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The Efficacy of Vocational Skills- Based Training Program for People with Intellectual
Disabilities at the Stage of Vocational Rehabilitation
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Abstract: This study targeted investigating the efficacy of a vocational skill- based training program for
people with intellectual disabilities. The program was set forth by the Department of Welfare and
Rehabilitation of Persons with Disability, Ministry of Social Affairs (2009) at UAE. Subjects were 10 male
individuals, age 15-20, with intellectual challenges who receive vocational training in Dubai
Rehabilitation Center, UAE and who had an IQ score of 55-69 on Wechsler Adult Intelligence Scale (The
Emirati Version). A control group was also recruited for the purpose of comparison (n=10). The
Vocational Skill Scale as introduced by the investigators and was conducted before then after 8 weeks of
the initiation of the training program in the academic year 2012/2013. Results showed significant
differences between the scores obtained by the experimental group pre and post training, whereas there
were no significant differences in the control group. The investigators recommended generalizing the
vocational training program across centers of intellectual disability rehabilitation and expanding the
program to include personal and social skill in addition to implementing the kills in a real work setting.
Keywords: People with intellectual disabilities, vocational rehabilitation, United Arab Emirates.
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يشير العقد العربي لألشخاص ذكم اإلعاقة (-4002
 )4002إلى ضركرة "تأهيل األشخاص ذكم اإلعاقة
كإعادة تأهيليهم في ضوء المستجدات العلمية
كالتكنولوجية كاحتياجات سوؽ العمل بما يضمن
فرص عمل متكافئة لهم" (كبارة .)4002 ،ك ينص
البند (ج) من المادة ( )42من االتفاقية الدكلية
لحقوؽ األشخاص ذكم اإلعاقة على "كفالة
تمكين األشخاص ذكم اإلعاقة من الحصوؿ
بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني
كالمهني ،كخدمات التوظيف ،كالتدريب المهني
كالمستمر .كينص البند (ط) من نفس المادة على
"كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة
لألشخاص ذكم اإلعاقة في أماكن العمل" (األمم
المتحدة.)4002 ،

كقد الحظ الباحثوف مؤخران أف كثيران من
الموظفين من ذكم اإلعاقة الذهنية قد فقدكا
مهنهم ألسباب مرتبطة بمشكالت المسؤكلية
المهنية كمشكالت مهنية اجتماعية ،أكثر منكونها
مرتبطة بضعف في إنجاز مهاـ العمل اإلنتاجية.
كيرل سالزبرغ ) (Salzbeg & et al, 1988بأنه ال
يمكن فصل المهارات االجتماعية كالمهارات
اإلنتاجية عن بعضها البعض كعوامل مسببة
لفقداف ذكم اإلعاقة الذهنية لوظائفهم .كمن
الواضح أف المهارات غير المرتبطة بشكل مباشر
باإلنتاج كالمهارات االجتماعية كالمسؤكلية
المهنية كهي عوامل ضركرية لتحقيق الكفاءة
المهنية حيث إنها تلعب دكران حاسمان في النجاح
الوظيفي للعاملين منهم.

كقد تبنت الجمعية األمريكية لإلعاقات الذهنية
كالتطورية موقفا مطالبا بدعم األشخاص ذكم
اإلعاقة الذهنية بأنشطة خاصة في تسعة مجاالت
أساسية على األقل هي :النمو اإلنساني ،كالتربية
كالتعليم ،كالحياة المنزلية ،كالحياة المجتمعية،
كالعمل ،كالصحة كالسالمة ،كالسلوؾ ،كالنمو
االجتماعي ،كالحماية كالدفاع عن النفس .كمن
الطبيعي أف الحاجة للدعم في هذق المجاالت
تصبح أقل كلما انخفضت شدة اإلعاقة الذهنية
(الخطيب.)4002 ،

إف جزءان كبيران من العملية التدريبية في مرحلة
التأهيل المهني للمعاقين عقليا تتم في إطار
الورش بوجود مشرؼ إنتاج أك معلم .كمن أجل
أف يكتسب المعاقوف عقليان المهارات االجتماعية
المرتبطة بالعمل ،فال بد من التدريب على هذق
المهارات سواءن في المجتمع أك مع زمالء العمل
ككذلك المستهلكين كالمشرفين .فإذا اقتصرت
عملية تدريب الكفاءة المهنية للمعاقين عقليا على
الورش ،دكف استخداـ خطوات منظمة للتأكد من
تعميمها في مواقف العمل الفعلية ،فإف ذلك لن
يكوف كافيان للوصوؿ بهم إلى مهارات كظيفية
عملية تضمن نجاحهم المهني ،كلذلك فال بد أف
تقوـ الورش المحمية بتدريب مهارات المسؤكلية
المهنية كمهارات الكفاءة المهنية االجتماعية في
إطار محكات مجتمعية فعلية (عبدات)4000 ،

لقد أثبتت البحوث كالتجارب العملية في التدريب
المهني المقدـ لألفراد ذكم األداء المنخفض ،بأف
هؤالء األفراد قد تحولوا إلى كفاءات مهنيه من
خالؿ التطبيق المنظم للمبادئ التعليمية ،كقد تم
التأكد بشكل جيد من قدرة األشخاص ذكم
اإلعاقة الذهنية على تعلم مهارات مهنية جديدة،
ككذلك قيامهم بمهارات اجتماعية مقبولة.
كأظهرت نتائج الدراسات بأف المصاعب المهنية
بالنسبة لألشخاص ذكم اإلعاقة الذهنية إنما هي
عبارة عن قصور في المهارات التي تدربوا عليها،
أكثر من كونها قصور في إمكانات الشخص ذك
كالجسمية
العقلية
كقدراته
اإلعاقة
).(Markandeyan, 1992

كتشير الدراسات إلى أف تحسنان طفيفان قد طرأ من
حيث العيش المستقل كالتوظيف لألشخاص ذكم
اإلعاقة الذهنية في كل من الدكؿ المتقدمة
كالدكؿ النامية على حد سواء حيث إف معظم
خريجي المدارس يمكثوف مع أسرهم دكف عمل أك
منهم من يلتحقوف بعمل مدعوـ من أفراد األسرة
) .(Kniel, 1995; Luftig & Dorothy, 2005كلعل
ذلك يعود إلى ضعف البرامج التدريبية التي
تقدـ لهم ،فقد ظل الطلبة ذكك اإلعاقات الذهنية
إلى عهد قريب في الدكؿ النامية محركمين من
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االلتحاؽ بالمدارس العادية .إضافة إلى أف نمط
الخدمة الزاؿ إلى حد بعيد يستند إلى العزؿ من
حيث كونه النمط الشائع لتقديم الخدمات في
الدكؿ النامية بما فيها الدكؿ العربية.

اإلمارات ،بدالن من التدريب المتبع المستند على
الورش التدريبية .كمن ثم تقديم توصيات من
شأنها النهوض بواقع التأهيل المهني للمعاقين
عقليا بدكلة اإلمارات العربية المتحدة.

كفي عالمنا العربي ليست عملية التأهيل بأفضل
من ذلك ،فهي مقيدة بما يتلقاق الشخص ذك
اإلعاقة في الورش .كقد انتقد (الصفار)4002 ،
خدمات التأهيل المهني المقدمة لذكم اإلعاقة في
العالم العربي ،كونها تقتصر في األغلب على
مرحلة هي التدريب المهني فقط ،دكف غيرها من
مراحل التأهيل المهني كالتي تتضمن أربع
مراحل (التقييم كالتوجيه المهني ،كالتدريب
المهني ،كالتشغيل ،كالمتابعة) .كبذلك يتم
تدريب الشخص المعاؽ على مهنة كاحدة يتم
تحديدها دكف إجراء دراسة كاقعية الحتياجات
سوؽ العمل أك لميوله المهنية ،إضافة إلى ضعف
مستول التدريب في هذق المراكز كتوزيع
األشخاص ذكم اإلعاقة على األقساـ المهنية
بأسلوب تقليدم ،كبالتالي عدـ نجاح األشخاص
ذكم اإلعاقة في الحصوؿ على عمل مقبوؿ نتيجة
محدكدية المهارات التي تدربوا عليها .أضف إلى
ذلك أف العديد منهم يتم تدريبه على مهن
يدكية تفتقر إلى المهارات الفنية ،ككذلك
الحكم المسبق على قدراتهم التي تمكنهم من
الحصوؿ على مهارات جديدة كمتنوعة (مراكز
كزارة الداخلية)4002 ،

لقد أجرل مورم كدكرين
) 2013دراسة حوؿ أثر منهاج ) (WAGESالذم
يتضمن مهارات بيئة العمل في مرحلة التأهيل
المهني كالذم تم تطبيقه على األشخاص ذكم
اإلعاقة في مرحلة المراهقة ،حيث تكونت
الدراسة من مجموعتين تجريبية كضابطة ،بحيث
اتبع التدريب مع العينة التجريبية منهاج
) (WAGESلمدة  2.4شهور ،في حين أف طلبة
العينة الضابطة تلقوا التدريب المتبع في برامج
التربية الخاصة .كبينت النتائج أف أفراد العينة
التجريبية قد ظهرت عليهم استفادة أكبر في
مجاؿ المهارات الوظيفية كاالجتماعية مثل
(التعاطف ،التعاكف كاالصرار) أكثر من أفراد
المجموعة الضابطة .كأجرل فليمنج كديل ككيم
كليهي )(Fleming, Del, Kim & Leahy, 2013
دراسة هدفت إلى فحص أبحاث التأهيل التي
أجريت خالؿ اؿ  44سنة الماضية مع التركيز
أكثر على الدراسات األمبريقية التي تمثل أفضل
الممارسات في تدريب كتشغيل األشخاص ذكم
اإلعاقة ،كقد تبين أف هناؾ  24دراسة انطبقت
عليها المعايير المستخدمة في الدراسة ،كالتي
تمثل أفضل المخرجات في التأهيل المهني
كالتشغيل ،حيث تبين أف هذق الدراسات قد
استخدمت تدريب األشخاص ذكم اإلعاقة الذم
يعتمد على مواقف كبيئات العمل الفعلية في سوؽ
العمل ،إضافة إلى شموؿ التدريب على مهارات
متنوعة اجتماعية كسلوكية عدا عن المهارات
المهنية .فيما هدفت دراسة كيركنداؿ دكؾ
كساالدينو (Kirkendall; Doueck & Saladino,
) 2009إلى تقييم أثر برنامج تدريبي في االنتقاؿ
المهني لألشخاص ذكم اإلعاقة الذهنية ،كهي
دراسة نوعية اعتمدت على المقابالت شبه المقننة
مع المعاقين ذهنيان كأكلياء أمورهم ،حيث بينت
النتائج أف التدريب البعيد عن نطاؽ أنظمة
التربية الخاصة كالورش التدريبية قد حقق إفادة
أكثر للطبة أهمها :االعتماد على النفس

كبناءن على جوانب القصور الواضح في برامج
التأهيل المهني المقدمة لألشخاص ذكم اإلعاقة
الذهنية كالمتمثل في مراجعة األدبيات السابقة،
كاستنادا إلى ما طرحته توصيات الندكات
االجتماعية كالدراسات التربوية في هذا الجانب
كتأكيدها على أهمية تدريب األشخاص ذكم
اإلعاقة الذهنية بشكل غير تقليدم بحيث يشتمل
تدريبهم على تنوع في المهارات المهنية
كاالجتماعية كالسلوكية (منظمة العمل الدكلية،
4002؛ كزارة الشؤكف االجتماعية  ،)4002جاءت
هذق الدراسة التي استخدمت نمط التدريب
المستند على المهارات كالذم تم تطويرق مسبقان
من قبل كزارة الشؤكف االجتماعية بدكلة

(Murray & Doren,

كاكتساب المفاهيم الحياتية كاالجتماعية العامة،
كالوعي باألهداؼ المستقبلية للشخص ذك
أإلعاقة ،كهو ما أدل إلى تحسين تحقيق األهداؼ
المهنية ،كقد بين أفراد عينة الدراسة بشكل عاـ
رضاهم عن البرنامج التدريبي.
كتوصلت دراسة بيالمي كآخرين
) al, 1986إلى نتيجة مؤداها :أنه بعد قضاء
المتدرب فترة عامين أك أكثر في الورش
التدريبية ،تصبح فرصة حصوله على عمل %20
فقط  .كمن أسباب ذلك أف الورش التدريبية
تركز على مهنة كاحدة دكف االلتفات إلى
مجموعة المهارات األخرل التي بإمكاف الشخص
ذك اإلعاقة القياـ بها .فيما بحثت دراسة إنج
) (Inge, 1988الفركؽ في المهارات ،كجودة
الحياة لدل األشخاص ذكم اإلعاقة الذهنية
الملتحقين بالورش التقليدية ،مقابل المهارات
المتوفرة لدل األشخاص ذكم اإلعاقة الذهنية
الذين يعملوف في مهن تنافسية كتلقوا تدريبان
على مدل كاسع من المهارات في إطار العمل
التنافسي ،فتبين كجود مستول مرتفع في أكجه
حياتية متعددة لدل األشخاص ذكم اإلعاقة
العاملين في التوظيف التنافسي الذين تدربوا
كفق مبدأ المهارات المتنوعة كالتي تتمثل في
السلوؾ التكيفي ،المشاركة االجتماعية ،المهارات
المهنية كاالجتماعية ،المسؤكلية المالية كالدخل
األسبوعي ،في حين أف التطور الذم يطرأ على
األشخاص ذكم اإلعاقة المتدربين كفق مبدأ
الورش يقتصر على مهارات تدريبية محدكدة،
دكف النظر إلى مهارات خارج نطاؽ المهنة التي
يتدرب عليها كالتي قد تسمح بها قدراته.
(Bellamy & et

كقد لخص (السقا )4002 ،أهم المعوقات التي
تواجه تأهيل كتشغيل األشخاص ذكم اإلعاقة في
عالمنا العربي بأف البرامج التأهيلية كالتدريبية
المقدمة لهم ال تعتمد على مجموعة محاكر
بعيدة المدل ،كالتي من أهمها القدرة على
استقراء المستقبل في تحديد الحاجات التدريبية
كالوظائف المتاحة ،بل إنها تنحصر في مجاالت
معينة دكف غيرها ،إضافة إلى حاجة المعاؽ أثناء
عملية التدريب إلى بيئة مشابهة لبيئة العمل
الحقيقية .هذا كقد حدد (الصفار)4002 ،

الصعوبات التي تواجه تدريب األشخاص ذكم
اإلعاقة في إغفاؿ الجانب العملي في المهارات ،إذ
قد يؤدم االعتماد على الورش التدريبية إلى
تدريب الشخص ذك اإلعاقة بطرؽ غير علمية،
خاصة إذا تركوا دكف توجيه من قبل أصحاب
تلك الورش التي يتدرب بها ،إضافة إلى
محدكدية المهارات التي يتم التدريب عليها كعدـ
تنوعها ،ككذلك إلصاؽ مهن محددة بإعاقات
معينة.
كتوصي تجربة جمهورية مصر العربية في
تدريب كتأهيل األشخاص ذكم اإلعاقة بضركرة
دراسة المهن التي يتم التدريب المهني عليها في
الوقت الحالي لتتناسب مع متطلبات سوؽ العمل
كالمتغيرات الجديدة .كهذا ما يتطلب إغناء
كتنوع المهارات التي يتدرب عليها الشخص ذك
اإلعاقة كعدـ حصرق في مهنة دكف غيرها (عبد
الفتاح .)4002 ،كمن أهم التوصيات التي يوردها
(اتحاد المقعدين اللبنانيين )4002 ،حوؿ التأهيل
المهني للمعاقين ما يلي :مكافحة تدني المهارات
عند األشخاص ذكم اإلعاقة ،كالذم يعتبر التحدم
األكؿ كالذم في عدـ تكافؤ المهن التي يتم
التدريب عليها مع حاجات السوؽ ،كضركرة
تكييف البرامج المهنية بما يتناسب كحاجات
اإلعاقة مما يمكنهم من متابعة تعليمهم
كتأهيلهم.
كقد هدفت دراسة الشمرم ( )0222إلى التعرؼ
على التكاليف الخاصة ببرامج التأهيل المهني
لألشخاص ذكم اإلعاقة ،ككذلك العائد
االجتماعي كالمهني كالصحي من هذق البرامج،
إضافة التوصل إلى نموذج عملي يفيد في
تطويرها .كخلصت نتائج الدراسة إلى أف ()%24
من القائمين بمهاـ التدريب المهني كالتأهيل هم
من الكفايات الفنية المتخصصة في مجاالت
التأهيل المهني كالنفسي كاالجتماعي مما يوفر
إلى حد كبير مناخان إيجابيان لعملية التأهيل
المهني .كما خلصت الدراسة إلى أف أهم
المجاالت التي يتدرب عليها المعاقوف تنحصر في
الكهرباء كالنجارة كاإللكتركنيات التي ال تكفي
سوؽ العمل الذم هو بحاجة إلى أكثر من هذق
المجاالت .كقد أكصت الدراسة بتطوير برامج
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التأهيل المهني للمعاقين لتواكب التطورات
العصرية في سوؽ العمل كإشراؾ أكلياء أمور
األشخاص ذكم اإلعاقة في عملية التأهيل
االجتماعي كالمهني.
كيؤكد الشواهين ( )0222أف خدمات التأهيل
المهني لألشخاص ذكم اإلعاقة في العالم العربي
لم تحظ بنفس الدرجة من االهتماـ الذم حظيت
به البرامج األخرل كبرامج التربية خالؿ
العقدين المنصرمين .فقد بقيت تلك الخدمات
كالبرامج محدكدة في أعدادها كقدراتها
االستيعابية كنوعية المهن التي يتم التدريب
عليها .كفي العادة تقوـ هذق البرامج التدريبية
على التدريب على مهن تقليدية محدكدة ال تساير
متطلبات السوؽ ،كما أنها تقتصر على أعماؿ
التنجيد كالنجارة كصناعة الخيزراف كالخياطة
كاألعماؿ الجلدية (الخطيب.)0220 ،
كخلصت دراسة (أبو هالؿ كالسرطاكم
كالقريوتي )4000 ،إلى أهمية تقنين كتطبيق
أدكات لتقييم برامج التأهيل المهني في العالم
العربي ،نظران ألف الكثير من هذق البرامج ال
يدرؾ بها مدل الفائدة الحقيقية التي تحققها
مثل هذق المقاييس لألشخاص ذكم اإلعاقة في
عالمنا العربي ،حيث إف تطوير أدكات مناسبة
لبرامج التأهيل المهني من شأنها تحديد المهارات
المهنية كالشخصية كاالجتماعية الالزمة
لألشخاص ذكم اإلعاقة قبل مرحلة التشغيل.
كمن أجل تطوير برامج التأهيل كالتدريب
المهني،يقترح عبد الرحمن ( )4002تبني فكرة
Work Experience
العمل من أجل الخبرة
بحيث يتم توفير فرص عمليه من أجل تطوير
الخبرة األشخاص ذكم اإلعاقة بعد إعدادهم
كتدريبهم في مراكز كمؤسسات التدريب
كالتأهيل المهني – تكوف ضمن مرحلة التدريب –
كذلك من أجل اكتساب المهارات كالمعارؼ
كاالتجاهات المطلوبة لوظيفة معينة قبل
االلتحاؽ بها .كهذا اإلجراء يقلل من فرص فشل
الشخص المعاؽ في المهنة التي سيلتحق بها
مستقبالن ،ككذلك استكماؿ هذق المرحلة
بمرحلة التشغيل التجريبي كالعمل المدعوـ من
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الحكومة ،كالذم قد يكشف لنا مدل حاجة
الشخص المعاؽ لفترة عمل تجريبي أطوؿ أك
إلحاقه بموقع عمل آخر داخل المؤسسة أك غير
ذلك من الخدمات التي تعمل على تسهيل بقائه
في العمل كتدريبه على مهارات تدريبية مناسبة
لبيئة العمل كلقدراته ،بحيث تكوف المهارات
متنوعة كغير محصورة في مهنة معينة.
كتوصي الندكة االجتماعية حوؿ مشكالت توظيف
األشخاص ذكم اإلعاقة الذهنية لدكؿ مجلس
التعاكف الخليجي ( )4002بضركرة تغيير برامج
التدريب المهني المقدمة للمعاقين عقليان بحيث
تتناسب مع متطلبات سوؽ العمل ،كتبني المناهج
التي تعتمد على المهارات التي يستطيع األشخاص
ذكم اإلعاقة الذهنية القياـ بها ،كالتنوع في هذق
المهارات بحيث تشمل مدل كاسعان من المهن بدالن
من االعتماد على الورش التدريبية التي تقدـ
التدريب على مهنة كاحدة.
مشكلة الدراسة
تعتبر عملية التأهيل المهني بالنسبة لألشخاص
ذكم اإلعاقة غاية في األهمية نظران ألنها تعتبر
تمهيدان أساسيان لعملية التشغيل الالحقة .كما
يعتبر نجاح عملية التشغيل انعكاسان لنجاح عملية
التأهيل المهني ،نظران ألنها تزكد الفرد المعاؽ
بالمهارات المهنية كاالجتماعية كالسلوكية
الالزمة في بيئة العمل ،األمر الذم يزيد من
كفاءته كتكيفه في العمل كنموق فيه .هذا كقد
انتشرت في عالمنا العربي لسنوات طويلة عملية
التأهيل المهني التقليدية ،كالتي اعتمدت على
الورش التدريبية التي تضم مهننا تقليدية ال
تناسب المتغيرات في سوؽ العمل ،لذلك جاءت
الدراسة الحالية لقياس أثر عملية التأهيل المهني
للمعاقين عقليان باتباع منهج المهارات التدريبية
بدالن من الورش التدريبية ،كقياس أثر ذلك في
عملية التدريب .كبذلك تتحدد مشكلة الدراسة
في إجابتها على السؤاؿ التالي:
ما مدل فاعلية برنامج تدريبي مهني قائم على
تدريب المهارات لألشخاص ذكم اإلعاقة العقلية
في مرحلة التأهيل المهني؟

فرضيات الدراسة

مصطلحات الدراسة

الفرضية الصفرية األكلى :ال توجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات
المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي
كالبعدم في المهارات المهنية كالسلوؾ المهني.

اإلعاقة الذهنية

الفرضية الصفرية الثانية :ال توجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات
المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي كالبعدم
في المهارات المهنية كالسلوؾ المهني.
الفرضية الصفرية الثالثة :ال توجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات
المجموعتين التجريبية كالضابطة في المهارات
المهنية كالسلوؾ المهني بعد تطبيق البرنامج
التدريبي.
أهداؼ الدراسة
سعت هذق الدراسة إلى تحقيق األهداؼ التالية:




التعرؼ على فاعلية التدريب المهني
كفق مبدأ المهارات في تطوير المهارات
المهنية كالسلوؾ المهني لدل األشخاص
ذكم اإلعاقة الذهنية البسيطة.
المقارنة بين الطلبة ذكم اإلعاقة
الذهنية الذين يتلقوف التدريب المهني
في الورش التدريبية ،كالطلبة الذين
يتلقوف التدريب المهني كفق منهاج
التأهيل المهني الذم يتبع أسلوب
التدريب القائم على المهارات.

حدكد الدراسة
تتحدد الدراسة بالفترة الزمنية التي أجريت
فيها ،خالؿ تطبيق البرنامج التدريبي المهني
القائم على المهارات ،الذم استغرؽ (2أسابيع) في
الفصل الدراسي الثاني من العاـ الدراسي
 .4002/4004كبالحدكد المكانية في مركز دبي
لتأهيل المعاقين على عدد ( )40طالبان من ذكم
اإلعاقة الذهنية البسيطة.

:Intellectual disability

تعرِّؼ الجمعية األمريكية لإلعاقات الذهنية
كالنمائية ) (AAIDDاإلعاقة الذهنية على أنها:
قصور كاضح في كل من األداء الذهني كالسلوؾ
التكيفي يظهر في المهارات المفاهيمية،
االجتماعية كالتكيفية العملية ،كهذق اإلعاقة
تظهر قبل عمر  02سنة (Schalock, Borthwick-
).Duffy & Bradley, 2010

برنامج التدريب التقليدم

Traditional Training

:Program

هو برنامج التدريب المهني لألشخاص ذكم
اإلعاقة الذهنية الذم يستند إلى الورش التدريبية
كأساس لعملية التدريب ،حيث يحتوم البرنامج
على مهنة كاحدة متكاملة يتم التدريب على
جزئياتها ،تبعان لمستول المتدرب كقدراته،
كيركز هذا البرنامج على المهارات المرتبطة
بالمهنة الموجودة في الورشة دكف االلتفات إلى
مهارات أخرل شخصية أك مهنية لها عالقة بمهن
أخرل.
التأهيل المهني:

:Vocational Rehabilitation

تلك العمليات التي تهدؼ إلى مساعدة الشخص
ذكم اإلعاقة على اختيار الحرفة أك المهنة
المالئمة لقدراته كاستعداداته ،كالتدريب عليها
حتى يكوف قادران على االشتغاؿ بها(ابو النصر،
.)4002
التدريب بالمهارات

:Task training

كيعرؼ الباحثوف التدريب بالمهارات على أنه:
أسلوب تدريبي مهني يتم استخدامه مع األشخاص
ذكم اإلعاقة في مرحلة التأهيل المهني كيحتوم
على مدل كاسع من المهارات التدريبية التي
تتناسب مع قدرات الشخص ذك اإلعاقة كميوله ،ما
داـ باستطاعته إتقاف هذق المهارات ،كذلك دكف
حصر التدريب بمهنة معينة دكف غيرها .كبذلك
يحصل المتدرب على فرص أكسع في سوؽ
العمل ،كونه يمتلك الكثير من المهارات في
عدة مجاالت تدريبية.
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:Job Placement

هو الهدؼ الرئيسي كالنهائي الذم تسعى إليه
التربية الخاصة كبرامج التأهيل المهني حيث أنه
يساعد الفرد المعاؽ على الكسب الكريم مقابل
مايبذله من جهد ،حسب قدراته كإمكاناته كتساعد
عملية التشغيل يساعد الفرد المعاؽ على االندماج
في المجتمع كالتكيف معه ،ككما أنه يساهم في
تغيير اتجاهات المجتمع نحو الفرد المعاؽ بشكل
عاـ(المعايطة كالقمش.)4002،
المدرب المهني

:Vocational Instructor

الشخص المسؤكؿ عن مشاغل التدريب المهني أك
المصنع أك الورشة المحمية الخاصة بتدريب
ذكم اإلعاقة ،فنيان كتربويان .كيقوـ المدرب
المهني بتدريبهم على المهارات العملية كفق
خطط تتناسب مع الفركؽ الفردية فيما بينهم مع
مراعاة عوامل السالمة المهنية (الزعمط.)0224 ،
األشخاص ذكم اإلعاقة الذهنية البسيطة:
هم االشخاص الذين لديهم القدرات كاالمكانيات
لالستفادة من البرامج التعليمية العادية ،اال إف
عملية تقدمهم تكوف بطيئة مقارنة بالعاديين.
كتتراكح نسبة ذكائهم ما بين  20-40درجة،
كيحتاج هؤالء األشخاص إلى نوع من البرامج
الموجهة نحو التوافق االجتماعي (المنعم.)4002 ،
منهاج التأهيل المهني لألشػخاص ذكم اإلعاقػة
الذهنية Vocational Rehabilitation :Curriculum
منهج من إعػداد إدارة رعايػة كتأهيػل المعػاقين
بػػوزارة الشػػؤكف االجتماعيػػة بدكلػػة اإلمػػارات
العربية المتحدة ( .)4002يهدؼ هذا المنهاج إلػى
تزكيد الطلبة ذكم اإلعاقة الذهنيػة فػي مرحلػة
التأهيل المهني بمجموعة من المهػارات المهنيػة
كالسلوكية كاالجتماعية كالمعرفية الالزمة فػي
بيئة العمل استنادان إلى التعليم بالمهارات ،كذلػك
بغض النظر عن المهن التي من المتوقع أف يعمل
بها األشخاص ذكم اإلعاقة فػي مرحلػة مػا بعػد
التأهيل المهني .فهذا المنهج التدريبي يتوقػع أف
يزكد األشخاص ذكم اإلعاقػة بمػدل كاسػع مػن
المهارات التدريبيػة المهنيػة كالسػلوؾ المهنػي
مثػػل( :السػػالمة المهنيػػة ،العالقػػات المهنيػػة،

أخالقيػػات العمػػل كالعنايػػة الشخصػػية) دكف
التركيز على مهنة محددة دكف غيرها.

الطريقة كاإلجراءات
منهجية الدراسة
استخدـ الباحثوف التصميم التجريبي ذم
المجموعتين (التجريبية كالضابطة) ذات
القياسين القبلي كالبعدم .كتحددت متغيرات
الدراسة على النحو التالي:
أ-

المتغير المستقل :منهاج التأهيل المهني
لذكم اإلعاقة الذهنية

ب -المتغير التابع :المهارات التدريبية المهنية
ج -اعتمدت الدراسة على األدكات التالية:
 .0منهاج التأهيل المهني لذكم اإلعاقة
الذهنية (كزارة الشؤكف االجتماعية)4002 ،
 .4استبياف
الباحثين.

المهارات

المهنية

من

إعداد

مجتمع الدراسة كعينتها
تكونت عينة الدراسة من ( )40طالبان من ذكم
اإلعاقة الذهنية البسيطة من بين ( )20طالب
ملتحقين في قسم التأهيل المهني بمركز
دبي لتأهيل المعاقين ،كالذين تتراكح قدراتهم
العقلية كفق اختبار ككسلر بين (،)22-44
كتتراكح أعمارهم بين  40-04سنة حسب
السجالت الرسمية للمركز ،بمتوسط حسابي
) (17.4كانحراؼ معيار ) ، (1.3كقد تم
اختيار أفراد عينة الدراسة بطريقة عشوائية.
كقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعة
تجريبية ( )00طلبة ،كمجموعة ضابطة ()00
طلبة ،بحيث تم مراعاة أف تكوف عينة الدراسة
متجانسة من حيث العمر كالقدرات العقلية،
كذلك بعد تطبيق االختبارات القدرات العقلية
كاالطالع على ملفاتهم النفسية كاالجتماعية.
أدكات الدراسة
أكالن :منهاج التأهيل المهني لذكم اإلعاقة
الذهنية :كهو منهاج يستهدؼ األشخاص ذكم
اإلعاقة الذهنية في مراحل التأهيل المهني كما

قبل المهني ،أعدته إدارة رعاية كتأهيل المعاقين
بوزارة الشؤكف االجتماعية بدكلة اإلمارات
( ،)4002كيتضمن المنهاج عشرة مجاالت رئيسية
هي:
.0

مجاؿ العناية الشخصية كالمظهر العاـ:
كيتضمن مهارات أساسية للطالب تساعدق
على االعتماد على ذاته في بيئة العمل،
كاالعتناء بمظهرق كفقان لمقتضيات
المهنة.

.4

مجاؿ السالمة الشخصية كالمهنية:
كيهدؼ إلى تمكين الطالب ذك اإلعاقة من
الوقاية من عناصر الخطر كتجنبها
كالتوعية بها ،كالقدرة على التصرؼ عند
كقوع المخاطر.

.2

مجاؿ الممتلكات الشخصية :كتحتوم
على مهارات تمكن الطالب من الحفاظ
على ممتلكاته كممتلكات اآلخرين
كممتلكات العمل من أجهزة كأدكات
كصيانتها عند اللزكـ.

.2

مجاؿ العالقات االجتماعية كالمهنية:
كيتضمن مهارات تمكن الطالب من
التواصل مع اآلخرين من زمالء كرؤساء
في العمل ،كاالندماج في جو العالقات
المهنية كالتكيف مع العاملين في بيئة
العمل.

.4

مجاؿ أخالقيات العمل :يزكد هذا المجاؿ
الطالب بأخالقيات المهنة ،من مسموحات
كمحظورات ،كأنظمة كتعليمات ،كنظافة
كترتيب.

.2

مجاؿ اآلداب كالسلوكيات :يحتوم هذا
المجاؿ على الممارسات السلوكية
المطلوبة في بيئة العمل كقت الطعاـ
كالشراء ،كالتعامل مع كسائل اإلعالـ،
كأهمية الوقت في حياته المهنية.

.2

مجاؿ المكاف كالزماف :كيتضمن التعرؼ
على األماكن كإدراؾ مكاف عمله،
كأكقات العمل كاالستراحة كاإلجازات
كالمناسبات ،كغيرها.

.2

مجاؿ المهارات المهنية :كيحتوم على
مجموعة كبيرة من المهارات التي
تناسب الطالب ،من قص كقطع كتغليف
كتصنيف كقياس ،حيث يحتوم مهارات
مناسبة لكل من الذكور كاإلناث.

.2

مجاؿ التدبير المنزلي :كيحتوم مهارات
تحضير األطعمة الساخنة كالباردة
كالمشركبات ،كإدارة المنزؿ كاستخداـ
أدكات التنظيف ،كتم استثناء هذا المجاؿ
من الدراسة نظران ألنه يناسب اإلناث،
حيث تم استثناؤق من الدراسة.

 .00المجاؿ المعرفي :كيحتوم على مجموعة
من المهارات الكتابية كالقرائية
كالحسابية التي تفيد الطالب في بيئة
العمل ،حيث تم استثناؤق من الدراسة.
كقد تم عرض هذا المنهاج في مرحلة إعدادق
من قبل كزارة الشؤكف االجتماعية على
مجموعة من الخبراء في مجاؿ التربية
الخاصة من جامعة اإلمارات ،كمجموعة من
العاملين في مجاالت تأهيل كتشغيل
األشخاص ذكم اإلعاقة في مراكز تأهيل
ذكم اإلعاقة في الدكلة ،إضافة إلى خبير
بمنظمة العمل الدكلية ،حيث أبدل الخبراء
مالحظاتهم على المنهج كالتي تم االستفادة
منها كتعديل بعض البنود بناء عليها.
ثانيان :استبياف المهارات المهنية :تم تطوير أداة
لقياس المهارات التدريبية تتضمن ثمانية مجاالت
من المجاالت العشرة الواردة في منهاج التأهيل
المهني لألشخاص ذكم اإلعاقة الذهنية .كهي
(العناية الشخصية كالمظهر العاـ ،كالسالمة
الشخصية كالمهنية ،كالممتلكات الشخصية،
كالعالقات االجتماعية كالمهنية ،كأخالقيات العمل،
كالزماف،
كالمكاف
كالسلوكيات،
كاآلداب
كالمهارات المهنية) .كقد تم استثناء مجاؿ
التدبير المنزلي نظران الرتباطه باإلناث حيث إف
الدراسة اقتصرت فقط على المتدربين الذكور،
ككذلك استثناء مجاؿ المهارات المعرفية حيث
إف تركيز هذق الدراسة اقتصر على المهارات
التدريبية المهنية .كمن ثم تم تدريب مدربي
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التأهيل المهني على كيفية تعبئة االستمارة
كتطبيقها على الطلبة .كتطبيق أداة قياس
المهارات المهنية ،قبل البدء بتطبيق البرنامج
التدريبي على المجموعتين التجريبية كالضابطة.
احتول االستبياف على ( )20فقرة ،حيث تم
تضمين كل مجاؿ من المجاالت الثمانية بخمس
فقرات تُغطي المهارات التدريبية في المجاؿ
نفسه ،كتمت صياغة هذق الفقرات بشكل إيجابي
يعبر عن إتقاف الطالب للمهارة كاكتسابه لها.
كقد انقسمت اإلجابات إلى (نعم ،ال) بحيث تعطى
اإلجابة نعم الدرجة ( )4كالتي تعبر عن إتقاف
الطالب للمهارة ،كتعطى اإلجابة (ال) الدرجة ()0
كالتي تعبر عن عدـ إتقاف الطالب للمهارة،
كبذلك تتراكح الدرجات التي يحصل عليها
الطالب في كل مجاؿ من المجاالت بين (.)00-0
كمن أجل التحقق من صدؽ كثبات االستبياف ،تم
االستعانة بخمسة من أعضاء هيئة التدريس
العاملين بقسم التربية الخاصة كقسم علم النفس
بجامعة اإلمارات للتأكد من لغة االستبياف في
صورته األكلية ككذلك شموله لجميع مجاالت
التأهيل المهني الثمانية التي يتضمنها المنهج.
كتم فيما بعد تلخيص كتحليل استجابات
المحكمين كتعديل بعض البنود الخاصة بأداة
الدراسة بمقتضى آرائهم في حالة إجماع ثالثة
منهم على رأم محدد .كفيما يتعلق بثبات األداة،
فقد تم استخداـ معامل االتساؽ الداخلي
كركنباخ ألفا  alpha Cronbach'sلتحديد
ثباتها كالذم بلغ (.)0.22

إجراءات الدراسة
قاـ الباحثوف باختيار مجموعة متجانسة من
الطلبة الذكور ،كذلك نظران إلى أف المهارات
المهنية التي يحتويها المنهاج هي تختص
بالذكور كتناسبهم تبعان للمهن السائدة في
مجتمع االمارات ،ككذلك كانت العينة
متجانسة من حيث العمر كالقدرات العقلية ،كتم
اختيارها بطريقة عشوائية بعد االطالع على
الملفات النفسية كاالجتماعية الخاصة بالطلبة،
كاستشارة األخصائية النفسية في المركز ،كتم
تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية كضابطة.

ثم طُبق استبياف المهارات المهنية على
المجموعتين التجريبية كالضابطة للتعرؼ على
مستول المهارات التدريبية المهنية قبل بدء
البرنامج التدريبي .كبذلك فقد تم التأكد بأف
كال المجموعتين يمكن اعتبارهما في نفس
المستول التأهيلي المهني في مختلف المجاالت
المزمع التدريب عليها .كفيما يلي نتائج اختبار
ماف كيتني التي تؤكد ذلك:
كيمثل الجدكؿ  0المجاالت الثمانية التي تم
االعتماد عليها في قياس مدل تأثير البرنامج
التدريبي عليها.
كيالحظ من الجػدكؿ عػدـ كجػود فػركؽ دالػة
إحصائيان بين المجموعتين التجريبيػة كالضػابطة
قبل تطبيق البرنامج التػدريبي ،ممػا يػدؿ علػى
أنهما متجانسػتين مػن حيػث المهػارات المهنيػة
كالسلوؾ المهني التي يمتلكونهػا ،كممػا يؤكػد
صالحية تطبيػق البرنػامج التػدريبي مػن أجػل
معرفة أثر تطبيقه على المجموعتين التجريبيػة
كالضابطة.
قاـ الباحثوف باختيار منهاج التأهيل المهني
لألشخاص ذكم اإلعاقة الذهنية من إعداد كزارة
الشؤكف االجتماعية ( ،)4002من أجل تطبيقه على
طلبة المجموعة التجريبية .كلم يتم استخداـ
هذا المنهاج إال بعد الحصوؿ على موافقة كزارة
الشؤكف االجتماعية التي أكعزت إلدارة مركز
دبي لتأهيل المعاقين للتعاكف مع الباحثين ،كبناء
عليه؛ تواصل الباحثوف مع فريق العمل المعين
من قبل المركز الذم يقوـ بإجراءات تنفيذ
الدراسة.

جدول 1
نتائج اختبار مان ويتنني لعدم وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج التدريبي
المتوسط

المجال

التجريبية

الضابطة

متوسط الرتب
التجريبية

الضابطة

مجموع الرتب
التجريبية

العناية الشخصية

0044

0044

14054

14054

145

السالمة المهنية

145

54

145

4044

1044

..05

11105

0005

..05

10010

401.0

الممتمكات

0054

00.4

14015

14005

14105

14005

0005

14105

40140

40.00

العالقات المهنية

00.4

00.4

14054

14054

145

145

54

145

4044

1044

أخالقيات العمل

0054

0004

140.5

14015

14.05

14105

0.05

14105

40101

400..

الشخصية

اآلداب

والسموكيات
المكان والزمان

المهارات المهنية

00.4

00.4
0004
0054

0004

00.4
0004
00.4

.0.5

11

14015

1401

11015

الضابطة

U

W

Z

الداللة

14

14005

140.

شارؾ في تنفيذ البرنامج التدريبي كل من:
األخصائية النفسية ،مدربي التأهيل المهني،
األخصائية االجتماعية ،المنسقة التربوية ،كتم
تحديد دكر كل أخصائي في البرنامج ،علمان أف
األخصائيين كمدربي التأهيل المهني هم من ذكم
الخبرة كالكفاءة في المركز ،كسبق لهم تطبيق
البرنامج التقليدم القائم على الورش لسنوات
طويلة ،كتم تدريبهم جميعان على المنهاج القائم
على المهارات من قبل الوزارة قبل تطبيقه.
كبعد االنتهاء من اإلجراءات التفعيلية لتنفيذ
المنهاج ،تم التطبيق على المجموعة التجريبية
لمدة ( )2أسابيع بواقع خمسة أياـ في األسبوع.
كخالؿ فترة التطبيق هذق ،عُقدت اجتماعات
أسبوعية ما بين المدربين كالمنسقة التربوية
بالمركز ،من أجل ضماف تطبيق البرنامج
التدريبي بشكل جيد ،كالتواصل مع الباحثين
لتالفي أية مشكالت ،كإعطاء تغذية راجعة مناسبة
للمعلمات كاألخصائيين في التطبيق.
اتبع المدربوف المهنيوف مع العينة التجريبية
نفس طريقة التدريب المتبعة في البرنامج
التقليدم القائم على الورش ،كذلك من حيث
اتباع نموذج الخطة التدريبية الفردية لكل طالب
كتنفيذها بالوسائل كاألدكات المتاحة في
المركز ،كاتباع ذات طرؽ التعزيز ،كنفس
ساعات التدريب المتبعة يوميان في المركز،

114

14105

141

144

14005

14.

05

0005

00

144

14105

141

4004.
40100
40151

40..0
40.00
40.41

لضبط أية متغيرات أخرل قد تؤثر على
البرنامج التدريبي.
كبعد انتهاء فترة تطبيق البرنامج التدريبي
المهني ،قاـ الباحثوف بتطبيق استبياف المهارات
المهنية مرة أخرل على المجموعتين التجريبية
كالضابطة ،كاستخراج الدرجات الخاـ بغرض
قياس الفركؽ اإلحصائية بين القياسين القبلي
كالبعدم لدل كل من المجموعتين التجريبية
كالضابطة ،كذلك للتعرؼ على مدل تأثير
البرنامج التدريبي المهني على المهارات التي
يكتسبونها في المجاالت التدريبية الثمانية.
المعالجات اإلحصائية
تم استخداـ االختبارات التالية:
اختبار ماف كيتني  ،Mann-Whitneyكاختبار
كيلكوكسوف  ،Wilcoxonكقيمة ).(Z

مناقشة النتائج
نتائج الفرضية الصفرية األكلى :ال توجد فركؽ
ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات
المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي
كالبعدم في المهارات المهنية كالسلوؾ المهني.
يتضح من نتائج جدكؿ ( )4كجود فركؽ ذات
داللة إحصائية في المهارات المهنية بين
متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية قبل
كبعد تطبيق البرنامج التدريبي على األشخاص

مجلد  00عدد 0
4002

فاعلية بسنامج تدزييب موين قائه على تدزيب املوازات لألشداص ذوي اإلعاقة الرهنية يف مسحلة التأهيل املوين
عبد العصيص ضسطاوي وآخسون

المتبعة في منهاج التأهيل المهني تعد مهارات
متنوعة ال تقتصر على مهارات التأهيل المهني،
بل تمتد إلى الجوانب الشخصية كالنفسية
كالتواصلية التي يعايشها الموظف في بيئة العمل.
فالمتدرب ال يتوقع أف يصاب بالملل من جراء
التركيز على مهارات معينة في مهنة محددة
دكف غيرها كما هو عليه األمر في برنامج
التأهيل المهني التقليدم .كتتفق هذق النتيجة مع
تجربة جمهورية مصر العربية في تدريب
كتأهيل األشخاص ذكم اإلعاقة ،التي توصلت

ذكم اإلعاقة الذهنية البسيطة ،كذلك لصالح
القياس البعدم .حيث اتضح أف للبرنامج
التدريبي القائم على التأهيل المهني المعتمد على
المهارات أثران في تطوير المهارات المهنية للطلبة
في المجاالت الثمانية الواردة في منهاج التأهيل
المهني للمعاقين عقليان كهي( :العناية الشخصية،
السالمة المهنية ،الممتلكات الشخصية ،العالقات
المهنية ،أخالقيات العمل ،اآلداب كالسلوكيات،
المكاف كالزماف ،المهارات المهنية) .كيعزك
الباحثوف السبب في ذلك إلى أف المهارات
جدول 2

نتائج اختبار ويمكوكسون وداللته اإلحصائية لمفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبمي والبعدي عمى استبيان
أبعاد استبيان
العناية الشخصية

الرتب
السالبة

الموجبة
التساوي

المجموع
السالمة المهنية

السالبة

الموجبة
التساوي

أخالقيات العمل

المكان والزمان

.

المجموع
الموجبة

4

التساوي

4

14

المجموع

14

السالبة

14

الموجبة

4

التساوي

4

14

0
1

التساوي

4

المجموع

14

السالبة

.
4
1

المجموع

14

السالبة

.

الموجبة

1

التساوي

1

المجموع

5044
4044

05

4044

10.00

*4044.

1

14

الموجبة

* دالة إحصائيا ()4045

4

التساوي

التساوي

المهارات المهنية

0

1

الموجبة

4044

1

الموجبة

السالبة

0054

0.

4044

10555

*40411

14

4

المجموع
اآلداب والسموكيات

4

المجموع

السالبة

العالقات المهنية

.

14

السالبة

الممتمكات الشخصية

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

مستوى الداللة

14

0054

0.

4044

4044

5054
4044

5054
4044

55

4044

55

4044

5000

5005

1054

1054

0054

0.

4044

4044

5001

0105

1054

105

10500

10.14

10.15

10...

1050.

10.05

*40411

*40445

*40445

*4044.

*40411

*40410

إلى أهمية إغناء كتنوع المهارات التي يتدرب
عليها المعاؽ كعدـ حصرها في مهنة دكف غيرها
(عبد الفتاح .)4002 ،ككذلك اتفقت النتائج مع
دراسة إنج ) (Inge, 1988في أثر التدريب
التنافسي متعدد المهارات على السلوؾ التكيفي،
المشاركة االجتماعية ،المهارات المهنية كجودة

الحياة عند األشخاص ذكم اإلعاقة الذهنية .كمع
دراسة كيركنداؿ دكؾ كساالدينو ;(Kirkendall
) Doueck & Saladino, 2009من حيث اكتساب
المفاهيم الحياتية كاالجتماعية العامة كتحقيق
األهداؼ المهنية المرسومة لألشخاص ذكم
اإلعاقة الذهنية.

جدول 3

نتائج اختبار ويمكوكسون وداللته اإلحصائية لمفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة الضابطة بين القياسين القبمي والبعدي عمى استبيان
المهارات المهنية
أبعاد استبيان بيركس
العناية الشخصية

الرتب
السالبة

1

1054

1054

الموجبة

0

1054

0054

1054

1054

التساوي
السالمة المهنية

المجموع

السالبة

1

الموجبة

أخالقيات العمل

اآلداب والسموكيات

التساوي
المجموع

14

الموجبة

0

التساوي

5

المجموع

الموجبة

1

التساوي

0
5

المجموع

14

السالبة

0

الموجبة

1

التساوي

.

المجموع

14

الموجبة

0

السالبة

1

المجموع

الموجبة

1

السالبة

1
.

المجموع

14
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المهنية كمشكالت مهنية اجتماعية ،أكثر مما هي
مرتبطة بضعف في إنجاز مهاـ العمل اإلنتاجية،
سالزبرغ كآخركف ) .(Salzbeg & et al, 1988من
المفيد هنا اإلشارة إلى اف برامج التأهيل المهني
التقليدية في عالمنا العربي تحتاج إلى تطوير
المهارات المهنية كالشخصية كاالجتماعية الالزمة
للمعاقين قبل البدء بمرحلة التشغيل (أبو هالؿ
كالسرطاكم كالقريوتي.)4000 ،

نتائج الفرضية الصفرية الثانية :ال توجد فركؽ
ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات
المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي كالبعدم
في المهارات المهنية كالسلوؾ المهني.
يتضح من نتائج جدكؿ ( )2عدـ كجود فركؽ ذات
داللة إحصائية في مستول المهارات المهنية بين
متوسطي رتب درجات المجموعة الضابطة
المكونة من الطلبة ذكم اإلعاقة الذهنية البسيطة
الذين تلقوا التدريب المهني بالطريقة التقليدية
باالعتماد على المهن في الورش التدريبية.
كيعزك الباحثوف السبب في ذلك إلى أف التدريب
المهني حسب الطرؽ التقليدية يتركز أساسان
على تزكيد المتدرب بمهارات مهنة محددة فقط،
دكف تقديم أم مهارات تدريبية أخرل ترتبط
ببيئة العمل كقدرة المتدرب على التفاعل معها
بعناصرها المادية كالبشرية ،كما يرتبط بها من
سلوكيات العمل كأخالقياته بما يحقق له
السالمة المهنية كالتكيف المهني .كتتفق هذق
النتيجة مع الدراسات السابقة التي أشارت إلى أف
المصاعب التي يواجها المعاؽ في عملية التدريب
المهني مردها إلى نوعية المهارات التي يتدرب
عليها كليس إلى القدرات الذاتية للشخص المعاؽ
) .(Markandeyan, 1992كإضافة إلى أف كثيران
من الموظفين من ذكم اإلعاقة الذهنية قد فقدكا
مهنهم ألسباب مرتبطة بمشكالت المسؤكلية

نتائج الفرضية الصفرية الثالثة :ال توجد فركؽ
ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات
المجموعتين التجريبية كالضابطة في المهارات
المهنية كالسلوؾ المهني بعد تطبيق البرنامج
التدريبي.
يتضح من نتائج جدكؿ ( )2كجود فركؽ ذات
داللة إحصائية في المهارات المهنية بين
متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية
كالمجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج
التدريبي المهني المرتكز على منهاج المهارات
على المجموعة التجريبية المكونة من األشخاص
ذكم اإلعاقة الذهنية البسيطة ،حيث اتضح كجود
فركؽ بين المجموعتين التجريبية كالضابطة في
جميع المهارات المهنية الواردة في منهاج التأهيل
المهني.

جدول4
نتائج اختبار مان ويتنني لوجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج التدريبي
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كيعزك الباحثوف السبب في ذلك إلى أف برنامج
التدريب التقليدم يركز على المهارات دكف
تزكيد المتدرب بكيفية الحفاظ على أمنه
كسالمته من المخاطر الموجودة في بيئة العمل،
ككذلك كيفية الحفاظ على األدكات كالتواصل
مع اآلخرين ،كتزكيدق بمهارات التنقل
كاالستقالؿ في مكاف العمل ،فيما تتوفر جميع
هذق المهارات التدريبية في منهاج التأهيل المهني
الذم يراعي االحتياجات الفردية كالنفسية
كاالجتماعية كالتواصلية للمتدرب ككذلك
تمكينه من مهارات التكيف في بيئة العمل
كالتطور كالنمو فيها .ككما تتفق هذق النتيجة
مع دراسة إنج ) (Inge, 1988في كجود مستول
مرتفع في أكجه حياتية متعددة عند األشخاص
ذكم اإلعاقة العاملين في التوظيف التنافسي،
حيث يتلقوف أشكاالن متعددة من التدريب تتمثل
في السلوؾ التكيفي كالمشاركة االجتماعية،
كالمهارات المهنية كاالجتماعية ،كالمسؤكلية
المالية كالدخل األسبوعي ،مقارنة بغيرهم من
ذكم اإلعاقة ممن يتلقوف تدريبات مهنية من
خالؿ كرش العمل التقليدية ،كتتفق مع دراسة
أجرل مورم كدكرين )(Murray & Doren, 2013
التي أظهرت استفادة أكبر لدل المجموعة
التجريبية في مجاؿ المهارات الوظيفية
كاالجتماعية.
التوصيات
بناء على نتائج الدراسة ،قدـ الباحثوف التوصيات
التالية:


تعميم منهاج التأهيل المهني القائم على
المهارات على مراكز كأقساـ التأهيل
المهني للمعاقين عقليان في دكلة اإلمارات،
كذلك بغرض االستفادة منه في تطوير
مختلف المهارات المهنية كالسلوكية
كاالجتماعية الالزمة في بيئة العمل.



التوسع في برامج التأهيل المهني المقدمة
للمعاقين عقليان لتشمل الجوانب الشخصية
كاالجتماعية التي تمكنهم من ممارسة

حياتهم العملية في بيئة العمل ،كليس
فقط النجاح في أداء المهارات المهنية
المطلوبة.


تقديم جزء من المهارات التدريبية
للمعاقين عقليان في بيئة العمل الفعلية،
كذلك بهدؼ كسر الحواجز النفسية نحو
العمل كسرعة االستقرار كالتكيف المهني.



تقديم الخدمات النفسية كاالجتماعية
للمعاقين المتدربين في مرحلة التأهيل
المهني لمساعدتهم على التكيف مع بيئة
العمل كمتطلباتها.



تطبيق مقاييس الميوؿ المهنية على
األشخاص ذكم اإلعاقة الذهنية المتدربين
في أقساـ التأهيل المهني لضماف نجاح
عملية التدريب المنسجمة مع قدرات الفرد
كاحتياجاته.



مواكبة التغيرات الحاصلة في بيئة العمل
كالتعرؼ على متطلباتها الجسدية كالعقلية
بهدؼ إجراء التعديالت على المهارات
المقدمة لألشخاص ذكم اإلعاقة في
مرحلة التأهيل المهني.



متابعة األشخاص ذكم اإلعاقة بعد
تحويلهم لبيئة العمل الفعلية ،كذلك
لضماف استقرارهم كتكيفهم المهني،
كتخطي العقبات التي قد تظهر في بدايات
عملية التشغيل.

المراجع
ابو النصر ،مدحت ( .)4002رعاية كتأهيل
المعاقين .القاهرة :دار الركابط العالمية
للنشر كالتوزيع.
أبػػو هػػالؿ ،مػػاهر؛ كالسػػرطاكم ،عبػػد العزيػػز؛
كالقريوتي ،إبراهيم ( .)4000تطوير مقيػاس
فاعلية البرامج التدريبية للمعػوقين كدالالت
الصػدؽ كالثبػػات :دراسػػة عامليػػة .دراسػػات
نفسػػية .تصػػدر عػػن رابطػػة األخصػػائيين
النفسيين المصرية (رانم).)00( 2.
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اتحاد المقعدين اللبنانيين ( .)4002التنوع في
مكاف العمل ،المؤتمر العربي كاإلقليمي حوؿ
تدريب كتشغيل ذكم االحتياجات الخاصة.
العين 42-44 :مارس.
األمم المتحدة ( .)4002إتفاقية حقوؽ األشخاص
ذكم اإلعاقة ،نيويورؾ 02 :ديسمبر.
الخطيب ،جمػاؿ ( .)0220تقػوـ بػرامج التأهيػل
المهني للمعوقين من كجهة نظر المنتفعػين
منها :نموذج تدريبي مقترح ،مجلػة أبحػاث
اليرموؾ .العدد (.)2
الخطيب ،جماؿ ( .)4002تجارب دكلية في تشغيل
األشخاص ذكم اإلعاقة ،كرقػة مقدمػة إلػى
الندكة االجتماعية حػوؿ مشػكالت توظيػف
األشػػخاص ذكم اإلعاقػػة فػػي دكؿ مجلػػس
التعاكف الخليجي ،دبي 00-00 :يونيو.
الخطيػػػب ،جمػػػاؿ ( .)4000الػػػدليل الموحػػػد
لمصػػطلحات اإلعاقػػة التربيػػة الخاصػػة
كالتأهيل ،المنامة :المجلس األعلػى لشػؤكف
األسػػرة ،المكتػػب التنفيػػذم ،جامعػػة الػػدكؿ
العربية.
الػػػزعمط ،يوسػػػف ( .)0224التأهيػػػل المهنػػػي
للمعوقين .عمػاف :دار المطبوعػات كالنشػر
المجمع الكنسي.
السػػقا ،سػػامي ( .)4002دكر مراكػػز التػػدريب
المهني المحلية كتجاربها كمشاكلها .كرقػة
عمل مقدمة ب منتدل (معنػا لتوظيػف ذكم
االحتياجات الخاصة) ،صندكؽ تنمية الموارد
البشرية بجدة.
الشمرم ،مشوح ( .)0222تقػويم فاعليػة بػرامج
التأهيل المهني للمعو قين مػن كجػه نظػر
المعوقين كالمشرفين كرجاؿ األعماؿ ،دراسة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الملك سعود،
كلية اآلداب ،المملكة العربية السعودية.
الشواهين ،علي ( .)0222تقويم خػدمات التأهيػل
المهني للمعوقين عقليا فػي األردف ،رسػالة
ماجستير غير منشػورة ،الجامعػة األردنيػة،
كلية التربية ،المملكة األردنية الهاشمية.
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الصفار ،غساف ( .)4002التدريب المهني في برامج
المجتمع المحلي ،كرقة عمػل مقدمػة إلػى
كرشة العمل شػبه االقليميػة حػوؿ إدمػاج
األشخاص المعػوقين فػي بػرامج التػدريب
المهني ،عماف.
الصفار ،غسػاف ( .)4002التػدريب كالتشػغيل فػي
إطار بػرامج التأهيػل المجتمعػي ،المػؤتمر
العربية اإلقليمي حوؿ تدريب كتشغيل ذكم
االحتياجات الخاصة ،العين 42-44 :مارس.
صالح ،عبػد الباسػط ( .)4002النهػوض بخػدمات
التأهيل المهني لذكم اإلحتياجػات الخاصػة،
مؤتمر تشػغيل ذكم االحتياجػات الخاصػة،
الشارقة 42-42 ،فبراير.
عبدات ،ركحي ( .)4000تأهيل كتشغيل األشخاص
ذكم اإلعاقة ،األسس النظرية كالممارسة
العملية ،عماف :دار مجدالكم للنشر
كالتوزيع.
عبػػد الػػرحمن ،محمػػد ( .)4002بػػرامج التأهيػػل
كالتدريب المهني لألشخاص من ذكم االعاقة
الذهنية ،كرقة مقدمة إلى الندكة االجتماعية
حػػوؿ مشػػكالت توظيػػف األشػػخاص ذكم
اإلعاقة في دكؿ مجلس التعػاكف الخليجػي،
دبي 00-00 :يونيو.
عبد الفتاح ،كاميليا ( .)4002كرقة عمػل حػوؿ
تدريب كتشغيل المعاقين ،المػؤتمر العربػي
كاإلقليمػػي حػػوؿ تػػدريب كتشػػغيل ذكم
اإلحتياجات الخاصة .العين 42-44 :مارس.
فهمي ،السيد( .)4002سيكولوجية ذكم االحتياجات
الخاصة ،رعاية ال متخلفين عقليان كتأهيلهم.
القاهرة :دار الجامعة الجديدة.
كبارة ،نػواؼ ( .)4002العقػد العربػي للنهػوض
باألشػػخاص المعػػوقين ،المػػؤتمر العربػػي
كاإلقليمػػي حػػوؿ تػػدريب كتشػػغيل ذكم
اإلحتياجات الخاصة .العين 42-44 :مارس.
مراكز كزارة الداخلية ( .)4002تجربة مراكػز
كزارة الداخليػػػة لتأهيػػػل كتشػػػغيل ذكم
االحتياجات الخاصة ،الندكة القوميػة حػوؿ
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