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Abstract:  

The current study aimed to examine self-determination skills that teachers 

promote to their students, and the importance of these skills for students with 

intellectual disabilities. To achieve the purpose of the study, the researcher 

utilized the descriptive method and used the survey as a tool to collect 

information. The sample of the study consisted of 72 middle and high school 

teachers in Riyadh city. 

The study revealed that teachers promote self-determination skills to their 

students with intellectual disabilities with a high mean of 3.58, and the findings 

of the study indicated that teachers are aware of the importance of self-

determination skills with a very high mean of 4.5. The results of the study also 

illustrated that there were statistically significant differences between the 

participants regarding promoting self-determination skills based on the 

differences in school levels (i.e., middle vs. high school). There were no 

statistically significant differences involving the practice of promoting self-

determination skills when other variables were taken into account (such as 

gender, teachers' academic degree, educational settings, and years of 

experience). The findings also showed that there were statistically significant 

differences between the teachers' responses regarding the importance of self-

determination skills based on the differences in gender, teachers' academic 

degree, educational settings, and years of experience. There were no statistically 

significant differences based on the school levels. 

Keywords: self-determination skills, successful transition to post-school, 
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املصري لدعم االنتقاِل الناجح ملرحلة ما بعد املدرسة للطالِ  تعزيُز مهارات تقرير . (2022)املالكي، حسني. 

 282 – 251 (،1) 8. جملة العلوم الرتبوية، ذوي اإلعاقِة الفكريَِّة

 

تعزيُز مهارات تقرير املصري لدعم االنتقاِل الناجح ملرحلة ما بعد املدرسة للطالِ  

 ذوي اإلعاقِة الفكريَِّة

 (1)د. حسني بن علي املالكي

 املستخلص:

مهارات تقرير املصري للطالِب ذوي مدى تعزيز هدفِت الدراسُة احلالية إىل التعّرف على 

اإلعاقة الفكريَّة، ومستوى أهميتها هلم من وجهة نظر املعّلمني واملعّلمات يف مدينة الرياض. 

ستبانة كأداٍة استخدم الباحث املنهَج الوصفيَّ املسحيَّ معتمًدا على اال ؛ولتحقيق أهداف الدراسة

املرحلتني املتوّسطة ومرحلة  معّلًما ومعّلمة يف 82جلمع البيانات، وقد بلغت عّينة الدراسة حوالي 

 .)الثانوية( الربنامج الرتبوي التأهيلي

لقد كشف ت نتائُج الدراسة أّن معّلمي ومعّلمات الرتبية الفكرّية يعززون مهارات تقرير 

، وتوصَّلت أيًضا إىل أّن 3.58املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية بدرجٍة عاليٍة ومبتوسط حسابي 

، 4.5 ابياملعّلمني واملعّلمات يدركون أهمية مهارات تقرير املصري بدرجة عالية جدًّا ومبتوّسط حس

فروٍق ذات داللة إحصائّية بني متوّسطات استجابات عّينة الدراسة حول  كما بّينِت النتائُج وجوَد

مهارات تقرير املصري، واليت ترجع الختالف املرحلة الدراسية، إال أنَّها مل تكشف عن  تعزيزمدى 

ر، مثل: )اجلنس، املؤهل وجود فروٍق ذات داللة إحصائيَّة يف بقيَّة املتغيِّرات حول هذا احملو

، وعدد سنوات اخلربة(، لكنَّها كشفت عن وجود فروٍق ذات داللة املكان الرتبويالدراسي، 

إحصائّية بني متوّسطات استجابات املعّلمني واملعّلمات حول حمور أهمية مهارات تقرير املصري تبًعا 

وات اخلربة، ومل جتد الدراسُة ، وعدد سناملكان الرتبويلــ: اختالف اجلنس، املؤهل الدراسي، 

 فرًقا يف هذا احملور يف املرحلة الدراسية.

، الطالُب ذوو اإلعاقة االنتقاُل الناجُح ملرحلة ما بعد املدرسةتقريِر املصري،  كلمات مفتاحية:

  الفكريَّة.

                                                           
 h.almalky@psau.edu.sa أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك، جامعة األمري س ام بن عبدالعزيز:  (1)
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 :امُلقدمة

اكتسب تقرير املصري حديًثا أهميًة كبريًة من حيث املفهوم يف جمتمع ذوي اإلعاقة، 

تعزيُز مهارات تقرير املصري للطالب إذ يعترب وأصبح عنصًرا بارَز األهميَِّة يف جمال الرتبية اخلاّصة؛ 

 ما بعدها عمليَّة االنتقال من احلياة املدرسيَّة إىليف ذوي اإلعاقة الفكرية من أفضل املمارسات 

(Test et al., 2009) ؛ إذ تعطي الطالب ذوي اإلعاقة احلقَّ يف توجيه حياتهم اخلاصَّة. ويربُز ذلك

ملهارات تقرير املصري جليًّا يف مرحلة ختطيط وتقديم اخلدمات االنتقالية اليت تستند إىل املهم الدور 

هذا اهلدف؛ جيُب على الطالب أن احتياجاِت الطالب ومراعاِة اهتماماتهم وتفضيالتهم. ولتحقيق 

يكونوا على استعداٍد تام للُمشاركة يف التخطيط ملستقبلهم؛ إال أنَّ تقريَر املصري ال يتحقَّق جملرد 

أْن ميلك الفرد بعَ  املعارف واملهارات املطلوبة؛ لذا فمن املهم أيًضا أن يوفَر األشخاص واملؤسسات 

 Aberyعلى تقرير املصرِي وتقديم الفرص والدعم الالزم )الرئيسة يف حياة الشخص سياًقا يساعد 

& Stancliffe, 1996.) 

لطالب ذوي اإلعاقة ل املهاراِت املرتبطة  بتقرير املصري تعزيزوقد أثبتِت الدراسات أنه ميكُن 

Algozzine, Browder, Karvonen, Test, & Wood, 2001) ؛ فقد الحظ ميسون وآخرون)

(Mason et al., 2004)   أنَّ املشاركة الفعَّالة يف عملية ختطيط االنتقال تزيُد من فرص الطالب

 إىل أنَّ  (Test et al., 2004)للمشاركة يف أنشطة تقرير املصري، كما أشار تيست وآخرون

ت الفرصة الستخدام املهارات ذا متنحهمالطالب يف اجتماعات الربنامج الرتبوي الفردي  ةشاركم

الصلة بتقرير املصري، مثل: املطالبة باحلقوق الذاتية، الوعي الذاتي، االستقالل الذاتي، اختاذ 

 القرارات، حتديد األهداف.

   ُمشكلة الدراسة:

على الرغم من االهتمام بالطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من ناحية دجمهم يف فصول ملحقة 

باملدارس العادية، ومن ناحية عدد الربامج املستحدثة هلم، إال أن ذلك االهتمام قد يركز على 

اجلانب األكادميي ويهمل مهارات مهمة مثل مهارات تقرير املصري. وقد أشارت دراسة ليكاردو 

إىل عدم إدراك بع  املعلمني ألهمية هذه املهارات  (Licardo & Schmidt, 2016) ومشيدت

وعدم تعزيزها بصورة كافية مما ينعكس سلبًا على قدرة الطالب يف مواجهة متطلبات احلياة 

وخاصة بعد إنهاء املراحل الدراسية وتوقف تلقي الدعم من املدرسة. كما أشارت العديد من 
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اإلجيابي على مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة يف امتالك مهارات تقرير املصري  الدراسات إىل تأثري

املهارات اليت جتعلهم قادرين على التخطيط للمستقبل، واختاذ القرارات املناسبة، ووضع األهداف 

 Soresi et) االنتقال من املدرسة الثانوية ملا بعدها بسهولة والعمل على حتقيقها، وزيادة فرص جناح

al., 2011; Wehmeyer, Agran, & Hughes, 2000; Chirkov et al., 2003 ملا (. ونظًرا

أشارت له بع  هذه الدراسات األجنبية من وجود قصور لدى املعلمني يف تعزيز مهارات تقرير 

جاءت هذه الدراسة هذه املهارات للطالب،  هميَّة، وأل(Licardo & Schmidt, 2016) املصري

 ومستوى إدراكهم ألهميتهاهارات تقرير املصري ملاملعلِّمني واملعلِّمات  عزيزتمدى لتتعرف على 

وبعبارة أخرى، ميكن صياغة ُمشكلة  .يف مدينة الرياض ذوي اإلعاقة الفكريةمن  هملطالب

التساؤل التالي: هل يعزز املعلمون واملعلمات مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الدراسة يف 

 ما مدى أهمية تعزيز هذه املهارات من وجهة نظرهم؟الفكرية؛ و

 أسئلُة الدراسة:

ما مدى تعزيز مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة من وجهة نظر معّلمي  .1

 ومعّلمات الرتبية الفكريَّة يف املرحلتني املتوّسطة ومرحلة الربنامج الرتبوي التأهيلي )الثانوية(؟

مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة من وجهة نظر معّلمي ما مستوى أهمية  .2

 ومعّلمات الرتبية الفكرية يف املرحلتني املتوّسطة ومرحلة الربنامج الرتبوي التأهيلي )الثانوية(؟

( بني متوّسطات استجابات املعّلمني 0.06هل يوجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3

حمور مدى تعزيز مهارات تقرير املصري، وكذلك حمور أهمية مهارات تقرير  واملعّلمات حول

 املصري تبًعا الختالف اجلنس واملؤهل الدراسي واملكان الرتبوي وسنوات اخلربة؟

 أهداف الدراسة: 

 تتعرَّف على ما يلي:  جاءت هذه الدراسة لكي

الفكريَّة من وجهة نظر معّلمي مدى تعزيز مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة  .1

 .()الثانوية ومعّلمات الرتبية الفكريَّة يف املرحلتني املتوّسطة ومرحلة الربنامج الرتبوي التأهيلي

مستوى أهمية مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة من وجهة نظر معّلمي  .2

 .()الثانوية لة الربنامج الرتبوي التأهيليومعّلمات الرتبية الفكرية يف املرحلتني املتوّسطة ومرح
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( بني متوّسطات 0.06فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الكشف عمَّا إذا كان هناك .3

استجابات املعلِّمني واملعلِّمات حول حمور مدى تعزيز مهارات تقرير املصري، وكذلك حمور 

ؤهل الدراسي، املكان الرتبوي، أهمية مهارات تقرير املصري تبًعا لــ: اختالف اجلنس، امل

 سنوات اخلربة.

 أهمية الدراسة: 

  األهميَّة النظريَّة: :أواًل

أن تكون إضافة مهمة للمكتبة العربية، وللمعلمني واملعلمات على وجه هذه الدراسة تأمل 

 نظرًا ألنها تبحث موضوع يف غاية األهمية للطالب والذي مل يتم التطرق له بالدراسة  اخلصوص

مع معلمي ومعلمات الرتبية الفكرية. ومن املتوقع أن تساهم الدراسة يف  -يف حدود علم الباحث–

تزويد أصحاب القرار ومدراء املدارس واملعلمني واملعلمات مبعلومات مهمة حول مدى تعزيز مهارات 

 .تقرير املصري وأهميتها من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرتبية الفكرية يف مدينة الرياض

 األهميَّة التطبيقيَّة: :ثانيًا

أصحاب القرار يف وزارة التعليم ويف إدارة الرتبية اخلاصة  تأَمل هذه الدراسة أن تساعَد

، كما تأمل الدراسة احلالية تعزيز مهارات تقرير املصري لطالبهمعلى املعلِّمني واملعلِّمات بتدريب 

ية يف اجلامعات السعودية بالرتكيز على هذه أن تقوم برامج إعداد معلمي ومعلمات اإلعاقة الفكر

املهارات بإضافة مقررات تدرب طالبها عليها وعلى اسرتاتيجيات تعزيزها عند ذوي اإلعاقة 

 الفكرية.

 :حدود الدراسة

 احلدود املكانّية: 

اقتصر تطبيق الدراسة احلالّية على معاهد الرتبية الفكرّية والربامج امللحقة مبدارس التعليم 

 ام يف املرحلتني املتوسطة والثانوّية مبدينة الرياض.الع

 احلدود الزمنية:

 .هـ1439/1440 مت إجراء هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
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 احلدود املوضوعية:

اليت تدعم االنتقال الناجح ملرحلة مهارات تقرير املصري  تعزيزعلى احلالية الدراسة  ركزت

 الفكرّية.املدرسة للطالب ذوي اإلعاقة  دما بع

 :مصطلحات الدراسة

 فيما يلي تعريف مصطلحات الدراسة:

 :تقرير املصري

مزيج  من املهاراِت واملعارِف واملعتقداِت اليت متكِّن الفرد من االخنرايف يف سلوك موجَّه حنو 

اهلدف، ذاتي التنظيم، والسلوك املستقل. ففْهُم َمواطن القوَّة والقيود إىل جانب اإلميان بالذات بأنها 

على أساس هذه املهارات قادرة وفعَّالة أمران أساسيان لتقرير املصري، وعندما يتصرَّف األفراُد 

واملواقف؛ فإنهم يتمتعون بقدرة أكرب على السيطرة على حياتهم واالضطالع بدور البالغني 

 (.(Field, Martin, Miller, Ward, & Wehmeyer, 1998الناجحني يف جمتمعنا 

ته من يعّرفها الباحُث إجرائيًّا على أنها قدرة الفرد على االختيار واختاذ القرارات حول حياو

 دون تدخالت خارجيَّة مؤّثرة.

 :الناجُح ملرحلة ما بعد املدرسة االنتقاُل

يعّرفه الباحث بأنه قدرُة الطالب على التكيُِّف وحتقيِق احلّد األدنى من النجاح يف اجملاالت 

ياة اليت ميكن أن تتاح له بعد التخرُّج، مثل: التعليم ما بعد الثانوي، التدريب املهين، التوظيف، احل

 املستقلة، املشاركة اجملتمعية.

 :الطالُب ذوو اإلعاقة الفكريَّة

واليت  ،التكيفي والسلوك الوظيفي لعقلياملحوظ يف كل من األداء  باخنفاض يتصفون

لفرد الثامنة عشرة ا. وهذه اإلعاقة تظهر قبل بلوغ والتطبيقيةاملهارات املفاهيمية واالجتماعية  تغطي

 .(AAIDD, 2007) من عمره

يعّرفهم الباحث إجرائيًّا يف هذه الدراسة بأنهم الطالب امللتِحقون مبعاهِد وبرامِج الرتبيِة و

والذين ترتاوح درجات ، ()الثانوية الفكريَّة يف املرحلتني املتوّسطة ومرحلة الربنامج الرتبوي التأهيلي

 .للذكاء وكسلر مقياس على درجة 80-66 ذكائهم بني
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 :اإلطار النظري

تؤّثر شدُة اإلعاقة ونوُعها على قدرة الفرد من ذوي اإلعاقة الفكرّية على امتالك مهارات 

تقرير املصري، وقد أشارت عدد من الدراسات إىل أنَّ إعاقات الطالب وقدراتهم تؤّثر على فرصهم 

 ,Carter, Owens)يف اكتساب مهارات تقرير املصري )كارتر، أوينز، ترينر، صن، و سويدن 

Trainor, Sun, & Sweden, 2009)  ،؛ فقد كشفت دراسة كارتر، ترينر، أوينز، سويدن

. أنَّ الطالَب ذوي املهارات (Carter, Trainor, Owens, Sun, & Sweden, 2010)وصن 

الوظيفيَّة واالجتماعيَّة والتواصليَّة املتدّنية )مثل ذوي اضطراب طيف التوحُّد واإلعاقات املتعّددة 

عاقة الفكرّية الشديدة( واجهوا صعوبات يف اكتساب املهارات املتعلِّقة بتقرير الشديدة واإل

 املصري، وكانت فرُصهم أقّل يف ممارسة تقرير املصري.

 :أهمية تقرير املصري

ُيعترُب تقريُر املصري واحًدا من أهم املهارات الضروريَّة إلعداد الطالِب ذوي اإلعاقة ملواجهة 

مهارات تقرير املصري يف احلاجة ألن يكوَن الطالُب قادرين على التخطيط احلياة، وتربز أهمية 

ملستقبلهم فيما يتعلَّق مبرحلة ما بعد الدراسة، وبالتالي فإنَّ َمن ميتلك مهارات تقرير مصرٍي جيدة 

يستطيع املشاركة النشطة يف عمليات التخطيط واالنتقال، وقد أشار شوجرن، ومياير، باملر، 

إىل أنَّ   (Shogren, Wehmeyer, Palmer, Rifenbark, & Little, 2015)ليتلريفنبارك، و

تعزيز تقرير املصري يؤدي إىل نوعية حياة أفضل، وإىل خمرجات أفضل للكبار )مثل: العيش 

املستقل، التعليم بعد الثانوي، العمل(. وملا هلذه املهارات من أهمية بالغة؛ فإنه ينبغي أن يبدأ تعزيز 

قريَر املصري يف مرحلة مبكرة من خالل األسرة، ثم مع دخول الطالب املدرسة  يف املرحلة مهارات ت

 االبتدائيَّة، ويستمر تلقي هذه املهارات يف املراحل الالحقة. 

وقد أظهرِت الدراسات أنَّ الطالَب ذوي اإلعاقة الذين أنهوا املدرسة الثانوية مبهارات تقرير 

لية مبرتني من أقرانهم الذين لديهم مهارات تقرير مصري ضعيفة يف مصري جيدة كانوا أكثر احتما

(، كما Wehmeyer & Palmer, 2003احلصول على عمل خالل السنة األوىل بعد التخرُّج )

(، (McGuire & McDonnell, 2008ارتبط تعزيز تقرير املصري بزيادة املشاركة اجملتمعيَّة 

، وزيادة نوعيَّة احلياة Anctil, Ishikawa, & Scott, 2008)والنجاح يف التعليم ما بعد الثانوي )

(Lachapelle et al., 2005.) 
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 :مكوِّنات تقرير املصري

مهارات تقرير  (Wehmeyer, Agran, & Hughes, 1998) أقران، وهيوز ،حّدد ومياير

األهداف املصري املهمة للطالب، وهي: اختاُذ القرار، صنُع القرار، حلُّ املشكالت، وضُع 

وحتقيقها، العيُش املستقل، املطالبُة باحلقوق الذاتية والقيادة، املراقبة الذاتية، التقييم والتعزيز، 

قدرة حتكم داخلية، الفعالية الذاتية اإلجيابيَّة وتوقُّع النتائج، الوعي الذاتي وفهم الذات والتعليم 

 الذاتي.

أربَع خصائص أساسية  (Wehmeyer & Shogren, 2013)وقد ذكر ومياير وشوغرن 

( 2( يتصرَّف الفرد بشكل ُمستقل1 :كما يليلسلوك الفرد الذي ميتلك مهارات تقرير املصري، 

( 4 ( يبدأ الفرد ويستجيب لألحداث بطريقة تعكس متكُّنه النفسي3 السلوكيات منظَّمة ذاتيًّا

يَّة ما إذا كان للفرد قدرٌة إذ تبّين هذه اخلصائص الوظيف يتصرَّف الفرد بطريقة مدركة لذاته.

 لتكون تصرفاته ذاتّية أو ال.

 :تقريَر املصري الفكرية مهارات الطالب ذوي اإلعاقة اكتساب

الطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة مهارات تقرير املصري بشكل أكثر فاعليَّة من  يكتسب

ب األخطاء والتفكري خالل جتربة العامل احلقيقي، واليت تنطوي بطبيعتها على املخاطرة وارتكا

يف النتائج؛ إذ تساعد هذه التجارب الطالب على اختبار َمواطن القوَّة والقصور لديه وحتديد 

األهداف املناسبة على املدى القصري والطويل. ولكن يف كثري من األحيان، تعمل العائالت 

ب ذوي اإلعاقة من واملعلمني وغريهم من األشخاص املقربني ـــ وبنية حسنةــ على محاية الطال

ارتكاب األخطاء، وجيّنبونهم ُمناقشة التفاصيل والعواقب احملتملة؛ مما يعيق جتربتهم هلذه 

املهارات. وبداًل من ذلك، يرّكزون على اإلجيابّية ويوجهون الطالب بعيًدا عن العديد من التجارب 

جيه ُمستقبلهم؛ فُهم لتجنُّب احتماالت الفشل؛ لذلك ينبغي منحهم الفرصة لكي يستطيعوا تو

حيتاجون إىل معرفة أنفسهم وفْهم كيف ميكن أن تؤّثر إعاقتهم على: التعلُّم األكادميي، 

العالقات، العمل، املشاركة يف جمتمعاتهم، وحاجتهم إىل الدعم؛ وبالتالي فإَّنهم مع هذه املعرفة 

 لتجربة. يكونون يف وضٍع أفضَل لوضع اخلط ط واختاذ القرارات والتعلُّم من ا

وميكُن تعزيز مهارات تقرير املصري من خالل تدريسها عرب مناهج واسرتاتيجيات خمصَّصة 
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لذلك، وخاصة للطالب يف سن االنتقال، كما ويعتقد العديد من الباحثني أن مناهج تقرير املصري 

 Martin etميكن أن يكون هلا تأثري كبري على األفراد ذوي اإلعاقة يف خمتلف جوانب حياتهم )

al. 2003 ؛ إذ ُيعترب تدريُس املهارات املرتبطة بتقرير املصري وسيلًة لتطوير املناهج الدراسية)

للطالب، وذلك من خالل تزويدهم باسرتاتيجيات لوضع األهداف وحل املشكالت اليت تواجههم 

 & ,Konrad, Fowler, Walker, Test)من أجل حتقيق تلك األهداف ومراقبة وتقييم التقدم 

Wood, 2007)( وحتقيق األهداف األكادميية واألهداف االنتقالية ،(Agran, Blanchard, & 

Wehmeyer, 2000  والوصول إىل منهاج التعليم العام(Lee, Wehmeyer, Palmer, Soukup, 

& Little, 2008). 

وقد أكدِت الدراسات أن الطالَب ذوي اإلعاقة ميكنهم تعلُّم واستخدام اسرتاتيجيات، 

مثل: التعليم الذاتي واملراقبة الذاتية والتقييم الذاتي، واالسرتاتيجيات لتعّلم احملتوي األكادميي، 

هارات مثل: مهارات القراءة أو الرياضيات أو لتحسني أداء يف جماالت، مثل: التعليم املهين وامل

 .(Wehmeyer, Palmer, Shogren, Williams-Diehm, & Soukup, 2013)املعيشية املستقلة 

ومن الضروري إنشاء شراكات مع أولياء األمور لضمان مشاركة فعَّالة لتطوير هذه 

املهارات لدى الطالب من ذوي اإلعاقة، فالرتكيُز على تقرير املصري ال يعين استبعاَد اآلباء واألسرة 

ن اختاذ القرارات والتخطيط الرتبوي؛ ولذلك ال بدَّ أن يكون للعمل الذي تقوم به املدرسة لتعزيز م

مهارات تقرير املصري ما يوازيه من أنشطة يف املنزل؛ وذلك لكي يكون تعزيز هذه املهارات أكثر 

 فعالية.

 الدراسات السابقة:

ب ذوي اإلعاقة بشكل عام تناولِت العديد من الدراسات موضوع تقرير املصري للطال

واإلعاقة الفكرية بشكل خاص؛ وقد أيَّدت الدراسات الرأَي القائَل بأن امتالك الطالب ملهارات 

 وشوارتز: أجرى ومياير اًلتقرير املصري يف املرحلة الثانوية له عالقة بنتائج انتقال إجيابية، فمث

(Wehmeyer and Schwartz, 1997دراسًة تتبعيًَّة جملمو ) عة من الطالب الذين خترجوا من

سنة من ذوي  ١١و ٢١طالًبا وطالبة ترتاوح أعمارهم بني  ٢٠املدرسة الثانوية. ومشلت الدراسة 

اإلعاقة الفكرية أو صعوبات التعلم، وقد ُجمعت بيانات تقرير املصري قبل خترجهم من املدرسة 

، وهو مقياس The Arc’s Self-Determination Scaleاملصري الثانوية باستخدام مقياس تقرير 
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عبارة، ويتضمن: درجة كلية لتقرير املصري ودرجات فرعيَّة لبع  مكوِّنات  82 لتقرير املصري من

تقرير املصري، كاالستقاللية والتنظيم الذاتي والتمكني النفسي والوعي الذاتي، وقد قيِّمت 

خمرجات الطالب باستخدام املقياس الذي مأله الوالدان. وبعد عام تقريًبا من التخرُّج، أظهرِت 

الطالب الذين أشارت درجاتهم يف املدرسة الثانويَّة إىل مستوى أعلى من تقرير املصري النتائُج أنَّ 

كانوا أكثر احتمااًل يف احلصول على خمرجات إجيابيَّة للكبار، مبا يف ذلك زيادة فرص 

 احلصول على عمل.

 ,Wehmeyer, Palmer)ودرس كل  من ومياير، باملر سوكوب، غارنر، ولورانس 

Soukup, Garner, & Lawrence, 2007)   مساهمة  تقرير املصري يف املعارف واملهارات املتعلِّقة

طالًبا وطالبة من ذوي اإلعاقة. وباستخدام حتليل  180 بالتخطيط لالنتقال لعينة مكوَّنة من

هاًما للمعرفة واملهارات املتعّلقة االحندار املتعّدد؛ وجدِت الدراسُة أنَّ تقريَر املصري كان مؤشًرا 

بتخطيط االنتقال، فضاًل عن عوامل ختطيط االنتقال املتعّلقة باملعرفة واملهارات حول فريق الربنامِج 

الرتبويِّ الفرديِّ واألهداف وصنع القرار. عالوة على ذلك، عندما ُجزِّئ تقرير املصري إىل مكوِّناته 

جود هذه املكونات، وخاصة التنظيم الذاتي والوعي الذاتي، من اليت ُأدِرجت يف التحليل؛ أصبح و

  املؤشرات اليت تدل على امتالك املعرفة واملهارات املتعّلقة بالتخطيط لالنتقال.

دراسة هدفت إىل معرفة واقع تقديم معلم الرتبية اخلاصة  (Dubberly, 2008)أجَرت دبرلي 

معلًما ومعلمة يف  ٢٠هلم، وقد تكونت العّينة من  مهارات تقرير املصري لذوي اإلعاقة وأهميتها

أنَّ هناك ضعًفا يف تقديم مهارات تقرير  يف فلوريدا، لكنَّ نتائج الدراسة قد أظهرت املرحلة الثانوية

مهارات تقرير  على الرغم من أنَّ املعلِّمني كانوا يرون أهمية تقديم املصري للتالميذ من ذوي اإلعاقة؛

 .املصري لطالبهم

( دراسة هدفت إىل معرفة التصوُّرات والقضايا املتعّلقة ,Lee 2009قد أجرى لي )و

معلًِّما ومعلِّمة من معلمي  18 باملمارسات التعليمية اليت تعّزز تقرير املصري، وأجرى مقابالت مع

ومعلمات الرتبية اخلاصة، وعشرة من أولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقة، وقد أظهرِت النتائج 

رار احلاجة إىل تزويد املدرسني واآلباء بالفرص للتعرُّف على مفهوم تقرير املصري وكيفية استم

 تعزيز تقرير املصري لدى الطالب ذوي اإلعاقة.

؛ فقد هدفت إىل معرفة (Shogren, & Broussard, 2011) وبراوساردأما دراسة شوجرن 
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ية عن مهارات تقرير املصري، وكانت تصوُّرات الطالب يف مرحلة املراهقة من ذوي اإلعاقة الفكر

أجريت مقابالتهم ملعرفة رأيهم عن فوائد تقرير املصري؛  طالًبا، 18 عّينة الدراسة مؤلَّفة من

فكشفِت النتائُج أنَّ الطالب من ذوي اإلعاقة يعتقدون أنَّ مهارات تقرير املصري جتعلهم قادرين على 

م؛ وبالتالي فهم قادرون على وضع األهداف والعمل االختيار والسيطرة والتحكم يف جمريات حياته

 .من أجل حتقيقها

(، واليت (Wehmeyer et al., 2013، وآخرونويف نفس السياق، جاءت دراسة ومياير، 

هدفت إىل معرفة تأثري تدخالت تعزيز تقرير املصري لطالب املدارس الثانويَّة الذين يتلقون خدمات 

تربية خاصَّة من ذوي اإلعاقة الفكريَّة وصعوبات التعلم؛ فقد وزَّعوا عّينة الدراسة إىل جمموعتني: 

تدريًسا  (١٠٢خل )ن = التدجتريبية وأخرى ضابطة بشكل عشوائي، وتلقَّى الطالب يف جمموعة 

باستخدام جمموعة متنوِّعة من الطرق التعليميَّة لتعزيز تقرير املصري، وُأشركوا يف اجتماعات 

ن = )الضابطة التخطيط الرتبوي على مدى ثالث سنوات. يف حني، مل يتلقَّ الطالب يف اجملموعة 

مقياسني معيارّيني لتقرير مثل هذا التدخُّل، وقيَس تقريُر املصري لكل طالب باستخدام ( 132

سنوات من  ثالثاملصري عرب ثالث فرتات قياس: )قبل التدخل، بعد سنتني من التدخل، بعد 

التدخل(. كشفِت النتائُج أنَّ الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية الذين شاركوا يف التدخالت الرامية 

جيابيًّا يف نتائج تقرير املصري إىل تعزيز تقرير املصري على مدى فرتة ثالث سنوات أظهروا تطوًرا إ

 .اليت أحرزوها مقارنة بالطالب الذين مل يتعرضوا للتدخالت لتعزيز تقرير املصري

 ,Shogren, Wehmeyer, Palmerشوجرن، ومياير، باملر، وريفنبارك، وليتل أما دراسة 

Rifenbark, and Little, 2015) )رات تقرير هدفت إىل معرفة فعالية التجربة لتعزيز مها فقد

املصري يف املرحلة الثانويَّة وعالقتها باملخرجات بعد سنة إىل سنتني من التخرُّج، وشارك يف الدراسة 

طالًبا من ذوي اإلعاقة بشكل عشوائي من خالل جمموعتني؛ جتريبيَّة وأخرى ضابطة. وقد  ١١٢

الثانوية يتنبأ بنتائَج إجيابيٍة يف أشارِت النتائج إىل أنَّ مستوى تقرير املصري عند التخرُّج من املدرسة 

فرص احلصول على العمل واالندماج يف اجملتمع بعد سنة واحدة من التخرُّج من املدرسة الثانوية، 

كما كشفِت النتائج أيًضا أنَّ التعرَُّض لتدخالت تقرير املصري يف املدرسة الثانوية قد يؤدي إىل 

 أطول.  مزيد من االستقرار يف خمرجات الطالب لوقٍت

دراسة هدفت إىل معرفة واقع تقديم مهارات تقرير املصري  (2018) كما أجرى القريين

املعّلمني، وكانت عّينة الدراسة مؤلَّفة  للتالميذ ذوي اإلعاقات املتعددة وأهميتها هلم من وجهة نظر
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ئج أنَّ واقع معلًما ومعلمة يف معاهد الرتبية اخلاصة يف مدينة الرياض، وقد كشفِت النتا 168 من

وكانت وجهة نظر املعلمني تعطي  تقديم مهارات تقرير املصري هلؤالء الطالب ما زال متوّسًطا،

ومل تظهر النتائُج فروًقا  أهميَّة عالية لتقديم مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقات املتعددة،

نس واملؤهل العلمي تبًعا الختالف اجل ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة

 .دراسيَّة عن مهارات تقرير املصري تدريب أو مقرَّرات اخلربة، واحلصول على وسنوات

دراسة لتحديد الفروق يف تقرير املصري وأبعاده )االستقالل، تنظيم ب (2018) حسن وقام

وطالبة من ا طالًب 190 الذات، التمكني النفسي، حتقيق الذات(، وكانت عّينة الدراسة مؤلَّفة من

ذوي اإلعاقة الفكريَّة وذوي اضطراب طيف التوحُّد يف مرحلة املراهقة يف املدارس احلكومية 

-Arc's Selfومراكز الرتبية اخلاصة يف مصر، واسُتخدم مقياس تقرير املصري آرك )

Determination Scaleة (؛ فأظهرِت النتائُج توافَر تقرير املصري مبستوى متوّسط عند ذوي اإلعاق

الفكرّية، ومبستوى منخف  عند ذوي اضطراب طيف التوحد، باإلضافة إىل وجود فروٍق ذات 

 داللة إحصائية وفًقا لشدة اإلعاقة لصاحل ذوي اإلعاقة الفكرة البسيطة.

دراسة هدفت إىل معرفة مهارات تقرير املصري لدى  (2018) أجرى املعيقل والعتييب وأخريًا 

ة ومعيقات اكتسابها من وجهة نظر املعّلمني وأولياء األمور، وُطّبقت الطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّ

وقد أشارت النتائج  من املعلمني وأولياء األمور، 262 االستبانة جلمع املعلومات على عّينة مكوَّنة من

متوّسطة،  إىل أنَّ مستوى امتالك التالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة سلوك  تقرير املصري كان بدرجة

النوع   تكشِف النتائج عن فروٍق ذات داللة إحصائية يف مهارات تقرير املصري وفق متغّيريومل

للمعلِم ووليِّ األمر واملكان الرتبوي للمعلم، وكشفِت النتائج أيًضا أنَّ أهمَّ معوقات اكتساب 

 .مهارات تقرير املصري هو عدم وجود َمنهج خاص لتدريسها

 التعقيب على الدراسات السابقة:

يتَّضح من الدراسات السابقة اليت مت تناوهلا أهمّية مهارات تقرير املصري للطالب ذوي 

اإلعاقة بشكل عام وذوي اإلعاقة الفكريَّة بشكل خاص؛ فقد أوضحت بع  الدراسات نتائج 

إجيابيَّة يف دعم األفراد ذوي اإلعاقة يف جماالت مهمة، مثل: االستقاللية وتنظيم الذات، ووضع 

كما أوضحت  واختاذ القرارات املناسبة، األهداف وحتقيقها، وختطيط املستقبل، وقدرة االختيار

 بع  الدراسات أنَّ نوع اإلعاقة وشّدتها تلعبان دوًرا مهمًّا يف امتالك مهارات تقرير املصري.
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من أوائل  دوختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة اليت اسُتعرضت؛ ألنها ُتع 

دراسات اليت تبحُث تعزيَز مهارات تقرير املصري اليت تدعم النجاح يف مرحلة االنتقال عند ذوي ال

 اإلعاقة الفكرية يف السعودية، كما أنها استخدمت استبياًنا من إعداد الباحث جلمع املعلومات.

 .واختلفت عّينة الدراسة أيًضا، واليت كانت من مدينة الرياض

 :اسةَمنهجيَّة وإجراءات الدر

للتعّرف على واقع تعزيز مهارات  استخدمت هذه الدراسة املنهَج الوصفيَّ املسحيَّ؛ وذلك

تقرير املصري لدعم انتقال الطالب بنجاح ملا بعد املدرسة، ومدى إدراك معّلمي الرتبية الفكرية 

عّلمني فروٍق ذات داللة إحصائّية بني متوّسطات استجابات امل ألهمية هذه املهارات، ومدى وجود

وسنوات  املكان الرتبويواملعّلمات حول حماور الدراسة تبًعا الختالف اجلنس واملؤهل الدراسّي 

املنهُج الوصفيُّ املسحيُّ بأنه نوع  من أنواع املنهج الوصفي، ويهتمُّ ببيان احلالة اخلربة. ويعرَّف 

لفئة معّينة من اجملتمع أو احلاضرة لظاهرة أو ُمشكلة جمتمعيَّة معّينة من خالل املسح الشامل 

ناحية من النواحي االجتماعيَّة أو الصحيَّة من أجل تربير هذه الظاهرة أو وضع حلوٍل مستقبليَّة 

 (.2008 للُمشكلة حمّل الدراسة )العزاوي،

 :جمتمع الدراسة وعينتها

معّلم ومعّلمة تربية فكرية يف املرحلتني املتوسطة  (188) يتكون جمتمع الدراسة احلالية من

(. ونظًرا هـ1440 يف مدينة الرياض )وزارة التعليم، ()الثانوية ومرحلة الربنامج الرتبوي التأهيلي

ا؛ فقد مت اختيار مجيع جمتمع الدراسة للمشاركة يف االستبيان، سواء لصغر جمتمع الدراسة نسبيًّ

معلًما  (82) انت العّينة املشاِركة بعد استبعاد االستبانات غري املكتملةا أو ورقيًّا. وكإلكرتونيًّ

 .%٢٠ومعلمة، وبنسبة مشاركة بلغت 

 اخلصائص الدمي رافية للعينة:

 (1)جدول 
 توزع العينة حسب خصائصهم الدميغرافية

 النسبة املئوية العدد التصنيف

 اجلنس
 75.0 54 ذكر

 25.0 18 أنثى
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 النسبة املئوية العدد التصنيف

 املرحلة الدراسية
 69.4 50 متوسط

 30.6 22 ثانوي

 املؤهل العلمي

 55.6 40 بكالوريوس تربية خاصة

 12.5 9 بكالوريوس مع دبلوم تربية خاصة

 25.0 18 ماجستري

 6.9 5 دكتوراه

 املكان الرتبوي

 8.3 6 معهد تربية فكرية

 75.0 54 برنامج ملحق مبدرسة

 16.7 12 مركز تربية خاصة

 سنوات اخلربة

 

 30.6 22 أقل من سنتني

 16.7 12 من سنتني إىل مخس سنوات

 30.6 22 من مخس سنوات إىل عشر سنوات

 22.2  16 عشر سنوات فأكثر

 يوضح خصائص العينة الدميغرافية كما يلي: (1) اجلدول رقم

 .ًا% كانوا إناث26% من عينة البحث كانوا ذكورًا مقابل 86.0يتضح أن اجلنس:  -

% من عّينة البحث هم معّلمون يف املرحلة 59.43جند من نفس اجلدول أّن  الدراسية:املرحلة  -

 %.30.5املتوسطة؛ بينما بلغت نسبة معّلمي املرحلة الثانوّية من العّينة 

% 12.6%، و66.5بلغت نسبة من حيملون )بكالوريوس تربية خاصة( من العينة  املؤهل العلمي: -

 .% )دكتوراه(5.9مع دبلوم تربية خاصة(، و% )بكالوريوس 26.0)ماجستري(، و

%، 86.0بلغت نسبة معّلمي العّينة من امُللتِحقني يف )برنامج ملحق مبدرسة(  :املكان الرتبوي -

 % معهد تربية فكرية.8.3%، و15.8ومركز تربية خاصة 

بلغت نسبة ذوي اخلربة )أكثر من مخس سنوات إىل عشر سنوات(، وكذلك  سنوات اخلربة: -

% )من سنتني إىل مخس 15.8سنوات(، و 10من  % )أكثر22.2%، و30.5ن سنتني( )أقل م

 .سنوات(
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 أداة الدراسة:

بناًء على هدف الدراسة وبعد مراجعة الباحث ألدبيات موضوع الدراسة؛ أعّد الباحث استبانة 

 وقد تكونت أداة الدراسة مّما يلي:  الستخدامها لإلجابة عن تساؤالت الدراسة احلالية.

املكان يف العّينة مثل: اجلنس، املؤهل الدراسي،  لقسم األول: ويتضمن معلومات عن املشاركنيا

 (، وسنوات اخلربة. ، مركز)برنامج، معهد الرتبوي

القسم الثاني: يتضمن حمورين، يتعلق األول مبهارات تقرير املصري اليت يتم تعزيزها، ويتعلق احملور 

   جهة نظر معّلمي ومعّلمات الرتبية الفكرية.الثاني بأهمية تلك املهارات من و

 صدق األداة: 

 :الصدق الظاهري - أ

عرَض الباحث أداة الدراسة )االستبانة( على ستة حمكمني من أعضاء هيئة التدريس يف 

العزيز. راجع األعضاء الستة االستبانة من ناحية عبدقسم الرتبية اخلاصة جبامعة األمري سطام بن 

وعالقتها مبوضوع الدراسة، ثمَّ عدََّل الباحث املالحظات يف ضوء اقرتاحات وضوح العبارات 

 احملكمني.

 االتساق الداخلي: - ب

مت حساب صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل ارتبايف بريسون بني فقرات كل 

 تشري إىل (2) حمور والدرجة الكلّية لذلك احملور، وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم

وجود اتساق داخلي بني الفقرات، وكذلك الصدق البنائي من خالل حساب معامل ارتبايف بريسون 

 كل حمور والدرجة الكلية للمقياس.بني 

 (2)اجلدول 
 معامل ارتبايف بريسون بني فقرات كل حمور والدرجة الكلية لذلك احملور 

 الفقرة
  املصريأهمية مهارات تقرير   تعزيز مهارات تقرير املصري

  معامل ارتبايف بريسون  معامل ارتبايف بريسون

1 .807** .913** 

2 .867** .793** 

3 .621** .592** 
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 الفقرة
  املصريأهمية مهارات تقرير   تعزيز مهارات تقرير املصري

  معامل ارتبايف بريسون  معامل ارتبايف بريسون

4 .821** .771** 

5 .772** .324** 

6 .854** .716** 

7 .924** .708** 

8 .876** .855** 

9 .837** .709** 

 1011 معامل االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة** 

 :(3) وكانت نتائج معامل ارتبايف بريسون لالستبانة ككل كما يلي يف جدول رقم

 (3)اجلدول 
 نتائج معامل االرتبايف بريسون لالستبانة 

 مقياس األهمية مقياس الوجود 

 معامل االرتبايف معامل االرتبايف احملور

 **870. **839.  مهارات تقرير املصري

 الثبات:

وللتحقق من ثبات األداة؛ قام الباحث حبساب معامل االتساق الداخلي باستخدام )معادلة 

كرونباخ ألفا(؛ إلجياد ثبات األداة، وتبّين أّن االستبانة تتمتع بثباٍت عاٍل لتحقيق أهداف الدراسة، 

 (.٢ويتضح ذلك من خالل اجلدول )

 (4)جدول 
 ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

 عدد الفقرات درجة األهمية درجة الوجود اجملال

 9 894. 944. مهارات تقرير املصري

ملعرفة املعيار اإلحصائي ملستوى تعزيز مهارات تقرير  (6) وميكن الرجوع للجدول رقم

 املصري وأهميتها.
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 (5)اجلدول 
 املعيار اإلحصائي 

تعزيز مهارات مستوى 

 تقرير املصري
 متدني جدًا متدني متوسط عالي عالي جدًا

 متدني جدًا متدني متوسط عالي عالي جدًا األهمية درجة

 1.80أقل من  2.50 -1.81 3.40-2.51 4.20-3.41 6-4.21 املتوسط احلسابي

 األساليب اإلحصائية: 

(، وإجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات SPSS 25مت تفريغ البيانات باستخدام برنامج )

املعيارية والرتبة لعبارات حمور تعزيز مهارات تقرير املصري؛ وذلك لإلجابة على السؤال األول، ومت 

إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل عبارة من عبارات حمور أهمية 

ى السؤال الثاني. أما لإلجابة على السؤال الثالث؛ فقد مهارات تقرير املصري؛ وذلك لإلجابة عل

اسُتخدم حساب املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري ودرجات احلرية، باإلضافة الختبار )مان 

وتين( الالمعّلمي بالنسبة ملتغّير اجلنس واملرحلة الدراسّية، واسُتخدم اختبار حتليل التباين 

 اخلربة. ، وسنواتاملكان الرتبويس ملتغّيرات املؤهل العلمّي، الالمعلمي األحادي كروسكال والي

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

تعزيز مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة من وجهة نظر  مدىما  السؤال األول:

 معّلمي ومعّلمات الرتبية الفكريَّة يف املرحلتني املتوّسطة ومرحلة الربنامج الرتبوي التأهيلي

 (؟)الثانوية

لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل 

 بارة من عبارات حمور تعزيز مهارات تقرير املصري.ع
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 (6)جدول 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لواقع تعزيز مهارات تقرير املصري للطالب ذوي االعاقة 

 الفكرية

 تعزيز مهارات تقرير املصري م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

الشخصية للطالب )يف املستقبل، مثل حتديد األهداف  1

 الوظيفة، السيارة، الزواج، اخل(

3.42 1.351 7 

 8 1.330 3.42 مساعدة الطالب يف وضع خطط لتحقيق األهداف الشخصية 2

متكني الطالب من اختيار البدائل املناسبة بناء على  3

 اهتماماته

3.61 1.284 4 

املناسبة ملستقبلة )مثال، متكني الطالب من اختاذ القرارات  4

 حتديد نوعية العمل بعد التخرج(

3.39 1.327 9 

تدريب الطالب للمطالبة حبقوقه )مثال، املطالبة بالتعديالت  6

 يف املكان مبا يتناسب مع اعاقته(

3.61 1.284 5 

تدريس الطالب اسرتاتيجيات حلل املشكالت اليت تعيق  5

 تقدمه

3.61 1.369 6 

 1 1.281 3.78 الطالب على التنظيم الذاتي وإدارة الذاتتدريب  8

 2 1.386 3.78 التخطيط ليصل الطالب إىل الوعي بذاته واحتياجاته 8

التدريب ليصل الطالب إىل مرحلة فهم بنتائج أفعاله  9

 وتصرفاته

3.69 1.440 3 

  1.196 3.58 كلي 

أنَّ املعلِّمني واملعلِّمات يعّززون مهارات تقرير املصري مبستوى  (5)يتضح من خالل اجلدول رقم 

قيم املتوّسطات احلسابيَّة إلجابات  (، وتراوحت3.68تعزيز عاٍل، ومتوسط حسابي هلذا احملور بلغ )

عّينة الدراسة عن احملور األول )واقُع تعزيز مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكرّية( 

( ومبستوى تعزيز يرتاوح بني املتوسط والعالي، وجاءت يف املرتبة األوىل العبارة 3.39-3.78بني )

( ومبستوى 3.88السابعة "تدريُب الطالب على التنظيم الذاتي وإدارة الذات" مبتوسط حسابي )

موافقة عاٍل؛ وكذلك تكرَّرت يف نفس املرتبة األوىل العبارة الثامنة "التخطيط ليصَل الطالب إىل 
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( ومبستوى موافقة عاٍل؛ ولعلَّ ذلك ُيعزى إىل أّن 3.88الوعي بذاته واحتياجاته" مبتوسط حسابي )

مهارة تنظيم الذات ومهارة الوعي بذاته تسّهل على املعلِّم تدريس الطالب وفق احتياجاته، وكذلك 

 هلاتني املهارتني تساعد يف تنظيم األنشطة اليوميَّة للطالب يف املدرسة؛ مما يفسر تعزيز املعلِّمني

بشكل عاٍل، وهذا يتفق مع دراسات كشف ت أنَّ املعلمني يعّززون مهارَتي التنظيم الذاتي والوعي 

( ودراسة Wehmeyer and Schwartz, 1997) الذاتي بدرجة عالية، كدراسة ومياير وشوارتز

ه من اختاذ القرارات . يف حني، حّلت العبارة الرابعة "متكين(2018) ودراسة القريين (2018) حسن

( 3.39املناسبة ملستقبله، مثل: حتديد نوعية العمل بعد التخرُّج" يف املرتبة األخرية مبتوسط حسابي )

متوّسط؛ كما حلَّت العبارتني األوىل والثانية يف املرتبة قبل األخرية، وهي على  تعزيزومبستوى 

ل، مثل: الوظيفة، السيارة، الزواج... إخل" و التوالي: "حتديد األهداف الشخصيَّة للطالب يف املستقب

. ويفّسر 3.42"مساعدة الطالب يف وْضع خطط لتحقيق األهداِف الشخصيَّة"، ومبتوسط حسابي 

الباحُث ذلك بأنَّ العبارات الثالث األخرية يف الرتتيب هلا عالقة بالتخطيط لالنتقال ملرحلة ما بعد 

 من املدارس املتوسطة والثانوية. على أية حال، وإن جاءت املدرسة، والذي عادة ال يطبَّق يف كثري

هذه العبارات الثالث يف املراتب األخرية؛ إال أنَّ مستوى التعزيز هلذه املهارات بني املتوسط والعالي، 

وهذا يتفق مع نتائج دراسات وجَدت أنَّ املعلِّمني يعّززون مهارات تقرير املصري اخلاصة بوْضع 

يَّة للطالب، والتخطيط لتحقيق تلك األهداف، واختاذ القرارات املناسبة له األهداِف الشخص

(Wehmeyer et al., 2007.) 

أهمية مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة من وجهة نظر  مستوىما  السؤال الثاني:

 الرتبوي التأهيلي معّلمي ومعّلمات الرتبية الفكرية يف املرحلتني املتوّسطة ومرحلة الربنامج

 (؟)الثانوية

لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل 

 عبارة من عبارات حمور أهمية مهارات تقرير املصري.
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 (7)جدول 
للطالب ذوي االعاقة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لدرجة أهمية مهارات تقرير املصري 

 الفكرية

 أهمية مهارات تقرير املصري م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

1 
حتديد األهداف الشخصية للطالب )يف املستقبل، 

 مثل الوظيفة، السيارة، الزواج، اخل(
4.39 0.832 7 

2 
مساعدة الطالب يف وضع خطط لتحقيق األهداف 

 الشخصية
4.33 0.856 8 

3 
متكني الطالب من اختيار البدائل املناسبة بناء على 

 اهتماماته
4.31 0.914 9 

4 
متكني الطالب من اختاذ القرارات املناسبة ملستقبلة 

 )مثال، حتديد نوعية العمل بعد التخرج(
4.53 0.691 2 

6 
تدريب الطالب للمطالبة حبقوقه )مثال، املطالبة 

 مع اعاقته(بالتعديالت يف املكان مبا يتناسب 
4.44 0.803 3 

5 
تدريس الطالب اسرتاتيجيات حلل املشكالت اليت 

 تعيق تقدمه
4.44 0.870 4 

 1 0.690 4.56 تدريب الطالب على التنظيم الذاتي وإدارة الذات 8

 5 0.729 4.44 التخطيط ليصل الطالب إىل الوعي بذاته واحتياجاته 8

9 
بنتائج أفعاله التدريب ليصل الطالب إىل مرحلة فهم 

 وتصرفاته
4.42 0.835 6 

  0.650 4.50 كلي 

أنَّ املعلِّمني واملعّلمات يرون أنَّ مهارات تقرير املصري مهّمة  (8) يتضح من خالل اجلدول رقم

(، كما أنَّ قيم املتوّسطات 4.5مبستوى أهمّية عاٍل جدًّا، ومبتوسط حسابي هلذا احملور بلغ )

العّينة عن احملور الثاني )أهمّية مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة احلسابّية إلجابات 

( ومبستوى أهمية عاٍل جدًّا، وجاء يف املرتبة األوىل املهارة 4.31-4.65الفكرّية( تراوحت بني )

( ومبستوى أهمية 4.65السابعة "تدريب الطالب على التنظيم الذاتي وإدارة الذات( مبتوسط حسابي )
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جدًّا؛ ولعّل ذلك ُيعزى إىل إدراك معّلمي ومعّلمات الرتبية الفكرّية بأهميَّة أْن ُيزّوَد الطالب عاٍل 

مبهارة التنظيم الذاتي وإدارة الذات؛ مما يساعد الطالب يف املرحلة الدراسيَّة وما بعدها ويف احلياة 

 ,Wehmeyer and Schwartzاليومية بشكل عام. وتّتفق هذه النتيجة مع دراسة ومياير وشوارتز 

، اليت كشفت عن اعتقاد املعّلمني بأنَّ مهارة التنظيم وإدارة الذات (2018) ( ودراسة حسن(1997

كانت من أهم مهارات تقرير املصري لطالبهم. وجاء يف الرتتيب الثاني " متكني الطالب من اختاذ 

( 4.63"، مبتوسط حسابي )القرارات املناسبة ملستقبله، مثل: حتديد نوعية العمل بعد التخرج

ومبستوى أهمية عاٍل جدًّا، وهذا يدل على أنَّ املعلِّمني يدركون أهميَّة هذه املهارة يف حياة الطالب 

ليقّرَر مصريه يف كل شؤون حياته بعيًدا عن تدخُّالت اآلخرين، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة تيست 

عالية ملهارة اختاذ القرار من وجهة نظر املعلِّمني اليت وجدت أهميَّة  (Test et al., 2004)وآخرون 

واملعلِّمات. يف حني، حلَِّت املهارُة الثالثة "متكني الطالب من اختيار البدائل املناسبة بناء على 

( ومبستوى أهمية عاٍل جًدا؛ ولكن وإن حلَّت 4.31اهتماماته" يف املرتبة األخرية مبتوسط حسابي )

األخرية إال أنَّ املتوسط احلسابي ُيعترب عالًيا جًدا، وهذا يدّل على أّن املعّلمني  هذه املهارة يف املرتبة

يشعرون بأهمّية كبرية جدًا لتعزيز هذه املهارة للطالب من ذوي اإلعاقة الفكرية. وجاءت عبارة 

"مساعدُة الطالب يف وْضع ُخطط لتحقيق األهداف الشخصية" يف الرتتيب قبل األخري، مبتوّسط 

( ومبستوى أهمية عاٍل جدًّا؛ ولكن وإن كانت هذه املهارة يف الرتتيب قبل األخري، 4.33ابي )حس

إال أنَّ املعلِّمني واملعلِّمات ينظرون إىل هذه املهارة مبستوى أهمية عاٍل جدًّا؛ إذ تساعد هذه املهارة 

ف اليت وضعها، الطالب يف التخطيط ألهدافه؛ مما يدفع الطالب للعمل على حتقيق تلك األهدا

وبالتالي زيادة فرص النجاح يف اجلانب )الشخصي، األكادميي، االجتماعي، واملهين(، وتتفق هذه 

، حيث اتفقت هذه الدراسات ((Wehmeyer et al., 2013، وآخرونالنتيجة مع دراسة ومياير، 

 على أهمية أن يكون الطالب قادرًا على التخطيط ألهدافه املستقبلية.

( بني متوّسطات استجابات 0.06هل يوجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الث:السؤال الث

تعزيز مهارات تقرير املصري، وكذلك حمور أهمية  مدىاملعّلمني واملعّلمات حول حمور 

وسنوات واملكان الرتبوي مهارات تقرير املصري تبًعا الختالف اجلنس واملؤهل الدراسي 

 اخلربة؟

 ئية كما يلي:ساليب اإلحصااأل بع  استخدامولإلجابة على هذا السؤال مت 
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 (8)اجلدول رقم 
نتائج اختبار مان ويتين للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطات تصورات املعلمني بسبب متغري  

 اجلنس

 Z Sig مان ويتين متوسط الرتب العدد اجلنس اجملال

تعزيز مهارات تقرير 

 املصري

 34.20 54 ذكر
362.00 -1.664 0.096 

 43.39 18 أنثى

أهمية مهارات تقرير 

 املصري

 31.50 54 ذكر
216.00 -4.017 0.000 

 51.50 18 أنثى

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني تصّورات كل من الذكور واإلناث حول تعزيز مهارات  -

 .0.06أكرب من تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة 

وجود فرق ذي داللة إحصائية بني تصّورات كل من الذكور واإلناث حول أهمّية ومهارات  -

 .0.06تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أقل من 

 (9)اجلدول 
نتائج اختبار مان ويتين للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطات تصورات املعلمني بسبب متغري  

 املرحلة الدراسية

 اجملال
مستوى 

 التحصيل
 Z Sig مان ويتين متوسط الرتب العدد

تعزيز مهارات تقرير 

 املصري

 30.58 50 متوسط
254.0 

-

3.734 
0.000 

 49.95 22 ثانوي

أهمية مهارات تقرير 

 املصري

 35.78 50 متوسط
514.0 

-

0.503 
0.615 

 38.14 22 ثانوي

 ، يتضح:(9) من اجلدول

وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات كل من معّلمي املرحلة املتوسطة والثانوّية حول  -

 .0.06تعزيز مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أقل من 

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات كل من معّلمي املرحلة املتوسطة والثانوّية  -
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 .0.06حول أهمّية مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أكرب من 

 (11)اجلدول 
بسبب نتائج اختبار كروسكال واليس للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطات تصورات املعلمني 

 متغري املؤهل العلمي

 متوسط الرتب العدد املؤهل العلمي اجملال
كروسكال 

 واليس

درجات 

 احلرية
Sig 

تعزيز 

مهارات 

 تقرير املصري

بكالوريوس تربية 

 خاصة

40 40.25 

6.935 3 0.074 
بكالوريوس مع دبلوم 

 تربية خاصة

9 42.83 

 26.61 18 ماجستري

 30.70 5 دكتوراه

أهمية 

مهارات 

 تقرير املصري

بكالوريوس تربية 

 خاصة

40 41.68 

7.683 3 0.053 
بكالوريوس مع دبلوم 

 تربية خاصة

9 29.83 

 31.50 18 ماجستري

 25.10 5 دكتوراه

 الذي يبّين نتائج اختبار كروسكال واليس، جند: (10) من اجلدول

تصّورات املعّلمني باختالف مؤهلهم العلمي حول عدم وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني  -

 .0.06درجة تعزيز مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أكرب من 

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات املعّلمني باختالف مؤهلهم العلمي حول  -

 .0.06درجة أهمّية مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أكرب من 
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 :املكان الرتبوي

 (11)اجلدول 
نتائج اختبار كروسكال واليس للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطات تصورات املعلمني بسبب 

 املكان الرتبويمتغري 

 العدد املكان الرتبوي اجملال
متوسط 

 الرتب

كروسكال 

 واليس

درجات 

 احلرية
Sig 

تعزيز مهارات 

 تقرير املصري

 36.17 6 تربية فكريةمعهد 

0.316 2 0.854 
برنامج ملحق 

 مبدرسة

54 35.87 

 39.50 12 مركز تربية خاصة

أهمية مهارات 

 تقرير املصري

 18.50 6 معهد تربية فكرية

9.239 2 0.010 
برنامج ملحق 

 مبدرسة

54 39.94 

 30.00 12 مركز تربية خاصة

 الذي يبّين نتائج اختبار كروسكال واليس، جند: (11) من اجلدول

حول  املكان الرتبويعدم وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات املعّلمني باختالف  -

 .0.06درجة تعزيز مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أكرب من 

حول  الرتبوياملكان وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات املعّلمني باختالف  -

 .0.06درجة أهمية مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أقل من 

وملعرفة مصدر الفرق مت إجراء املقارنات البعدية وباستخدام اختبار مان وتين وكانت النتائج 

 :(12) كما يف اجلدول
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 (12جدول رقم )
نتائج اختبار مان ويتين للفروق بني متوسطات درجات عينة الدراسة على حمور أهمية مهارات تقرير املصري  

 املكان الرتبويحسب متغري 

 مستوى الداللة Z مان ويتين متوسط الرتب العدد املكان الرتبوي

 13.5 6 معهد تربية فكرية
60.00 -2.932 0.003 

 32.39 54 برنامج ملحق مبدرسة

 8.5 6 معهد تربية فكرية
30.00 -0.604 -0.546 

 10.0 12 مركز تربية خاصة

 35.06 54 برنامج ملحق مبدرسة

240.00 -1.644 0.001 
 26.50 12 مركز تربية خاصة

أن مصدر الفرق احلاصل يف اختبار كروسكال واليس سببه الفرق  (12) جند من اجلدول

 . "برنامج ملحق مبدرسة"و "تربية فكريةمعهد املكان الرتبوي "بني 

 سنوات اخلربة:

 (13)جدول 
نتائج اختبار كروسكال واليس للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطات تصورات املعلمني بسبب 

 متغري سنوات اخلربة

 متوسط الرتب العدد سنوات اخلربة اجملال
كروسكال 

 واليس

درجات 

 احلرية
Sig 

تعزيز 

مهارات 

تقرير 

 املصري

 31.77 22 أقل من سنتني

1.913 3 0.591 

من سنتني إىل 

 مخس سنوات

12 37.33 

من مخس سنوات 

 إىل عشر سنوات

22 37.95 

عشر سنوات 

 فأكثر

16 40.38 
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 متوسط الرتب العدد سنوات اخلربة اجملال
كروسكال 

 واليس

درجات 

 احلرية
Sig 

أهمية 

مهارات 

تقرير 

 املصري

 42.50 22 أقل من سنتني

5.259 3 0.154 

من سنتني إىل 

 مخس سنوات

12 38.00 

من مخس سنوات 

 إىل عشر سنوات

22 35.14 

عشر سنوات 

 فأكثر

16 29.00 

 الذي يبني نتائج اختبار كروسكال واليس، يتضح: (13) من اجلدول

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات املعّلمني باختالف سنوات اخلربة حول درجة  -

 .0.06مستوى الداللة أكرب من  تعزيز مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن

وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات املعّلمني باختالف سنوات اخلربة حول درجة أهمية  -

 .0.06مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أقل من 

فروٍق ذات داللة إحصائّية بني متوّسطات  وجوَدومن خالل نتائج السؤال الثالث يتضح 

مهارات تقرير املصري، واليت ترجع الختالف املرحلة  تعزيزاستجابات عّينة الدراسة حول مدى 

، وقد تكون نتيجة طبيعية لرتكيز املعلمني واملعلمات يف املرحلة الثانوية إلعداد طالبهم الدراسية

يز على مهارات تقرير املصري يف هذه املرحلة أكثر ملا بعد التخرج من املدرسة. حيث يكون الرتك

وجود فروٍق ذات داللة إحصائيَّة يف بقيَّة املتغيِّرات حول هذا من املرحلة املتوسطة. كما يتضح عدم 

والذي يشري إىل  ، وعدد سنوات اخلربة(،املكان الرتبوياحملور، مثل: )اجلنس، املؤهل الدراسي، 

لطالبهم بدرجة عالية، والذي قد يرجع إىل  مهارات تقرير املصري ونأن املعلمني واملعلمات يعزز

الربنامج إدراك املعلمني الحتياج الطالب هلذه املهارات خاصة بعد تغيري مسمى املرحلة الثانوية إىل 

بغ  النظر عن جنسهم أو مؤهلهم أو مكان اخلدمة -والذي يوجه جهود املعلمني  الرتبوي التأهيلي

 حنو تزويد الطالب باملهارات اليت ستساعدهم يف حياتهم املستقبلية بعد التخرج. -ةأو سنوات اخلرب

وجود فروٍق ذات داللة إحصائّية بني متوّسطات استجابات كذلك تبّين نتائج السؤال الثالث 

املعّلمني واملعّلمات حول حمور أهمية مهارات تقرير املصري تبًعا لــ: اختالف اجلنس، املؤهل 
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والذي يفسره الباحث إىل أن اختالف متوسطات  ، وعدد سنوات اخلربة،املكان الرتبوي، الدراسي

االستجابات قد يكون بسبب اختالف الفرص بني الطالب والطالبات يف ممارسة مهارات تقرير 

املصري، فعلى سبيل املثال عند اختيار البدائل املناسبة املتعلقة بالعمل تكون هذه البدائل أكثر 

، ومن هنا تتشكل االختالفات بني املعلمني واملعلمات يف اهتمامهم مبهارات تقرير املصري . للطالب

كما يؤثر املؤهل الرتبوي العالي إجيابًا يف اعتقاد املعلم واملعلمة بأهمية مهارات تقرير املصري. 

كان  وكذلك عدد سنوات اخلربة فكلما أمضى املعلم سنوات أكثر يف تقديم اخلدمة هلذه الفئة

لديه معرفة أكثر باملهارات املهمة اليت تساعد الطالب على النجاح بعد التخرج مثل مهارات تقرير 

. وبالنسبة للمكان الرتبوي فقد يكون دمج الطالب يف املدراس العادية يشعر املعلمني املصري

ن ذوي اإلعاقة واملعلمات بأهمية كبرية لتعزيز مهارات تقرير املصري واليت قد حتسن دمج الطالب م

ومل جتد  الفكرية يف املدرسة وتزيد مشاركته مع أقرانه العاديني يف أنشطة املدرسة بفاعلية.

حيث كانت استجابات املعلمني واملعلمات عالية  الدراسُة فرًقا يف هذا احملور يف املرحلة الدراسية

 املرحلة الدراسية.جدا والذي يعين إدراكهم بأهمية هذه املهارات لطالبهم بغ  النظر عن 

 التوصيات:

كشفت نتائج الدراسة احلالّية عن مستوى عاٍل لتعزيز مهارات تقرير املصري من معّلمي 

ومعّلمات الرتبية الفكرّية يف املرحلتني املتوسطة والثانوّية لطالبهم من ذوي اإلعاقة الفكريَّة، 

تقرير املصري لطّلابهم. وبناًء على تلك وكان ذلك نتيجة إدراكهم مبستوى عاٍل جدًّا ألهمّية مهارات 

النتائج؛ يقّدم الباحث عدًدا من التوصيات اليت ميكن أن ُتسهم يف تعزيز مهارات تقرير املصري 

للطالب من ذوي اإلعاقة الفكرية، واليت ميكن أن تنعكس على جناح انتقاهلم إىل حياة 

ُمشاركة جمتمعية فعَّالة، احلصول على الراشدين بعد التخرج مبخرجات إجيابيَّة، مبا فيها من: 

 وظائف مناسبة، احلياة املستقلة، االندماج يف اجملتمع. وجاءت التوصيات كما يلي:

يعترب اكتساب مهارات تقرير املصري من أهم املؤشرات على جناح الطالب سواء يف املراحل  -

من الثانوية؛ ولذلك ينبغي على معّلمي ومعّلمات الرتبية الفكرّية  التخرُّجبعد  الدراسية أو

 الرتكيز على مثل هذه املهارات يف براجمهم التعليميَّة.

ينبغي الرتكيُز على تعزيز مهارات تقرير املصري من مرحلة مبكرة، ابتداء من األسرة ومن ثم  -

أنَّ التدخُّل لتعزيز مهارات تقرير  املراحل الدراسيَّة وخاصَّة املبكرة؛ فقد بيَّنت الدراسات
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املصري من مراحل مبكرة ولفرتات طويلة من حياة الطالب يؤّدي إىل مزيٍد من االستقرار يف 

 خمرجات الطالب بعد التخرُّج ولوقت أطول.

ينبغي كذلك االستفادُة من املمارسات العامليَّة املبنيَّة على األدّلة يف تعزيز مهارات تقرير  -

طالِب ذوي اإلعاقة الفكريَّة، مثل: إشراكهم يف التخطيط لرباجمهم الرتبويَّة املصري لل

 وغريها من االسرتاتيجيات الفاعلة.والتخطيط للخدمات االنتقالية الفرديَّة 

هناك حاجة ملزيد من الدراسات املشابهة على مستوى اململكة؛ للتعّرف على واقع تعزيز   -

دن يف اململكة، وكذلك من وجهات نظر خمتلفة مهارات تقرير املصري يف خمتلف امل

 كالطالب وأسرهم؛ وأيًضا مع إعاقات خمتلفة.
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 سلمه)ا( اهلل  ،،،املعلمة عزيزي املعلم/

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد ...

للطالب ذوي اإلعاقة وأهميتها  مهارات تقرير املصرييقوم الباحث بإجراء دراسة علمية عن 

 . واليت تستهدف املعلمني واملعلمات يف املرحلة املتوسطة والثانوية فقط. الفكرية

مزيج  من املهاراِت واملعارِف واملعتقداِت اليت متكِّن الفرد بأنها  وتعرف مهارات تقرير املصري

من االخنرايف يف سلوك موجَّه حنو اهلدف، ذاتي التنظيم، والسلوك املستقل. ففْهُم َمواطن القوَّة 

والقيود إىل جانب اإلميان بالذات بأنها قادرة وفعَّالة أمران أساسيان لتقرير املصري، وعندما 

على أساس هذه املهارات واملواقف؛ فإنهم يتمتعون بقدرة أكرب على السيطرة على يتصرَّف األفراُد 

 حياتهم واالضطالع بدور البالغني الناجحني يف جمتمعنا 

 ويشتمل هذ االستبيان حموران:

 .مستوى تعزيزك ملهارات تقرير املصرياحملور األول: 

 وجهة نظرك. للطالب من مهارات تقرير املصرياحملور الثاني: مدى أهمية 

علما بأن مجيع البيانات اليت سيتم احلصول عليها ستعامل بسرية تامة وستستخدم ألغراض  

 البحث العلمي فقط، ويستغرق إكمال هذا االستبيان مخس دقائق تقريبًا.

 ولكم خالص الشكر لتجاوبكم ومشاركتكم يف تعبئة هذه االستبانة.

 

 الباحث



 

 
  

 483 

 واقع دور املدرسة الثانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها (2021اهلامشي، عبداحلميد. )

 معلومات املعلم/املعلمة:أواًل: 

 أمام االختيار املناسب: √))أرجو وضع عالمة 

    معلمة                معلم اجلنس:     .1

  ثانوي   ، متوسط املرحلة الدراسية:  .2

  ،  بكالوريوس تربية خاصة ،  بكالوريوس مع دبلوم تربية خاصةاملؤهل العلمي: .3

 دكتوراه  ،  ماجستري

    برنامج ملحق مبدرسة    معهد تربية فكرية   نظام املؤسسة التعليمية: .4

 مركز تربية خاصة  

      مخس سنواتمن سنة اىل      سنة فأقل    سنوات اخلربة  .6

           عشر سنوات فأكثر      عشر سنواتاىل مخس من    

 : مهارات تقرير املصري: ثانيًا

 أمام العبارة اليت تعكس وجهة نظرك: √)وضع إشارة ) يرجى

 تعزيز مهارات تقرير املصريالبعد األول:   
مهارات تقرير البعد الثاني: مدى أهمية 

 للطالب املصري

 م
مهارات تقرير 

 املصري

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

1 

حتديد األهداف 

الشخصية للطالب )يف 

املستقبل، مثل 

الوظيفة، السيارة، 

 الزواج، اخل(

          

2 

مساعدة الطالب يف 

وضع خطط لتحقيق 

 األهداف الشخصية

          

3 

متكني الطالب من 

اختيار البدائل 

املناسبة بناء على 

 اهتماماته
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 تعزيز مهارات تقرير املصريالبعد األول:   
مهارات تقرير البعد الثاني: مدى أهمية 

 للطالب املصري

4 

متكني الطالب من 

اختاذ القرارات 

املناسبة ملستقبلة 

)مثال، حتديد نوعية 

 العمل بعد التخرج(

          

6 

تدريب الطالب 

للمطالبة حبقوقه 

)مثال، املطالبة 

يف املكان بالتعديالت 

مبا يتناسب مع 

 اعاقته(

          

5 

تدريس الطالب 

اسرتاتيجيات حلل 

املشكالت اليت تعيق 

 تقدمه

          

8 

تدريب الطالب على 

التنظيم الذاتي وإدارة 

 الذات

          

8 

التخطيط ليصل 

الطالب إىل الوعي 

 بذاته واحتياجاته

          

9 

التدريب ليصل 

مرحلة الطالب إىل 

فهم بنتائج أفعاله 

 وتصرفاته

          

                           

 شاكر لكم املشاركة يف تعبئة االستبيان..

 

 

 
 

 


