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جوانب الصواب والخطأ في االنتقال  

یعد االنتقال من المدرسة الثانویة حدث ھام ألي طالب. بل إنھ ذو مغزى أكبر للدارسین من 
ذوي اإلعاقة. یمثل التخرج من المدرسة إلى الحیاة بعد المدرسة والذي تعتبره المدارس 

من االستقالل. ویضع انتقاالً من مرحلة الشباب إلى الرشد. یحقق ترك المدرسة مزیداً 
االنتقال ھدفاً جدیداً یتمثل في العمل أو االنتقال إلى التعلیم ما بعد الثانوي.  

ومع ذلك، فاالنتقال من المدرسة بالنسبة للكثیر من الشباب الذي یعاني من إعاقة أقل إرضاٍء 
بعد  في المائة ال یجدون عمالً  72بكثیر. وتشیر اإلحصاءات االتحادیة أن ما یصل إلى 

المدرسة. وبالنسبة لھؤالء الذین یعانون من درجات أعلى من التحدي، تكون إمكانیة 
الحصول على عمل ضعیفة جداً.  

عند انزعاجھم من أعداد الشباب الذین ال یجدون عمل،  Marsha Forestقرر مركز 
ن وخاصة بین ذوي التحدي الملحوظ، دراسة التخطیط لالنتقال من المدرسة الثانویة. كا

 ، وHamilton Family Network ، وPeople First Ontarioشركاؤنا مؤسسات 
Canadian Abilities Foundation وWentworth Catholic District School 

Board تأكدنا أننا نعمل مع األشخاص الذین یشاركون في التخطیط لالنتقال. كما مكنّا .
ة والتنمیة االجتماعیة في كندا من إجراء الدعم الذي قدمتھ لنا مؤسسات الموارد البشری

دراستنا. وكانت النتائج التي توصلنا إلیھا مثیرة للقلق.  

زیادة التوقعات وتأخر التحقیق  

لم یمض وقت طویل على الجھود القلیلة التي بُذلت من أجل التخطیط لالنتقال بالنسبة 
معاقین على الدخول في سوق للطالب من ذوي اإلعاقة. كان إیمان المجتمع بقدرة الطالب ال

القوى العاملة ضعیفاً. إال أن المواقف تتغیر. فالحكومات تحث على العمل فیما یتعلق بإیجاد 
فرص عمل بعد المدرسة. وقبلت المدارس التحدي. ومع ذلك، فالطرق التي تناسب الطالب 

كیر اإلبداعي.النمطیین لیست دائماً مناسبة لكثیر من الطالب المعاقین. یجب تطبیق التف  

التعاون ھو الحل  

یمثل التعاون بین المدارس واألسر قضیة رئیسیة. من الناحیة النظریة، التخطیط لالنتقال 
جھد تعاوني یشمل المعلمین وأولیاء األمور والطالب. ومن الناحیة العملیة، لم یكن العمل 

نت استراتیجیات بشكل وثیق مع أولیاء األمور سمة في معظم المدارس. وبشكل عام، كا
ر الدورات المطلوبة، تُدرِّس  المدارس توازي العاملین مع الدارسین النمطیین: تُطوِّ

استراتیجیات إلیجاد العمل وتُدِرج الطالب المعوقین في برامج خبرة العمل.  
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یبدو أن عدداً محدوداً من المدارس نجح في تطویر برامج انتقال تقدمیة وتعاونیة. وتحدث 
معلمین والطالب المرتبطین بھذه المدارس عن التخطیط معاً و العمل معاً إلیجاد اآلباء وال

فرص اكتساب خبرة في العمل، وعن التدریب الوظیفي، والـتأكید على استقالل الطالب 
وأولیاء األمور، وعن وضع رؤیة توجیھیة للطالب. وكان ھناك شعور من اإلبداع، 

المدارس. كانوا مختلفین في استكشاف سبل جدیدة والمرونة، والعمل الجماعي یمیز ھذه 
لمواجھة تحد جدید.  

لألسف، لم یكن ھذا شائعاً. وكان واضحاً أن جمیع المعلمین یعملون بجد في التخطیط 
والبرمجة. ومع ذلك، یرى العدید من أولیاء األمور والطالب أن المدارس لم یكن لدیھا 

عة مجاالت تتباعد فیھا وجھات نظر المعلم واألسرة. برامج انتقالیة قویة. ویبدو أن ھناك أرب
وھي التعاون، والخبرة في العمل والتدریب الوظیفي، واستقاللیة الطالب، وتشكیل رؤیة 

للطالب.  

على الرغم من أن عدداً من أولیاء األمور والطالب تحدث عن تعاون قوي مع المعلمین، إال 
أن األغلبیة لم تفعل ذلك.  

• �� �� ������� ��������� �� ���� ���� 
�� ��� )������.(  
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الخبرة في العمل  

وتحدث بعض المعلمین عن التحدي الذي یتمثل في العثور على الخبرة المناسبة في 
الحاالت، وإن العمل والدعم المناسب. ویبدو أن ھناك تعاون ممتاز مع اآلباء في بعض 

لم یكن مع غالبیتھم. وجد عدد كبیر من اآلباء والطالب مشاكل في الترتیبات المدرسیة 
المتعلقة بالخبرة في العمل.  
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كان ھناك ثمة اھتمام خاص بدعم مواقع العمل. نجحت العدید من المدارس واألنظمة 
المدرسیة في توظیف مدربین على العمل لتوجیھ الطالب عند تعلم متطلبات العمل. 

للمدربین على العمل تأثیر كبیر من حیث التعلم وتطویر االستقاللیة في العمل. ومع ذلك، 
دارس ال توظف مدربین على العمل. وھناك أسباب مختلفة لذلك، یبدو أن العدید من الم

ولكن أكثرھا شیوعاً یتعلق بتوافر المال.  
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االستقاللیة  

وكانت ھناك مسألة أخرى ظھرت في صور مختلفة وھي مسألة االستقاللیة. اعتقد 
كل من المعلمین وأولیاء األمور، في بعض األحیان، أن اآلخر لم یدرك أھمیة تعزیز 

االستقاللیة.  
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رؤیة للمستقبل  

وكانت القضیة الحاسمة المطروحة قضیة الحاجة إلى رؤیة مشتركة لمستقبل الطالب. 
كان كثیر من اآلباء، باإلضافة إلى عدد من المعلمین یعتقد أن بناء الرؤیة أمر أساسي 

وعلى وجھ الخصوص، في نھایة من أجل النجاح على مدار سنوات المدرسة، 
المدرسة. ویبدو أن الغالبیة العظمى من المعلمین كانوا غیر مدركین لمفھوم الرؤیة 

التوجیھیة.  

وال یمكن جمع ھذه االختالفات في عدد من القضایا من أجل التخطیط لالنتقال إال إذا 
اھم شارك المدرسون واآلباء صورھم الخاصة عن الطالب. یتیح التعاون والتف

المتبادل للجمیع رؤیة الطالب كفرد متكامل، وكشخص یترك المدرسة ویدخل 
المجتمع بشكل كامل. تُعرف العملیة التعاونیة التي تؤدي إلى ھذا الفھم الموسع 
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بھذا  Marsha Forest Centreبالتخطیط المتمحور حول الفرد. یوصي مركز 
التعاون واإلبداع والمرونة المنھج حیث یؤكد التخطیط المتمحور حول الفرد على 

وحل المشكالت ونمو االستقالل.  

یمكن تحمیل دلیل الموارد الناتج عن دراستنا، والذي یضم نماذج التخطیط المتمحور 
 Marsha Forestحول الفرد التي ثبتت جدواھا في المدارس، من موقع مركز 

Centre  بدون أي رسوم. 2009بعد مارس  
 


