
 

 

 

 

 

 

 
– 

 
 

 

 

 
 
 
 

 دادإـع

 التربية الخاصة  أستاذ

 بنهــاجامعة  -كلية التربية

 رىـجامعة أم الق -كلية التربية

 ماجستير في التربية الخاصة 

 جامعة الملك سعود ومترجمة لغة اشارة

 

 



 وتطبيقاتها في مجال تأهيل االشخاص ذوي االعاقة  االنتقاليةالبرامج  يدـحمرية ـ/ سمأ، يـي حنفـعل /أ. د

  

(*) علي عبد رب النيب حنفي /أ. د
 (**)سعد ناصر بن محيد مسرية بنت أ/ &

  ملخــــــــــص

هدف البحث الحالي الى القاء الضوء على الخدمات االنتقالية واهميتها وكيفية التخطيي  
لهييا والف يي  عييي المايقييات التييي موالييم مقييدتق الخييدمات االنتقالييية للطيي   ال ييق   يييث م ييهق 
الخييييدمات االنتقاليييييية  ييييي الو يييييوا ل ليييييتق لية واالنتقيييياا للترلييييييق ميييييا  رييييد ال يييييانو   و التيييييد    

ى االعاقة، ومنميية الر قيات االلتماةيية، وااتييا  المهنية، واالنيدمال  يي الم تمي  لألشخاص ذو 
وإدا ة ال يينوا المالييية والةعاتيية ال ييحية  كمييا  كييا البحييث علييى التخطييي  ل نتقيياا النييال  والتييي 
مبييد  قتقييييق المةا ييق االنتقالييية وذليين   ميي  قيانييات الطاليي  ذو  اطعاقيية ومييدو ي نقييا  القييوة لدتيية 

تيالامم وميولم وا مباطها  متطلبات الرمق  ي الم تقبق والحيياة الم يتقلة والبيانيات ال خ يية وا 
وااللتماةييية والترليمييية، واهمييية م ييا كة الطاليي  والييةمم  ييي التخطييي  ل نتقيياا ومييدى ا مباطهييا 
فية قن اح االنتقاا  كما ذكة البحث اهمية إقامة ع قات قيي المد لة المؤل ات الم تماية وكي

اليدعق المقييدن مييي هييسس المؤل ييات امييا مادتييا  و مييي ايي ا مييو ية الخييدمات ذات ال ييلة لل ييخ  
 ذو االعاقة  ي  اا مخةلم مي المد لة ال انو ة  

 و ي ضوء محاو  البحث مق محديد عدد مي التو يات مي  همها ما يلي:
 طكمياا  الرمق على م ميق اط  د الية للط   ال ق وضراف ال يم  م يهق انتقيالهق

 الترليق او لوق الرمق  رد المة لة ال انو ة 

  مو ية قةامج ا شادتة للمرلميي و لة الط   ال ق وضراف ال م  لمناق ة م ياكق ط قهيق
 واالطفاا والةاشديي مي ال ق وضراف ال م  ووض  اطة ع لية للتغل  عليها 

 م    امرييية الملييين االليييتفادة ميييي قةنيييامج ال ييينة الت هيليييية للطييي   ال يييق وضيييراف ال ييي
 لرود، ونقق ابةامم الي ال امرات ال رودتة والرةبية

 الترليق الرالي، االشخاص ذوى االعاقة، ال ق وضراف ال م   :الكلمات املفتاحية
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Transitional programs and their applications  

in the field of rehabilitation of persons with disabilities 

 (deaf and hard of hearing persons as a model) 
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Abstract 
The present research aims to highlight the transitional. Services, 

their importance and how to plan them and identify obstacles that hinder 
providing these transitional services for deaf students. Transitional 
services contribute in independence and transition to post – secondary 
education or training persons with disabilities, developing social 
relations, profession choice, inclusion in society and financial affairs 
management, and health care. The research focuses also on planning for 
successful transition, that begins by the valuation of transitional stages, 
by collecting data of student with disability, writing his strengths, needs, 
tendencies, and their relationship with work requirements in the future, 
independent living, personal data, and social, educational data, and the 
importance of the participation of the student and his family in planning 
for transition, and extent of its correlation with transition success. The 
research mentioned also the importance of building relationships 
between school and community organizations, and ow to support these 
organizations, whether financially or through providing services for the 
person with disability in case that he graduates from secondary school. 
In light of research axes, there are some recommendations.  

 Working on designing educational plans for deaf and hard of 
hearing students, that facilitate their transition to complete their 
education, or to work after secondary school.  

 Providing counselling programs for deaf and hard of hearing 
students’ teachers and families, to discuss their problems and 
design therapeutic plan to confront them.  

 Making use of the grade rehabilitative program for deaf and hard 
of hearing students in king Saud university, and transfer its 
experiences to other Saudi and Arab universities.  

Key words: Higher education, persons with disabilities, deaf and hard 

of hearing persons.  
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   :ةــــــــدمــــمق

ذات  همييية  ييي  ييياة اذشييخاص ذوى اطعاقيية  ممييا ال شيين أيييم  ا البييةامج االنتقالييية مرييد
عامة وال ماية   كق ااص،  االنتقاا مي المة لة ال انو ة إلى موا لة الد الية  و عيالق الرميق 
هو اذك ة  همية  الن يبة لهيق، والقيد  ا مفيوا البداتية للتحضيية لهيسس البيةامج  يي وقي  مبكية  يي 

البةامج االنتقالييية  يهنيية  و الترليميية وريةهييا،  يياة ال يخ  ذو االعاقيية و  يتمة طيواا  يامييم الم
 ييتق إعييدادها مييي الييق الو ييوا إلييى نتييا ج و التييي مقييدن للطيي    المتنالييقةم موعيية مييي اذن ييطة 

 هييي،  و مييي المد ليية إلييى الحييياة الراميية  رييد االنتهيياء مييي المد لييةذو اطعاقيية  م ياعد علييى نقييق
 قينة و  مة لة مي ل نتقاااطعاقة  ذو   الط   لتهينة الم ممة اذن طة مي متنالقة م موعة
  نف م على االعتماد مي ليتمكي الرامة الحياة  ن طةإلى  المد لة ومي ، اةى إلى 

 ولوف يتناوا البا  اا  ي لياق عةضها للبةامج االنتقالية، المحاو  التالية:

 ة:ــاليــج االنتقــربامــف الــريــأواًل: تع
ترييييد االنتقيييياا  م ا يييية عمليييييم مولهييييم لتحقييييين نتييييا ج م ييييمق قطييييا  كبييييية مييييي الخييييدمات 

Leonard & Davis والخبةات التي مؤدى إلى التوظيف والرمق للمةاهقيي ال ق  لسلن  وض  

 ا االنتقيياا هييو   ييد الروامييق التييي مقتضيييها وم ييتلامها القييوانيي الفيد الييية  ييي البييةامج  (2007)
لألشيييخاص ذو  اطعاقييية، واليييس  يهيييدف إليييى مقيييدتق الم ييياعدة لألشيييخاص ذو  التةبو ييية الفةدتييية 

 اطعاقة  ي لد الف وة قيي ابةات المد لة ال انو ة وم تقبلهق ما  رد المد لة ال انو ة 
 Luft (2014)وقيد يبيد  االنتقياا  الن يبة لألشيخاص ال يق وضيراف ال يم  كميا  شيا  

ميييي ليييي الةضييياعة إليييى مة لييية البليييوف وريةهيييا، و مكيييي و ييي  االنتقييياا ميييي  ييييث المناليييبات 
والخبةات التي تمة قها الفةد، على لبيق الم اا عندما يبد  الطفق الم ي  و الف ن، وعنيدما يبيد  

 الطفق الترلق  ي المد لة  و الرمق  
قاليية  نهيا إليةاء تريةف البيةامج االنت Pooley & Woods (2015)ون يد  ا كيق ميي 

مغيييية كبييية  ييي  ييياة  رييو اذشييخاص ذو  اطعاقيية والم ييك ت النف ييية و لييةهق، عنييد انتقييالهق 
مييي المد ليية ال انو يية إلييى مة ليية البلييوف التييي مت يي   المة ليية المةهقيية وال ييابة  الن ييبة لألليية 

 وال خ  ذو االعاقة نف م 
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على  نها م موعة مي اذن يطة االنتقالية  جالبةام Field & Kohler (2003) و رةف
المنظمة لألشخاص ذو  اطعاقة التي مق م ميمها لتفوا مولهم نحو محقين النتا ج التيي مةكيا 
على مح يي التح يق اذكادتمي والوظيفي مميا ت يهق انتقيالهق ميي المد لية إليى  ن يطة ميا  ريد 

لة، والم يا كة الم تمايية، التيي المد لة، وكسلن الترليق ال امري والترليق المهني، والحيياة الم يتق
مولييييم لميرهييييا و يييين ا تيالييييات ال ييييخ  ذو اطعاقيييية، ميييي  اذاييييس  ريييييي االعتبييييا  نقييييا  القييييوة 

 والضر  و غبات ال خ  ذو االعاقة وميولم 
البيةامج االنتقاليية عليى ;Wilcox & Burris, Broyhill; Taylor (2017) و ريةف 

ميةاهقيي ذو  اطعاقيات ميي الترلييق ال يانو  إليى مة لية  نها المة لة التي ينتقق منها اذشخاص ال
البلوف؛ التي يوالهوا  يها م ؤوليات مترددة مي مغيية اذدوا  كاالليتق لية واالنتقياا للترلييق ميا 
 رييد ال ييانو   و التييد   ، ومنمييية الر قييات االلتماةييية، وااتيييا  المهنيية، واالنييدمال  ييي الم تميي  

 لةعاتة ال حية وإدا ة ال نوا المالية وا
هيي م موعية ميي البيةامج و ي ضوء ميا ليبن يؤكيد البا  ياا عليي اا البيةامج االنتقاليية 

ال يييق وضيييراف ال يييم   يييي  البييياتالمهنيييية واذكادتميييية واالليييتق لية التيييي مقيييدمها المرلميييات للط
الرمق،  المة لة ال انو ة إلى ال امرة  و إلى لوق مي  لق م هيق انتقالهي مي  ؛المة لة ال انو ة

  لةهي قناء على قد امهي و غبامهي وميولهي ومطلرات 
وهناك امفاق قيي البا  يي على  ا البةامج االنتقالية مةكا على إ داث مغيةات  يي  يياة 
اذشيييخاص ذو  اطعاقييية والتيييي ميييي ا لهيييا ييييتق مهينيييتهق   يييو ة لييييدة ل نتقييياا ميييي مة لييية إليييى 

مهنييييي واالنييييدمال الم تمرييييي والحييييياة الم ييييتقلة  اييييةى، مييييي ايييي ا  ن ييييطة منظميييية كالتييييد    ال
2014) Gumora,-(Moore  

 نهيا  Plan Transition Individual (ITP) و مكيي مرة يف الخطية االنتقاليية الفةدتية
وثيقيية اطييية مراونييية م ييمق مبرييا لنقييا  قييوة الطاليي  وا تيالامييم أيمييا يترليين  مة لتييم االنتقالييية، 

اوا للمد ليية الراميية، وايييا ات مييا  رييد المد ليية ال انو يية، والتييي م يياعد  ييي ضييماا الن يياح للييد
وال كي، والتةأيم، والايش الم يتقق، والتيي ييتق مضيمينها  يي الخطية الفةدتية الخا ية لفيق طالي  

1990) SNAUWAERT, & WHITE (Repetto;  
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عملييييم مقيييون علييييى التخطيييي  الم  يييق واليييدقين لتنفييييس البييييةامج  (ITP) الخطييية االنتقاليييية 
( لينة، ميي 14تقالية التي مند ل  يي البيةامج التةبو ية الفةدتية لفيق طالي ، وقيد مبيد  ميي ليي )االن

ا ا  الات الطال  التي مةكا على المقة ات الد الية، م ق البةنامج التةبو  المهني عليى  ا 
( ليينة، إذا  قيية الفة يين الم ييؤوا عييي البةنييامج 16يييتق م ديييدها ومحييدي ها ليينو ا،  و مييي عميية )

  ;Yanagimoto, & Hiruma (Mizutani (2002ةبو  الفةد  الس  ت ءن الطال  الت
و مكيييييي مرة يييييف الخطييييية االنتقاليييييية الفةدتييييية  نهيييييا اطييييية منف يييييلة عيييييي الخطييييية التةبو ييييية 

عليى شيكق وثيقية مقية  ميا إذا كياا  ومفيوا  IEP) )Individual Educational Planالفةدتية
الطاليي  مييؤه  لتلقييى اييدمات المييةاهقيي مييي قييةامج التييد    المهنييي عييي طة يين النقييا  والت يياو  

و يييتق إشيييةاك الطالييي   يييي  ،IEP  ييي ا الخيييدمات المناليييبة للطالييي  ميييي اييي ا التماعيييات  ة ييين 
  (Everson; Zhang & Guillory, 2001)  إعدادها كونها متحدد  ي ضوء قد امم و الامم
اطية ;Piercy & Fulk, Thompson (2000)إا الخطة االنتقالية الفةدتية كميا ذكية 

مكتوبية مترليين  اهتماميات الطاليي  وميوليم وم يياعد الطالي  علييى محقيين  هدا ييم  المة لية ال  قيية 
مي ا ا الترةف على نقا  القوة والضر  لدتم، والتيي مترلين  التيد    والترلييق والرميق والحيياة 

( ليينة  و  قييق، 16الم يتقلة، و نبغييي إ  اقهييا  و مضييمينها  يي الخطيية التةبو يية الفةدتيية  يي عميية )
 مبرا مقة ة الفة ن الم ؤوا عي البةنامج التةبو  الفةد  لل خ  ذو االعاقة 

ا علييييى م ييييا كة الطاليييي    ييييالتخطي  للخييييدمات االنتقالييييية ت يييي   ا تكييييوا شييييام ا ومؤكييييدا
ات االنتقالييية علييى ميييوا واهتمامييات الطاليي ، ولييسلن  هييي متطليي  و لييةمم، ومرتمييد  هييداف الخييدم

ميييو ية  يييةص الم يييا كة  يييي عمييية مبكييية لترلييييق كيفيييية الم يييا كة الفرالييية  يييي الخيييدمات االنتقاليييية 
 ( 2013وآاةوا  والحديد ، والةولاا )الخطي  وال ماد 
يق هيييسس ، متطلييي  البيييةامج االنتقاليييية وليييود اليييتةامي يات واطييي  لتنظييينميييا ليييب يييي ضيييوء 

الرملييييية للح ييييوا علييييى انتقيييياا نييييال  وب ييييي  ل مييييي  المةا ييييق مييييي ايييي ا مييييا ترييييةف  الخطيييية 
االنتقالية،  يث ن   القوانيي الفيد الية التي مي ضمنها قانوا مرليق اذ ةاد ذو  اطعاقة وض  
الخطيي  االنتقالييية للطلبييية الفبييا  عنييدما تكميييق الطاليي  عامييم ال ييياد  ع يية، وعلييى نحيييو دو   
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 رييد ذليين مييي ايي ا إد الهييا ومضييمينها  ييي قييةام هق التةبو يية الفةدتيية، ومييتق عييي طة يين  م ييتمة
 من ين اذن طة المولهة نحو محقين النتا ج والتي مراز االنتقاا 

 ال ــــة االنتقـــل عمليـــراحـــثانيًا: م

عليى عيدة  طية  Stanfield & Barnhart (2013)م تمق المةا ق االنتقاليية كميا  شيا  
مختلفيية منهييا االنتقيياا مييي البييي  إلييى المد ليية،  و مييي قةنييامج مرليمييي إلييى  ايية،  و االنتقيياا مييي 
مةاكا الةعاتة والت هيق إلى نظان الترليق الران  و إلى لوق الرمق، وهسس المة لة على وليم التحدييد 

هنيياك قضيياتا هامييم  مرتبيية مييي المةا ييق الهاميية التييي ت يي   ا مح ييق علييى اهتمييان ايياص، كمييا  ا
 ييي المةا ييق االنتقاليييية لألشييخاص ذوى اطعاقيية مترلييين  االلييترداد وإعييداد اطييي  انتقاليييم مييي قبيييق 
 المخت يي القا ميي على مقدتق الخدمات لهق، والتي م هق عمليم االنتقاا مي مة لة إلى  اةى  

 ويمكن ايضاح هذه المراحل على النحو التالي:

ت تخدن الخبةاء  ي م اا الطفولة المبكةة م طل  االنتقاا لي ية إلى  نوا  مختلفية ميي 
التغيييةات الخا لييية التييي تمكييي  ا محييدث ايي ا ال يينوات اذولييى مييي  ييياس الطفييق، م ييق االنتقيياا 

وكليى عليى نميو الطفيق  مي ن ا  إلى  اة  ي مة لة ميا قبيق المد لية التيي ميؤثة   يكق ملحيو 
ومطيييو س، وهنييياك  نيييوا   ايييةى ل نتقييياا كاالنتقييياا لة ييياا اذطفييياا وقيييد تكيييوا  ميييةا مرقيييدا لأللييية 

ميييي قبيييق المرلمييييي  و مقيييدمي الةعاتييية يتضييي  ومقيييدمي الخيييدمات، إا ليييق  ذو االعاقييية وال يييخ 
    كق مةا وب ي  ولهق، مما قد يؤثة للبيا على المدى البريد لل خ  ذو االعاقة

( 5-3ومتطليي  مة ليية االنتقيياا مييي قييةامج التييداق المبكيية إلييى قييةامج الطفوليية المبكييةة )
لنوات التوا ق الم تمة قيي لميي  اذطيةاف )اذليةة ومقيدمي الخيدمات(، إضيا ة إليى التغييةات 
ميييي  ييييث الح يييوا عليييى الخدمييية، وكيفيييية م يييا كة اذليييةة، والتوقريييات التةبو ييية والم ييياندة ميييي 

تيييي قيييدو ها مرميييق عليييى ضيييماا االنتقييياا ال يييهق والب يييي  إليييى قيييةامج الطفولييية مقيييدمي الخدمييية، ال
  ;Cushing, & Dunlap (Fox (2002المبكةة 
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واالنتقاا مي قةنامج التيداق المبكية تمكيي  ا تكيوا وقتيا م ييةا للضيغ  والم يقة النف يية 
لرميية   ا االنتقيياا مييي قييةامج التييداق المبكيية Yanhui 2010)) لأللييةة،  يييث  و دت د اليية

ال  ث لينوات  مية  يةل، ذنيم تقت ية عليى مهينية الفة ية  قي ، ولفنيم تخلين محيدتات لألطفياا 
و لةهق مي ا ا  مق القضاتا المترلقة  االنتقياا، كميا ت ي  عليى اذا يا ييي لمي  مرلوميات 
عييي  الييات اذليية وموقرييامهق  ثنييياء مة ليية االنتقيياا، مييي  ليييق وضيي  ومطييو ة  هييداف انتقالييييم 

 مي النا ية ال قاأية ومو ية ادمات مةكا على ا تيالات اذلةة منالبة 
و ي ملن المة لة تمكي  ا محيدث انتقياالت ريية متوقرية  يي قيةامج التيداق المبكية م يق 
االنتقيياا إلييى الم ت ييفى، وقييد مفييوا انتقيياالت منظميية ومحييددة كاالنتقيياا مييي البييي  إلييى   يياا 

مةكيييا مخةليييات االنتقييياا للطفيييق عليييى الففاتيييات االطفييياا ثيييق إليييى البيييي  ميييةة  ايييةى، و  ييي   ا 
والففيياءات التييي تمكييي  ا يترلمهييا  ييي التييداق المبكيية ل لييترداد للن يياح  ييي البييةامج ال ديييدة مييي 
ا ا قضياء  ريو الوقي   يي ملين البيةامج ميي  ليق التريةف عليى اذن يطة الةومينيية والمهنيييي 

ةكيا مهيا ات اطعيداد ميي هيسا النيو  عليى السيي ليتفاعلوا مريم و تفاعيق مرهيق، كميا ينبغيي  ا م
  اللر  م  اذاة ي وامبا  االن طة الةومينية والتحكق  ي االنفراالت

ومي  لق االنتقاا النال   ي ملن البةامج ينبغي ملقيى اذ يةاد و ليةهق التوليهيات واليدعق 
والتوا يق الفرياا مي المخت يي مي ا ا التن ين والتخطي  لهيسس المة لية  يي الوقي  المنالي  

أيما قينهق الس  ت اعدهق للترةف عليى لواني  القيوة ليدى الطفيق وا تيالاميم، وطيةق اليد ا  عيي 
 طفلهق ومنا ةة  قوقم  اطضا ة إلى ايا ات قةامج ما قبق المد لة وا تيالات الدعق اذلة  

 وهناك عدة خطوات لتحسين االنتقال في تلك المرحلة، وهي:
ي مة لة مبكةة مي  يياة الطفيق لمني  الم يك ت ال يلوكية ميي  يياة الطفيق البدء قتداق مبكة   -1

لمنيي  الم ييك ت مييي  ا م ييب  محييدتات م ييتمةة مييدى الحييياة، و تضييمي التييداق المبكيية ادميية 
الا ا ات المنالية  و ميي اي ا عميق  يفوف لأللية اليسيي ليديهق  طفياا  يغا  لترلييمهق  ك ية 

  ة  والخدمات الم اندة م ق م موعات اللر عي الر قات اذلة ة واط شاد اذل
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مرليق اذطفاا ال ق  ي وق  مبكة  ا ليلوكيامهق واييا امهق قيد تكيوا لهيا نتيا ج إت اقيية  -2
وللبية التي مي ا لها ممكي االطفاا االلتفادة مي لمي   نوا  النتا ج  ميا يتنالي  مي  

   مطو هق النما ي

مي الخييدمات ومقييدمي الةعاتيية واذليية، إقاميية ع قييات منظميية  ييي وقيي  مبكيية قيييي مقييد -3
 لتحديد ا تيالات الطفق لم اعدمم على االنتقاا النال  مي ا ا الرمق التراوني 

منمييية اط  ييا   ال قيية مييا قيييي الطفييق والرييالق المحييي   ييم، مييي ايي ا الت كيييد للطفييق  يي ا  -4
ة الرييالق الييس  تايييش  ييم هييو مكيياا إت يياقي  يييث إا ال قيية هييي  لييا  مطييو ة ال خ ييي
ال ليمة،  يث مرود مخةلات االنتقاا النال    كق مباشة للدو  الس  تقون  يم الواليداا 

  ومقدمي الةعاتة  ي الم تمرات والبينات التي تايش قها الطفق
   م  ي  مها ات  ن  القةا ات مي ا ا مو ية ايا ات مختلفة للطفق -5

لمييي  اذطفيياا الرييادييي وذو  االعاقييات عنييد انتقييالهق مييي المنيياا إلييى المد ليية تريياني 
م اكق مترددة، كونها متطل  إلةاء مغيةات  ي البينة المادتية والترليميية، و ظهية  ا هنياك  وا يد 
هامييية لرمليييية التخطيييي  المبكييية ل نتقييياا  الن يييبة لل ييياء واالمهيييات والمرلمييييي واالهميييية الفبيييةى 

ف هق، والتي قدو ها مرمق على اطن از والتطو   ي الم تقبق، و مكي  ا يو ة علماء لألطفاا  ن
النفس التةبو يي وريةهق مي القا ميي على الرملية االنتقالية ابةات مرليمية وطيةق لحيق الم ياكق 

 ذولياء اذمو   ي مو ية ضمانم النتقاا نال  وللس  ي ال نوات االولى مي  ياة الطفق 
ة انتقاا االشخاص ال ق وضراف ال م  ميي المنياا إليى المد لية لهيا االثية ومرد مة ل

الفبية  ي الرملية الترليمية، لسلن م تحن هسس المة لة االهتمان الخياص،  االليتمةا  ة  يي مقيدتق 
الخييدمات لألطفيياا ال ييق الييسيي ية ييدوا االنتقيياا مييي المنيياا إلييى المد ليية لييم  همييية كبيييةة والييس  

  Leonard, (Davis& (2007ا ن م  البينة ال ديدة تحقن ن اح التو 
 ا هنياك  ريو التحيدتات التيي محيوا دوا ن ياح عمليية  Mizutani (2002)وم ية د الة

االنتقاا مي المناا  و   اا االطفاا إلى المد لة، والتيي مترلين  رملييات التوا يق والترياوا ميا قييي 
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للتخطييي  ل نتقيياا، وعييدن قييد ة مقييدمي الخييدمات المييةبيي  ييي   يياا اذطفيياا والمرلميييي  ييي المييدا   
 للو وا ل مي  اذطفاا المتوالديي  ي المنازا والسيي تحتالوا للخدمات االنتقالية  

مكونييات لرملييية مييوا ة عييدة ( إلييى 2007) Perry Dockett&إضييا ة الييى ذليين ت ييية 
داد االطفيياا للييداوا المكييوا اذوا: الييتر :منهييا  االلييترداد المد لييي لألطفيياا مييي ذو  اطعاقيية

للمد ليية مييي ايي ا مييو ية الم ييا كة لهييق  ييي الف ييوا الد الييية والخبييةات الترليمييية، ومييي ايي ا 
م ييلي  الضييوء علييى م يياالت التطييو  المرةأييية واللغو يية نظييةاا ال مباطهييا  االلييترداد للييداوا إلييى 

ي واالنفرييالي مييي المد ليية لفا يية اذطفيياا،  اطضييا ة إلييى ال انيي  ال ييحي لهييق والنمييو االلتميياع
ا ا التفاعق م  اذاة ي، وم ة امهق م اس المواق  الترليمية م  عدن إهماا وم اهيق مهيا امهق 
اذكادتمية، المكوا ال اني: يترلين  اليترداد الميدا   الليت باا اذطفياا ميي ذو  اطعاقية قتيو ية 

يدعق الترليق والتي م هق  كا ة الت هي ت، ومقدتق الدعق والخدمات لأللة والم تم  المحلي الس 
  ي الترداد اذطفاا ل نتقاا إلى المد لة 

وعليى الييةرق مييي  ا اذليية ال ميااا لييديها مخيياوف كبيييةة   ي ا انتقيياا طفلهييق ذو اطعاقيية 
للمد لة لواء قبق وبرد االنتقاا، وهنا ت مي الدو  الفبية للمةشد التةبو   يي هيسس المة لية للرميق 

  ذو االعاقية ميي   ياا اذطفياا إليى المد لية االقتدا يية، ميي اي ا على من ين انتقياا ال يخ
من يييين ودييييادة االلتماعيييات التيييي مخيييت   االنتقييياا، والرميييق مييي   لييية اذشيييخاص ذو  اطعاقييية 

 );Mcintyre للت كد مي  ا  هدا هق واولو امهق الخا ة يتق مناولها  ي عملية التخطي  ل نتقاا

2010). igennaro,D & Fiese Wildenger; Eckert; 
الروامق المؤثةة   ;Hamolton, & Rawlinson Schischka (2012)وك ف  د الة

ميي اب ياء  (17) يي انتقياا اذطفياا ال يغا  ذو  اطعاقية للمد لية،  ييث  لة ي  مقيا  ت مي  
واذمهييات والمد ليييي، وطليي  ميينهق مقييدتق آ اء قبييق عمليييم انتقيياا  قنييا هق وبرييد داييولهق المد ليية 

ةت  رو المما ليات النالحية ميي التوا يق والترياوا قييي اذلية والميدا  ،  اطضيا ة إليى  ظه
عقيييد التماعيييات لتخطيييي  االنتقييياا، كميييا ميييق ميييو ية الفيييةص والت يييهي ت لألطفييياا وال يييماح لهيييق 
قا ا ات مترددة للمدا   ال ديدة التي ليتق انتقالهق إليها، كما مق مقدتق مرلومات ميي قبيق اذلية 
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 ليييي  يي نهق قييدموا الخدميية واالهتمييان المتميييا للطلبيية  ييي المييدا   والتييي كانيي  لييبباا  ييي عييي المد
 ن اح انتقالهق  رد داوا إلى المد لة 

,O’Brien) وم   همية قضية انتقاا ذو  االعاقات واا ة االشخاص ال ق،  وض  

 يمري ميي المنياا  ا هناك ند ة  يي الد اليات التيي مناولي  انتقياا اذطفياا ذو  الفقيد ال (2015
إلى المد لة على ولم الخ وص، كما مت    تةة االنتقاا لألطفياا ذو  الفقيد ال يمري  يالفتةة 
الر يييبية والم يييييةة للقليييين والضييييغ  والم يييقة النف ييييية لهييييق وذلييييةهق، ذنهيييق يت ييييفوا قيييينق   ييييي 

لييى مهييا امهق الوظييا   اطد اكييية والمفاةيمييية وال ييلوك التييوا قي نتي يية  قييدانهق لل ييم  ممييا يييؤثة ع
 االكادتمية وااللتماةية والتردادهق للداوا إلى المد لة 

ومي ثق ت تنتج البا  ياا  ا ال يةاكة قييي البيي  والمد لية هيي الراميق اذك ية  هميية  يي 
انتقيياا اذطفيياا ذو  اطعاقيية،  يييث مبييةز الرديييد مييي القضيياتا المترلقيية  انتقييالهق مييي المنيياا إلييى 

مي  اذليةة والمرلمييي واذطفياا  نف يهق  يوا اليترداد هيؤالء اذطفياا المد لية ميي اي ا النقيا  
ل ندمال  ي نظان المد لة الس  يتطلي  مريدت ت موا مية  يي البينية المادتية والترليميية للمد لية، 
 اطضييييا ة لرمليييييات التوا ييييق والتريييياوا مييييا قيييييي المرلميييييي  ييييي   يييياا االطفيييياا والمرلميييييي  ييييي 

نتقاا، وعيدن قيد ة  ريو مقيدمي الخيدمات عليى الو يوا إليى لميي  المدا   للتخطي  لرملية اال
 اذطفاا المتوالديي  ي المنازا والسيي تحتالوا لتلن الخدمات 

مرتبة مة لة المةاهقة المبكةة مة لة مضطةبة  ي نموها نتي ة للتغيةات النف يية وااللتماةيية 
نها مرمق على انتقاا المةاهقيي طك اقهق كمها ات الحياة الم تقلة،  ييث يبيد  الردييد ميي والمادتة كو 

الطيي   ذو  اطعاقيية قلقهييق ايي ا انتقييالهق إلييى المييدا   ال انو يية لمييا ت يية  مييي انتقييادات  ييادة مييي 
 الط   اذكبة منهق لناا،  اطضا ة إلى  روبة المواد الد الية  ي هسس المة لة 

مرييد قييةامج االنتقيياا الفراليية مييي المييدا   المتولييطة إلييى ال انو يية هييي التييي مةكييا لييسلن، 
عليييى إشيييةاك مرلميييي المييية لتيي  يييي مطيييو ة اذن يييطة االنتقاليييية ميييي اييي ا مقيييدتق مرلوميييات عيييي 
المدا   ال انو ة  اطضا ة إلى اك ا  الط   ذو  الفقد ال مري المهيا ات االلتماةيية ال زمية 

  ( Usinger, & Thornton, bal;Roy (2014 لتلن المة لة
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و  يي  التةكيييا علييى مهييا ات الييتخدان اذدوات التقنييية الم يياعدة التييي   ييبح  ليياء ال 
يت يييا  ميييي  يييياة الميييةاهقيي ذو  االعاقيييات وكيييسلن مهيييا ات  يييق الم يييك ت واليييد ا  عيييي  قوقيييم 

م وإ شيياد نف ييي ون ييةة ذامييم  تييى ت ييق إلييى االلييتق لية، كمييا ينبغييي  ا مقييدن لييم اييدمات مولييي
 ( ;Little, & Palmer, Wehmeyer; Seong (2015م  ق ت اعدس  ي االلتحاق  الرمق
 نييم مييي  لييق االنتقيياا  ,Ross, & Novakovic (2015)و تفيين ذليين ميي  مييا  وضييحم 

النيييال   يييي هييييسس المة لييية ينبغيييي علييييى المهنيييييي إعييييداد البيييةامج المتخ  ييية  التن ييييين مييي  مرلمييييي 
الم يا كة  يي وضي  وإعيداد الخطية االنتقاليية، وال ييان قا يا ات ميدانيية إليى الميدا   المدا   ال انو ية و 

ال انو ة قبق قدء عملية االنتقاا مي  ليق م ياعدة اذشيخاص ذو  اطعاقية  يي القيد ة عليى التي قلق مي  
البينييات ال ديييدة و  ةادهييا، ميي  التةكيييا علييى إك ييا  اذشييخاص ذو  اطعاقيية مهييا ات  ييق الم ييك ت 

لييد ا  عييي  قييوقهق ون ييةة ذوامهييق للو ييوا إلييى الايييش الم ييتقق، ميي  عييدن إهميياا وإرفيياا المهييا ات وا
 اذكادتمية وااللتماةية التي مةمب   الخبةات والمها ات المقدمة  ي المةا ق االنتقالية ال انو ة  

إلى  ا هناك  (,Alberta 2006م  مباد ة لألطفاا والمةاهقيي ) ,Luft (2012)و تفن 
 وات االنتقاا اذشخاص ذو  االعاقات مي المدا   اطعدادتة إلى ال انو ة كما يلي:اط
الت كيييد ميييي  ا الةاشيييديي ييييد كوا  يييي وقييي  مبكييية متطلبيييات المد لييية، ميييي اييي ا قيييةامج  -1

اط شيياد والترليييق والتخطييي  التييي مييؤد  إليييى الوظييا   المختلفيية،  يييث إا المنيياهج لهيييا 
المرلوميييات والتيييي م ييياعد الميييةاهقيي  يييي التريييةف عليييى  هميييية كبييييةة  يييي الح يييوا عليييى 

 الر قة قيي  هدا هق و   مهق ومرلق كيفية االلترداد لها 

اليييين قينيييية ت ييييتطي  المةاهيييين مييييي ا لهييييا ز ييييادة مرلمهييييق التييييي م يييي   علييييى مهييييا ة  ييييق  -2
 الم ك ت وإدا ة  مو هق 

لميييييواد الترليميييييية ماو يييييد الميييييةاهقيي قترلييييييق شيييييامق واليييييس  يتضيييييمي المهيييييا ات الحياميييييية وا -3
اذلالية،  يث إا المدا   مؤهق ال با  ذدوا  البالغيي التي ليتبنونها  اطضا ة إلى 

 ماو د ال با   الترلق اذلالي 
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 م  ي  المها ات والخبةات اذلالية للمةاهقيي ا ا المة لة ال انو ة ومتضمي: -4

  )التةكيا على ابةات الرمق )التد   ،  ماكي الرمق 

 فةص لدم هق  ي الم تم  مو ية ال 

  التمةا  ة الترليق الخاص والتد    على المها ات لل با  ذو  االعاقات 

 :التعليم اجلامعي لألشخاص ذوى اإلعاقة 
ز ادة التحاق اذشخاص ذو  اطعاقات  ي الترليق ال امري إلى عوامق  شيا  إليهيا  ترود

(2005) Horvath, & Retish Hitchings;  مترليين قتح ييي ليودة نوةيية الخيدمات علييى
 الم توى ال امري ومح يي الخدمات  ي المةا ق ال انو ة مي ا ا نظان الترليق 

 ,Thomas, & Godfrey (2008)م   Hellemn, & Flannery 201)(5و تفن كق مي 
 نم ينبغي على مؤل ات الترليق الرالي مرديق البينة ال اماية مي ا ا مو ية الت هي ت البينية 
مييي قنيياء الفليييات والت هييياات المنالييبة لألشييخاص الملتحقيييي  يهييا مييي ذو  االعاقييات، ومييو ية 

ة المقدميية، والحاليية إلييى موةييية  عضيياء الولييا ق الم يياعدة والتييي مرمييق علييى مقييدتق المييادة الرلمييي
الهينة التد   ية والط     كق عان  حقوق اذشخاص ذو  اطعاقة كونم يولد ضر   المرة ة 
والييوعي  حيين مليين الفنييات، كمييا  ا هنيياك عامييق يت ييب   ييي ضيير  مقييدتق الييدعق اليي زن لحقييوق 

 الخا ة الط   ذو  اطعاقة وهو التق لية ال امرات و ظهة  ي ال امرات 
ومميييا ال شيييين أيييييم  ا هييييؤالء اذشييييخاص ذو  اطعاقييييات يوالهييييوا  ييييروبات عديييييدة  ييييي 
ال امرييات والفليييات، ذا  رييو مليين ال امرييات ال مييااا رييية مهينيية  ييي قنا هييا التييي قييدو ها مرمييق 
يا  على  روبة التنقق   ب  عدن ولود الم اعد  و دو ات المياس المردة ليسو  االعاقيات وا و ا

وا مي إعاقيات ل يمية و يحية،  و إمكانيية الو يوا إليى الف يوا الد الية  و انخفياا السيي تران
ث لييات ال يية ، ميي  عييدن إرفيياا  ييروبة  رييو المييواد الد الييية لهييؤالء اذشييخاص، ولييسلن علييى 
 وليييياء اذميييو  واذشيييخاص  نف يييهق مرة ييية الخيييدمات المتا ييية التيييي تمكيييي الو يييوا إليهيييا لتحقيييين 

 هناك ايا ات  اةى مقدمة لألشيخاص ذو  اطعاقية مريةف قترلييق الفبيا   الن اح  ي هسس المة لة،
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والتي قدو ها ال مملن مكونات قو ة للتد    المهني، ولفي  مم    كق م ا م ليسلن، عيي طة ين 
مييو ية دو ات ومقييية ات ل ييييانة البيييوت وإ ييي  ها  و عيييي طة ييين  ن ييطة مة يهيييية لهواتيييامهق، كميييا 

 ات م يييق ميكانيكيييا لييييا ات والن يييا ة والحيييدادة،  و التيييد    عليييى مقتيييةح   يييكق محيييدود  ريييو اليييدو 
ال يكةما  ة واالليةاءات المكتبييية،  و االعمياا الفمبيومة ية، وعييادة ميا مفيوا الييدو ات التد  بيية لترليييق 
ا  يي التحياق عيدد كياف مينهق  يي  الفبا  ااضيرة  طلي  ميي الطلبية  نف يهق، وهيسا قيدو س يوليد قييودا

هق  ومي المهق  ا نبحث عي قةامج شاملة مي  لق مرلييق الفبيا  التيي تمكيي  ا هسس الدو ات لترليم
ا للتد    المهني  رد المة لة ال انو ة   مو ة قدا ق كاأية ل رق مرليمهق قدت ا ليدا

 ال ييم  وضييراف ال ييق الطيي   قبييوا قييةامج مييي الرديييد موالهييةو ييةى البا  يياا  ييي ضييوء 
 الفنيية والتةبيية المناليي ل قت ياد التةبيية  كليية الريالي الترليق قةنامج المملفة الرةبية ال رودتة م ق 

 ميي الردييد المكةمية  مكة التةبية كلية  ي ال ق للطالبات الرالي الترليق قةنامج نو ة، االميةة لامرة
الترلييق مرتبة م ةبة لامرة الملن لرود  يي  ،لاهم   ي عدن محقين  هدا ها  و مر ةها ال روبات

 الملين لامرية ميي تمانياا وهيسا إ مي الت ا   النالحة  ي هيسا الم ياا ي لل ق وضراف ال م  الرال
 لهييا مخ  ييية ل يياا عييدةوم ييكيق  اطعاقيية، ذو   اذشييخاص مرليييق قضييية  ييي الةا ييد قييدو ها لييرود
 الم ياندة الخدمات ول نة المناهج، ول نة الرلمية، الل نة: م ق ال م  وضراف ال ق قترليق ع قة
 الريان اي ا ال م  وضراف ال ق والطالبات الط    قبوا البدء  ي لهودها  ثمةت والتي إلخ،  

 ال ييم  وضييراف ال ييق والطالبييات للطيي   الت هيلييية ال يينة قةنييامج  ييي هييي1432/1433 ال ييامري
 مةشيي  ثيق ال خ يية، المقاقلية وإليةاء الرةبيية، اللغية  يي القبيوا ااتبيا  اي ا ميي وذلين  ال امرة،
  للبةنامج الرلمية الل نة  ددمها التي وال ةو  المرايية  رو ضوء  ي المقبوليي

 ال ييم  وضييراف ال ييق الت هيلييية للطيي   ال يينة لبةنييامج الد الييية الخطيية اعتميياد مييق وقييد
 ال ييييييييامري للرييييييييان ال ييييييييا رة   ل ييييييييتم ال يييييييياد  7/7/33  قييييييييق  قييييييييةا  ال امريييييييية م لييييييييس مييييييييي
 والتةبو يية، الم يياندة، الخييدمات مييو ية وميي   هييي24/5/1433 قتييا  خ المنرقييدة هييي،1432/1433
 والتحيياق للبةنييامج، الم ييتمة والتقييييق ال اماييية، البينيية  ييي الطيي   وانييدمال البةنييامج مفريييق وميي 

وميي   الت هيليية ال ينة التيازوا مميي التحضيية ة  ال ينة ال م  وضراف ال ق والطالبات الط  
 ه 1438-1437االولى  ي الران الد الي هسا التا  خ، مق مخة ج الد رة 
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 ي  ــــل املهنــــأهيــــالت 

ترتبييييية الت هييييييق المهنيييييي لألشيييييخاص ذو  االعاقييييية ميييييي اذميييييو  التيييييي محظيييييى  اهتميييييان 
المخت يي  ي م اا التةبية الخا ة، كوا  رو هؤالء اذشخاص تحياولوا اليداوا إليى ليوق 

المهنيييي مراونايييا ميييا قييييي المةشيييديي المهنيييييي  الرميييق  ريييد المة لييية ال انو ييية،  ييييث يتطلييي  الت هييييق
وإعييادة الت هيييق التييي مييي ا لهييا يييتق موةييية اذشييخاص ذو  اطعاقيية  ييوا المييوا د المتا يية  ييي 

   Campbe, & (Naugle (2010الم تم  المحلي 
و ريييد الت هييييق المهنيييي لألشيييخاص ذو  اطعاقيييية   يييد عنا ييية عمليييية الت هييييق المن ييييقة 

إلى ممكيي اذشخاص ذو  اطعاقية ميي االنيدمال االلتمياعي واالقت ياد   وال املة والتي مهدف
 ييي الم تميي ، مييي ايي ا مييد  بهق علييى مهنيية مناليي  ميييولهق والييتردادامهق وقييد امهق والتييي مرمييق 
ا منت يي ومرتميديي عليى  على إت اد  ةص عمق منالبة لهق والتي م اعدهق الا تكونوا  شخا ا

نييييي لألشييييخاص ذو  اطعاقيييية عقلياييييا االلييييا   ييييي مييييو ية مهنييييتهق  نف ييييهق، و رتبيييية الت هيييييق المه
الم تقبلية، كونهق يت فوا  انخفاا التح يق االكادتمي السى ت ر  مي ا لم منا  ية رييةس 
 يي م ياا الحيياة الرملييية وعيالق المهيي، وبالتييالي  ي ا ميد  بهق ومي هيلهق المبكيية عليى مهنية مرينيية 

 ).,Nicolae (2010بة، وليا د مي د لة إمقانهق المهنة ليو ة الوق  وال هد لترلمها  ي الف
كمييا ولييد  ا التييد    المهنييي تفيييد اذشييخاص ذو  اطعاقييات  ييي الح ييوا علييى نتييا ج 
وابيييةات إت اقيييية  يييي الم يييتقبق ميييي اييي ا الم يييا كة  يييي قيييةامج التيييد    المهنيييي،  ييييث ييييةمب  

ليي ليدى هيؤالء الطي     يكق كبييية التيد    المهنيي  رواميق مترلين  ا تماليية عيدن الت يية  الد ا
مييي المييدا   ال انو يية،  اطضييا ة إلييى التنبييؤ  الح ييوا علييى  لييو   علييى و  ضييق ممييي لييق يييتق 
م ييييا كتهق مييييي اذشييييخاص ذوى اطعاقيييية  ييييي الن يييياطات والتييييد    المهنييييي، وإعييييداد اذشييييخاص 

مطيو ة المهيا ات لوظيا   متطلي  قيد ات  قيق ميي شيهادة المة لية ال انو ية، والتةكييا عليى منميية و 
 ( Bakken & Obiakor, 2008لرمق مريي )

 نم ال مختل      نة مي  نات اطعاقية عيي ريةهيا ميي  نيات  ,Nardi (2001)ولقد  شا 
اطعاقة اذاةى مي  يث الفل فة واذلس التي تقون عليها قةامج الت هيق، وال مي  يث الخطوات، 
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 لييا   ييةد  و ا قةنييامج الت هيييق يهييدف إلييى ملبييية  وإنمييا  قيي  يةاعييى  ا الت هيييق دا مييا تقييون علييى
يا كيام ا  الحالات الت هيلية لأل يةاد اليسيي تخيدمهق البةنيامج  وليسلن ينبغيي دميج التيد    المهنيي دم ا
 ي النظان الترليمي دااق المد لة،  اطضيا ة إليى إ يدا  القيوانيي التيي محيث عليى م يكيق منياهج 

ي مرمييق علييى محمييق الم ييؤولية لتطبيقهييا مييي قبييق المرلميييي  ييي د الييية مترليين  التييد    المهنييي التيي
المدا  ، كميا ينبغيي محفييا م يا كة الطي   واذلية والمد لية قن ياطات التيد    المهنيي، لتفيوا 

 ( Steyn & Vlachos, 2011هسس البةامج  ي متناوا اذشخاص ذو  اطعاقة )
  مييي  مةا لهييا لييواء كانيي   يية همييية البييةامج االنتقال  يي ضييوء مييا لييبن يتضي  للبييا  يي

مهنية  و  كادتمية  و وظيفية والتي مهدف الي االلتق لية لل يخ  ذو االعاقية ودميج ملين الفنية 
ال انو ييية   يييي الميييدا  مقيييدتق قواعيييد واضيييحة للريييامليي  تقتضييييوهيييسا ميييا   يييي الترلييييق والم تمييي  

اطعاقية ميي  ليق مي هيلهق  و  ذمترلين  اذشيخاص  ة رالي ةوال امرات لفيفية مقدتق ادمات انتقاليي
  وانتقالهق ل وق الرمق  و إلى ال امرة مباشةة  رد مخةلهق مي المد لة ال انو ة

يا  المة لية ال انو ية،  يوالم اذشخاص ذو  اطعاقات م اكق ك يةة  ي الميدا  ، وا و ا
ن  ي ا قيةامج لواء  ي ملقي التد     ي ملن المة لة  و االنتقاا مي المد لة إلى لوق الرميق  ليسل

مييا  رييد ال انو يية لألشييخاص ذو  اطعاقيية ترتبيية موضييو  لييديةاا  البحييث وااللييتحقاق واالهتمييان لمييا 
تقدن قها مي ابيةات متفاملية متنالي  مي   عميا هق ميي اي ا الم يا كة  يي  ن يطة الترلييق المهنيي، 

  (De Clercq; Galand, & Frenay, 2017) والبةامج التة يهية  ي ال امرات
نتقاا النال  مي المد لة إلى الرمق هو الهيدف اذلاليي ل ميي  اذشيخاص ذو  اطعاقية،  اال

ولفي قدوا وليود قةنيامج انتقيالي واضي  المريالق ودوا وليود ميد    م يبن لهيق، ليي يتحقين الهيدف ميي 
  ,Nicolae) (2010 لرلهق عماال منت يي، وهسا قدو ة ت رلهق ترانوا مي البطالة عي الرمق

وبالتيالي ، يولييد عييدة  عتبييا ات ت ي  مةاعامهييا  المييدا   ال انو يية التيي مةريي   ييي مرا ييا 
 النتا ج اطت اقية لما  رد ال انو ة للط   ذو  اطعاقات ومنها ما يلي:

ينبغي م  ي  اذشخاص ذو  اطعاقة للم ا كة  ي التخطي  لألهداف لما  رد ال انو ة،  -1
 ت اقي الفبية على نوةية  يامهق ك شخاص  الغيي ذنم تمكي  ا تكوا لم اذثة اط
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االنتقيياا مييي المد ليية ال انو يية إلييى الترليييق ال ييامري  و لييوق الرمييق، يتطليي  مغيييةات كبيييةة  -2
 أيما يترلن  التوقرات والمتطلبات القانونية والوثا ن،  اطضا ة إلى  الة مقة ة الم ية  

ال  و غبامم، ومحديد  هداف الترليق ت    ا متضمي عملية التخطي  ل نتقاا ميوا الط -3
 ال امري، ومحديد الخدمات ال زمة ل نتقاا 

ال يييري لوضييي  مريييايية متنالييي  مييي   (IEP)ت ييي  عليييى  ة ييين الخطييية التةبو ييية الفةدتييية  -4
 مرايية المد لة واال تيالات الفةدتة للطال   ي المة لة االنتقالية 

مقدتق الم و ة واط شاد، والرمق  ينبغي وض  عنا ة منظمة لتح يي االنتقاا مي ا ا -5
التريياوني ميي  مؤل ييات الترليييق الرييالي ومؤل ييات الدوليية التييي مييي ا لهييا مرمييق عليييى 

 وض  التةامي يات  رالة ل نتقاا 

 Delercq; Galand, & Frenay, (2017)مي   ,Nardi (2001)و يي هيسا ال يدد، يتفين 
 نييم  ثنييياء ملييين المةا ييق ت يييتول  ميييي مقييدمي الخيييدمات مرلييييق ومييد    اذشيييخاص ذو  اطعاقييية 
المها ات االنتقالية والتي م اعدهق على الن اح  ي البةامج االنتقالية، مي ا ا مرليمهق مهيا ات 

يوميية ميي ادا ة السات والتي مترلن  ال ؤوا المادتة، وإدا ة اذلةة وم ؤوليامها، ومها ات الحياس ال
الرناتة  السات، وإعداد الطران، والمها ات االلتماةية ال يدة كالتوا ق اللفظي ورية اللفظي مي  
اذاية ي ومرة يية ال ييحة وال يي مة الرامية، كمييا م ييمق مهييا ات مقة ية الم ييية كم يياعدمهق علييى 

  وامخياذ القيةا  مطو ة الوعى السامي وال قة  النفس ومرة ية  قيوقهق القانونيية والقيد ة عليى االاتييا
المنال ، كت ي ي  اذشيخاص ذو  اطعاقية عليى االشيتةاك  يي التخطيي  للرمليية االنتقاليية و يق 
الم يييك ت ومرلييييمهق مهيييا ات الح يييوا عليييى الرميييق والحيييياة الم يييتقلة، كميييا القيييد ميييي مرلييييمهق 

ت البدنيية مها ات التوظيف كرادات الرمق المنالبة وكيفية ال ري والحفا  عليى الرميق، والمهيا ا
 كمها امهق وقد امهق  ي مهنة مرينة  

 ا الخيدمات لألشيخاص  ,Luft (2012)وأيما يترلن  خدمات ميا  ريد التوظييف، يوضي  
ذو  اطعاقة ال متوق  عند انتقالهق إلى لوق الرمق، لفي القد مي المتا رة والتوليم  تى ن يتطي  

لتفييف مي  البينية ال دييدة، و وضي   نميا  الترةف على نقا  القوة وال ر  ليديهق ومقيد مهق عليى ا
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ايدمات ميا  ريد التوظييف والتيي م يتمق علييى المتا رية واليدعق ايا ل مكياا الرميق، واليدعق الميييداني 
 ييي مكيياا الرمييق، وال ت ييتة   ا مميية لمييي  مةا ييق مييا  رييد التوظيييف قيينفس هييسس الطييةق ميي  كييق 

لرميق اليسى لييلتحقوا  يم والتيد    اذشخاص ذو  اطعاقة، قق مختل   اات ف قيد امهق وطبيرية ا
 السى ملقاس قبق التوظيف، وأيما يلى موضي  ملن اذنما  على النحو التالي:

: إا القيا ق  رمليية المتا رية هيو  ا يا ي الت يغيق ميي  ليق التريةف عليى  ا عملييم المتابعةة -1
الت غيق  و التيد    المهنيي قيد  ثبتي   ي  يتها  ن ال،  ييث يتريةف عليى  ا ال يخ  ذو 
ييا  ييي عملييم وقياد ا علييى الحفييا  علييى مهنتييم ميي ايي ا الم يياكق التييي موالهييم،  االعاقية نالحا

الموا قيية مييي موظيييف هييسس الفنيية، كمييا مييو ة الفة يية للترييةف  و اييس اذلييبا  التييي محييوا دوا 
علييى مييدى  ضييا  و مرا ضيية   ييحا  الرمييق لتوظيييف  شييخاص  ايية ي مييي ذو  اطعاقيية، 
والرمييق علييى إزاليية الحييوالا التييي ممنيي  هييسس الفنيية مييي البقيياء  رملهييق وم يياعدة ال ييخ  ذو 

 ةها المادتة وااللتماةية  االعاقة على التفيف والت قلق م  قينة الرمق ال ديدة  رنا 

: ت ياعد اليدعق اييا ل مكياا الرميق ال ييخ  ذو االعاقية علييى الةدع  خةةامك نكةاع العمةةل -2
االليييتقةا  واالليييتمةا   يييي الرميييق، وميييي اذم لييية عليهيييا مرلييييق اذشيييخاص ذو  اطعاقييية 
المهييا ات التوظيفييية مييي ايي ا ا تييةان الوقيي  عييي طة يين الو ييوا إلييى مكيياا الرمييق  ييي 

دد، ومقبييق مرليمييات الم ييؤوليي لميرهييا،  اطضييا ة للتييد    والم يياعدة علييى الوقيي  المحيي
اليييتخدان الموا ييي ت، وم ييياعدمهق  يييي  يييق الم يييك ت ال خ يييية واذلييية ة، والمةادبييية 
لسامم والتخطي  للم تقبق، والم اعدة المةمبطة  اطعاقة كتقدتق الخدمات ال حية،  يث 

 تختل  هسا الدعق مي شخ  ذاة  

: عمليم الدعق الم تمةة   د اهق المواضيي  الوالي  التةكييا عليهيا مح يبا لميدانيالدع  ا -3
لوقييييو  ا  م ييييكلة م ييييتقبلية،  يييييث مرتبيييية هييييسس الرملييييية وليييييلم هامييييم لألشييييخاص ذو  
اطعاقيية والتييي مرطيييهق شييينا مييي اذمييي النف ييي، كمييا  نهييا م ييمق رييية ذو  اطعاقيية مييي 

عي المخاطة واالناعال مي االاة ي، قق محقن ا ا الحفا  على قينة عمق  منة  ريدا 
 مفيف ال خ  ذو االعاقة م  قينة الرمق ومفيف االاة ي مرم 
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مميييا ليييبن ت يييتنتج البا  ييياا  نيييم القيييد  ا تكيييوا هنييياك مخطيييي  لييييد ل نتقييياا ميييي  ييييث 
مضيييميي مرلييييق الطييي   عليييى مهيييا ات الم ييياندة واليييدعق، ومحضيييية الميييةاهقيي لليييداوا إليييى  يييياس 

اطضيييا ة إليييى مقيييدتق اليييدعق اليييس  تحتالونيييم للن ييياح  يييي المد لييية والوظيفييية والم تمييي ، الةشيييد،  
والتخطي  ل نتقاا عملية دينامية متطل  محديث منظق وم تمة ومح يي كلميا مغييةت مفضيي ت 
واهتمامييييات وموقرييييات، و ولو ييييات الطاليييي  و لييييةمم  مييييةو  الوقيييي ، وم ييييب   ك يييية  همييييا ومحديييييدا 

 التخطيط لالنتقال نا يلي:  وإدا ة المةكا  و المؤل ة  يث ت مق قوالطة اذلةة والطال

 ة: ــاليــل االنتقــراحــم المــتقييأ( 

ذو  التقيييييق ل نتقييياا هيييو عمليييية م يييتمةة ل مييي  البيانيييات عيييي نقيييا  القيييوة ليييدى ال يييخ 
 ،قبقوم الحم مي  يث ا مباطهيا  متطلبيات الرميق الحيالي والم يت ،وميولم ،وا تيالامم ،االعاقة

 ,Sitlington (2003)والبيانات ال خ يية وااللتماةيية والترليميية، و ريةف  ،والحياة  و الايش
مقييييق المةا ييق االنتقالييية علييى  نهييا عمليييم منظميية وم ييتمةة للح ييوا علييى المرلومييات مييي الييق 
منظيمهييا لم يياعدة اذشييخاص ذوى اطعاقيية و لييةهق  ييي مقييدتق كا يية المةا ييق االنتقالييية  ييي  ييياس 
ال يييخ  ذو االعاقييية   يييكق نيييال  ومةضيييى، ومريييد قيانيييات التقيييييق  م ا يييم القاليييق الم يييتةك  يييي 

نتقالية والتيي م يكق  لاليا لتحدييد اذهيداف والخيدمات التيي ليتد ل  يي قةنيامج التةبيية الرملية اال
الفةدتة،  يث يتق مقييق المها ات الحيامية )مها ات الحياة الم تقلة( لتحديد م توى اذداء الحيالي 
والفيةص الترليمييية الم يتهد ة و ييي هيسس المة ليية ت ي  إشييةاك اذليةة وال ييخ  ذو االعاقية نف يية 

لترةف على للوكم  ي المد لة والم تم  والمناا، واثناء اذن طة التة يهية، لوض  لل لة ميي ل
 الخبةات الرملية والتد  بية  و الرمق   كق لا ي 

وم تخدن هسس المرلومات لوض  الخط  المنالبة ل نتقاا مي المد لة إليى الرميق، و يتق 
والتيي محتيال إليى قنياء  تميي االليتةامي يالم  البيانات والمرلومات مي اي ا م موعية متنوعية 

ع قة ليدة م  ال خ  ذو االعاقة قبق محاولة مقييق قد امم واهتمامامم، وقد تكوا  ي ك ية مي 
اال ييياا  شييخاص لي ييوا قيياد  ي علييى التوا ييق   ييكق  ريياا، وهنييا القييد مييي الييتخدان الد الييات 

ق  ي قينيات الرميق  اطضيا ة للمهيي التيي االلتق ا ية والترةف على نقا  القوة وم ا بهق وقد امه
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Kellems) & م ييية اهتمييامهق لم يياعدمهق علييى محديييد م ييالحهق وام اهييامهق  ييي الم ييتقبق 

2010 Morningstar,  ومي المهق  ا تكوا هناك م ا  منظق لةب  المرلومات التي مق لمرها
ميي اي ا مطيو ة اطية  ا ا عمليم التقييق للتخطي  ل نتقاا والتخدامها   كق  يحي ، وذلين

مقييمية وعمق  ب  قيي قد ات الطال  وا تيالامم وميولم واهتمامامم ومتطلبات البينية الم يتقبلية  
و تق مطو ة الخطة التقييمية مي ا ا المرة ة الم بقة عي الطال  والمرلوميات   يكق عيان عيي 

ة، كميييا  ا نوةيييية اذشيييخاص ذو  اطعاقييية واليييس  ت ييياعد  يييي مح ييييي مخةليييات ميييا  ريييد ال انو ييي
المرلومييات التييي يييتق الح ييوا عليهييا  ييي عمليييم التقييييق ت يي  اا مرييود مباشييةة إلييى  ة يين الخطيية 

   ,Sitlington) (2003 التةبو ة الفةدتة  ي عملية التخطي  ل نتقاا

 الب: ـــة الطـــاركـــمشب( 

الخييييدمات  مييييي انييييم القييييد مييييي اا مركييييس (IDEA) ييييدد قييييانوا مرليييييق اذ ييييةاد ذو  اطعاقيييية 
اهتمامات و الات وقد ات الطال  ضمي الرملية االنتقاليية  و التخية ج، مي  اذايس  رييي االعتبيا  نقيا  
القييوة والضيير  واوليامييم وميوليية وم ييلحتم، كمييا ت يي  اا تقييون ال ييخ  ذو االعاقيية  الييدو  الن يي   ييي 

والتييي متمةكييا  ييي  (IEP)فةدتيية الرملييية االنتقالييية عييي طة يين ال يييان   يييادة التماعييات الخطيية التةبو يية ال
   . ;King, & Rigby. McDougall; Aulakh; (Smart (2016 قنا ها على ال خ 

مهدف قةامج االنتقاا المخ  ة لأل يةاد ال يق إليى مح ييي نوةيية النتيا ج لهيؤالء اذ يةاد  ،لسلن
  ومحقيين  ضيا  ي مة لة الةشد، و تم ق الهدف الة ي ي  ي محقين م اهمة  ي الرميق واميت ك وظيا 

وظيفي قيي  ولا  ال ق  ي مة لة الةشد   اذ ةاد ال ق وضايفو ال م  ت ي   ا تكونيوا قياد  ي عليى 
 ( 2013وآاةوا  والحديد ، والةولاا الخطي  وال ماد ) الم ا كة  ي م تمرهق

وم ييية اذ حيياث إلييى ولييود ع قيية ا مباطيييم دالييم قيييي ن يياح الطاليي  وم ييا كتم  ييي االنتقيياا 
,Williams) اليييسى ت يييتهدف مرا يييا وم يييكيق مفييياةيق إت اقييييم  يييوا  قهيييق  يييي مقة ييية الم يييية 

2008). Garner, & Soukup Palmer, Wehmeyer,،  كمييا يتطليي  إشييةاك ال ييخ  ذو
مييي ايي ا مقييدتق الييدعق لمها امييم ال زميية للتخطييي  المهنييي م ييق اطعاقيية  ييي اط شيياد المهنييي، وذليين 

امخيياذ القييةا  و ييق الم ييك ت ووضيي  اذهييداف مييي قبييق االا ييا ي  و المهنييي، والتييي قييدو ها مرمييق 
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على امت ك ال خ  ذو اطعاقة ام اهات ات اقية نحيو عملييم الت هييق والةغبية  يي الرميق، وضيةو ة 
النتقالييية لألشييخاص ذوى اطعاقيية لم يياعدمهق علييى محمييق الم ييؤولية مقييدتق اييدمات اال شيياد للمة ليية ا

  Butterworth, & (Migliore (2008وإعدادهق لتلن المةا ق، ومو ية ادمات إ شاد   ضق 

 ر: ـــة األســـاركـــمشج( 

 رو اذلة التي م ا ك  ي كا ية االلتماعيات ت يرةوا  ي ا هيسس الم يا كة ريية  راليم 
 وانهق ال تح لوا على ما تكفي مي المرلومات، و ي  رو اذ ياا يتق م اهق ولهات نظةهق  
و تى يتمكي مقدمو الخدمات مي ملبية ا تيالات اذليةة ومقيييق الخيدمات المناليبة ييةى 

(Pang, 2010). ميي مرة يم ا يا   اذليةة و  مهيا، والخلفيية ال قاأيية لهيا، والحالية   نم القد
االلتماةييية واالقت ييادتة، والموقيي  ال غةا ييي، والتح ييييق الرلمييي، والخ ييا   ال خ ييية م يييق 
طبيرة اطعاقة وشدمها وهيي التيي م يب  اطلهياد  يي الرمليية االنتقاليية  ركيس اذلية التيي ليديها 

قلقا مي انتقاا اطفالهق ذنهق  ك ة ثقة  ياا اطفيالهق عليى اليترداد  إعاقات افيفة والتي مفوا اقق
  ييكق   ضييق للبةنييامج ال ديييد، والرميية الييس  قييد ت  ييم اطعاقيية، و ييحة   ييةاد اذلييةة، و لييلو  

 الترامق والتحدتات الخا ة م ق  قة  لةة اذشخاص ذو  اطعاقة  
 يييي  يييياس ال يييخ  ذو قيييدو  هيييان و ييييو  مقيييون اذلييية ، يتضييي   ا نو يييي ضيييوء ميييا ليييب

اطعاقة  يث ميو ة ليم اليدعق الحييو  ميي اي ا عملييم االنتقياا، وليسا مرتبية م يا كة اذليةة محيو ا 
و مكيييي م ييكيق م موعييات دعييق اذليييةة لييدعق الوالييد  و الطاليي  ومرا يييا  ،الاليييا  ييي هييسس المة ليية

ليييية   يييكق  رييياا، وميييي مفهييون  قيييم  يييي مقة ييية م ييييةس واليييتق ليتم،   شيييةاك اذليييةة  الرمليييية االنتقا
ايي ا إعطيياء ال يميية لمقتة ييامهق وآ ا هييق مييي قبييق المهنييييي  اطضييا ة إلييى دعييومهق لحضييو  لمييي  

  ق اطت اقية  الرملية االنتقاليةااللتماعات ت اعد اذلة على ال رو   القوة والحديث عي م ا به

 ز:ــالتعاون بين المؤسسات والمراكد( 

مؤل ات والمةاكا هو إقامم ع قيات مي  مؤل يات اا ليية إا المق ود  التراوا قيي ال
وقد تكوا هسا التراوا مادتا  و ميي اي ا ميو ية الخيدمات ذات ال يلة لل يخ  ذو االعاقية  يي 
 اا مخةلم مي المد لة ال انو ة، و مكي اا م مق هسس الخدمات د   الةلون الد الية، والتد    
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ييييية، واييييدمات ال ييييحة النف ييييية مييييي ايييي ا م ييييا كة الييييوظيفي ، والتييييد    علييييى المهييييا ات الحيام
، كمييا يتطليي  ضييمي هييسا الم يياا IEP الممةضيييي  ييي مطييو ة وإعييداد الخطيية التةبو يية الفةدتيية 

مرييياوا الردييييد ميييي المؤل يييات واذنظمييية والهينيييات ومرا يييا قنيييوات التوا يييق قييييي اذطيييةاف ذات 
مهنييي والخبةاء  ي هسا الم اا الر قة  ي منظيق ومقدتق ملن الخدمات   كق منال ، مي قبق ال

2003). Zechman, & Brothers Hoffman; Amstutz, Beck; Flexer; (Baer; 
 و ي الرمون   ا البةنامج التةبو  الفةد  االنتقالي ، ت تمق على ما يلي: 

 محديد الحالات االنتقالية للطال  ذو اطعاقة  (  

 ل  محديد الخدمات االنتقالية التي تحتال إليها الطا (  

 محديد م ؤولية ال هات ذات الر قة  (ل 

محديد  هداف الترليق والخدمات االنتقالية والم اندة وم اد  الم تم  والمها ات الحيامية  (د 
 ( 2013لخطي ، وآاةوا )ا

 الخيييدمات  يييوا ةبيييا ة  يييةد  مةبيييو   قةنيييامج كيييق يتضيييمي  ييي ا IDEA قيييانوا  يتطلييي 
  الن يبة  )ذلين  ريد دو    نحيو وعليى ع ية ال اد  عامم الطال  تكمق عندما ال زمة االنتقالية
(   يييغة عمييية  يييي ذلييين التةبيييو   البةنيييامج يتنييياوا  ا القيييد اطافييياق، لخطييية المرةضييييي للطلبييية

 الم ييؤوليات  و/و الييةوا   وضيي  الفييةد  التةبييو   البةنييامج يتضييمي  ا القييد ذليين إلييى  اطضييا ة
  المد لة الطفق يتةك  ا قبق قسلن ع قة لها مؤل ة كق على

 س:ــدريــرق التــج وطــاهــالمنهـ( 

 نيم ييتق اليتخدان انيوا  مختلفية ميي  ;Zaman, & Chien, Plucker (2006) شيا  
المنياهج الد اليية  اطضيا ة إلييى لتيوا ة المرلوميات  يي المنيياهج المقدمية لألشيخاص ذوى اطعاقيية 
التيييي مي ييية انتقيييالهق لميييا  ريييد المة لييية ال انو ييية، كميييا ت ييي  اا م يييمق المنييياهج وطيييةق التيييد  س 

 ة طلحيياقهق  يييي دو ات ليييترلق التييد    المهنيييي المناليي  لت يييهيق انييدمالهق  يييي الم تميي   اطضيييا
المهييا ات الحيامييية وابييةات الرمييق، للم يياعدة  ييي مطييو ة مرييا  هق ومهييا امهق والييتردادهق لحييياة 
الفبييا  لتحقييين اهييداف المة ليية االنتقالييية، كمييا ت يي  موضييي  لل ييخ  ذو االعاقيية مييا محتالييم 
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التييي مف يي  لييم ال ييبق  البينيية الح يقيية مييي  ولييم مييي ايي ا إشييةاكم  ييي قييةامج الترليييق الم تمرييي
الوظيفيية،  اطضييا ة إليى اعييدادس للتريةف علييى  قوقييم واليد ا  عييي نف ية  تييى ت يب  قيياد  علييى 

 مرة ة متطلبات ما  رد ال انو ة المترلقة  ا تيالامم  
ليييسا، القيييد ميييي ميييوا ة الترلييييق االلتمييياعي ال يييامق قهيييدف منميييية قيييد ات الطييي   االلتماةيييية 

ي  الايش ولودة الحياة وال حة النف يية والم يؤوليات والر قيات ال خ يية والمهنية وااللتق لية وط
والم يا كة االلتماةييية والتيي مهيييص ال يخ  ذو االعاقيية لحيياس علميييم وعملييم نالحيية ودم هيق   ييكق 

  مباشة، كما يؤهق الترليق ال امق الفةد للن اح  ي الرمق وال كي والحياة ال خ ية

 ات:ـــــاقــذوي االعــة لــالليــثالًثا: االستق
ا عييي مهييا ات  Luft 2012)ت ييية )  نييم ال تمكييي الحييديث عييي البييةامج االنتقالييية  ريييدا

الحياة الم تقلة،  يث مو ة هسس المها ات  ة ا  ك ة لألشيخاص ذو  اطعاقيات للحة ية واليتحكق 
قق والم يا كة  ي  يامهق، والو وا إلى اق ى ما تمكنهق  رلم  ي الرناتة  السات والاييش الم يت

 ي  ن طة الم تم ، م ق التد    على الطهي، والتنظيف، وإدا ة شؤوا المناا، والت وق، وإدا ة 
ا  ا عيييدن كفاتييية التيييد    عليييى  اليييسات، والتنقيييق، وبنييياء ال يييداقات، واال تفيييا   الرميييق، موضيييحا

 مها ات الحياة الم تقلة قد يؤثة على الحفا  على  ةص الرمق 
ليتق ا اال تياليات اليوميية لل يخ  ذو االعاقية، كتحدييد اط طيا   و كما ت مق لواني  اال

الغداء، مةمي  ومنظيق رة هق  و المكاا الس  تاي وا أيم، ر ق الم  س الخا ية قهيق، وميي اي ا 
هييسس المهييا ات تمكييي ديييا  الففيياءة لألشييخاص ذو  اطعاقيية  ييي الن يياح  ييي الم تميي ،  اطضييا ة إلييى 

 نف ييهق التييي مرطييى المؤشيية علييى االلييتق لية كيي ا ت ييب  قيياد ا علييى الف يي   الم ييؤولية المالييية عييي
  ( ;Marder, & Levine;Wadner Cameto 2005عي طة ن الرمق، ومو ية الماا )

القيد ميي ميو ية  ;Little, & Palmer, Wehmeyer; Seong (2015)كميا  شيا  
تياليييامهق ميييي  ليييق محقيييين الخيييدمات والمةا ييين الم تمايييية وضيييماا اليييت ا ة هيييسس الخيييدمات ال 

الم اواة، والتيي م ريق ميي اذشيخاص ذو  اطعاقية منت ييي  يي م تمريامهق وقياد  ي عليى ادميم 
 نف ييييهق وم يييياوز النظييييةة ال ييييلبية ال ييييا رة مييييي  ا اذشييييخاص ذو  اطعاقيييية ع يييياس وعالييييم علييييى 

 م تمرامهق مي ا ا مرليمهق المها ات االلتق لية  ي البةامج االنتقالية 
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 ع:ـاف السمـم وضعـاص الصـة لألشخـاليـج االنتقـربامـرابعا: ال
ت ييييرى الم تميييي  الييييدولي والمحلييييى الييييى مح يييييي اعييييداد ومهينيييية ذوى االعاقيييية  ييييي اطييييا  
مؤل ي منظق مي اليق ن ياح انتقيالهق اليى مة لية ميا  ريد المد لية ميي اي ا قيةامج مرميق عليى 

 يية المهييا ات المهنييية االلييتق لية التييي اهمييية اك ييا  الطيي   ذوى االعاقييات عاميية وال ييق اا
 رد  تةة لنيي  همق  يها  Webb, & (Wehmeyer (2012مهينهق الى الحياة المهنية   هولة 

ال ييق مقا نيية  ال ييامريي؛ ومييي هنييا مييق لييي الرديييد مييي القييوانيي والت يية رات التييي مففييق لأل ييق 
نييي  الق يييو  ليييديهق واك ييياقهق  قوقيييم ومطالبيييم، وميييو ية البيييةامج والخيييدمات التيييي مرييياز ميييي لوا

المهييييا ات والخبييييةات االكادتمييييية وااللتماةييييية التييييي م يييياعدهق  ييييي مقة يييية م يييييةهق وااللييييتق لية 
والم يياهمة  ييي منمييية الم تميي  الييسى تاي ييوا أيييم، مليين البييةامج هييي البييةامج االنتقالييية التييي مقييدن 

لتح ييي مرلييق ذوى  IDEAولقيد  كيا قيانوا  (،,Frank 2003عيان ) 14لل ق عند قلوف عمية 
االعاقات على اهمية ملن البةامج وضةو ة من يطها  ي المدا   التي يترلق قها ال ق  ما يتوا ن 

 ( ,Bear 2008)عان  16م  ا تيالامهق وذلن  رد قلورهق عمة 
of Association National وم ييية ال ماييية الوطنييية لمرلمييي التةبييية الخا يية 

007)(2 Teacher Education Special   اليي  ا المق يود  ييالبةامج االنتقاليية هيو م مييو
الخدمات التي مقيدن لأل يق قهيدف ماو يدهق  المهيا ات الرمليية والخبيةات والمرة ية التيي م ياعدهق 
على االنتقاا   هولة و  ة ميي المة لية ال انو ية اليى ميا  ريد المد لية   هيي الخيدمات المتناليقة 

ن اح  رد المد لة وم مق قةامج الترليق ما  رد ال انو  او التي مهدف الى اعداد الط   ال ق لل
 و هيي  ( ,Bell 2010التد    على الرمق او التد    المهنيي والتيد    عليى الحيياة الم يتقلة )

االن يطة المتنالييقة للتلميييس ذو االعاقيية يييتق م ييميمها  يي عملييية مولهيية لتحقييين نتييا ج مريياز مييي 
  Dykes, & (Thomas (2011المد لة االنتقاا مي المد لة الى ما  رد 

American Speech Language & و شا ت ال ماية االمة كية لل م  والف ن واللغة 

Hearing Association (2011)  قييدو   ييي الترييةف علييى ومخطييي  الم يياالت التييي م يياعد
الط   ال ق على الةب  ما قيي مة لية المد لية وميا يليهيا مميا قيد ت يهق  يي ز يادة اليوعى المهنيي 
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والقد ة على االاتيا  المنال  للرمق ومرليق المهيا ات التيي ينبغيي علييهق اكت ياقها للن ياح، وممكييي 
ى اييدمات الييدعق والم يياندة ذات ال ييلة وااللييتفادة منهييا، الطيي   ال ييق و لييةهق مييي الح ييوا عليي

وبنييياء ع قييية قييييي ال يييق والم تمييي  االنتيييالي او ليييوق الرميييق وماو يييد ال يييق  يييي المة لييية ال انو ييية 
 فيةص الترلييق مييا  ريد ال يانو  و قييا لقيد امهق واهتمامييامهق وم يا كة المؤل يات المهتميية والمرنيية  ييي 

 ال روبات والمروقات التي قد موالههق  رد ال انو ة التماةيية  مد    هؤالء الط   وموةية ال ق
  ,Luckner) (2002او اكادتمية او مهنية كان  ملن ال روبات 

اا انتقييياا ال يييق ميييي المة لييية ال انو ييية اليييى ميييا  ريييدها تكيييوا ات ييية اذا ميييا ميييق التن يييين قييييي 
نيات البيةامج االنتقاليية كميا ذكية المد لة ومؤل ات الم تم  المهتمة قتقدتق الخدمات ومتم يق اهيق مكو 

(2005) Mercer & Mercer  ييي التخطييي  الفييةد  والتقييييق المهنييي الميينظق الكت ييا  الوظيفيية 
ومقييدتق االلت ييا ات المهنييية والتييد    علييى المهييا ات الخا يية قتليين الوظيفيية والتييد    علييى منا ييةة 

لم تماييييية ومحديييييد ومن ييييين ادوا  الييييسات او الييييد ا  عييييي الييييسات والمهييييا ات االلتماةييييية والم يييياندة ا
المرنيييييي م يييق ا يييحا  الرميييق والمرلمييييي والمهنيييييي ووضييي  طيييةق محيييددة للبحيييث عيييي وظيفييية وكيييسا 
ميييد    اال يييق عليييى كتا ييية لييييةة الساميييية وميييقء اليييتما ة الرميييق والتيييد    عليييى المقيييا  ت ال خ يييية 

Wehmeyer & امج  و ضييف ووض  اطة مقييق لم  ظة االثا  القة بة والبرييدة الميدى لتلين البية 

(2012) Webb  م موعييية ميييي المريييايية التيييي ينبغيييي اايييسها  رييييي االعتبيييا  عنيييد اعيييداد البيييةامج
االنتقالية م مق: اا تكوا االعداد والتخطي  لتلن البةامج مبكةا واا مةاعيى اهتماميات ومييوا الطي   

اا  ة ين  Elkins & Wise (2012)ال يق واشيةاكهق واليةهق  يي عمليية التخطيي  ل نتقياا  و يةى 
الرمييق قبييةامج انتقيياا ذو االعاقيية ت ييمق: الطيي   ال ييق والوالييديي والقييا ميي  التن ييين علييى االنتقييياا 
ومرلمي التةبية الخا ة والمهنييي واا يا ي الري ل والت هييق المهنيي واالا يا ي النف يي وا يحا  

 لم تم  الرمق ومؤل ات مقدتق الخدمات وريةهق مي المهتميي مي ا ةاد ا
 Chomokosو  Finn (2005)ميي   Garay, (2000) و تفين الرديييد ميي البييا  يي

 ا  Tropea (2010)و  Lubbers; Reppetto & Mcgorray (2008)و  (2005)
االافيياق  ييي االهتمييان  ييا  مكييوا مييي المكونييات اعيي س تقلييق مييي  ة يية ن يياح البييةامج االنتقالييية 

 وااللتفادة منها على الولم االكمق 
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ولسا تقدن البا  ياا مقتة يات لتح ييي البيةامج االنتقاليية تمكيي للطي   والمهنيييي وااللية 
 االلتفادة منها كما يلي:

 ا يبيييد  التخطيييي  ل نتقييياا مبكيييةا مييي  ال يييخ  ذو اطعاقييية نف يييم و ليييةمم عليييى  ليييا   -1
 ميولهق ومفضي مهق و الامهق وموقرامهق 

ااتيييييييا   دوات التقييييييييق المنالييييييبة لألشييييييخاص ذو  اطعاقيييييية الييييييس  يييييييتق الرمييييييق مرهييييييق  -2
 مي  لق االنتقاا 

 القد ة على منفيس الخطة االنتقالية   كق كامق وبفاعلية   -3

موثين ومدو ي ابةات اذشخاص ذو  اطعاقة والتي م مق الخبةات المنالية والم تماية،  -4
 القوة لديهق والمترلقة  الرمق مي  لق مرة ة نقا  

ضةو ة  هق  ا  ك ة المقياييس اهميية للن ياح  يي الترلييق ال يانو  والتخطيي  ل نتقياا هيي  -5
 النتا ج التي  ققها اذشخاص ذو اطعاقة  رد مةكهق المد لة 

 هق ومرة ة ال يروبات التيي يوالهيا اذشيخاص ذو اطعاقية ميي اي ا االليتبراد، وعيدن  -6
  ضييينيق ميييي الةعاتييية ال يييحية، والتوا يييق مييي  التوظييييف، والفقييية، والح يييوا عليييى قيييد

 الم تم  المحلى 

 ة:ــاليـل االنتقـراحـأ يف املـن تنشأ نـي ميكـات التـوبــخامسًا: الصع

ميي   هميييية االنتقييياا لألشيييخاص ذوى اطعاقييية، هنييياك  دلييية ميييي البحيييوث الو يييفية ذكةهيييا 
(2010 al, et Clarke, Beeham; Sloper;) لية االنتقاا متم يق مبيي  رو الم اكق  ي عم

 ييي:  ييروبات الح ييوا علييى الخييدمات ال ييحية والييدعق االلتميياعي المطلييو  والييسى تمكييي اا 
مؤثة عليى  يحتهق والخيدمات االلتماةيية المقدمية لل يخ  ذو االعاقية واليةهق،  اطضيا ة إليى 
عيييدن التو يييق إليييى نهيييج مييينظق للرمليييية االنتقاليييية، وعيييدن وليييود عميييق متفاميييق قييييي المؤل يييات، 

اال تقيييييا  إليييييى المخت ييييييي والمن يييييقيي للخيييييدمات االنتقاليييييية، ونقييييي  المرلوميييييات عيييييي م يييييا كة و 
اذشخاص ذوى اطعاقة و لةهق  يي الرمليية االنتقاليية  كميا  ا عيدن وليود إطيا  مرياوا متمالين 
قيي المؤل ات الم تماية لدعق انتقاا االشخاص ذو  االعاقة، ومدااق االدوا  وغيا  التن ين 
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 ي مقدتق البةامج االنتقالية يؤدى إلى اال مباك والخل   ي الرملية االنتقاليية  تم ؤولياالواض  وال
(2012 Parker, & Cushing )  كميييا يييية  البا  ييياا اا االايييت ف والتبيييايي  يييي ال قا ييية

الم تماية تقون قدو   يي عمليية مقيدتق الخيدمات  يالمةاكا المهنيية إليى عيدن الو يوا إليى النتيا ج 
 ي عملية االنتقاا  المتوقرة م

 ا مرظيق البيةامج اال شيادتة مةكيا عليى ال يروبات التيي  ,Trainor 2010)(كما  وضي  
ميييةمب   اللغييية والة اضييييات مييي   دوا التةكييييا عليييى مهيييا ات مةمبطييية  مفييياةيق  لاليييية ضيييمي هيييسس 
المة لة، م ق  ن مقة ة الم ية،  يث تروق عيدن ميوا ة  يةص التيد    عليى المهيا ات االلاليية 

لييية  ييي الم تميي ، وهييسس اذمييو  مفييةا عليييى ات يياد  ييةص لم ييا كة االشييخاص ذو  االعاقيية  فاع
التةبييو يي والمةشييديي ضييةو ة مرال يية هييسا الخلييق عييي طة يين مخ ييي  قييةامج مرلييق  ةدتيية م ييتطي  
 مي ا لها االلتما  لما ية دوا ومنمية القد ات التي مؤهلهق لربو  ملن المة لة   كق م  ق  

ة عليييى اذشيييخاص ذوى اطعاقييية و مكيييي  ا تكيييوا لرمليييية االنتقييياا مييي ثيةات متريييددة ومرقيييد
و لةهق، والتي مترلن  اذدوا  االلتماةية والمهنية والتة يهية، والتي قد مؤثة قهيؤالء اذشيخاص  يي 
ا تةان مفهون ذامهق، وال رو   اذمق،  اطضا ة إليى موالهيم  يروبات  يي اقاميم ع قيات مةضيية 

طضيا ة إليى موالهيم  يروبات  يي الر يو   و  قداا الر قات التي ان ن   ي الميدا   ال انو ية،  ا
، والرمالية  و ، م يق اذعمياا التطوةييةعلى الم ا كة الفرالة  ي اذدوا  التة يهية، واذدوا  المهنيية

  ( ;Evans, Currie& Baldwin; King 2005) ي ال امرات  و الفليات 
لبيةامج اا هناك عوامق مروق ا ;Lodge, Coughlan& Gillan 2010)وبين  د الة )

االنتقالية مترلن  ضر  مو ة المرلومات والخيا ات  اطضا ة إلى ضير  وليود لياليات م يتهدف 
االشييخاص ذوى اطعاقيية  ييالبةامج االنتقالييية، وضيير  التن ييين قيييي ال هييات الم ييؤولة و ليية اذ ييةاد 
قيييي ذوى اطعاقية، وعيدن اليتما  الفة ين المخيت  ل ييكاوى طلبيات  وليياء اذميو  وضير  التفاعيق 

المخت يي  نف هق، موضحا  ا   د  هق الحوالا التي ت   ازالتها لييتمكي االشيخاص ذو االعاقية 
ميييي الرمييييق هيييو  ييييالا االم اهييييات ال يييلبية لييييدى ا يييحا  الرمييييق ولييييدى زم  هيييق الرييييامليي رييييية 

 المروقيي  خ ف ضر   ةص منمية الر قات االلتماةية المنالبة والتنا س ل وق الرمق 
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 ات:  ــــوصيــــالت

  ي ضوء نتا ج الد الة الحالية، مقدن الد الة التو يات التالية:
إعيييادة النظييية  يييي الخطييية الد اليييية للطييي   ال يييق وضيييراف ال يييم   يييي مراهيييد وبيييةامج  -1

التةبييية الخا يية ايي ا المةا ييق الترليمييية المختلفيية،  مييا تضييمي م ييهيق انتقييالهق للترليييق 
 الرالي  و قةامج لوق الرمق 

 ال يييم   يييي وضيييراف ال يييق لطييي  طعيييداد مرلميييي ا الد اليييية الخطييية  يييي النظييية إعيييادة -2
االق ان والفليات ذات الر قة   كق تضمي ولود مقة ات م اعد المرلميي  ثناء الخدمة 

  ي مطبين البةامج االنتقالية 
مو ية قةامج ا شادتة للمرلميي و لة الط   ال ق وضراف ال م  لمناق ة م ياكق ط قهيق  -3

 فاا والةاشديي مي ال ق وضراف ال م  ووض  اطة ع لية للتغل  عليها واالط

مرلميييي  –وكي ء  -مد  بيية للبييةامج االنتقاليية للريامليي )مييد اء –م يميق  قا ي  موعو يية  -4
    الخ(  ي م اا مرليق الط   ال ق وضراف ال م  

  ما  م ال وضراف ال ق للط   الرالي الترليق ي  مخ  ات طةح ز ادة على الرمق -5
  الرمق لوق  متطلبات م  يتنال  وبما وا تيالامهق، وقد امهق، ميولهق، م  يتنال 

 يي كيق ال امريات ال يرودتة التيي مقبيق الطي   ال يق  محضيية ة لنة إد ال على الرمق -6
 ال ييم  وضييراف ال ييق الطيي   التحيياق قبييق اللغو يية ال وانيي  لتقو يية وضييراف ال ييم ؛

  الرالي الترليق قبةامج
االليييتفادة ميييي قةنيييامج ال ييينة الت هيليييية للطييي   ال يييق وضيييراف ال يييم    امرييية الملييين  -7

 لرود، ونقق ابةامم الي ال امرات ال رودتة والرةبية 
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، نقدنةة فةي تعلةي  الطلذةة اوح الحااةات الخا ةة ( 2013مييادة، والا  قيات،  قيةاةيق )

 اال دا: دا  الففة 
: مقدميية الطلذةةة اوح الحااةةات الخا ةةة(  2013هالهيياا، دانييياا وكو ميياا، ليييمس وبيليييي،  ييالي )
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