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 المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي في تعزيز مستوى 

يذات ذوات اإلعاقة الفكرية، وقد اعتمدت معرفة المعلمات بمهارات تقرير المصير للتلم

المنهج شبه التجريبي، وتمثلت أدوات الدراسة في: برنامج تدريبي لزيادة مستوى 

معلمات معلمة من ( 26المعرفة بمهارات تقرير المصير، واشتملت عينة الدراسة على )

فكرية بمدينة التربية الفكرية في مدارس المرحلة الثانوية الملحق بها برامج للتربية ال

في المجموعة الضابطة(، وقد  13في المجموعة التجريبية،  13وقسموا إلى:  الرياض

تم تصميم برنامج تدريبي لزيادة مستوى المعرفة بمهارات تقرير المصير واختبار 

مستوى معرفة المعلمات بمهارات تقرير ، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج 

ق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة والتجريبية في أهمها: عدم وجود فرو

مستوى المعرفة لدى المعلمات بمهارات تقرير المصير للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية 

ً لنتائج القياس القبلي. إضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة  وفقا

علمات بمهارات تقرير المصير الضابطة والتجريبية في مستوى المعرفة لدى الم

ً لنتائج القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية،  للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية وفقا

ووجود فاعلية للبرنامج التدريبي على زيادة مستوى المعرفة لدى المعلمات بمهارات 

 تقرير المصير للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية.

 ة، برنامج تدريبي، مهارات تقرير المصير، اإلعاقة الفكري ة: فعالي  الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed to reveal the effectiveness of a training 

program in enhancing the level of female teachers’ knowledge of 

self-determination skills for female students with intellectual 

disabilities. It adopted the quasi-experimental approach. The study 

tools consisted of: a training program to increase the level of 

knowledge of self-determination skills, and the study sample 

included (62) female intellectual education teachers in secondary 

schools with intellectual education programs in Riyadh. A training 

program was designed to increase the level of knowledge of self-

determination skills and to test the level of female teachers’ 

knowledge of self-determination skills, and the study reached 

several results, the most important of which are: There are no 

statistically significant differences between the control and 

experimental group in the level of female teachers’ knowledge of 

self-determination skills for students with intellectual disabilities. 

According to the pretest results. In addition to the presence of 

statistically significant differences between the control and 

experimental group in the level of knowledge of female teachers of 

self-determination skills for female students with intellectual 

disabilities, according to the results of the post-measurement in 

favor of the experimental group, and the existence of the 

effectiveness of the training program on increasing female teachers’ 

level of knowledge of self-determination skills for female students 

with intellectual disabilities. 

Keywords: effectiveness, training program, self-determination 

skills, intellectual disability 

 



 إيمان فالح علي الشلوي

   

فعاليّة برنامج تدريبي في رفع مستوى معرفة المعلّمات بمهارات 
 تقرير المصير المقدمة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكريّة

 إعداد

 إيمان فالح علي الشلوي

 المقّدمة
ة في المملكة  لقد ازداد االهتمام في اآلونة األخيرة بتطوير خدمات التربية الخاص 

نحعو تحقيعق جعودة عاليعة فعي تلعم الخعدمات، فقعد حرصعت العربية السعودية، وسععيًا منهعا 

هات التربوية الحديثة، والـتأكيد على تعوفير جميعا الفعرل للتذميعذ ذوي  نحو تطبيق التوج 

اإلعاقة لذسعتفادة معن تلعم الخعدماتل وذلعم لتعوفير حيعاة طبيعيعة لهعيال  التذميعذ  مقارنعة 

ي مجعام تعلعيم التذميعذ ذوي اإلعاقعة بأقرانهم الععاديينل وتمثعم مهعارات تقريعر المصعير فع

أحععد أبععرز التوجهععات الحديثععة فععي مجععام التربيععة الخاصععة،  وهععذا يتماشععى مععا الكثيععر مععن 

 Division of)القعوانين والتشعريعات التعي تنضعمن حعقر الفعرد القعائم علعى الععدم والمسعاواة

Career Development and Transition Publications Committee, 2011). 

ومن هذا المبدأ، فإن  للفرد ذي اإلعاقة الفكرية الحق في اختيار الفعرل المناسعبة 

له، واتخاذ قراراته بنفسه فعي جميعا مجعاالت حياتعه المختلفعة أسعوة بأقرانعه الععاديينل ممعا 

عة، والتعي  يسهم بشكم كبير في التأهيم، ومهارات االنتقام، وتحقيق أهعداف التربيعة الخاص 

 Wehmeyer etحياة المستقلة وجعودة الحيعاة لعدى هعيال  األفعراد )تتمثم في تحسين ال

al.,2007) . :ويعاني األفعراد ذوو اإلعاقعة الفكريعة معن مشعاكم ععد ة، علعى سعبيم المثعام

عم أفعراد ،خعرين بهعا،  عة بحيعاتهم المسعتقبلية، وتحكد عدم القعدرة علعى اتخعاذ القعرارات الخاص 

يععة فععي الم واقععف المختلفععة، وعععدم القععدرة علععى اختيععار وعععدم القععدرة علععى الت صععرف بحر 

ععة )الخطاطبععة،  (ل وفععي ّععم  تلععم الميشععرات، 6132الفععرل المناسععبة فععي حيععاتهم الخاص 

 Individuals with Disabilities)نعععادى قعععانون تعلعععيم األفعععراد ذوي اإلعاقعععة 

Education Act, 2004)  بضرورة مشاركة التذميعذ فعي قعرارات البرنعامج التربعوي

ل معن جهعة أخععرى، أك عد مجلعس األطفععام (Eddy,2010)وفعي الخطعط االنتقاليععة  الفعردي
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( علعى أهميعة حعق Council for Exceptional Children, 2009غيعر الععاديين )

تقرير المصير كجز  من انتقام التذميذ ذوي اإلعاقة، وهي أيًضا الكفايات التعي يجعأ أن 

ععة، لععذلم أصععبح إكسععاأ التذميععذ ذوي اإلعاقععة مهععارات  يتحلععى بهععا معلمععو التربيععة الخاص 

 تقرير المصير ضرورة حتمي ة. 

سععات فععي  ويعنععد تعزيععز حععق  تقريععر المصععير لععذوي اإلعاقععة مععن أفضععم الممارن

مرحلتي المدرسة وما بنعد المدرسعة ألسعباأ منهعا: تحقيعق النجعاا فعي الجانعأ األكعاديمي، 

ر المهنععة المناسععبة، والعععي  ونجععاا خععدمات وبععرامج االنتقععام، ومععا يننععتج عنععه مععن تععوفي

باستقذلية، وتوفير حياة أكثر إيجابيعة، والرضعا الععام ععن الحيعاة، فضعًذ ععن أن األبحعا  

والدراسات أثبتت الحاجة الملحة إلى التدخم لتعزيز مهارات تقرير المصير بشعكم مرتفعا 

التعدريأ  لدى التذميذ ذوي اإلعاقة الفكريةل ولضعمان حصعولهم علعى ذلعم البعد معن تقعديم

الكععافي والمناسععأ للتذميععذ ذوي اإلعاقععة حتععى يصععبرحوا أكثععر قععدرة فععي تقريععر مصععيرهم 

(Shogren, Wehmeyer & Palmer, 2017 كما أشار لعي وهونعو ويعوم ولعي .)

(Lee, Hong, Yeom & Lee, 2019 :إلععى مفهععوم تقريععر المصععير علععى أنععه )

وتشعو وذ قراراته المهمة. واعتبعر ومجموعة العوامم التي تيثر على سلوم الفرد في اتخا

(Wu & Chu, 2012 إلعى أن تعلعيم تقريعر المصعير ومعا يشعتمم عليعه معن مهعارات )

مختلفععة يدعععد ،ليععة فعالععة لرفععا مسععتوى جععودة الحيععاة لععدى التذميععذ وبععاألخل للتذميععذ ذوي 

اإلعاقععة الفكريععة، ولععذلم فععإن دمععج اسععتراتيجيات تقريععر المصععير فععي المنععاهج الخاصععة 

ععن لععه أن يسععاعدهم علععى الوصععوم إلععى إمكانيععة با لتذميععذ فععي مرحلععة الطفولععة المبكععرة يمكر

 التعليم واالستفادة منه على نحو شامم. 

( إلعى أن مهعارات Licardo & Schmidt, 2016ويشعير ليكعاردو وشعميدت )

تعأقلم تقرير المصير تعند ذات أهمية كبيعرة نّعًرا لكونهعا تتعيح للتذميعذ أن يحققعوا التكيعف وال

ما التحديات التي تنشأ في نسق البيئة التعليمية، وينصأ تقرير المصير علعى مجموععة معن 

األبعاد على خذف النماذج المتعددة التي ينتنشنكرم وفقها، حي  تتألف تلم األبععاد معن التنّعيم 
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كعذلم الذاتي، واالستقذلية، والتمكين، والوعي الذاتي، وحم المشكذت، والمناصرة الذاتيعة، 

عععن تطبيعععق الهيكعععم البنعععائي لتقريعععر المصعععير فعععي السعععياقات المتعلقعععة بعععذوي اإلعاقعععات  يمكر

ععن فحصععه فععي النّريععات  والمشععكذت السععيكولوجية، إلععى جانععأ أن هععذا الهيكععم البنععائي يدمكر

 النمائية، وبرامج التدخم، وبواسطة أدوات التقويم، وداخم المواد الدراسية المنهجية.

عاقة بحاجة إلى اكتساأ مهارات تقرير المصير، لذلم البعد  معن فالتذميذ ذوو اإل

ل وبنعاً  علعى (Sands & Wehmeyer,1996)تعليمهم هذه المهارات بشعكم مباشعر 

ذلععم، هنععام أسععباأ تععدفا المعلمععين إلععى تععوفير الوقععت والجهععد والمععوارد التعليميععة لتعزيععز 

العمليعة التربويعة، والتخطعيط مهارات تقريعر المصعير، ومنهعا زيعادة مشعاركة التذميعذ فعي 

لها، واتخعاذ القعرارات حولهعا، والتعي لهعا دور كبيعر فعي تعزيعز مهعارات تقريعر المصعير، 

والحصعععوم علعععى نتعععائج إيجابيعععة عاليعععة فعععي مرحلعععة معععا بنععععد المدرسعععة لهعععيال  التذميعععذ 

.(Wehmeyer & Schwartz, 1997) 

ى تحقيقعه لذاتعه، وهعو وتساعد مهارات تقرير المصير على تحسين قدرة الفرد عل

( إلى أن سعلوم تقريعر المصعير يعتم اعتبعاره سعلوًكا وقائيًعا 6161ما أشارت إليه الزغبي )

ممعععا يذقيعععه األفعععراد ذوو اإلعاقعععة أحيانًعععا معععن تحعععديات وفشعععم وإحبعععاط. وتشعععير دراسعععة 

(Perlman et. al., 2022)  إلى أن األنشطة التعليمية في المدرسة قد يكون لهعا تعأثير

اكتسعععاأ مهعععارات تقريعععر المصعععير لعععدى الطعععذأ، وهنعععام بععععض المعلمعععين العععذين علعععى 

يمارسععون ممارسععات خاطئععة فيمععا يتعلععق بمفهععوم تقريععر المصععير للتذميععذ ذوي اإلعاقععة، 

بحي  يت خذون أغلأ القرارات حعوم المهعام التعي يجعأ أن ينقعوم بهعا التذميعذ ذوو اإلعاقعة 

ق االسععتقذلية السععلوكية لععدى الفععرد ذي ممععا يسععبأ نتيجععة عكسععية، وصعععوبة فععي تحقيعع

 ,Konrad, Walkerاإلعاقعة، وععدم القعدرة علعى تنميعة سعلوم تقريعر المصعير لديعه )

Fowler, Test & Wood, 2008 ل استناًدا إلى ما سبق، يسهم المعلمون بدور كبير)

فععي تمكععين التذميععذ ذوي اإلعاقععة مععن تقريععر مصععيرهمل عععن طريععق تصععميم مقععررات 

 ,Chao &Chouقائمععة علععى مهععارات وإمكانيععات التذميععذ ذوي اإلعاقععة )تدريسععية 
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(ل لذلم يدعندد تقرير المصعير مطلبًعا أساسعيًا لهعم، ومعن هنعا جعا ت الحاجعة إلعى بنعا  2017

برنامج تدريبي لرفا مستوى معرفة المعلمات بمهارات تقرير المصعير المقدرمعة للتلميعذات 

 .ذوات اإلعاقة الفكرية

يععر مععن الدراسععات التععي تناولععت معرفععة المعلمععات بمهععارات تقريععر وهنععام الكث

( Aldosiry, 2016المصير لعدى التذميعذ معن ذوي اإلعاقعة، ومنهعا دراسعة الدوسعري )

التععي توصععلت إلععى أن تععدريس مهععارات تقريععر المصععير لععدى التذميععذ مععن ذوي اإلعاقععات 

س مهارات تقرير المصعير الشديدة متمركز حوم إدارة الذات وحم المشكذتل وجا  تدري

المتعلقة باتخاذ القرار وصنا الخيارات والدفاع الذاتي والمعرفة الذاتيعة أعلعى معن تعدريس 

 مهارات تحديد الهدف لدى التذميذ من ذوي اإلعاقات الشديدة. 

( المععنهج النععوعي متعععدد Herbert, 2017وقععد اسععتخدمت دراسععة هربععرت )

لشخصععية شععبه المنّمععة كععأداة للدراسععة، ومراجعععة الحععاالت، كمععا اسععتعانت بالمقععابذت ا

سععجذت التنميععة المهنيععة للمعلمععين وخطععط التعلععيم الفععردي، وقععد توصععلت الدراسععة إلععى أن 

المعوقات التي تواجه معلمي التربية الخاصة في تدريس مهارات تقريعر المصعير للتذميعذ 

الميسسعة التعليميعة، من ذوي اإلعاقة هي: القصور فعي التعدريأ، والتركيعز المفعرط علعى 

 وعدم كفاية الموارد، ونقل الدعم من المناطق التعليمية.

( إلعى أن مسعتوى معرفعة 6132وتوصلت دراسة الشعرعة والمعومني ومهيعدات )

معلمي التربية الخاصة لمهعارات تقريعر المصعير فعي تعلعيم التذميعذ معن ذوي اإلعاقعة فعي 

   بدرجة استجابة )متوسطة(.ميسسات التربية الخاصة في األردن ومراكزها جا

كما أن هنام عدد من الدراسعات التعي تناولعت معرفعة المعلمعات بمهعارات تقريعر 

 ,Kembالمصععير لععدى التذميععذ مععن ذوي اإلعاقععة الفكريععة، منهععا دراسععة   كيمععأ  )

( التععي توصععلت إلععى وجععود قصععور لععدى معلمععي التربيععة الخاصععة فععي البراعععة فععي 2017

لتربويععة القائمععة علععى الععدليم لمسععاعدة التذميععذ مععن ذوي اإلعاقععة تطبيععق االسععتراتيجيات ا

الفكرية في تعزيز تقرير المصعير، وععدم قعدرة المعلمعين علعى دمعج تعلعيم مهعارات تقريعر 
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المصير في المواد الدراسية األساسية، وفي دراسة وصعفية أخعرى، قعام المعيقعم والعتيبعي 

لمعلمعين لمسعتوى امعتذم التذميعذ ذوي ( بدراسة توصلت إلى أن درجة استجابة ا6132)

اإلعاقة الفكرية لسلوم تقرير المصير جعا ت بدرجعة )متوسعطة(ل كمعا توصعم  شعوغرين 

( بدراسععتهم إلععى أن األهععداف ووسععائم الععدعم Shogren et al., 2019و،خععرون  )

بعالتعليم التربوي األولية المتعلقة بتطبيعق المعلمعين لنمعوذج العتعلم المعنّم ذاتيًعا فيمعا يتعلعق 

للتذميذ من ذوي اإلعاقة الفكرية تتضمن: المرحلة األولى التي تركز على حم المشعكذت 

وتحديععد الهععدف، والمرحلععة الثانيععة التععي تتضععمن تحقيععق الهععدف وإدارة الععذات، والمرحلععة 

الثالثة التي تتضمن التقييم الذاتي وصنا القرار، ووجعود قعدرة لعدى المعلمعين علعى تطبيعق 

علم المنّم ذاتيًا فيما يتعلق بتعليم التذميذ من ذوي اإلعاقة الفكريعة بشعكم دقيعق، نموذج الت

ووجود تأثير إيجعابي السعتخدام المعلمعين لنمعوذج العتعلم المعنّم ذاتيًعا فعي تعزيعز الجوانعأ 

المتعلقة بتقرير المصير لدى التذميذ من ذوي اإلعاقة الفكرية، وقد أّهرت نتعائج دراسعة 

فاعلية تعدريأ المهنيعين فعي مجعام مهعارات  (Wong & Wong, 2008) ونو وونو  

تقرير المصير، وتقديمها لهيال  األفراد من ذوي اإلعاقة النمائية والفكريعة، وقعد توصعلت 

( إلععى أن درجععة امععتذم األفععراد ذوي اإلعاقععة العقليععة 6163دراسععة مهيععدات وخطاطبععة )

عععة لهعا مععن وجهععة نّعر الوالععدين جععا ت البعاليين لمهععارات تقريععر المصعير والمحععاور التاب

 بدرجة متوسطة. 

واسععتكماالً للدراسععات السععابقة فععي هععذا المجععام تععأتي الدراسععة الحاليععة السععتهداف 

قياس فعالي ة برنامج تدريبي فعي رفعا مسعتوى معرفعة المعل معات بمهعارات تقريعر المصعير 

 المقدمة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكري ة. 

 مشكلة البحث:

ّهرت الحاجة إلى رفعا مسعتوى معرفعة المعلمعات بمهعارات تقريعر المصعير لقد 

وأهميعة تقعديمها للتلميععذات ذوات اإلعاقعة الفكريععة بسعبأ الععنقل العذي يعععاني منعه التذميععذ 

ن سلوم تقرير المصير لديهم، مثم: تحديعد  ذوو اإلعاقة الفكرية في المهارات التي قد تحس ر
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 ,Carter, Lane, Pierson & Stangلقرارات )األهداف، حم المشكذت، واتخاذ ا

(ل إذ أن التذميععذ ذوي اإلعاقععة الفكريععة لععديهم مسععتويات أقععم فععي مهععارات تقريععر 2008

( بعأن 6132المصير مقارنةً ما أقرانهم الععاديين، وهعذا معا أشعارت إليعه دراسعة المنيفعي )

فكريعة كعان متوسعًطا مستوى امتذم مهارات تقرير المصعير لعدى التذميعذ ذوي اإلعاقعة ال

بشكم عام في المملكة العربية السعودية، وكان للبرامج التدريبية المختصعة دور  فع عام فعي 

تنميععة مهععارات تقريععر المصععير لععديهمل إذ أن الفععرد الععذي يععتعلم ويمععارس مهععارات تقريععر 

المصير ينحصم على فرل أكثر لذختيار، وقدرة أكبر على االسعتقذلية والحصعوم علعى 

 ,Hart & Brehm, 2013; Seongة جيعدة، وبالتعالي الرضعا ععن الحيعاة )وّيفع

Wehmeyer, Palmer & Little, 2014  .) 

( إلععى أن  المعلمععات أصععبحن فععي السععنوات 6161كمععا أشععار المعيقععم والعتيبععي )

األخيرة يقومون بتعليم مهارات تقرير المصير بطريقة غير رسمية من خعذم قيعام غالبيعة 

ذ جميا القرارات حوم المهعام التعي يجعأ أن يقعوم بهعا تذميعذ ذوو اإلعاقعة المعلمات باتخا

 (.671الفكرية وهذا من شأنه أن يشكم صعوبة في استقذلية السلوم بالمستقبم )ل 

وفي الوقت الذي ييكد فيه الباحثون أهمية تدريأ مهارات تقرير المصير لجميعا 

زيادة وصولهم للمعنهج الععام والنجعاا فيعه، التذميذ ذوي اإلعاقة لما لها من دور فعام في 

تشععير عععدد مععن الدراسععات إلععى وجععود عوائععق تمنععا هععيال  التذميععذ مععن اكتسععاأ وتطععوير 

أن  (Test et al., 2004)مهارات تقرير المصيرل فقد أّهرت دراسة تيسعت و،خعرين 

هععر عنععد تععدريس مهععارات تقريععر المصععير للتذميععذ ذوي  هنععام عععدًدا مععن الصعععوبات تّن

عععف تععدريبهم  اإلعاقععة، ومععن أهمهععا: عععدم اهتمععام المعلمععين بتععدريس هععذه المهععارات، وضن

ة بهذه المهاراتل وعذوةً علعى ذلعم فقعد  حولها، وعدم التمكن من المنهج والمعرفة الخاص 

( عن أن معن معوقعات إكسعاأ التذميعذ ذوي اإلعاقعة 6137أسفرت نتائج دراسة العتيبي )

عح الفكرية مهارات تقرير الم صير معن وجهعة نّعر معلمعيهم، هعي ععدم وجعود معنهج يوض 

 ماهية مهارات تقرير المصير والسلوكيات المرتبطة بها.
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وفي السياق نفسه، تتجلى أهمية تشجيا االستقذلية والتوجيه في بيئعات المدرسعة، 

عة بمهعارات تقريعر المصعير وتعزيزهعا لعديهم،  ورفا مستوى معرفة معلمي التربيعة الخاص 

 Kim, Morningstar & Jung)رت دراسععة كععيم ومورنيسععتار وجونععو فقععد أشععا

ز  (2014, إلععى أن المهععارات الضععرورية لتنميععة وإكسععاأ سععلوم تقريععر المصععير ال تدعععزر

عة، وأن مسعتويات مهعارات تقريعر المصعير لعدى  بشكم فع ام من قربم معلمي التربية الخاص 

المعلمعين المععارف الضعرورية بكيفيعة  هيال  التذميذ متدنيةل وذلم ينعود إلى عدم امعتذم

تعليم هذه المهارات لهيال  التذميذ، والذي يعيدي بعدوره إلعى عجعز التذميعذ ذوي اإلعاقعة 

ونّعًرا لقل عة الدراسعات العربيعة  (Cho, 2009).عن امتذم هذه المهارات في المسعتقبم 

امها فعي رفعا مسعتوى التعي تناولعت البعرامج التدريبيعة، ومعدى إسعه -على حد ر علم الباحثعة-

المعرفة عند المعلمات بمهارات تقرير المصير المقدرمعة للتلميعذات ذوات اإلعاقعة الفكريعةل 

 :فقد سعى هذا البح  لإلجابة عن التسايم الرئيس اآلتي

ما فاعلية برنامج تدريبي في رفع مستوى معرفة المعلمات بمهارات تقرير المصير 

 الفكرية؟ المقدمة للتلميذات ذوات اإلعاقة

 :يسعى هذا البح  إلى تحقيق األهداف اآلتية أهداف البحث:

تحديد مستوى معرفة المعلمات بمهارات تقرير المصير للتلميذات ذوات اإلعاقة  .3
 الفكرية قبم تطبيق البرنامج التدريبي.

قياس أثر البرنامج التدريبي في رفا مستوى معرفة المعلمات بمهارات تقرير  .6
 .ت ذوات اإلعاقة الفكريةالمصير للتلميذا

تحديد مدى وجود فروق دالة إحصائيًا من عدمها بين االختبار القبلي والبعدي  .1
في اختبار مستوى المعرفة للمعلمات بمهارات تقرير المصير المقدمة للتلميذات 

 .ذوات اإلعاقة الفكرية
 :أسئلة البحث: يسعى هذه البحث لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

ية برنامج تدريبي في رفا مستوى معرفة معلمات التلميذات ذوات اإلعاقة ما فاعل

 الفكرية بمهارات تقرير المصير المقدمة لتلميذاتهن؟

 ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:

هم توجد فروق بين متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة، ومتوسط  .4
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تبار مستوى درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي على اخ
المعرفة للمعلمات بمهارات تقرير المصير المقدمة للتلميذات ذوات اإلعاقة 

 الفكرية؟
هم توجد فروق بين متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة، ومتوسط  .5

درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي على اختبار مستوى 
دمة للتلميذات ذوات اإلعاقة المعرفة للمعلمات بمهارات تقرير المصير المق

 الفكرية؟
هم توجد فروق بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين  .2

القبلي والبعدي على اختبار مستوى المعرفة للمعلمات بمهارات تقرير المصير 
 المقدمة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية؟

 تتمثم أهمية هذا البح  في اآلتي: أهمية البحث:

 :األهمية النظرية

  دها هذا البح  للباحثين والمهتمين بالمجام ر اإلضافة المعرفية والعلمية التي يزو 

حسأ علم -المرتبط بهذه الدراسة، في ّم  ندرة الدراسات واألبحا  العربية 

التي تناولت فاعلية برنامج تدريبي في رفا مستوى معرفة المعلمات  -الباحثة

 .لمقدمة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكريةبمهارات تقرير المصير ا

  مه هذا البح  من إطار نّري عن مفهوم تقرير المصير، وما يتعلق به ما يقد ر

من نّريات ونماذج تطبيقية تتمثم في مهارات تقرير المصير، وكيفية تنميتها 

وتقديمها للتلميذات ذوات اإلعاقة بشكم عام، ولذوات اإلعاقة الفكرية بشكم 

ن الرجوع إليها من قربم العاملين والمختصين في مجام التربية خال، وا لتي يمكر

 الفكرية، وتقديم برامج تدريبية مشابهة في مجام مهارات تقرير المصير.

 األهمية التطبيقية:

  م هذا البح  مجموعة من األساليأ والطرق التي تساعد المعلمات يدتوقا أن يقد ر

يتعلق بمهارات تقرير المصير، والتي قد  على رفا مستوى المعرفة لديهن فيما

تيدي إلى رفا مستوى تقديم هذه المهارات للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية 

 .بشكم فعام
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  يدتوقا أن يساعد هذا البح  المعلمات في تدريس مهارات تقرير المصير

لتلميذاتهن، والتي تعند من أهم عوامم نجاا المرحلة االنتقالية الضرورية لهم 

 ذنتقام من المدرسة إلى سوق العمم.ل

  ة من خذم عنقد دورات تدريبية لمعلمات التربية تشجيا ميدان التربية الخاص 

ة بمهارات تقرير المصير، ويكون جزً ا من البرامج التدريبية والتأهيلية  الخاص 

ة ة، والموجهة لمعلمات التربية الخاص   .لمراكز التربية الخاص 

 لمعلمات على تنمية مهارات وسلوم تقرير المصير لدى قد يحفز هذا البح  ا

التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، من خذم إستراتيجيات تنمية هذه المهارات، 

 .والتي سيتم تناولها في هذه الدراسة

  قد تساعد نتائج هذا البح  في تطوير المناهج الدراسية باستحدا  برامج وخطط

 تدعم مهارات تقرير المصير. 

 د البحث:حدو

 :يقتصر البح  الحالي إلى قياس مدى فعالية برنامج  الحدود الموضوعية

تدريبي في رفا مستوى معرفة المعلمات بمهارات تقرير المصير للتلميذات 

ذوات اإلعاقة الفكرية، وهي مهارة  االختيار، اتخاذ القرار، حم المشكذت، 

عن الحقوق، الوعي وضا وتحديد األهداف، تنّيم وإدارة الذات، الدفاع 

 ومعرفة الذات . 

 :تم تطبيق البح  الحالي خذم الفصم الدراسي الثاني من العام  الحدود الزمنية

 .هــ(3446-3443الدراسي )

 :تم تطبيق هذا البح  في مدارس المرحلة الثانوية الحكومية  الحدود المكانية

 هــ(.3446-3443)بنات( التي تتضمن برامج للتربية الفكرية بمدينة الرياض )

 :يشمم هذا البح  جميا معلمات التربية الفكرية في مدارس  الحدود البشرية

 المرحلة الثانوية الملحق بها برامج للتربية الفكرية بمدينة الرياض.
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 مصطلحات البحث:

 :(Training program)البرنامج التدريبي  .1

كيات هععو نشععاط يععيدي إلععى تيييععرات ملحوّععة فععي معلومععات ومهععارات وسععلو

المتععدربين، ويسععهم فععي الوصععوم إلععى مسععتويات عاليععة مععن الجععودة والكفععا ة فععي العمععم 

 .(6134)الطيارة، 

ويقصد به إجرائيًا: هو عملية منّمة ومقصودة، تدبنى علعى أسعاليأ مختلفعة، منهعا: 

المحاضرة والمناقشة والتطبيق واالستنتاج، يدجرى إععدادها معن خعذم أنشعطة عمليعة تهعدف 

 .مستوى معرفة المعلمات بمهارات تقرير المصير للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكريةإلى رفا 

 Teachers of studentsمعلمات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ) .2

with intellectual disabilities:) 

هدعععنر جميعععا التخصصعععات فعععي مجعععام اإلعاقعععة الفكريعععة، الذتعععي ينحملعععن ميهعععم 

بتدريس مهعارات أكاديميعة ووّيفيعة للتلميعذات ذوات ، وينقدمن البكالوريوس في هذا المجام

اإلعاقععة الفكريععة فععي بععرامج التربيععة الملحقععة بالمععدارس العاديععة )وزارة التعلععيم بالمملكععة 

 ه(.3417العربية السعودية،

ف المفهوم إجرائيًا: جميا المتخصصات في مجام اإلعاقعة الفكريعة، الذتعي  ويدعرر

من خععدمات التربيععة الخاصععة لطالبععات يحملععن ميهععم البكععالور يوس فععي هععذا المجععام، ويقععد ر

( على اختبعار 22 - 55المرحلة الثانوية الذتي تقا نسبة ذكائهن بين ) اإلعاقة الفكرية في

ذكا  مقنرن، ويصاحبه انخفاض ملحوّ في مهارات السلوم التكيفي، مقارنة بعأقرانهن معن 

 الفئة العمرية نفسها الملتحقات ببرامج التربية الفكرية.

 :(Self- Determination Skills)مهارات تقرير المصير  .3

هععوم مهععارات تقريععر المصععير إلععى:  إمكانيععة الفععرد وقدرتععه علععى تحديععد يشععير مف

أهععداف حياتععه، واتخععاذ قراراتععه بنفسععه بعيععًدا عععن أي ضععيوط أو تععدخذت غيععر مبععررة 

 " (Wehmeyer, 1992,p.305).وتأثيرات خارجية
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ويدقصعععد بهعععا إجرائيًعععا: بأنهعععا هعععي مجموععععة معععن المهعععارات التعععي تشعععمم مهعععارة 

لقععرار، حععم المشععكذت، وضععا وتحديععد األهععداف، تنّععيم وإدارة الععذات، االختيععار، اتخععاذ ا

الععدفاع عععن الحقععوق، الععوعي ومعرفععة الععذات. وسععوف تنقععوم الباحثععة فععي الدراسععة الحاليععة 

باعتماد هذه المهعارات فعي رفعا مسعتوى معرفعة المعلمعات بهعا، وكيفيعة تقعديمها للتلميعذات 

 ذوات اإلعاقة الفكرية.

 هامنهج البحث وإجراءات

اسععتخدمت الباحثععة المععنهج شععبه التجريبععي، حيعع د تععم إجععرا  فحععل ألثععر المتييععر 

المسععتقم )البرنععامج التععدريبي( علععى المتييععر التععابا )معرفععة المعلمععات بمهععارات تقريععر 

المصععير المقدرمععة للتلميععذات ذوات اإلعاقععة الفكريععة(، ويدقصععد بععالمنهج شععبه التجريبععي أنععه 

حعععددة لّعععاهرة معععن الّعععواهر ومذحّعععة وتفسعععير تععععديم مقصعععود ومضعععبوط لّعععروف م

 (.6133التييرات التي تطرأ عليها )داود،

 مجتمع البحث والعينة:

يتكععون مجتمععا البحعع  مععن جميععا معلمععات التربيععة الفكريععة فععي مععدارس المرحلععة 

الثانوية الحكومية )بنات( فعي مدينعة الريعاض الملحعق بهعا بعرامج التربيعة الفكريعة، والبعالو 

معلمععة )وكالععة وزارة التعلععيم للتخطععيط والتطععوير، تواصععم شخصععي عبععر  (26عععددهن )

 (.6132نوفمبر،  33البريد اإللكتروني، 

( مععن %7552( معلمععة، وهععو مععا يمث رععم )26وقععد تععم الحصععوم علععى اسععتجابات )

إجمالي مجتما الدراسة، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين بالتسعاوي، مجموععة ضعابطة تضعم  

 ( معلمة.13تجريبية تضم  ) ( معلمة، ومجموعة13)

 خصائص أفراد الدراسة:

يتصف أفراد الدراسة بعدد من الخصائل الديموغرافيعة تتمثعم فعي ععدد سعنوات 

 الخبرة والميهم العلمي، وذلم على النحو التالي: 
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 ( توزيع أفراد الدراسة وفقًا لعدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي1جدول )

 

ا أفراد الدراسة وفقًا لعدد سنوات الخبرة، حيع  أن ( توزي3يوضح الجدوم رقم )

( معلمعة 32( سنوات فعأكثر مقابعم )31( معلمة بالمجموعة الضابطة خبرتهن )35هنام )

( معلمعععة بنسعععبة 34بالمجموععععة الضعععابطة لعععنفس فئعععة سعععنوات الخبعععرة، كمعععا أن هنعععام )

( 31بعم )سعنوات(، مقا 31إلعى أقعم معن  5( تتراوا سعنوات خبعرتهن معا بعين )4553%)

( مععن المعلمععات بنسععبة 6( لععنفس فئععة سععنوات الخبععرة، وهنععام )%6151معلمععات بنسععبة )

( سعنوات، وأن 5( بالمجموعة التجريبيعة والضعابطة خبعرتهن سعنة إلعى أقعم معن )255%)

النسععبة األكبععر مععن المعلمععات بالمجموعععة الضععابطة مععيهلهن العلمععي بكععالوريوس بتكععرار 

( معلمعة بالمجموععة التجريبيعة لعنفس الميهعم 62ابعم )(، مق%2753( معلمة بنسبة )67)

( مععيهلهن العلمععي ماجسععتير، %3652( معلمععات بنسععبة )4العلمععي، فععي حععين أن هنععام )

 ( لنفس الميهم العلمي.%257( معلمات بنسبة )1مقابم )

 أدوات البحث:

 .( عبارة موزعة على ثذثة أبعاد14يتكون من )أوًًل: اًلختبار المعرفي: 

مين معن لظاهري: الصدق ا .1 تم عرض االختبار المعرفي على مجموعة من المحك ر

عة البعالو ععددهم  ذوي االختصال من أعضعا  هيئعة التعدريس فعي التربيعة الخاص 

( محكمينل وطدلأ من المحكمعين إبعدا  رأيهعم فعي االختبعار معن حيع  مععايير 2)
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ورة عععدة، وقعععد تعععم التقيععد بعععإجرا  التععععديذت التعععي اتفععق المحكمعععون علعععى ضعععر

 إجرائها.

د حيع  اًلتساق الدداخلي:  .6 جعا ت جميعا قعيم مععامذت االرتبعاط قعيم دالعة إحصعائيا

 **(.15227-**15525تراوحت في االختبار المعرفي ككم بين )

جعععا ت مععععامذت الثبعععات لذختبعععار المعرفعععي عاليعععة حيععع   ثبدددات أداة البحدددث: .1

م إعععادة الثبععات باسععتخدا معععامذت، وجععا ت (15232، 15722)تراوحععت بععين 

التطبيععق بععين التطبيقععين األوم والثععاني جععا ت دالععة إحصععائيًا حيعع  تراوحععت بععين 

(15231**-15264)**. 

ثانياً: البرنامج التدريبي المقترح لرفع مستوى معرفة المعلمات بمهارات تقرير المصدير 

السععتناد . تععم إعععداد البرنععامج باالمقدَّمددة للتلميددذات ذوات اإلعاقددة الفكريددة )إعددداد الباحثددة(

 إلى األطر األدبية، ويتضمن جلسات تدريبية وغير تدريبية.

  :تحتععوي الجلسععات غيععر التدريبيععة علععى جلسععتين للمعلمععات، اشععتملت الجلسددات

الجلسععة التمهيديععة علععى تعريععف المعلمععات بأهععداف البرنععامج التععدريبي، واشععتملت 

نععت الجلسععات التد ( 1ريبيععة مععن )الجلسععة الختاميععة علععى االختبععار البنعععدي. وتكور

جلسععات، تمثلععت فععي )مفععاهيم سععلوم تقريععر المصععير، مهععارات تقريععر المصععير 

وكيفية تعزيزها لعدى التلميعذات ذوات اإلعاقعة الفكريعة، مهعارات تقريعر لمصعير: 

المشععاكم والحلععوم، وأسععاليأ القيععاس(، وتحتععوي الجلسععات علععى أنشععطة نّريععة، 

عععة علععى ( دقيقععة، وجميععا الجلسععات مو45وتطبيقيععة بواقععا ) أيععام باألسععبوع.  1زر

ويهععدف البرنععامج إلععى رفععا مسععتوى معرفععة المعلمععات بمهععارات تقريععر المصععير 

 وأساليأ تدريسها للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكري ة.

 :( من أعضا  هيئة التدريس بأقسعام التربيعة 2تم عرضه على ) الصدق الظاهري

ععة إلبععدا  ،رائهععم حععوم البرنععامج التععدريبي، ومعع دى مناسععبته لزيععادة معرفععة الخاص 

المعلمععات بمهععارات تقريععر المصععير المقدرمععة للتلميععذات ذوات اإلعاقععة الفكريععة، 
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ومدى وضوا أهداف البرنامج، وتسلسم موضوعاته، ومذ مة أسعاليأ التعدريأ 

والتقويم المستخدمةل وتم أخذ ،رائهم، سوا  كانت باإلضافة أو التععديم أو الحعذف 

 لمحتويات البرنامج.

 نتائج البحث

النتائج المتعلقة بالسؤال األول: هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند  .1

بين متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة ومتوسط   (α≤ 0.05)مستوى

درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي على اختبار مستوى 

تلميذات ذوات اإلعاقة المعرفة للمعلمات بمهارات تقرير المصير المقدَّمة لل

 الفكرية؟

-Independent Sample Tتععم اسععتخدام اختبععار )ت( لعينتععين مسععتقلتين )

Test( ل وذلم كما يتضح من خذم الجدوم)وذلم على النحو التالي:6 ،) 

-Independent Sample T( نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين )2جدول )
Testعتين التجريبية والضابطة بالقياس ( للفروق بين متوسطي درجات المجمو

القبلي على اختبار مستوى المعرفة للمعلمات بمهارات تقرير المصير المقدَّمة للتلميذات 
 ذوات اإلعاقة الفكرية

 

( أنه ال توجد هنام فعروق ذات داللعة إحصعائية 6يتضح من خذم الجدوم رقم ) 

لضعابطة بالقيعاس القبلعي علعى بين متوسطي درجعات المعلمعات بعالمجموعتين التجريبيعة وا

معععة للتلميعععذات ذوات  اختبععار مسعععتوى المعرفعععة للمعلمعععات بمهعععارات تقريعععر المصعععير المقدر
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اإلعاقععة الفكريععة، واألبعععاد الفرعيععة لذختبععار والمتمثلععة فععي )مسععتوى معرفععة المعلمععات 

لمعلمعات مستوى معرفة ا -بمفهوم تقرير المصير المقدرمة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية 

دور معل مععة التربيععة  -بمهععارات تقريععر المصععير المقدرمععة للتلميععذات ذوات اإلعاقععة الفكريععة 

الفكرية في تعزيز مهارات تقريعر المصعير لعدى التلميعذات ذوات اإلعاقعة الفكريعة(، حيع  

(، وللدرجعة 15625، 15676، 15312بليت قيمعة مسعتوى الداللعة لابععاد علعى التعوالي )

 ( أي غير دالة إحصائيًا.1515(، وجميعها قيم أكبر من )15122بار)الكلية لذخت

نتائج البحث المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند  .2

بين متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة ومتوسط  (α≤ 0.05) مستوى

توى درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي على اختبار مس

المعرفة للمعلمات بمهارات تقرير المصير المقدَّمة للتلميذات ذوات اإلعاقة 

 الفكرية؟

-Independent Sample T( نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين )3جدول )
Test للفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة بالقياس )

ت بمهارات تقرير المصير المقدَّمة البعدي على اختبار مستوى المعرفة للمعلما
 للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية

 

( أن هنام فروق ذات داللة إحصائية عند مسعتوى 1يتضح من خذم الجدوم رقم )

( بعععين متوسعععطات درجعععات المجمعععوعتين التجريبيعععة والضعععابطة بالقيعععاس البنععععدي 1513)

تبععار وذلععم لصععالح المعلمععات لذختبععار فععي الدرجععة الكليععة وفععي كععم بعععد مععن أبعععاد االخ
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بالمجموعة التجريبية وتدشير هذه النتيجعة إلعى فاعليعة البرنعامج التعدريبي فعي رفعا مسعتوى 

 المعرفة للمعلمات بمهارات تقرير المصير المقدرمة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية 

د نتائج البحث المتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عن .3

بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في  (α≤ 0.05)مستوى

القياسين القبلي والبعدي على اختبار مستوى المعرفة للمعلمات بمهارات 

 تقرير المصير المقدَّمة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية لصالح القياس البَعدي؟

( Paired Sample T-Test( نتائج اختبار)ت( لعينتين مترابطتين )4جدول )
للفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية بالقياسين القبلي والبعدي على 
اختبار مستوى المعرفة للمعلمات بمهارات تقرير المصير المقدَّمة للتلميذات ذوات 

 اإلعاقة الفكرية

 
( أن هنام فروقًا ذات داللة إحصائية عنعد مسعتوى 4يتضح من خذم الجدوم رقم )

بعععين متوسعععطات درجعععات المجموععععة التجريبيعععة بالقياسعععين القبلعععي والبنععععدي فعععي  (1513)

الدرجة الكلية لذختبار وفي كم بعد معن أبععاده، وذلعم لصعالح المعلمعات بالقيعاس البنععدي، 

وتدشير النتيجعة السعابقة إلعى فاعليعة البرنعامج التعدريبي فعي رفعا مسعتوى معرفعة المعلمعات 

المقدرمععة للتلميععذات ذوات اإلعاقععة الفكريععة، إضععافة إلععى  بمفهععوم ومهععارات تقريععر المصععير

 دورهن في تعزيز مهارات تقرير المصير لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية
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في ضو  النتائج التعي تعم التوصعم إليهعا توصعي الباحثعة بمعا توصيات البحث ومقترحاته: 

 يلي:

التربية الفكريعة، حيع   إجرا  المزيد من البرامج التدريبية والور  على معلمات .3

كشفت النتائج عن فاعليعة البرنعامج فعي رفعا مسعتوى معرفعة المعلمعات بمهعارات 

 تقرير المصير.

تشعععجيا معلمعععات التربيعععة الفكريعععة علعععى تطعععوير مهعععارات تقريعععر المصعععير لعععدى  .6

التلميعذات ذوات اإلعاقععة الفكريععة معن خععذم إضععافة أهعداف دراسععية تشععتمم علععى 

 هذه المهارات.

نعاهج دراسعية تعععزز تطبيعق سعلوم تقريععر المصعير لعدى التلميععذات ذوات تعوفير م .1

 اإلعاقة الفكرية.

تكععوين حلقععة تواصععم بععين معلمععات التربيععة الفكريععة وأوليععا  األمععور والمجتمععا  .4

 لتعزيز سلوم تقرير المصير لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية.

الماجسعععتير، وذلعععم إععععادة النّعععر فعععي الخطعععة الدراسعععية لمرحلعععة البكعععالوريوس و .5

 بإضافة مقرر خال بمهارات تقرير المصير لترسيخ هذا المفهوم لديهن.  

إجععرا  دراسععة تتنععاوم تحليععم منععاهج تعلععيم ذوي اإلعاقععة الفكريععة، لتحديععد مععدى  .2

 تضمينها لمهارات تقرير المصير.

إجععرا  دراسععة تتنععاوم أثععر برنععامج تععدريبي مقتععرا لرفععا مسععتوى معرفععة أوليععا   .7

 هارات تقرير المصير المقدرمة ألبنائهم من ذوي اإلعاقة الفكرية.األمور بم
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