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 (562 الرقم في الكتالوج:)

 خلفية

عملية االنتقال من  مكاننة تلميني فني المدرسنة كلنة مكاننة بنالا يعنيش داعنل المجتمنى تمثينل كحند  عملينات 

ينندا فنني دائننرة حينناة الفننرد. يحتنناج كننلي واحنند منننا فنني  نني  العمليننة كلننة النندعم االنتقننال األكثننر ة ميننة وتعق

ناتن   ,Gillan & Coughlan) والمساندة، وال يكُم  التباي  بني  األفنراد سنو  فني مسنتو  كثافنة الندعم ومكوي

2010; Hughes, 2001.) 

دعنم مكثينف وشنمولي، ويلن  عالل  ني  العلمينة االنتقالينة يحتناج الطنالب من  يي المحدودينة العقليينة كلنة 

بسبب صعوبات التأقلم في مجاالت حياتيية عديندة وبسنب ايناب متناوليينة ومال يمنة المجتمنى الحتياجناتهم. 

ُتظهر كفادات الطلبة، ويويهم، والمهنيي  ة  الطنالب من  يوي المحدوديينة الي نينة يحتناجو  كلنة مسناعدة 

المستقل والحياة داعل المجتمى، وكلنة مسناعدة فني عملينات  في المراحل االنتقالية قبيل انتقالهم كلة السك 

التأقلم داعل مجتمى مفتوح واير متجانس يعتلف ةييما اعتالف ع  المجتمى اليي اعتادوا علي  في مدرسة 

التعلنيم العنا . عنالوة علنة يلن  يحتناج  ن ال  كلنة كرشناد ووسناطة وتعلينم، ودعنم، ومرافقنة فني مسنار 

 ل  انعراطهم في عالم العم
  (Benz, Yovanoff, &  

Doren, 1997; Clark, 2004; Cooney, 2002; Johnson, Sword, & Habhegger, 2005.) 

ُينظر كلة االنعراط في عالم العمل كم شير ةساسي علة النجاح في مجال كعادة التأ يل ) لوريا   

في العمل، كما يطمح واضعو  (، ويفيد طالب وة ال ة ي لديهم رابة جارفة لالنعراط2009ودوفدوفاني، 

؛ تيفيت، 2005السياسات كلة كدعال  ي  الفئات السكانيية المستضعفة كلة دائرة العمل ) لجنة الرو ، 

ة في العمل يع ي المجتمى واأل ل الطالب 2006 (. يبدو ة ي الجهد  اليي يبيل لدمج يوي احتياجات عاصي

والتعليم قامت  ي األعر  بتناول  اي الموضوع حيث ةنفسهم. شعبة التعليم العا  في وزارة التربية 

ة للمرحلة االنتقاليية  و ي برامج تهتدي بمبدة جودة المعيشة. م   جر  في العقد االعير تطوير برامج معدي

، 2009) رايطر، وتشيدر، وشلومي،  21-16 ي  البرامج نيكر " نحو شهادة البجروت للفئة العمرية 

 (.2006)طال وآعرو ، (، "معفاريم" 2013، 2011

، وعلي  فقد قمنا ببنا  ةنمويج نظري لإلعداد للعمل، وكتبننا   ي   و الموضوع اليي يتناول  البحث الحاليي

ننلة تتننناول اإلعننداد للحينناة العائليننة. يرتكننز األنمننويج النظننريي والعطننة التطبيقيننة علننة  ل مفصي ننة تنندعي عطي

) رايطرر    constructivistدريس يات مبنندة بانننائي نظرينات منن  مجننال التربيننة اإلنسننانية، وعلنة سننبل تنن

اعلحري،  ويرم ك ها رت ي ر   -اعملر  -(  وعلى علرم  اعملر   وعلرى يّ ي رتن ول رتوا عالرتن اعفر  2004

اعلفت يم اعلم اعللد ت أليلمذج اعلطبي م  وب يرتك  (. Kielhofner, 2002, 2004) أيلمذج اعمل  اعبش ي  



 

 

ز ع د وطمي  لدران اعل فيذ يم اعمل   وومسي  اعلمترف حرما االيل تا ومل د أن  اعلشترهة  يم اعمل  سللما 

   عتعم اعمل  وب تء  مية اعف   اعمتك . ي فذ األك  بماسطة ودخ   ك هجم وعالة كلماصلة ك  اعلحي،.

بات:  ة  و عوض تجربة العمل في سوق مفتوح، بمبنادر المركب األوليشمل البرنامج االنتقاليي ثالثة مركي

ياتيي  في المدراس وتلقي تغيية راجعة متواصلة. تقدم التغيية الراجعة بحسب انمويج " دائرة التنيويت" ) 

عرض الموضوع  -( اليي يمثيل مسارا م  ةربى مراحلReiter, 2008؛ 2007؛ شافيط، 2004رايطر، 

فني الموضنوع يي الصلة بعوض التجربة في العمل، وتطوير المعارف والمفا يم، وعرض حل لمشناكل 

رة.  رة، وتغيية راجعة علة التجربة المتكنري للبرننامج  نو  المرّكبب الابي  المطروح، وعوض تجربة متكري

تطوير المعارف حول عالم العمل وتعليم نظري حول ثمانينة مفنا يم من  مجنال الكفنا ة التشنغيليية: التواجند 

ل الطناقم، وتقبينل السنلطة، واألجنر في العمل، واألمنا  فني العمنل، ومحنيط العمنل، وحقنوق العامنل، وعمن

ننة  المركببب الايلبب والمبننادرة.   ننو تطننوير  وييننة عامننل للشننع  العامننل بواسننطة ةدوات المرافعننة الياتيي

 والتوجي  الياتي.  
 

  دف اعبحث

فحُ  مسا مة البرنامج في تحسي  تهيين  المشناركي  فين  للعمنل، وترسنيال الندالئل حنول فاعليينة البرننامج 

 ج متعارف عليها اليوم في حقل التعليم العا .مقارنة ببرام
 

 متغييرات البحث وفرضييات 
جر  فح  البرنامج بواسطة قياس ةربعة متغيرات: المعرفة حول عالم العمنل، وفهنم مفنا يمن من  مجنال 

ننة فنني العمننل. جننر  فحنن  فرضننييتا البحننث  الكفننا ة التشننغيلية، وتطننوير  ويننة عامننل، والقنندرة األدائيي

يية، حيث ادعنت الفرضنية األولنة بوجنود فنوارق حاسنمة فني م شينرات البحنث األربعنة فني بمنهجيات كم

صفوف المشاركي  في البرنامج العاضى للفح  بي  بداية البرنامج ونهايت . ادعت الفرضيية الثانية  بأني  

افة سيتم العثور علة فروقات حاسمة في م شرات البحث بي  مجموعة البحث ومجموعنة الرقابنة. باإلضن

مفهنوم الحالنة الصنحية واألدا  فني نشناطات  -كلة  اتي  الفرضييتي  جر  فح  متغيينرات علفينة البحنث

م  البرنامج للمشاركي  في .   يومية وةدائية، وةسئلة حول ما قدي

 

 ك هجية اعبحث

 جر  فح  البرنامج بمنهجيات كميية شملت مكيونا نوعيا، وجر  التقييم الكمني بحسنب منهجينة " العمنل

  بي لرت مرل  (Kirkpatrick, 1975, 1994)اليي يعتمد علة القرائ "، وبحسب ةنمويج لتقييم  برامج تدريبينة 

اعل ه ب اع معم ك تبان ك  كجلمعتن بؤري ة كن بين اعلشترهين يم اعب يتك . " اعمل  اعرذي يمللرد علرى 

يج "كيركباترين " شنائى فني تقينيم في المه  الصحيية بغرض تقييم التدعل. ةنمو  اع  ائن"  م ك ه  كمللد

بواسننطة  -البننرامج التدريبيننة، كي يقننوم بفحنن  بننرامج تدريبيننة بمسننتويات ةربعننة و نني: مسننتو  ردي الفعننل

ضا؛ ومستو  التعلم بواسطة قياس النتائج في نهاية التدريب؛ ومستو  السنلو  بواسنطة  -قياس درجة الري

مقارنننة النتننائج بتلنن  التنني يجننري  -ومسننتو  النتننائجقينناس تطبيننق مننا جننر  تعليمنن  فنني الحينناة اليوميننة؛ 

 الحصول عليها في برامج اعر ، وبالنتائج التي جر  الحصول عليها في بداية البرنامج.



 

 

مننهم  48من  يوي المحدوديينة العقلينة. حصنل  21-16طالبنا من  ةبننا   77شملت العيننة  جمهور البح :

ل اليي يعضى للبحث والدراسة طالبا علنة بنرامج  29) مجموعة البحث( بينما حصل  علة برنامج التدعي

تقليدية كتل  التي تنفيي في التعليم العا ) مجموعة الرقابة(. تعليم الطالب في ست مدارس للتعليم العا  

ة لطالب م  يوي المحدودية العقلينة العفيفنة والعفيفنة المتوسنطة. وقنى اعتيارننا  -في لوا  الشمال، والمعدي

أل  مديريها وافقوا علة المشاركة في البحث. ُطبق البرنامج فني ةربنى مندراس، بينمنا  علة  ي  المدارس

ُضميت المدرستا  األُعريا  لمجموعة الرقابة. في كحد  المندارس درس ةحند الصنفوف بحسنب البرننامج 

العاضى للبحث، بينما جر  ضمي صف آعر لمجموعنة الرقابنة. ُطبنق البرننامج فني صنفوف كاملنة جنر  

 ا عالل بحسب طريقة " ةشكولوت" )"عناقيند"( فني اعتينار العييننات. ةعنرج من  مجموعنة البحنث اعتيار

  طالب درسوا في صفوف العيينة لكنهم عانوا م  محدودية في االتصال ةو م  محدودية عقليية عطيرة. 

 

 

 جر  فح  فرضيات البحث بواسطة سبى ةدوات تقييم:أدوات التقييم: 

 (1997معارف )رايطر،  -ر لمراجعة اال تمامات التشغيليية )القسم األول(فح  بواسطة الصو -مبات .1

يفح  فهم ثمانية مفا يم في مجال الكفا ات التشغيليية وجنر  تطنوير  ألانراض البحنث  -استبيا  مفا يم .2

  الحالية.

 ,.Baron et al)المرحلنة االولنة  (OSA: The Occupational Self-Assessment)اسنتبيا  تقينيم تشنغيلي ياتني  .3

2002.) 

 (.Ware & Sherbourne, 1992)( SF12: Short Form health survey)اسلبيتن اعحتعة اعصحية )كمجا(  .4

 

) زاكننش، ويعكننوفي فاكريننت،  (ADL: Activities of Daily Living)اسننتبيا  األدا  فنني األنشننطة اليوميننة  .5

 (1995وزوسما ، 

م في القدرات ا -بطاقة العامل .6 .معد لفح  التقدي  ألدائيية، وُبني ألاراض البحث الحاليي

ة لفح  درجة رضا الطاليب والمدرسي  ع  مشاركتهم في البرننامج. بنني االسنتبيا   .7 استبيا  تغيية مرتدي

 ألاراض البحث الحالي.

: قبل بداية البحث ةجري بحث تمهيدي لفح  سريا  ومصداقية ةداَتيي التقييم التي جنر  إجراءات البح 

" استبيا  المفا يم" و " بطاقة العامل". شمل البحث نفس  عملييتي قياس، في  -اض البحثتطوير ما ألار

ل والثنناني كانننت  ةشننهر، و نني منندة الفتننرة  8بدايننة البرنننامج وفنني نهايتنن . المنندة الزمنيننة بنني  القينناس األوي

وفهنم مفنا يم  التعليميية. عالل عمليات القياس جر  تمرير  استبيانات لفح  المعارف حول عالم العمل،

ور الحالة الصحيية واألدا  فني االنشنطة اليوميينة.  الكفا ة  التشغيليية، والتقييم الياتيي للُهويية التشغيليية، وتصي

هو  في نهاية البرنامج علة استبيا  لفح  درجة  حصل المشاركو  في مجموعات البحث وكيل  الموجي

المشناركي  فني مجموعنة البحنث بتعبئنة " بطاقنة  الرضة. عالوة علة يل  قام المرشدو  في ةماك  عمل

 –العمل" لكل واحد م   المشاركي  ألربى مرات. ةجريت كيل  ثنالث مقنابالت منى مجمنوعتي  بن رييتي  

 مقابلتي  عالل تنفيي البرنامج ومقابلة ثالثة في نهايت .  

للعييننات المسنتقلية  tاسطة اعتبارات جر  تحليل النتائج الكميية في بداية تنفيي البرنامج بو   تحليل ال تيئج:

(Independent samples t-test)  وم  عالل تحلينل التنواتر. ُنفيني تحلينل البياننات فني نهاينة البرننامج بواسنطة



 

 

رة  ةمننا النتننائج النوعيننة فقنند جننر  تحليلهننا بحسننب مبنناد   .Repeated Measures ANOVAقياسننات متكننري

 (.Corring, 2001 ؛ شاكيدي؛2010البحث النوعي كسا  وكرومير نيفو،

 

 نتائج
يتبي  م  تحليل النتائج  التي تلقينا ا في بداية البرنامج عدم وجود فروقنات حاسنمة بني  مجموعنة البحنث 

ومجموعة الرقابة في المتغييرات الديموارافية، وفي متغييرات العلفيات، وفي م شيرات البحث. بنا  علة 

رنننة. نظننر الطننالب فنني المجمننوعتي  كلننة حننالتهم الصننحية البدنيننة يلنن  تبنني  ا  المجموعننات قابلننة للمقا

والنفسية بأنيها جيدة، وقالوا ةنهم مستقليو  في نشناطاتهم اليومينة األساسنيية، لكننهم يحتناجو  للمسناعدة فني 

بننة، كالقيننام بالمشننتريات وتنظيننف المنننزل وصننيانت ، واسننتعدام المننوارد العامننة فنني  نشنناطات يوميننة مركي

 محلي.المجتمى ال

لت في بداية البرننامج وفني نهايتن  علنة فرضنيتيي البحنث، وتبنيي  ة ي  ق تحليل نتائج البحث التي تحصي صدي

مجموعة البحث التي حصلت علة برنامج االنتقال حسنت علة نحو حاسم معارفاها المتعليقة بعنالم العمنل، 

نع نت م  درجة فهمهنا  لمفنا يم تتعلينق بالكفنا ة التشنغيليية، ورسي ت علنة نحنو ةعمنق ُ ويينة ياتينة فني وحسي

سياق العمل، وحسنت علة نحو حاسم م   قدرات التنفيي في العمل عالل تنفيي البرنامج. كلة يل  تبيي  ة  

كنجازات مجموعة العمل في م شرات البحث كانت ةعلة علة نحو حاسم م  كنجازات  مجموعة الرقابنة 

) المقننابالت( ةشننارت كلننة كنمننا   وييننة شننع  عامننل فنني م شيننرات البحننث. النتننائج منن  البحننث النننوعي 

نر الطالنب للحيناة. تبنيي  كنيل  ة  الطنالب والمنوجهي  كنانوا  وبلورة مفهوم دور المدرسة كتل  التي تحضي

م مشناركي البرننامج )  راضي  بدرجة كبيرة ع   مشاركتهم في البرنامج، ولم يتعلق مستو  الرضنا بتقندي

حننث. نتننائج البحننث التمهيننديي ةظهننرت ة  ةداتننيي البحننث التنني جننر  بحسننب مفهننومهم( فنني م شيننرات الب

 تطوير ما في البحث تتمتيعا  بالمصداقية؛ وحصل استبيا  المفا يم علة سريا  ُمميَّز وسريا  ُبنية.    

 

 نقاش 
دة من   تبي  م  نتائج البحث ة  بمقدور البرنامج المالئم تحويل المعرفة حنول عنالم العمنل، ومفنا يم مجنري

مجاالت الكفنا ة التشنغيلية، كلنة ةمنور مفهومنة بالنسنبة لطنالب من  يوي المحدودينة العقلينة. عنززت  ني   

نند تطننوير القنندرات التنفييييننة وترسننيال القننيم والننوعي  ننة والتطبيقننات التنني ت يي النتننائج األنمويجننات النظريي

ة م  البيئة المحيط كجز  م  عمليية اال ي التغيية المرتدي ّي نعراط الناجح في العمل. دعمنت لإلرادات وتلقي

نتائج البحنث  المفنا يم التني تندعو كلنة دمنج النتعلم البننائيي فني بنرامج التندريس فني التعلنيم العنا  وفني 

ى علة كجنرا  حنوار جمناعي  التدعل م  عالل العالج بالتشغيل.  يا التعلم موجي  نحو عالم الطالب ويشجي

 وسبل تعبير فرديية.

يعنرض البحنث ةنمويجنار ينر  فني االنعنراط فني   البعد ال ظبر::د م  األبعاد. تكم  ة مية البحث في عد

العمل نتاجا للعالقات بي  الفرد وعصائ  عمل  والبيئنة المحيطنة. ُينظنر كلنة المحنيط فني  نيا األنمنويج 

م التغيية الراجعة. ثمة، لد  كنلي فنرد نزعنات وتفضنيالت ، ويمنح فرصار، ويقدي  كيا  اليي يمكي  م  النموي

ورابات وكفا ات وقدرات. المحدودية العقلية قائمة، لكنها ال تشكيل عائقا ةمام تطور شعصية فرد عامل، 

بننل عننامالر يحننري  نحننو بنننا  البننرامج المالئمننة وسننبل تنندريس تحفيننز علننة  العمننل والتيعبيننر عنن  النننفس. 



 

 

ننا ج كعنادة تأ ينل مصطلحات ومفنا يم األنمنويج النظنريي ترتكنز علنة نظريينات جنودة المعيشنة وعلنة م

ة العالمينننة، وتنننرتبط بالحقنننل التربنننويي  منننة الصنننحي تتماشنننة منننى األنمويجنننات الحديثنننة التننني طرحتهنننا منظي

 واإلكلينيكيي النامي في كسرائيل في مجاالت التعليم العا  والعالج بالتشغيل.

ل يات بروتوكول واضح وُمل الجي ب التطبيق في  زم م  حيث تمحور البحث في بنا  وفح  برامج تدعي

ال منى  المضامي  والجداول الزمنيية. يعنرض البرننامج عنددار من  التجديندات واألفضنليات: فهنو يتماشنة ةوي

، والتني تندعو كلنة ضنمي الكفنا ات " الرقيقنة"  نة السنائدة فني مجنال كعنادة التأ ينل التشنغيليي هات العامي التوجي

البرننامج كجنرا  تغيينر فني صنفوف فئنات يوي  المتعليقة بالقدرة التشغيليية في التدريب علة العمل؛ يشنجى

بنة، كتحسني  المعنارف حنول عنالم العمنل، وتطنوير ُ وينة عمنل )  المحدودية العقليينة فني المواضنيى المركي

د المواضننيى، يا  الننيي يتننناول مركبيننات  ال  شننامال ومتعنندي ننب ومتعنندد األبعنناد، ويتطلننب تنندعي متغييننر مركي

عننة، و نني شعصننيية وةعننر  تتعليننق بالتفنناعالت اال ننة متنوي نن  البرنننامج قنندرات تنفيييي جتماعييننة(؛ كمننا يحسي

قندرات تسننتوجب تأقلمننا وانعراطننا فنني ةطننر مفتوحننة. كلنة جننوار التجدينندات، يقننوم البرنننامج بنندمج طننرق 

، وبنيل  21-16تدريس لبرامج قائمة في التعليم العا ، نحو برنامج " التحضير لشهادة البجنروت لسن  

   مقبل طواقم  تشمل مربي  ومعالجي  في مجال التشغيل.فهو يعزز متناولييت  م

في استعدام  منهجيات متعنارف عليهنا الينوم فني  الجي ب المياودولوج تتمثل مسا مة البحث الحالي في 

ة وفي العلوم االجتماعيية في النبالد وعارجهنا: العمنل النيي يتركنز كلنة الندالئل وةنمنويج  -مواضيى الصحي

برامج التدريب.  ي  المنهجيات لم تستعدم بعد في مجال تقييم برامج التعليم العنا ي "كيركبيتري " لتقييم 

 Cook et)في كسرائيل، لك  في بعض األقطار ترتفى ةصوات تنادي باستعدامها في التعليم العا  ةيضنا 

al., 2008, 2009) .لفحن  فهنم   مسا مات ميثودولوجيية ةعر  لبحث الحالي تتمثيل في تطوير ةداَتيي التقييم

المصنطلحات فني مجنال القندرة التشننغيليية وتقينيم قندرات التنفيني، وكنيل  اسننتعدام منهجينة نوعيينة لفهنم مننا 

م  البرنامج للمشاركي  في .  يقدي

ا  في كسرائيل، والفجنوات الزمنيينة  عانة البحث الحالي م  عدد م  الصعوبات: حجم العيينة وتوزيعة سكي

م  البرنامج للمشاركي  في . نقترح مواصنلة فحن  فاعليينة البرننامج: دراسنة بي  القياسات المعتلفة لما  قدي

شرائح ةعر  م  يوي المحدودية العقليية، ومن  منناطق  ةعنر  فني النبالد، ومن  قطاعنات اينر يهودينة، 

والمتابعة طويلة األمد لتأثير البرنامج. نقترح ايضا مواصلة فحن  مصنداقيية سنريا  ةداَتني العمنل اللتنا  

ر ما البحث الحالي.ط  وي
 


