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 ملخص:

ىدفت الدراسة إلى تحديد مستكل امِتبلؾ التبلميذ ذكم االعاقة الفكرية بالمرحمة الثانكية 
لميارات تقرير المصير , ك مدل فاعمية البرنامج التدريبي عمى تنمية مجالي ميارة تحديد 
االختيارات ك ميارة اتخاذ القرارات , كتككنت عينة الدراسة مف ستة تبلميذ مف المسجميف ببرامج 

لتربية الفكرية بمدراس الدمج بالمرحمة الثانكية بالطائؼ , مكزعيف مناصفة بيف الصفيف الثاني ك ا
الثالث الثانكم . تضمنت الدراسة تطبيؽ أداتيف لمبحث ىما مقياس لقياس مجاليف مف مجاالت 

تدريبي تقرير المصير كىما )تحديد االختيارات , كاتخاذ القرارات (  , كاالخرل عبارة عف برنامج 
مككف مف عشريف جمسة مكزعة عمى اربعة اسابيع بكاقع جمسة يكميان . حيث خرجت نتائج 
الدراسة بأف مستكل امتبلؾ التبلميذ ذكم االعاقة الفكرية لميارات تقرير المصير كاف متكسطان 

( , كما 0,22 -7,,0بشكؿ عاـ , كأف قيـ المتكسطات الحسابية لفقرات المقياس تتراكح بيف )
نت نتائج الدراسة تحسنان في أداء العينة بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي المعد لتنمية ميارات تقرير بي

المصير إلى تحسف أداء العينة في نتائج االختبار البعدم . كخمصت نتائج الدراسة الى عدـ كجكد 
 بثبلثة أسابيع . فركؽ بيف نتائج القياسيف البعدم ك التتبعي كالذم تـ إجرائو بعد انتياء الدراسة

 الكممات المفتاحية : االعاقة الفكرية , ميارات تقرير المصير , برنامج تدريبي.
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Effectiveness of a training program to develop some self-

determination skills for students with intellectual disability 

Abstract 
The present study aim is to determine the level of self-determination 

skills for intellectual disability students at high school , also measuring 

effectiveness of a training program to develop some self-determination 

skills and identifying the expected effects for the intelligence level and 

age category with the self-determination skills test results on the study 

sample. The study sample includes six students from special education 

program at high school  in Taif city in kingdom of Saudi Arabia , three 

of them are in the second  year of secondary school and three of them 

are in the last year grade secondary   . This study are included two 

research instruments were utilized. At first is self-determination skills 

exam used for measuring two skills they are "choices select, decisions 

make ". The other is self-determination skills training program 

includes twenty training workshops . They was completed in four 

weeks, a workshop per day . The study sample showed that the self-

determination skills level for students with intellectual disability was 

generally average. The arithmetical values averages at the range 

between(4.00-2.67) The study results also confirmed that, the following 

test results for self-determination skills training program are showing 

an improvement at intellectual disabilities students' performance 

compared to their performance before the training program. Finally, 

the study results confirm that no differences between self-

determination skills training program test score and the other test 

score taken after three weeks from the program end. Keywords: 

Intellectual and developmental disability, self-determination skills, 

training program. 
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 مقدمة: 
تمر السنيف كيكبر كؿ طفؿ كتبدأ مرحمة جديدة يزيد فييا اعتماد البالغ عمى ذاتو كانسحاب 

الكالديف تدريجان مف حياتو إلى أف يحقؽ االستقبللية التامة , أما في حياة األفراد ذكم  تاثير
اإلعاقة الفكرية كمع ىذا التقدـ تدرؾ االسرة صعكبة التأقمـ مع التطكرات في حياتو خصكصان 

مقة بعد انياء المرحمة الثانكية , كتظير ىنا المشكمة االكبر بحايتيـ المقبمة ال سيما تمؾ المتع
االستقبللية كاالعتماد عمى الذات كتككيف مصدر دخؿ كنحكه , كمف ىنا كاف الباعث لدراسة 

 مكضكع تقرير المصير لدل األفراد ذكم اإلعاقة الفكرية .   
عبلكة عمى ذلؾ يفترض أف تغطي برامج التربية الخاصة المقدمة لذكم اإلعاقة الفكرية 
الجانبيف األكاديمي ك جانب الميارات التكيفية المذاف يعانكف فييما مف تدني كاضح بيما , 
كيعتبراف مف المحكات األساسية لمتعرؼ عمييـ . ك بما أف البرامج التربكية الفردية قد صممت 

ـ األكؿ لتمبية احتياجاتيـ األكاديمية , فإنو مف األىمية بمكاف تدريبيـ أيضان عمى في المقا
الميارات السمككية البلزمة لتحقيؽ السمكؾ التكيفي المناسب كفؽ أعمارىـ , كما تزداد ىذه 
األىمية خصكصان مع تقدميـ في العمر ككف اليدؼ الرئيس ليذه البرامج ىك تنمية قدرات 

ـ معتمديف عمى أنفسيـ في اتخاذ قراراتيـ ك جعميـ قادريف عمى عيش حياة التبلميذ كجعمي
كريمة دكف االعتماد عمى الغير . ك لذلؾ تنكعت الميارات االجتماعية البلزمة لتدريب ذكم 
اإلعاقة الفكرية عمييا , كمنيا ميارات تقرير المصير كالتي ارتبط اسميا بعدد مف الميارات 

أىمية عنيا مثؿ االستقبللية كالخدمات االنتقالية كغيرىا  كالمجاالت التي ال تقؿ
(Wehmeyer, 2002 .) 

كلتأكيد أىمية ىذا المفيـك أجريت دراسة مسحية بالكاليات المتحدة األمريكية أجراىا كأيمر 
( ىدفت إلى التعرؼ Wehmeyer , Argran & Hughes, 2000ك أجرف كىيجكس )

المرحمة الثانكية بأىمية تدريس ميارات تقرير المصير عمى كعي معممي التربية الخاصة في 
%( 72كمدل ارتباطيا بأىداؼ المقررات التي يدرسكنيا , كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف )

مف المعمميف أكدكا كجكد بعض األىداؼ التربكية في خططيـ التربكية الفردية كالخطط 
يا , كأكدكا عمى أىمية تدريس ميارات االنتقالية تشمؿ عمى بعض ىذه الميارات إف لـ يكف كم

دارة الذات.   تقرير المصير مثؿ اتخاذ القرار ككضع األىداؼ كا 
( إلى "  Self- Determination Skillsك يشير مفيـك ميارات تقرير المصير )

إمكانية الفرد كقدرتو عمى تحديد أىداؼ حياتو ,كاتخاذ قراراتو بنفسو بعيدُا عف أم ضغكط , 
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(( . كما يؤكد Wehmeyer,1992,P.305غير مبررة كتأثيرات خارجية  "  أك تدخبلت
مفيـك ميارات تقرير المصير عمى جكدة المخرجات في حياة الفرد التي تستخدـ كإطار 
لكصؼ القيـ كالرغبات الفردية باعتبارىا كسيمة لتقييـ نتائج المخرجات الشخصية, ك اعتبارىا 

ف يكجو كاضعي الخطط كالبرامج نحكه لتنميتيا كتحديد معايير أيضَا مفيكمان اجتماعيان ينبغي أ
 ,Scholockتقييميا ك برامج لتقييـ الممارسات كاالستراتيجيات الخاصة بيذه الميارات )
Bonham, & Verdugo,2008; Wehmeyer & Schwartz, 1998. ) 

ارات كىكذا , يمكف تحديد الميارات المتضمنة لمفيـك تقرير المصير ضمف عشر مي
متكاممة أك خصائص تعكس ىذا المفيـك كىي : تكفير االختيارات , كاتخاذ القرارات , كحؿ 
المشكبلت, كتحديد األىداؼ كتحقيقيا , كمراقبة الذات , التحكـ الذاتي , كالكعي الذاتي , 

 ,.Morningstar et alإدراؾ األفعاؿ كعكاقبيا المتكقعة, كالكعي الذاتي, كمعرفة الذات )
1999)( Shogren et al.2012 كما يمكف التعبير عف ميارات تقرير المصير بأنيا .),

كاحدة مف أىـ مجاالت السمكؾ التكيفي التي يظير األفراد ذكك اإلعاقة الفكرية صعكبات في 
أدائيا كممارستيا بشكؿ مقبكؿ . كتشمؿ ميارات تقرم المصير عمى ما يمي كما يشير ك ايمر 

  -( ىي :Wehmeyer , Martin & Sands,2008ك مارتف ك ساندس )
 ((Choices Making. تحديد االختيارات  2 
 (Decisions Making. اتخاذ القرارات     )0
 (Problems Solving. حؿ المشكبلت   )2
 ( Goal Setting and Attainment. تحديد األىداؼ كبمكغيا  )0
 ( Self-Advocacy and Leadership. الدعـ الذاتي كالقيادة   )5
 ( Self-Management and Self-Regulation. اإلدارة الذاتية كتنظيـ الذات ),
 (Self-Awareness and Self-Knowledge. الكعي الذاتي كمعرفة الذاتية )7

كعمى ىذا األساس يعتبر مفيـك تقرير المصير مف المسائؿ التي تؤثر عمى حياة األفراد 
بير كىك مف المجاالت التي البد مف تعزيزىا ك تنميتيا في مراحؿ ذكم اإلعاقة الفكرية بشكؿ ك

الطفكلة المبكرة كالمراىقة كالبمكغ , ك التي بدكرىا سكؼ تسيـ في تنمية قدرة ىؤالء األفراد 
عمى اتخاذ القرارات ك تحديد االختيارات المبلئمة ليـ بيف أمكر كثيرة مثؿ تمكنيـ مف اختيار 
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المبلبس المبلئمة ليـ كاستعماؿ النقكد كتكفيرىا كاإلسياـ في اشغاؿ  مأكميـ كمشربيـ كاختيار
 أكقات الفراغ باألنشطة المحببة بناء عمى ميكليـ كرغباتيـ ك قدراتيـ.

  -مشكلة الدراسة :

مف برامج التربية الخاصة كاالنخراط في المجتمع إلى العديد مف  تحتاج عممية االنتقاؿ
جزء مف تمؾ الميارات ىي ميارات تقرير المصير , كالتي لـ تكف الميارات الغير أكاديمية , ك 

محؿ اىتماـ المشرعيف لقكانيف كلكائح التربية الخاصة بالمممكة العربية السعكدية , حيث لـ 
التربية الخاصة التابعة لكزارة التعميـ كالتي  تتـ االشارة إلى ىذه الميارات لتبلميذ برامج كمعاىد

تنظيمية لبرامج التربية الخاصة )الدليؿ االجرائي كالتنظيمي لبرامج تتمخص في القكاعد ال
 ق( .2027التربية الخاصة ,

لتعزيز ميارات تقرير المصير  طردان اآلخر فإف الساحة الدكلية تشيد تناميان م طرؼعمى ال
ارستيا عند تنظيـ كصياغة البرامج التربكية الفردية , فقد اشار مجمس اإلعاقة بممكالدفع 

التبلميذ ذكم  مستكل اعتمادرفع ل ميارات تيدؼاسية ر عالمي إلى أىمية تضميف المناىج الدال
اإلعاقة عمى انفسيـ السيما أكلئؾ األفراد الذيف تزيد اعاقتيـ مف االعتماد عمى الكالديف 

(Wehmeyer, 1992. ) 
 أف كمع ما سبؽ سرده حكؿ أىمية مجاؿ تقرير المصير لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة إال

مستكل ميارات تقرير المصير لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية كاف متكسطان في معاىد 
كبرامج التربية الخاصة في مدينة الرياض, كما أف عدـ كجكد منيج خاص بسمكؾ تقرير 
المصير مف معكقات اكساب التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية ميارات تقرير المصير  )العتيبي , 

0227. ) 
العمؿ مع أسر األفراد ذكم اإلعاقة  ود الحظ الباحث مف خبلؿ خبرتو الميدانية كممارستكلق

الفكرية تزايد المخاكؼ لدييـ بعد انياء ابنيـ برنامج التربية الفكرية بسبب عدـ قدرتو عمى 
االعتماد عمى نفسو في تصريؼ حياتو كالعيش باستقبللية مع تقميؿ االعتماد عمى الكالديف 

مف برامج التربية الخاصة  ابنوداد بيـ العمر تقدمان , بؿ إف بعضيـ يقدـ عمى سحب الذيف يز 
 المعرفيةاقراران منو بعدـ نفعيا لو حيف تقدمو في العمر كأنو تسيـ فقط في تعميمو الميارات 

تسعى لمعرفة مستكل امتبلؾ  لذا فإف مشكمة الدراسة, التي ربما قد ينساىا مع الكقت 
اإلعاقة الفكرية لميارات تقرير المصير مف جية , كمف جية أخرل بحث في التبلميذ لذكم 

ميارات تقرير المصير عبر استخداـ برنامج تدريبي مصمـ لتنمية  يـإمكانية تنمية كتعميم



 ................. فَاػهٛحُ تشَايٍح ذذسٚثٙ نرًَُٛح تؼض يٓاساخ

- 075 - 

مجالي ميارات تحديد االختيارات ك ميارات اتخاذ القرارات باعتبارىما مف أىـ ميارات تقرير 
 المصير.

   -تسعى لئلجابة عف التساؤؿ التالي : ؽ يمكف القكؿ أف الدراسةك بناء عمى ما سب
ما مدل فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض ميارات تقرير المصير لدل التبلميذ  -

 ذكم اإلعاقة الفكرية؟
 أسئلة الدراسة :

 النتائج مف خبلؿ االسئمة التالية :تسعى ىذه الدراسة لمكصكؿ إلى 
 ؟مستكل ميارات تقرير المصير لدل التبلميذ ذكم االعاقة الفكرية ما 

ما مدل فاعمية البرنامج التدريبي في اكتساب التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية لميارات تحديد 
 االختيارات كميارات اتخاذ القرار في مجاؿ تقرير المصير ؟

ميارات تحديد االختيارات ك اتخاذ بقاء أثر التدريب عمى ما مدل فاعمية البرنامج التدريبي في 
 القرار بعد مركر ثبلثة أسابيع مف االنتياء مف البرنامج التدريبي؟

 أهداف الدراسة :

 : معرفة التاليالدراسة إلى تسعى  
مستكل امتبلؾ التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية بالمرحمة الثانكية في بعدم ) ميارات تحديد  -

 ات ك ميارات اتخاذ القرارات ( لميارات تقرير المصير .االختيار 
فاعمية البرنامج التدريبي في اكتساب التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية الممتحقيف  مدل -

 ببرامج الدمج بالمدارس العادية لبعض ميارات تقرير المصير . 
المصير بعد  التأكد مف امكانية بقاء أثر البرنامج التدريبي لتنمية بعض ميارات تقرير -

 مضي مدة قياسية مف الزمف مف انتياء البرنامج التدريبي .
 أهمٌة الدراسة   :

ندرة البحكث كالدراسات التي عالجت تقديـ برنامج تدريبي لتنمية تظير أىمية الدراسة في 
ميارات تقرير المصير لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية ,حسب عمـ الباحث , عمى مستكل 

العربية . لذا فإف بحث ىذا المكضكع سيشكؿ إضافة بحثية مفيدة لمميتميف الدراسات 
كخاصة القصكر الذم يعانكنو في تطبيؽ ميارات تقرير المصير  ,كالباحثيف في ىذا المجاؿ  

في حياتيـ, كالتي يمكف أف تقؼ حائبلن أماـ تكيفيـ مع البيئة التي يعيشكف بيا ,لذا قد 
ية المختصيف كالعامميف في مجاؿ التربية الفكرية عمى التعامؿ تساعد ىذه المعمكمات النظر 
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بنجاح مع ىذه الفئة كتقديـ البرامج التربكية كالتدريبية ك التأىيمية البلزمة ليـ في مجاؿ 
 ميارات تقرير المصير .

  مصطلحات الدراسة :

 كقد تـ تعريؼ مصطمحات الدراسة اجرائيان كفقان لما يمي :
مجمكعة األىداؼ, كالجمسات التدريبية , كالمياـ التي يقكـ بيا  ىك :البرنامج التدرٌبً

الباحث ك تستيدؼ تنمية بعدم ميارات تحديد االختيارات ك ميارات اتخاذ القرارات ضمف 
 مجاؿ ميارات تقرير المصير كالتي سيتـ تطبيقيا عمى أفراد الدراسة .

المصير إلى " إمكانية الفرد كقدرتو عمى يشير مفيكـ ميارات تقرير  :مهارات تقرٌر المصٌر
تحديد أىداؼ حياتو ,كاتخاذ قراراتو بنفسو بعيدُا عف أم ضغكط , أك تدخبلت غير مبررة 

 ( .  Wehmeyer,1992,P.305 )كتأثيرات خارجية  "
بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا التمميذ عمى مقياس تقرير المصير  -: وٌقصد بها إجرائٌا

 الدراسة . المستخدـ ب
الميارات التي ترتبط بقدرة التمميذ عمى حصر البدائؿ ك  ىي مهارات تحدٌد االختٌارات:

الخيارات المتكفرة التي تساعده في تنظيـ حياتية اليكمية كتتسـ بالتفضيؿ الفردم 
(Wehmeyer,1992.  ) 

كؿ مف : مجمكعة الدرجات التي يحصؿ عمييا التمميذ في البعد األ ٌقصد بها إجرائٌا 
 المقياس لتحديد االختيارات المستخدـ في ىذه الدراسة .

تعرؼ ميارة اتخاذ القرارات عمى أنيا القدرة عمى تحديد أبعاد  : مهارات اتخاذ القرارات
سمككو كادراؾ نتائج سمككو كأبعاده كما ينتج عنيا مف ردة فعؿ كاستجابة لو أك مف اآلخريف 

(Agran , & Hong, 2007) . 
: مجمكع الدرجات التي يحصؿ عميا التمميذ في البعد الثاني مف المقياس  ا إجرائٌاٌقصد به

 . خدـ بالدراسةتالتخاذ القرارات المس
ىـ األفراد الممتحقيف ببرامج التربية الفكرية الذيف تقع : التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية 

انخفاضان ممحكظان في اختبار ( عمى اختبار ذكاء مقنف كيظيركف 5,-75نسبة ذكائيـ بيف )
 السمكؾ التكيفي عف أقرانيـ في نفس الفئة العمرية .
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 اإلطار النظري
 (Self- Determinationتقرٌر المصٌر)

بمكضكع تقرير المصير كبنكعية حياة األشخاص ذكم  االىتماـتاريخيا نجد أف بداية 
اإلعاقة كاف في المجتمعات الغربية بسبب االىتماـ المبكر بيذه الفئة عند تمؾ الدكؿ لقياس 
مستكل تقرير المصير كنكعية حياتيـ لممكاطنيف بشكؿ عاـ كذكم اإلعاقة بشكؿ خاص , 

لكصكؿ بخدماتيا المختمفة لكافة فئات كيعد ىذا االىتماـ مؤشران عمى قدرة تمؾ الدكؿ عمى ا
 (. Hosain & Chattergee ,1998المجتمع لدييا . )  

اىتمت الدكؿ العربية في السنكات األخيرة بميارات تقرير المصير كنكعية الحياة كالخدمات 
االنتقالية لؤلشخاص ذكم اإلعاقة كمفيـك اشمؿ , كيعكد السبب إلى أف تقرير المصير لدل 

ذكم اإلعاقة تعتبر مؤشران عمى التنمية لدل العديد مف الدكؿ . باإلضافة إلى أف الدكؿ األفراد 
العربية كالمنظمات كالييئات ذات الصمة أخذت عمى عاتقيا بذؿ جيكد جدية مف أجؿ التكصؿ 
إلى فيـ أفضؿ لؤلشخاص ذكم اإلعاقة ك الظركؼ المحيطة بيـ كالتخطيط الفعاؿ لمخدمات 

 ( .2990ية كالخدماتية المتعمقة بيـ )القريكتي ,الكقائية كالتربك 
( , أف القرف الحالي يشيد اىتمامان متزايدان بحؽ األشخاص في 0220كتشير الزبكف )

اختيار حياتيـ سكاء في المجاؿ األكاديمي أك األمكر المرتبطة بالحياة كالعمؿ كذلؾ مف خبلؿ 
يـ مف اجؿ دفعيـ إلى النجاح حتى العمؿ عمى تكفير الفرص الكافية لؤلشخاص عمى اختبلف

يتمكنكف مف المساىمة في تنمية كتطكير المجتمعات التي يعيشكف بيا . كمع زيادة ىذا 
االىتماـ باألشخاص ذكم اإلعاقة بينت نتائج الدراسات ذات العبلقة بقدرة األشخاص ذكم 

ستيـ كحياتيـ اإلعاقة بأنيـ ليسكا مختمفيف بدرجة كبيرة عف األشخاص العادييف في ممار 
كاحتياجاتيـ , األمر الذم يتطمب العمؿ عمى تطكير برامج التربية الخاصة بيذه الفئات بيدؼ 
تطكير مياراتيـ في االعتماد عمى الذات كاالستقبللية كالكصكؿ إلى أقصى ما تسمح بو 

 قدرتيـ مما يعني التركيز بشكؿ اكبر عمى ميارات تقرير المصير لدييـ.
مف الدعكات لتنمية كتعزيز ميارات تقرير المصير لدل التبلميذ ذكم  كقد ظيرت العديد

( عمى ضركرة التركيز عمى تدريس التبلميذ  Argan , 1997اإلعاقة حيث أكد ارجاف )  
ذكم اإلعاقة مجمكعة مف االستراتيجيات لمساعدتيـ ليصبحكا مشاركيف في عممية التعمـ 

ما بو بإسمو تيمنان بو . كيركز نمكذج ارجاف عمى بصكرة أكثر فاعمية , سمي ىذا النمكذج في
تعميـ التبلميذ استراتيجيات تقـك عمى تحسيف مياراتو تقرير المصير لدييـ كمساعدتيـ في 



 ................. فَاػهٛحُ تشَايٍح ذذسٚثٙ نرًَُٛح تؼض يٓاساخ

- 072 - 

كضع أىدافيـ التعميمية , كتطكير قدراتيـ عمى مراقبة أدائيـ كقدرتيـ عمى تحديد المشكبلت 
يجاد الحمكؿ المناسبة ليا .   كا 

 المصٌر  ( مفهوم تقرٌر1

يعد مفيـك تقرير المصير مف المفاىيـ الحديثة نسيبان في التربية الخاصة كيشير مفيكـ   
تقرير المصير إلى أنو يشكؿ محكر تفاعؿ الشخص مع بيئتو كمتطمباتو , كيعد ديسي كراياف 

(Deci & Ryan,1985 أكؿ مف قدـ ىذا المفيـك كذلؾ مف خبلؿ نظريتيـ العامة لتقرير )
( , كالتي تركز عمى SDT( كالتي يرمز ليا )Self- Determination Theory) المصير 

نمك الشخصية كتأثرىا السياؽ المجتمعي , كتركز عمى الدرجة التي يصؿ فييا الشخص إلى 
حالة تقرير المصير المستقؿ مف خبلؿ اإلحساس باالختيار كتنظيـ السمكؾ في مكاجية 

 المشكبلت .
لمصير باىتماـ العديد مف العمماء كالباحثيف , حيث يعرؼ كقد حظي مفيـك تقرير ا 

( تقرير المصير بأنو : التصرؼ الذم يقـك بو الشخص Wehmeyer, 1996كييمر) 
كيتضمف قدرتو عمى صنع قرارات كاختيارات بيا جكدة كبدكف أم ضغط خارجي أك بطريقة 

 متحررة مف أم تأثير خارجي . 
مصيره لديو المقدرة عمى تحديد اختياراتو كتحقيقيا ,ك كما أف الشخص القادر عمى تقرير 

المتابعة المستمرة لؤلفضؿ مف حيث اىتماماتو كمصالحو . عبلكة عمى ذلؾ فاف االشخاص 
 Martinالقادريف عمى تقرير مصيرىـ ىـ االقدر عمى الدفاع عف حقكقيـ الخاصة )

,Oliphint & Weisenstein,1994) 
اإلعاقة القدرة عمى تأميف الحصكؿ عمى عمؿ مأجكر كالعيش كيقصد بتقرير المصير لذكم 

في مكاف باستقبللية كاعتماد عمى الذات مع القدرة عمى تنظيـ شؤكنو كمراعاة احتياجاتو 
(Sprague & Hayes ,2000 . ) 

( أف تقرير المصير ىك Deci & Ryan ,2000كفي تعريؼ آخر يرل ديسي كراياف )  
مف مجمكعة األفعاؿ التي يقـك بيا الشخص ليتخذ قراران أك يحدد : تككيف فرضي يستدؿ عميو 

اختياران كاعيان بدكف تأثير خارجي , كيحدد نقاط القكة كالضعؼ لديو كيضبط سمككو كانفعاالتو 
مما يجعمو مستقبلن في سمككو , كمنظمان ذاتيان كلديو قدرا مف التمكيف النفسي الذم يدفع 

 عمى تحقيؽ ذاتو .لمتفاعؿ مع المجتمع كيساعده 
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( تقرير المصير بأنو قدرة الفرد Field & Hoffman , 2002كيعرؼ فييمد كىكفماف )
عمى تحديد األىداؼ كتحقيقيا باالعتماد عمى أسس مف معرفة النفس كتقيميا .كيؤكد 
النمكذج الذم بني عميو تعريفيما أف تقرير المصير يتأثر بالعكامؿ البيئية كالمعارؼ 

كاالتجاىات المرتبطة بتقرير المصير . كتظير المعارؼ كالميارات االتجاىات التي كبالميارات 
تقكد إلى تقرير المصير في خمس مككنات ىي : معرفة الذات , تقييـ الذات ,التخطيط , حؿ 

 المشكبلت , كالتعمـ. 
( أف تقرير المصير Deci & Vinsteenkiste ,2004كيرل ديسي كفانستينكست ) 

مف جكانب الشخصية لدل الفرد , كيعمؿ عمى تنظيـ الذات السمككية لديو مف  يشمؿ العديد
 خبلؿ التفاعؿ بيف المحددات الفطرية, كالبيئة في إطار المتطمبات االجتماعية التي يراىنيا . 

( تقرير المصير بأنو تصرؼ Wehmeyer & Lee ,2004كيعرؼ كييمر كلي ) 
كاتخاذه لمقرارات المحققة لنكعية حياة أفضؿ .بعيدان الشخص كمحرؾ أساسي لحياتو كاختياراتو 

 عف أم تأثير أك تدخؿ خارجي.
كيمكف أف نذكر أف الشخص المتصؼ بقدرتو عمى تقرير المصير يممؾ مجمكعة مف 
الخصائص تتمثؿ في أنو مدفكع داخميان , كقادر عمى التحكـ بمركز الضبط الداخمي ,كما أنو 

ميارات كاالستراتيجيات التي تساعده في تكجيو سمككو يمتمؾ مجمكعة مف المعارؼ كال
كتقييمو , كانو قادر عمى معرفة نقاط القكة لديو ككيؼ يستغميا , كيمتمؾ الحرية في القياـ 
بأفعالو كتصرفاتو بدكف أم تأثير خارجي , كمستقؿ ذاتيان حيث يضع أىدافو كيصنع قراراتو 

ستخدـ ميارات دفاع ذاتيو لمحصكؿ عمى ما يريد , بنفسو , باإلضافة إلى ككنو منظـ ذاتيان كي
قادران عمى تقييـ كؿ ما يصدر عنو مف سمكؾ كتصرؼ , كيتمتع بثقو عالية بالنفس ,كما أنو 

 ( .0222يتمتع بقدره عالية تمكنو مف تحقيؽ ذاتو )عمي كطاحكف ك عبدالغني ,
االختيار كاتخاذ  ( تقرير المصير عمى أنو قدرة الشخص عمى0220كقد عرفت الزبكف ) 

 ضغكط خارجية . ألمالقرارات بشكؿ مستقؿ دكف التعرض 
( بأف تعريؼ ميارات تقرير Jones & Hensley , 2012كما بيف جكنز كىينسمي )

المصير يعني قدرة الشخص عمى فيـ نقاط القكة كالضعؼ لديو كايمانو بأنو قادر عمى أداء 
بعض المياـ كغير قادر عمى أداء مياـ أخرل .كحيف يتصرؼ الشخص مف خبلؿ ىذه الرؤية 
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دان قاران عمى فإنو كثر قدرة عمى اخذ الدكر المنكط بو كالقياـ بو بشكؿ ناجح , مما يجعمو فر 
 المساىمة في بناء المجتمع .

يبلحظ مف التعاريؼ السابقة اتفاقيا عمى تأكيد مفيـك االستقبللية كتقدير الذات , كذلؾ 
مف خبلؿ بياف أىمية القياـ بتقرير المصير باستقبللية كدكف التعرض ألم تكجييات , كأف 

 خص القياـ بو مف عدمو . تككف نابعة مف قناعة شخصية أكال كتقييـ لما يستطيع الش
 -( مكونات مهارات تقرٌر المصٌر :0

( أف مفيكـ تقرير المصير Wehmeyer ,etal. 2007لقد أكضح كيماير كزمبلؤه )
يرتكز عمى مجمكعة مف المككنات كالتي تمثؿ عمميان الميارات التي تحكؿ ىذ المفيـك إلى 

 سمكؾ محسكس ,كىذه المككنات ىي :
 (Wehmeyer, et al .2007( : كقد أشار كايمر كزمبلؤه )Autonomyأ( االستقبللية )

أف االستقبللية تعتمد عمى تفرد الشخص كتشمؿ تصرؼ الفرد بناء عمى تفضيبلتو 
 كاىتماماتو كقدراتو كتحرره مف أم تأثير خارجي في حياتو .

ير ( االستقبللية كأحد ميارات تقر Deci & Ryan,2000كيعرؼ كؿ مف ديسي كراياف ) 
المصير بأنيا ميكؿ الشخص نحك البيئة التي تحفز لديو الدكافع الداخمية , كالتي ليا طابع 
التحدم الذم يزيده بالتغذية الراجعة , كما تنطكم عمى درجة عالية مف الخبرة باالختيارات 

 فيما يتعمؽ ببدء كتنظيـ السمكؾ . 
 & Wehmeyer. Martinكمارتف كساندؾ )  كأيمريشير كؿ مف  كما 

Sandc,2008 إلى اعتبار االستقبللية كمسمى بديؿ عف ميارتي اتخاذ القرارات كتقديـ )
االختيارات المناسبة كمجمكعة كاحدة ,  إال أف التعريؼ المعتبر قد فصؿ بينيما لزيادة القدرة 

زيادة عمى التمييز بيف الميارتيف في البرامج األكاديمية التي تستيدؼ األفراد ذكم اإلعاقة ك 
 القدرة عمى قياس كؿ منيما عمى حدة . 

( أف ممارسة الشخص لبلستقبللية )االختيار كالحرية( Halvari, 2009كقد أكرد ىافرم )
 في النشاط الذم يقـك بو فإنو ينبغي أف يتصؼ بعدد مف الخصائص كىي :

 القدرة عمى اختيار ما يقـك بو مف إعماؿ . -
 مسؤكلية الشخص عف اختياره  -
 عمى المبادرة في النشاطات كالسمككيات المختمفة . القدرة -
 الشعكر بأف السمكؾ الذم يقـك بو نابع مف داخمو . -
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 ( : يتضمف سمكؾ تنظيـ الذات فحص األفرادSelf- Regulationب( التنظيـ الذاتي ) 
لبيئاتيـ , كاتخاذ القرارات , كتقييـ أفعاليـ , كمراقبة الذات كمحاسبة الذات , كالتعمـ 

 ( .Wehmeyer, et al .2007ذاتي ,كتقييـ الذات , كتعزيز الذات . )ال
كما أف ىذه الميارة لدل الشخص تكمف في العديد مف السمككيات كالخصائص المرتبطة  

بالتكيؼ الناجح في مختمؼ مجاالت الحياة , مف خبلؿ القدرة عمى التعبير عف الحاجات 
النتباه كبث الحماس بشكؿ تمقائي , كحب الفضكؿ كاألفكار لفظيان , كالقدرة عمى التركيز كا

تباع التعميمات كالقدرة  نحك ممارسة األنشطة الجديدة , كالقدرة عمى الحد مف االندفاعية , كا 
عمى اخذ الدكر في الحكار كالحساسية لمشاعر اآلخريف , كيعتبر تنظيـ الذات عممية مكتسبة 

نفعاالتو كسمككياتو ,كاختيار االستراتيجيات يقـك مف خبلليا الشخص بفحص بيئتو , كتنظيـ ا
المبلئمة لو , كاالستفادة مما يتمقاه مف تغذية راجعة تساعده عمى تقكيـ مخرجاتو كتعديؿ 
خططو , كذلؾ لمكصكؿ إلى تحقيؽ أىدافو , كمكاجية أم ضغكط تقع عميو . ) أبك جادكا, 

0220) 
 ( : Psychological Empowermentج( التمكيف النفسي ) 

ىك عممية تعمـ الفرد كاستخدامو لميارات حؿ المشكبلت ليسيطر عمى حياتو كيشمؿ ذلؾ 
 ((. Wehmeyer ,teal .2007الكفاءة الذاتية , كمركز الضبط 

كما أف التمكيف النفسي ىك شعكر ذاتي متأصؿ داخؿ الشخص كمستمر ال يتكقؼ حيث 
س مكجكد ك غير مكجكد لدييـ , يمكف إدراكو بنسب كدرجات متفاكتة بيف األشخاص كلي

دراكو ألىمية عممو الذم يقـك بو تككف بداية التمكيف النفسي التي  كرؤية الشخص لنفسو كا 
تساعده عمى الكفاءة في تحقيؽ أىدافو كتكجياتو نحك الحياة بشكؿ عاـ , كالحياة المينية 

 ,( . 0220عمى كجو الخصكص )أبك جادكا
 ( :  Self- Realizationت )د( معرفة الذات أك تحقيؽ الذا 

ىك المعرفة بالذات كقدرتيا كفيميا , كتحديد نقاط القكة كالضعؼ الذاتية كالتعامؿ معيا 
(Wehmeyer,etal .2007 كما أنيا تعبر عف رغبة الشخص في تحقيقو لقدراتو .)

مكاناتو , كتتمثؿ في ميؿ الشخص لتطكير نفسو كاستغبلؿ إمكانياتو الكامنة كالسعي ن حك كا 
 ( .0222الكصكؿ إلى كؿ ما يمكنو الكصكؿ إليو . ) العتـك كعبلكنة كالجراح كأبك غزاؿ ,
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( إلى أف ىذه الخصائص األساسية تظير عند تطكير Gills ,2011كيشير جيمس ) 
الفرد كاكتسابو لمجمكعة عناصر تككينية لسمكؾ تقرير المصير , كىي : االختيار , كاتخاذ 

ت , ككضع األىداؼ , أداء الميمة كمراقبة الذات , كالتقييـ , القرارات , كحؿ المشكبل
كالتعزيز , كمركز الضبط الداخمي , كالتفسيرات االيجابية لمكفاءة , كتكقع النتاجات , كالكعي 

 الذاتي , كمعرفة الذات . 
 ,Lukner & Sebaldكخمصت العديد مف الدارسات كمنيا دراسة لكنير كسبالد  ) 

( , Krehbiel,2012( كدراسة كرابيؿ )  Wehmeyer, 1998كأيمر )( كدراسة 2013
 إلى أنو لبناء ميارات تقرير المصير يجب أف تتككف مف العناصر كالميارات الفرعية التالية :

ميارة تحديد االختيارات :كىي تشمؿ قدرة الفرد عمى االختيار بيف البدائؿ المبنية عمى  -
تتضمف مراحؿ ذات اىتمامات مختمفة عمى مدل التفضيؿ الفردم كىك عممية مستمرة 

 الحياة .
اتخاذ القرار: كىي قدرة الشخص ذك اإلعاقة عمى تحديد تفصيبلتو كمف ثـ يختار مسار  -

 سمككيان معينان مف ضمف خيارات متعددة .
كضع األىداؼ كتحقيقيا : كىي اتخاذ قرار حكؿ شيء يرغب الشخص ذك اإلعاقة  -

 ؿ الكصكؿ إليو كالعمؿ نحك تحقيؽ اليدؼ .بتحقيقو ككضع الخطط مف أج
حؿ المشكبلت : كىي قدرة الشخص ذك اإلعاقة عمى استخداـ المعمكمات المتكفر مف  -

 أجؿ تحديد كتصميـ خطة قادرة عمى حؿ مشكمة يكاجيا .
جراء  - التنظيـ الذاتي : كىي تطكير كتطبيؽ خطط عممية كتقييـ نتائج ىذه الخطط كا 

 الضركرة . التغيرات المناسبة عند
 ( تعلٌم وتدرٌس مهارات تقرٌر المصٌر.3

يعد تقرير المصير كغيره مف أشكاؿ السمكؾ البشرم المتعمـ , كيبدأ األفراد بتعممو مف خبلؿ 
األسرة كاألشخاص المحيطيف بو كيتطكر تعميمو ليشمؿ المراحؿ الدراسية سكاءن عبر األقراف أك 
عبر المقررات كالبرامج األكاديمية , كتتنكع أساليب التدريس لميارات تقرير المصير كتشمؿ 

ذه األساليب النمذجة المقصكدة كغير المقصكدة , كالتعمـ في المكاقؼ الطبيعية , سكاء في ى
مكاقؼ بيئية مقننة أك غير مقننة , ككذلؾ التدريس المباشر . كيجب أف يككف لممدرسة دكران 

في ذلؾ , إذ يجب التعامؿ  دكرافي تدريس معارؼ كميارات تقرير المصير  ,كما أف لؤلسرة 
تطكير سمكؾ تقرير المصير كصقمو ليحقؽ التكامؿ بيف التعميـ كالتطبيؽ المنزلي  معيا عمى
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كتحقيؽ اإلرشاد األسرم مف أجؿ االكتفاء كاالستقبللية الذاتية لذكم اإلعاقة بشكؿ خاص 
(.Rubim & Roessler , 2001 .) 

 كىنالؾ مجمكعة مف الخطكات التي تساعد عمى تطكير كتنمية ميارات الرسـ كتنظيـ
الخطط االنتقالية كمنيا ميارات تقرير المصير عند األشخاص ذكم اإلعاقة كأسرىـ كىك ما 

 ( منيا:Luft .2001أكضحو لكفت )
تعريؼ أسر ذكم االحتياجات الخاصة بالراشديف مف أفردىا ذكم الحاجات الخاصة  •

عة في درجات مرتف اكأظيرك القادريف  المقرريف لمصيرىـ ممف خضعكا لمقياس كالتقكيـ 
 ميارات تقرير المصير .

كرفع سفؽ التكقعات االكاديمية كالمينية  تاالحتياجاذكم  لؤلطفاؿتشجيع االسرة  •
 كالحياتية مف األطفاؿ في المدرسة كالمنزؿ .

الذم قد يمر بو الكالديف بيف تشجيع أبنائيـ ذكم الحاجات  تكالتناقضاتفيـ الصراع  •
كاالستقبللية بدرجة كبيرة , كالسعي لحمايتيـ الخاصة عمى ميارات تقرير المصير 

 كالخكؼ عمى سبلمة ابنيـ مف جية أخرل .
مساعدة األسرة عمى تحديد االستراتيجيات لتطكير ميارات تقرير المصير لدل أطفاليـ ,  •

مثؿ االطبلع عمى النماذج الجاىزة لتطكير تقرير المصير  ,كفرص االختيار , كاتخاذ 
 القرار .

 قيـ األسرة ك مراعاة خمفياتيـ الثقافية كأفكارىـ كتكقعاتيـ عف تقرير المصير .احتراـ  •
كما يجب أف يراعى عند تدريس ميارات  تقرير المصير  كفقا لما يراه كؿ مف ركبف ك ركزلر 

 ( :Rubim & Roessler , 2001مجمكعة مف االعتبارات االتية  )
 مف درجة تقرير المصير . مساعدة كؿ تمميذ لمكصكؿ إلى أعمى مستكل ممكف -
تقديـ لؤلسرة كلممعمميف نمكذجان لميارات تقرير المصير مف خبلؿ تكفير البيئة كفرص  -

 التعمـ , باإلضافة إلى تكفير أساليب تدريس مباشر  ليذه الميارات.
 االنتباه إلى التنكع الثقافي كمؤثر في تدريس تقرير المصير . -
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كذلؾ أضاؼ الباحثاف السابقاف أعبله مجمكعة مف األسس كالمبادئ التي ينبغي أف تؤخذ في  
الخاصة كفقا  تاالحتياجاالحسباف عند   تدريس ميارات تقرير  المصير  لمتبلميذ ذكم 

  :لآلتي
 أ( قبكؿ الفرد كتقديره لذاتو كتشمؿ :

 بيا . تشجيعو عمى معرفة نقاط القكة التي تميزه عف غيره الفخر 
 . تحفيزه عمى معرفة حقكقو كمسؤكلياتو 
 . السعي لرفع مستكل االىتماـ بالرضا الجسمي كالعاطفي 

 ب( دفاع الفرد عف حقكقو في المدرسة كالمجتمع , كيشمؿ أف يتعمـ :
 . كصؼ اعاقتو التي تتطمب تقديـ خدمات تربية خاصة لينجح في المدرسة 
 و بحيث تكيؼ الخدمات كيحصؿ عمى الدعـ .التكاصؿ مع اآلخريف فيما يتعمؽ بحاجات 
  حؿ المشكبلت المتعمقة بعقبات التي يكاجيا في سبيؿ تحقيؽ أىدافو ك الدفاع عف

 حقكقو .
 ج(  صناعة الفرد خطط لنفسو كتنفيذىا, كتشمؿ :

 . كضع أىداؼ حقيقية ك تحديد خطكات إجرائية لمكصكؿ الييا 
 ية األىداؼ .اإلبداع في تخطيط الخطكات اإلجرائية لتمب 
 . التدريب عمى كضع خطة بصيرة تمثؿ الخطكات اإلجرائية لتحقيؽ اليدؼ 

د( كيفية مشاركة الفرد الفعالة في التخطيط لمخدمات االنتقالية الخاصة بو , كتشمؿ ما 
 يمي:
  جراءات التخطيط المستقبمية  إكماؿ التقييـ الفردم كا 
  جمع  معمكمات تتعمؽ بالبدائؿ المختمفة 
 .مراجعة أىداؼ األداء السابؽ ك طمب التغذية الراجعة مف الغير الذيف يعرفكنو جيدان 
 . مناقشة أىداؼ الخطة التربكية الفردية 
 . اكتساب الميارات إلدارة اجتماعات الخطة التربكية الفردية 

 ق( كيفية تعامؿ الفرد مع نتائج التخطيط كالتعمـ مف الخبرة كتشمؿ تعميـ ما يأتي :
 ة مقارنة النتائج الفعمية مع النتائج المتكقعة .كيفي 
 . كيفية مقارنة األداء كالخطكات اإلجرائية مع األداء كالخطكات اإلجرائية المتكقعة 
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 . كيفية تحديد العامؿ المؤثرة في األداء كالنتائج الفعمية 
 . كيفية قبكؿ عكاقب القرارات كالخطكات اإلجرائية 
 ف النتائج غير مرضية .كيفية تكييؼ الخطط عندما تكك 

( المؤشرات النكعية  Field & Hofaman ,2002كذلؾ ناقش كؿ مف فييمد ك ىكفماف )
 الداعمة لتقرير المصير المتعمقة بالبيئات المدرسية كبرامج التربية الخاصة كمنيا :

شمكلية المنياج , كبرامج الدعـ المقدمة لؤلسرة , كبرامج التدريب الميني لمعامميف عمى  -
 :معارؼ تقرير المصير , ميارات تقرير المصير , كاتجاىاتو .

 إشراؾ التبلميذ كأكلياء األمكر كالعامميف في اتخاذ القرارات التربكية الفردية كالتخطيط . -
 التكفير لمتبلميذ كاألسر ك العامميف فرصان لبلختيار . -
 . تشجيع التبلميذ كاألسر كالمعمميف عمى التعامؿ مع المكاقؼ الجديدة -
 تشجيع العبلقات الدائمة كتنمية المصالح المشتركة . -
 تكفير التعديبلت كالمكائمات كأشكاؿ الدعـ لمحاجات الفردية . -
تكفير لمتبلميذ كاألسر كالكادر فرصان لمتعبير عف أنفسيـ , كفيـ ما ينقصيـ كما  -

 يحتاجكنو .
 إمكانية التنبؤ بنتائج السمككيات . -
 في البيئة المدرسية بشكؿ مثالي .ميارات تقرير المصير و نمذج -

 نماذج تعلٌم وتدرٌس مهارات تقرٌر المصٌر
 Self- Determinationأ( نموذج التعلم لتقرٌر المصٌر من خالل الدعم ) 

Learning Model of Support( ّٔٚشيض ن )SDLMS) 

( مف أىـ النماذج المكجية لمميتميف في SDLMSيعتبر نمكذج دعـ تعمـ تقرير المصير )
تعميـ ميارات تقرير المصير لسيكلة تطبيقو في المدرسة كالبيت كالذم ييدؼ إلى رفع مستكل 
تقرير المصير لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية , كما أف تكامؿ الجيكد بيف المعمميف 

األبناء كما أف فاعمية ىذه  كاألسرة مف شأنو أف يساىـ رفع مستكل صقؿ ىذه الميارات لدل
الجيكد تزيد عند استخداـ ىذا النمكذج لتطكير تقرير المصير لدل األطفاؿ الصغار . كما أف 
يساىـ في كضع المسؤكلية مشتركة مع التبلميذ بإدارة األىداؼ كتطبيقيا , ككضع الخطة 

تمميذ التعمـ عمى اإلجرائية كيتككف ىذا النمكذج مف مراحؿ ثبلث , كؿ كاحدة منيا تتيح لم
ميارات حؿ المشكؿ بداء بتحديدىا , ثـ كضع حمكؿ ممكنو ليا كمعيقات حميا ك نياية 
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بتحديد العكاقب لكؿ حؿ مف الحمكؿ . كىذه المراحؿ ىي : كضع األىداؼ , كتحديد الخطة 
 ( Lee & Wehmeyer , 2004اإلجرائية , ك تعديؿ الخطة كاألىداؼ .)

 Self- Determination) التعلٌماتالمصٌر من خالل ب( نموذج التعلم لتقرٌر 

Learning Model of Instruction )  (SDLMI: ) 

الذم يعد نمكذجُا تدريسان مصمـ لتمكيف التبلميذ مف أف يصبحكا كثر تقريرُا لمصيرىـ كأف 
(العممية SDLMIيصبحكا قادريف عمى حؿ المشكبلت كتنظيـ الذات . كيستخدـ ىذا النمكذج )

( كلكنو أكثر مبلئمة ألكلياء األمكر مف حيث تطبيقو في SDLMSا كما في النمكذج )نفسي
البيت , كما أنو مصمـ لتمكيف األطفاؿ مف التدرب عمى كضع األىداؼ كتطبيقيا , ككذلؾ 

 ( .Wehmeyer , 2000كضع الخطة اإلجرائية ) 
لطفؿ . كيكفر كيقدـ النمكذج إلى األسر فرصة فريدة كي تدعـ تقرير المصير لدل ا

النمكذج إطارا عامان يعمـ الطفؿ تنظيـ الذات كحؿ المشكبلت , مف خبلؿ : كضع اليدؼ , 
ككضع خطة لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ كتطبيقيا كتتبع التقدـ نحك اليدؼ . كيمكف تطبيؽ عممية 
ذا ما استخدـ  النمكذج العامة في الصؼ مف قبؿ المعمـ , كفي البيت مف قبؿ الكالديف . كا 

عمـ ىذا النمكذج في الصؼ فإف األسر ستعمؿ في البيت عمى نحك تكاممي , ككبلىما يعزز الم
ما تـ تعممو في المدرسة , كبذا يتحقؽ تشجيع التعميـ عبر البدائؿ كالمكاد المختمفة . كما أف 
ىذا النمكذج مبلئـ لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقات كاألطفاؿ العادييف , كفي جميع المكاد األكاديمية 

ختمفة , الف أفراد األسرة جميعيـ يمكنيـ استخدامو كليس فقط التبلميذ ذكم اإلعاقة , الم
 (Lee & Wehmeyer , 2004إضافة إلى أف تطبيقو قد يحسف نكعية الحياة لؤلسرة )

 ( مشكالت تدرٌس مهارات تقرٌر المصٌر: 4

 أشارت دراسة ككنرد ككتيست كماسكف كىجيس كنايؿ ككد .
 (konrad, Test, Mason, Hhghes, Neale & wood ,2008 إلى ثبلث )

مشكبلت عند تدريس ميارات تقرير المصير لمتبلميذ ذكم اإلعاقة تكمف في عدـ تدريب 
المعمميف بشكؿ كاؼ لمتعامؿ مع المنياج المتضمنة تعميمات حكؿ ميارات تقرير المصير , 

إلى المعرفة المحدكدة بالمنيج كالكسائؿ المبلئمة كالتحديات لتطبيؽ ميارات تقرير  باإلضافة
المصير في برامج التربية الخاصة , كيعاب عمى كاضعي كمصممي مناىج التربية الخاصة 

 عدـ إعطاء أكلكية لتدريس ميارات تقرير المصير مف بيف الميارات األكاديمية األخرل .
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( إلى أف مف  Martin & Marshall ,1995كمارشؿ ) كما أشارت دراسة مارتف
التحديات التي تكاجو تطبيؽ ميارات تقرير المصير بالتربية الخاصة قمة االىتماـ باألىداؼ 
المتعمقة بتدريس تقرير المصير في الصفكؼ , كالتدريب عمييا في صفكؼ متأخرة لمتبلميذ 

في المرحمة الثانكية. كما أف مشاركة  ذكم اإلعاقة , حيث ال يتمقى التبلميذ التدريب إال
 التبلميذ في البرنامج الفردم أقؿ مف المتكقع .

 ( دور األسرة فً تقرٌر المصٌر :5 

 لتحقيؽ دكر األسرة كتفعمييا تدريجيان يمخص لي كبممر كتتيرنبكؿ ككييمر 
 (Lee , Palmer , Turnbull & Wehmeyer, 2006 الخطكات التالية لمساعدة )
 كالمنزؿ في تنمية ميارات تقرير المصير : االسرة

  تشجيع الطفؿ مف قبؿ الكالديف عمى اتخاذ الخيارات ككضع األكلكيات كاتخاذ القرارات
المتعمقة بجميع أنشطة الحياة , مثؿ ماذا يمبس ؟ ما يرغب أف يأكؿ ؟ ك ال مانع مف 

الكاقعية ك النمذجة تقديميا عمى ىيئة اختيارات تككف جميعيا متكفرة لتحفيز المقارنة 
 المباشرة لمسمكؾ.

 تو كنقاط قكتو كحاجاتو , كيتـ ذلؾ لؤلطفاؿ ذكم مامساعدة الطفؿ في تحديد اىتما
اإلعاقات الشديدة بمبلحظة سمككياتيـ , كاالىتماـ بطرؽ التكاصؿ المختمفة بما فييا 

 المفظي ك االشارم كالمحكسب.
 جب أخذىا بالحسباف فعمى سبيؿ المثؿ التكضيح لمطفؿ بأف لمخيارات نتائج كعكاقب ي

يمكف القكؿ : إذا اخترت لكح الحمكل فمف يككف أكمؾ صحيان . ك إذا لبست القميص 
 نفسو يكميان فسكؼ يتسخ معظـ األياـ كلف يرغب احد بالمعب معؾ.

  مساعدة الطفؿ عمى استيعاب كفيـ أف اليدؼ ىك الشيء الذم تريد تحقيقو , كالعقبات
تي تقؼ في سبيؿ تحقيقو , كتشجيع الطفؿ عمى تقييـ حاجاتو لتعمـ شي ىي األشياء ال

 جديد كعمى إجراء تعديبلت في البيئة لمتغمب عمى العقبات .
  استخداـ األسئمة لدعـ عممية حؿ المشكبلت المنطقية كعندما يألفيا األطفاؿ فإنو يمكف

 السماح ليـ بقيادة نقاشات حؿ المشكمة . 
  الطفؿ في مركز محدد األىداؼ كالتخطيط كمراقبة التقدـ يساعد كبشكؿ متقدـ فإف ضع

 عمى تنمية كصقؿ ميارات تقرير المصير .



 ................. فَاػهٛحُ تشَايٍح ذذسٚثٙ نرًَُٛح تؼض يٓاساخ

- 022 - 

  عند رغبة الطفؿ إلعادة التفكير في اليدؼ أك االختيار كتحديد فيما لك اف ىنالؾ تأخر
 في التقدـ , اتاحة ىذه الربة لو كمساعدتو عمى تحقيقيا.

 عممو كتعبيره عف شعكره كرأيو بشكؿ ىادؼ .التأكد مف مبلحظة التمميذ ما ت 
ك بشكؿ عاـ يمكف لؤلسرة كالمدرسة أف تمعب دكران محكريان في تحسيف ميارات تقرير 
المصير لدل األشخاص ذكم اإلعاقة , حيث يكفر المنزؿ فرصان لمشخص ذم اإلعاقة مف اجؿ 

ظيار الكفاية في أداء بعض المياـ البسيطة التي  اتخاذ القرارات في مراحؿ مبكرة مف حياتو كا 
 تعزز مف تقديره لذاتو .

لذلؾ يعد المنزؿ المكاف األكؿ يمكف لذكم اإلعاقة فيو تعمـ ميارات حؿ  باإلضافة
المشكبلت كاتخاذ القرارات كذلؾ مف خبلؿ التكجيو كالمراقبة التي يقدميا مقدـ الرعاية  كمف 

عمى اتخاذ القرار مما يعزز لديو خبلؿ تكفير الفرص التي تجؿ الشخص يشعر بأنو قادر 
 ميارات تقرير المصير .
 الدراسات السابقة :

تعد الدراسات التي تناكلت مكضكع فاعمية برنامج تدريبي لتنمية بعض ميارات تقرير 
المصير لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية مف المكاضيع التي لـ تبحث عمى مستكل الساحة 

 العربية
 . تكفر لديو مف دراسات لذلؾ سيتعامؿ الباحث مع ما (في حدكد عمـ الباحث  ) 

 & ,Wehmeyer , Kelchnerلقد قاـ كبلن مف كييمر ككيمشنر كريشردس )
Richards ,1996 بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى العناصر الرئيسية لميارات تقرير )

قياس لتقرير المصير كيتككف مف كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحثكف بتطكير م المصير .
عدة مقاييس فرعية ىي )مقياس الميارات االستقبللية , كمقياس تعدد الخيارات الحياتية , 
كمقياس ميارات حؿ المشكبلت , كمقياس الثبات الذاتي , كمقياس ميارات التفاعؿ 

مف ذكم  ( مشاركان 027( . كتـ تطبيؽ ىذه المقاييس عمى عينة الدراسة قكميا ) االجتماعي
( 70- 27اإلعاقات المختمفة كمف ضمنيـ ذكم اإلعاقة الفكرية , كتتحدد أعمار العينة بيف )

( عامان . كخمصت نتائج الدراسة إلى أف أبعاد ميارات ,2 -20عامان كمتكسط المشاركيف )
ك تقرير المصير تتحدد في : الميارات االستقبللية كالتمكيف النفسي كمعرفة الذات ك التخطيط 

التنظيـ الذاتي  كبينت الدراسة أف أكثر المقاييس التي ظير فييا انخفاض ممحكظ ىي 
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مقياسي تعدد الخيارات الحياتية كمقياس الثبات الذاتي . كما أف أكثر الفئات تدنيان في 
 الدرجات كانت فئة األفراد ذكم اإلعاقة الفكرية .

مدل  ىدفت لمعرفةسة ( دراWehmeyer ,& Palmer,2003كأجرل كأيمر كبالمر )
( سنكات, 2-2تكفر ميارات تقرير المصير لدل األفراد ذكم اإلعاقة بعد التخرج لمدل مف )

( شخصان مف ذكم اإلعاقة الفكرية كذكم صعكبات 90كبمغ عدد المشاركيف في الدراسة )
ة التعمـ . كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحثاف نمكذج لجمع المعمكمات مشتمبلن عمى عد

بنكد ىي ) العيش باستقبللية ,امتبلؾ حساب بنكي خاص , تمقي تدريب منيي مناسب 
,الحصكؿ عمى عمؿ منذ التخرج مف الثانكية ,نكع العمؿ الدكاـ الكامؿ أك الجزئي (. كقد 
خمصت نتائج الدراسة إلى أف عينة الدراسة تضمنت فئتيف األكلى األفراد ذكم تقرير المصير 

ف ذكم تقرير المصير المنخفض. كأف األفراد ذكم تقرير المصير المرتفع المرتفع كاألخرل م
كاف أدائيـ بعد سنة مف التخرج محدكدان بسقؼ يصؿ إلى إتقاف خمس مجاالت فقط مف 
مجاالت تقرير المصير السبعة , كأف مف أمضى ثبلث سنكات عمى تخرجو يتقف جميع السبع 

بأنفسيـ كما كأف لدييـ رصيد بنكي جيدان كأنيـ مجاالت بشكؿ مستقؿ بؿ ك يدفعكف فكاتيرىـ 
 كانكا أكثر رضان عف نكعية حياتيـ .
 Nota, Ferrrari , Soresi, & Wehmeyer,  2007كىدفت دراسة نكتاه كآخريف )

( إلى التعرؼ عمى مدل كجكد عبلقة بيف عدد مف المتغيرات كسمكؾ تقرير المصير لدل ذكم 
الخصائص الجسمية كدرجة الذكاء ىي )ىذه المتغيرات ك لتعمـ اإلعاقة الفكرية كذكم صعكبات ا

. كتككنت عينة ( كالعمر الزمني , كالقدرات االجتماعية , كمكاف اإلقامة , كالحياة اليكمية
( شخصان مف الذككر كاإلناث مف ذكم اإلعاقة الفكرية كذكم صعكبات 202الدراسة مف )

تقرير المصير كأداة لمدراسة كالذم يتضمف ثبلثة  التعمـ بإيطاليا . كتـ استخداـ مقياس نمكذج
مقاييس فرعية ىي ) مقياس تقرير المصير , مقياس نكعية الحياة , كمقياس القدرات 
االجتماعية لذكم اإلعاقة ( . كخمصت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 

لذكاء كلصالح األفراد االعمى مستكل ميارات تقرير المصير تعزل لبلختبلفات في مستكل ا
, ككذلؾ فركؽ في القدرات االجتماعية لصالحيـ , باإلضافة إلى ارتفاع القراءة في  ذكاء

مقياس نكعية الحياة لصالح الفئة االعمى في الذكاء. ككانت ىنالؾ فركؽ دالة إحصائيا في 
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كجد فركؽ بيف أفراد االختبارات عند مقارنتيا ك متغير الجنس لصالح اإلناث , كما أنو ال ت
 العينية في قراءات االختبارات الثبلثة عند مقارنتيـ ك متغير العمر الزمني .

( بعنكاف مدل تأثير التدخؿ في Simmons-reed, 2013كىدفت دراسة سيمكنز ريد )
تقرير المصير عمى األداء األكاديمي كالسمكؾ االجتماعي لمشباب ذكم اإلعاقة الفكرية بمرحمة 

( تبلميذ مف ذكم اإلعاقة  2الثانكية . كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ اختيار عينة قكاميا )ما بعد 
( كجميعيـ ضمف نطاؽ 72الفكرية في مرحمة الدراسة بالكمية ك متكسط درجة الذكاء لدييـ )

. ككاف منيج دراسة الحالة الكاحدة كبالتحديد تصميـ الخطكط القاعدية المتعددة ,  الفئة ذاتيا
ـ في الدراسة )نمكذج إرشادات تعميـ ميارات تقرير المصير( كالذم يستخدـ لتحسيف ك استخد

ميارات تقرير المصير كالميارات األكاديمية كالسمككيات االجتماعية لمتبلميذ في السنة الثالثة 
بالكمية كمف في مثؿ أعمارىـ مف ذكم اإلعاقة الفكرية . كما اُستخدـ خبلؿ الدراسة أسمكب 

ت لتعميـ ميارة تحقيؽ اليدؼ كالتخطيط لو مف خبلؿ تحديد المشكمة كالحمكؿ حؿ المشكبل
كقد أكدت نتائج الدراسة  , الممكنة كالعقبات المحتممة كمف ثـ تقييـ اإلجراءات مف قبؿ المتعمـ

أف قراءة الخطكط القاعدية ببداية التدخؿ كانت منخفضة لعينة الدراسة , كأف القراءات 
لقاعدية المتعددة بعد تطبيؽ التدخؿ بدأت مرتفعةه لجميع المشاركيف الثبلثة النيائية لمخطكط ا

, كما أنيـ كانكا قادريف عمى تحقيؽ الميارات األكاديمية كاالجتماعية المستيدفة بنسبة نجاح 
 2مف أصؿ  0عالية , كأكد الباحث أف ىذه السمككيات المستيدفة يمكف تعميميا بنجاح عمى 

%( مف عينة الدراسة كىذه نسبة يمكف قبكليا , كأشارت 72تتجاكز )مشاركيف أم بنسبة 
نتائج الدراسة إلى أف اكتساب ميارات تقرير المصير لـ يتأثر بمدل نسبة الذكاء كيعكد 
السبب في ذلؾ لتجانس نسبة الذكاء لعينة الدراسة ككقكعيا ضمف نطاؽ الفئة ذاتيا , كما 

فة كاف مف شأنو تحسيف مخرجات التعميـ ما بعد أف تأثير التدخؿ في الميارات المستيد
الثانكم كتحسيف جكدة الحياة لمتبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية . كدراسة تشكيك, بممر, كأيمر , 

( بعنكاف ميارات Chou,Palmer,Wehmeyer,& Skorupski,2016كسكركبسكي )
عبلقة بطبيعة عينة تقرير المصير لمتبلميذ ذكم اإلعاقة كعبلقتو ببعض المتغيرات ذات ال

الدراسة . حيث ىدفت إلى تحديد مدل امتبلؾ األفراد ذكم االعاقات لمميارات المتضمنة 
لمفيـك تقرير المصير ) حؿ المشكبلت , تحديد االختيارات , تحديد االىداؼ ( كمقارنتيا 

المراحؿ المتكسطة كالثانكية ب ه( تمميذان كتمميذ,9كتككنت عينة الدراسة ),  ببعض المتغيرات
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كلتحقيؽ ىدؼ ,  ( سنة00-22ككاف مدل اعمارىـ بيف ),  مف ضمنيـ ذكم اإلعاقة الفكرية
حيث تكصمت نتائج الدراسة  ,الدراسة تـ تطبيؽ مقياس ميارات تقرير المصير مقنف عمييـ 

بشكؿ عاـ ,  كاف منخفضان لميرات تقرير المصير  إلى أف مستكل امتبلؾ التبلميذ ذكم اإلعاقة
كأف  ,كأف اكثر الفئات انخفاضا ىـ األفراد ذكم اإلعاقة الفكرية يمييـ ذكم طيؼ التكحد 

التبلميذ في المرحمة الثانكية أفضؿ في تقرير مصيرىـ مف التبلميذ بالمرحمة المتكسطة , 
 باإلضافة إلى ضعؼ التأثير ضمف فركؽ الجنس.

عمى كاقع تقديـ ميرات تقرير المصير  لتعرؼالى ا( 0227كىدفت دراسة أجرىا القريني )
لمتبلميذ ذكم االعاقات المتعددة كأىميتيا ليـ مف كجية نظر معممييـ  , كشممت عينة 

( معممان كمعممة في برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض . كخمصت 252الدراسة عمى )
, كلـ تظير  ذ مازاؿ متكسطان الدراسة إلى أف كاقع تقديـ ميارات تقرير المصير ليؤالء التبلمي

فركؽ ذات داللة احصائية بيف استجابات أفراد العينة تبعان الختبلؼ متغير الجنس , كالمؤىؿ 
العممي , عدد سنكات الخبرة , كمدل الحصكؿ عمى الكرش التدريبية ,كما أعطت ىذه الدراسة 

فردم لمتبلميذ ذكم أىمية عالية لتقديـ ميارات تقرير المصير ضمف البرنامج التربكم ال
 اإلعاقة الفكرية . 

( إلى التعرؼ عمى مستكل سمكؾ تقرير المصير لدل 0227كىدفت دراسة العتيبي )
 .معيقات اكتسابو مف كجية نظر المعمميف كأكلياء األمكر  التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية ك

فكرية . كلتحقيؽ ( مف معممي كأكلياء امكر ذكم اإلعاقة ال050عينة الدراسة مف ) تكتككن
ىدؼ الدراسة استخدمت الباحث استبانة مككنة مف صكرتيف أحدىما مكجية لممعمميف 

كاالخرل مكجية ألكلياء أمكر التبلميذ ذكم اإلعاقة  العامميف في برامج التربية الفكرية
كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى أف مستكل امتبلؾ التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية , الفكرية

كؾ تقرير المصير كاف بدرجة متكسطة في معاىد كبرامج التربية الفكرية , كما دلت لسم
النتائج عمى عدـ كجكد منيج خاص بسمكؾ كميارات تقرير المصير كاعتبار ذلؾ مف 
المعيقات التي يرل أكلياء االمكر كالمعممكف حائبلن دكف تعميـ التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية 

 ميارات تقرير المصير.
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آنفة الذكر ناقشت ميارات تقرير المصير لدل الفئات الخاصة  تالدارسامف المبلحظ أف 
بالغ االثر في تبياف  تالدارساكخصكصان ذكم اإلعاقة الفكرية كالنمائية , كاف لبعض ىذ 

 .تدريب التبلميذ ذكم اإلعاقة عميو لأىمية سمكؾ تقرير المصير كالحاجة الممحة 
 :منهج الدراسة 

لتحقيؽ ىدؼ الدراسة فإف الباحث استخدـ المنيج شبو التجريبي عف طريؽ تصميـ 
 المجمكعة الكاحدة مع اختبار قبمي كبعدم , كذلؾ لتعذر االختيار العشكائي لعينة الدراسة . 

الباحث بإجراء اختبار قبمي لتحديد مستكل امتبلؾ التبلميذ لميارتي تقديـ االختيارات  حيث قاـ
رارات كىي مف ميارات تقرير المصير لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية , يمي ذلؾ ك اتخاذ الق

تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح لتنمية ىاتيف الميارتيف , بعد ذلؾ إجراء اختبار بعدم 
لقياس مدل فاعمية البرنامج التدريبي في إكساب التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية الميارتيف 

 المستيدفتيف.
 :جتمع وعٌنة الدراسة م

مجتمع الدراسة جميع التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية الممتحقيف بالمرحمة الثانكية يشتمؿ 
ػ  مكزعيف عؿ ( ق2029/2002 الدراسي ) ( تمميذان لمعاـ222بمدينة الطائؼ كعددىـ )

تبلميذ مف ذكم ( ,)فكانت العينة أما  . ثبلثة برامج الدمج لمتربية الفكرية بالمرحمة الثانكية
اإلعاقة الفكرية البسيطة الممتحقيف بالصفيف الثاني كالثالث الثانكم ببرامج التربية الخاصة 

ممف كانكا قادريف عمى تمبية متطمبات كشركط اختيار العينة  لمدمج بثانكية ىكازف بالطائؼ
 .التي حددىا الباحث
 :أدوات الدراسة 

 الت الدراسة استخدـ الباحث األدكات التالية :  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاالجابة عف تساؤ 
 ( األداة االولى : مقٌاس الدراسة .1

اـ ق مقياس ميارات تقرير المصير ) ميارة تحديد االختيارات ك ميارة اتخاذا القرارات (
( 09الباحث ببناء كتصميـ مقياس لميارات تقرير المصير المستيدفة كتككنت فقراتو مف )

 ,ككافاالكلية مكزعة بيف ميارتي ) تحديد االختيارات + اتخاذ القرارات ( فقرة في صكرتيا 
تحديد مدل امتبلؾ التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية لميارات تقرير المصير  اليدؼ مف المقياس 

ككذلؾ  ميارة اتخاذ القرارات ( +بالقياس القبمي بيدؼ التشخيص ) ميارة تحديد االختيارات 
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حتفاظيـ ا البرنامج التدريبي , باإلضافة إلى قياس مستكل مدل انتياءبعد  البعدملمقياس 
 .بالميارات المكتسبة بعد فترة مف انتياء البرنامج كيستيدؼ القياس التتبعي 

 ( ػذد فقشاخ كم تؼذ :1زٛث ٕٚضر اندذٔل سقى )

 انؼثاساخ األتؼاد

 11إنٗ انؼثاسج  1يٍ انؼثاسج  يٓاسج ذسذٚذ االخرٛاساخ

 12إنٗ انؼثاسج  11يٍ انؼثاسج  ذخار انقشاساخيٓاسج ا

 الخصائص السيككمترية ألدكات الدراسة .
لمتعرؼ عمى مدل صدؽ أداة الدراسة في قياس ما كضعت ألجمو تـ عرضيا عمى محكميف 

 كما تـ حساب الصدؽ الداخمي باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف كمعامؿ ألفا كركنباخ . 
  :الصدؽ الظاىرم

 عشرة االنتياء مف إعداد الدراسة في صكرتيا االكلية , قاـ الباحث بعرضيا عمىبعد 
كذلؾ لمعرفة مدل مبلئمة األداة لقياس ما اعضاء ىيئة التدريس بالجامعة , محكميف مف 

كضعت مف أجمو , ككضكح عبراتيا كمبلئمتيا لمعالجة أىداؼ الدراسة . كفي ضكء اقتراحات 
قاـ الباحث بأخذ المبلحظات كتنقيح أدكات الدراسة حتى خرجت , المحكميف كمناقشة آراءىـ 

 في صكرتيا النيائية  .
 :صدؽ االتساؽ الداخمي 

لبحث مدل تكفر معيار صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس 
عاقة ( عشريف تمميذان مف ذكم اإل02في صكرتو النيائية عمى عينة استطبلعية مككنة مف )

الفكرية بمدارس الدمج بالمرحمة الثانكية , حيث تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ 
كفيما يمي تفصيبل لمعامؿ بيرسكف لبلرتباط .  عبارة في البعد الكاحد , كالدرجة الكمية لمبعد

 بكبل البعديف كعباراتيما .
 ك يٓاساخ ذقشٚش انًيٛش يغ ( : يؼايم االسذثاط تٛشسٌٕ نؼثاساخ يقٛاط ايرال1خذٔل سقى )

 دسخح  انثؼذ االٔل يٓاسج ذسذٚذ االخرٛاساخ
 يؼايم االسذثاط انؼثاسج يؼايم االسذثاط انؼثاسج يؼايم االسذثاط انؼثاسج

1 *,06,1 5 *,0615 2 *,06,1 

1 *,0611 6 *,06,1 1, *,0600 

1 *,0612  0 *,052, 11 *,0520 

, *,0616 8 *,0685 11 *,06,2 

 (2.22*جميع االرتباطات دالة احصائيان عند مستكل )
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يؼايم االسذثاط تٛشسٌٕ نؼثاساخ يقٛاط ايرال ك يٓاساخ ذقشٚش انًيٛش يغ :  (1خذٔل سقى )

 دسخح انثؼذ انثاَٙ : يٓاسج اذخار انقشاساخ.
 يؼايم االسذثاط انؼثاسج يؼايم االسذثاط انؼثاسج يؼايم االسذثاط انؼثاسج

11 *,068, 12 *,.660 15 *,0580 

1, *,0551 1, *,0612 16 *,.511 

15 *,06,8 11 *,05,1 10 *,0622 

16 *,0611 11 *,061, 18 *,0055 

10 *,050, 11 *,0688 12 *,0586 

18 *,0551 1, *,052, ** *** 

 (2.22*جميع االرتباطات دالة احصائيان عند مستكل )
يقٛاط ايرال ك يٓاساخ ذقشٚش  تٍٛ تؼذ٘ يؼايم االسذثاط تٛشسٌٕ ( : زساب ,خذٔل سقى )

 ٔانذسخح انكهٛحانًيٛش يغ 

 يؼايم االسذثاط انثؼذ و

 *0511, االٔل 1

 *0502, انثاَٙ 1

عد بُ  *تـ حساب معامؿ االرتباط ) بيرسكف ( بيف الدرجة الكمية لممقياس كالدرجة الكمية لكؿ
( , مما يدؿ عمى تمتع البعديف االكؿ ك 2,22مستكل )ا دالة احصائيان عند يكجاءت جميع

 الثاني مف المقياس بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.
 ثبات المقياس : 

مف أكثر الطرؽ شيكعان لتحديد الثبات طريقة ألفا كركنباخ لتحديد االتساؽ الداخمي , 
 كركنباخ . كعميو فقد تـ تطبيؽ اختبار ثبات المقياس بكاسطة معامؿ ألفا 

 (,1انًقٛاط )انؼُٛح انكهٛح ٌ = د( : يؼايالخ أنفاء كشَٔثاش ال تؼا5خذٔل سقى )

 يؼايم أنفا كشَٔثاش ػذد انفقشاخ األتؼاد

 ,082, 11 يٓاساخ ذسذٚذ االخرٛاساخ

 0215, 10 يٓاساخ اذخار انقشاساخ

 0210, 12 انذسخح انكهٛح

متقاربة مف حيث معامبلت الثبات , حيث  يبلحظ في الجدكؿ السابؽ أف عبارات البعديف
( كىك معامؿ الثبات لمبعد الثاني . كيظير أف معامؿ الثبات 0.91بمغت أعمى معامؿ ثبات )

الدراسة  ة( , كىذا يدؿ عمى ثبات أدا0.94ألفاء كركنباخ لمدرجة الكمية لممقياس ىي )
مكانية االعتماد عمييا في تحقيؽ أىداؼ الدراسة .  كا 
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لتنمٌة بعض مهارات تقرٌر المصٌر لدى  البرنامج التدرٌبً   -( االداة الثانٌة :0
 التالمٌذ ذوي اإلعاقة الفكرٌة .  

 األىداؼ الخاصة بالبرنامج : البرنامج التدريبي لتحقيؽ األىداؼ التالية :
 . أف يممؾ التمميذ القدرة عمى تحديد اختياراتو بشكؿ مستقؿ كتحمؿ نتائجيا 
 التمميذ قراراتو بناء عمى ميكلو كرغباتو , كيككف قادران عمى تنفيذىا . أف يتخذ 
 . أف يتحمؿ التمميذ المسؤكلية الناتجة عف قراراتو كيدرؾ نتائجيا المحتممة 

 :مصادر إعداد البرنامج 

لصياغة الخطة  مراجعة المقاييس كاالختبارات التي تضمنت قياس ميارات تقرير المصير 
االطبلع عمى المراجع كالدراسات كاالطر النظرية التي , ك  التربكية كبناء االىداؼ التعميمية

ذكم اإلعاقة الفكرية  المعاقيف ك تناكلت البرامج التدريبية لتنمية ميارات تقرير المصير مع
   خصكصان .

 تحكٌم البرنامج التدرٌبً : 

المحكميف مف المختصيف في  ي عمى مجمكعة مفقاـ الباحث بعرض البرنامج التدريب
كبعرض أدكات البرنامج عمى  ( محكميف .9برامج التربية الخاصة كعمـ النفس بمغ عددىـ )

 .التدريبي المحكميف تـ األخذ بآرائيـ في بعض المقترحات المتعمقة بالبرنامج 
 :االسالٌب اإلحصائٌة ألسئلة الدراسة

 -ة المستخدمة لربطيا  بأسئمة الدراسة كىي كالتالي :حدد الباحث األساليب اإلحصائي
لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  -2

المعيارية كالترتيب لممتكسط الحسابي بعد الحصكؿ عمى الدرجات الخاـ الناتجة مف 
 تطبيؽ االختبار القبمي لميارات تقرير المصير .

حث لئلجابة عف السؤاؿ الثاني باستخداـ اختبار كيمكككسكف لبحث مدل كجكد قاـ البا -0
فركؽ دالة إحصائيا في القياسيف القبمي ك البعدم ألبعاد مقياس ميارات تقرير المصير 
لدل أفراد العينة , كذلؾ بعد حساب المتكسطات الحسابية  كاالنحرافات المعيارية ألبعاد 

 المقياس في القياس البعدم  .
قاـ الباحث باستخداـ اختبار كيمكككسكف لقياس امكانية كجكد  الثالثكأخيران السؤاؿ  -2

فركؽ دالة إحصائيا في القياسيف البعدم كالتتبعي ألبعاد مقياس ميارات تقرير المصير 
لدل أفراد العينة,  كذلؾ بعد حساب المتكسطات الحسابية  كاالنحرافات المعيارية ألبعاد 

 قياس التتبعي باإلضافة إلى القياس البعدم  .المقياس في ال
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 نتائج الدراسة ومناقشتها :

ما مستكل امتبلؾ التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية لميارات تقرير المصير  السؤاؿ االكؿ:
 قبؿ تنفيذ البرنامج ؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
كالترتيب لممتكسط الحسابي بعد الحصكؿ عمى الدرجات الخاـ الناتجة مف تطبيؽ االختبار 

 كفي ما يمي بياف ذلؾ . القبمي لميارات تقرير المصير .
 (:  انًرٕسطاخ انسساتٛح ٔاالَسشافاخ انًؼٛاسٚح ٔانرشذٛة انكهٙ نؼثاساخ انًقٛاط .6خذٔل)

نً انؼثاساخ و
ا

ذٕ ظ
س

 

الَ
ا

شا
ز

ف  ًؼ
ان

اس
ٚ

٘
نً  

ا

رٕ
س ٖ

    

 يشذفؼح 61., ,,0, ٚخراس انرهًٛز انُشاطاخ انرٙ ٚشغة انرطٕع فٛٓا تانًذسسح 1

 يشذفؼح 1,., 1.81 ٚسرطٛغ انرهًٛز أٌ ٚرخز انقشاساخ يؼرًذاً ػهٗ َفسّ 1

 يشذفؼح 51., 1.60 ٚشاس ك انرهًٛز فٙ اخرٛاس األْذاف انًرؼهقح تانثشَايح انرشتٕ٘ 1

 يشذفؼح 1,.1 1.60 إلَداص انؼًم انًكهف تّ ٔٚخراس ازذْا.ٚؼذد انرهًٛز طشقاً  ,

 يشذفؼح ,8., ,1.5 ٚسأل انرهًٛز يشج اخشٖ زال فشهّ فٙ يٕقف يا 5

 يرٕسطح 51., 1.11 ٚخراس انرهًٛز ششٚكّ فٙ األَشطح انرؼهًٛٛح اندًاػٛح 6

 يرٕسطح 81., 1.11 ٚسرطٛغ انرهًٛز أٌ ٚسذد األٔقاخ انًالئًح نّ نإلَداص اػًانّ 0

 يرٕسطح 81., 1.11 ٚشاس ك صيالئّ فٙ طشذ االخرٛاساخ انًرٕفش نٓى فٙ يٕقف يا 8

 يرٕسطح 81., 1.11 أٌ ٚذس ك انريشف انًُاسة ٔغٛش انًُاسة فٙ انًٕاقف انًخرهفح 2

 يرٕسطح 51., 1.11 ٚشاخغ انرهًٛز انقشاساخ انيائثح يٍ غٛشْا تؼذ اَرٓاء انًٕقف ,1

 يرٕسطح 51., 1.11 انرهًٛز يا ٚسراج انّٛ يٍ خذياخٚقشس  11

 يرٕسطح 1,.1 1.11 نذّٚ انقذسج ػهٗ انًثادسج ٔقٛادج انًدًٕػح 11

 يرٕسطح 05., 1.10 ٚسذد انرهًٛز يا ٕٚد ششائّ ُٔٚفق َقٕدِ تانطشٚقح انرٙ ٚشغثٓا 11

 يرٕسطح 05., 1.10 ٚخراس انرهًٛز أسهٕب انرشفّٛ انز٘ ٚشغة االسرًراع تّ ,1

 يرٕسطح 05., 1.10 أٌ ٚكٌٕ انرهًٛز قادساً ػهٗ ذقٛٛى َرائح سهٕكٛاذّ ٔ افؼانّ 15

 يرٕسطح 05., 1.10 ٚشاس ك انرهًٛز يٍ ٚشغة ػُذ اذخارِ  قشاس يا 16

 يرٕسطح 05., 1.10 ٚؼهى انرهًٛز زذٔد قذساذّ ٔايكاَاذّ ٔٚثق تٓا 10

 يرٕسطح 1,., 1.10 ٚؼذل انرهًٛز خطرّ ارا ٔاخٓرّ يشاكم 18

 يرٕسطح 1,., 1.10 ُٚدض انرهًٛز  ػًهّ تذافغ راذٙ دٌٔ انساخح إنٗ ذؼضٚض 12

 يرٕسطح 61., ,,.1 ٚشاس ك انرهًٛز اقشاَّ تانفيم فٙ أزذ انًٓاو انيفٛح انًرازح ,1

 يرٕسطح 82., ,,.1 ٚسذد انرهًٛز انُشاط انز٘ ٚشغة فٙ شغم ٔقد فشاغّ تّ 11

 يرٕسطح 61., ,,.1 ازرٛاخاذّ ٔ ذفضٛالذّ انرٙ ٚشغة تٓاٚسذد انرهًٛز  11

 يرٕسطح 61., ,,.1 ٚشاس ك صيالئّ فٙ نؼة األدٔاس انرٙ ٚسثٓا 11

 يرٕسطح 61., ,,.1 غٛش  يرسشع أٔ يُذفغ ػُذ اذخار انقشاساخ ,1

 يرٕسطح 61., ,,.1 ٚذس ك انرهًٛز  ًٔٚٛض  ذثؼاخ انقشاس انز٘ ٚرخزِ 15

 يرٕسطح 05., 1.81 اٜخشٍٚ ٔٚثذ٘ ٔخٓح َظشِ زٕل يٕضٕع ياُٚاقش انرهًٛز  16

 يرٕسطح 1,., 1.81 ال ًٚكٍ دفؼّ إلَداص  ػًم غٛش يقرُغ تّ 10

 يرٕسطح 51., 1.60 ٚفسش انرهًٛز انيؼٕتاخ انرٙ ٕٚاخٓا ػُذ اذخار انقشاساخ 18

 يرٕسطح 81., 1.60 ٚفرخش انرهًٛز تُفسّ ٔٚزكش اَداصاذّ ٔيا سٛسققّ يسرقثالً  12

 - 060, 1.11 انًؤشش انؼاو -
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كيبلحظ مف النتائج الظاىرة في الجدكؿ السابؽ أف قيـ المتكسطات الحسابية لفقرات 
 2,02( , بينما تتراكح قيـ االنحرافات المعيارية بيف ) 0,22 -7,,0المقياس تتراكح بيف )

( عبارات  5عدد فقرات المقياس التي تمتع بدرجة مرتفعة مف التقدير ) ئت(, كجا2,22-
( ,باقي الفقرات في متكسطة مف الفقرة ) جاءت( , 2,0,2,0,5التي تمثمت في االرقاـ ) 

 (.09حتى الفقرة )
( مف المقياس االساسي 0) ك في المراتب المتقدمة جاءت في المرتبة االكلى عبارة رقـ

( كبدرجة 0,22طات التي يرغب التطكع فييا بالمدرسة ( بمتكسط حسابي )كىي )يختار  النشا
( كىي )يستطيع التمميذ أف يتخذ 27مكافقة مرتفعة , كجاءت في المرتبة الثانية عبارة رقـ )

باإلضافة , ( كبدرجة مكافقة مرتفعة  2,22القرارات معتمدان عمى نفسو(  بمتكسط حسابي )
ارؾ التمميذ معممو في اختيار األىداؼ المتعمقة بالبرنامج ( كىي )  يش2إلى عبارة رقـ )

( كىي 2رقـ ) ةعبار  جاءت( كبدرجة مكافقة مرتفعة .كما 7,.2التربكم ( بمتكسط حسابي )
( كدرجة 7,.2)يعدد التمميذ طرقان إلنجاز العمؿ المكمؼ بو كيختار احدىا.(كبمتكسط حسابي )

 مكافقة مرتفعة .
فكانت العبارة )يختار التمميذ شريكو في األنشطة التعميمية  أما المراتب المتكسطة ,
( كبدرجة مكافقة  متكسطة ك ترتيبيا السادس مف الترتيب 2,22الجماعية( بمتكسط حسابي )

الكمي لعبارات المقياس  . يميا  بنفس المتكسط الحسابي عبارة )يستطيع التمميذ أف يحدد 
ككذلؾ عبارة )يناقش التمميذ اآلخريف كيبدم كجية  األكقات المبلئمة لو لئلنجاز اعمالو( .
( , كعبارة )ال يمكف دفعو إلنجاز  عمؿ غير  0,22نظره حكؿ مكضكع ما( بمتكسط حسابي )

 ( .0,22مقتنع بو( بمتكسط حسابي )
كفقان لما سبؽ , فإف مستكل امتبلؾ التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية لميارات تقرير المصير 

البرنامج يعتبر في مستكل تقدير متكسط  بمؤشر عاـ لممتكسطات بمقدار قبؿ تطبيؽ 
أف مستكل امتبلؾ التبلميذ ذكم ف كعميو(عمى المقياس المستخدـ في ىذه الدراسة .2.02)

,اتخاذ القرارات (كأحد أبعاد ميارات تقرير المصير  اإلعاقة الفكرية ميارتي ) تقديـ االختيارات
بشكؿ عاـ , كيتراكح التقدير بيف عبارات المقياس  ة يعتبر متكسطان المستيدفة في ىذه الدراس

 عمى  مستكياف ىما ) مرتفعة كمتكسطة( .
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كبذلؾ جاءت نتيجة السؤاؿ االكؿ متكافقة مف حيث القراءة الكمية لمدراسة التي تشير إلى 
ع دراسة التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية لميارات تقرير المصير م المتبلؾالمستكل المتكسط 

(Nota ,2007( ككانت عينة الدراسة .)مف كبل الجنسيف مف ذكم صعكبات التعمـ 202 )
كذكم اإلعاقة الفكرية الذيف أظيركا انخفاضان إلى المتكسط عند مقارنة مستكل تقرير المصير 

 .لدييـ كأقرانيـ مف ذكم صعكبات التعمـ
التي بحثت كاقع تقديـ ميارات  ( ,0227كتتفؽ نتائج الدراسة مع نتائج دراسة القريني )

تقرير المصير لمتبلميذ ذكم االعاقات المتعددة مف كجية نظر معممييـ , ككانت نتيجة 
 .الدراسة في صكرتيا العامة تمثؿ المستكل المتكسط في تقديـ ميارات تقرير المصير 

تقرير  ( التي بحثت مستكل سمكؾ0227كتتفؽ نتائج ىذا السؤاؿ كميان ك دراسة العتيبي )
المصير لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية مف كجية نظر المعمميف كأكلياء األمكر, كقد 
أظيرت نتائج الدراسة إلى أف مستكل امتبلؾ التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية لسمكؾ تقرير 

 المصير كاف بدرجة متكسطة في معاىد كبرامج التربية الفكرية .
االنخفاض في مستكل ميارات تقرير المصير عدـ كجكد كيرل الباحث أف مف أسباب ىذا  

خكؼ الكالديف عمى ذلؾ فإف إلى  باإلضافةمنيج خاص لتنمية ميارات تقرير المصير لدييـ 
 ابنيـ يعيقيـ عف تعمـ ىذه الميارات كاالىداؼ المتعمقة بيا .

اإلعاقة ما مدل فاعمية البرنامج التدريبي في اكتساب التبلميذ ذكم السؤاؿ الثاني : 
 الفكرية لميارات تحديد االختيارات كميارات اتخاذ القرار في مجاؿ تقرير المصير ؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
 الستجابة العينة عمى مقياس ميارات تقرير المصير في القياسيف القبمي كالبعدم.

سطاخ انسساتٛح ٔاالَسشافاخ انًؼٛاسٚح نذسخاخ انقٛاط انقثهٙ (: يقاسَح انًر0ٕخذٔل )

 ٔانثؼذ٘ نثؼذ٘ يقٛاط يٓاساخ ذقشٚش انًيٛش
 

 أتؼاد انًقٛاط

 

 انرطثٛق

ػذد 

 انراليٛز
 انًرٕسظ

 

 االَسشاف انًؼٛاس٘

 األٔل
 

 انقثهٙ

 

6 

 

12.60 5.18 

 55., ,51.5 انثاَٙ

 ,8.6 21.10 االخًانٙ نهًقٛاط

  األٔل

 انثؼذ٘

 

 

6 

 

,5.81 ,.81 

 5.85 66.60 انثاَٙ

 2.02 ,111.5 االخًانٙ نهًقٛاط
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( في متكسط 2.25فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ك لبحث مدل كجكد
القياس القبمي ك البعدم لمقياس ميارات تقرير المصير لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية 

, قاـ الباحث باستخداـ اختبار لصالح نتائج القياس البعدم لميارات تقرير المصير 
 لة اإلحصائية . كما في الجدكؿ التالي:( لبحث مستكل الدال  Wilcoxonكيمكككسكف ) 

(: َرائح ذطثٛق اخرثاس ٔٚهكٕكسٌٕ ػهٗ انقٛاسٍٛ انقثهٙ ٔانثؼذ٘ نذسخاخ انراليٛز 8خذٔل )

 رٔ٘ اإلػاقح انفكشٚح  فٙ تؼذ٘ يقٛاط يٓاساخ ذقشٚش انًيٛش:

 
ذد انشذة

نؼ
ا

 

 يرٕسظ انشذة
يدًٕع 

 انشذة
 Zقًٛح 

يسرٕٖ 

 انذالنح

 

 انثؼذ األٔل

 ,,.11 ,1.5 6 انًٕخثحانشذة 

 ,,., ,,., , انشذة انسانثح 16,., 1.10

   , انشذة انيفشٚح

 

 انثؼذ انثاَٙ

 ,,.11 ,1.5 6 انشذة انًٕخثح

 ,,., ,,., , انشذة انسانثح 16,., 1.10

 , , , انشذة انيفشٚح

 

اإلخًانٙ 

 نهًقٛاط

 ,,.11 ,1.5 6 انشذة انًٕخثح

 ,,., ,,., , انسانثحانشذة  10,., 1.11

 , , , انشذة انيفشٚح

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 
لمقياس ميارات تقرير المصير لدل التبلميذ  ( في متكسط القياسيف القبمي ك البعدم2,25)

القياس البعدم لميارات تقرير  لصالح نتائجفي المجمكعة التجريبية  ذكم اإلعاقة الفكرية
, كما يتضح كجكد فركؽ المصير في بعدم ميارات تحديد االختيارات كميارات اتخاذ القرار

 دالة احصائيان بيف القياسيف القبمي كالبعد عمى الدرجة الكمية لممقياس. 
كىذا يدؿ عمى األثر االيجابي لمبرنامج التدريبي لتنمية ميارات تقرير المصير ك التحسف  

 الممحكظ لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية .  
 Fullerton andفيميرتكف كككيف ) كتتفؽ نتائج فاعمية البرنامج التدريبي مع دراسة 

coyne ,1999 ) . تأثير برنامج  الدراسة لبحثت ىدفحيث  رغـ اختبلؼ فئة اعاقة العينة
تربكم يشمؿ نشاطات كأساليب تدريس معينة لمساعدة ذكم طيؼ التكحد في تطكير الميارات 
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( 32تقرير المصير. كقد أجريت الدراسة عمى عينة قكميا )ميارات األساسية كالمعرفية ل
 ( سنة . 16- 28مراىقان مف ذكم اضطراب طيؼ التكحد كأعمارىـ )

 ,Geenen)اىا جييف أجر التكافؽ التاـ بيف نتائج ىذا السؤاؿ كدراسة  ك يرل الباحث
ىدفت إلى التعرؼ عمى اثر برنامج تدريبي في تطكير ميارات تقرير كالتي (   2007,

مف  ( تمميذان تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية2,)كىـ المصير لدل الشباب ذكم اإلعاقة , 
مجمكعتيف متساكيتيف احدىما ضابطة  إلىث كزعكا , حي ضمنيـ األفراد ذكم اإلعاقة الفكرية

( ساعة تدريب في تطكير ميارات تقرير المصير لتحقيؽ 52تمقت )التي كاألخرل تجريبية 
كقد ,  لكبل المجمكعتيفأىداؼ االنتقاؿ المكجة ذاتيان , كتـ تطبيؽ اختبار قبمي كاختبار بعدم 

 كجكدةميارات تقرير المصير قياس مفي  ذات داللة احصائية أظيرت النتائج كجكد فركؽ
 .لصالح المجمكعة التجريبية في القياس البعدم  الحياة 

دراسة سيمكنز_ ريد  جكما أف نتائج الدراسة تتكافؽ في مضمكنيا العاـ إلى ما اشارت نتائ
( التي أكدت تحسف Simmons-reed, Cullen, Day,& Izzo , 2013كزمبلئو )

نتائج التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية  كأف القراءات النيائية لمخطكط البيانية كانت قادرة عمى 
 اثبات التحسف الممحكظ في سمككيات تقرير المصير المستيدفة لدل عينة الدراسة . 

 كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ أف ىنالؾ عددا مف العكامؿ كاالسباب التي ساىمت في الكصكؿ
إلى ىذه النتيجة االيجابية كتصميـ البرنامج التدريبي الذم بني عمى عدد مف االستراتيجيات 
كالفنيات التعميمية المشجعة لزيادة فرص التفاعؿ مع األىداؼ التدريبية , باإلضافة إلى 
تضمنو مياـ تدريبية تتسـ بالتكرار كالمحاكلة كالمساىمة في نقؿ أثر التعمـ عمى المكاقؼ 

كما كأف تطبيؽ ىذه الدراسة مع مراعاة الفركؽ الفردية بيف التبلميذ , كمحاكلة  مفةالمخت
معالجتيا خبلؿ أداء الجمسة , كاشراؾ التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية في النشاطات الجماعية , 
كتككيف انجازات نابعة مف رغبة التمميذ نفسو, ساىـ في تحقيؽ مستكل اجتياز لمقياس 

ف ما قدمكه في القياس القبمي . كما أف تككيف مستكل أداء متقارب بيف البعدم مختمؼ ع
التبلميذ رغـ اختبلفاتيـ الفردية يساىـ في تطكير ثقة التمميذ بنفسو ك كصكلو إلى مستكل 

 االداء المطمكب بكؿ أريحيو .
كذلؾ ساىـ تكزيع الجمسات كتنظيميا باإلضافة إلى عددىا في كبل البعديف مف ميارات 

ير المصير , كالحاؽ جمسة لمراجعة كتكرار ما قاـ التمميذ بالتدرب عميو يساىـ في رفع تقر 
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مستكل اإلتقاف كصقؿ تمؾ الميارات المستيدفة , كىذا ما تؤكد عمية كثير مف الدارسات مف 
أف صياغة االىداؼ التدريبية التي يمكف تحقيقيا , كبناء محتكل لمدرس يمكف أف يسيـ في 

تبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية مف الناحية التدريبية ك الميارية . باإلضافة إلى تحسيف أداء ال
أف تطبيؽ جمسات البرنامج التدريبي غالبان في فصكؿ برامج الدمج لممرحمة الثانكية كالخدمات 
الممحقة بيا ساىـ بشكؿ كبير في تككيف بيئة مقاربة لما أعتاد عميو التمميذ في تمبية 

 ية .احتياجاتو التربك 
ما مدل فاعمية البرنامج التدريبي في اكتساب التبلميذ ذكم اإلعاقة السؤاؿ الثالث : 

الفكرية لميارات تحديد االختيارات كميارات اتخاذ القرار في مجاؿ تقرير المصير بعد 
 مركر ثبلثة أسابيع مف االنتياء مف تطبيؽ البرنامج التدريبي ؟

ات تقرير المصير عمى عينة الدراسة بعد مضي قاـ الباحث بإعادة تطبيؽ مقياس ميار 
 ثبلثة أسابيع مف انتياء البرنامج التدريبي ك مقارنة المتكسطات كاالنحرافات المعيارية بينيما.

( : انًرٕسطاخ انسساتٛح ٔاالَسشافاخ انًؼٛاسٚح نذسخاخ انقٛاط انثؼذ٘ ٔ انررثؼٙ  ,1خذٔل )

 ٛز رٔ٘ اإلػاقح انفكشٚحػهٗ يقٛاط يٓاساخ ذقشٚش انًيٛش نذٖ انرالي
 االَسشاف انًؼٛاس٘ انًرٕسظ انؼذد انقٛاط األتؼاد

  األٔل

 انررثؼٙ

 

6 ,6.5, 5.11 

 5.81 66.11 6 انثاَٙ

 2.22 111.81 6 اخًانٙ انًقٛاط

  األٔل

 انثؼذ٘

 

6 ,5.81 ,.81 

 5.85 66.60 6 انثاَٙ

 2.02 ,111.5 6 اخًانٙ انًقٛاط

عند مبلحظة نتائج الجدكؿ السابؽ نجد أف متكسط الدرجة الكمية لممقياس كمتكسط االبعاد 
في القياس البعدم تتساكل كما يقابميا في االختبار التتبعي , مما يؤكد فاعمية البرنامج 
التدريبي كبقاء أثره حتى بعد مضي ثبلثة أسابيع دراسية . كلتحديد ما إذا كانت ىنالؾ فركؽ 

في القياسيف  ةلة احصائية بيف متكسطات نتائج التبلميذ في المجمكعة التجريبيذات دال 
 :البعدم كالتتبعي عمى مقياس ميارات تقرير المصير تـ استخداـ اختبار كيمكككسكف كما يمي
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ٔانثؼذ٘ نذسخاخ   ( : َرائح ذطثٛق اخرثاس ٔٚهكٕكسٌٕ ػهٗ  انرطثٛقٍٛ انررثؼ11ٙخذٔل )

 انراليٛز رٔ٘ اإلػاقح انفكشٚح  فٙ يقٛاط يٓاساخ ذقشٚش انًيٛش

 انؼذد انشذة انًسأس
يرٕسظ 

 انشذة

يدًٕع 

 انشذة
 Zقًٛح 

يسرٕٖ 

 انذالنح

انثؼذ 

 األٔل

 

 ,11.5 1.11 , انشذة انًٕخثح

 ,1.5 ,1.5 1 انشذة انسانثح 16., ,1.1

 1 انشذة انيفشٚح
  

 انثؼذ

 انثاَٙ

 

 ,,.8 ,,., 1 انشذة انًٕخثح

 ,,.11 1.15 , انشذة انسانثح 52., ,5.,

 , انشذة انيفشٚح
  

انذسخح 

 انكهٛح

 ,6.5 1.15 1 انشذة انًٕخثح

 ,1.5 1.05 1 انشذة انسانثح 58., 55.,

 1 انشذة انيفشٚح
  

 تشير نتائج الجدكليف السابقيف إلى :
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف نتائج االختباريف البعدم ك التتبعي في البعد االكؿ 

 كىك بعد ميارة تحديد االختيارات  .
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف نتائج االختباريف البعدم ك التتبعي في البعد الثاني 

 مف المقياس كىك بعد ميارة اتخاذ القرارات .
ؽ ذات داللة احصائية بيف نتائج االختباريف البعدم ك التتبعي في الدرجة الكمية ال تكجد فرك
 لممقياس . 

يبلحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف أداء التبلميذ في االختبار البعدم عند 
مقارنتو بنتائج االختبار التتبعي بعد مضي ثبلثة أسابيع مف انتياء الدراسة , كىذا يدؿ عمى 

 ة أثر البرنامج التدريبي لتنمية بعض ميارات تقرير المصير . فاعمي
             كذلؾ تتشابو نتائج السؤاؿ بالرغـ مف اختبلؼ العينة مع دراسة فالتركف كاخركف 

 (Fullerton & etc ,1999  )ىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير برنامج تربكم يشمؿ  التي
نشاطات كأساليب تدريس معينة لمساعدة ذكم طيؼ التكحد في تطكير الميارات األساسية 

تضمنت الدراسة مشاركة األسر بقراءة تقييمو قبمية كبعدية ,ك  كالمعرفية لتقرير المصير
نتائج الدراسة أف سمكؾ التكجيو أظيرت ك  كتتبعية حكؿ مستكل ابنيـ كمياراتو كمدل تطكره .

,ك أف  كاف أكثرىا ارتفاعان في النشاطات المتضمنة لمدراسة كالتحكـ الذاتي كاالستقبللية الذاتي
غالبية التبلميذ كانكا أكثر قدرة عمى تحديد سمككياتيـ كتنفيذىا خصكصان ما يتعمؽ بأىدافيـ , 
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دريج في كقت الفيـ كاالستيعاب , كتكامؿ كأف أىـ التحديات التي كاجييا التبلميذ تتركز بالت
المعمكمات ,كالتنظيـ , كالتخطيط المستقؿ , كما كأظيرت نتائج القراءة التتبعية التي قامت بيا 

بيف التقييـ البعدم كالتتبعي عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان االسرة بعد مضي ثبلثة اشير إلى 
كاالستراتيجيات لتنمية  تطبيؽ بعض االنشطة بكالتبلميذ الستمرارية االسرة  ذلؾ عزل. ك يَ 

 حتى بعد انتياء الدراسة .ميارات تقرير المصير 
 ,Geenen) كاخركف جينيف تتفؽ الدراسة في نتيجتيا عف ىذا السؤاؿ كدراسة أجرىاك  

etal ,2007   )التي ( ىدفت إلى التعرؼ عمى اثر برنامج تدريبي بعنكافMy life  )تطكير ل
( تمميذان تـ 2,المصير لدل الشباب ذكم اإلعاقة , حيث بمغ عدد العينة ) ميارات تقرير

لى مجمكعتيف متساكيتيف احدىما ضابطة كاألخرل  اختيارىـ بطريقة عشكائية , حيث كزعكا كا 
( ساعة تدريب في تطكير ميارات تقرير المصير لتحقيؽ أىداؼ االنتقاؿ 52تجريبية تمقت )

ختبار قبمي كاختبار بعدم كاختبار متابعة بعد سنة .كقد أظيرت المكجة ذاتيان , كتـ تطبيؽ ا
, النتائج كجكد فركؽ في ميارات تقرير المصير كنكعية الحياة لصالح المجمكعة التجريبية 

باإلضافة لذلؾ فإف اختبار المتابعة بعد مضي سنة مف انتياء البرنامج التدريبي اظير تقارب 
   مما يعني متانة كقكة مخرجات ىذا البرنامج  .ممحكظان كنتائج االختبار البعدم 

كيرل الباحث أف السبب في ذلؾ يعكد لتنظيـ الجمسات التدريبية كالكسائؿ المستخدمة 
فييا, التي شممت عمى ممارسة االىداؼ التدريبية لمجمسات عمى خبرات أكثر مطابقة كقربان 

اؼ اذا ما كضع في نفس المكقؼ مرة لمكاقع باإلضافة إلى قدرة التمميذ عمى تحقيؽ ىذه االىد
مثبلن مرتبطة بالخبرات المعيشية أكثر منيا بالمكاقؼ التعميمية ,  تأخرل . فميارة اتخاذ القرارا

كاستخداـ بعض الجمسات ذات االرتباط بالمسؤكلية مثبل إلى مكاقؼ خارج الفصؿ , كتحديد 
قائمة التسكؽ مثبل كالمبالغ الكافية ليا كنحكه . فالخبرات المباشرة كالتي يتاح لمتمميذ فييا 

ستجابة التي يرغب بيا مع نكع مف الدعـ كالتغذية الراجعة تككف تمقي التعميمات كتقديـ اال
أكثر عرضة لمبقاء مف تمؾ الميارات التي تتسـ بالمباشرة كالتدخؿ التصحيحي أثناء تقديـ 
االستجابة باإلضافة لذلؾ فإف مساىمة ىذه االنشطة كنقؿ أثر التعمـ عمى المكاقؼ الحية  

 لمتعممة ىدفان لو.الذم يجعؿ مف استمرارية الميارة ا
 
 

 



 ................. فَاػهٛحُ تشَايٍح ذذسٚثٙ نرًَُٛح تؼض يٓاساخ

- 220 - 

 توصٌات الدراسة :

في ضكء المعطيات الناجمة عف نتائج الدراسة , يقترح الباحث مجمكعة مف التكصيات 
 ىي  : ك مف قبؿ الميتميفكالمقترحات البحثية التي يأمؿ أف تجد دكرىا في التطبيؽ 

م اإلعاقة التأكيد عمى الحاجة الماسة لتعميـ ميارات تقرير المصير كصقميا لدل ذك 
الفكرية في مختمؼ المراحؿ التعميمية , كيستمـز  ذلؾ أف ُيضمف القائمكف عمى صياغة 
المناىج الدراسية مناىج ىذه الفئة ميارات كأىداؼ لتقرير المصير مف شأنيا أف تساىـ في 

 اتكاليتيـفي الحياة كتقمؿ مف  االستقبلليةتحقيؽ مفيكـ االعتماد عمى الذات كرفع سقؼ 
 عمى اآلخريف لدل أفراد ىذه الفئة خصكصان بعد انتيائيـ مف المرحمة الثانكية .

المصير  تبني مكضكع تقرير فيتكريس الجامعات ممثمة في أقساـ التربية الخاصة دكرىا 
 المنح البحثية ألعضاء ىيئة التدريس بيا .كمياراتو المختمفة في 

مف ىـ عمى رأس الخدمة عمى صياغة تكجيو كتدريب معممي برامج التربية الفكرية م
 باإلضافةكتضميف أىداؼ تربكية تخدـ تحقيؽ مستكل متقدـ مف ميارات تقرير المصير , 

تصميـ برامج تدريبية تتضمف مساعدة التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية عمى تنمية ميارات تقرير 
 المصير .

ف غير المتكقع أف الكقت الذم تكعية األسرة بدكرىا المحكرم في تنمية ىذه الميارات , فم
يمضيو التمميذ بالمدرسة كفيؿ بتعمـ جميع ما يحتاجو بحياتو , خصكصان تمؾ الميارات 

 المتعمقة بقدرة التمميذ عمى تقرير مصيره كالعيش باستقبللية .
مساعدة التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية عمى اكتساب كتنمية ميارة تحديد االختيارات ككذلؾ 

 خاذ القرار عف طريؽ تنمية ممارسة المعمميف كتبلميذىـ في االنشطة المختمفة .ميارة أت
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 ( .سيككلكجيو التنشئة االجتماعية , عماف : دار المسيرة .0220أبك جادك , صالح محمد )
ذكم (. ميارات تقرير المصير كعبلقتيا بجكدة الحياة لدل المراىقيف 0227اسماعيؿ , ىالة خير .)

 . 05-2, 2اإلعاقة الفكرية البسيطة . مجمة التربية الخاصة ,جامعة الزقازيؽ .
(. اإلعاقة العقمية كميارات الحياة في ضكء نظرية 0222االماـ ,محمد صالح , الجكالدة , فؤاد عيد)

 العقؿ ,عماف : دار الثقافة .
مج كمعاىد التربية الخاصة . الرياض (. القكاعد التنظيمية لبرا2000االمانة العامة لمتربية الخاصة )

 : مطابع االدارة العامة لمتربية الخاصة .
 ( .التدريس لذم اإلعاقة الفكرية .عماف : دار المسيرة .0222الحازمي , عدناف )

(. اإلعاقة العقمية دليؿ المعمميف كأكلياء األمكر, عماف: دار  0227الحازمي , عدناف ناصر ) 
 الفكر.

( . مستكل امتبلؾ الطمبة ذكم اإلعاقة البصرية لميارات ,022المصرم ,أماني .)حمداف , محمد .
جسر , مج  –تقرير المصير مقارنة بأقرانيـ المبصريف .مجمة المعيد الدكلي لمدراسة كالبحث 

 .0, ع  0
(. مناىج كأساليب التدريس في التربية الخاصة . العيف 0225الخطيب , جماؿ , ك الحديدم ,منى )

 ر الفبلح.: دا
 (. مقدمة في اإلعاقة العقمية . عماف : دار كائؿ لمنشر .0222الخطيب , جماؿ محمد )
 (. أسس التربية الخاصة . الدماـ : مكتبة المتنبي.0222الخطيب , جماؿ محمد )

  ( .مدخؿ إلى اإلعاقة العقمية , عماف : دار الفكر.0222الركساف , فاركؽ )
. ميارات تقرير المصير كالتخطيط المكجو ذاتيان لمنساء ذكات اإلعاقة (0220الزبكف , ايماف خميؼ )

 في االردف . رسالة دكتكراه غير منشكرة .كمية الدراسات العميا , الجامعة االردنية .
(. مؤشرات تقرير المصير في برامج 0220الزبكف , ايماف خميؼ ,ك الصمادم , جميؿ محمكد )

 2ة الدراسات التربكية كالنفسية , جامعة السمطاف قابكس ,التربية الخاصة في االردف . مجم
(0, )222-207. 

 (. تعميـ االطفاؿ المتخمفيف عقميان .عماف :دار الفكر لمنشر كالتكزيع .2995الزيكد , نادر فيمي )
(. فاعمية برنامج تدريبي لتحسيف نطؽ 0227الشرماف , كائؿ محمد , بشاتكه , محمد عثماف)

لذكم صعكبات التعمـ االكاديمية . مجمة العمـك التربكية كالنفسية .البحريف  الحركؼ اليجائية
22 (0 ,)222- 202. 
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(.التخمؼ العقمي )االسباب , التشخيص , البرامج ( .القاىرة : دار 2997الشناكم , محمد محركس)
 غريب .

 لمنشر كالتكزيع .( . المدخؿ إلى التربية الخاصة . عماف , دار صفاء 0229عبيد , ماجدة السيد )
( .عمـ  0222العتـك , عدناف , عبلكنة , شفيؽ , الجراح , عبدالناصر , أبك غزاؿ , معاكية )

 النفس التربكم النظرية كالتطبيؽ , عماف : دار المسيرة لمنشر .
(. تقرير المصير لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة الفكرية كمعكقات اكتسابو. 0227العتيبي, عذارم ناشي )

 الة ماجستير غير منشكرة ( . مكتبة الممؾ سمماف المركزية , جامعة الممؾ سعكد.)رس
لمقياس  ( . الخصائص السيككمترية0222عمي , جماؿ , طاحكف , حسف , عبدالغني , ياسميف )

تقرير المصير لدل تبلميذ مرحمة التعميـ االساسي في البيئة المصرية , مجمة كمية التربية 
 .907-299(,0)22,جامعة عيف شمس ,

(.كاقع تقديـ ميارات تقرير المصير لمتبلميذ ذكم االعاقات المتعددة 0227القريني , تركي عبداهلل )
. 027-292(,0,)22ـ التربكية كالنفسية ,كأىميتيا مف كجية نظر معممييـ . مجمة العمك 

 البحريف .
 في الفكرية التربية كبرامج معاىد تبلميذ عند التكيفي السمكؾ  ميارات( 0222. )حسيف ٫المالكي
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