
 

 

 

 

 
 

,,,,–

 

 
 

 

 دادإـع
 أ/ عمـــر حممـــد بـــاعظيـــم د/ مهنـــد غـــازي عـــابـــد

 أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك
 جامعة امللك عبد العزيز –كلية الدراسات العليا الرتبوية 

 دــــــــــوحــــــــــم تــــــــــمعل
 مدينة جدة –وزارة التعليم 

 
 DOI: 10.12816/0056827.  

 
  



  فمـــربنــو   –الثـانـي  زء ــاجلـ  ()دد ــالع ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

1 

قبل املهنية للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد وسبل  عوائق التهيئة ما
 التغلب عليها كما يتصورها معلميهم مبدينة جدة

 دادإـع

 (**) مهند غازي عابد /د & (*) عمر حممد باعظيم/ أ

 ص ــــــــملخ
طيف  اضطرابعوائق التهيئة ما قبل المهنية للطلبة ذوي  استقصاءلى ت هذه الدراسة إهدف
 جدة،الثانوية بمدينة  والمعاهدالتغلب عليها كما يتصورها معلمي التوحد في المدارس  وسبلالتوحد 
، وموثوقيتهاالتأكد من صدقها  وتمأهداف البحث تم إعداد أداة المقابلة من قبل الباحث،  ولتحقيق

 جدة،( معلمين يعملون في برامج التوحد بالمرحلة الثانوية بمدينة 6حيث تكون مجتمع البحث من )
  :يما يلالباحث إلى  وتوصل المقابالت معهم،إجراء  وتم

شدة حاالت بعض الطالب وتباين القدرات  هي:كانت أبرز النتائج المتعلقة بالعوائق 
عدم وجود منهج رسمي من  لديهم، والحسيةباإلضافة إلى وجود المشكالت السلوكية  بينهم،العقلية 

 المعلمين،الوسائل لدى  ونقص المدارس،المهنية في  والورش، ندرة المعامل التعليمقبل وزارة 
 المدرسة.مع  فة إلى ضعف تواصل األسرةباإلضا

كماااا كانااات أبااارز سااابل التغلاااب علاااى العوائاااق هاااي ضااارورة مشااااركة األسااارة أثنااااء التااادريب 
المهنيااااة والكليااااات التقنيااااة فااااي عمليتااااي تاااادريب الطااااالب  والمعاهاااادالشااااراكة بااااين الماااادارس  المهنااااي،
والتركيااال علاااى مياااو   سوساااة،المحالمهماااة والنمااااذ   وتحليااالواساااتمدام أسااالوب التسلسااال  والمعلماااين،
 .قبل المهنية من المعاهد المهنية لبناء مناهج خاصة بالتهيئة ما واالستفادة الطالب،

 .التهيئة المهنية المهنية، معلمالتهيئة ما قبل  التوحد،اضطراب طيف  :الكلمات املفتاحية
  

                                           
 .مدينة جدة–وزارة التعليم -معلم توحد  (*)

 .baazeem27@hotmail.com :البريد اإللكتروني 

 جدة. –جامعة الملك عبد العزيز  –كلية الدراسات العليا التربوية –أستاذ التربية الخاصة المشارك  (*)*

 .mabed@kau.edu.sa ايميل:
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Obstacles of pre-vocational rehabilitation for students with Autistic 

Spectrum Disorders (ASDs) and the ways of development 

as perceived by their teachers in Jeddah 
By 

Mohanad Abed
 (*) & Omar Baazeem

 (**) 

Abstract 

The objective of this research is to recognize the obstacles of pre-

vocational rehabilitation for students with Autistic Spectrum Disorders 

(ASDs) and the ways of overcoming them as perceived by their Autism 

Specialist Teachers at schools and High school institutes in Jeddah. In 

order to achieve the research's objectives, the researcher has prepared the 

interview tool along with Its correctness and reliability have been 

confirmed. Whereas the study population consists of 6 Autism Specialist 

Teachers in secondary schools in Jeddah, then the interviews are conducted 

with them. Accordingly, the researcher founds the following:  

The most prominent findings related to the obstacles are: how severe 

are some students' conditions and the differences in mental abilities among 

them along with their behavioral and sensory problems by means of the 

absence of an official curriculum provided by the Ministry of Education, the 

scarcity of laboratories, vocational workshops in schools, and the lack of 

Teaching Aids, in addition to the family's poor communication with school. 

Moreover, the most significant ways to overcome these obstacles are 

the necessity of family's participation during vocational training, partnership 

among schools, vocational institutes and technical faculties in both processes 

of training students and teachers, the use of Chaining method, task analysis 

and inductive models, focusing on student's preferences, and making use of 

vocational institutes in order to build special Curriculums that are designed 

for pre-vocational rehabilitation. 

Key words: Autism Spectrum Disorder (ASD), Pre-vocational 

rehabilitation, Vocational Rehabilitation Teacher. 
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 ة:  ــــــدمــــمق
[( أن World Health Organization [WHO,2019ذكارت منمماة الصاحة العالمياة )

اضااطراب طيااف التوحااد هااو مااان أكثاار االضااطرابات النمائيااة تعقيااداس وذلاااة للتباااين فااي مسااتوى وشااادة 
مهنية، مماا يارثر ، و إجتماعية، و أكاديمية، و لمهارات حياتيةوبالتالي فقدانهم ، األعراض من طفل آلخر

سااالباس علاااى عمليتاااي التعلااايم والتااادريب، كاااذلة فاااان إنماااراو األفاااراد ذوي اإلعاقاااة فاااي ساااو  العمااال بعاااد 
وهاو هادف لكال ، تمرجهم مان المراحال التعليماة هاو مرشار لنجااو الجهاود التعليمياة والتدريساية الساابقة

يدة تردي إلى اإلستقاللية واإلعتماد على الذات، كذلة تساعد علاى تميياف فهو يعني مرحلة جد، أسرة
فبعااد مغااادرتهم المدرسااة الثانويااة ، بالنساابة لرفااراد ذوي اضااطراب طيااف التوحااد، و عاان الوالاادين العاابء

وغالبااااس ماااا ينفصااالون عااان المجتماااع ، يفقااادون إمكانياااة الوصاااو  بساااهولة للاااروتين المتوقاااع فاااي حيااااتهم
(8Taggart ,201)،  ليهإوهذا ما يشير (Ives and Bava ,2016بوصفهم للنمام التعليماي العاام ) 

فااي للحياااة المسااتقلة  ماارهلين غياار جعلهاامطااالب ذوي اضااطراب طيااف التوحااد فااي البأنااه قااد فشاال مااع 
( Taylor & Seltzer, 2011حياث أههارت دراساة )،المرحلاة الثانوياة  تمارجهم مانبعاد  مجاتمعهم

( 66معدالت توهيف األفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد والتي أجريت علاى )وجود انمفاض في 
حياث لااوحن أن هنالااة إنمفاضاااس ، شااباس ماان ذوي اضااطراب طياف التوحااد ماان خريجاي المرحلااة الثانويااة

عادد حااالت اإلصاابة باضاطراب طياف التوحاد التاي  ارتفاا في معد  إنماراطهم داخال المجتماع. وماع 
بالصاعوبات المهنياة  اقترانهااوخاصاة عناد  نها تمثل قلق طويل األمد للمجتمع،نشهدها بشكل مطرد، فا

 التوحد.المستمرة التي يعاني منها األفراد المصابون باضطراب طيف 
قباااال المهنيااااة لرفااااراد ذوي  وماااان هنااااا تااااأتي هااااذه الدراسااااة للتعاااارف علااااى عوائااااق التهيئااااة مااااا

 جدة.التغلب عليها كما يتصورها معلميهم بمدينة  وسبلاضطراب طيف التوحد بالمرحلة الثانوية 

 ة:ـــــدراســـــالة ـــــمشكل

أثااارت مسااألة اسااتعداد الطااالب ذوي اإلعاقااة للعماال بعااد تماارجهم ماان ، فااي الساانوات األخياارة
التركيال علاى البارامج و  االهتماامفرص حصولهم على وهيفة إلى جلب الكثير من ، و المرحلة الثانوية

 اماتال حيث لوحن تأثر وارتباو معدالت التوهيف بدرجة ، لهم االنتقاليةبرامج والمطط الو  التعليمية



    مهند عابد /د   & أ/عمر باعظيم  

 

 

4 

كمااا ذكاار كاال ماان  ،(calabrase, 2012الطااالب للمهااارات مااا قباال المهنيااة فااي المرحلااة الثانويااة )
(2015 ,.et al Kucharczyk أن الكثياار ماان الطااالب ذوي اضااطراب طيااف التوحااد يتركااون )

ون امتالكهم للمهارات والمبرات، والدعم الذي يعدهم للمهان المساتقبلية أو المرحلاة المرحلة الثانوية د
الثانوية  فتشير اإلحصاءات إلى أنه حتى بعد أربع سنوات من تمر  الطالب من المرحلة، الجامعية

ومااا نساابته  %( ماان الشااباب ذوي اضااطراب طيااف التوحااد قااد تلقااوا باارامج تعليميااة،54أن ماا نساابته )
 %( يعيشون بشكل مستقل . 11نسبة )، و قد التحقوا بالعمل%( 47)

ففااي الساايا  العااالمي وماان خااال  دراسااة أجرياات فااي الواليااات المتحاادة األمريكيااة لعينااة ماان 

الطالب المتمارجين مان المرحلاة الثانوياة مان ذوي اضاطراب طياف التوحاد وجاد أن هنالاة انمفاضاا 

 (.ltzer,Se & Taylor 2011كبيراس في مستوى عملية توهيفهم )

وفااااي الساااايا  المحلااااي لااااوحن أن نساااابة توهيااااف األفااااراد ذوي اإلعاقااااة فااااي المملكااااة العربيااااة 

حياااث ذكااار التقريااار الصاااادر مااان صاااندو  الماااوارد البشااارية  ملحاااو ،بشاااكل  انمفااااضالساااعودية فاااي 

( مقارنااااة بعااااام 2018)لعااااام ( أن هنالااااة نساااابة إنمفاااااض فااااي التوهيااااف 2019فااااي عااااام ) "هاااادف"

 (.2019%( )صندو  الموارد البشرية،21)ة بلغت بنسب (2017)

أن األفاااراد ذوي اضاااطراب  افاااي ميااادان التربياااة الماصاااة، الحمااا انومااان خاااال  عمااال الباحثااا

مماا يناتج ، طيف التوحد بعاد تمارجهم مان المرحلاة الثانوياة ال ياتم تاوهيفهم فاي ساو  العمال المحلاي

غير مباشر إلى هدر لرموا  التي تنفقتهاا  التي تردي بشكلو  عنه بطالة لهذه الفئة في هذا المجتمع

فرياق العمال المتواجادين معهام فاي و  ،وتبدياد لجهاد ووقات المعلماين الدولة على العملية التعليمياة لهام

المراحاااال الدراسااااية السااااابقة ،باإلضااااافة إلااااى أن البطالااااة لهااااذه الفئااااة تعنااااي أرضاااااس خصاااابة لتعرضااااهم 

قة تتطلب جهوداس مضاعفة للتغلاب عليهاا، مماا ياردي تفاقم مشكالت ساب لمشكالت سلوكية جديدة أو

وصمة سيئة تتمثل بعجلهم والتقليال و  أحياناس إلى تكوين نمرة دونية لهم من قبل بعض أفراد المجتمع

 .ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة، من قدراتهم وإمكانية تعايشهم بصورة طبيعية في كنف هذا المجتمع
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   :ـــــةدراســـــالة ـــــــلـأسئ

 التاليين: ينفي ضوء ما سبق تحددت مشكلة الدراسة الحالية باإلجابة عن السرال
ماااهي عوائااق التهيئااة مااا قباال المهنيااة للطااالب ذوي اضااطراب طيااف التوحااد كمااا يتصااورها  -1

 جدة؟معلميهم بمدينة 

ى عوائاااق التهيئاااة ماااا قبااال المهنياااة للطاااالب ذوي اضاااطراب طياااف سااابل التغلاااب علاااهاااي ماااا  -2
  جدة؟بمدينة  ميهمكما يتصورها معل التوحد

 :ةـــــدراســـــالداف ـــــأه

المدارس  التوحد فيعلى عوائق التهيئة ما قبل المهنية للطلبة ذوي اضطراب طيف  التعرف -1
 والمعاهد الثانوية.

التعااااااارف علاااااااى سااااااابل للتغلاااااااب علاااااااى عوائاااااااق التهيئاااااااة ماااااااا قبااااااال المهنياااااااة فاااااااي المااااااادارس  -2
 .والمعاهد الثانوية

 :ةـــــدراســـــالة ـــــــأهمي

  التالية:تتضح أهمية الدراسة الحالية في النقاو 
القليلاااة فاااي البيئاااة المحلياااة  والدراسااااتإضاااافة نوعياااة إلاااى البحاااو   الدراساااة هشاااكل هاااذتقاااد  -1

 التوحد.التي لم تتناو  معوقات التهيئة ما قبل المهنية لرفراد ذوي اضطراب طيف  والعربية
علاااى التركيااال حاااو  مااادى أهمياااة المرحلاااة الثانوياااة لااادى األفاااراد ذوي  الدراساااةتساااهم هاااذه قاااد  -2

 والمهنية.اضطراب طيف التوحد باعتبارها نقطة تحو  في مسيرتهم الحياتية 
المسااااهمة الميدانياااة بوضاااع مقترحاااات وحلاااو  للمعلماااين قاااد تسااااعدهم للتغلاااب علاااى عوائاااق  -3

 تواجههم.التهيئة ما قبل المهنية التي قد 
لرفااااراد ذوي  الباااارامج المقدمااااةفاااي إعااااادة النماااار فاااي  الدراسااااة هقااااد تساااااعد نتاااائج هااااذأيضااااس  -4

 وسااو  فااي المجتمااع  انمااراطهماضااطراب طيااف التوحااد فااي النمااام المدرسااي لتفعياال فاارص 
 العمل بعد تمرجهم.
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 :ةـــــدراســـــالدود ــــــــح

 كالتالي: وهيتتحدد الدراسة الحالية بثالثة حدود 
     تكاااون مجتماااع البحاااث مااان معلماااي التأهيااال المهناااي ومعلماااي الصااافوف  :البشددد   الحددد

 للطالب ذوي اضطراب طيف التوحد بالمرحلة الثانوية بمدينة جدة. 
     الصااافوف  ومعلمااايطبقااات هاااذه الدراساااة علاااى معلماااي التأهيااال المهناااي  :المكانيددد الحددد

 جدة.بمدينة واألهلية بالمرحلة الثانوية  التوحد الحكوميةالعاملين بمدارس ومعاهد 
     تااام تطبياااق الدراساااة خاااال  الفصااال الدراساااي الثااااني مااان العاااام الجاااامعي  :الزمانيددد الحددد

 (.ها1441-1440الدراسي )

   :ةـــــدراســـــالات ـــــمصطلح

Autism Spectrum Disorder 

النفسااااااية فااااااي نساااااامته المامسااااااة  لالضااااااطراباتيعاااااارف الاااااادليل التشميصااااااي واإلحصااااااائي 
(diagnostic and statistical manual disorders , 2013)  اضطراب طيف التوحدعلى أناه

عجااال ثابااات فاااي التواصااال والتفاعااال اإلجتمااااعي فاااي ساااياقات متعاااددة تشااامل العجااال عااان التعامااال 
تطاااوير  سااالوكيات التواصااال الغيااار لفمااي مصاااحوباس بصاااعوبة فاااي القااادرة علاااى وفااايالعاااطفي بالمثااال 

يمكن تعريف اضطراب طيف التوحد و  (.،2014 )الحمادي، والمحافمة عليها االجتماعيةالعالقات 
يارثر و  يساتمر معاهو  إجرائياس بأنه اضطراب نمائي تطاوري يمهار فاي المراحال العمرياة المبكارة للطفال

 التفاعل االجتماعي.و  على جوانب عدة منها التواصل

Pre-Vocational Rehabilitation

المهاااارات التاااي يجاااب أن يمتلكهاااا  التهيئاااة ماااا قبااال المهنياااة علاااى أنهاااا مجموعاااة تعااارف
(، ويمكاااااان تعريااااااف التهيئااااااة مااااااا قباااااال Fein, 2018األفااااااراد قباااااال الاااااادخو  ألي مجااااااا  عماااااال )

المهنيااااااة إجرائيااااااااس علاااااااى أنهاااااااا المهاااااااارات الوهييياااااااة األوليااااااة الواجاااااااب امتالكهاااااااا مااااااان قبااااااال األفاااااااراد 
 المقبلين على العمل في أي مجا  مهني.
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SVRCSenior Vocational Rehabilitation Counselor 

عاان  التوهيااف،ماان خااال   االسااتقال هااو ماان يساااعد األشااماص ذوي اإلعاقااة علااى تحقيااق 
وتاوفير  للتوهياف،ووضاع خطاة  اإلعاقاة،طريق عملية تتضمن تحديد األهلية المهنية ومستوى شادة 

يمكاااان ، و (Rayes,2014وكااااذلة تقااااديم الماااادمات والمشااااورة الالزمااااة )، التوهيااااف خاااادمات مااااا بعااااد
معلم التهيئة المهنية على أنه المعلم المسئو  عن تادري  ماادة التربياة المهنياة فاي  تعريف مستشار/

 المدارس للطالب ذوي اضطراب طيف التوحد .و  المعاهد

  السابقة: والدراساتي اإلطار النظر

Autism Spectrum Disorder

 Centre For Disease Control)يعارف مركال السايطرة علاى األماراض والوقاياة منهاا 

and Prevention [CDC], 2020)  اضااطراب طيااف التوحااد علااى أنااه إعاقااة نمائيااة تساابب
باإلضااااافة إلااااى صااااعوبات فااااي عمليااااة التواصاااال مااااع  والساااالوكيمشااااكالت فااااي الجانااااب االجتماااااعي 

اضااطراب طيااف التوحااد فااي تصاااعد  انتشاااراإلحصاااءات واألرقااام علااى أن نساابة  وتركااد اآلخاارين.
 (1( أن )cdc,2014فقد أفاد مركال السايطرة علاى األماراض والوقاياة منهاا ) آلخر،مستمر من عام 

لاااارغم ماااان أن التوحااااد يقاااادم نفسااااه علااااى ا التوحااااد،طفااااالس مصاااااباس باضااااطراب طيااااف  (68ماااان بااااين )
وصااعوبات  االجتماااعيإال أنااه متشااابه ومشااتر  فااي بعااض المصااائص كااالعجل  فريااد،كاضااطراب 

األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد يعانون  أنحيث  (.Fein,2018التواصل والسلوكيات المتكررة )
 (.Tagart,2018من البسيطة إلى الشديدة ) تمتلف مستوياتها عدة،من مشكالت في جوانب 

Pre-Vocational Rehabilitation

التهيئة ما قبل المهنية بأنها مجموعة من المهارات التاي يجاب أن يمتلكهاا األفاراد قبال  تشير
( التهيئااة مااا قباال المهنيااة Kevin,1982كمااا يعاارف ) (.Fein ,2018الاادخو  ألي مجااا  عماال )

تهدف إلى تهيئة مهارات التهيئة المهنياة  والتيبأنها تلة المرحلة النهائية من مراحل التربية الماصة 
المحافماة  ومهااراتالعمال  وكحابتتمثل في المهارات األولية الالزمة ألي مهنة فاي المساتقبل  والتي

 (.2012، وعيسىعليها )عثمان  والحفا على أدوات العمل 
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أو العمل لمرحلة ما بعد المدرسة الثانوياة  اإلعاقة للدراسةتعد عملية تهيئة الطالب ذوي حيث 
اإليجابياااة وذلاااة ألن تحقياااق النتاااائج  االنتقالياااة،للمرحلاااة  والتمطااايطهااادفاس جوهريااااس فاااي عمليتاااي التعلااايم 

المرحلاة ياة ودعام فاي تلاة بعد مغادرة المرحلة الثانوياة تعاد ماياسااس لماا تلقاوه مان خادمات تعليم للطالب
(Kucharczyk et al,2015 فبعد مغادرة األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد من المرحلاة الثانوياة .)

الرغبة في الحصو  على عملية انتقا  ناجحة لهم من تلة المرحلة فانه مان المفتارض حصاولهم  وعند
اء على اهتماماتهم ومهاراتهم وقادراتهم بحيث يتم تقديمها بن الثانوية،على خدمات دعم لما بعد المرحلة 

خدمات الدعم هذه في عدة صور من أهمها التهيئاة  وتتمثل(. Kaya,2016والنفسية )البدنية  وحالتهم
تنماي  (. حيث توصف التهيئة ماا قبال المهنياة بأنهاا تلاة المهاارات التايFein ,2018ما قبل المهنية )

واختياار ، : كييياة البادء بمحادثاة وإنهائهااعلاى سابيل المثاا ، استعداد الفرد للعمال والمهاارات الشمصاية
والحفا  علاى النمافاة الشمصاية مثال غسال ، والحفا  على المساحة الشمصية، مالب  مناسبة للعمل

 اإلساااااتبيانات ومهاااااارات شمصاااااية أخااااارى ككييياااااة ملااااا  اساااااتمارات، اليااااادين بعاااااد اساااااتمدام دورة الميااااااه
واإللتااالام ، ومهاااارات إدارة الوقااات، عناااد الحاجاااة وطلاااب المسااااعدة ،العمااال التنقااال فاااي بيئياااة، و الطلبااااتو 

(. كمااا تعماال التهيئااة Rayes,2014وتاادوين المالحمااات والتنبيهااات )، والتقااويم بجاادو  المهااام اليوميااة
السلوكيات والمواقف المهمة للنجاو في عملية التوهيف عان طرياق  وتعليلماقبل المهنية على تطوير 
والشااعور بالراحااة  العماال،والساالوكيات اإليجابيااة للفاارد فااي بيئااة  لجياادة والمواقاافااكساااب عااادات العماال 
(. ومن هنا يمكننا القو  بأن هدف التهيئة ما قبال المهنياة فاي Mahr,1991في العالقات الشمصية )

المرحلااة الثانويااة للطااالب ذوي اضااطراب طيااف التوحااد هااو تجهياالهم للمرحلااة التعليميااة أو العماال بعااد 
 (.Kucharczyk et al,2015من المدرسة الثانوية )تمرجهم 

Postsecondary Employment

 التواصاال،ضااعف  االجتماااعي،ضااعف التفاعاال  مثاال:الممياالة للتوحااد  تتعااارض المصااائص
، ذلاة ألن كال وهيفاة تقريبااس تتطلاب العمالماع معمام متطلباات  النمطياة،التقياد باالروتين والحركاات 

مااع توقااع أن يكااون المااوهفين ذو مرونااة وقااادرين علااى  والتواصاال، االجتماااعيبعضاااس ماان التفاعاال 
 (. Bava et al ,2015التعامل مع مستجدات الوهيفة والمواقف الجديدة عند ههورها )
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والعمال  لعاملاة،االرغم من رغباة كثيار مان األشاماص ذوي اإلعاقاة الادخو  ماع القاوة  وعلى
مان الاذين ليسات لاديهم  %(81مقابال ) %(53)باألجر إال أن نسابة حصاولهم علاى وهيفاة تقادر بااا 

( أن هنالاة عادة عوامال مان Flies & perry, 2005ويذكر كال مان )(، Taggart, 2018إعاقة )
ساتوى مثال المصاائص الشمصاية )م الثانوياة،الممكن أن ترثر على مرحلاة العمال لماا بعاد المدرساة 

األداء والقاااادرات علااااى ساااابيل المثااااا (، ومسااااتوى الماااالود )دعاااام المعلمااااين(، العواماااال البيئيااااة )وضااااع 
 (.Taggart, 2018المعيشة وحالة العمل( )

Postsecondary Education

إن الحصاااو  علاااى التعلااايم ماااا بعاااد المرحلاااة الثانوياااة بالنسااابة لرفاااراد ذوي اضاااطراب طياااف 
وماااع ذلاااة فاااان عااادد األفاااراد ذوي اضاااطراب طياااف التوحاااد الاااذين  نسااابياس،التوحاااد هاااو مفهاااوم حاااديث 

(. علاى الارغم مان أن العدياد Lizotte, 2016يواصالون تعلايمهم ماا بعاد الثاانوي اخاذ فاي االزديااد )
لماوقعهم األكااديمي  واكتشاافذوي اضاطراب طياف التوحاد يواجهاون صاعوبة فاي تصاور من األفراد 

 والتطبياااق، كالتساااجيل،الثاااانوي  دماااا بعاااباإلضاااافة لتحاااديات أنمماااة الدراساااة  الثانوياااة،بعاااد المرحلاااة 
 (. Payne, 2016ونقص التوجيه العام ) المستقل،ومسروليات العيش  الجداو ،وتمطيط وتنميم 

 ة:ــــابقــــالسات ــــدراســــال
بعنوان تصاورات معلماي التربياة الماصاة لمرحلاة ماا بعاد الثانوياة  (,Kemp 2018 راس  ) -1

حياااث هااادفت هاااذه الدراساااة إلاااى ، للطاااالب ذوي اضاااطراب طياااف التوحاااد ذوو األداء العاااالي
الطااالب الملتحقااين بالمرحلااة الثانويااة ماان ذوي  الكشااف عاان تصااورات أولئااة المعلمااين حااو 

، حياث اساتمدم الباحاث أسالوب المقاابالت الفردياة فاي هاذه الدراساة، طيف التوحاداضطراب 
وقد تكونات عيناة الدراساة مان ساتة معلماين يعملاون بصافوف التعلايم المهناي والفناي لطاالب 

قد كانت أبرز نتائج هذه الدراسة : الحاجة إلى و  التربية الماصة في أحد الكليات األمريكية،
حاجاة الكلياات وبارامج االنتقاا  إلاى تاوفير ملياد ، مقدمي المادماتالتدريب اإلضافي لجميع 

 من الفصو  الدراسية للطالب ،الحاجة إلى الدعم المستمر وزياادة التواصال ماا باين الكلياات
 المدارس، تدريب الطالب على استمدام التكنولوجيا الحديثة.و 
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يل علاى مهاام ومهاارات ماا توهيف التعل و  أثر المراقبة الذاتيةبعنوان  (fein, 2018 راس  ) -2
هاااادفت إلااااى دراسااااة آلثااااار اسااااتمدام أساااالوب المراقبااااة الذاتيااااة  حيااااث، قباااال التاااادريب المهنااااي

ثالثااة طااالب وقااد تكوناات عينااة الدراسااة ماان ، مهنيااةال التعلياال فااي المهااام مااا قباالتوهيااف و 
-12وقاد تراوحات أعماارهم ماا باين )، اضاطراب طياف التوحاد مان ذوي المرحلة المتوساطة ب
قاااد ، و وكانااات أداة الدراساااة هاااي المالحماااة المباشااارة لثالثاااة مهاااام فردياااة مهنياااة، امااااس ( ع15

 الدقاة والنجااولى زياادة إأدت  للطالب لى أن المراقبة الذاتية والتعليلإنتائج الدراسة  أههرت
 مهنية لكل المشاركين الثالثة . الفي جميع المهام ما قبل 

 المادمات المقدماة لرطفاا  ذوي اإلعاقاة الذهنياةو  بعنوان تقييم البرامج (2014  راس  )الس  ع، -3
والتاااي هاادفت لتقيااايم تلاااة البااارامج  اضااطراب طياااف التوحاااد فااي ضاااوء معاااايير الجااودة األردنياااة،و 

واساتمدم ، مرسساة ومركالاس تعليميااس  (160حيث تكونت عيناة البحاث مان)، والمدمات المقدمة لهم
تتعلااق بااذوي  التااي قااد أههاارت النتااائجو  ( أبعاااد رئيسااة،8) تااا علااىالباحااث أداتااين مسااحيتين احتو 

هاو "المادمات والبارامج" و  اضطراب طيف التوحد على أن هنالة بعد واحد كان ذا مستوى مرتفاع
، فااي حااين كااان هنالااة ثالثااة أبعاااد ذات مسااتوى فاعليااة متوسااط، (0,68بمتوسااط حسااابي بلاا  )

ُبعااااد "البيئااااة التعليميااااة " بمتوسااااط حسااااابي بلاااا  و  ،(0,66ُبعااااد "التقياااايم" بمتوسااااط حسااااابي بلاااا  )
(، أماا باياة األبعااد األربعاة كانات 0,37ُبعد "االدارة والعاملين" بمتوساط حساابي بلا  )و  (،0,55)

"و مشااركة ودعام وتمكاين األسارة ، (0,33بمستوى فاعلية متدنية وهي "الرؤية والفكر والرساالة ")
 .(0,30التقييم الذاتي")و  (، "0,31ية " )الدمج والمدمات االنتقالو  "، (0,31")
بعنوان الحواجل من المدرسة الى العمل كما يعرفها معلمي  (Risen et al, 2014 راس  ) -4

التي هدفت إلى ، و أخصائي التأهيل اإلجتماعيو  مستشاري التأهيل المهنيو  التربية الماصة
التااي باادورها تحااد ماان فاارص و  معرفااة المعوقااات المدرسااية التااي تواجااه الطااالب ذوي اإلعاقااة

مستشاااري و  التحاااقهم بالعماال بعااد المدرسااة الثانويااة ماان وجهااة نماار معلمااي التربيااة الماصااة
( 46حيث تم أخذ عينة قصدية تكونت من )، أخصائي التأهيل اإلجتماعيو  التأهيل المهني

ئي ( أخصا14( أخصائي تهيئة مهنية ،)16)، ( معلم تربية خاصة16هم كالتالي : )و  فرداس 
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تام تنفياذ ، قد تم تصنيف أفراد العينة إلى ثالثة مجموعات كالس حساب تمصصاه، و إجتماعي
موزعااة علااى ، ( عائقاااس 84عمليااة دلفااي التكراريااة ماان ثالثااة جااوالت لتحديااد العوائااق وكاناات )

قد كانات ، و ثم حدد باإلجما  العوائق ذات التأثير المتوسط إلى العالي، ( مجاالس رئيسياس 12)
كانجاااااز المهمااااة  افتقااااار الطااااالب لمهااااارات الوهيفااااة ائااااق عاليااااة التااااأثير كالتااااالي:أباااارز العو 
كليااادة الضااغط علااى معلمااي المرحلااة الثانويااة لتقااديم  ، عوائااق النماااماالجتماعيااةوالمهااارات 

معاهاد التعلايم ، تعليم على مساتوى عاالي مان المعاايير علاى حسااب تنمياة المهاارات المهنياة
التعااون ماع مرسساات ، نقاص مشااركة األسارة، المعلمين بشاكل جيادالتدريب ال تعد و  العالي
 توقعات األسرة والطالب الغير واقعية.، الدعم طويل المدى، التدريبو  التعليم

بعناوان التحاديات التاي تواجاه الطاالب ذوي اضااطراب  (Hedges et al, 2014)  راسد  -5
التعارف علاى التحااديات  حياث كااان الغارض مان الدراساة، طياف التوحاد فاي المرحلاة الثانوياة

مقاادمي الماادمات و  التااي تواجااه الطااالب ذوي اضااطراب طيااف التوحااد فااي المرحلااة الثانويااة
باستمدام مجموعة التركيل كأداة إلجراء مناقشة تفاعلية مع ، من خال  التحليل النوعي، لهم

تواجااه التحااديات التااي و  ذلااة لفهاام تجربااة طااالب المدرسااة الثانويااة وتحاادياتهمو  عينااة الدراسااة
مان ذوي اضاطراب طياف  حيث تكونت عينة الدراسة من خمسة أفراد، مقدمي المدمات لهم

وقاد ، ( من مقدمي المدمات بالمدرساة24باإلضافة إلى )، عشرة من أولياء أمورهم، و التوحد
ههرت ثالثة موضوعات رئيسية للتحديات التي تواجه الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد 

تلبيااة الطااالب ، وتمهاار فااي: )رغبااات المدرسااة والمناال ، : التناقضاااتالس أو  بالمدرسااة الثانويااة
تنفيذ المعلمين للمطة التعلمية الفردية ،تغيير الجداو  الفصاو  ، لتوقعات المعلمين الممتلفة

االتصااااا  للطالااااب وتشاااامل أيضاااااس و  : صااااعوبات فااااي العالقااااات الشمصاااايةياااااس ثان، الدراسااااية(
لتواصل بين المعلمين(، ثالثاس: نقص في المعرفة واإلعداد وا )التواصل بين المدرسة والمنل ،

وقلاااة الااادعم ماااان ، وبااااألدوار والمساااروليات، )كييياااة إعاااداد الطااااالب فاااي: ريمهااا، للمعلماااين
 عادم التوافاق باين طبيعاة وصعوبة تكييف المنهج الدراسي(، وُتمهار النتاائج أيضااس ، المدرسة

إلعاادادهم لمرحلااة اضااطراب طيااف التوحااد  واقااع المدرسااة الثانويااة واحتياجااات الطااالب ذوي و 
 .ما بعد الثانوية
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 راءات:ــــــواإلجة ـــــريقـــــالط 

تتيح لمعلمي طاالب  ةالنوعي الدراسةإستراتيجية البحث النوعي ألن طبيعة  اناستمدم الباحث
نمااارهم حاااو   ووجهااااتعااان ئرائهااام  ذوي اضاااطراب طياااف التوحاااد بالمرحلاااة الثانوياااة التحاااد  بعماااق

المانهج  انفقاد اساتمدم الباحثا اوتساؤالته اوأهدافه ةالحالي الدراسةوفي ضوء طبيعة  الدراسة،موضو  
 المقننة.النوعي عن طريق المقابالت شبه 

علااى معلمااي باارامج التوحاااد  الدراساااةتطبيااق فااي أساالوب الحصااار الشااامل  اناسااتمدم الباحثاا
باارامج ( 4ماان ) والمكونااةواألهليااة للمرحلااة الثانويااة فااي مدينااة جاادة،  والمعاهااد( الحكوميااة)الماادارس 
 فأصابحت العيناة هاي نفساها مجتماع دراساية،فصاو   (6)علاى احتاوت  ومعهادين)مدرساتين  تعليمية
 حيث كان مستوى التطبيق من ناحية المعلمين.  معلمين، (6تساوي ) والتيالبحث 

هاام و  الدراسااةولجمااع البيانااات فااي هااذه الدراسااة تاام إجااراء المقااابالت شاابه المقننااة مااع مجتمااع 
معلمااااي مااااادة التربيااااة المهنيااااة العاااااملين بباااارامج الاااادمج ومعاهااااد التربيااااة الفكريااااة و  معلمااااي الصاااافوف

( 6الباال  عاددهم )و  ية لفئة اضطراب طيف التوحاد بالمرحلاة الثانوياة فاي مديناة جادةاألهلو  الحكومية
 انالمعاادة ماان قباال الباحثااو  معلمااين ،حيااث تاام فااي هااذه المقابلااة طاارو أساائلة االسااتبانة علااى المعلمااين

( 4على الدراسات السابقة ركلت تلاة األسائلة علاى ) االطال ومن خال   ( أسئلة،8البال  عددها )و 
تمثاال جوانااب متعااددة ذات العالقااة بالتهيئااة ماقباال المهنيااة وهااي: طااالب ذوي اضااطراب طيااف  أبعاااد
 سو  العمل.، المنهج المدرسي، معلمي طالب ذوي اضطراب طيف التوحد، التوحد

 ث(، حياSemi- structured interview)المقنناة طريقاة المقابلاة شابه  اناساتمدم الباحثا
وذلاة  النوعياة،أكثر طر  جمع المعلوماات شايوعاس فاي البحاو   أنها من( Bryman, 2008يعتقد )

ألنهااا تتاايح للباحااث جمااع كاام هائاال ماان المعلومااات، كمااا تعطااي الباحااث الفرصااة فااي التركياال علااى 
بشااكل كبياار، هااذا باإلضااافة إلااى إمكانيااة الباحااث  الدراسااةتماادم أهااداف  والتااياألمااور ذات األهميااة 
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13 

 الدراسااةبااأكثر ماان صااياغة فااي حااا  تعااذر فهاام الساارا  ماان قباال عينااة  الدراسااةدة طاارو أساائلة إلعااا
 .بطريقة تسهل عليهم فهم السرا 

 ة )املقياس(:ــــــدراســــــاء أداة الــــــبن

 في بناء أداة الدراسة على المطوات التالية: اتبع الباحثان
  بناااء  وكيفياااة البحااث،القااراءات النمريااة فااي المراجااع العلميااة فيمااا ياارتبط بموضااو  متغياارات

 أداة البحث، وبما يجب مراعاته من أس  علمية في ذلة.  وتصميم
   السااابقة التااي اسااتطا  الباحااث توفيرهاااا  والدراساااتاالطااال  علااى أدوات ومقااايي  البحااو

 كالتالي:ي وه البحث،والمرتبطاة بموضاو  ومتغيرات 
دراساااة بعناااوان تحاااديات الطاااالب ذوي اضاااطراب طياااف التوحاااد فاااي المدرساااة الثانوياااة مااان  -1

هادفت إلاى الكشاف التحاديات التاي تواجاه طاالب  والتاي( hedges et al, 2014إعاداد )
  النوعي.خدماتهم عبر التحليل  ومقدميذوي اضطراب طيف التوحد في المدرسة الثانوية 

هااادفت إلاااى الكشاااف عااان تصاااورات معلماااي التربياااة  والتاااي( Kemp, 2018دراساااة ) -2
الماصااة عاان مرحلااة مابعااد الثااانوي لطااالب المرحلااة الثانويااة ماان ذوي اضااطراب طيااف 

 الفردية. طريق المقابالتعن  العالي،التوحد ذوي األداء 

   أداة الدراسة )املقياس( يف صورته النهائية:
 ين وهما:صورتها النهائية من جلأ الدراسة فيتكونت أداة 

: يشتمل على البيانات األولية للمساتجيبين والتاي تمثلات فاي )المساتوى التعليماي، المبارة الجزء األ ل
 التعليمية، العمر، تمصص المرهل، الوصف الوهيفي(.

علااى أربعااة أبعاااد حيااث تناااو  كاال بعااد  أساائلة موزعااة( 8: يشااتمل هااذا الجاالء علااى )الجددزء النددان 
 كالتالي: وهي عليها(التغلب  / سبل)المعوقاتجانبين هما 
 الثانوية.: طالب اضطراب طيف التوحد بالمرحلة البع  األ ل
 للطالب ذوي اضطراب طيف التوحد. المهنية( والتربية )الفصو : معلمي البع  النان 
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 التوحد.: المنهج المدرسي المعد للطالب ذوي اضطراب طيف البع  النالث
 العمل.: سو  البع  ال ابع

 Semi- structuredالمقانن )في إعداد أسئلة المقابلة الهاتيية الشكل شبه  انتبنى الباحثحيث 

interview جمااع كاام هائاال ماان المعلومااات واآلراء لكاال بعااد، وكمااا تعطيااه  للباااحثين( وذلااة ألنااه يتاايح
 بشكل كبير. دراسةأيضاس الفرصة في التركيل على األمور ذات األهمية والتي تمدم أهداف ال

 (: أداة الدراسة )املقياس( يف صورتها النهائية1ول )جد

 ماهي العوائق اليت تواجه الطالب يف عملية التهيئة ما قبل املهنية؟ 1
 ماهي سبل طوير التهيئة ما قبل املهنية للطالب؟ 2

 املهنية؟قبل  العوائق اليت تواجه املعلمني يف عملية التهيئة ما ماهي 3
 للطالب؟قبل املهنية  ماهي سبل التغلب ع عوائق جناح املعلمني عند عملية التهيئة ما 4

 املدرسي؟قبل املهنية واملتعلقة باملنهج  ماهي عوائق التهيئة ما 5
 للطالب؟قبل املهنية  ماهي سبل تطوير املنهج املدرسي لدعم عملية التهيئة ما 6

 العمل؟قبل املهنية واملتعلقة بسوق  ماهي عوائق التهيئة ما 7
 العمل؟قبل املهنية لتواكب سوق  ماهي سبل تطوير التهيئة ما 8

 ق:ــــــــالتطبيراءات ــــــــإج
  ماان الجامعااة موجااه إلااى إدارة التعلاايم  الباحثااانالحصااو  علااى نمااوذ  خطاااب تسااهيل مهمااة

 دراساةبمنطقة جدة بغرض االطال  على إحصائية عادد المعلماين، والوصاو  إلاى مجتماع ال
 البيانات.وجمع  الدراسةلتطبيق أداة 

  فاااي صااورتها األوليااة، وذلاااة ماان خااال  االطاااال  علااى الدراسااات الساااابقة  دراسااةأداة البناااء
 .اأو محور من محاوره الدراسةوالمراجع المتوفرة والمتعلقة بموضو  

  علاااى مجموعاااة مااان المحكماااين للتأكاااد مااان صااادقها، وتااام تعاااديل أداة  الدراساااةتااام عااارض أداة
 صياغة وفصل وحذف وإضافة لرسئلة(.وفقاس لمالحمات المحكمين من تعديالت ) الدراسة
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 بالتواصل مع مشرفي معلمي التوحد بادارة التربية الماصة بغارض التنسايق ماع  انقام الباحث
والحصااو  علااى البيانااات األوليااة وتسااهيل وساايلة التواصاال بااين  الدراسااة(المعلمااين )مجتمااع 

 والمعلمين. انالباحث
 علاااى  الدراساااةلمطلوباااة للوصاااو  لتطبياااق أداة وبعاااد االنتهااااء مااان كافاااة اإلجاااراءات اإلدارياااة ا

فااي  الدراسااة الهاااتفي بمجتمااعتاام تطبيااق األداة وذلااة ماان خااال  االتصااا   الدراسااة،مجتمااع 
 ها.1441ها / 1440الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 الدراساةعلاى موضاو  وغارض  الطالعهام الدراساةبمجتماع  )األولاي(باالتصا   انقام الباحث 
وقاد وافاق علاى المشااركة  الموافقاة،قابلة الهاتيية وتحديد موعد مالئم الجرائها حا  الم وفكرة
 (.7( معلمين من أصل )6)

  تاام اعااالم المشاااركين بساارية البيانااات الشمصااية وخصوصااية التسااجيل الهاااتفي للمقابلااة وأن
 تفريغها.المقابالت بعد  المشاركين باتالف انووعد الباحث بحثية،ألغراض  اهدفه

 علاى خلاق  انقبل البدء بتطبيق األداة والتسجيل حرص الباحث النهائي(االتصا  الثاني ) في
 بصاورة تملاق لرحاديث الجانبياةجوي ودي ومريح مع المشاركين من خال  الايام بالتطر  

 جو من التواصل واأللفة لتمكنهم من الحديث بحرية ودون قلق.
 حااادة،لمقابلاااة الهاتيياااة بشاااكل فاااردي كااال علاااى ا الدراساااة واجاااراءبتطبياااق أداة  انقاااام الباحثااا 

 معلمين.( 6والبال  عددهم ) دراسةلمجتمع ال
  بعاد اعااالم  بالهااتف،تام تساجيل جمياع المقاابالت الهاتييااة عان طرياق برناامج تسااجيل مادمج

 ذلة.المشاركين وأخذ موافقتهم على 
 بالترتياب،بجدياة عان طرياق الحاروف األ الدراساةبعملياة ترميال ألساماء مجتماع  انقام الباحث 

( حفاهاااس علااى ساارية و ،وذلااة باسااتبدا  االساام بحاارف ماان الحااروف األبجديااة )أ،ب،ت، ،
، ( دقيقااة تقريباااس  45( إلااى )20وقااد اسااتغر  وقاات إجااراء المقااابالت ماان )، هويااة المشاااركين
 دقيقة للمكالمة الواحدة. 31بمتوسط بل  

  لمراجعتهاااااا  النصاااااية،الصااااايغة تااااام نسااااا  المقاااااابالت وتفريغهاااااا مااااان الصااااايغة الصاااااوتية الاااااى
 بياناتها.وتحليل 
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 ة:ـــــدراســـــالدق أداة ـــــص
 بالتحقق من صد  أداة الدراسة بطريقتين وهما: انقام الباحث

 ين:ــالمحكمدق ــص

للتأكد من صد  األداة على صد  المحكمين لضامان الوصاو  إلاى النتيجاة  اناعتمد الباحث
المااراد قياسااها عنااد عمليااة تحلياال البيانااات وتفساايرها، ولااذلة تاام عاارض أساائلة المقابلااة علااى مجموعااة 
مااان الساااادة المحكماااين مااان ذوي المبااارة واالختصااااص فاااي مجاااا  التربياااة الماصاااة للتأكاااد مااان مااادى 

 .طريق اإلضافة أو الحذف والتعديلعن  الدراسة،رض لعنوان وغ مالئمة األسئلة
ء علااى مالحمااات وقااد تماات عمليااة التعااديل فااي صااياغة بعااض األساائلة والمصااطلحات بنااا

 السادة المحكمين. 

 :ةــدراســالة ــوقيــوثــم

( إلاى مصاطلحات عديادة تساتمدم للتعبيار creswell & miller, 2000أشاار كال مان )
، الثباااات، و الصاااد ، و مااان ضااامنها الموثوقياااةو  فاااي البحاااو  النوعياااة، الثبااااتو  عااان مرشااارات الصاااد 

: حيااث تاام إرسااا  ه الدراسااةاسااتراتيجية الموثوقيااة فااي هااذ انقااد اسااتمدم الباحثاا، و المالئمااة، و الجااودةو 
طلاب مانهم و  بعاد تفريا  المقابلاة كاملاة علاى شاكل صاورة نصاية دراساةالمقابالت إلاى أفاراد مجتماع ال

أيضااس اتيحات لهام و  إعطاء إنطباعاتهم والتأكد من أنها تمثل وجهاة نمارهم،، و عليهاالتعليق ، و قراءتها
وذلااة لتعليااال الموثوقياااة ، التعاااديل علاااى نااص القابلاااة التااي أجريااات معهااامو  اإلضااافةو  فرصااة الحاااذف

بااجراء بعاض التغيارات الطييفاة علاى إجاباتاه  حيث قاام أحاد المشااركين ه الدراسةوالمصداقية في هذ
بينما لم يغير باقي المشاركون في ناص المقاابالت  تم إعتماد صورة االستجابة النهائية له،و ، السابقة

 عبروا عن رضاهم حو  دقة البيانات. كما، الماصة بهم

 األداة:ة ـــــــربـــــــجت
مجتمااع الدراسااة(، كتجربااة  )خااار تام تطبيااق األداة فااي صااورتها المعدلااة علااى أحاد المعلمااين 

لتالفاي  للبااحثينوفاي نفا  الوقات كانات كتادريب  فاعليتهاا،من أجل التحقاق مان إستطالعية، وذلة 
أداة التساجيل  واختباارمتوساط وقات المقابلاة  ولتقدير المقابالت،والتنبه للعابات قبل إجراء  األخطاء،

 برنامج التسجيل الصوتي الموجود بالهاتف. –الماصة بالمقابلة 
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   :ةـــــدراســـــالج ــــائــــنت

ذ ي اضدل ا  ييدا التو د   مدا رتادورها  المهنيد  لطلطبد ماه  عوائق التهيئد  مدا ل د  
 النانو   بم رن  ج ة؟المعطمين ف  الم ارس  المعاه  

كانت تصاورات المعلماين حاو  عوائاق التهيئاة ماا قبال المهنياة للطلباة ذوي اضاطراب طياف 
 كالتالي:التوحد تتمركل في عدة موضوعات جاءت الموضوعات والنتائج 

 :تتعلق خبصائص الطالب عوائق -1

يرى المعلمون أن شدة حالة التوحد وتبااين القادرات العقلياة للطاالب تارثر فاي عملياة التهيئاة 
بعضاهم يتجااوبون معاي  بيانهم،حيث يصف المعلام )ب(: " تتفااوت القادرات العقلياة  المهنية، لبما ق

المعلام )ت( أن السالوكيات  وياذكرفي إنهم يكونوا مرهلين مهنياس وبعضاهم ال ماو مهيا  لرمار هاذا " 
ماا بقاو   " أكاديميااس  "،" كالنشاو اللائدالعوائق:والضعف األكاديمي هي أيضاس من أحد  غير المرغوبة

 ".صفر يعني ضعيف مرة

 :عوائق تتعلق بأسرة الطالب -2

حيااث يقااو  المعلاام  للطااالب،يعتقااد المعلمااون أن األساارة أيضاااس قااد تكااون ماان ضاامن العوائااق 
إنه الزم ينضبط  العوائق،"التواصل مع األسرة من ضمن  "،"إن ضعف تواصل األسرة يعد عائق(:)أ

المعلاام ) (:" إن عاادم  ويااذكر "،عااارف إنااه فيااه عقاااب وثااواب فااي البياات يبقااى،معااا  عشااان خاااطر 
هال هاي تعاي الهادف مااثالس  األسارة،قبال المهنياة"، "المشااكلة للطالاب  وعاي األسارة بأهاداف التهيئاة ماا

 من تهيئة الطالب لسو  العمل أو أنه بعضهم يبقى هدفه يقرأ ويكتب فما يكون اهتمامه الشيء".

 :م والتجهيزاتعوائق تتعلق بالدع-3
الدعم الماادي  ونقصويذكر المعلمون في هذه الجلء أن قلة اإلمكانيات في بعض المدارس 

حياث ذكار المعلام)أ(: "لاو المدرساة إمكانياتهاا قليلاة طبعااس ذي  النقطاة،قد يلعب دوراس جوهرياس في هاذه 
% 75طبعااااس الشاااغل عباااارة عااان  بيهاااا،إلكترونياااة وإمكانياااات وأدوات إنااات شاااغا   مشاااكلة، إمكانياااات
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المعلاام )ب(: " الفصااو  غياار  ويضاايف"إنااة إناات ماااتكون جايااب شاايء محسااوس للطالااب"،  "،أدوات
 .مهيئة تعليمياس لبعض الطالب"

 احلالي:عوائق تتعلق املنهج  -4
 اشاااتقا يتحاااد  المعلماااون عااان عااادم وجاااود مااانهج رسااامي مااان وزارة التعلااايم يسااااعدهم علاااى 

 المدرسااية،قومااون بااالرجو  إلااى مناااهج بديلااة باجتهاااد ماانهم أو ماان قباال اإلدارة ي وبالتااالي األهااداف،
مااانهج  يماااا فاااويركاااد المعلااام) (: "  "،حياااث يقاااو  المعلااام )ت(: " ماااافي مااانهج رسااامي مااان الاااوزارة

"مااانهج قبااال عشااار سااانوات الزم يكاااون  الباااديل:أماااا المعلااام )و( يقاااو  عااان المااانهج الحاااالي  "،للتوحاااد
 .و  العمل بحكم أن كثير من الوهائف استغنى عنها العالم"محد  ومجدد ومواكب لس

المهنياة يانص علاى "مااهي عوائاق التهيئاة ماا قبال  األو  والاذيأههرت نتائج سرا  الدراساة 
علاى أن العوائاق عائادة إلاى  جادة؟ذوي اضطراب طيف التوحد كما يتصورها معلميهم بمدينة  للطلبة
باإلضااافة إلاااى ، لااديهم ماااع وجااود المشااكالت السااالوكية، التواصاال االجتمااااعي لاادى الطااالب ضااعف

دراسااة ، و (Riesen et al ,2014حيااث اتفقاات هااذه النتيجااة مااع دراسااة ) ضااعف القاادرات العقليااة
(Hedges et al 2014)  التواصال تعاد مان و  االجتماعياةالتاي بينات أن المشاكالت فاي المهاارات و

 ديات ذات التاااأثير العاااالي لطاااالب اضاااطراب طياااف التوحاااد بالمرحلاااة الثانوياااةالتحاااو  ضااامن العوائاااق
هااي ماان المصااائص  االجتماعيااةالمهااارات و  هااذه النتيجااة إلااى أن جااانبي التواصاال انيعاالو الباحثااو 

التااي يواجهااون فيهااا مشااكالت تالزمهاام علااى ماادى ، و الرئيسااية للطااالب ذوي اضااطراب طيااف التوحااد
 النفسية . لالضطراباتاإلحصائي المام  و  عليه الدليل التشميصي وفق ما نص، مراحلهم العمرية

ضعف تواصلها مع المدرسة و  كما كشفت النتائج أن قلة وعي األسرة بأهداف التهيئة ما قبل المهنية
كمااا تتفااق هااذه النتيجااة مااع مااا دلاات ، هااي أيضاااس ماان ضاامن العوائااق للتهيئااة مااا قباال المهنيااة للطااالب

تمكااين و  التااي أكاادت إلااى أن عنصاار دعاامو  (2010؛ الاالار ،2014)السااريع، عليااه الدراسااات السااابقة
أمااااا دراسااااة ، أساااار الطااااالب ذوي اضااااطراب طيااااف التوحااااد فااااي الماااادارس قااااد انطبااااق بدرجااااة متدنيااااة
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(Hedges et al ,2014  ؛Riesen et al ,2014 التي كشافت إلاى أن ضاعف التواصال ماا باين )
البرنامج التربوي الفردي تعاد مان ضامن التحاديات التاي د انقص مشاركتهم في إعدو  المنل و  المدرسة

قاد  أن هاذه النتيجاة انيارى الباحثا، و تواجه الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد في المرحلاة الثانوياة
انمفاااض سااقف و  قلااة الدافعيااة، و للتواصاال فيمااا بياانهم يلاالم المعلاام أو األسارة تعاود إلااى عاادم وجااود مااا

وأيضاااس جاااءت النتااائج  المدرسااة ماان جهااة أخاارى.و  هم ماان جهااةالتوقعااات لاابعض األساار حيااا  أبنااائ
عائدة إلى أن قلة األدوات والوساائل التعليمياة والتجهيالات المدرساية كالمعامال المهنياة ونقاص الادعم 

أكاادت ، و الماادي هااي مان أباارز عوائاق التهيئااة ماا قباال المهنياة للطااالب ذوي اضاطراب طيااف التوحاد
مرشاار  انطباا ( حياث جااء Hedges et al.,2014؛  2010ر ،هاذه النتيجاة دراساة كال مان )الالا

باإلضافة إلى قلاة دعام المدرساة تعاد ، عنصر البيئة التعليمية المادية بدرجة متدنية في برامج التوحد
يفسار ، و من ضمن التحديات التي تواجاه الطاالب ذوي اضاطراب طياف التوحاد فاي المرحلاة الثانوياة

التعليميااة والتجهياالات المدرسااية الماصااة بااالطالب ذوي  والوسااائل ناادرة األدوات ذلااة بساابب انالباحثاا
ضامن النتاائج المتعلقاة عوائاق التهيئاة ماا  ومانارتفاا  أساعارها فاي الساو . و  اضطراب طيف التوحد

كشاافت النتااائج إلااى أن عاادم وجااود ماانهج  وفقااد التوحااد.قباال المهنيااة للطااالب ذوي اضااطراب طيااف 
ممصاااص للطااالب ذوي اضاااطراب طياااف التوحااد يعاااد مااان أبااارز  دراسااي معاااد مااان قباال وزارة التعلااايم

هااذه النتيجااة  انالباحثاا ويعاالو التوحااد،عوائااق التهيئااة مااا قباال المهنيااة للطااالب ذوي اضااطراب طيااف 
مماااا يناااتج عناااه صاااعوبة فاااي تصاااميم  لهااام،المراحااال األكاديمياااة  المعلماااين فااايبسااابب ضاااعف إعاااداد 

 المناهج المناسبة للطالب في هل غياب منهج رسمي من قبل وزارة التعليم.

ذ ي اضل ا  ييا التو    المهني  لطلطب عوائق التهيئ  ما ل   س   التغطب عطى ماه  
 نانو   بم رن  ج ة؟الكما رتاورها المعطمين ف  الم ارس  المعاه  

كما كانت تصورات المعلمين حو  سبل التغلاب علاى عوائاق التهيئاة ماا قبال المهنياة للطلباة 
 كالتالي:ذوي اضطراب طيف التوحد تتمركل في عدة موضوعات جاءت الموضوعات والنتائج 
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 الطالب:سبل التغلب على العوائق املتعلقة خبصائص  -1
والتركيل على مياو  ، تحليل المهمة والنماذ  المحسوسة يرى المعلمون أن التسلسل وأسلوب

فيذكر ، الطالب هو الحل األمثل للتغلب على المشاكل المتعلقة بمصائص الطالب من وجهة نمرهم
خصائص الطالب ،إنت ممكن تكتشاف مان خاال  التعامال ، و المعلم )أ(: " نركل على ميو  الطالب

ة إناات الزم تجيااب لهاام حاجااة فااي التهيئااة عايشااينها فااي معاااه إنااه فيااه مجااا  معااين يبااد  فيااه "، "اناا
" وياارى المعلاام ) ( أن أصااحاب القاادرات العقليااة المنمفضااة ، الواقااع شاايء محسااوس هااو يحاا  بيااه"

يجااب التركياال علاايهم فااي الاادمج االجتماااعي قباال التاادريب علااى التهيئااة ماقباال المهنيااة حيااث ذكاار: 
استبيان ونأخذ الطالب المهيئين اللي عندهم قابلياة نسوي  يعني، "الدمج اإلجتماعي هو األنسب لهم

 اجتماعياس".والطالب اللي غير قابلين ممكن ندمجهم ، ونبدأ نشتغل معاهم

 الطالب:التغلب على العوائق املتعلقة بأسرة  سبل -2
ياااارى المعلاااام )أ( بضاااارورة مشاااااركة األساااارة فااااي تعلاااايم المهااااارة فااااي المناااال  وتعماااايم المهااااارة 

حيااث يقااو  : " لااو اشااتغلنا مهنااة ، األساارة عاان طريااق تفعياال دفتاار الواجبااات اليوميااةوالتواصاال مااع 
نكلم األهل إناه لمان يرجاع مان المدرساة ويتغادى يكاون ، معينة أو مهارة معينة كاللون األخضر مثالس 
" تواصاال ، أو خاال الصااحون كلهااا أخضاار فااي أخضاار"، أي شاايء لااون أخضاار خاا  جرجياار فجاال

ويااذكر ، ، تقرياار لرساارة ماان خااال  نفاا  دفتاار الوجبااات عاان حالااة المهااارة "المعلاام مااع األساارة يومياااس 
قبال المهنياة لرسارة حياث  ئاة مااالمعلم ) ( أن الدور يقع علاى عااتق المعلام فاي إيضااو هادف التهي

الطالاب يكاون  وفي مرحلة أسمى إللي هياا، : " نفّهم األسرة إنه االن عدينا مرحلة القراءة والكتابةقا 
 .لحياته المستقبلية"و  لحياته العمليةو  مفيد لنفسه وألسرتهو  منتج

 والتجهيزات:سبل التغلب على العوائق املتعلقة بالدعم  -3

مشاااركة ، و األدوات التعلميااةو  بااأن تااوفير المدرسااة للوسااائل يعتقااد المعلمااون ماان وجهااة نماارهم
وشااراء المعلاام لااردوات ، المهنيااة المعاهاادو  زيااارة المصااانعو  األدوات التعلميااة بياانهمو  المعلمااين للوسااائل

عادد ممكان مان الوساائل بعاد فتارة مان  والوسائل التعليمية واإلعتماد على عنصر الوقت لتحصيل أكبار
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)أ(: " يجاب  اللمن هي من سبل التغلاب علاى العوائاق المتعلقاة بالادعم والتجهيالات، حياث يقاو  المعلام
باجتهاااد و  لاام)ت(: " أروو أجيااب أدوات ماان عنااديويااذكر المع، تااوفير اإلمكانيااات فااي المدرسااة للمعلاام"

 ." الزم يلورون بعض المصانع"، من اللمالء المعلمين اللي معايا واشتريها ونفعلها بينا"و  مّني

 احلالي:سبل التغلب على العوائق املتعلقة باملنهج  -4
يااذكر المعلمااون أن تاادخل وزارة التعلاايم فااي اسااتحدا  ماانهج للطااالب ذوي اضااطراب طيااف 

وقياام إدارة المعهاد أو ، قبل المهنية المناسبة لقادرات الطاالب تنو  اختيار مهارات التهيئة ماو  التوحد
واإلسااتفادة ماان المعاهااد المهنيااة ، المدرسااة باختيااار نمبااة ماان المعلمااين لعماال ماانهج مناسااب للطااالب

المتعلقاة باالمنهج  لبناء مناهج خاصة بالتهيئة ماقبل المهنية قد تكون من سابل التغلاب علاى العوائاق
باساتحدا  مانهج ، حيث يذكر المعلم )أ(: "الدولة نفسها هي المفروض تتادخل بالمساألة دي، الحالي
وأخذ تقرير من المعلمين فاي أنحااء المملكاة هال المانهج دا نجاح معااكم ؟ " ويضايف المعلام ، للتوحد

رو تكاون تناسااب الطالااب لاو حبينااا نشاتغل علااى مهنااة معيناة للطالااب ماو شاا المهااارات،) (: " تناو  
هماااا اللاااي يساااوون  المااانهج،المعلااام) (: " نمباااة مااان المدرساااين هااام اللاااي يساااوون  وياااذكر "،اآلخااار 
إنهاام هااام اللاااي  وبحكااام المهنااي،برناااامج عاان التأهيااال  ويعااّدون  –النمباااة  -اللجنااة  وتجلااا  الجاادو ،

 مع أولياء األمور". ويتواصلون  الطالب،إمكانيات  وعارفينعارفين الطالب 

ذلاة الاى  فقاد أوعالت النتاائج، وفيما يمص سابل التغلاب علاى عوائاق التهيئاة ماقبال المهنياة
إسااتمدام المعلاام للمطااط التربويااة الفرديااة المناساابة لمصااائص الطااالب كاال علااى حاادة، حيااث جاااءت 

مان حياث أن  (Hedges et al., 2014; Taggart, 2018)هذه النتيجة متفقة مع دراساة كال مان 
وضاع خطاة تربوياة فردياة بنااء ، و اإلساتفادة مان نقااو القاوة لادى األفاراد ذوي اضاطراب طياف التوحاد

وتطبيقهاا مان قبال المعلماين تعاد مان عوامال التغلاب علاى التحاديات التاي تواجاه الطاالب ، على ذلاة
تعادد خصاائص و  تالفأن إخا قاد يعاود ذلاة إلاى، و ذوي اضطراب طيف التوحد في المرحلاة الثانوياة

قاادراتهم يتطلااب بناااء خطااة تربويااة فرديااة ممتلفااة تكااون مبنيااة و  طااالب ذوي اضااطراب طيااف التوحااد
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اإلحتيا  لكل طالب بناء على تقيايم مساتوى األداء الحاالي لكال طالاب . كاذلة مان و  على نقاو القوة
معهااا بشاااكل  ضاامن النتااائج ضااارورة تفعياال دور األساارة بشاااكل أكباار مااان حيااث المشاااركة والتواصااال

 ؛Kaya, 2016 ؛Riesen et al, 2014هاذه النتيجاة ماع دراساة كاالس مان ) اتفقاتمباشار حياث 
Hedges et al, 2014باين أسار طاالب ذوي اضاطراب طياف  ( فاي ضارورة التواصال والعمال ماا

يعود ذلة إلى أن تعااون األسارة ماع المعلام والمدرساة فاي  وقد ومستمر،التوحد والمدرسة بشكل كبير 
 واكتساابهامن عملية تعمايم المهاارة  ويسر عملية التدريب على األهداف في البيئة المنللية قد يسهل 

 علااى أهميااة دور المدرسااة فااي دعاام المعلمااين بتوفيرهااا وقااد تاام التركياال فااي النتااائج الطالااب.ماان قباال 
باإلضاافة ، ومشاركتها مع باقي المعلماين، أو شراء المعلم لتلة الوسائل، يةلردوات والوسائل التعليم

مااان أجااال إّطاااال  الطاااالب علاااى المعامااال واألدوات  إلاااى زياااارة المصاااانع والمعاهاااد والكلياااات المهنياااة
 Hedges etماع دراساة ) كماا تتوافاق هاذه النتاائج، إقامة المعارض والورش المهنياة، و بشكل مباشر

al.,2014 ؛Kemp,2018الحاجااة إلااى زيااادة و  ( والتااي شااددت علااى ضاارورة دعاام المدرسااة للمعلاام
أن هااذه النتيجااة قااد تعااود بساابب ضااعف الاادعم  انوياارى الباحثاا، الماادارسو  التواصاال مااا بااين الكليااات

أن مبااادرة المعلاام بشااراء تلااة الوسااائل يااوفر الوقاات ، و المااادي المقاادم ماان قباال وزارة التعلاايم للماادارس
مشاااركته للوسااائل التعليميااة مااع باااقي  كااذلة فااي حااا و  ر وصااو  الاادعم للمدرسااة،الطوياال فااي إنتمااا

كما أن عملية ، زمالئه المعلمين قد يمفف من العبىء المالي في حا  تم توفيرها من قبل معلم واحد
 إطاال  المعلماينو  الكلياات التقنياة مان أجال تادريبهمو  المعاهدو  تنسيق الليارات للطالب إلى المصانع

الوسااائل الحديثااة التااي يصااعب توفيرهااا داخاال المدرسااة قااد تكااون ماان و  ب علااى بعااض األجهاالةالطااالو 
اسااتحدا   ساابل التغلااب علااى عوائااق التهيئااة مااا قباال المهنيااة. كمااا بيناات النتااائج أيضاااس علااى أهميااة

 واختبار لتحديد المساتوى المهناي قاائم علاى مياو  الطالاب عان طرياق، مناهج للتهيئة ما قبل المهنية
بالتعاااون مااع المعاهااد المهنيااة و  ة التعلاايم أو لجنااة مدرسااية متمصصااة باشااراف ماان وزارة التعلاايموزار 

؛ Bava et al, 2015تتفق هذه النتيجة من حيث المضمون مع دراسة كالس مان )، و والكليات التقنية
Hedges et al,2014)  التااي أشااارت إلااى صااعوبة تكييااف المعلاام للماانهج الدراسااي بمفاارده ،وأن و

، دخل باإلعتماد على إهتماماات ومياو  الطاالب يحسان مان مهاارات التادريب ماقبال المهناي لاديهمالت
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تفعيال دور ، و قد يعود ذلة إلى عادم وجاود مانهج لماادة التهيئاة ماقبال المهنياة مان قبال وزارة التعلايمو 
لمجاا  مان الكلياات التقنياة ذات المبارة فاي هاذا او  بالتعاون مع المعاهاد اللجنة المدرسية المتمصصة

يحفاااا  علاااى إساااتمرار العملياااة  أجااال إساااتحدا  مااانهج فاااي حاااا  تعاااذر إنشااااءه مااان قبااال وزارة التعلااايم
قد تلياد مان  كذلة عمل إختبارات لتحديد المستوى المهني الحالي قائم على ميو  الطالب، التعليمية

 فرص نجاحهم. و  مستوى الدافعية لهم

 ات:  ـــــــوصيــــالت
  التالية:بالتوصيات  انيوصي مافانه انتوصل إليها الباحث في ضوء النتائج التي

  ما قبل المهنية في المرحلة الجامعية للمعلماين المتمصصاين  لمادة التهيئةإضافة مقرر ات
 في مسار اضطراب طيف التوحد.

  ماان المعلمااين المتمياالين فااي المياادان  مااع نمبااةتشااكيل لجنااة ماان قباال وزارة التعلاايم بالتعاااون
هج للطااااالب ذوي اضااااطراب طيااااف التوحااااد ذات مسااااتويات تراعااااي خصااااائص لتصااااميم منااااا

 والسلوكية.الطالب العقلية 
  مااع مرسسااات التاادريب المهنااي لتطااوير المعلمااين فااي  وشااراكاتتدريبيااة  وباارامجعقااد دورات

 الماصة بالطالب ذوي اضطراب طيف التوحد.  والبرامجالمعاهد 
  المرغوبااة ماان قباال أصاااحب الشااركات بسااو  العماال ماان مهااارات  متطلبااات التوهياافحصاار

ضااامن  وإدراجهاااا إلااايهم،رسااال ت ةإلكترونيااا اساااتبانةعااان طرياااق  واجتماعياااة وشمصااايةمهنياااة 
 المهنية.األهداف التدريسية ببرنامج التهيئة ما قبل 

 ي إلاالام الماادارس ماان قباال وزارة التعلاايم بمشاااركة األساار فااي تصااميم البرنااامج التربااوي الفاارد
 المهنية.للطالب وذلة لتحقيق أقصى فائدة في عملية التهيئة ما قبل 
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