفسي

 0.90 0.95 0.83 0.98 0.59 0.54 الحياتي

 0.90 0.96 0.85 0.93 0.56 0.62 االندماج

 0.88 0.95 0.80 0.97 0.70 0.59 الثقافي

 0.88 0.86 0.86 0.84 0.53 0.62 المشكالت

 0.96 0.96 0.93 0.95 0.61 0.63 الدرجة الكلية

(،  فيما يالحظ أن 0.95( أن أعلى معامل ثبات ألبعاد االستبانة بلغ )2يتضح من الجدول )

كن أن تسفر (. وهو ما يشير إلى إمكانية ثبات عالية للنتائج التي يم0.88أدنى قيمة للثبات بلغت )

 عنها االستبانة نتيجة تطبيقها.

 المعالجات اإلحصائية

( إلجةراء التحليةل المناسةب ألسةئلة SPSSاستخدمت الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 الدراسة وذلك على النحو التالي:

معامل ارتباط بيرسون الستخراج معامل الثبات للمقيا  بطريقة اإلعادة، ومعامل كرونبةاد  .1

 للتأكد من اإلتساق الداخلي للمقيا .ا، ألف

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .2

التةةي اعتمةةدت عليهةةا الدراسةةة مةةن خةةالل فقةةرات  سةةؤال الدراسةةةيتنةةاول هةةذا الفصةةل اختبةةار 

مةن وجهةة  الخدمات االنتقالية المقدمة لألشةخاص ذوي اإلعاقةة العقليةةتقييم االستبانة للكشف عن 

 .األمور والمعلميننظر أولياء 

: ما درجة تقييم الخدمات االنتقالية المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ولسؤال األالنتائج 

 من وجهة نظر أولياء األمور ؟ العقلية في األردن

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية 

للخدمات االنتقالية المقدمة لذوي اإلعاقة العقلية  أولياء األمور(دراسة )النسبية لتقديرات عينة ال

 في األردن.
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 2018(، 8)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاــــــ مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لتقديرات )أولياء  :(3) جدول

األمور( على المجاالت الفرعية للخدمات االنتقالية المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية في 

 .بة تنازليااألردن مرت

 المجال الترتيب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

 متوسطة 0.69 3.22 المهارات الحياتية 1

 متوسطة 740. 3.09 االندماج والمشاركة 2

 متوسطة 0.71 3.07 التدريب المهني 3

 متوسطة 730. 2.73 الخدمات الثقافية والمعرفية 4

 متوسطة 0.82 2.69 نفعاليةالخدمات النفسية واال 5

 متوسطة 0.60 2.97 الدرجة الكلية

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهميةة النسةبية لتقةديرات 3يظهر الجدول )

)أوليةةاء األمةةور( علةةى المجةةاالت الفرعيةةة للخةةدمات االنتقاليةةة المقدمةةة لةةذوي اإلعاقةةة العقليةةة فةةي 

( 3.22ات الحياتيةةة علةةى أعلةةى متوسةةط حسةةابي حيةةث بلةةغ )األردن، حيةةث حصةةل مجةةال المهةةار

(، وحصةةل مجةةال الخةةدمات النفسةةية واالنفعاليةةة علةةى أدنةةى متوسةةط 680.وإنحةةراف معيةةاري )

 .((0.82( وإنحراف معياري 2.69حسابي يبلغ )

: ما درجة تقييم الخدمات االنتقالية المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ثانينتائج السؤال ال

 من وجهة نظر المعلمين ؟ ي األردنالعقلية ف

لإلجابة عن هذا السةؤال تةم حسةاب المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة واألهميةة 

النسبية لتقديرات عينة الدراسة )المعلمةين( للخةدمات االنتقاليةة المقدمةة لةذوي اإلعاقةة العقليةة فةي 

 .كما هومبين في الجدول األردن

سابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لتقديرات )المعلمين( المتوسطات الح: (4) جدول

على المجاالت الفرعية للخدمات االنتقالية المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية في األردن 

 .مرتبة تنازليا

 المجال الترتيب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

 متوسطة 0.69 3.37 التدريب المهني 1

 متوسطة 580. 3.30 المهارات الحياتية 2

 متوسطة 690. 3.21 الخدمات النفسية واالنفعالية 3

 متوسطة 0.62 3.16 الخدمات الثقافية والمعرفية 4

 متوسطة 0.71 3.05 االندماج والمشاركة 5

 متوسطة 550. 3.22 الدرجة الكلية
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 8)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

ات المعيارية واألهميةة النسةبية لتقةديرات ( المتوسطات الحسابية واالنحراف4يظهر الجدول )

)المعلمين( على المجاالت الفرعية للخدمات االنتقالية المقدمةة لةذوي اإلعاقةة العقليةة فةي األردن، 

( وإنحةةراف 3.37علةةى أعلةةى متوسةةط حسةةابي حيةةث بلةةغ )التةةدريب المهنةةي حيةةث حصةةل مجةةال 

( 3.05توسةةط حسةةابي يبلةةغ )علةةى أدنةى ماالنةدماج والمشةةاركة (، وحصةةل مجةةال 690.معيةاري )

 .((0.71وإنحراف معياري 

مناقشة نتائج السؤال األول: ما درجة تقييم الخدمات االنتقالية المقدمة لألشخاص ذوي 

 من وجهة نظر أولياء األمور ؟ اإلعاقة العقلية في األردن

 ان درجة تقييم الخدمات االنتقالية المقدمة لألشخاص ذوي (3) يظهر من خالل الجدول

( 3.20من وجهة نظر أولياء االمور جاءت متوسطة بلغت ) اإلعاقة العقلية في األردن

( 3.37-2.97) بين ( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما0.51وبانحراف معياري )

االنتقالية ات (؛ ويعزو الباحثين هذل النتيجة الى ان الخدم0.69-0.58وبانحرفات معيارية )

اولياء االمور قادرين على تقرير مصير  عاقة العقلية من وجهة نظرالمقدمة لألفراد ذوي اال

 ةوذلك من خالل تقديم الدعم المتاح والخيارات المتاحى، أبنائهم في االنتقال للحياة مابعد تعليمهم

للخدمات االنتقالية من قبل المعلمين ألولياءاألمور ليتمكنوا من التكيف مع الحياة بسهولة أكبر 

( من خالل cort,2011وتتفق هذة الدراسة مع دراسة )كورت,استعداد للقيام بذلك. وليكونوا على

ان التخطيط للخدمات االنتقالية لألفراد ذوي األحتياجات الخاصة وتقديم المعلومات والدعم 

 ألولياء األمور تساعد تحسن الخدمات .

 المهنيمجال التدريب أوالً: 

متوسطة بشكل  أن إجابات أفراد عينة الدراسة كانتأظهرت النتائج المتعلقة بهذا المجال، 

 ، ويمكن تفسير هذل النتيجة بأن(3.74 –2.79تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين )عام إذا 

يقومون بنوع من الرقابة والمشاركة على عملية االعداد  ذوي اإلعاقة العقلية أهالي األشخاص

ى ذلك فأن أولياء األمور يركزون على الخدمات وعالوة عل، التدريب في حياة الفرد المهنيةو

األنتقالية منذ البدء في المدار  االبتدائية ولكن ليست بشكل المطلوب,السبب اعتمادهم بشكل 

التواصل المستمر مع مرشديهم، وكما وضح وعدم  ،رئيسي على المعلمين في هذا المجال

أهمية دور المرشد   (Roberts; Bouknight & Karen, 2010)روبرتز وبوكنايت وكارن

توضيح أهمية مركز الخدمات الخاصة وتوفير المعلومات حول خدمات التأهيل المهني التي  في

 يزودها المركز ويشجعهم على متابعة الخدمات المتاحة ألبنائهم بشكل مستمر.

 ثانيا: الخدمات االنتقالية النفسية واالنفعالية

أن إجابات أفراد عينة الدراسة كانت متوسطة بشكل  أظهرت النتائج المتعلقة بهذا المجال،

اعطاء (، وهذا األمر يتطلب 3.03 – 2.73عام إذا تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين )

وذلك من خالل ، ذوي اإلعاقة العقلية فرصة لمعالجة مشكلة قلة تثقيفهم حول إعاقتهماالشخاص 

دام الوسائل التي تسهم في عملية الرعاية فهمهم لطبيعة الصعوبات التي يعانون منها واستخ
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من جهة والميل إلى االنسحاب االجتماعي أو العدوانية من جهة والتكيف النفسي واالنفعالي لديهم 

بخدمات اإلرشاد النفسي  أخرى. لذلك تحرص المراكز على تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة

 المختلفة.

 ريةثالثا:  الخدمات االنتقالية والحياتية واألس

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا المجال، أن إجابات أفراد عينة الدراسة كانت متوسطة بشكل 

يشير إلى إن المشاركة  (، وهذا 3.44 – 3.05عام إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين )

التركيز بالخدمات األنتقالية والوالدية والرقابة في حياة األفرد ذوي اإلعاقة العقلية على األهتمام 

.وتتفق نتائج هذل اليومية أهم مايهتم به أهالي األفراد ذوي اإلعاقة العقليةحياتية والمهارات العلى 

والتي بينت أن مستويات مرتفعة من  (Johnson, 2010)الدراسة مع نتائج دراسة جونسون 

ي فيما يتعلق الخدمات االنتقالية المقدمة لذوي اإلعاقة العقلية مرتبطة بمستوى تصورات األهال

( والتي أظهرت أن مشاركة 2011بالتغير االجتماعي لديهم. كما تتفق مع نتائج دراسة الخطيب )

خصوصا وان هذا الجزء من المهام يرتكز على ودعم وتمكين األسرة كان ذا مستوى متوسط.

 والدية في البيت. الوالدين اكثر من المعلمين كون الطفل يقضي معظم وقتة مع

 ال االندماج والمشاركةرابعا: مج

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا المجال، أن إجابات أفراد عينة الدراسة كانت متوسطة بشكل 

 (، ويمكن تفسير هذل النتيجة بأن3.42 –3.01عام إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين )

الل الرد على أي الدعم الكبير الذي يقدمة المرشد واألخصائي األجتماعي ألولياء األمورمن خ

أسئلة اومخاوف ممكن أن تجول بذهنهم فيما يخص ارشادهم على مساعدتهم على القدرة على 

.وهذا مؤشر إلى أن اهتمام المراكز والمؤسسات يركز على التكيف والمشاركة في المجتمع

مهارات التواصل بشكل أكبر مما تركز على دمج األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية في مجموعات 

 ختلفة من أفراد المجتمع.م

 خامسا: الخدمات االنتقالية الثقافية والمعرفية

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا المجال، أن إجابات أفراد عينة الدراسة كانت متوسطة بشكل 

ويعزو الباحثين السبب أن (، 3.23 –2.80عام إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين )

خاصة تنفذ وتوفر أنشطة ثقافية وتربوية موجهة لألفراد ذوي المراكز ومؤسسات التربية ال

اإلعقة العقلية وذلك من خالل كادر مؤهل لتعليم وتدريب من خالل استراتيجيات تناسب األطفال 

ومن خالل ماتقدمة هذة المراكز ى االستجابة للمهارات اإلكاديمية تساعدهم علتعليمية  ووسائل

 شرات توعيةعامة تتعلق بمستقبا ابنهم.ألسر األفراد المعاقين عقليا ن

مناقشة نتائج السؤال الثاني: ما درجة تقييم الخدمات االنتقالية المقدمة لألشخاص ذوي 

 من وجهة نظر المعلمين؟ اإلعاقة العقلية في األردن
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ان درجة تقييم الخدمات االنتقالية المقدمة لألشخاص ذوي  (4) يظهر من خالل الجدول

( وبانحراف 3.22بلغت )من وجهة نظر المعلمين جاءت متوسطة  ة في األردناإلعاقة العقلي

( وبانحرفات معيارية 3.37-3.05) بين حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما( 0.55معياري )

االنتقالية المقدمة لألفراد ذوي  حثين هذل النتيجة الى ان الخدمات(؛ ويعزو البا0.58-0.71)

 تمحور حول التخطيط المسبق المرتكز على الخططنظر معلميهم  االعاقة العقلية من وجهة

وتثقيف األشخاص  التربوية الشاملة لجميع جوانب شخصية الفرد، األنتقالية المتضمنة في الخطة 

ومع هذا فطن  وأسرهم حول حقوقهم القانونية فيما يتعلق بخدمات الدعم المسؤولية المؤسسية.

ت تعاني من ضعف التخطيط وذلك يعود بشكل مباشر إالى قلة أغلب الخدمات األنتقالية الزال

جة وقد اتفقت هذل النتي الرقابة والمشاركة األبوية في حياة األشخاص ذوياإلاعاقة العقلية.

 ,Sabyasachi لباهوماخ وسبيشي وبارت  2011معالدراسة التي قام بها )

Burton,Bhaumik) 

 المهنيالتدريب أوالً: مجال 

متوسطة بشكل  ئج المتعلقة بهذا المجال، أن إجابات أفراد عينة الدراسة كانتأظهرت النتا

ويمكن تفسير هذل النتيجة بأن  ،(3.66 –2.84تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين )عام إذا 

ذوي اإلعاقة العقلية يتمتعون ببع  الخدمات التي توفرها المؤسسات المعنية، كما يتمتعون 

الحرص على الموارد والمصادر المهنية الضرورية مات التي تمكنهم من بدرجة متوسطة بالخد

المتاحة في سوق العمل، وتوجيههم لالستفادة منها عبر االستشارة الجيدة والتواصل المستمر مع 

 ,Roberts; Bouknight & Karen) مرشديهم، وكما وضح روبرتز وبوكنايت وكارن

ة مركز الخدمات الخاصة وتوفير المعلومات حول توضيح أهمي أهمية دور المرشد في  (2010

خدمات التأهيل المهني التي يزودها المركز ويشجعهم على متابعة الخدمات المتاحة ألبنائهم 

 .بشكل مستمر

 ثانيا: الخدمات االنتقالية النفسية واالنفعالية

وسطة بشكل إجابات أفراد عينة الدراسة كانت متت النتائج المتعلقة بهذا المجال،أن أظهر

وهذا األمر يتطلب مزيد من  (،3.00 – 2.81) اوحت المتوسطات الحسابية لها بينعام إذا تر

العناية والرعاية النفسية واالنفعالية، خاصة وأن بع  المعاقين عقليا يكون لديهم انفعاالت قد 

ية الخاصة يسببها أفراد المجتمع، وقد حصلت الفقرة التي تنص على تقدم مراكز ومؤسسات الترب

خدمات اإلرشاد النفسي لذوي اإلعاقات العقلية على أعلى متوسط ويمكن تفسير هذل النتيجة بأنه 

نقص المهارات النفسية واالنفعالية للطلبة المعاقين عقليا تفرض قيودا  خاصة على األطفال 

يرات اإلعاقة وتؤدي إلى ردود فعل واستجابات لدى ا خرين قد يصعب التمييز بين تأثيراتها وتأث

على النمو، مما يؤدي إلى عزل الطفل وتعرضه لإلزعاج والسخرية وشعور الطفل بالعجز 

وكما  وتدني مستوى مفهوم الذات من جهة والميل إلى االنسحاب االجتماعي أو العدوانية من جهة

هم أهمية دعم األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية لزيادة إدراك Clemetson, 2006))بين كلمستون 

 لذواتهم ومقدرتهم على التحكم بوضعهم ليمنحهم فرصة أفضل للنجاح عند االنتقال.
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 ثالثا:  الخدمات االنتقالية والحياتية واألسرية

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا المجال، أن إجابات أفراد عينة الدراسة كانت متوسطة بشكل 

وهذا يعكس أن األسرة الزالت  (،3.36 – 3.11عام إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين )

تشكل محور مهم في تقديم الخدمات االنتقالية فقد حصلت الفقرة التي تنص على تدرب مراكز 

ومؤسسات التربية الخاصة الطالب ذو اإلعاقة العقلية على كيفية االهتمام بمظهرل العام، يمكن 

تية التي يجب أن يتقنها اإلنسان بشكل تفسير هذل النتيجة أن المظهر العام من أهم المهارات الحيا

عام وذوي اإلعاقة بشكل خاص، ال سيما أن يحتاج هذل المهارة كل يوم فهو يرتدي وغير مالبسه 

يوميا، لذلك تحرص مؤسسات التربية الخاصة على أن تنمي هذل المهارة سواء بالتعاون مع 

 األسلة أو بشكل منفرد.

 ل االندماج والمشاركة في المجتمعرابعا : الخدمات االنتقالية في مجا

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا المجال، أن إجابات أفراد عينة الدراسة كانت متوسطة بشكل 

(، ويمكن تفسير هذل النتيجة بأن 3.53 –2.98عام إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين )

يط التربوي والحياتي لربط االندماج مع المجتمع يتطلب ممارسة أدوارا أكثر أهمية في التخط

نقاط القوة لدى األشخاص من ذوي اإلعاقة العقلية واحتياجاتهم، باإلضافة إلى العمل نحو تحقيق 

األهداف المختارة والتي تتعلق باالندماج بالمجتمع. وقد حصلت الفقرة التي تنص على تدرب 

هارات التواصل حصلت مراكز ومؤسسات التربية الخاصة الطالب ذو اإلعاقة العقلية على م

على المرتبة األولى، ويمكن تفسير هذل النتيجة في اهتمام مراكز ومؤسسات التربية الخاصة 

 الدور وممارسة على تأهيل األشخاص من ذوي اإلعاقة العقلية على الحياة االجتماعية

 .االجتماعي بشكل جيد

 خامسا : الخدمات االنتقالية الثقافية والمعرفية

ئج المتعلقة بهذا المجال، أن إجابات أفراد عينة الدراسة كانت متوسطة بشكل أظهرت النتا

ويمكن تفسير هذل النتيجة بأن  (،3.15 –2.91عام إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين )

جميع المراكز لديها برامج ومناهج تقدمها للطلبة، ولكن قد يختلف مستوى هذل البرامج من مركز 

 قد عقليا   للمعاقينالمعرفية والثقافية  الخدمات برامجتفسير هذل النتيجة بأن إلى أخر. ويمكن 

لذلك يعد المحتوى الثقافي للبرامج التي تقدم مهم جدا   نحوهم المجتمع واجبات من واجبا   أصبحت

، كما يساهم المحتوى المعرفي التدريب واستراتيجيات وأساليب يساعد في اختيار طرائق

 التفاعل تتضمن والتي االجتماعية المهارات من عقليا  كما   المعاق الطفل بإكساالمناسب في 

 وهو العاديين من غيرل وبين بينه أو عقليا   المعاقين وبين أقرانه بينه اإلنساني واالجتماعي اللفظي

 بالحياة. االنخراط في كبيرة يساهم بدرجة أن يمكن ما

 التوصيات

 بما يلي: نالباحثيفي ضوء نتائج الدراسة يوصي 
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إجراء المزيد من الدراسات ذات العالقة بالخدمات االنتقالية التي تركز على تحليل  −

مكوناتها، وتنفيذ تلك الدراسات من خالل المالحظات المباشرة، ودراسة األدوار الفعلية 

 التي يقوم بها المرشدون واألخصائيون اإلجتماعيون.

والتشريعات لتحسن الخدمات االنتقالية في مجال إجراء دراسة لتقييم مدى مساهمة القوانين  −

 اإلعداد المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة لسوق العمل.

إجراء دراسة للتعرف على وعي ومعرفة المعلمين في المؤسسات والمراكز الخاصة بذوي  −

 اإلعاقة العقلية بالخدمات االنتقالية وأهميتها لمستقبل األشخاص ذوي اإلعاقة.

تلزم أولياء األمور على التعاون مع المؤسسات والمراكز الخاصة  وضع أليات واضحة −

 باألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية في سبيل تفعيل تقديم الخدمات االنتقالية.

التخطيط المشترخ من قبل كل الجهات ذات العالقة لحل المشكالت القانونية والمجتمعية  −

  قالية للطلبة من ذوي اإلعاقة العقلية.والإلدارية والفنية التي تعيق تقديم الخدمات االنت
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