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  ملخص
  

دراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى معــدالت انتشــار قلــق اآلبــاء تجــاه مســتقبل أبنــائهم تهــدف ال       
المعــوقين عقليــًا ، واختبــار فعاليــة برنــامج تــدريبي فــي تنميــة بعــض المهــارات المهنيــة لــدى األبنــاء ذوي 

  . اإلعاقة العقلية ، ومعرفة أثره في خفض قلق اآلباء تجاه مستقبل أبنائهم المعوقين عقلياً 
طالبًا معوقًا عقليًا وآباءهم تم اختيـارهم مـن الطـالب ) ١٤٨(تكونت العينة الكلية للدراسة من  وقد

الملتحقين ببرامج اإلعاقـة الفكريـة بمـدارس مديريـة التربيـة والتعلـيم بمحافظـة الطـائف بالمملكـة العربيـة 
عقليًا وآباءهم مـن الطـالب  طالبًا معوقاً ) ٢٠(السعودية، وتكونت العينة الخاصة بالدراسة التجريبية من 

ــة بمدرســة حطــين المتوســطة بمحافظــة الطــائف، وتراوحــت األعمــار  ــة العقلي ــامج اإلعاق ــين ببرن الملتحق
وقــد تــم ) ٦٩: ٥٥(عامــًا، ومســتوى ذكــائهم مــن ) ١٧: ١٤(الزمنيــة للطــالب ذوي اإلعاقــة العقليــة مــن 

يـة ومجموعـة ضـابطة حيـث تـم تعـريض مجموعـة تجريب: تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين متسـاويتين 
  . األبناء المعوقين عقليًا أفراد المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي

/ مقيـاس المهـارات المهنيـة لـدى ذوي اإلعاقـة العقليـة إعـداد : واستخدمت الدراسة األدوات اآلتيـة
إعـداد / البرنـامج التـدريبيالباحـث ، / الباحث، مقياس قلق المسـتقبل لـدى آبـاء المعـوقين عقليـًا إعـداد 

مصـري حنـوره  ، اسـتمارة تقـدير / إعداد ) الطبعة الرابعة(الباحث، مقياس ستانفورد بينيه العرب للذكاء 
  .محمود منسي وليلى أحمد/ الوضع االجتماعي الثقافي لألسرة  في البيئة السعودية إعداد
معـدالت انتشـار قلـق اآلبـاء تجـاه ارتفـاع :وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أهمها

، ) ٪٧٩,٣٣(مستقبل أبنائهم ذوي اإلعاقة العقليـة حيـث بلـغ معـدل انتشـار قلـق المسـتقبل لـدى اآلبـاء 
وقد كان قلق اآلباء تجاه المستقبل االقتصادي لألبناء المعوقين عقليًا أكثر معـدالت القلـق انتشـارًا حيـث 

( تجـــاه المســـتقبل المهنـــي لألبنـــاء المعـــوقين عقليـــًا  ، فـــي حـــين بلـــغ قلـــق اآلبـــاء) ٪٨١,٩١(   بلـــغ
، كمــا )٪٧١,٣٣(، وبلــغ قلــق اآلبــاء تجــاه المســتقبل االجتمــاعي لألبنــاء المعــوقين عقليــًا )٪٧٧,٩٦

أســفرت الدراســة عــن فعاليــة البرنــامج التــدريبي فــي تنميــة المهــارات المهنيــة لــدى الطــالب ذوي اإلعاقــة 
في خفض قلق اآلباء تجاه مستقبل أبنـائهم المعـوقين عقليـًا، واسـتمرت  العقلية ، وكان لذلك أثر إيجابي

  . هذه النتائج بعد ثالثة أشهر من المتابعة
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  : مقدمة
يتطلع اآلباء دائمًا أن يصبح أبناؤهم أفرادًا ذوي شأن في المجتمـع يسـتطيعون خدمـة مجـتمعهم   

تداد اآلباء ومشروع المسـتقبل ، وهـم المـرآة التـي وتقلد مكانة مرموقة بين أفراد المجتمع، فاألبناء هم ام
يــرى فيهــا اآلبــاء طموحــاتهم ،  ولكــن تتالشــى هــذه األمــاني والطموحــات عنــدما يتلقــى اآلبــاء الصــدمة 

  .األولى ويعلمون أن طفلهم معوق عقلياً 
وهنــا تنتــاب اآلبــاء حالــة مــن الحــزن العميــق ، وتســاورهم حالــة مــن القلــق الشــديد، وتســتمر هــذه 

حالة من القلق وتزداد عندما يكبر االبن المعوق عقليًا حيث يبدأ اآلباء في التفكيـر فـي مسـتقبل االبـن ال
كيـف سيسـتطيع هـذا االبـن المعـوق عقليـًا : المعوق عقليًا وتستحوذ على عقولهم الكثيـر مـن التسـاؤالت

 وبنـاء أسـرة ؟ مـا مواجهة المجتمـع واالنـدماج فيـه عنـدما يصـبح رجـًال؟ هـل سيسـتطيع التـزوج مسـتقبالً 
؟ وال شـك أن !المهنة التي يمكن أن يمتهنها ويمارسها وهـو شـخص ضـعيف ذو قـدرات عقليـة محـدودة 

  .هذه التساؤالت التي تدور برأس اآلباء تسبب لهم المزيد من القلق على مستقبل االبن المعوق عقلياً 
انج                             ويؤكــــــد ذلــــــك العديــــــد مــــــن الدراســــــات، فيــــــذهب تشــــــو ولــــــي ولــــــين وكروجــــــر وتشــــــ

Chou, Lee, Lin, Kroger and Chang ( 2009)  فـي دراسـتهم التـي تضـمنت المقارنـة بـين
أســرة مــن أســر ذوي اإلعاقــة العقليــة أن آبــاء المعــوقين عقليــًا لــديهم توقعــات ســلبية بخصــوص ) ٣١٥(

  . ستقبل أبنائهم المعوقين عقلياً مستقبل أبنائهم المعوقين عقليًا،  ويشعرون بمزيد من القلق نحو م
أن آباء المعوقين عقليًا يعانون من القلق   et al. ( 2013)  Azeem ويؤكد عظيم وآخرون

  .واالكتئاب ولديهم شعور بخيبة األمل تجاه المستقبل المهني البنهم المعوق عقليًا 
ســلبية بشــأن  أن آبــاء المعــوقين عقليــًا لــديهم توقعــات Bogart (2007) ويــذهب بوجــارات 

مستقبل أبنـائهم المعـوقين عقليـًا، ويشـعرون بـالقلق والخـوف تجـاه قـدرات أبنـائهم المعـوقين عقليـًا علـى 
  . اتخاذ القرار في المستقبل والعيش باستقاللية

كما أن مستويات القلق لدى أسـر ذوي اإلعاقـة العقليـة تتعـالى كلمـا فكـروا فـي مسـتقبل أبنـائهم 
ة التخطيط له ، وباإلضافة إلى ذلك ينظر أسر ذوي اإلعاقة العقلية نظـرة تشـاؤمية المعوقين عقليًا وكيفي

إلى مستقبل أبنائهم المعوقين عقليًا حيث يعتقـدون أن ابـنهم المعـوق عقليـًا لـن يسـتطيع االعتمـاد علـى 
 ,Hewitt, Lightfoot) .نفســــه مســــتقبًال ويحتــــاج إلــــى المســــاعدة والــــدعم مــــدى الحيــــاة

Bogenschutz, McCormick, Sedlezky, and Doljanac ,2010; Taggart, 
Truesdale-Kennedy, Ryan, and McConkey,2012)  
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أن آبـاء المعـوقين عقليـًا لـديهم  Yoong and Koritsas (2012)ويذهب يونج وكورتسـس 
دة العديد من المخاوف بشأن مستقبل أبنائهم المعوقين عقليًا وأن هذه المخاوف تؤثر على شعورهم بجو 

  .الحياة
ممـا ســبق يتضــح أن أســر األفــراد ذوي اإلعاقــة العقليــة يشــعرون بقلــق  بــالغ علــى مســتقبل االبــن       

المعــوق عقليــًا، وال شــك أن تنميــة مهــارات مهنيــة مناســبة لــدى االبــن المعــوق عقليــًا مــن خــالل تدريبــه 
ــ ــى االعتم ــادرًا عل ــه ق ــؤه لاللتحــاق بســوق العمــل ممــا يجعل ــًا يعــده ويهي ــى نفســه اقتصــاديًا ، مهني اد عل

وبالتالي قد يخفف ذلك من حدة الضغوط التي تشعر بها أسرته مما يسهم في التخفيـف مـن قلـق اآلبـاء 
خاصة أن هناك الكثير من الباحثين الذين أكدوا أن قلـق المسـتقبل تجاه مستقبل أبنائهم المعوقين عقليًا 

قبل المهنـي والـوظيفي لالبـن المعـوق عقليـًا ومـدى لدى آباء المعـوقين عقليـًا يـرتبط بشـكل كبيـر بالمسـت
 Azeem et al., 2013;  Bogart)     .قدرته على االستقالل االقتصادي واالندماج فـي المجتمـع

,2007; Chou et al., 2009;Hewitt et al.,2010; Taggart et al.,2012; Yoong 
and Koritsas ,2012)                     

  : مشكلة الدراسة
تنبع مشكلة الدراسة الحالية مما الحظه الباحث من وجود قلق وخوف شديد من قبـل اآلبـاء علـى 
مســتقبل االبــن المعــوق عقليــًا حيــث يــرى الكثيــر مــن اآلبــاء أن االبــن المعــوق عقليــًا شــخص عــاجز ال 

دائمـًا يستطيع االعتماد على نفسه في اكتساب سبل العيش بسبب قدراته العقليـة المحـدودة فهـو يحتـاج 
إلى من يقدم له الرعاية، وفي حاجة مستمرة إلى من ينفق عليه، ويتذكر الباحث في ذلك قول أحد آبـاء 

  ماذا سيحدث البني عندما أموت ؟ من سيرعاه؟ ومن سينفق عليه؟ : الطالب المعوقين عقلياً 
مهنيـة  ويتعاظم هذا الشـعور بـالقلق لـدى اآلبـاء بمحافظـة الطـائف فـي ظـل عـدم وجـود أي بـرامج

مخططة ومنظمة تقـدم للمعـوقين عقليـًا داخـل المـدارس ، فمـن خـالل زيـارات الباحـث المسـتمرة لمـدارس 
اإلعاقة العقلية بمحافظة الطائف وتواصله مع اآلباء والمعلمـين والطـالب ذوي اإلعاقـة العقليـة وٕاطالعـه 

امج التعليميـة التـي تقـدم داخـل على البرامج التعليمية التي تقدم في هذه المدارس الحـظ الباحـث أن البـر 
القـراءة ، والكتابـة ، والحسـاب ، : هذه المدارس تركز على تعليم المعوقين عقليًا المـواد األكاديميـة مثـل 

  .في حين ال توجد أي برامج مهنية منظمة ومخططة داخل هذه المدارس تقدم للمعوقين عقليًا 
دريبي يهــدف إلــى تنميــة بعــض المهــارات ومــن ثــم تســعى الدراســة الحاليــة إلــى تصــميم برنــامج تــ

المهنيــة لــدى ذوي اإلعاقــة العقليــة مــن الفئــة البســيطة بمحافظــة الطــائف ومعرفــة أثــره فــي خفــض قلــق 
اآلبــاء تجــاه مســتقبل أبنــائهم المعــوقين عقليــًا، ويمكــن صــياغة مشــكلة الدراســة فــي الســؤالين الرئيســين 

ة بعـض المهـارات المهنيـة لـدى ذوي اإلعاقـة العقليـة ؟ مـا ما فعالية البرنامج التدريبي في تنمي: اآلتيين
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أثر البرنامج التـدريبي فـي خفـض قلـق اآلبـاء تجـاه مسـتقبل أبنـائهم المعـوقين عقليـًا ؟ ويتفـرع مـن هـذا 
ما معدالت انتشار قلق اآلبـاء تجـاه مسـتقبل أبنـائهم المعـوقين عقليـًا؟ هـل توجـد : السؤال األسئلة اآلتية
ًا بــين رتــب درجــات األبنــاء المعــوقين عقليــًا أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــروق دالــة إحصــائي

على مقياس المهـارات المهنيـة فـي القيـاس البعـدي؟ هـل توجـد فـروق دالـة إحصـائيًا  بـين رتـب درجـات 
لـي األبناء المعوقين عقليـًا أفـراد المجموعـة التجريبيـة علـى مقيـاس المهـارات المهنيـة فـي القياسـين القب

والبعــدي ؟هــل توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا  بــين رتــب درجــات األبنــاء المعــوقين عقليــًا أفــراد المجموعــة 
التجريبية على مقياس المهارات المهنية في القياسين البعدي والتتبعي؟ هـل توجـد فـروق دالـة إحصـائيًا 

لمسـتقبل فـي القيـاس بين رتب درجـات آبـاء أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة علـى مقيـاس قلـق ا
البعدي ؟هل توجد فـروق دالـة إحصـائيًا بـين رتـب درجـات آبـاء أفـراد المجموعـة التجريبيـة علـى مقيـاس 
قلق المستقبل في القياسين القبلي والبعدي ؟ هل توجد فروق دالة إحصائيًا  بين رتب درجات آباء أفراد 

  البعدي والتتبعي؟المجموعة التجريبية على مقياس قلق المستقبل في القياسين 

  :أهداف الدراسة
تســعى الدراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى معــدالت انتشــار قلــق اآلبــاء تجــاه مســتقبل أبنــائهم          

المعوقين عقليًا، وتصـميم برنـامج تـدريبي يهـدف إلـى تنميـة بعـض المهـارات المهنيـة لـدى ذوي اإلعاقـة 
ــة البســيطة بمحافظــة الطــائف بالم ــة الســعودية مــن أجــل اســتثمار قــدراتهم العقليــة مــن الفئ ملكــة العربي

المتبقية وتدريبهم على القيام ببعض األعمال المهنية التي تتناسب مع قدراتهم وخصائصهم، كما تهدف 
الدراسة إلى معرفة أثر البرنامج التدريبي المقدم لألبناء ذوي اإلعاقـة العقليـة فـي خفـض قلـق المسـتقبل 

  . لدى آبائهم

  :سةأهمية الدرا
تتضح أهمية الدراسة الحالية فـي الموضـوع الـذي تتصـدى لـه وهـو دراسـة فعاليـة برنـامج تـدريبي 

األبنـاء المعـوقين عقليـًا ومعرفـة أثـره فـي خفـض قلـق المسـتقبل  في تنمية بعض المهـارات المهنيـة لـدى
اآلبـاء تجـاه في التعرف على معـدالت انتشـار قلـق وتتضح أيضًا أهميتها  لدى آبائهم بمحافظة الطائف،
  .مستقبل أبنائهم المعوقين عقلياً 

تصميم برنامج تـدريبي يهـدف إلـى تنميـة بعـض المهـارات كما تتضح أهمية الدراسة الحالية في 
ــدراتهم  ــة البســيطة بمحافظــة الطــائف مــن أجــل اســتثمار ق ــة مــن الفئ ــة العقلي ــدى ذوي اإلعاق ــة ل المهني

لمهنيــة التــي تتناســب مــع هــذه القــدرات معتمــدين علــى المتبقيــة وتــدريبهم علــى القيــام بــبعض األعمــال ا
أنفســهم ، ممــا يقلــل مــن اعتمــادهم علــى اآلخــرين فيتحولــون مــن عالــة علــى المجتمــع إلــى فئــة منتجــة 
تستطيع أن تعمل وتنتج وتكتسب العيش عن طريق ممارسة األعمال التي تدربوا عليها، وبذلك يسـتطيع 
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نظرتـه إلـى ذاتـه وتتحسـن  االقتصـادي بقـدر اإلمكـان، فتتحسـن المعوق عقليًا أن يحقـق لنفسـه االكتفـاء
  .أيضًا نظرة أفراد المجتمع إليه

وباإلضافة إلى ذلك فإن تنمية مهارات مهنية لدى ذوي اإلعاقـة العقليـة وجعلهـم أكثـر قـدرة فـي  
منتجين االعتماد على أنفسهم اقتصاديًا، وتحويلهم من عالة على المجتمع وعبء على أسرهم إلى أفراد 

له عظيم األسر في نفوس اآلباء مما قد يسهم في خفض حدة القلـق لـديهم تجـاه مسـتقبل أبنـائهم ذوي 
اإلعاقة العقلية خاصة  أن العديد من الدراسات كمـا تـم التوضـيح مـن قبـل أثبتـت أن غمـوض المسـتقبل 

  .لق تجاه مستقبل أبنائهمالمهني والوظيفي لالبن المعوق عقليًا من األسباب الرئيسة لشعور اآلباء بالق
ــدى ذوي اإلعاقــة  كمــا تكمــن أهميــة الدراســة الحاليــة فــي تصــميم مقيــاس للمهــارات المهنيــة  ل
العقليــة ،وكــذلك تصــميم مقيــاس لقلــق المســتقبل لــدى آبــاء الطــالب ذوي اإلعاقــة العقليــة داخــل البيئــة 

على البيئة السـعودية يقـيس مقنن   -في حدود علم الباحث -السعودية خاصة أنه ال يوجد أي مقياس 
المهــارات المهنيــة لــدى ذوي اإلعاقــة العقليــة أو يقــيس قلــق المســتقبل لــدى آبــاء الطــالب ذوي اإلعاقــة 
العقليــة، ومــن ثــم قــد يــتم االســتفادة مــن المقــاييس المعــدة فــي هــذه الدراســة فــي التطبيــق فــي دراســات 

  .  وبحوث أخرى
ائج في مجال المهارات المهنيـة  لـدى ذوي اإلعاقـة كما تكمن أهميتها فيما قد تسفر عنه من نت

  . العقلية ، وفي مجال قلق المستقبل لدى آباء المعوقين عقلياً 

  :مصطلحات الدراسة      
   Disability   Intellectual)الفكرية(اإلعاقة العقلية     

 n Association on America لإلعاقـــــــات الفكريــــــة والنمائيــــةتعـرف الجمعيـة األمريكيـة 
Intellectual and Developmental Disabilities )إعاقــة : اإلعاقــة العقليــة بأنهــا) ٢٠١٠

بالمهـارات التكيفيـة   :المعبـر عنـهفـي كـل مـن األداء العقلـي والسـلوك التكيفـي تتميز بالقصـور الواضـح 
  .لعمرالعملية ، واالجتماعية ، والمفاهيمية، وتظهر قبل سن الثامنة عشرة من ا

  :وهناك خمس نقاط أساسية لتطبيق هذا التعريف ، هي 
يجب األخذ بعين االعتبار التأثيرات البيئيـة  لدى الفرد عند تناول القصور في الوظائف الحالية  -١

  .التي يعيش فيها أقرانه من نفس العمر والثقافة
، واالختالف في العوامـل واللغوية يعتبر التقييم جيدًا عندما يأخذ في الحسبان الفروق الثقافية ، -٢

 .التواصلية، والحسية ، والحركية، والسلوكية
 .إن القصور عادة ما يصاحبه جوانب قوة لدى نفس الفرد  -٣
 .القصور هو إيجاد خطة فردية لدعم احتياجاته الهدف الرئيس من وصف -٤
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ة البعيــد فــإن الحيــاة الوظيفيــة للشــخص المصــاب باإلعاقــ بالــدعم المناســب للفــرد علــى المــدى -٥
 )AAIDD, 2010,1. (العقلية عادة ما تتحسن

   Future Anxietyقلق المستقبل 
ــًا بأنــه حالــة مــن ضــعف األمــل والطمأنينــة نحــو :  يعــرف قلــق المســتقبل لــدى آبــاء المعــوقين عقلي

مستقبل األبناء المعوقين عقليًا، وتوقع الشر واضطراب الفكر، والشعور بـالتوتر واألسـى، وعـدم االرتيـاح 
والمعاناة من بعـض االضـطرابات الفسـيولوجية، تصـيب آبـاء المعـوقين عقليـًا بسـبب إلى العزلة ، والميل 

  .نظراتهم التشاؤمية وأفكارهم السلبية تجاه مستقبل أبنائهم المعوقين عقلياً 
الدرجة التي يحصل عليها آبـاء المعـوقين : كما يعرف قلق المستقبل في الدراسة الحالية إجرائيًا بأنه

  . على مقياس قلق المستقبل المستخدم في الدراسة الحالية عقلياً 
  training program Vocationalبرنامج التدريب المهني 

برنـامج مخطـط مـنظم فـي ضـوء أسـس : يعرف برنـامج التـدريب المهنـي فـي الدراسـة الحاليـة بأنـه
كسـاب الطـالب المعـوقين إل  علمية قائم علـى فنيـات تحليـل المهمـة والنمذجـة بالفيـديو والتلقـين والتعزيـز

عقليــًا بعــض المهــارات المهنيــة التــي تتناســب مــع قــدراتهم ودرجــة إعــاقتهم ، ممــا يســاهم فــي إعــدادهم 
وتجهيزهم لاللتحاق بسوق العمل، فيتحولون من فئة تشعر بالعجز إلى فئة قادرة العمل واإلنتاج وخدمـة 

  .المجتمع واالعتماد على نفسها اقتصادياً 

  لدراسةلاإلطار النظري 
  :التدريب المهني لذوي اإلعاقة العقلية -١

يعرف التدريب المهني بأنه إعداد المتعلمين للوظائف التي تستند على األنشطة اليدوية أو 
 (Ali,2011,388).  العملية المرتبطة بتجارة ما أو حرفة معينة

                                       ويعـــــــرف أيضـــــــًا بأنـــــــه اكتســـــــاب المهـــــــارات التـــــــي يمكـــــــن نقلهـــــــا مباشـــــــرة إلـــــــى مجـــــــال العمـــــــل 
     .  (Young and Mattucci,2006,127)    

عــوق علــى مهنــة تتناســب مــع قدراتــه وميولــه وٕامكانياتــه ونــوع ويقصــد بــه تــدريب الشــخص الم
  )٥٦، ٢٠٠٥يوسف الزعمط ، . (ودرجة إعاقته

. كما أنه تدريب وٕاعداد المعاق للمهنة التي تـم اختيارهـا فـي ضـوء إمكانياتـه ومهامهـا الوظيفيـة
  )٢٥٣، ٢٠١٠سحر زيدان وعبد الفتاح مطر ،(

  :يتضح مما سبق أن التدريب المهني
 .إعداد الفرد ألداء وظيفة ما أو حرفة معينة يتضمن  -١
 .يكتسب من خالله الفرد بعض المهارات التي  يطبقها في مجال العمل -٢

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Young,+Diane+S/$N?accountid=30641
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يجــب أن يتناســب مــع قــدرات الفــرد المعــوق وميولــه وٕامكانياتــه ومهامــه الوظيفيــة ونــوع  -٣
 .ودرجة إعاقته
يــة منظمــة تهــدف إلــى عمل: التــدريب المهنــي فــي الدراســة الحاليــة بأنــه ومــن ثــم يعــرف الباحــث

إعــداد وتجهيــز المعــوق عقليــًا لاللتحــاق بالعمــل مــن خــالل إكســابه مهــارات مهنيــة محــددة  تتناســب مــع 
 . قدراته وميوله وٕامكانياته ودرجة إعاقته

  :أهمية التدريب المهني لذوي اإلعاقة العقلية
وي اإلعاقــة العقليــة إن التــدريب المهنــي يعتبــر األداة األساســية التــي يمكــن مــن خاللهــا إعــداد ذ

ــد لــذوي اإلعاقــة العقليــة لــن يســتطيعوا  ــي الجي لاللتحــاق بســوق العمــل وبــدون التــدريب واإلعــداد المهن
  .الحصول على فرص عمل مناسبة

ولذلك يعتبر موضوع التدريب المهني لألشخاص المعوقين أمرًا بالغ األهميـة لـيس فقـط بالنسـبة 
بة للمجتمـــع حيـــث يـــؤدي التـــدريب المهنـــي إلـــى مســـاعدة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ولكـــن أيضـــًا بالنســـ

.                            األشخاص المعوقين على كسب لقمة العيش وتوفير دخل مناسب لهم مما يشـعرهم بـالقبول االجتمـاعي
) Perdue ,2011,2 (وبذلك يتحولون من عالة على المجتمع إلى أفراد منتجين ، .  

غيــر مناســب ألداء الوظيفــة سيشــعر باإلنهــاك ،ويحــاول االنســحاب ،  والمعــوق عقليــًا إذا كــان 
ــــه ــــنخفض إنتاجيت ــــاب عــــن العمــــل وت ــــر مــــن الغي  Cobigo, Lachapelle and). ويكث

Morin,2010,245)   
فقــط مـن األشــخاص المعــوقين يمكــنهم  ٪٣٥وتشـير إحصــائيًات المنظمــة الوطنيـة للمعــوقين أن 

مـن األفـراد العـاديين  ٪٧٨ئي في حـين يسـتطيع أن يحصـل الحصول على فرص عمل بدوام كامل أو جز 
، ويؤكد هـذا ضـرورة التوسـع فـي تـدريب وتأهيـل األفـراد ذوي ),Perdue ,2011 (4. على فرص عمل

  .اإلعاقة العقلية حتى يستطيعوا االلتحاق بالعمل
 Dixon ) فـاألفراد ذوو اإلعاقـة العقليـة يمكـنهم الحصـول بنجـاح علـى العمـل والتنـافس عليـه 

and Reddacliff,2001,193)  ، ولكن يشترط لتحقيق ذلـك أن تـؤهلهم قـدراتهم لاللتحـاق بالعمـل ،
وأن يتم تدريبهم تـدريبًا مهنيـًا جيـدًا حتـى يسـتطيعوا النجـاح فـي أعمـالهم والحصـول علـى فـرص العمـل، 

قـوا النجـاح المنشـود فبدون التدريب المهني الجيد الذي يقدم لفئة ذوي اإلعاقـة العقليـة ال يمكـن أن يحق
فــي مجــال العمــل، ولــذلك يعتبــر التــدريب المهنــي الــذي يقــدم للمعــوقين عقليــًا مــن أهــم العناصــر الالزمــة 

  .لتحقيق النجاح في مجال العمل
ومن ثم يعد تأهيل ذوي اإلعاقة العقلية للحياة العمليـة ، ومسـاعدتهم علـى تحقيـق اسـتقالليتهم 

قتصادية بشكل جزئي أو كلي وطبقًا لما تسمح بها استعداداتهم مـن أهـم واكتفائهم الذاتي من الناحية اال
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، ٢٠٠٥خولــة يحيــى وماجــدة عبيــد ، . ( الغايــات التــي تســعى البــرامج التربويــة والتأهيليــة إلــى تحقيقهــا
١٥١(  

وحيث أن أعلى مستوى أكاديمي يصل إليـه ذوو اإلعاقـة العقليـة هـو الصـف الرابـع أو الخـامس 
لتـــالي ال يمكـــن أن يكـــون التعلـــيم األكـــاديمي  هـــو األســـاس لتـــوفير مهنـــتهم أو حيـــاتهم االبتـــدائي ، فبا

المستقبلية لذا يجب تدريبهم وتأهيلهم مبكرًا على مهن تناسبهم مما يوفر الوقت والجهـد علـيهم لتعلمهـا 
  ) ٢٩١، ٢٠١٢عدنان الحازمي، .( في الكبر ، ويزيد من درجة إتقانهم للمهنة

يب المهنـــــــي الجيـــــــد لألفـــــــراد ذوي اإلعاقـــــــة العقليـــــــة متطلبـــــــًا فـــــــي                                 ولـــــــذلك يعتبـــــــر التـــــــدر 
ــــم الشــــعور باالســــتقاللية                                             ــــي داخله ــــا ينم ــــل مم ــــدهم لســــوق العم ــــؤهم ويع ــــو يهي ــــة ،فه ــــة األهمي غاي

Cihak, Fahrenkrog, Ayres, and Smith ,2008)(تـيح لهـم فـرص تحقيـق االكتفـاء ، وي
-Katz,    Rangel-Eudave ,  Allen-Leigh, and  Lazcano)الـذاتي االقتصـادي  

Ponce,2008 ,S202)   ويحسـن مـن شـعورهم بجـودة الحيـاة ، )Wu,  Qiu,  Wong,  
Hernandez and Zhao,  , 2010,1216 (  

فالتـدريب المهنـي ســواء كـان تمهيـديًا أو متقــدمًا كإعـداد للتشـغيل ضــروري لكثيـر مـن المعــوقين 
ويعــود بــالنفع علــى معظمهــم ، فــالمؤهالت الفنيــة التــي يحصــل عليهــا المتــدرب ال تطمــس أثــر اإلعاقــة 

وٕانما تزيد من قيمة المعوق في عين صاحب العمل وتخلق لدى المعـوق الثقـة بـالنفس التـي إذا  فحسب
  ).١٤٨، ٢٠٠٥يوسف الزعمط، . ( فقدت تعتبر إعاقة أكبر من اإلعاقة نفسها

وال شــك أن الخــدمات الموجهــة لــذوي اإلعاقــة العقليــة يجــب أن تهــتم بالتــدريب المهنــي وتــوفير 
أن الخـدمات الوظيفيـة  ( ,Li, 1998,216 )ي هـذا الصـدد يـذهب لـي المـدربين المتخصصـين ، وفـ

  :الناجحة لدى األفراد ذوي اإلعاقة العقلية يجب أن تحقق عددًا من األهداف، وهي
 .تنمية أداء العمل والكفاءة المجتمعية لدى العاملين ذوي اإلعاقة العقلية -١
 .التواصل مع أسر العاملين ذوي اإلعاقة العقلية -٢
 .ة وثيقة بين برامج الدعم الوظيفي وٕامكانيات العاملين ذوي اإلعاقة العقليةإيجاد صل -٣
ــا يحقــق األهــداف  -٤ ــة مم ــرارات المهني ــي اتخــاذ الق ــة ف ــة العقلي ــاملين ذوي اإلعاق مســاعدة الع

الموضوعة ويحسن من جودة الحياة لديهم، والتوسع في االستعانة بالمـدربين المتخصصـين 
 .لالرتقاء بالعاملين ذوي اإلعاقة العقليةحيث يعد ذلك عامًال جوهريًا 

 المهارات المهنية لدى المعوقين عقلياً 
إكســاب المعــوقين عقليــًاً  القــدرة علــى أداء : تعــرف المهــارات المهنيــة لــدى المعــوقين عقليــًا بأنهــا

  .بعض األعمال والحرف بإتقان بهدف إعدادهم وتجهيزهم لاللتحاق بسوق العمل

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Katz,+Gregorio/$N?accountid=30641
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Rangel-Eudave,+Guillermina/$N?accountid=30641
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Allen-Leigh,+Betania/$N?accountid=30641
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Lazcano-Ponce,+Eduardo/$N?accountid=30641
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Wu,+Lihui/$N?accountid=30641
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Qiu,+Zhuoying/$N?accountid=30641
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Wong,+Daniel/$N?accountid=30641
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Hernandez,+Lucy+Wong/$N?accountid=30641
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Zhao,+Qianlei/$N?accountid=30641
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العديــد مــن التجــارب الناجحــة التــي  أثبتــت أن المهــارات المهنيــة لــدى ويحفــل التــراث البحثــي ب
المعوقين عقليًا يمكن تنميتها مما يساعدهم على اقتحام سوق العمل، ومن هذه التجـارب الناجحـة علـى 

ــــًا  ــــوق عقلي ــــة الصــــبي التوحــــدي المع ــــال تجرب ــــذي نجــــح روبنســــون وســــميث                      ) ســــام( ســــبيل المث ال
,2010)  Robinson and Smith ( في تدريبه على مهارات توزيع الصحف على المنازل وقد كـان

عامًا وقد اعتمد البرنامج التدريبي الذي قدم له على نظرية التعلم االجتماعي ) ١٣(سام يبلغ من العمر 
ت علــى ترتيــب منشــورا) ســام(الخطــوة األولــى تــدريب : ، وقــد تتطلــب ذلــك تدريبــه علــى الخطــوات اآلتيــة

تدريبـه علـى عبـور الطريـق والوصـول إلـى المنـازل : الصحف ووضعها في كومة واحدة، الخطـوة الثانيـة
تدريبــه علــى : المحـددة بأمــان ووضــع كــل منشــور فــي صــندوق البريـد المخصــص لــذلك ،الخطــوة الثالثــة

 اســتالم المــال مــن أصــحاب المنــازل مقابــل خدمــة التوصــيل مــرة كــل شــهر وٕاعطــائهم القســيمة الخاصــة
هـذه التجربـة بأنهـا ) Robinson and Smith  (2010,بالسـداد، وقـد وصـف روبنسـوت وسـميث 

تجربة مهنية ناجحة حيث استطاع سام أن يمتهن هذه المهنة ويتقاضى أجرًا مناسبًا مقابل قيامه بهـا ، 
كـان ومن هنا نجد أن سام قد تحولت حياته فأصـبح شخصـًا منتجـًا يعتمـد علـى نفسـه اقتصـاديًا بعـد أن 

  .عالة على المجتمع
ويتضح من التجربة السابقة أن المعوق عقليًا من الممكن إعداده وتدريبه مهنيًا وٕاكسابه العديد 
من المهارات المهنية المناسبة التي تتناسب مـع قدراتـه ومـع إمكانياتـه، ومـن المهـارات المهنيـة األخـرى 

مهـارات الطهـي وٕاعـداد : إلـى المهـارة السـابقة  التي يمكن إكسـابها لفئـة ذوي اإلعاقـة العقليـة باإلضـافة
، مهــارات ســقي النبــات، تســليم البريــد ، تغييــر  (Taber-Doughty et al.,2011 ) الطعــام  

، تنظيـف النوافـذ، جمـع  ) (Mechling and Ortega , 2007 المناشـف الورقيـة فـي الحمامـات
  ).et al., 2008) Cihakالقمامة، كنس الغرف ، إعداد السلطة  

أن المهــارات المهنيــة التــي يمكــن ) ٣٠٨، ٢٠٠٧(وفــي هــذا الصــدد تشــير ماجــدة الســيد عبيــد 
فالحة البساتين وتنسـيق الحـدائق ، وتربيـة الحيوانـات والطيـور، : تأهيل المعوقين عقليًا وتدريبهم عليها

وأعمـال البنـاء  وأعمال الخدمة في المصـانع والمطـاعم والفنـادق ، وأعمـال المراسـلة والحراسـة، والتنجيـد
  .والدهان وغسل المالبس

مما سبق يتضح أن المعوقين عقليًا من الفئات التي يمكن تنمية مهاراتهم المهنيـة بشـرط تـوافر 
التــدريب المهنــي الجيــد الــذي يتناســب مــع قــدراتهم وٕامكانيــاتهم بحيــث يمكــن اســتغالل هــذه اإلمكانيــات 

  . والقدرات وتوظيفها في مهنة مناسبة
  يات المستخدمة لتنمية المهارات المهنية لدى ذوي اإلعاقة العقليةالفن     
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تتعــدد الفنيــات التــي تســتخدم لتنميــة المهــارات المهنيــة لــدى ذوي اإلعاقــة العقليــة ، وســيركز 
  : الباحث في هذه الجزئية على الفنيات التي استعان بها في الدراسة الحالية ، وهي

 Video Modelingالنمذجة بالفيديو : أوالً 
حيـث اســتطاع ) ١٩٧٢-١٩٦٩(لقـد بـدأ اسـتخدام فنيـة النمذجـة بالفيـديو فـي أعمـال أوكونـور 

من خالل فنية النمذجة بالفيـديو تنميـة التفـاعالت االجتماعيـة لـدى سـتة أطفـال معـزولين اجتماعيـًا فـي 
  (Green et  al.,2013 ) . سن ما قبل المدرسة

تعلم عـن طريـق المالحظـة والتقليـد وترجـع إلـى نظريـة وتعد النمذجة بالفيديو شكًال من أشكال ال
باندورا في التعلم االجتماعي حيث يقوم المالحظ هنا بمشاهدة شخص ما مـن خـالل الفيـديو يقـوم بـأداء 

  .المهارة أو السلوك المطلوب ثم يطلب من المالحظ تقليد تلك المهارة أو السلوك
                                 (Sigafoos, O’Reilly, and de la Cruz ,2007) 

وهي إجراء يقوم فيـه المشـارك بمشـاهدة بيـان عملـي ألداء مهـارة معينـة مـن خـالل الفيـديو ثـم  
  )Goh and Bambara , 2013,104. (يطلب منه أداء نفس هذه المهارة في وقت الحق

داء أن النمذجـة بالفيـديو هـي عـرض أل (Cihak et al., 2010 )ويـذكر سـيهاك وآخـرون 
  .النموذج للمهارة المستهدفة من خالل استخدام تقنية الفيديو

ونيكـبلس  (Odom et al., 2003)مـع أدوم وآخـرين  (Avcioglu,2013)ويتفـق أفشـجلو
 Charlop, Le and)وتشـارلوب ولـي وفريمـان  (Nikopoulos and Keenan ,2003)وكينـان 

Freeman, 2000)  ودوريــك ،(Dowrick, 1999) جــة بالفيــديو فنيــة يــتم مــن خاللهــا أن النمذ
إكساب المالحظين سلوكيات محددة مـن خـالل مشـاهدة نمـوذج تـم تصـويره بالفيـديو ، ويـتم مـن خاللهـا 

  .  أيضًا تغيير سلوكيات قائمة أو تقديم سلوكيات جديدة من خالل مشاهدة النموذج المصور بالفيديو 
  : مما سبق يتضح اآلتي

  .موذج تم تصويره من خالل كاميرا الفيديوالنمذجة بالفيديو يقدمها ن -١
النمذجــة بالفيــديو يــتم مــن خاللهــا إكســاب مهــارات محــددة أو إكســاب ســلوكيات جديــدة أو  -٢

 .تغيير سلوكيات قائمة من خالل مشاهدة النموذج المصور بالفيديو
قليـده يقوم المالحظ في النمذجة بالفيديو بمشاهدة النموذج المقدم بتقنية الفيديو ثم يقـوم بت -٣

 .ومحاكاته
فنية تقدم من خالل تقنية الفيديو يتم مـن : وفي ضوء ذلك يعرف الباحث النمذجة بالفيديو بأنها

خاللها إكساب مهارات محـددة أو إكسـاب سـلوكيات جديـدة أو تغييـر سـلوكيات قائمـة لـدى المالحـظ مـن 
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المهـارة المسـتهدفة ثـم يقـوم  خالل قيام المالحظ بمشاهدة نمـوذج مقـدم بالفيـديو يقـوم بـأداء السـلوك أو
  .المالحظ بتقليد النموذج ومحاكاته

  خطوات النمذجة بالفيديو
الخطــوة األولــى أداء المهــارة بواســطة النمــوذج : تــتم النمذجــة بالفيــديو مــن خــالل عــدة خطــوات 

الخطـوة  وتصويره بكاميرا الفيديو وقد يكـون هـذا النمـوذج أحـد األفـراد العـاديين أو أحـد األفـراد الراشـدين،
الثانية تقديم النموذج المصور إلى المالحظين، الخطوة  الثالثة أن نطلب من المالحظـين تقليـد النمـوذج 

  . (Le Grice and Blampied, 1994) .الذي قاموا بمشاهدته
ويتم تطبيق النمذجة بالفيديو في الغالب من خالل عرض النموذج المصور بالفيديو أثناء أدائـه 

كــون ذلــك مصــحوبًا بــالتلقين أو إعطــاء تعليمــات أو تقــديم مكافــأة وذلــك لتســهيل عمليــة المهــارة، وقــد ي
  )(Wilson,2013. التعلم

 ,Sansosti, Powell-Smith (2010,147)وأوضـح سانسوسـتي وبـاول سـميث وكـوان
and Cowan  أنه يمكن الجمع بين النمذجة بالفيديو وتحليل المهمـة  وقسـموا ذلـك إلـى سـت خطـوات

  :على النحو اآلتيأساسية 
  .تحديد المهارة المستهدفة -١
 .تحليل المهارة المستهدفة إلى خطوات أصغر يسهل تعلمها -٢
 .كتابة السيناريو المطلوب تنفيذه -٣
 .قيام النموذج بأداء السيناريو المطلوب -٤
 .تصوير النموذج أثناء تنفيذه للمهارة -٥
 .تطبيق النموذج المصور بالفيديو واختبار أثره -٦

  ة بالفيديو أهمية النمذج
تتضح أهمية النمذجة بالفيديو من خالل تعدد مميزاتهـا ، ومـن أهـم هـذه المميـزات أنهـا أسـلوب 

، كمـا  (Charlop, Le and Freeman, 2000)سهل وبسيط يسهل استخدامه مـع ذوي اإلعاقـات 
، كمـــا يمكـــن (Avcioglu,2013)يمكـــن مـــن خاللهـــا إكســـاب المعـــوقين عقليـــًا العديـــد مـــن المهـــارات 

 Le) االستعانة بالنمذجة المصورة بالفيـديو حاضـرًا ومسـتقبًال حيـث أنهـا مسـجلة يسـهل االحتفـاظ بهـا 
Grice and Blampied, 1994)   ــات حيــث يمكــن ــد مــن البيئ ، ويمكــن اســتخدامها فــي العدي

  .(Avcioglu,2013)استخدامها في المنزل أو المدرسة 
ــــــــد  ــــــــدة                                  كمــــــــا يمكــــــــن مــــــــن خاللهــــــــا إكســــــــاب المالحظــــــــين العدي مــــــــن المهــــــــارات الجدي

، والمهنيــــــة،                                         )(Forbes, 2013حيــــــث يمكــــــن مــــــن خاللهــــــا تنميــــــة مهــــــاراتهم الوظيفيــــــة 
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(Kellems,2010; Van Laarhoven, Winiarski, Blood and Chan,2012) ،
، والمهـارات اللغويـة  ( Avcioglu,2013; Kuehnel,2013; Perkins,2013) واالجتماعيـة  

Maione and Mirenda ,2006) ( ومهــارات رعايــة الــذات ،Norman, Collins and 
Schuster ,2001) ( وتســتخدم لتنميــة التفــاعالت اإليجابيــة بــين األقــران ،(Green et al., 

 )(Shukla-Mehta, Miller and Callahan, 2010. ، وللتدريب على مهارات التواصل(2013
، وكـذلك تسـتخدم  (Palechka and MacDonald ,2010)وكـذلك للتـدريب علـى مهـارات اللعـب   

،  وتنميــة مهــارات الحيــاة ) (Gena, Couloura and Kymissis, 2005لتعـديل الســلوكيات  
 Charlop-Christy Le, and Freeman, 2000; Murzynski and Bourret)اليوميـة  
,2007)  
من مميزات هذه الطريقة أيضـًا أنهـا تصـلح لالسـتخدام مـع العديـد مـن الفئـات الموجـودة داخـل و 

ــال ال الحصــر مــع العــاديين  ،     )(Forbes, 2013المجتمــع حيــث تصــلح لالســتخدام علــى ســبيل المث
            ، وذوي اإلعاقــــات النمائيــــة        )(Wilson,2013، والتوحــــديين (Avcioglu,2013)والمعــــوقين عقليــــًا 

( Perkins,2013).  
وباإلضافة إلى ذلك يرى الباحث أنـه يمكـن مـن خـالل النمذجـة بالفيـديو مراعـاة الفـروق الفرديـة 
بين المعوقين عقليًا حيث يتم مـن خاللهـا تكـرار المهـارة المـراد إكسـابها للمعـوقين عقليـًا عـدة مـرات بمـا 

قـة مـوفرة للجهـد ففـي النمذجـة التقليديـة قـد يضـطر يتالئم مع قدراتهم وخصائصهم، كما أنهـا تعتبـر طري
النمــوذج إلــى إعــادة تقــديم الســلوك المســتهدف عــدة مــرات حتــى يتعلمــه المالحــظ ممــا يشــكل عبئــًا علــى 
النموذج أما  النمذجة المصورة بالفيديو تسمح بإعادة تشغيل الفيلم المصور عدة مـرات بمـا يـتالءم مـع 

ومن ثم تعتبر النمذجة المصورة بالفيـديو طريقـة مـوفرة للجهـد، وتعتبـر  قدرة المعوق عقليًا على التعلم ،
طريقة جاذبة لالنتباه حيث أنها تتضمن تقـديم صـوت وصـورة وحركـة ومـن الممكـن إدخـال عليهـا بعـض 

  .المؤثرات الصوتية والحركية من خالل معالجة الفيلم المصور بواسطة الحاسوب

  Task analysis approachأسلوب تحليل المهمة : ثانياً 
إلــى األجــزاء الصــغيرة التــي تتكــون منهــا ) المهــارة ( تحليــل المهمــة  فنيــة تتضــمن تجزئــة المهمــة 

  ).١٠٧، ٢٠٠٩ماجدة عبيد، (وصياغتها على شكل وحدات إجرائية من السهل تعلمها 
يكية الــذي اهــتم فــي كتاباتــه الكالســ) ١٩١١(وتعـود الجــذور التاريخيــة لتحليــل المهمــة إلــى  تــايلور 

بمجــال اإلدارة العلميــة، وقــد حــاول تــايلور البحــث عــن أفضــل طريقــة يمكــن مــن خاللهــا انجــاز المهــام 
، حيـث ركـز فـي كتاباتـه علـى اإلجابـة عـن السـؤال (Crystal and Ellington, 2004,1)المختلفة 
  ). Vicente, 1995, 534(ما هي أفضل طريقة ألداء المهام الوظيفية؟ : التالي 
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ايلور المديرين بضرورة إنشـاء أنظمـة صـارمة يمكـن مـن خاللهـا تنظـيم العمـل وتحسـين وقد نصح ت
سيره، وقد وجد تايلور أن طريقة تحليل المهمة يمكن من خاللها تحسـين أداء العمـال فـي أداء األعمـال 
الوظيفية المعقدة خاصـة هـؤالء العمـال غيـر المهـرة الـذين يعملـون وكـأنهم تـروس فـي آلـة ، وقـد كانـت 

حاولة تايلور ناجحة في مجال تحسين الصناعات التحويلية ، وقدمت إلهامًا للمحاوالت المستقبلية من م
  .(Crystal and Ellington, 2004,1)خالل الدمج بين العوامل البشرية وأساليب العمل  

لتـي ويعد أسلوب تحليل المهمة عملية في غاية األهمية في مجال تدريب األفـراد علـى أداء المهـام ا
يصعب عليهم تأديتها بالطرق التقليدية، حيث يمكن من خالله تدريب األفراد على أداء األعمال المعقـدة 

  .يمكن للفرد أن يتعلم كيفية انجازها) مهام فرعية( من خالل تقسيم المهمة األساسية إلى خطوات سهلة
(Bartlett ,2004, 34 ; Crystal and Ellington,2004.2; Mills,2000, 61;       

et al.,2009,528) Pascual-Leone  

  خطوات تحليل المهمة
الخطــوة األولــى هــي تحديــد المهمــة : يتكــون أســلوب تحليــل المهمــة مــن خطــوتين أساســيتين    

. ( التعليميــة بدقــة ، والخطــوة الثانيــة هــي عمــل قائمــة بــالخطوات التــي يتشــكل منهــا الهــدف التعليمــي
  ) .١٧٧، ٢٠١٢عدنان ناصر الحازمي، 

وبعــد ذلــك يــتم ترتيــب االســتجابات أو الخطــوات ترتيبــًا منطقيــًا بــدءًا مــن االســتجابة األولــى فــي 
السلسة السلوكية وانتهاًء باالستجابة األخيرة ، ومن ثم يقوم المدرب بتعليم الطفـل االسـتجابة األولـى ، 

بة الثالثـة ، وهكـذا إلـى أن وبعد أن يتقنهـا يدربـه علـى االسـتجابة الثانيـة،  وينتقـل بعـدها إلـى االسـتجا
  ).٥٤، ٢٠٠٦خولة أحمد يحيى ، . ( يتعلم كل االستجابات وبشكل منطقي سليم

هــذه الطــرق فــي ) ١٠٨، ٢٠٠٩(وهنــاك طــرق كثيــرة لتحليــل المهــارات ، وتلخــص ماجــدة عبيــد 
، وهنــا يقــوم الشــخص الــذي ســيحلل المهــارة بمراقبــة شــخص آخــر فــي أثنــاء قيامــه بهــا: المراقبــة: اآلتــي

هنـا يقـوم الشـخص نفسـه بتأديـة : جميعها بشكل دقيق ومتسلسل، الممارسة) األجزاء( ويكتب الخطوات 
حيــث يــتم كتابــة كــل الخطــوات التــي يعتقــد أنهــا : المهــارة وكتابــة جميــع الخطــوات، تحليــل األداء نظريــًا 

  . ضرورية لتأدية المهمة
  :آلتيةمما سبق يلخص الباحث خطوات تحليل المهمة في الخطوات ا

 .تحديد المهارة  المستهدفة -١
 .تحديد الهدف التعليمي المراد إكسابه للمعوقين عقلياً  -٢
تحليــل الهــدف إلــى مجموعــة مــن الوحــدات الصــغيرة التــي يســهل إكســابها لــذوي اإلعاقــة  -٣

 .العقلية
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ترتيــب الوحــدات الصــغيرة ترتيبــًا منطقيــًا بــدءًا مــن االســتجابة األولــى وانتهــاء باالســتجابة  -٤
 .ةاألخير 

إكســاب المعــوق عقليــًا االســتجابة األولــى ، وبعــد أن يتقنهــا يــتم تدريبــه علــى االســتجابة  -٥
الثانية،  وينتقل بعدها إلى االستجابة الثالثة ، وهكذا إلـى أن يـتعلم كـل االسـتجابات وبشـكل 
منطقي سليم بشرط أال يتم االنتقـال إلـى االسـتجابة التاليـة دون اكتسـاب المـتعلم االسـتجابة 

 .بقةالسا
وقـد جمـع الباحـث فـي الدراسـة الحاليـة بـين طريقـة المراقبـة والممارسـة لتحليـل المهـارات المهنيـة 
ــة المســتهدفة ويقــوم  حيــث كــان فــي بعــض األحيــان يســتعين بــبعض المتخصصــين ألداء المهــام المهني

أخـرى كـان  بمراقبتهم أثناء تأدية المهارة وتسجيل كل خطوة من خطـوات أداء المهـارة بدقـة، وفـي أحيـان
الباحث يقوم بنفسه بممارسة المهارة وتسجيل كل خطوة مكونة لها حتى يسهل فيمـا بعـد إكسـابها لـذوي 

  .اإلعاقة العقلية

  أهمية أسلوب تحليل المهمة
  :ترجع أهمية أسلوب تحليل المهمة في مجال اإلعاقة العقلية إلى اآلتي 
 .  على المهـارات واألعمـال المهنيـة نجاح وفعالية هذا األسلوب في تدريب المعوقين عقلياً  -١

Mechling and Ortega , 2007) ,2012; Cavkaytar( 
يمكن من خالل أسلوب تحليل المهمة مالحظة مدى إتقان الطفل لكـل خطـوة مـن الخطـوات   -٢

المكونة للمهمة المستهدفة ، ومحاولة إعادة الطفل إلى الجزء الـذي ال يتقنـه حتـى يسـتطيع 
 )١٠٨، ٢٠٠٩ماجدة عبيد ،(. تقال إلى المهمة األخرىأن يتعلمه ثم االن

  :وباإلضافة إلى ما سبق يرى الباحث أنه من المميزات األخرى ألسلوب تحليل المهمة    
ــًا المهــام المســتهدفة حيــث يــتم فيــه تبســيط  -١ ــيم المعــوقين عقلي يســهل هــذا األســلوب تعل

 .قلياً المهارة وتحليلها بما يتناسب مع قدرات وخصائص المعوقين ع
يسهل هذا األسـلوب علـى المـدرب إكسـاب المهـارة المهنيـة لـذوي اإلعاقـة العقليـة حيـث  -٢

 .يتم فيه تقسيم المهارة إلى خطوات صغيرة يسهل تعلمها

   promptingالتلقين : ثالثًا       
يعرف التلقين بأنه إجراء يتخذ من قبل المعلم أو المدرب لمساعدة المـتعلم علـى تقـديم اسـتجابة 

  )     (Anson, Todd, and Cassaretto, 2008 اسبةمن
وهو فنية سلوكية تهدف إلى تزويد الفرد بمساعدة لفظية أو غيـر لفظيـة بهـدف حثـه علـى أداء 

  )٢٠١٣شادي محمد وأسامة فاروق، . (السلوك المستهدف
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ة يعــرف بأنــه نــوع مــن المســاعدة تعطــى للفــرد بعــد طــرح المثيــر وقبــل اســتجابة الفــرد لزيــادكمــا 
  ).٢٢١، ٢٠٠٤وفاء علي الشامي، . ( احتمال قيامه بالسلوك المستهدف أي االستجابة بشكل صحيح

  :أنواع التلقين
،   وهنـاك ) (Barker, Bailey and Lee,2007تتعدد أنواع التلقين فهناك التلقين اللفظي 

 Anson, Todd, and)وهنــــاك التلقــــين اإليمــــائي   (Liguori,2005)التلقــــين الجســــدي
Cassaretto, 2008)  وهناك التلقين المقدم من خالل الفيـديو ،Kelley, Test, and Cooke, 

2013).(  
هـو ببســاطة تعليمــات لفظيـة كقــول المعلـم للطــالب افتحــوا الكتـاب، والتلقــين اإليمــائي : والتلقـين اللفظــي 

ه إيمــاء فهــو تلقــين مــن خــالل اإلشــارة أو النظــر باتجــاه معــين مثــل وضــع الشــخص إلصــبعه علــى فمــ
بالســكوت ، والتلقــين الجســدي مثــل لمــس اآلخــرين جســديًا بهــدف مســاعدتهم علــى تأديــة ســلوك معــين 

، والتلقـــين بالفيـــديو هـــو نـــوع مـــن التلقـــين يقـــدم عـــن طريـــق ) ١٦٤-١٦٣، ١٩٩٤جمـــال الخطيـــب، (
 Canella-Malone et. االســـتعانة بتكنولوجيـــا الفيـــديو إلكســـاب المتعلمـــين مهـــارات معينـــة

al.,2006)( 

  :أهمية فنية التلقين
ــــــــــدخالت الســــــــــلوكية شــــــــــيوعًا التــــــــــي تســــــــــتخدم                                               ــــــــــن أكثــــــــــر الت ــــــــــر التلقــــــــــين م يعتب

 ;Cannella-Malone, Brooks and Tullis, 2013)في تعليم وتنمية مهارات المعوقين عقلياً  
Dollar Fredrick, Alberto, and Luke,2012 ; Taber-Doughty et al.,2011; 

Waugh, , Fredrick, andAlberto,2009 )   
أســلوب ســهل وبســيط يمكــن اســتخدامه مــع : ويحمــل التلقــين العديــد مــن المميــزات مــن أهمهــا

المعــوقين عقليــًا، يمكــن مــن خاللــه تنميــة المهــارات المهنيــة لفئــة المعــوقين عقليــًا ، يســاعد التلميــذ فــي 
ء المهارة التعليمية، يعمل على تحقيق األهداف أو السلوك المطلوب، يساعد االعتماد على نفسه في أدا

-٢٢٠، ٢٠١٢عـدنان الحـازمي، ( ، (Huntington, 2012) .التلميذ علـى التـآزر البصـري الحركـي
٢٢٢.(  

  Reinforcement رابعًا التعزيز
                                                    يعتبــــــر التعزيــــــز مــــــن أكثــــــر الفنيــــــات التــــــي تســــــتخدم فــــــي تنميــــــة المهــــــارات لــــــدى األفــــــراد

 Karsten and Carr, 2009; Mirzamani, Ashoori and )وٕاكسـابهم السـلوكيات المرغوبـة 
Sereshki,2011; Pipkin,Winters and Diller 2007; Vladescu and  

Kodak,2010 )  
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                                                كمــــــــــــــــــا أن التعزيــــــــــــــــــز أثبــــــــــــــــــت فعاليتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع ذوي اإلعاقــــــــــــــــــة العقليــــــــــــــــــة   
ــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــاراتهم األكاديمي ــــــــــــــــــــــة مه ــــــــــــــــــــــي تنمي ــــــــــــــــــــــز ف ــــــــــــــــــــــح التعزي ــــــــــــــــــــــث  نج حي

)Charlop,Miltenberger,andMiranda,2012(  وعــــــــــــــــــالج مشــــــــــــــــــكالتهم الســــــــــــــــــلوكية ،
(Chowdhury and Benson,2011; Phillips  and  Mudford,2011)                                       

.     وقد يرجع ذلك إلى فعالية التعزيز في استثارة دافعية األفراد نحو تعلم المهـارات والسـلوكيات المرغوبـة، 
  ).٦٤،١٩٩٧عيسوي ،  عبد الرحمن(، )١٠٤، ٢٠٠٢حامد زهران ،( 

ويعرف التعزيز بأنـه عمليـة تـدعيم السـلوك المناسـب ، أو زيـادة احتمـاالت تكـراره فـي المسـتقبل 
  ) ٢٤٦، ٢٠١٢عدنان الحازمي، ( إيجابية أو إزالة مثيرات سلبية بعد حدوثه بإضافة مثيرات 

خولـة يحيـى وماجـدة عبيـد ، . ( وهو فنية تعمل على زيادة احتمال حدوث السلوك المرغوب فيه
١٩٢، ٢٠٠٥.(  

ويعرف على أنه اإلجراء الذي يـؤدي فيـه حـدوث السـلوك إلـى توابـع إيجابيـة أو إلـى إزالـة توابـع 
.           شيء الذي يترتب عليه زيادة احتمال حدوث ذلك السلوك في المستقبل فـي المواقـف المماثلـة سلبية ال

  ).١٣٧،  ١٩٩٤جمال الخطيب، ( 
والتعزيــز هــو التقويــة والتــدعيم والتثبيــت باإلثابــة، والســلوك يقــوى ويــدعم ويثبــت إذا تــم تعزيــزه، 

. ولوجي وقـد يكـون إثابـة ثانويـة مثــل زوال الخـوفوالتعزيز قد يكون إثابـة أوليـة مثـل إشـباع دافـع فسـي
  )١٠٤، ٢٠٠٢حامد زهران، (

كما عرف بأنه تدعيم للسلوك أو االستجابة السوية وٕاعطاء صـاحبها المكافـأة أو الجـزاء الطيـب 
. المرغوب حتى تتأكد هـذه االسـتجابة وتترسـخ فـي ذهنـه وتميـل إلـى الحـدوث والتكـرار فـي المـرة القادمـة

  ).٦٤،١٩٩٧عيسوي ، عبد الرحمن(

  :أنواع التعزيز
ينقسم التعزيز إلى نوعين أساسيين همـا التعزيـز اإليجـابي والتعزيـز السـلبي ، التعزيـز اإليجـابي 
وهو يمثل كل األحداث السارة التي تلي حدوث االستجابة المرغوب فيها والتي تعمـل علـى تكـرار ظهورهـا 

فــاروق الروســان، ( ة واللفظيــة واالجتماعيــة والرمزيــة وتقويتهــا، وتشــمل تلــك األحــداث المعــززات األوليــ
، والتعزيز السلبي هو عبارة عن تقوية سلوك من خالل إزالة مثيـر مـؤلم أو مثيـر يكرهـه )١٠٤، ٢٠٠٠

  ).١١٧، ٢٠٠٩ماجدة عبيد ،. ( الفرد بعد حدوث السلوك المرغوب فيه مباشرة
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  :تصنيف المعززات
، فاروق الروسـان )١١٥، ٢٠١٢(، أحمد محمد) ٢٤٧ ،٢٠١٢(يتفق كل من عدنان الحازمي 

أن المعـــززات يمكـــن أن تصـــنف إلـــى ) ١٤٥-١٣٨، ١٩٩٤( ، جمـــال الخطيـــب)١١٠-١٠٥، ٢٠٠٠(
  :العديد من األنواع ، ومن أشهر هذه األنواع

ويقصـــد بـــالمعززات األوليـــة تلـــك المعـــززات المرتبطـــة بالحاجـــات األوليـــة : المعـــززات األوليـــة  -١
 .طعام والشرابلإلنسان مثل ال

أحسـنت : المعززات اللفظية وتشمل كل التعبيرات اللفظية التي تصدر عن الفرد لألطفال مثـل   -٢
 ....، ممتاز ، شكراً 

وهي المعـززات القابلـة لالسـتبدال مثـل الفـيش ، والنجـوم ، والكوبونـات ، :  المعززات الرمزية  -٣
 .ضها بمعززات أخرى ذات قيمةوالنقاط،  وقد سميت معززات رمزية ألنه يمكن استبدال بع

وهـي نشـاطات معينـة  محببـة إلـى الفـرد يسـمح للفـرد بالقيـام بهـا عنـدما : المعززات النشاطية -٤
الســماح للطفــل : يــأتي بســلوك مرغــوب مثــل األلعــاب الرياضــية ، الــرحالت ، الزيــارات ، مثــال 

 .بالخروج في رحلة عندما يحصل على درجات مرتفعة في االختبار

  : تعزيزفعالية ال
  :لكي يكون التعزيز فعاًال يجب أن نراعي فيه بعض العوامل الهامة، ومن أهمها

فالتعزيز الفوري يعتبر أكثر فعالية من التعزيز المؤجـل وبنـاء علـى ذلـك يجـب : توقيت التعزيز -١
 ).٢٤٩، ٢٠١٢عدنان الحازمي ، ( أن يعطى التعزيز فوريًا بعد أداء السلوك 

.( بذلك أن تتناسب كمية أو حجم المعززات مع السلوك المرغوب فيهويقصد : كمية المعززات  -٢
 ).١١٢، ٢٠٠٠فاروق الروسان،

يجـب اسـتخدام التعزيـز علـى نحـو مـنظم وفـق قـوانين معينـة يـتم تحديـدها قبـل : ثبات التعزيـز -٣
، ١٩٩٤جمـال الخطيـب ، .( البدء في تنفيذ البرنـامج ، فـالتعزيز يجـب أال يتصـف بالعشـوائية

١٤٩( 
. .( فكلما كان حرمان الفرد من المعزز أكبر كلما كان المعـزز أكثـر فعاليـة: ى الحرمان مستو  -٤

 )١٥٠، ١٩٩٤جمال الخطيب ، 
ــز  -٥ ــع التعزي ــذلك : تنوي ــة مــن اســتخدام معــزز واحــد، ك ــر فعالي ــزات متنوعــة أكث فاســتخدام تعزي

عــدنان ( اســتخدام أشــكال مختلفــة مــن المعــزز نفســه أكثــر فعاليــة مــن اســتخدام شــكل واحــد  
 ).٢٥٠، ٢٠١٢الحازمي ، 
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 .قلق المستقبل لدى آباء المعوقين عقلياً  -٢
إن قلق المستقبل قديم قدم اإلنسان نفسه فقد عبـر عنـه اإلنسـان القـديم بمعنـى الخـوف ممـا هـو 
قادم أو الخوف مما يحمله الغد، ويوضح لنا التاريخ أن اإلنسان على مر العصور استعان في كثير من 

جمين والعرافين ليقرؤوا له طالعه ويحدثونه عن مستقبله معبرًا بـذلك عـن قلقـه ممـا تحملـه األحيان بالمن
  .األيام القادمة

وبالرغم من ذلك مصطلح قلق المستقبل الذي نعرفه اليوم يعتبر مصـطلحًا حـديثًا نسـبيًا فقـد ظهـر 
ا يتضـح أن ، وبهـذ  Zaleski,1994)(وزاليسـكي) (Molin,1990هذا المصـطلح فـي كتابـات مـولين 

  .في تناوله لمصطلح قلق المستقبل Zaleski سبق زاليسكي  Molinمولين 
أن زاليسـكي لـم يكـن أول مـن ) ٢١٧، ٢٠١٢(وفي هذا الصدد تذهب سميرة شند ومحمد إبـراهيم 

،  ولكــن زاليســكي أجــرى )(Molin,1990اســتخدم مصــطلح قلــق المســتقبل فقــد ســبقه إلــى ذلــك مــولين 
ماماتــه بتحديــد مفهــوم قلــق المســتقبل، والمســتقبل الشخصــي ومنظــور األمــل عــدة دراســات تضــمنت اهت

  .والقلق والتوجيه الذاتي نحو المستقبل
وسيتناول الباحث في هذه الجزئية بعض التعريفات التـي تناولـت قلـق المسـتقبل بهـدف الوصـول  

ث أعــراض قلــق إلــى تعريــف لقلــق المســتقبل يتناســب مــع طبيعــة الدراســة الحاليــة،ثم سيســتعرض الباحــ
المستقبل، وأهم االتجاهات التي قامت بتفسيره، وأخيرًا سوف يتناول الباحث أسباب قلـق المسـتقبل لـدى 

  .آباء المعوقين عقلياً 

  :Future Anxietyمفهوم قلق المستقبل 
مــع زاليســكي ) (Luxon , Fletcher and Leeson ,2009.36يتفـق لكســن وفليتشــر 

)Zaleski,1996,165    (لق المستقبل حالة من التوجس والشك والخـوف والقلـق تصـيب الفـرد أن ق
  .عند التفكير في األحداث غير المواتية التي قد تحدث في المستقبل البعيد

قلق المستقبل بأنـه شـعور الفـرد باالنزعـاج والتـوتر والضـيق ) ٢٥٠، ٢٠١٣(ويعرف علي محمد 
وصــحته العامــة ، وبالمشــكالت التــي قــد تعتــرض  نتيجــة التوقعــات الســلبية المتعلقــة بمســتقبله الدراســي

  .حياته المستقبلية
أن قلق المستقبل ما هو إال نوع من أنواع القلـق العـام وهـو ) ١٣٢، ٢٠١٢(ويذكر صالح يحيى 

يختلـف عـن القلـق العـام فـي أنــه عبـارة عـن حالـة أو شـعور ينتــاب الفـرد بسـبب نظرتـه التشـاؤمية نحــو 
ر الالعقالنيــة المرتبطــة بالمســتقبل وربمــا يــرتبط ذلــك بضــعف الفــرد وعــدم المســتقبل التــي تبنيهــا األفكــا

  .تمكنه من السيطرة على أدوات حاضره ومستقبله
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بأنه حالة من عدم السـواء يتعـرض لهـا األفـراد بدرجـة ) ٢٨٤، ٢٠١٢(ويرى محمد علي مساوي 
ســتقبلية تــؤثر علــى متفاوتــة مصــحوبة بخــوف وتــوتر وارتبــاك وعــدم ارتيــاح نحــو موضــوعات حاليــة أو م

  .الحالة المزاجية للفرد في حال استمراريتها تؤدي إلى اضطرابات سلوكية أكثر عمقًا وخطورة
بأنــه حالــة مــن التخــوف والتشــاؤم مــن اآلتــي واالســتعداد ) ١٥١، ٢٠١٢(ويعرفــه إبــراهيم محمــود 

القلـق الدراسـي ،  الشخصي للتوقعـات السـلبية تجـاه األحـداث المسـتقبلية وهـو محصـلة القلـق األسـري ،
  .القلق المهني، قلق المشاركة االجتماعية، والدرجة العليا للتشاؤم والدرجة المنخفضة للتفاؤل

أن قلـق المسـتقبل )  ١٤٨،  ٢٠٠٤(ومحمـود العشـري ) ٦٦١، ٢٠١١( ويتفق حاتم عبد العزيز
المسـتقبل سـاهمت  حالة انفعالية غير سارة نتيجة خبرات سـابقة أو أحـداث جاريـة أو أفكـار خاطئـة عـن

في تكوين توقعات سلبية بالنسبة للمستقبل يصاحبها الشعور باالنزعاج والتوتر والضيق عند االسـتغراق 
في التفكير فيها ، والشعور بضعف القدرة على تحقيق اآلمال والطموحات ، وفقـدان القـدرة علـى التركيـز 

الفــرد وتطـوره كــذلك تتـأثر عالقــات الفــرد وعـدم األمــان والتشـاؤم واليــأس مـن المســتقبل ممـا يعــوق تقـدم 
  . التفاعلية بين األشخاص سواء كان في محيط األسرة أو العمل أو المجتمع

أن قلـق المسـتقبل حالـة مـن التـوتر )  ٦١، ٢٠٠٢(صـبري  وٕايمـان) ١٠٤، ٢٠٠٨(ويتفـق خالـد سـعد 
ن المسـتقبل والخـوف مـن وعدم االطمئنان والخوف من التغيرات غير المرغوبة في المستقبل والتشـاؤم مـ

  . المشكالت االجتماعية المستقبلية وعدم الثقة في المستقبل
خلـل او اضـطراب نفسـى المنشـأ يـنجم " قلـق المسـتقبل بأنـه )   ٥، ٢٠٠٥( وتعرف زينب شقير 

عن خبرات ماضية غير سارة ، مع تشـويه وتحريـف إدراكـى معرفـى للواقـع وللـذات مـن خـالل استحضـار 
رات الماضــية غيــر الســارة ، مــع تضــخيم للســلبيات ودحــض لاليجابيــات الخاصــة بالــذات للــذكريات والخبــ

حالة من التوتر وعدم األمن ، مما قد يدفعه لتـدمير الـذات والعجـز الواضـح  يوالواقع ، تجعل صاحبها ف
حالــة مــن التشــاؤم مــن المســتقبل ، وقلــق التفكيــر فــى  يلــإ هوتعمــيم الفشــل وتوقــع الكــوارث ، وتــؤدى بــ

مستقبل ، والخوف من المشكالت االجتماعية واالقتصـادية المسـتقبلية المتوقعـة ، واألفكـار الوسواسـية ال
  .وقلق الموت واليأس

مما سبق يتضح تعدد وتنوع التعريفات التي تناولـت قلـق المسـتقبل وبـالرغم مـن هـذا التنـوع وهـذا 
  :التعدد يمكن الخروج بعدد من النقاط الهامة، وهي

 شعور ينتاب الفرد بسبب نظرته التشاؤمية وتوقعاته السلبية نحو المستقبل مما  قلق المستقبل -١
 . الشر يؤدي إلى انشغال الفكر وترقب

 .قلق المستقبل حالة من الشعور بضعف األمل والطمأنينة نحو المستقبل -٢
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االرتيـاح واالنزعـاج  بعـدم الشـعور قلـق المسـتقبل يـؤثر علـى الحالـة المزاجيـة للفـرد ويتضـمن -٣
 .المستقبل بحوادث المتعلقة واالضطرابات التوتر والضيقو 

 .قلق المستقبل يصاحبه بعض االضطرابات الفسيولوجية مثل فقدان القدرة على التركيز  -٤
حالـة مـن ضـعف األمـل والطمأنينـة نحـو المسـتقبل ، وتوقـع : ومن ثم يرى الباحث أن قلق المستقبل

والمعاناة مـن بعـض والميل إلى العزلة ، ى، وعدم االرتياح الشر واضطراب الفكر، والشعور بالتوتر واألس
  .االضطرابات الفسيولوجية، تصيب األفراد بسبب نظراتهم التشاؤمية وأفكارهم السلبية تجاه المستقبل

حالـة مـن ضـعف : ومن هذا المنطلق يعرف الباحث قلـق المسـتقبل لـدى آبـاء المعـوقين عقليـًا بأنـه 
بل األبناء المعـوقين عقليـًا، وتوقـع الشـر واضـطراب الفكـر، والشـعور بـالتوتر األمل والطمأنينة نحو مستق

والمعاناة من بعـض االضـطرابات الفسـيولوجية، تصـيب آبـاء والميل إلى العزلة ، واألسى، وعدم االرتياح 
  .المعوقين عقليًا بسبب نظراتهم التشاؤمية وأفكارهم السلبية تجاه مستقبل أبنائهم المعوقين عقلياً 

  .أعراض قلق المستقبل 
أفكـار متكـررة عـن الخطـر حيـث أن : تتجلى مظاهر االضـطراب العقلـي للشـخص القلـق فيمـا يلـي 

مريض القلق هو دائمـًا فـي قبضـة أفكـار لفظيـة وصـورية تـدور حـول وقـائع مؤذيـة، نقـص القـدرة علـى 
  ).٣٣٢، ٢٠١٠هبة مؤيد ، . ( مجادلة األفكار المخيفة، تعميم المؤثر الضار

ــز و  ــى التركي ــدرة عل ــر وعــدم الق ــي اضــطراب الفك ــل بعضــها ف ــة يتمث ــب معرفي ــق جوان يصــاحب القل
  )٢٩٢،٢٠٠٢محمد إبراهيم عيد ،. ( واختالل اإلنية

أعــراض جســمية : أن أعــرض قلــق المســتقبل تنقســم إلــى ) ٢٨٧، ٢٠١٢( ويــذكر محمــد علــي 
القلــب ، ارتفــاع ضــغط الــدم،  تشــمل التغيــرات التــي تحــدث للجســم مثــل بــرودة األطــراف ، ســرعة نبضــات

مثــل مشــاعر االكتئــاب ، التــردد فــي اتخــاذ : جفــاف الحلــق والشــفتين ، األعــراض النفســية واالجتماعيــة 
  .القرارات، نقد الذات العزلة واالنطواء عن الناس ، سرعة اتخاذ القرارات ، صعوبة التكيف مع اآلخرين

: أعـراض فســيولوجية :  بل فــي اآلتـيأعــراض قلـق المسـتق) ٢٥، ٢٠١٣(وتلخـص آمـال إبـراهيم 
وهي عبارة عن برودة األطراف ، تصبب العرق، اضـطرابات معديـة ، سـرعة فـي دقـات القلـب ، صـداع ، 
فقدان الشهية، غثيان، اضطرابات في التنفس والنوم ، اتساع حدقة العين، وأعراض نفسية مثل الخـوف 

المصــائب ، اإلحســاس الــدائم بالهزيمــة واالكتئــاب،  الشــديد ، عــدم القــدرة علــى االنتبــاه أو التركيــز توقــع
عدم الثقة فـي الـنفس ، العجـز ، فقـدان الطمأنينـة واألمـن واالسـتقرار ، الهـروب مـن المواجهـة، الخـوف 

  .من اإلصابة باألمراض
أن مــن أهــم خصــائص ) ١١٠، ٢٠١٢(وتوضــح زينــب شــقير وســناء حســن وخديجــة ضــيف اهللا 

التشـاؤم ، الشـك ، االنفعاليـة الزائـدة ، عـدم : تقبل األعـراض اآلتيـةالشخص الـذي يعـاني مـن قلـق المسـ
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الشعور باألمن النفسي ، الخوف من التغيرات المتوقع حـدوثها فـي المسـتقبل ، االضـطرابات السـلوكية ، 
السلبية ، عدم الشعور باألمن ، التردد في اتخاذ القرار ، انفعال وثـورة ألتفـه األسـباب ، عـدم الثقـة فـي 

  .رين عدم القدرة على مواجهة المستقبل، البكاء الشديد، التوقعات السلبية لكل ما يحمله المستقبلاآلخ
  :مما سبق يمكن تقسيم أعراض قلق المستقبل لدى آباء المعوقين عقليًا إلى الجوانب اآلتية

 وتتمثــل فــي اضــطراب الفكــر وتشــتت التفكيــر وعــدم القــدرة علــى التركيــز ، وتوقــع: أعــراض معرفيــة -١
 .األذى والضرر في المستقبل لالبن المعوق عقلياً 

وتتمثل في الشعور بالتوتر والضيق والحزن واأللم واألسى وسيطرة نزعـة التشـاؤم : أعراض انفعالية -٢
  .نحو مستقبل االبن المعوق عقلياً 

 .  وتشمل العزلة واالنطواء عن الناس وعدم الثقة في اآلخرين، وصعوبة التكيف: أعراض اجتماعية -٣
وهـي أعـراض جسـمية تصـيب آبـاء المعـوقين عقليـًا عنـد التفكيـر فـي مسـتقبل : أعراض فسيولوجية -٤

 ......االبن المعوق عقليًا ، ومنها الشعور بالصداع، واإلجهاد، وحدوث اضطرابات في المعدة

  االتجاهات المفسرة لقلق المستقبل
هتمـــت فـــي تفســـيراتها بقلـــق يعتبـــر االتجاهـــان المعرفـــي واإلنســـاني مـــن أكثـــر االتجاهـــات التـــي ا

المستقبل ، وبالرغم مـن اهتمـام االتجاهـات األخـرى بتفسـير القلـق العـام إال  أن قلـق المسـتقبل لـم يحـظ 
باهتمــام هــذه االتجاهــات، وقــد يرجــع ذلــك إلــى حداثــة مفهــوم قلــق المســتقبل مقارنــة بالمفــاهيم األخــرى 

أنه بالرغم مـن أن مفهـوم ) ١١٦٣، ٢٠٠٥(الخاصة بالقلق، وفي هذا الصدد تذهب سميرة أبو الحسن 
القلق يعد مفهومًا محوريـًا فـي نظريـات علـم الـنفس إال أن التوجيهـات التقليديـة أو الكالسـيكية لـم تهـتم 
بالمنظور المستقبلي للقلق وارتبط تفسير هذه النوعية من القلق بالتفسيرات األكثر حداثة ومنها المنحى 

أن النظريات النفسـية اتفقـت فـي االهتمـام ) ٢١٥، ٢٠١٢( إبراهيم  المعرفي، وتؤكد سميرة شند ومحمد
بدراسة القلـق إال أنهـا لـم تتفـق بشـأن القلـق مـن المسـتقبل ، ومـن التوجهـات التـي أبـدت اهتمامـًا بقلـق 
المستقبل االتجـاه اإلنسـاني واالتجـاه المعرفـي، ومـن ثـم سـيتناول الباحـث فـي هـذه الجزئيـة تفسـير قلـق 

ــاء المســتقبل مــن و  ــدى آب ــق المســتقبل ل ــه لتفســير قل ــة من ــة واإلنســانية فــي محاول جهــة النظــر المعرفي
  .المعوقين عقلياً 

  االتجاه المعرفي
إن القلق من المستقبل الذي يعاني منه معظم األفـراد فـي المجتمعـات المعاصـرة نتيجـة تغييـر فـي 

سـتقبل هـو تخيـل األسـوأ دائمـًا أو أنماط تفكيرهم وأن السبب المباشر للمعاناة من الخوف الزائـد علـى الم
استحضار العواقب الوخيمة بصفة مستمرة، واالسـتمرار فـي التفكيـر فـي مسلسـل الكـوارث الخياليـة الـذي 

ــى حــد ســواء ــة نحــو الحاضــر والمســتقبل عل ــر بصــورة إيجابي ــق التفكي ، ٢٠١٢صــالح الغامــدي، . (يعي
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١٣٣.(  
يــث  قــام بتفســير قلــق المســتقبل ح  Zaleski (1996,165-166)وهــذا مــا يؤكــده زاليســكي 

التفكير فـي األحـداث غيـر المواتيـة التـي قـد تحـدث فـي تفسيرًا معرفيًا فذهب أن قلق المستقبل ينتج عن 
المســتقبل البعيــد، وأوضــح أن مكونــات قلــق المســتقبل معرفيــة أكثــر منهــا انفعاليــة وهــي تــرتبط بالشــعور 

  . بالتهديد والنظر إلى المستقبل نظرة قاتمة
مكون المعرفي هو المكون األساسي الذي يكمن وراءه الشعور بقلق المستقبل ، وهو اسـتجابة فال

توؤميــة لبيئــة الفــرد تتحــدد بــإدراك التهديــد فــي موقــف معــين أو محــدد حيــث يضــفي الفــرد معنــى علــى 
ســميرة . (الموقــف مــن خــالل مخططاتــه ومعتقداتــه حــول موضــع التهديــد وتقــدير مــدى وخطــورة  التهديــد

  )٢٢٥، ٢٠١٢ومحمد إبراهيم ،شند 
وقــد افتــرض بيــك أن الســمات األساســية الضــطراب القلــق هــي معرفيــة فــي جوهرهــا، فــالنموذج 
المعرفــي الــذي افترضــه بيــك حــول العمليــات المعرفيــة الخاصــة بنشــوء ســمات القلــق تنقســم إلــى ثــالث 

نوي يقـيم فيهـا الفـرد المصـادر التقييم األولي حيث يقيم فيـه الفـرد الخطـر المهـدد، التقيـيم الثـا: خطوات 
وهـي المرحلـة الثالثـة، وبالتـالي فـإن تفكيرنـا يـؤثر : الممكنة للتعامل مع التهديد المحتمل، إعادة التقييم 

  )٥٢، ٢٠٠٠بيك، .( في استجاباتنا تجاه مواقف التهديد
ات قلــق المســتقبل مــن وجهــة النظــر المعرفيــة ينشــأ نتيجــة األفكــار والمعتقــدممــا ســبق يتضــح أن 

والمعارف الخاطئة التي تـدور حـول المسـتقبل البعيـد حيـث  تشـكل تلـك المعـارف واألفكـار الخاطئـة لـدى 
  .الفرد مصدر تهديد له مما يؤدي إلى زيادة مستوى القلق لديه

ومــن ثــم فــإن قلــق المســتقبل لــدى أســر المعــوقين عقليــًا مــن وجهــة النظــر المعرفيــة ينشــأ نتيجــة 
دات الخاطئة التي يحملها اآلباء تجاه مستقبل االبن المعوق عقليـًا حيـث ينظـر األفكار والمعارف والمعتق

الكثيــر مــن آبــاء المعــوقين عقليــًا إلــى مســتقبل أبنــائهم المعــوقين عقليــًا نظــرة قاتمــة فيــرون أن مســتقبل 
إلـى االبن المعوق عقليًا مستقبل يكتنفه الغموض ويعتقدون أن االبن المعوق عقليًا قد يتعرض مستقبًال 

المزيــد مــن األخطــار بســبب ضــعف قدراتــه العقليــة وعــدم قدرتــه علــى رعايــة نفســه ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 
 .مستوى القلق لديهم تجاه مستقبل أبنائهم المعوقين عقلياً 

  االتجاه اإلنساني
يرى أصحاب االتجاه اإلنساني أن الهدف الرئيس لإلنسان هو تحقيـق ذاتـه وتفـرده ، وعنـد وجـود 

جاه هذا الهدف فإن الفرد يشعر بالقلق وتشـير هـذه المدرسـة إلـى أن عوامـل القلـق ومثيراتـه أي عائق ت
ــم يتحقــق هــذا  ــق إذا ل ــاة ، ويكــون عرضــة للقل ــه عــن مغــزى للحي ــرتبط بحاضــر الفــرد ومســتقبله وبحث ت

  ).٣٥٠، ١٩٩٠عالء كفافي، .( الهدف
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ى بالنســبة لوجـــود لــذا عكــف أصـــحاب هــذا التيــار علـــى دراســة مشــكالت وموضـــوعات ذات معنــ
اإلنسان ورسالته كاإلرادة وحرية االختيار والمبادأة والمسئولية ، والقيم وتحقيق الذات، ويرون أن القلق 
ـــدًا لوجـــود اإلنســـان  ـــل هـــذه األحـــداث تهدي ـــث تمث ـــة مســـتقبًال بحي ـــة أو متوقع يحـــدث مـــن أحـــداث راهن

  ) ١٣٣، ١٩٩٨عبد المطلب القريطي، .(وٕانسانيته
حاب المنظور اإلنساني بدراسة القلق باعتبار أنه خوف مـن المسـتقبل ومـا قـد اهتم أص  ومن هنا

يحمله من أحداث تهدد وجود اإلنسان وٕانسانية الفـرد ، فـالقلق ينشـأ ممـا يتوقـع الفـرد أن يحـدث أي أن 
  ) ١٧، ٢٠٠٤رنا الجنابي وزهراء صبيح ، . ( المستقبل هو العامل الذي يستثير القلق

المدرسة اإلنسانية ليس مجرد خبرة انفعالية يمر بها اإلنسان تحت ظروف  فالقلق من وجهة نظر
خاصــة أو اســتجابة يكتســبها أثنــاء عمليــة الــتعلم إنمــا هــو جــوهر طبيعــة الــنفس اإلنســانية ، فاإلنســان 
الكائن الحي الوحيد الذي يستشعر القلق كخبرة يومية مستمرة تبدأ ببدايـة حياتـه وال تنتهـي إال مـع آخـر 

ه الحية، فمصدر القلق هنا ليس الماضي أو المستقبل ، وٕانما مصـدر الحيـاة برمتهـا فـي ماضـيها أنفاس
  ).٩٦-٩٥،  ١٩٩٦إيمان فوزي ، . ( وحاضرها ومستقبلها

مما سبق يتضح أن المدرسة اإلنسانية ترى أن الهدف الرئيس لإلنسان هو تحقيق ذاته وتفرده ، 
الفرد يشعر بالقلق ومن ثم وفقًا لنظرة االتجاه اإلنساني فـإن وعند وجود أي عائق تجاه هذا الهدف فإن 

قلق المستقبل ينشأ لدى آباء المعوقين عقليًا لشعورهم أن اإلعاقة العقلية الموجودة لدى أبنـائهم تشـكل 
عائقًا كبيرًا  نحو تحقيق أبنائهم لذواتهم على المستوى الشخصـي واالجتمـاعي، فـأي أب يأمـل أن يكـون 

قادرًا علـى تحقيـق ذاتـه داخـل المجتمـع، شخصـًا ناجحـًا لـه مكانـة مرموقـة ووضـع جيـد فـي  ابنه شخصاً 
المجتمــع، ولكــن اإلعاقــة العقليــة مــن وجهــة نظــر اآلبــاء تشــكل عائقــًا أمــام أبنــائهم يمــنعهم مــن تحقيــق 

لـى ذواتهم واقتحام دروب الحياة ، ومن ثم يؤدي ذلك إلى شعور اآلباء بعجز أبنـائهم وضـعف قـدراتهم ع
تحقيق ذواتهم وقصورهم في صنع مستقبلهم ممـا يـؤدي إلـى ارتفـاع مسـتوى القلـق لـديهم نحـو مسـتقبل 

  .أبنائهم المعوقين عقلياً 
ويرى الباحث أن قلق المستقبل لدى آباء المعوقين عقليًا ال يمكن رده إلـى عامـل واحـد فقـط ألنـه 

بينهـا وأدت إلـى نشـأة قلـق المسـتقبل لـدى يرجع إلى مجموعة من العوامل التكاملية التي تضـافرت فيمـا 
ســيتناول الباحــث فــي الجزئيــة التاليــة بعــض األســباب الخاصــة التــي أدت إلــى آبــاء المعــوقين عقليــًا لــذا 

  .نشوء قلق المستقبل لدى آباء المعوقين عقلياً 

  أسباب قلق المستقبل لدى آباء المعوقين عقلياً 
بب لهـــا الكثيـــر مـــن االضـــطرابات االنفعاليـــة إن وجـــود طفـــل معـــوق عقليـــًا  فـــي األســـرة قـــد يســـ

واالجتماعيــة ويعتبــر قلــق المســتقبل مــن هــذه االضــطرابات ، ومــن خــالل مراجعــة الباحــث للعديــد مــن 
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الدراسات التي تناولت قلق المستقبل لدى آباء المعوقين عقليًا، ومن هذه الدراسات على سبيل المثال ال 
يصـنف (Heiman,2002; Hubert,2011; Peralta and Arellano ,2010)  الحصـر 

  :الباحث األسباب التي تؤدي إلى حدوث قلق المستقبل لدى آباء المعوقين عقليًا إلى النقاط اآلتية
 الضغوط النفسية والحياتية الناتجة عن اإلعاقة العقلية لالبن -١

ــى مســتقبل ــؤثر عل ــة التــي يتعــرض لهــا اإلنســان فــي الحاضــر ت ه إن الضــغوط النفســية والحياتي
،  ) (Yen et al.,2011,1076وتسبب له المزيد من القلـق، ويتفـق علـى ذلـك كـل مـن يـن وآخـرين  

 Spinhoven etوســـبينهوفن وآخـــرون  ) (Chen and Hong.,2010 وتشــين وهـــونج
al.,2010) ( وكوسمينا زولوج وآخرين ،  (Cosmina-Zolog et al., 2011)  حيث يـذهبون أن

  .غطة التي نتعرض لها في حياتنا من أهم مسببات القلقمواقف الحياة السلبية والضا
وال شك أن وجود طفل معوق عقليًا في العائلة يشكل ضـغطًا هـائًال علـى األسـرة ممـا يـؤدي إلـى 

  .حدوث حالة ملحوظة من القلق لدى آباء المعوقين عقلياً 
رات الناجمـة عـن والمواقف المحدثة للضغوط النفسية في حياة أسرة االبن المعوق هي تلك التغي

  )١٩٠، ٢٠٠١جمال الخطيب، . ( اإلعاقة مما يؤثر على نظام األسرة ووظائفها
ويثير لديهم ردود فعل عقلية وانفعالية أو عضوية غير مرغوبة تعرضهم للتوتر والضـيق والقلـق 

  ).٨١، ٢٠٠٦ايهاب الببالوي، . ( والحزن واألسى
وط النفسـية مـن الحساسـية االنتقائيـة فـي إدراك ومن ثم تتشكل العالقة بين قلق المستقبل والضـغ

األحداث وتفسيرها ، وخاصة في ظروف مجتمعية تستثير القلق تجاه المسـتقبل ممـا يجعـل مـن األحـداث 
  ).٢٢٦، ٢٠١٢سميرة شند ومحمد إبراهيم ، (.  مصدر ضغط على الفرد

: ألســباب منهــاأن القلــق يرجــع إلــى مجموعــة مــن ا) ٤٨٦، ١٩٩٧(ويــذكر حامــد زهــران فــي ذلــك 
مواقف الحياة الضاغطة، ومشكالت الطفولة والمراهقة والشيخوخة ، وعـدم التطـابق بـين الـذات الواقعيـة 

  .والذات المثالية وعدم تحقيق الذات
أن أســباب قلــق المســتقبل هــو ضــغوط الحيــاة العصــرية ) ١٢٠، ٢٠٠٠(وتؤكــد حنــان العنــاني 

  . اد معنى لوجودهوطموح اإلنسان المستمر نحو تحقيق ذاته وٕايج
ومما يزيد من الضغوط النفسية لآلباء قلق اآلباء الزائد على مصير طفلهـم المعـوق وذلـك لعـدم 

  )٥٣، ٢٠٠٧علي حنفي، . ( قدرته على تحمل المسئولية أو االعتماد على الذات بعد وفاتهم
 األسباب االقتصادية -٢

هامـًا فـي تصـور األفـراد لمسـتقبلهم  تلعب الظروف االجتماعيـة واالقتصـادية لألسـرة عمومـًا دوراً 
 )٣٤٦، ٢٠١٠هبة مؤيد، . ( وقلقهم من هذا المستقبل



المعوقين عقليًا وأثره في خفض قلق المستقبل لدى اآلباء  فعالية برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات المهنية لدى 
  شادي محمد السيد أبو السعود. د                                                                         بمحافظة الطائف

   

�����–א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������٦٢٦٢٦٢٦٢م��������������������������������������������م��������������������������������������������م��������������������������������������������م����������������������������������������������������٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤������������������������������א	��������א	��������א	��� ��������–���א	���!�"���� �����!�"���� �����!�"���� �����!�" 

  

ويخاف الناس عادة من المجهول ، والوالدان اللذان يعلمان بإعاقة طفلهما يعتريهما خـوف مـن 
المستقبل أن تسوء حالته، أو تتغير أوضاع األسرة بما ال يساعد على الوفاء بحاجاته عندما يكبر ، 

. و نبذ المجتمع له ، أو ما يصيب إخوة الطفل من أضرار ناجمة عن وجـود الطفـل المتخلـف عقليـاً أ
  ).٥٣٧، ١٩٩٧محمد محروس، (، )٤٤، ٢٠١٣السيد الشربيني، (

وال شـــك أن ضـــعف قـــدرة االبـــن المعـــوق عقليـــًا علـــى تحقيـــق رغبـــات اآلبـــاء، ونظـــرة اآلبـــاء إلـــى 
  .نظرة تشاؤمية تزيد من معدل القلق لدى اآلباء المستقبل االقتصادي لالبن المعوق عقلياً 

فهناك الكثيـر مـن أسـر األفـراد ذوي اإلعاقـة العقليـة ينظـرون إلـى مسـتقبل االبـن المعـوق عقليـًا 
نظرة تشاؤمية فيـرون أن االبـن المعـوق عقليـًا لـن يسـتطيع االعتمـاد علـى نفسـه اقتصـاديًا فهـو بحاجـة 

دية وينفــق عليــه ممــا يــؤدي إلــى شــعور األســرة بقلــق بــالغ علــى دائمــًا إلــى مــن يتحمــل أعبــاءه االقتصــا
مستقبل االبن المعوق عقليًا، فالخوف الغامض الـذي يعتـري اآلبـاء بخصـوص عـدم قـدرة المعـوق عقليـًا 

  .على االعتماد على نفسه اقتصاديًا مستقبًال  تستثير المزيد من قلق اآلباء نحو مستقبل هذا االبن
أن أسـباب قلـق المسـتقبل ترجـع إلـى الخـوف ) ١٤٢، ٢٠٠٤(ي ذلـك ويـذهب محمـود  العشـري فـ

الغــامض نحــو مــا يحملــه الغــد األكثــر بعــدًا مــن صــعوبات، التنبــؤ الســلبي لألحــداث المتوقعــة، الشــعور 
بالضـــيق والتـــوتر عنـــد االســـتغراق فـــي التفكيـــر فـــي المســـتقبل، ضـــعف القـــدرة علـــى تحقيـــق األهـــداف 

  .والطموحات
لقلق علــى مســتقبل االبــن المعــوق عقليــًا كلمــا زادت شــدة إعاقــة الطفــل ويــزداد هــذا الشــعور بــا

  . العقلية وزاد عجزه عن رعاية نفسه اقتصادياً 
  .  األسباب الخاصة بالمستقبل المهني لالبن المعوق عقلياً  -٣

، وصـادق عبـيس ) ٢٠٠٧(، وشـاكر عقيـل ومحمـد إبـراهيم )٢٠١٢(يتفق كل من جيهان علي 
مستقبل المهني من ضمن العوامل األساسية التي تسـتثير قلـق المسـتقبل أن ال) ٢٠١٠(وسعد جويد

  .لدى األفراد فحينما يتوقع الفرد شيئًا سيئًا بشأن المستقبل المهني تزداد حدة القلق لديه
ويعد قلق المستقبل المهني حالة من التوتر والشعور بالضيق والتخوف من المستقبل المجهـول 

صـادق عبـيس وسـعد . (ٕامكانيـة حصـول الطالـب علـى مهنـة بعـد تخرجـهالمتعلق بالجانـب المهنـي و 
  ).٢١٧، ٢٠١٠جويد، 

أن قلــق المســتقبل ينشــأ نتيجــة األفكــار غيــر ) ٤، ٢٠٠٥( وفــي هــذا الصــدد تشــير زينــب شــقير 
العقالنية التي تجعل الفرد يؤول الواقع من حوله وكذلك المواقف واألحداث والتفاعالت بشكل خاطئ مما 

  .حالة من الخوف والقلق يدفعه إلى
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ولعل قرار الفرد المرتبط بتحديد مستقبله المهني يعتبر من أهم وأكثر القـرارات خطـورة األمـر الـذي 
، ٢٠٠٨راجــي الصــرايرة ونايــل الحجايــا ، .( يجعــل الفــرد فــي صــراع حــاد أثنــاء اختيــاره لمهنــة المســتقبل

٦١٦(  
ــد كــل يــوم تســتدعي بــدورها زيــ ادة حــدة القلــق فتنــاقص فــرص العمــل فهنــاك أســباب كثيــرة تتول

  ) ١٢٥، ٢٠١٢جيهان علي، . (وانتشار الوساطة والمحسوبية وعدم العدالة كلها تزيد من حدة القلق
ــي الحاضــر يعطــي صــورة مــؤثرة لصــعوبة المســتقبل مــع وجــود بعــض الظــواهر  ــرد ف وعجــز الف

عاشـور ديـاب ، . (تقبله المهنـياالجتماعية المتباينة التي تحدث مثل تلك التـي تتعلـق بـأمن الفـرد ومسـ
٤٣٨ -٤٣٧، ٢٠٠١ .(  

وقلق المستقبل المهني يعتبـر جـزءًا مـن القلـق العـام ونـوع مـن أنـواع القلـق مـرتبط بتوقـع الفـرد 
لألحـداث المســتقبلية المرتبطـة بالمهنــة ، ويشـير إلــى الشــعور بعـدم االرتيــاح والتفكيـر الســلبي تجــاه 

  ).١٢٧، ٢٠١٢جيهان علي، . (والخوف من المستقبل المهنيالمستقبل والنظرة التشاؤمية للحياة 
وال شك أن هناك الكثير من اآلباء الذين يحملـون  أفكـارًا غيـر عقالنيـة تجـاه المسـتقبل المهنـي 
لالبن المعوق عقليًا فيعتقدون أن االبن المعوق عقليًا لن يـنجح فـي ممارسـة أي مهنـة أو حرفـة بسـبب 

المســتقبل المهنــي لالبــن المعــوق عقليــًا مــن وجهــة نظــر العديــد مــن آبــاء قدراتــه العقليــة المحــدودة ، ف
ــى  ــالغ عل ــق الب ــة مــن القل ــا يســبب لهــم  حال ــًا مســتقبل يحيطــه الغمــوض، والتشــاؤم مم المعــوقين عقلي

  .المستقبل المهني والوظيفي لالبن المعوق عقلياً 
المعـوق عقليـًا كلمـا كـان ويزداد هـذا الشـعور بـالقلق لـدى اآلبـاء علـى المسـتقبل المهنـي لالبـن 

االبن المعوق عقليًا غير مؤهل أو غير معد إعدادًا جيـدًا لممارسـة مهنـة معينـة ممـا يـؤدي إلـى تنـاقص 
  .فرص حصوله على عمل

  االنشغال بالمستقبل االجتماعي لالبن المعوق عقليًا  -٤
ــة فــي المســتقبل اال ــر الكثيــر مــن آبــاء وأمهــات األفــراد ذوي اإلعاقــة العقلي جتمــاعي لالبــن يفك

المعــوق عقليــًا، وتــدور بــداخلهم العديــد مــن التســاؤالت ، هــل ســيتعرض االبــن المعــوق عقليــًا لــألذى 
واالستغالل من قبل أفراد المجتمع بسبب قدراته العقلية المحدودة؟ من سيحمي االبن المعـوق عقليـًا مـن 

اجتماعيــًا مــن بعــدهم؟ هــل  شــر أفــراد المجتمــع فــي حالــة وفــاتهم؟ مــن ســيرعى االبــن المعــوق عقليــاً 
سيستطيع االبن المعوق عقليًا مستقبًال الزواج وبناء أسرة ؟ وال شك أن هذه األفكار التي تسـاور اآلبـاء 

  ً. واألمهات تسبب لهم حالة من القلق غير العادي على المستقبل االجتماعي للطفل المعوق عقلياً 
ة دورًا  هامــًا فــي ظهــور القلــق ومنهــا أن للعوامــل االجتماعيــ) ٢٨٩، ٢٠١٢(ويــذهب محمــد علــي
  .المشاكل والخالفات األسرية
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 Weeks et)مــع ويكـس وآخــرين )  (Hubert, 2011 وفـي هــذا الصـدد يتفــق هــوبيرت
al.,2009)    وهيمـــانHeiman,2002)  ( ـــر مـــن ضـــمن العوامـــل ـــل االجتماعيـــة تعتب أن العوام

لمعوقين عقليًا حيث يشعر آبـاء المعـوقين عقليـًا األساسية التي تسبب قلق اآلباء نحو مستقبل أبنائهم ا
بالقلق على المستقبل االجتماعي لالبن المعوق عقليًا ، ومـن ضـمن النقـاط التـي تثيـر قلـق اآلبـاء نحـو 

  .مستقبل االبن المعوق عقليًا قدرته على االندماج داخل المجتمع، واالستقالل االجتماعي وتكوين أسرة

  : الدراسات السابقة
  هدفت إلى تنمية المهارات المهنية لدى المعوقين عقلياً  دراسات -١

لقد تعددت وتنوعت الدراسـات التـي هـدفت إلـى تنميـة المهـارات المهنيـة لـدى األفـراد ذوي اإلعاقـة 
العقلية، فهناك بعض الدراسات التي هدفت إلى تدريب ذوي اإلعاقـة العقليـة علـى مهـارة الطهـي، وهنـاك 

اإلعاقـة العقليـة علـى مهـارات بيـع الصـحف وتوزيعهـا، ودراسـات هـدفت  دراسات هدفت إلـى تـدريب ذوي
إلى تدريب ذوي اإلعاقة العقلية على مهارات التنظيف وٕاعـداد الشـاي والمشـروبات والسـلطة ، ودراسـات 
هــدفت إلــى تــدريب ذوي اإلعاقــة العقليــة علــى مهــارات ســقي النبــات وتســليم البريــد ، وتغييــر المناشــف 

مـات، وال شـك أن الباحـث فـي مجـال المهـارات المهنيـة لـدى المعـوقين عقليـًا عليـه أن الورقية فـي الحما
يتناول هذه الدراسات للتعرف على أهم البرامج والفنيـات المسـتخدمة فـي مجـال تنميـة المهـارات المهنيـة 

  .لدى المعوقين عقليًا  ، وفيما يلي هذه الدراسات
النمذجـة الذاتيـة : بدراسـة موضـوعها   Goh and Bambara (2013)قامـت جـو وبامبـارا  

بالفيــديو تــدخل المهــارات الوظيفيــة مــع األفــراد ذوي اإلعاقــة العقليــة، هــدفت الدراســة إلــى اختبــار فعاليــة 
النمذجة بالفيديو في تنمية بعـض المهـام الوظيفيـة لـدى عينـة مـن المعـوقين عقليـًا ، وقـد تكونـت عينـة 

تــم تعريضــهم لبرنــامج ) رجــل وامرأتــان ( قــة العقليــة البســيطة الدراســة مــن ثالثــة راشــدين مــن ذوي اإلعا
تعليمي لتنمية بعض المهارات الوظيفية لديهم مـن خـالل فنيتـي النمذجـة بالفيـديو وتحليـل المهمـة حيـث 
كان يتم تحليل المهارة المستهدفة إلى مجموعـة مـن الخطـوات المتسلسـلة وتصـويرها بكـاميرا الفيـديو ثـم 

تلميـع وتخـزين : د المعـوقين عقليـًا ، واشـتملت المهـارات الوظيفيـة علـى المهـام اآلتيـةيتم إكسابها لألفـرا
األحذية، ترتيب الغرف ، تنظيم الكتب، بعض أعمـال الحاسـوب، وقـد أسـفرت الدراسـة عـن مجموعـة مـن 

 فعاليـة فنيتـي النمذجـة بالفيـديو وتحليـل المهمـة فـي تنميـة المهـارات الوظيفيـة لـدى: النتائج مـن أهمهـا
  .ذوي اإلعاقة العقلية

تعلــيم مهــارات النــادل للراشــدين : بدراســة موضــوعها  Cavkaytar)  ( 2012وقامــت كــافكتر 
ذوي اإلعاقة العقلية، هدفت الدراسة إلـى اختبـار فعاليـة برنـامج تعليمـي مهنـي فـي تنميـة مهـارات مهنـة 

)  ٣(قد تكونت عينـة الدراسـة مـن النادل لدى بعض المعوقين عقليًا من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة، و 



المعوقين عقليًا وأثره في خفض قلق المستقبل لدى اآلباء  فعالية برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات المهنية لدى 
  شادي محمد السيد أبو السعود. د                                                                         بمحافظة الطائف

   

�����–א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس�����א	��د�א	��دس����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������٦٥٦٥٦٥٦٥م��������������������������������������������م��������������������������������������������م��������������������������������������������م����������������������������������������������������٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤������������������������������א	��������א	��������א	��� ��������–���א	���!�"���� �����!�"���� �����!�"���� �����!�" 

  

درجـة ، وأعمـارهم الزمنيـة ) ٧٠: ٦٥(راشدين من ذوي اإلعاقة العقلية الذين تراوحت نسبة ذكـائهم مـن 
سنة، وقد تـم تـدريب المعـوقين عقليـًا علـى مهـارات مهنـة النـادل مـن خـالل فنيـة تحليـل ) ٢٢-١٨(من 

بتركيا ، وقد أسـفرت الدراسـة عـن مجموعـة ) Eskisehir(المهمة في إحدى المقاهي الحقيقية بمنطقة 
فعالية أسلوب تحليل المهمة في تعليم وتدريب المعوقين عقليًا علـى أداء المهـام : من النتائج من أهمها

  . المهنية الخاصة بمهنة النادل
: بدراســة موضــوعها Taber-Doughty et al. (2011)  وقامــت تــابر دوتــي وآخــرون 

قــين مقارنــة بــين إســتراتيجيتين لتعلــيم مهــارات الطهــي لــدى الطــالب ذوي اإلعاقــة النمذجــة بالفيــديو والتل
، هدفت الدراسة إلى تدريب بعض الطالب المعـوقين عقليـًا علـى مهـارات الطهـي وتنميـة "العقلية الخفيفة

 مهارات االستقاللية لديهم من خالل استخدام النمذجة بالفيديو والتلقـين، وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن
عامــًا، وأســفرت ) ١٣(إلــى ) ١٢(طــالب مــن ذوي اإلعاقــة العقليــة الخفيفــة تراوحــت أعمــارهم مــن ) ٣(

الدراســة عــن مجموعــة مــن النتــائج مــن أهمهــا فعاليــة كــل مــن الطــريقتين التلقــين والنمذجــة فــي تنميــة 
ــيم االســتقاللية لــدى الطــالب الثالثــة، كمــا أن طريقــة النمذجــة كانــت أكثــر فعاليــة لــدى طــالبين فــ ي تعل

  . مهارات الطهي في حين كانت طريقة التلقين أكثر فعالية لدى الطالب الثالث
اسـتخدام نظـام التلقـين : بدراسـة موضـوعها  et al. ( 2008) Cihakوقـام سـيهاك وآخـرون 

المحمـــول للتنقـــل باســـتقاللية بـــين األعمـــال المهنيـــة لـــدى الطـــالب المعـــوقين عقليـــًا مـــن ذوي اإلعاقـــة 
شديدة، هدفت الدراسة إلى فحص فعالية استخدام أسلوب التلقين المقدم عـن طريـق جهـاز المتوسطة وال

كمبيوتر صغير محمول في تدريب مجموعة مـن الطـالب ذوي اإلعاقـة العقليـة علـى أداء بعـض األعمـال 
ــة الدراســة مــن  ــة، وتكونــت عين ــة المتوســطة ) ٤(المهني ــة العقلي ــًا مــن ذوي اإلعاق طــالب معــوقين عقلي

تــم تــدريبهم علــى )  ٥٠: ٣٦(عامــًا ،ونســبة ذكــائهم مــن )  ١٧: ١٦(دة، تراوحــت أعمــارهم مــن والشــدي
أداء بعض المهام المهنية البسيطة والتنقل من مهمة إلى أخرى، ومن هذه المهام تنظيف النوافذ، جمـع 
القمامــة، كــنس الغــرف، إعــداد الشــاي، إعــداد ســلطة الكرنــب، وقــد أســفرت الدراســة عــن مجموعــة مــن 

فعالية  استخدام أسلوب التلقين المقدم بواسطة جهاز الكمبيوتر المحمول في تدريب : لنتائج من أهمهاا
  .الطالب ذوي اإلعاقة العقلية على بعض األعمال المهنية

تعليمــات : بدراســة موضــوعها  Mechling and Ortega (2007)وقــام ميكليــنج وأورتيجــا 
م الراشـدين الصـغار ذوي اإلعاقـة العقليـة المتوسـطة أداء المهـام الفيديو باالعتماد علـى الكمبيـوتر لتعلـي

الوظيفية، هدفت الدراسة إلى تدريب بعض الطالب ذوي اإلعاقة العقلية على بعض المهام الوظيفية مـن 
خالل التعليمات المقدمة بواسطة الجمع بين تقنيـات الكمبيـوتر والفيـديو، وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن 

، تـم تـدريبهم علـى المهـارات )اثنـان ذكـور وأنثـى واحـدة(وي اإلعاقة العقليـة المتوسـطة طالب من ذ) ٣(
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سقي النبات، تسليم البريد ، تغيير المناشف الورقية في الحمامـات، واسـتخدم فـي ذلـك : الوظيفية اآلتية
ضـافة إلـى برنامج تدريبي اعتمد على التعليمات المسجلة بالصوت والصورة من خالل كاميرا الفيـديو باإل

،  PowerPointوبرنـامج  Moviemaker برنامج تم تصميمه مـن خـالل الكمبيـوتر بواسـطة برنـامج 
واســتخدم فــي الدراســة أســلوب تحليــل المهمــة حيــث كانــت كــل مهمــة تقســم إلــى مجموعــة مــن الخطــوات 

أسـفرت المكونة لها ، ويتم تدريب الطـالب ذوي اإلعاقـة العقليـة علـى كـل خطـوة مـن هـذه الخطوات،وقـد 
فعاليـة البرنـامج فـي تنميـة المهـارات الوظيفيـة لـدى الطـالب : الدراسة عن العديد من النتـائج مـن أهمهـا

  .ذوي اإلعاقة العقلية، واستمرت هذه النتائج في فترة المتابعة
 Mitchell, Schuster, Collins and) 2000(وقام ميتشـل وشوسـتر وكـولينز وجاسـاواي 

Gassaway  تعليم المهارات المهنية من خالل نظام التلقين السـمعي المتالشـي:" بدراسة موضوعها" ،
هدفت الدراسة إلى اختبار فعالية أسلوب التلقين السمعي في تنمية المهـارات المهنيـة لـدى الطـالب ذوي 

طــالب مــن ذوي اإلعاقــة العقليــة البســيطة تراوحــت ) ٣(اإلعاقــة العقليــة، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن 
عامًا ، وقد تعرض الطالب إلى برنامج تدريبي هدف إلى تـدريبهم علـى تنظيـف ) ١٦: ١٤(من أعمارهم 

حمامات المدرسة من خالل أسلوب التلقين السمعي الذي يتالشـى تـدريجيًا حيـث يـتم فيـه تلقـين الطالـب 
تأكد أن الطالـب بالمهام المطلوبة منه أثناء أدائه للمهمة ثم يقوم المعلم بإيقاف التلقين تدريجيًا عندما ي

قد أتقـن أداء المهمـة المطلوبـة وذلـك حتـى ال يعتمـد الطالـب علـى التلقـين بصـفة مسـتمرة، وقـد أسـفرت 
فعالية أسلوب التلقين السمعي في تنميـة المهـارات المهنيـة :الدراسة عن مجموعة من النتائج من أهمها

  .ترة المتابعةلدى الطالب ذوي اإلعاقة العقلية ، ولكن تباينت النتائج أثناء ف
  Fetko ,Schuster ,Harley andCollins) 1999(وقام فيتكو وشوسـتر وهـارلي وكـولينز 

استخدام التلقين الفوري لتعليم الراشدين الصغار ذوي اإلعاقـة العقليـة الشـديدة عمـل : بدراسة موضوعها
م ذوي اإلعاقـة العقليـة مهني متسلسل، هدفت الدراسة إلى اختبار فعالية أسلوب التلقين الفوري في تعلـي

أفــراد مــن الراشــدين الصــغار ذوي اإلعاقــة ) ٤( بعــض المهــام المهنيــة ، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن 
العقلية الشديدة حيث تـم تـدريبهم علـى أداء بعـض األعمـال المهنيـة المترابطـة والمتسلسـلة مـن البسـيط 

ن الفـوري، وأسـفرت الدراسـة عـن مجموعـة واستخدم معهم أسلوب التوجيـه المباشـر والتلقـي. إلى المركب
فعاليـة اسـتخدام أسـلوب التلقـين الفـوري فـي تعلـيم ذوي اإلعاقـة العقليـة المهـام : من النتائج مـن أهمهـا

   .المهنية المحددة
 .. دراسات تناولت قلق المستقبل لدى آباء المعوقين عقلياً  -٢

وجهـات نظـر " يـن هـو دائمـًا ؟ قلبـي أ:"  بدراسـة موضـوعها    Hubert (2011)قـام هـوبيرت 
أمهات األفراد ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة، هدفت الدراسة إلى التعرف على مشاعر ومعتقدات األمهـات 
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أسـرة مـن أسـر األفـراد ذوي اإلعاقـة ) ٢٠(تجاه أبنائهن المعوقين عقليًا، وقد تكونـت عينـة الدراسـة مـن 
عامــًا، ويعيشــون فــي المنــزل مــع أمهــاتهم فــي ) ٢٢: ١٥(العقليــة الشــديدة الــذين تتــراوح أعمــارهن مــن 

إحدى المقاطعات جنوب انجلترا، وقد استمرت الدراسة لمدة عامين استخدم فيها الباحث أسلوب المقابلة 
أن األمهـات : والمالحظة الشخصية مع األمهات ، وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتـائج مـن أهمهـا

بل االبـن المعـوق عقليـًا، وتأمـل الكثيـرات مـنهن أن تسـتمر حيـاتهن يشعرن بمخاوف متعددة تجاه مسـتق
فترة طويلة حتـى يـوفرن الرعايـة والحمايـة الالزمـة ألطفـالهن، ومـن أهـم المخـاوف التـى يشـعرن بهـا أن 

  .يتعرض االبن للضرر واألذى في حالة وفاتهن
األســرة : " ابدراســة موضــوعه   Peralta and Arellano (2010)وقــام بيرالتــا وأريالنــو 

واإلعاقة، هدفت الدراسة إلى وصف تجارب بعض أسر األفراد ذوي اإلعاقة العقلية، وتسليط الضوء على 
أســر مــن آبــاء وأمهــات ) ٤( جــودة الحيــاة لــديهم وحــق تقريــر المصــير، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن 

تعتبــر المخــاوف :أهمهــا األفــراد ذوي اإلعاقــة العقليــة، وأســفرت الدراســة عــن مجموعــة مــن النتــائج مــن
الخاصــة بمســتقبل األفــراد ذوي اإلعاقــة العقليــة مــن أهــم التحــديات التــي تواجــه وتقلــق هــذه األســر، كمــا 
قدمت الدراسة بعض االقتراحات بشأن مساعدة هذه األسر في تطـوير مهـارات تقريـر المصـير، وتحسـين 

  . جودة الحياة لديهم
دراسـة موضـوعها مخـاوف الحاضـر والمسـتقبل ب  Weeks et al.(2009)وقـام ويكـس وآخـرون

لدى اآلباء كبار السن على أبنائهم وبناتهم ذوي اإلعاقة العقلية، هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى أهـم 
أسرة من ) ١٣٢(المخاوف الحالية والمستقبلية لدى آباء المعوقين عقليًا، وقد تكونت عينة الدراسة من 

عامـًا، ومتوسـط عمـر ) ٦٢(العقليـة حيـث بلـغ متوسـط عمـر األمهـات  آباء وأمهات األفراد ذوي اإلعاقـة
عامًا، وقد أجري مع اآلباء مقابالت شخصية للتعرف علـى مخـاوفهم، وقـد أسـفرت الدراسـة ) ٦٣(اآلباء 

إن اآلباء يشعرون بقلق شديد تجاه مسـتقبل أوالدهـم ذوي اإلعاقـة : عن مجموعة من النتائج من أهمها
القلق حول مستقبل الرعاية المقدمة لألبناء، القلق حول : لنقاط التي تثير قلق اآلباءالعقلية، ومن أهم ا

المسـتقبل المهنـي والــوظيفي لألبنـاء، ، القلـق إزاء تمويــل الخـدمات المقدمـة لألبنــاء، القلـق حـول تقــديم 
  .المساعدة ألبنائهم كي يصبحوا أعضاء منتجين وفعالين في المجتمع

بعـــض المتغيـــرات المرتبطـــة بـــالخوف مـــن : بدراســـة موضـــوعها) ٢٠٠٦(وقـــام الســـيد الشـــربيني 
 المستقبل والفعالية العامة للذات واالحتياجات لـدى أمهـات األفـراد المعـوقين عقليـًا ، هـدفت الدراسـة إلـى
التعرف على مشكلة الخوف من المستقبل ، ودراسة العالقات االرتباطية  بين الخوف من المستقبل وكل 

لدى أمهات األفراد المعوقين عقليًا، وقد تكونت عينة الدراسة مـن   االحتياجاتو لعامة للذات من الفعالية ا
) ٦٧(إلى أقل من )  ٢٠(وتراوحت أعمار األمهات بين ، من أمهات األفراد المعوقين عقليًا  أماً ) ١٨٥(
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ة عـن مجموعـة سنة، وقد أسفرت الدراسـ) ١٧(إلى أقل من ) ٦( سنة، وتراوحت أعمار أبنائهن ما بين 
ارتفــاع مســتوي الخــوف مــن المســتقبل لــدي أمهــات األفــراد المعــوقين عقليــًا ، : مــن النتــائج مــن أهمهــا

ســنة، واألمهــات الالئــي  ٦٧ســنة إلــي اقــل مــن  ٥١وخاصــة األمهــات الالئــي يتــراوح أعمــارهن مــا بــين 
ات فــي هــذا الســن فاألمهــ. ســنة ) ١٨(ســنة إلــي اقــل مــن ) ١٤(لــديهن أطفــال تتــراوح أعمــارهم مــا بــين 

المتقدم، ومع قرب انتهاء طفلها من المدرسة، يزداد خوفها من المسـتقبل علـي طفلهـا المتخلـف عقليـًا، 
اختبــار الخــوف مــن المســتقبل و اختبــار الفعاليــة العامــة بــين  ســالبة دالــة إحصــائياً وجــود عالقــة ارتبــاط 

ف من المسـتقبل وُبعـد الـدعم االجتمـاعي ، للذات ، وعالقة ارتباط موجبة دالة إحصائيًا بين اختبار الخو 
( وعدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين اختبـار الخـوف مـن المسـتقبل وبعـض أبعـاد مقيـاس االحتياجـات 

  . والدرجة الكلية للمقياس ) االحتياجات المعرفية، الدعم المادي ، الدعم المجتمعي 
المرونـــة ، : فـــراد المعـــوقين آبـــاء األ: بدراســـة موضـــوعها  Heiman (2002)وقـــام هيمـــان 

والتعامــل ، والتوقعــات المســتقبلية، هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى توقعــات اآلبــاء ومخــاوفهم بالنســبة 
لمســتقبل أبنــائهم المعــوقين، وكــذلك التعــرف علــى كيفيــة التعامــل معهــم، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن 

مــن آبــاء ) ٪٢٨(مــن آبــاء المعــوقين عقليــًا، و ) ٪ ٥٠(فــردًا مــن آبــاء األفــراد المعــوقين بمعــدل ) ٣٢(
من آباء األفراد ذوي صعوبات التعلم، وقد تراوحت أعمار اآلبـاء ) ٪ ٢٢(األفراد ذوي اإلعاقات الجسمية 

عامـًا ، وقـد اسـتخدمت الدراسـة المقابلـة ) ١٦: ٧(عامًا، وأعمـار األفـراد المعـوقين مـن ) ٥٧: ٣١(من 
اتهم ومخـاوفهم، وقـد أسـفرت الدراسـة عـن مجموعـة مـن النتـائج مـن للتعرف على مشـاعر اآلبـاء وتوقعـ

إن اآلبـــاء يشـــعرون بـــالقلق والمخـــاوف بشـــأن مســـتقبل أبنـــائهم المعـــوقين، وقـــد تباينـــت هـــذه : أهمهـــا
المخاوف، وبالرغم من ذلك من أكثر المخاوف التي كانت تقلق اآلباء بشـأن مسـتقبل أطفـالهم المعـوقين 

فــل فــي المجتمــع، والقلــق حــول تعلــيم الطفــل ومســتقبله المهنــي واســتقالله القلــق حــول إدراج الط: هــي
  .االقتصادي، وقدرته في االعتماد على ذاته في بناء أسرة

  التعقيب على الدراسات السابقة
  .التعقيب على الدراسات التي تناولت التدريب المهني لدى األفراد ذوي اإلعاقة العقلية: أوالً 

تنوع المهارات المهنيـة التـي حاولـت الدراسـات تنميتهـا لـدى األفـراد  يتضح: من حيث الهدف  -١
ــًا                     ــراد المعــوقين عقلي ــدى األف ــة مهــارة الطهــي ل ــاحثين تنمي ــد حــاول بعــض الب ــة ، فق ــة العقلي ذوي اإلعاق

( Taber-Doughty et al,2011)  وحــاول الــبعض تــدريب األفــراد ذوي اإلعاقــة العقليــة علــى ،
 (et al., 2008ف النوافــذ، جمــع القمامــة، كــنس الغــرف، إعــداد الشــاي، إعــداد ســلطة الكرنــب تنظيــ

(Cihak   تلميع وتخزين األحذية، ترتيب الغرف ، تنظيم الكتب، بعض أعمال الحاسـوب ،Goh and 
Bambara ,2013)( سـقي النبــات، تسـليم البريـد ، تغييــر المناشـف الورقيـة ،Mechling and 
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Ortega , 2007) (  وحــاول بعــض البــاحثين تــدريب األفــراد ذوي اإلعاقــة العقليــة علــى تنظيــف ،
  .et al, 2000)   (Mitchellالحمامات

يتضـح أن : من حيث الفنيات المستخدمة في تنمية المهارات المهنيـة لـدى األفـراد المعـوقين مهنيـًا  -٢
لتنميـة المهـارات المهنيـة لـدى ذوي الفنيات قد تعددت ، ومن أهم الفنيات التي استخدمت فـي الدراسـات 

،                                       et al., 2008) Cihak  ( ،( Taber-Doughty et al.,2011)اإلعاقـة العقليـة فنيـة التلقـين  
et al, 2000)   (Mitchell ،  ( Fetko et al., 1999) وفنيـة التعليمـات ،Mechling and 

Ortega , 2007) (2012ل المهمــة ،وتحليــ ) , Cavkaytar ( ،Goh and Bambara 
,2013)(،   Mechling and Ortega , 2007) ( .   والنمذجة  بالفيديو( Taber-Doughty 

et al.,2011) ،Goh and Bambara ,2013).(  
) ٤( يتضـح صـغر حجـم العينـة فـي جميـع الدراسـات حيـث لـم يتعـد حجـم العينـة :  من حيث العينـة -٣

وربما يرجع السبب فـي صـغر حجـم العينـة فـي الدراسـات التـي حاولـت تنميـة المهـارات المهنيـة طالب ، 
لدى ذوي اإلعاقة العقلية إلى صعوبة السـيطرة علـى األفـراد ذوي اإلعاقـة العقليـة أثنـاء التـدريب المهنـي 

ة مهـاراتهم كلما كثر عددهم، فمن المعروف أن الطـالب المعـوقين عقليـًا يحتـاجون إلـى جهـد كبيـر لتنميـ
ــيهم وٕاكســابهم  ــان مــن الصــعب الســيطرة عل ــر ك ــان العــدد كبي ــة وكلمــا ك ــة أو غيــر المهني ســواء المهني

  .المهارات المستهدفة
  :  من حيث النتائج يتضح اآلتي -٤

إن جميع البرامج  التي استخدمت في الدراسات السـابقة كانـت ذات فعاليـة فـي تنميـة المهـارات المهنيـة 
  . اإلعاقة العقليةلدى األفراد ذوي 

(Cavkaytar ,2012; Cihak et al.,2008; Goh and Bambara,2013; Mechling 
and Ortega,2007; Robinson and Smith,2010; Taber-Doughty et al.,2011) 
وهذا يوضح أن فئة المعوقين عقليًا من الفئات التي يمكن تنميـة مهـاراتهم المهنيـة ممـا يسـاعدهم علـى 

  .ق العمل واالعتماد على أنفسهم اقتصاديًا ما دامت قدراتهم تسمح بذلكاقتحام سو
  .ثانيًا التعقيب على الدراسات التي تناولت  قلق المستقبل لدى آباء المعوقين عقلياً 

يتضح تنوع الدراسات فقد هدف بعـض البـاحثين إلـى التعـرف علـى مخـاوف : من حيث الهدف -١
نحــــو مســــتقبل أبنــــائهم ذوي اإلعاقــــة العقليــــة                   ومشــــاعر ومعتقــــدات آبــــاء المعــــوقين عقليــــاً 

; Weeks et al.,2009)  (Heiman,2002; Hubert,2011; Peralta and 
Arellano ,2010 بعــض المتغيــرات المرتبطــة ، وهنــاك بــاحثون هــدفوا إلــى التعــرف علــى
  ).٢٠٠٦الشربيني ، السيد . ( بالخوف من المستقبل
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ضح تبـاين العينـة مـن دراسـة إلـى أخـرى مـن حيـث الكبـر والصـغر فهنـاك يت:  من حيث العينة -٢
، وهنـاك  Peralta and Arellano (2010)أفـراد ) ٤(دراسـات لـم يتعـد فيهـا حجـم العيـة 
،  وربمـا يرجـع هـذا )٢٠٠٦السـيد الشـربيني، ( فـرد ) ١٠٠(دراسات تعدى فيها حجم العينـة 

  .ن دراسة إلى أخرى كما تم التوضيحاالختالف في حجم العينة إلى اختالف الهدف م
يتضـح أن آبـاء المعـوقين عقليـًا يشـعرون بـالخوف والقلـق تجـاه مسـتقبل :  من حيـث النتـائج -٣

أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية، ويتضح أيضـًا أن قلـق المسـتقبل يمكـن تخفيفـه والحـد منـه لـدى 
 .آباء المعوقين عقلياً 

  :فروض الدراسة 
ر نظــري ودراســات ســابقة صــاغ الباحــث فــروض الدراســة علــى النحــو فــي ضــوء مــا تــم عرضــه مــن إطــا

  :التالي
 .ترتفع معدالت قلق اآلباء تجاه مستقبل أبنائهم المعوقين عقلياً  -١
  توجد فروق دالة إحصائيًا بين رتب درجات األبناء المعوقين عقليًا أفراد المجموعتين التجريبية  -٢

 . قياس البعدي لصالح المجموعة التجريبيةوالضابطة على مقياس المهارات المهنية في ال
توجد فروق دالة إحصائيًا  بين رتب درجات األبناء المعوقين عقليًا أفراد المجموعة التجريبية  -٣

 . على مقياس المهارات المهنية في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي
عوقين عقليًا أفراد المجموعة التجريبية ال توجد فروق دالة إحصائيًا  بين رتب درجات األبناء الم -٤

 . على مقياس المهارات المهنية في القياسين البعدي والتتبعي
توجد فروق دالة إحصائيًا بين رتب درجات آباء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على  -٥

 . مقياس قلق المستقبل في القياس البعدي لصالح آباء أفراد المجموعة التجريبية
فروق دالة إحصائيًا بين رتب درجات آباء أفراد المجموعة التجريبية على مقياس قلق  توجد -٦

 . المستقبل في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي
ال توجد فروق دالة إحصائيًا  بين رتب درجات آباء أفراد المجموعة التجريبية على مقياس قلق  -٧

 .عيالمستقبل في القياسين البعدي والتتب

  :إجراءات الدراسة
  :تتحدد الدراسة الحالية بالحدود التالية

) متغيـر مسـتقل(هو المنهج التجريبي الذي يختبـر فعاليـة برنـامج تـدريبي : أوًال المنهج المستخدم
ــة فــي  ــابع ( تنميــة بعــض المهــارات المهني ــة مــن ) ١متغيــر ت ــًا، لــدى عين ــاء المعــوقين عقلي األبن

  .)٢متغير تابع ( مستقبل لدى آبائهمومعرفة أثره في خفض قلق ال
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  : ثانيًا عينة الدراسة  
ــة للدراســة -ا ــة الكلي ــة للدراســة مــن : العين ــة الكلي ــت العين ــة )  ١٤٨(تكون ــًا مــن ذوي اإلعاق طالب

العقلية البسـيطة وآبـاءهم تـم اختيـارهم مـن الطـالب الملتحقـين ببـرامج اإلعاقـة الفكريـة بمـدارس مديريـة 
مجمـع األميـر : حافظة الطائف بالمملكة العربيـة السـعودية، وكانـت هـذه المـدارس هـيالتربية والتعليم بم

محمد ، معهد التربية الفكريـة  ، مدرسـة حطـين المتوسـطة ، مدرسـة هـوازن الثانويـة، مدرسـة بـن بـاز، 
مدرسة العالء الحضرمي، وقد استعان الباحث بهذه العينة لحسـاب معـدالت انتشـار قلـق المسـتقبل لـدى 

  .المعوقين عقليًا، واستخالص العينة الخاصة بالدراسة التجريبية آباء
) ٢٠(تكونــت العينــة الخاصــة بالدراســة التجريبيــة مــن :  العينــة الخاصــة بالدراســة التجريبيــة -ب

طالبًا معوقـًا عقليـًا وآبـاءهم مـن الطـالب الملتحقـين ببرنـامج اإلعاقـة العقليـة بمدرسـة حطـين المتوسـطة 
مجموعـة تجريبيـة ومجموعـة ضـابطة، : وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين متسـاويتين بمحافظة الطائف، 

  .وقد راعى الباحث الشروط اآلتية عند اختياره ألفراد العينة
  :شروط اختيار العينة

 .أن يكون مستوى المهارات المهنية لدى أفراد العينة متدنياً  -١
 .ارتفاع مستوى قلق المستقبل لدى آباء أفراد العينة -٢
 .يكون قد تعرض أفراد العينة وآباؤهم ألي برامج تدخل أال -٣
  :مجانسة أفراد العينة-جـ 

لمجانسـة أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة  Man Whitneyاستخدم الباحـث اختبـار مـان وتنـي 
  .على النحو التالي

عامًا ، وبلغت ) ١٧: ١٤(تراوحت األعمار الزمنية للطالب ذوي اإلعاقة العقلية من : العمر الزمني  -١
بــين متوســطات رتــب أعمــار أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة مــن األبنــاء المعــوقين )  Z(قيمــة 
وهي غيـر دالـة ممـا يـدل علـى تجانسـهم فـي هـذا المتغير،كمـا تراوحـت األعمـار )    ٠,٨٠(    عقليًا  

بــين متوســطات )  Z(بلغــت قيمــة عامــًا، و ) ٦٠: ٤٥(الزمنيــة آلبــاء الطــالب ذوي اإلعاقــة العقليــة مــن 
ــاء أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة  ــة ممــا يــدل علــى )   ٠.٣٩(رتــب أعمــار آب وهــي غيــر دال

  .تجانسهم في هذا المتغير
تراوح مستوى ذكاء الطالب المعوقين عقليًا أفراد المجموعتين التجريبيـة والضـابطة : مستوى الذكاء  -٢

(   بـــين رتـــب درجـــات أفـــراد المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة )  Z(، وبلغـــت قيمـــة ) ٦٩: ٥٥(مـــن  
  .وهي غير دالة مما يدل على تجانسهم في هذا المتغير)    ٠,٤٥
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تم مجانسة أفراد المجموعتين التجريبيـة والضـابطة : المستوى االجتماعي الثقافي االقتصادي لألسرة -٣
أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة علــى  بــين رتــب درجــات)  Z(فــي هــذا المتغيــر ، وبلغــت قيمــة 

وهـي غيـر ) ٠,٧٥(  مقياس المستوى االجتمـاعي الثقـافي االقتصـادي المسـتخدم فـي الدراسـة الحاليـة 
  . دالة مما يدل على تجانسهم في هذا المتغير

وقين تم مجانسة أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة مـن األبنـاء المعـ:  مستوى المهارات المهنية -٤
ــراد المجمــوعتين  ــين أف ــل التطبيــق حتــى يمكــن رد أي تغيــرات فــي الفــروق ب ــر قب ــًا فــي هــذا المتغي عقلي

، والجـدول اآلتـي يوضـح )البرنـامج التـدريبي ( التجريبية والضابطة بعد التطبيـق إلـى المتغيـر المسـتقل 
س المهــارات المهنيــة التجريبيــة، والضــابطة علــى مقيــا: ومســتوى الداللــة ألفــراد المجمــوعتين) Z(قيمــة 

 .قبل التطبيق
  )١(جدول رقم 

ياس التجريبية، والضابطة على مق: ومستوى الداللة ألفراد المجموعتين) Z(يوضح قيمة 
  المهارات المهنية قبل التطبي

ال توجد فروق دالة إحصـائيًا بـين رتـب درجـات أفـراد المجمـوعتين يتضح من الجدول السابق أنه 
التجريبية والضـابطة علـى مقيـاس المهـارات المهنيـة بأبعـاده الـثالث فـي القيـاس القبلـي ممـا يـدل علـى 

  .تجانسهم في مستوى المهارات المهنية قبل التطبيق
تـم مجانسـة آبـاء الطـالب المعـوقين عقليـًا أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة : مستوى قلـق المسـتقبل-٥

ــي الفــروق بعــد  ــن رد أي تغيــرات ف ــق حتــى يمك والضــابطة فــي مســتوى قلــق المســتقبل قبــل التطبي
التطبيق بـين آبـاء أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي مسـتوى قلـق المسـتقبل إلـى المتغيـر 

ومســتوى الداللــة آلبــاء أفــراد ) Z(، والجــدول اآلتــي يوضــح قيمــة )البرنــامج التــدريبي ( تقل المســ
  .التجريبية، والضابطة على مقياس قلق المستقبل قبل التطبيق: المجموعتين

  

  مستوى الداللة  Zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  المجموعة  األبعاد

  خدمات المستندات-١
  

  التجريبية
  الضابطة

١٠  
١٠  

٩,٥٠  
١١,٥٠  

٩٥,٠٠  
١١٥,٠٠  

  غير دال  ٠,٨٩٠

  التجريبية  خدمات السيارات-٢
  الضابطة

١٠  
١٠  

١٠,٦٥  
١٠,٣٥  

١٠٦,٥٠  
١٠٣,٥٠  

  غير دال  ٠,١١٥
  

  التجريبية  خدمات المطاعم-٣
  الضابطة

١٠  
١٠  

١٠,٤٥  
١٠,٥٥  

١٠٤,٥٠  
١٠٥,٥٠  

  غير دال  ٠,٠٣٨
  

  التجريبية  الدرجة الكلية
  الضابطة

١٠  
١٠  

١١,٠٠  
١٠,٠٠  

١١٠,٠٠  
١٠٠,٠٠  

  غير دال  ٠٣٨٥
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  )٢(جدول رقم 
ومستوى الداللة آلباء أفراد المجموعتين التجريبية، والضابطة على مقياس قلق ) Z(يوضح قيمة 

  )٢٠= ن(بل قبل التطبيق، حيث المستق

بـــين رتـــب درجـــات آبـــاء أفـــراد  ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائياً يتضــح مـــن الجـــدول الســـابق أنـــه 
المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس قلق المستقبل بأبعاده الثالث في القياس القبلي مما يدل 

  .على تجانس اآلباء في مستوى قلق المستقبل قبل التطبيق
  :ثالثًا األساليب اإلحصائية المستخدمة

يعـة الدراسـة، والمتغيـرات التـي تمـت فـي اعتمد األسلوب اإلحصائي المستخدم في البحـث علـى طب
ضــوئها، وحجــم العينــة، وطبيعــة المقــاييس المســتخدمة فيهــا، فقــد اســتخدم الباحــث مــن خــالل البرنــامج 

اإلحصاء الالبـارامترى المتمثـل فـي اختبـاري مـان وتنـى، وولكوكسـن للعينـات الصـغيرة  Spssاإلحصائي 
  .المستقلة، وغير المستقلة

  : ة رابعًا أدوات الدراس
 .األدوات التي تم االستعانة بها في الدراسة الحالية: أوًال 

مصـرى عبدالحميـد حنـوره /، تعريـب وتقنـين) الطبعـة الرابعـة(مقياس ستانفورد بينيه العـرب للـذكاء  -١
)٢٠٠١.(  

ســتخدامًا مــع فئــة المعــوقين مــن أكثــر مقــاييس الــذكاء ا) ٤طـــ(يعتبــر مقيــاس ســتانفورد بينيــه  
الــذى أعــده لــويس تيرمــان ومودميريــل ، وقــد تــم ) ٣طـــ(متــداد لمقيــاس ســتانفورد بينيــه ، وهــو اعقليــاً 

ودرجات الخطأ المعيارى ، حيث ظهر ) ٢٠(حساب ثبات المقياس من خالل معادلة كيودرريتشاردسون 
لجميــع المجموعــات العمريــة وبالنســبة لجميــع ) ٠.٩٦ -٠.٧٢(إن معــامالت الثبــات تراوحــت مــا بــين 

فقـد ) ٢٣ـ  ١٨(حتـى سـن ) ٢(عبـر الفئـات العمريـة مـن سـن (أما بالنسبة لوسيط الثبـات المجاالت ، 
، ات من خالل إعادة إجـراء االختبـار، كذلك قام المؤلفون بحساب الثب) ٠.٩٢ - ٠.٧٣(تراوح ما بين 

  مستوى الداللة  Zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  المجموعة  األبعاد

  التجريبية  القلق تجاه المستقبل االجتماعي
  الضابطة

١٠  
١٠  

١٠,٨٥  
١٠,١٥  

١٠٨,٥٠  
١٠١,٥٠  

  غير دال  ٠,٢٦٦

  التجريبية  القلق تجاه المستقبل االقتصادي
  الضابطة

١٠  
١٠  

١٠,٤٠  
١٠,٦٠  

١٠٤,٠٠  
١٠٦,٠٠  

  غير دال  ٠,٠٧٦
  

  التجريبية  القلق تجاه المستقبل المهني
  الضابطة

١٠  
١٠  

١٠,٤٠  
١٠,٦٠  

١٠٤,٠٠  
١٠٦,٠٠  

  غير دال  ٠,٠٧٦
  

  التجريبية  الدرجة الكلية
  الضابطة

١٠  
١٠  

١٠,٤٠  
١٠,٦٠  

١٠٤,٠٠  
١٠٦,٠٠  

  غير دال  ٠,٠٧٦
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، وقـد أجريـت مقارنـات لمعـامالت الثبـات علـى اختبـارات ) ٠.٧٠(وجاءت معظم معـامالت الثبـات فـوق 
، ) اختبـارات ٦اختبـارات ـ  ٤اختبـاران ـ (والصورة المختصرة ) اختباراً  ١٥(ياس في صورته الكاملة المق

- ٠.٨٧(وقد اتضح أن الـدرجات مالـت جميعهـا إلـى االرتفـاع حيـث تراوحـت معـامالت الثبـات مـا بـين 
٠.٩٩.(  
تـه الفرعيـة ، كما تم حساب صدق المقياس بإيجاد معامل االرتباط بين درجـات المقيـاس واختبارا  

كان أبرزها حساب معامل ارتباط بين درجـات المقيـاس الجديـد ومقيـاس سـتانفورد بينيـه الطبعـة الثالثـة 
باختبــارات الطبعــة الرابعــة ) ارتبــاط(، حيــث تــم الكشــف عــن معــامالت صــدق ) ل م(الصــورة ) ١٩٧٢(

ارتبـاط مرتفعـة بـين  ، كذلك ظهر وجـود معـامالت) ٠.٨١- ٠.٥٦(لمقياس بينيه التى تراوحت ما بين 
للمقاييس اللفظية والعملية والكليـة ) ٠.٨٣ -٠.٦٣(أبعاد مقياس وكسلر لذكاء األفراد تراوحت ما بين 

  .فى الطبعة الرابعة لمقياس بينيه (SAS)مقارنة بالمجاالت األربعة والدرجة المركبة 
ستانفورد بينيه بتقنين النسخة العربية من  مقياس ) ٢٠٠٩(وقد قام وليد خليفة وآخرون 

داخل البيئة السعودية على عينة من   -التي أعدها مصري عبد الحميد حنورة  -العرب للذكاء
المعوقين عقليًا حيث تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام طريقة إعادة االختبار على عينة قوامها 

تربية الفكرية بمدينة الطائف بمدرسة ال) القابلين للتعلم(طفًال من األطفال المتخلفين عقليًا ) ٣٠(
عند مستوى داللة ) ٠.٧٩(أسابيع ، وبلغ معامل االرتباط بين درجات التطبيقين ) ٣(بفاصل زمنى قدره 

، مما يدل على ثبات عال للمقياس، كما تم التحقق من صدق المقياس باستخدام طريقة ) ٠.٠١(
  ). ٠.٠١(عند مستوى داللة صدق المحك الخارجي وقد توافر للمقياس قدر عال من الصدق 

إعداد محمود عبد الحليم /استمارة تقدير الوضع االجتماعي الثقافي االقتصادي في البيئة السعودية  -٢
  .منسي وليلى أحمد عبد الجواد

مقياس الوضع االجتماعي لألسرة ويقاس من خالل : يتضمن هذا المقياس مقياسين هما 
لوالدة واإلخوة واألخوات ، ومستوى تعليم الوالد والوالدة واألخوة وظيفة الوالد وا: المؤشرات التي تتضمن 

واألخوات ، عدد األخوة واألخوات ، والحالة االجتماعية والسكنية ، ويقاس المستوى الثقافي من خالل 
عدد الصحف والمجالت اليومية التي تشتريها األسرة ، عدد الكتب الثقافية : التعرف على األبعاد التالية 

ي توجد بالمنزل ، وعدد السيارات التي تمتلكها األسرة واستخداماتها ، األشياء الترفيهية بالمنزل الت
تم  وقد. واستخداماتها ، طرق قضاء وقت الفراغ ، قضاء العطالت خارج المنزل وداخل الوطن وخارجه

فرد من المدارس المتوسطة للبنين والبنات تم اختيارهم من  ٨٠٠نة بلغ قوامها تقنين المقياس على عي
مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وتم حساب صدق المقياس عن طريق صدق المحكمين ، واالرتباط 

، وتم حساب ثبات المقياس عن طريق إعادة ثباته  ٠,٧٨بمحك خارجي وبلغ معامل االرتباط بينهما 
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،  ١٩٩٠محمود منسي ، منصور أحمد ، فوزية دمياطي ، ( ٠,٨٧الرتباط بين المرتين مل اوبلغ معا
٣٦٣-٣٠٩.(  

بإعادة تقنين هذا المقياس ) ٢٠١٣(وقد قام السيد كامل الشربيني وشادي محمد أبو السعود 
داخل البيئة السعودية على عينة من أسر األطفال العاديين والمتخلفين عقليًا والتوحديين وذوي 

أسرة سعودية، وتم حساب صدق االستمارة عن طريق صدق ) ٢١٠(وبات التعلم بلغ عددهم صع
من أعضاء هيئة التدريس السعوديين من أقسام التربية ) ١٠(المحكمين ، فقد تم عرضها على 

الخاصة وعلم النفس والعلوم التربوية بجامعة الطائف ، وتم تعديل بعض العبارات ، وٕاضافة بعض 
٪ ، وتم حساب ٩٠واستبعاد العبارات التي كانت نسبة اتفاق جميع المحكمين عليها أقل من العبارات ، 

، كما قام الباحثان بحساب مستوى الدخل وفقًا . ٠,٧١ثبات االستمارة بطريقة إعادة تطبيقها فبلغ 
، بعد عرضها على نفس المحكمين العشر ) ٢٠٠٢لمصلحة اإلحصاءات العامة بوزارة التخطيط ،(
  .ذين أضافوا بعد التعديالت على مستويات الدخل لتكون مناسبة للظروف المعيشية في الوقت الراهنوال

  )٥١، ٢٠١٣السيد الشربيني وشادي أبو السعود، (                                        
 .األدوات التي تم إعدادها في الدراسة الحالية: ثانيًا 

  .الباحث/ إعداد .  معوقين عقليًا مقياس قلق المستقبل لدى آباء ال - أ
بعد أن اطلع الباحـث علـى العديـد مـن المقـاييس التـي تناولـت قلـق المسـتقبل لـم يجـد الباحـث أي 
ــد تركــزت معظــم  ــة الســعودية، وق ــًا داخــل البيئ ــاء المعــوقين عقلي ــدى آب ــق المســتقبل ل ــاس يقــيس قل مقي

أو طــالب المــدارس )  ٢٠٠٢رة شــند، ســمي( المقــاييس التــي اطلــع عليهــا الباحــث علــى طــالب الجامعــة
هــادي صــالح ، وجنــار عبــد القــادر، ( ، أو المتــأخرات عــن الــزواج) ٢٠١١حــاتم عبــد العزيــز، (الثانويــة
،ومـن ثـم كـان مـن الضـروري أن يقـوم ) ٢٠٠٥جمـال حمـزة، ( أو أبناء العاملين فـي الخـارج )  ٢٠١٠

  .عقليًا داخل البيئة السعوديةالباحث بإعداد مقياس لقلق المستقبل لدى آباء المعوقين 
  :أوًال وصف المقياس

يقــيس هــذا المقيــاس قلــق اآلبــاء تجــاه مســتقبل أبنــائهم المعــوقين عقليــًا، ويتكــون المقيــاس فــي 
القلـق تجـاه المسـتقبل االجتمـاعي، : " عبارة  موزعة على ثالثـة أبعـاد هـي ) ٥٤( صورته النهائية من 

لق تجاه المستقبل المهني ،  وقـد اشـتمل كـل بعـد مـن هـذه األبعـاد القلق تجاه المستقبل االقتصادي، الق
عبارة  ، ويقوم األب أو األم  باإلجابة على عبارات المقياس، ويشتمل المقياس علـى ثـالث ) ١٨( على 

  .تنطبق ، أحيانًا ، ال تنطبق: استجابات أساسية هي
  :ثانيًا بناء المقياس

  :فقًا للخطوات اآلتيةتم بناء المقياس في الدراسة الحالية و 
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اإلطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت قلق المسـتقبل لـدى آبـاء وأسـر   -١
  .األطفال المعوقين عقلياً 

اإلطالع على العديد من المقاييس التي تناولت قلق المسـتقبل، ومنهـا علـى سـبيل المثـال ال   -٢
لحـاتم عبـد   ومقيـاس قلـق المسـتقبل ،)  Zaleski,1996(قلـق المسـتقبل لزاليسـكي  مقيـاس: الحصـر
، ومقيــاس قلــق ) ٢٠١٠(لهــادي صــالح وجنــار عبــد القــادر  ، ومقيــاس قلــق المســتقبل)٢٠١١(العزيــز 

ـــيج  ، ومقيـــاس قلـــق )٢٠٠٥(،  ومقيـــاس قلـــق المســـتقبل لزينـــب شـــقير )٢٠٠٩(المســـتقبل لعلـــي عل
، ومقيــاس قلــق ) ٢٠٠٤(لمحمــود عشــري ، ومقيــاس قلــق المســتقبل )٢٠٠٥(المســتقبل لجمــال حمــزة 
  ).٢٠٠٢(المستقبل لسميرة شند 

تم مقابلة العديد من آباء المعوقين عقليًا ألخذ بعـض العبـارات مـن أفـواههم التـي تعبـر عـن   -٣
  .قلق المستقبل تجاه أبنائهم المعوقين عقلياً 

عـرض المقيـاس علـى  تم تحديد أبعاد المقيـاس وعباراتـه بنـاًء علـى الخطـوات السـابقة ثـم تـم -٤
ــارات المقيــاس لقيــاس قلــق  ــى مــدى مناســبة عب ــًا للتعــرف عل ــاء المعــوقين عقلي مجموعــة أخــرى مــن آب
المستقبل لدى اآلباء تجاه أبنـائهم المعـوقين عقليـًا، وبنـاًء علـى ذلـك تـم تجهيـز المقيـاس للعـرض علـى 

  .السادة المحكمين

  :ثالثًا الخصائص السيكومترية للمقياس
  : المقياسأوًال صدق  

ــم عــرض المقيــاس علــى : صــدق المحكمــين -١ محكمــين مــن الســادة األســاتذة واألســاتذة ) ١٠( ت
المشاركين بأقسام التربية الخاصة وعلم النفس بجامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وذلك إلبـداء 

عقليًا داخل المجتمع آرائهم والحكم على مدى مناسبة العبارات لقياس قلق المستقبل لدى آباء المعوقين 
السعودي ، وقد أسفر رأي السادة المحكمين عن صالحية المقياس مع تعديل بعض العبارات حتى تكـون 

 .أكثر مالئمة
قام الباحث بحساب صدق المحـك عـن طريـق إيجـاد معامـل االرتبـاط بـين درجـات : صدق المحك -٢

لطـائف للقلـق الـذي أعـده فهـد الـدليم آباء المعوقين عقليًا على هـذا المقيـاس، ودرجـاتهم علـى مقيـاس ا
، وقــد بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط بــين المقياســين )  ٦٠=(داخــل البيئــة الســعودية وكانــت ن ) ١٤١٣(
، ويعتبر مقياس الطائف للقلق أداة موضوعية تسـتخدم ) ٠.٠١(، وهي قيمة دالة عند مستوى )٠.٧٢(

عيادات النفسـية ، وكـذلك يسـتخدم فـي البحـوث في تشخيص حاالت القلق النفسي لدى المترددين على ال
فـردًا مـن الجنسـين مـن أعمـار ومسـتويات ) ٤٥٠٠(النفسية وقد تم تقنـين مقيـاس الطـائف للقلـق علـى 
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تعليمية مختلفة داخل البيئة السـعودية وأسـفرت النتـائج عـن تمتـع المقيـاس بدرجـة مناسـبة مـن الصـدق 
  . والثبات

 ).امالت االرتباططريقة مع: ( صدق االتساق الداخلي -٣
وهـــي  مـــن أدق الطـــرق المعروفـــة لحســـاب الصـــدق وأطولهـــا أيضـــًا ، ويعتمـــد الصـــدق التجريبـــي       

والصدق العاملي اعتمادًا كليًا على هذه الطريقة، وهي تؤدي إلى معرفة معامل الصدق بطريقـة صـحيحة 
  ).٤٠٤، ٢٠١١فؤاد البهي، ( 

اســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون عــن طريــق اســتخراج تــم حســاب صــدق االتســاق الــداخلي بوقــد       
، ثـم اسـتخراج معامـل ارتبـاط درجــة كـل بعـد  معامل ارتباط درجة كل عبارة بدرجة البعد الذي تنتمـي إليـه

 .للمقياسبالدرجة الكلية 
  )٣(جدول رقم 

  ٦٠= االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه حيث نيوضح معامالت 

  العبارة رقم
معامل 

  االرتباط  
رقم العبارة  

معامل 
  االرتباط

  رقم العبارة
معامل 
  االرتباط

  رقم العبارة
معامل 
  االرتباط

  رقم العبارة
معامل 
  االرتباط

٠.٦٩  ٤٥  ٠.٧٥  ٣٤  ٠.٦٣  ٢٣  ٠.٧٥  ١٢  ٠.٦٧  ١  

٠.٦٥  ٤٦  ٠.٦٤  ٣٥  ٠.٦٣  ٢٤  ٠.٧٢  ١٣  ٠.٦٤  ٢  

٠.٧٢  ٤٧  ٠.٦٥  ٣٦  ٠.٧٨  ٢٥  ٠.٧٣  ١٤  ٠.٦٦  ٣  

٠.٦٨  ٤٨  ٠.٦٥  ٣٧  ٠.٦٧  ٢٦  ٠.٦٤  ١٥  ٠.٨٢  ٤  

٠.٧٢  ٤٩  ٠.٦٨  ٣٨  ٠.٦٧  ٢٧  ٠.٦٧  ١٦  ٠.٦٤  ٥  

٠.٧٤  ٥٠  ٠.٦٨  ٣٩  ٠.٦٥  ٢٨  ٠.٦٥  ١٧  ٠.٦٤  ٦  

٠.٦٨  ٥١  ٠.٧٣  ٤٠  ٠.٧٤  ٢٩  ٠.٦٨  ١٨  ٠.٦٨  ٧  

٠.٧٣  ٥٢  ٠.٧٢  ٤١  ٠.٧٤  ٣٠  ٠.٦٥  ١٩  ٠.٧٣  ٨  

٠.٧٥  ٥٣  ٠.٧٠  ٤٢  ٠.٦٩  ٣١  ٠.٦٨  ٢٠  ٠.٦٢  ٩  

٠.٦٨  ٥٤  ٠.٧٤  ٤٣  ٠.٦٥  ٣٢  ٠.٧٢  ٢١  ٠.٧٦  ١٠  

٠.٧٣  ٤٤  ٠.٦٨  ٣٣  ٠.٧٣  ٢٢  ٠.٧٢  ١١      

  درجـةبين رتباط اال  تمعاماليوضح  )٤(جدول رقم 
  ٦٠= للمقياس حيث نالكلية  الدرجةو كل بعد 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  البعد

  البعد األول            
  القلق تجاه المستقبل االجتماعي

٠.٠١  ٠.٧٤  

  انيالبعد الث
  القلق تجاه المستقبل االقتصادي 

٠.٠١  ٠.٧٨  

  البعد الثالث 
  القلق تجاه المستقبل المهني

٠.٠١  ٠.٦٨  
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أن مقيـاس قلـق المسـتقبل لـدى آبـاء المعـوقين عقليـًا يتمتـع ) ٤(، ) ٣(يتضح مـن الجـدولين السـابقين 
  ).٠.٠١(بدرجة عالية من الصدق حيث كانت جميع العبارات دالة عند مستوى

فـردًا مـن آبـاء المعـوقين ) ٦٠( وقد تم حساب ثبات المقيـاس علـى عينـة قـدرها:  يًا ثبات المقياسثان

  :عقليًا عن طريق
لقـد تـم اسـتخدام معامـل ألفـا كرونبـاخ لحسـاب معامـل الثبـات لجميـع : معامل ألفا كرونباخ  -١

،و        االجتمـاعي القلـق تجـاه المسـتقبللبعـد )  ٠.٨٢(عبارات المقياس ، وقد بلـغ معامـل الثبـات 
القلــق تجــاه المســتقبل لبعــد )   ٠.٨٠(، و القلــق تجــاه المســتقبل االقتصــاديلبعــد )  ٠.٨٤(  

  .للمقياس ككل)     ٠.٨٢(  ،  المهني
لقــد تــم إجــراء طريقــة إعــادة االختبــار بفاصــل زمنــي مقــداره : طريقــة إعــادة االختبــار -١

وقـد بلـغ ام معامالت ارتبـاط بيرسـون ، أسبوعان ، وتم استخراج معامالت االرتباط باستخد
القلـق لبعـد )  ٠.٨٣(،و  القلق تجاه المستقبل االجتماعيلبعد )  ٠.٨٢(  معامل الثبات 

)  ٠.٨١(،و القلـق تجـاه المسـتقبل المهنـيلبعـد )  ٠.٧٩(، و تجاه المستقبل االقتصـادي
 .للمقياس ككل

  .الباحث/ إعداد .  مقياس المهارات المهنية لدى األفراد المعوقين عقليًا  - ب
بعد أن تتبع الباحث الدراسات التي تناولت المهارات المهنية لدى المعوقين عقليًا لم يعثر الباحـث 
علــى أي مقيــاس عربــي يقــيس المهــارات المهنيــة لــدى فئــة المعــوقين عقليــًا، ولــذلك كــان مــن الضــروري 

  .ًا ألهداف الدراسة الحاليةإعداد مقياس يقيس المهارات المهنية لدى المعوقين عقليًا تحقيق

  :أوًال وصف المقياس
مفردة تقيس بعض المهارات المهنية لدى ذوي اإلعاقة العقلية، ) ٥٧(يتكون هذا المقياس من 

  . وقد تم توزيع هذه المهارات على ثالثة أبعاد أساسية على النحو التالي
مهـارة : د المهـارات اآلتيـةالبعد األول ويشمل الخدمات الخاصة بالمستندات، ويشمل هذا البعـ -١

تصور المستندات ، مهارة تغليف المستندات بالكعب اللـولبي، مهـارة تغليـف المسـتندات بالشـريط 
  .الالصق

مهــارة غســيل : البعــد الثــاني ويشــمل خــدمات الســيارات ويشــمل هــذا البعــد المهــارات اآلتيــة -٢
  ) .كاوتش السيارة(السيارات، مهارة تغيير كفر السيارة 

مهــارة غســيل : ثالــث ويشــمل خــدمات المطــاعم ويشــمل هــذا البعــد المهــارات اآلتيــةالبعــد ال -٣
الصحون، مهارة تقديم المأكوالت والمشروبات، مهارة إعـداد المشـروبات السـاخنة، مثـل الشـاي ، 

 .والقهوة ، والنسكافيه، مهارة تنظيف الطاوالت 
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ة باسـتقاللية ، يـؤدي المهـارة يـؤدي المهـار : ويشتمل المقياس على ثالث استجابات أساسية هي 
بمساعدة ، ال يؤدي المهارة ، ويـتم تطبيـق المقيـاس بصـورة فرديـة حيـث يقـوم مقـيم االسـتجابات 
بتسجيل استجابات المفحوصين بعد أن يطلب من كل مفحوص أداء المهارة المطلوبة أمامه، وقد 

األخصـائي النفسـي أو يكون مقيم االستجابات معلم الفصل، أو الباحـث أو أي شـخص آخـر مثـل 
  .االجتماعي

  :ثانيًا بناء المقياس
  :تم بناء المقياس في الدراسة الحالية وفقًا للخطوات اآلتية

اإلطـــالع علـــى األطـــر النظريـــة والدراســـات الســـابقة والمقـــاييس التـــي تناولـــت المهـــارات المهنيـــة                                      -١
 :منها على سبيل المثال ال الحصرلدى األفراد المعوقين عقليًا و 

(Cavkaytar ,2012; Cihak et al.,2008; Goh and Bambara,2013; Mechling 
and Ortega,2007; Robinson and Smith,2010; Taber-Doughty et al.,2011) 

تم مقابلة العديد من آباء المعوقين عقليًا ومعلميهم وبعض المسئولين للتعرف منهم على المهـن  -٢
ــة ا لتــي يحتاجهــا ســوق العمــل داخــل المجتمــع الســعودي بحيــث تكــون هــذه المهــن مناســبة لفئ

 .المعوقين عقليًا، وفي ضوء ذلك تم تحديد العديد من المهن
تــم عقــد بعــض اللقــاءات مــع المعــوقين عقليــًا عينــة الدراســة للتعــرف علــى ميــولهم واتجاهــاتهم  -٣

أبـدى المعوقـون عقليـًا اسـتعدادهم ألداء بعـض  واستعداداتهم ألداء المهن التي تم تحديـدها ،وقـد
  .المهن كما أبدوا عدم رغبتهم في القيام ببعض المهن األخرى

بناًء على الخطوات السابقة تم تحديد المهن التي يقيسها المقياس كما تم تحديد أبعاد المقياس،  -٤
 .وصياغة العبارات

خصصين في المجال المهني ألخذ تم مقابلة العديد من معلمي اإلعاقة العقلية  وبعض المت -٥
 .آرائهم في عبارات المقياس 

 .تم عرض المقياس على السادة المحكمين، وٕاجراء خطوات صدق وثبات المقياس -٦

  :ثالثًا الخصائص السيكومترية للمقياس
  : أوًال صدق المقياس 
محكمــين مــن السـادة األســاتذة واألســاتذة ) ١٠( تـم عــرض المقيــاس علـى : صـدق المحكمــين -١

لمشاركين بأقسام التربية الخاصة وعلم النفس بجامعـة الطـائف بالمملكـة العربيـة السـعودية، ا
وذلك إلبداء آرائهم والحكم على مـدى مناسـبة العبـارات لقيـاس المهـارات المهنيـة لـدى األفـراد 
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المعــوقين عقليــًا داخــل المجتمــع الســعودي ، وقــد أســفر رأي الســادة المحكمــين عــن صــالحية 
 .تعديل بعض العبارات حتى تكون أكثر مالئمة المقياس مع

تم حساب صدق االتساق الداخلي باسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون : صدق االتساق الداخلي -٢
ــد الــذي تنتمــي إليــه ــاط درجــة كــل عبــارة بدرجــة البع ، ثــم  عــن طريــق اســتخراج معامــل ارتب

لجـدوالن التاليـان يوضـحان للمقيـاس، وااستخراج معامل ارتباط درجـة كـل بعـد بالدرجـة الكليـة 
       .ذلك

  )٦(جدول رقم 
  ٦٠= للمقياس حيث نالكلية  الدرجةو كل بعد  درجـةبين رتباط اال  تمعاماليوضح        
رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

  رقم العبارة
معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

  معامل االرتباط  رقم العبارة
رقم 
  العبارة

معامل 
  اطاالرتب

٠.٦٤  ٤٩  ٠.٦٢  ٣٧  ٠.٦٨  ٢٥  ٠.٧٥  ١٣  ٠.٧٤  ١  

٠.٦٩  ٥٠  ٠.٧٨  ٣٨  ٠.٦٤  ٢٦  ٠.٦٥  ١٤  ٠.٧٣  ٢  

٠.٧٦  ٥١  ٠.٧٥  ٣٩  ٠.٨١  ٢٧  ٠.٨٢  ١٥  ٠.٨١  ٣  

٠.٧٥  ٥٢  ٠.٧٦  ٤٠  ٠.٧٢  ٢٨  ٠.٧٥  ١٦  ٠.٧٤  ٤  

٠.٦٨  ٥٣  ٠.٧٤  ٤١  ٠.٦٥  ٢٩  ٠.٦٨  ١٧  ٠.٧٢  ٥  

٠.٦٨  ٥٤  ٠.٦٥  ٤٢  ٠.٦٩  ٣٠  ٠.٦٨  ١٨  ٠.٦٩  ٦  

٠.٧٥  ٥٥  ٠.٧٢  ٤٣  ٠.٦٩  ٣١  ٠.٦٥  ١٩  ٠.٧٥  ٧  

٠.٦٥  ٥٦  ٠.٧٦  ٤٤  ٠.٧٢  ٣٢  ٠.٧٦  ٢٠  ٠.٧٥  ٨  

٠.٦٨  ٥٧  ٠.٦٨  ٤٥  ٠.٦٥  ٣٣  ٠.٦٨  ٢١  ٠.٦٨  ٩  

٠.٦٥  ٤٦  ٠.٦٨  ٣٤  ٠.٦٥  ٢٢  ٠.٦٨  ١٠  

٠.٦٨  ٤٧  ٠.٦٤  ٣٥  ٠.٦٨  ٢٣  ٠.٦٨  ١١  

٠.٦٩  ٤٨  ٠.٦٨  ٣٦  ٠.٦٩  ٢٤  ٠.٦٨  ١٢  

دى آبـاء المعـوقين عقليـًا يتمتـع بدرجـة عاليـة يتضح من الجدولين السابقين أن مقياس قلق المستقبل ل
  ).٠.٠١(من الصدق حيث كانت جميع العبارات دالة عند مستوى 

فـردًا مـن ذوي اإلعاقـة ) ٦٠( وقـد تـم حسـاب ثبـات المقيـاس علـى عينـة قـدرها:  ثانيًا ثبات المقيـاس

  :العقلية عن طريق 
خ لحساب معامل الثبات لجميع عبـارات لقد تم استخدام معامل ألفا كرونبا: معامل ألفا كرونباخ  -١

ــــــات  ــــــل الثب ــــــغ معام ــــــد بل ــــــاس ، وق ــــــد)  ٠.٨٤(المقي ،و                )خــــــدمات المســــــتندات(األول للبع
) ٠.٨٢(،   للبعد الثالـث خـدمات المطـاعم) ٠.٨٣(، و) خدمات السيارات(الثاني للبعد) ٠.٧٩(

 .للمقياس ككل
إعادة االختبار بفاصل زمني مقداره أسبوعان ، وتم  لقد تم إجراء طريقة: طريقة إعادة االختبار  -٢

وقـــد بلـــغ معامـــل الثبـــات              اســـتخراج معـــامالت االرتبـــاط باســـتخدام معـــامالت ارتبـــاط بيرســـون ، 
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، ) خــدمات الســيارات(الثــاني للبعــد)   ٠.٨٢(،و  )خــدمات المســتندات(األول للبعــد)   ٠.٨٥(  
 .للمقياس ككل) ٠.٨٤(،و  مللبعد الثالث خدمات المطاع) ٠.٨٦(و

  .البرنامج التدريبي، إعداد الباحث - ج

  :الفئة التي صمم البرنامج من أجلها: أوالً 
تــم تصــميم البرنــامج الحــالي للتطبيــق علــى مجموعــة مــن األفــراد المعــوقين عقليــًا القــابلين للــتعلم 

   ).٦٩:٥٥(  نسبة ذكائهم من تراوحتو  عامًا ،) ١٧:١٤(أعمارهم الزمنية من  تراوحتالذين 

  :الهدف العام للبرنامج التدريبي: ثانياً 
يهدف البرنامج التدريبي الحالي إلـى تنميـة بعـض المهـارات المهنيـة لـدى األفـراد المعـوقين عقليـًا 

  .القابلين للتعلم
  :ويسعى البرنامج إلى تحقيق ذلك من خالل تحقيق األهداف اآلتية

 :تتضمنتنمية المهارات الخاصة بخدمات المستندات و  -١
 .تنمية مهارة تصور المستندات  -
 .تنمية مهارة تغليف المستندات بالكعب اللولبي -
 .تنمية مهارة تغليف المستندات بالشريط الالصق -
 تنمية المهارات الخاصة بخدمات السيارات، وتتضمن -٢

 .تنمية مهارة غسيل السيارات -
 .السيارة) كاوتش(تنمية  مهارة تغيير كفر  -
 : صة بخدمات المطاعم وتتضمنتنمية المهارات الخا -٣

 .تنمية مهارة تقديم المأكوالت والمشروبات -
 .تنمية مهارة إعداد المشروبات الساخنة -
 .تنمية مهارة تنظيف الطاوالت -
 .تنمية مهارة غسيل الصحون -
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يوضـح  اآلتـي والجـدول ، جلسـة ) ٣٥( شـتمل البرنـامج الحـالي علـىا:  محتوى البرنـامج: ثالثاً 
 .البرنامج توزيع جلسات

 توزيع جلسات البرنامج) ٧(جدول رقم 

 "موضوع الجلسة" رقم  الجلسة المهارة

  تصوير المستندات 
  

  

  .تمهيد وتعارف ١

 .خطوات تصوير المستندات ٢

 .عرض نموذج مصور بالفيديو لتصوير المستندات ٣

 .تطبيق عملي لمهارة تصوير المستندات ٤

  تغليف المستندات
 لبيبالكعب اللو 

 .خطوات التغليف بالكعب اللولبي ٥

 .عرض نموذج مصور بالفيديو لتغليف المستندات بالكعب اللولبي ٦

 .تطبيق عملي لمهارة تغليف المستندات بالكعب اللولبي ٧

تغليف المستندات 
 بالشريط الالصق

 .بالشريط الالصق خطوات التغليف ٨

 .دات بالشريط الالصقعرض نموذج مصور بالفيديو لتغليف المستن ٩

١٠ 
 

 تطبيق عملي لمهارة تغليف المستندات بالشريط الالصق
 

  غسيل السيارات
 

 .خطوات غسيل السيارات ١١

 .عرض نموذج مصور بالفيديو لغسيل السيارات ١٢

 .تطبيق عملي لمهارة غسيل السيارات ١٣

  تغيير كفر السيارة
  )كاوتش السيارة( 
 

 .السيارة) كاوتش(خطوات تغيير كفر  ١٤

 .عرض نموذج مصور بالفيديو لتغيير كفر السيارة ١٥

 .تطبيق عملي لمهارة تغيير كفر السيارة ١٦

تقديم المأكوالت 
  والمشروبات

 

 .خطوات تقديم المأكوالت والمشروبات ١٧

 .عرض نموذج مصور بالفيديو  لتقديم المأكوالت والمشروبات ١٨

 .قديم المأكوالت والمشروباتتطبيق عملي لمهارة ت ١٩

 .خطوات إعداد الشاي ٢٠ إعداد الشاي

 .عرض نموذج مصور بالفيديو لمهارة إعداد الشاي ٢١

 .تطبيق عملي لمهارة إعداد الشاي ٢٢

 .خطوات إعداد النسكافيه ٢٣ إعداد النسكافيه

 .عرض نموذج مصور بالفيديو لمهارة إعداد النسكافيه ٢٤

  .لي لمهارة إعداد النسكافيهتطبيق عم ٢٥
 

 .خطوات إعداد القهوة ٢٦ إعداد القهوة

 .عرض نموذج مصور بالفيديو لمهارة إعداد القهوة ٢٧

 .تطبيق عملي لمهارة إعداد القهوة ٢٨

 .خطوات تنظيف الطاوالت ٢٩  تنظيف الطاوالت
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  :رابعًا األسس التي يقوم عليها البرنامج
  :إجمالها فيما يلييقوم البرنامج التدريبي الحالي على مجموعة من األسس التي يمكن    
  :األسس العامة -أ
  .المهارات المهنية يمكن تنميتها وٕاكسابها للمعوقين عقليًا القابلين للتعلم  -١
ــًا القــابلين للــتعلم فــي المجتمــع حيــث يعــدهم  - ٢ التــدريب المهنــي يســهم فــي دمــج المعــوقين عقلي

 . ويؤهلهم لاللتحاق بسوق العمل
ي أمس الحاجة إلى االلتحاق بسوق العمل كي يتحولـوا مـن المعوقون عقليًا القابلون للتعلم ف  - ٣

 . عالة على المجتمع إلى فئة منتجة قادرة على الكسب واالعتماد على النفس
  .التركيز على تنمية المهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل – ٤
  :األسس النفسية -ب
  .علممراعاة الفروق الفردية بين المعوقين عقليًا القابلين للت -١
  .مراعاة خصائص المعوقين عقليًا القابلين للتعلم وحاجاتهم -٢
 .التأكيد على ضرورة تنمية الثقة في النفس لدى المعوقين عقليًا القابلين للتعلم -٣
  .تنمية مفهوم موجب للذات لدى المعوقين عقليًا القابلين للتعلم -٤
  :األسس التربوية -ج
  .يًا القابلين للتعلم وميولهم المهنيةمناسبة محتوى البرنامج لقدرات المعوقين عقل -١
 .تنويع محتوى البرنامج لتفادي تسرب الملل والسأم لدى المعوقين عقليًا القابلين للتعلم -٢
  .استخدام الوسائل التعليمية الجاذبة لالنتباه لدى المعوقين عقليًا القابلين للتعلم -٣
قين عقليـًا القـابلين للـتعلم فـي إشراك المعلمـين واألخصـائيين الـذين يحظـون بقبـول ومحبـة المعـو  -٤

  .تنفيذ البرنامج
  :األسس االجتماعية -د

االهتمـــام بـــدفع المعـــوقين عقليـــًا القـــابلين للـــتعلم إلـــى االنخـــراط داخـــل المجتمـــع والتفاعـــل مـــع  - ١
  .اآلخرين

 .عرض نموذج مصور بالفيديو لمهارة تنظيف الطاوالت ٣٠ 

  عملي لمهارة تنظيف الطاوالت تطبيق  ٣١

 .خطوات غسيل الصحون ٣٢ غسيل الصحون

 .عرض نموذج مصور بالفيديو لغسيل الصحون ٣٣

 .تطبيق عملي لمهارة غسيل الصحون ٣٤

 .حفلة ٣٥
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 .مراعاة المعايير والقيم االجتماعية السائدة في المجتمع - ٢
 .البيئة االجتماعية االعتماد على الخامات، واألدوات المتوفرة في - ٣
تنمية المهارات المهنية التي تخدم المجتمع لدى المعوقين عقليًا القابلين للتعلم، والتي يحتاجهـا  - ٤

  .سوق العمل
  :األساس النظري  -هـ   

إن األســاس النظـــري لهــذه الدراســـة مســتمد مـــن النظريــة الســـلوكية التــي تـــرى أن معظــم ســـلوك 
، وٕاذا كانـت العالقــة بـين المثيـر واالســتجابة سـليمة كـان الســلوك )السـوي وغيــر السـوي(اإلنسـان مـتعلم 

ســويًا، أمــا إذا كانــت العالقــة بينهمــا مضــطربة كــان الســلوك غيــر ســوي، والمهــارات المهنيــة وفقــًا لهــذه 
  .النظرية سلوك سوي يمكن إكسابه وتعليمه لألفراد المعوقين عقلياً 

مــع )  (Goh and Bambara ,2013 وهـذا مـا يؤكـده العديـد مــن البـاحثين فيتفـق كـل مـن
عليمه لألفراد أن المهارات المهنية سلوك يمكن إكسابه وت)  et al., 2008) Cihakسيهاك وآخرين   

 . المعوقين عقلياً 

  :خامسًا األساليب والفنيات المستخدمة في البرنامج   
 Video Modelingالنمذجة بالفيديو  -١
ة فـي الدراسـة الحاليـة نظـرًا لفعاليتهـا فـي تنميـة المهـارات يرجع الباحـث اسـتخدامه لهـذه الفنيـ  

، كمـا أنهـا تعتبـر فنيـة مناسـبة لفئـة ) (Goh and Bambara ,2013المهنيـة لـدى المعـوقين عقليـاً 
المعـــوقين عقليـــًا حيـــث يميـــل المعوقـــون عقليـــًا إلـــى الـــتعلم عـــن طريـــق المالحظـــة والتقليـــد والمحاكـــاة، 

قـة جاذبـة لالنتبـاه لفئـة المعـوقين عقليـًا حيـث أنهـا تتضـمن تقـديم صـوت وباإلضافة إلى ذلك تعتبـر طري
وصورة وحركة ومـن الممكـن إدخـال عليهـا بعـض المـؤثرات الصـوتية والحركيـة مـن خـالل معالجـة الفـيلم 

  .المصور بواسطة الحاسوب
  :وقد اتبع الباحث الخطوات اآلتية في استخدام  فنية النمذجة بالفيديو

د المهارات المهنية المسـتهدفة المـراد إكسـابها لـدى الطـالب المعـوقين قام الباحث بتحدي -١
  .عقلياً 

قــام الباحــث بتحليــل المهــارات المســتهدفة إلــى خطــوات صــغيرة يســهل تعلمهــا مــن خــالل  -٢
 .فنية تحليل المهمة حتى تتالئم مع قدرات وخصائص الطالب ذوي اإلعاقة العقلية

 .صورة مرتبة ومتدرجة من السهل إلى الصعبقام الباحث بكتابة خطوات أداء المهارة ب -٣
قامـــت النمـــاذج المدربـــة التـــي اســـتعان بهـــا الباحـــث بـــأداء المهـــارات المســـتهدفة وتـــم  -٤

 .تصويرهم بكاميرا الفيديو أثناء أدائهم تلك المهارات
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تم معالجة األفالم المصورة من خـالل جهـاز الحاسـوب باسـتخدام برنـامج صـانع األفـالم  -٥
المــؤثرات الصــوتية والحركيــة علــى األفــالم المصــورة حتــى تكــون حيــث تــم إضــافة بعــض 

 .جاذبة لالنتباه
قـــام الباحـــث بعـــرض األفـــالم المصـــورة علـــى الطـــالب ذوي اإلعاقـــة العقليـــة مـــن أفـــراد   -٦

المجموعة التجريبية حيث كان يعقـب بعـد مشـاهدة كـل فـيلم مناقشـة تـدور بـين الباحـث 
 .والطالب المعوقين عقلياً 

كل طالب مـن الطـالب المعـوقين عقليـًا مـن أفـراد المجموعـة التجريبيـة  طلب الباحث من -٧
 .تقليد ومحاكاة النموذج الذي قام بمشاهدته

ـــًا مـــن أفـــراد المجموعـــة  -٨ قـــام الباحـــث بتقـــديم التغذيـــة الراجعـــة للطـــالب المعـــوقين عقلي
 .التجريبية وذلك لتصحيح األخطاء التي وقعوا فيها أثناء عملية التقليد

ــب الباحــث -٩ مــن كــل طالــب مــن الطــالب ذوي اإلعاقــة العقليــة مــن أفــراد المجموعــة  طل
التجريبية إعادة أداء المهارة المستهدفة عدة مرات حتى تأكـد الباحـث أن الطـالب قـاموا 
بإتقان المهارة المستهدفة ، وكان الباحث يقوم أثناء ذلـك بتقـديم التعزيـز للطـالب  ذوي 

لتجريبيــة عنــد قيــامهم بــأداء المهــارة المســتهدفة اإلعاقــة العقليــة مــن أفــراد المجموعــة ا
 .بصورة سليمة لتشجيعهم 

  Task analysis approachأسلوب تحليل المهمة  -٢
يرجـع الباحــث اسـتخدامه لهــذه الفنيــة فـي الدراســة الحاليــة نظـرًا ألنهــا تعتبــر فنيـة مناســبة لفئــة 

ســيط المهــارة وتحليلهــا بمــا يتناســب مــع المعــوقين عقليــًا إلكســابهم المهــارات المهنيــة حيــث يــتم فيهــا تب
قدرات وخصائص المعوقين عقليًا، وباإلضافة إلى ذلك يسهل هذا األسلوب على المـدرب إكسـاب المهـارة 
المهنية لذوي اإلعاقة العقلية حيـث يـتم فيـه تقسـيم المهـارة إلـى خطـوات صـغيرة يسـهل تعلمهـا، كمـا أن 

  ).Cavkaytar , ( 2012رات المهنية لدى المعوقين عقليًا هذه الفنية أثبتت فعاليتها في تنمية المها
   Promptingالتلقين  -٣ 
يرجع الباحـث اسـتخدامه لفنيـة التلقـين فـي الدراسـة الحاليـة نظـرًا ألنهـا مـن الفنيـات التـي أثبتـت  

فعاليتهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي تنميـــــــــــــــة المهـــــــــــــــارات المهنيـــــــــــــــة لـــــــــــــــدى ذوي اإلعاقـــــــــــــــة العقليـــــــــــــــة                                 
et al., 2008; Fetko et al., 1999 ) Cihak ( وباإلضافة إلى ذلك فهي أسلوب سهل وبسـيط ،
، كمـا أنهـا  تسـهم بشـكل كبيـر فـي تحقيـق هاراتهم المهنيـةيمكن استخدامه مع المعوقين عقليًا لتنمية م

تلقــين اللفظــي والتلقــين أهــداف البرنــامج الحــالي، وقــد اســتخدم الباحــث فــي البرنــامج الحــالي كــًال مــن ال
استخدم التلقين اللفظي من خالل تقديم بعض التعليمـات اللفظيـة للمتـدربين لمسـاعدتهم علـى : الجسدي
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أداء المهـــارات المهنيـــة المســـتهدفة بطريقـــة ســـليمة مثـــل تقـــديم بعـــض التعليمـــات اللفظيـــة للمتـــدربين 
و تغليف المستندات بنجاح، كما استخدم المعوقين عقليًا لمساعدتهم في أداء مهارة تصوير المستندات أ

الباحث التلقين الجسدي من خالل مسك يد المتدربين في بعـض األحيـان لمسـاعدتهم علـى أداء المهـارة 
  . المهنية المستهدفة بنجاح مثل مسك يد المتدرب المعوق عقليًا لمساعدته في تغيير كفر السيارة

   Reinforcement التعزيز -٤
تعزيــز فــي الدراسـة الحاليــة نظــرًا ألهميــة التعزيــز فـي اســتثارة دافعيــة الفــرد إلــى اسـتخدم الباحــث ال

: ، فالتعزيز في الدراسة الحالية يعمـل علـى التعلم ودفعه إلى تكرار السلوكيات التي تعلمها في المستقبل
ثهم علـى إظهـار وحـ ، استثارة دافعية األفراد المعوقين عقليًا القابلين للـتعلم نحـو تعلـم المهـارات المهنيـة

ممــا يــدفعهم إلــى أداء المهــارات  ؛ للحصــول علــى المعــززات التــي يقــدمها الباحــث لهــم أفضــل مــا لــديهم
ــة ــنهم بجــد وفعالي ــب م ــي تطل ــة الت ــي المهني ــات الت ــز مــن أهــم الفني ــر التعزي ــك يعتب ــى ذل ، وباإلضــافة إل

اسـتخدمه علـى سـبيل المثـال كـل في تنمية المهارات المهنية لدى األفراد المعوقين عقليـًا فقـد  استخدمت
لتنميـة بعـض المهـارات المهنيـة لـدى ) Robinson and Smith  (2010,مـن روبنسـون وسـميث

  .مراهق توحدي معوق عقلياً 

 نتائج الدراسة
  :أوًال نتائج الفرض األول

ــًا، : " يــنص هــذا الفــرض علــى اآلتــي ــائهم المعــوقين عقلي ــاء تجــاه مســتقبل أبن ترتفــع معــدالت قلــق اآلب
  . حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للتحقق من نتائج الفرض استخدم الباحثو 

  )  ٨(  جدول رقم
 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لقلق اآلباء تجاه مستقبل أبنائهم 

  ١٤٨= المعوقين عقليًا، حيث ن
 النسب المئوية ةاالنحرافات المعياري المتوسطات األبعاد

 ٪٧١,٣٣ ١٠,٣٤ ٣٨,٥٢ قلق المستقبل االجتماعي

 ٪٨١,٩١ ٥,٦١ ٤٤.٢٧ قلق المستقبل االقتصادي

 ٪٧٧,٩٦ ٥,١٨ ٤٢,١٠ قلق المستقبل المهني

 ٪٧٩,٣٠ ١٢,٣٢ ١٢٨,٤٧ الدرجة الكلية

ين مسـتقبل أبنـائهم المعـوق تجـاهيتضح من الجدول السـابق ارتفـاع معـدالت انتشـار قلـق اآلبـاء 
ـــث  ـــًا حي ـــًا عقلي ـــوقين  عقلي ـــاء المع ـــاء تجـــاه المســـتقبل االجتمـــاعي لألبن ـــق اآلب ـــدل انتشـــار قل ـــغ مع بل

االقتصـــادي لألبنـــاء المعـــوقين عقليـــًا  معـــدل انتشـــار قلـــق اآلبـــاء تجـــاه المســـتقبلبلـــغ ، و ) ٪٧١,٣٣(
( ليــــاً المهنــــي لألبنـــاء المعــــوقين عق معــــدل انتشـــار قلــــق اآلبـــاء تجــــاه المســـتقبلبلـــغ ، و ) ٪٨١,٩١(
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،  وبلغ معدل انتشار قلق اآلباء تجاه مسـتقبل أبنـائهم المعـوقين عقليـًا علـى الدرجـة الكليـة ) ٪٧٧,٩٦
  .، وهذا يدل على تحقق الفرض األول) ٪٧٩,٣٠(لالختبار 

  :ثانيًا نتائج الفرض الثاني
ن عقليـًا أفـراد توجد فروق دالة إحصائيًا بين رتب درجـات األبنـاء المعـوقي: " ينص هذا الفرض على أنه 

المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المهارات المهنيـة فـي القيـاس البعـدي لصـالح المجموعـة 
 Mann Whitneyوللتحقـــق مـــن نتـــائج الفـــرض اســـتخدم الباحـــث اختبـــار مـــان وتنـــي التجريبيـــة، 
  . الالبارامتري

  )  ٩( جدول رقم 
تب درجات األبناء المعوقين عقليًا أفراد المجموعتين بين ر ومستوى الداللة اإلحصائية ) Z(يوضح قيمة 

  التجريبية والضابطة على مقياس المهارات المهنية في القياس البعدي
 مستوى الداللة اإلحصائية Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة األبعاد م

  التجريبية خدمات المستندات ١
 الضابطة

١٠  
١٠ 

١٥,٥٠  
٥,٥٠ 

١٥٥,٠٠  
٥٥,٠٠ 

٠,٠١ ٣,٨٤ 

  التجريبية خدمات السيارات ٢
 الضابطة

١٠  
١٠ 

١٥,٥٠  
٥,٥٠ 

١٥٥,٠٠  
٥٥,٠٠ 

٠,٠١ ٣,٧٩ 

  التجريبية خدمات المطاعم ٣
 الضابطة

١٠  
١٠ 

١٥,٥٠  
٥,٥٠ 

١٥٥,٠٠  
٥٥,٠٠ 

٠,٠١ ٣,٧٩ 

  التجريبية الدرجة الكلية ٤
 الضابطة

١٠  
١٠ 

١٥,٥٠  
٥,٥٠ 

١٥٥,٠٠  
٥٥,٠٠ 

٠,٠١ ٣,٧٨ 

بين رتب درجات ) ٠.٠١(فروق دالة إحصائيًا عند مستوى السابق وجود يتضح من الجدول 
األبناء المعوقين عقليًا أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المهارات المهنية في 
القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، ، وهذا يدل على تحقق الفرض الثاني، ويدل على فعالية 

يبي في تنمية المهارات المهنية لدى أفراد المجموعة التجريبية من األبناء المعوقين البرنامج التدر 
  .عقلياً 

  :ثالثًا نتائج الفرض الثالث
توجد فروق دالة إحصائيًا  بين رتب درجات األبناء المعوقين عقليـًا أفـراد " ينص هذا الفرض على أنه 

القياســين القبلــي والبعــدي لصــالح القيــاس المجموعــة التجريبيــة علــى مقيــاس المهــارات المهنيــة فــي 
الالبــارامترى ،  Wilcoxonوللتأكــد مــن النتــائج الســابقة اســتخدم الباحــث اختبــار ويلكوكســون البعــدي، 

 .وفيما يلي ما توصل إليه الباحث من نتائج في هذا الصدد
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  ) ١٠( جدول رقم 
اء المعوقين عقليًا أفراد المجموعة بين رتب درجات األبنومستوى الداللة اإلحصائية ) Z(يوضح قيمة 

  التجريبية على مقياس المهارات المهنية في القياسين القبلي والبعدي 

 Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد بعدي/ القياس قبلي األبعاد
مستوى الداللة 

 اإلحصائية

خدمات 
 المستندات

  الرتب السالبة 
  الرتب الموجبة

  التساوي 
 إجمالي

  صفر
١٠  
  فرص

١٠ 

  صفر
٥,٥٠ 

  صفر
٥٥,٠٠ 

٠,٠١ ٢,٨١ 

  خدمات السيارات
  
 

  الرتب السالبة 
  الرتب الموجبة 

  التساوي 
 إجمالي

  صفر
١٠  
  صفر
١٠ 

  صفر
٥,٥٠ 

  صفر
٥٥,٠٠ 

٠,٠١ ٢,٨١ 

  الرتب السالبة  خدمات المطاعم
  الرتب الموجبة 

  التساوي 
 إجمالي

  صفر
١٠  
  صفر
١٠ 

  صفر
٥,٥٠ 

  صفر
٥٥,٠٠ 

٠,٠١ ٢,٨٠ 

  الرتب السالبة  كليةالدرجة ال
  الرتب الموجبة 

  التساوي 
 إجمالي

  صفر
١٠  
  صفر
١٠ 

  صفر
٥,٥٠ 

  صفر
٥٥,٠٠ 

٠,٠١ ٢,٨١ 

بين رتب درجات )  ٠.٠١(فروق دالة إحصائيًا عند مستوى يتضح من الجدول السابق وجود 
ح القياس أفراد المجموعة التجريبية على مقياس المهارات المهنية في القياسين القبلي والبعدي لصال

البعدي مما يدل على تحقق الفرض الثالث ويدل على فعالية البرنامج التدريبي في تنمية المهارات 
  .المهنية لدى أفراد المجموعة التجريبية من األبناء المعوقين عقلياً 

  :رابعًا نتائج الفرض الرابع
األبنـاء المعـوقين عقليـًا  ال توجـد فـروق دالـة إحصـائيًا  بـين رتـب درجـات: " ينص هذا الفرض علـى أنـه

وللتأكــد مــن أفــراد المجموعــة التجريبيــة علــى مقيــاس المهــارات المهنيــة فــي القياســين البعــدي والتتبعــي، 
الالبــارامترى ، وفيمـا يلــي مـا توصــل  Wilcoxonالنتـائج السـابقة اســتخدم الباحـث اختبــار ويلكوكسـون 

 .إليه الباحث من نتائج في هذا الصدد
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  )١١(جدول رقم 
  بين رتب درجات األبناء المعوقين عقليًا أفراد ومستوى الداللة اإلحصائية ) Z(يوضح قيمة 

  .المجموعة التجريبية على مقياس المهارات المهنية في القياسين البعدي والتتبعي

 متوسط الرتب العدد بعدي/ القياس قبلي األبعاد
مجموع 
 الرتب

 مستوى الداللة اإلحصائية Zقيمة 

خدمات 
 لمستنداتا

  الرتب السالبة 
  الرتب الموجبة

  التساوي 
 إجمالي

٤  
٥  
١  
١٠ 

٥,١٢  
٤,٩٠ 

٢٠,٥٠  
٢٤,٥٠ 

 غير دالة ٠,٢٥٠

  الرتب السالبة  خدمات السيارات
  الرتب الموجبة 

  التساوي 
 إجمالي

٤  
٥  
١  
١٠ 

٤,٥٠  
٥,٤٠ 

١٨,٠٠  
٢٧,٠٠ 

 غير دالة ٠,٥٤٣

  الرتب السالبة  خدمات المطاعم
  الرتب الموجبة 

  ساوي الت
 إجمالي

٥  
٥  

  صفر
١٠ 

٥,٢٠  
٥,٨٠ 

٢٦,٠٠  
٢٩,٠٠ 

 غير دالة ٠,١٥٦

  الرتب السالبة  الدرجة الكلية
  الرتب الموجبة 

  التساوي 
 إجمالي

٤  
٥  
١  
١٠ 

١٩,٠٠  
٢٦,٠٠ 

 غير دالة ٠,٤٢٠ ٠,٤٢٠

اد يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين رتب درجات األبناء المعوقين عقليًا أفـر 
المجموعة التجريبية على مقياس المهارات المهنية في القياسين البعدي والتتبعـي ممـا يـدل علـى تحقـق 

واستمراريته فـي تنميـة المهـارات المهنيـة لـدى أفـراد المجموعـة الفرض الرابع ويدل على فعالية البرنامج 
  .من األبناء المعوقين عقلياً التجريبية 

  :خامسًا نتائج الفرض الخامس
توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا بــين رتــب درجــات آبــاء أفــراد المجمــوعتين : " ص هــذا الفــرض علــى أنــه يــن

ــراد المجموعــة  ــاء أف ــاس البعــدي لصــالح آب ــي القي ــق المســتقبل ف ــاس قل ــى مقي ــة والضــابطة عل التجريبي
 Mann Whitneyوللتحقـــق مـــن نتـــائج الفـــرض اســـتخدم الباحـــث اختبـــار مـــان وتنـــي التجريبيـــة، 

 . ريالالبارامت
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  )١٢(جدول رقم 
بين رتب درجات آباء أفراد المجموعتين التجريبية ومستوى الداللة اإلحصائية ) Z(يوضح قيمة 

  والضابطة على مقياس قلق المستقبل في القياس البعدي
متوسط  العدد المجموعة األبعاد م

 الرتب
مستوى الداللة  Zقيمة  مجموع الرتب

 اإلحصائية

لقلق تجاه المستقبل ا لالبعد األو ١
 االجتماعي

  التجريبية
 الضابطة

١٠  
١٠ 

٥,٥٠  
١٥،٥٠ 

٥٥,٠٠  
١٥٥,٠٠ 

٠,٠١ ٣,٧٨ 

القلق تجاه المستقبل البعد الثاني  ٢
 االقتصادي

  التجريبية
 الضابطة

١٠  
١٠ 

٥,٥٠  
١٥،٥٠ 

٥٥,٠٠  
١٥٥,٠٠ 

٠,٠١ ٣,٧٩ 

القلق تجاه المستقبل  البعد الثالث ٣
 المهني

  التجريبية
 الضابطة

١٠  
١٠ 

٥,٥٠  
١٥،٥٠ 

٥٥,٠٠  
١٥٥,٠٠ 

٠,٠١ ٣,٧٩ 

  التجريبية الدرجة الكلية ٤
 الضابطة

١٠  
١٠ 

٥,٥٠  
١٥،٥٠ 

٥٥,٠٠  
١٥٥,٠٠ 

٠,٠١ ٣,٧٩ 

بين رتب درجات ) ٠.٠١(فروق دالة إحصائيًا عند مستوى يتضح من الجدول السابق وجود 
القياس البعدي لصالح آباء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس قلق المستقبل في 

آباء أفراد المجموعة التجريبية،، وهذا يدل على انخفاض مستوى قلق المستقبل لدى آباء أفراد 
  .المجموعة التجريبية ويدل على تحقق الفرض الخامس

  :سادسًا نتائج الفرض السادس
ــه  ــى أن ــراد الم" يــنص هــذا الفــرض عل ــاء أف ــين رتــب درجــات آب ــة إحصــائيًا ب جموعــة توجــد فــروق دال

وللتأكـد مـن التجريبية على مقياس قلق المستقبل في القياسين القبلي والبعدي لصـالح القيـاس البعـدي، 
، وفيمـا يلـي مـا توصـل إليـه الباحـث  Wilcoxonالنتائج السابقة اسـتخدم الباحـث اختبـار ويلكوكسـون 

  .من نتائج في هذا الصدد
  )١٣( جدول رقم 

بين رتب درجات آباء أفراد المجموعة التجريبية على حصائية ومستوى الداللة اإل) Z(يوضح قيمة 
  مقياس قلق المستقبل في القياسين القبلي والبعدي

 Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد بعدي/ القياس قبلي األبعاد
مستوى الداللة 

 اإلحصائية

البعد األول                  
القلق تجاه 
المستقبل 
 االجتماعي

  سالبة الرتب ال
  الرتب الموجبة

  التساوي 
 إجمالي

١٠  
  صفر
  صفر
١٠ 

٥,٥٠  
  صفر
  صفر
١٠ 

٥٥,٠٠  
 صفر

٠,٠١ ٢,٨٠ 

البعد الثاني                 
القلق تجاه 

  الرتب السالبة 
  الرتب الموجبة 

١٠  
  صفر

٥,٥٠  
  صفر

٥٥,٠٠  
 صفر

٠,٠١ ٢,٨١ 
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المستقبل 
 االقتصادي

  التساوي 
 إجمالي

  صفر
١٠ 

  صفر
١٠ 

                 البعد الثالث
القلق تجاه 

 المستقبل المهني

  الرتب السالبة 
  الرتب الموجبة 

  التساوي 
 إجمالي

١٠  
  صفر
  صفر
١٠ 

٥,٥٠  
  صفر
  صفر
١٠ 

٥٥,٠٠  
 صفر

٠,٠١ ٢,٨٢ 

  الرتب السالبة  الدرجة الكلية
  الرتب الموجبة 

  التساوي 
 إجمالي

١٠  
  صفر
  صفر
١٠ 

٥,٥٠  
  صفر
  صفر
١٠ 

٥٥,٠٠  
 صفر

٠,٠١ ٢,٨٠ 

بـين رتـب درجـات آبـاء )  ٠.٠١(فـروق دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى من الجدول السابق وجود  يتضح
أفــراد المجموعــة التجريبيــة علــى مقيــاس قلــق المســتقبل فــي القياســين القبلــي والبعــدي لصــالح القيــاس 

ي البعدي مما يدل على انخفاض قلق المستقبل لدى آباء أفـراد المجموعـة التجريبيـة  فـي القيـاس البعـد
  .ويدل على تحقق الفرض السادس

  :سابعًا نتائج الفرض السابع
ال توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا  بــين رتــب درجــات آبــاء أفــراد المجموعــة : " يــنص هــذا الفــرض علــى أنــه

ــي القياســين البعــدي والتتبعــي،  ــق المســتقبل ف ــاس قل ــى مقي ــة عل ــائج الفــرض التجريبي وللتحقــق مــن نت
الالبـارامترى ، وفيمـا يلـي مـا توصـل إليـه الباحـث مـن  Wilcoxonسـون استخدم الباحث اختبار ويلكوك

 .نتائج في هذا الصدد
  )١٤(جدول رقم 

بين رتب درجات آباء أفراد المجموعة التجريبية على ومستوى الداللة اإلحصائية ) Z(يوضح قيمة 
  مقياس قلق المستقبل في القياسين البعدي والتتبعي

 Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب لعددا بعدي/ القياس قبلي األبعاد
مستوى الداللة 

 اإلحصائية

البعد األول                  
القلق تجاه 
المستقبل 
 االجتماعي

  الرتب السالبة 
  الرتب الموجبة

  التساوي 
 إجمالي

٣  
٥  
٢  
١٠ 

٥,٥٠  
٣,٩٠ 

١٦,٥٠  
١٩,٥٠ 

 غير دالة ٠,٢١١

البعد الثاني                 
القلق تجاه 

تقبل المس
 االقتصادي

  الرتب السالبة 
  الرتب الموجبة 

  التساوي 
 إجمالي

٦  
٤  

  صفر
١٠ 

٥,٠٨  
٦,١٢ 

٣٠,٥٠  
٢٤,٥٠ 

 غير دالة ٠,٣٠٨

البعد الثالث                 
القلق تجاه 

 المستقبل المهني

  الرتب السالبة 
  الرتب الموجبة 

  التساوي 

٤  
٥  
١  

٥,٢٥  
٤,٨٠ 

٢١,٠٠  
٢٤,٠٠ 

 ةغير دال ٠,١٨٣
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 ١٠ إجمالي

  الرتب السالبة  الدرجة الكلية
  الرتب الموجبة 

  التساوي 
 إجمالي

٣  
٥  
٢  
١٠ 

٥,٥٠  
٣,٩٠ 

١٦,٥٠  
١٩,٥٠ 

 غير دالة ٠,٢١١

دالــة إحصــائيًا  بــين رتــب درجــات آبــاء أفــراد المجموعــة يتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق 
مما يدل على تحقق الفرض السـابع التجريبية على مقياس قلق المستقبل في القياسين البعدي والتتبعي 

  .ويدل على استمرار انخفاض قلق المستقبل لدى آباء أفراد المجموعة التجريبية

  مناقشة وتفسير النتائج
ارتفـاع معـدالت قلـق اآلبـاء تجـاه مسـتقبل أبنـائهم  )٨(جدول رقـم  يتضح من نتائج الفرض األول

لـــدى اآلبـــاء علـــى الدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس  المعـــوقين عقليـــًا فقـــد بلـــغ معـــدل انتشـــار قلـــق المســـتقبل
، وقد كـان قلـق اآلبـاء تجـاه المسـتقبل االقتصـادي لألبنـاء المعـوقين عقليـًا أكثـر مسـتويات ) ٪٧٩,٣٣(

، في حين بلغ قلق اآلباء تجاه المستقبل المهني لألبناء المعوقين ) ٪٨١,٩١( القلق انتشارًا حيث بلغ 
، )٪٧١,٣٣(ء تجـاه المسـتقبل االجتمـاعي لألبنـاء المعـوقين عقليـًا ، وبلغ قلق اآلبـا)٪٧٧,٩٦( عقليًا 

ويتفــق ذلــك مــع نتــائج العديــد مــن الدراســات التــي أوضــحت ارتفــاع مســتويات القلــق لــدى اآلبــاء تجــاه 
 Azeem et al., 2013;  Chou et al., 2009; Taggart)  .مستقبل أبنائهم المعـوقين عقليـاً 

et al.,2012; Yoong and Koritsas ,2012)  
قلـق اآلبـاء تجـاه المسـتقبل االقتصـادي ألبنـائهم المعـوقين عقليـًا ويفسر الباحث ارتفاع مسـتوى 

بسبب النظرة التشاؤمية التي يكونها اآلباء نحو قدرة أبنائهم المعوقين عقليًا على االسـتقالل االقتصـادي 
أن الخــوف   Hubert (2011)والكســب المــادي مســتقبًال، ويتفــق ذلــك مــع مــا توصــل إليــه هــوبيرت 

ــة نفســه  ــن يســتطيع رعاي ــة بســبب شــعورهم أن االبــن ل ــدى أمهــات ذوي اإلعاقــة العقلي والقلــق يتعــالى ل
  .اقتصاديًا في المستقبل

وال شك أن حياة الفرد ومعيشته وبقاءه يعتمد بشكل أساسي على المال ، فالمـال يعتبـر وسـيلة  
ون المـــال لـــن يســـتطيع اإلنســـان أن يفـــي باحتياجاتـــه هامـــة للوفـــاء باالحتياجـــات األساســـية للفـــرد وبـــد

المعيشية ، فالمال لـيس وسـيلة أساسـية فقـط للـزواج وشـراء السـكن بـل وسـيلة أساسـية لبقـاء اإلنسـان 
وشعوره باألمن واآلمان، ومعيشة الفرد وحياته االجتماعية يلعب المال فيها دورًا أساسيًا ، والفـرد عنـدما 

يمتهنها يكون هدفه األساسي من العمل هو الحصول علـى المـال حتـى  يبحث عن فرصة عمل أو مهنة
  .يستطيع الوفاء باحتياجاته الحياتية والمعيشية

والخــوف الــذي يعتــري اآلبــاء بخصــوص عــدم قــدرة المعــوق عقليــًا علــى االعتمــاد علــى نفســه  
ن هنـاك الكثيـر مـن اقتصـاديًا مسـتقبًال يسـتثير المزيـد مـن قلـق اآلبـاء نحـو مسـتقبل هـذا االبـن خاصـة أ
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اآلباء الذين يرون أن المتطلبات الخاصة باالبن المعوق عقليًا أكثر بكثير من المتطلبـات التـي يحتاجهـا 
أن وجود طفل معوق فـي األسـرة يضـيف ). ٣٥، ٢٠١٠( الشخص العادي، وفي ذلك تذهب خولة يحيى

األعبـاء دائمـة أي تسـتمر طيلـة فتـرة  إلى أعبائها األخرى أعباء مالية أو اقتصادية وغالبًا ما تكون هذه
  .حياة الفرد، فهو بحاجة إلى متطلبات أكثر بكثير من غيره من األفراد العاديين في األسرة

ويفسر الباحـث ارتفـاع مسـتوى قلـق اآلبـاء نحـو المسـتقبل المهنـي لالبـن المعـوق عقليـًا بسـبب 
البـن المعـوق عقليـًا حيـث يعتقـد الكثيـر مـن االعتقاد الخاطئ الذي يكونه اآلباء تجاه المستقبل المهني ل

اآلباء أن االبن المعوق عقليًا لن ينجح في ممارسة أي مهنة أو حرفة بسبب قدراتـه العقليـة المحـدودة، 
ــوقين عقليــًا مســتقبل                       ــًا مــن وجهــة نظــر العديــد مــن آبــاء المع ــن المعــوق عقلي فالمســتقبل المهنــي لالب

وويكـس وآخـرون                     Heiman (2002)اؤم، ويتفـق ذلـك مـع مـا توصـل إليـه هيمـان مظلـم يحيطـه التشـ
Weeks et al.(2009)   أن مــن أســباب قلــق المســتقبل لــدى آبــاء المعــوقين عقليــًا القلــق نحــو

المستقبل المهنـي لالبـن المعـوق عقليـًا حيـث ينظـر آبـاء المعـوقين عقليـًا نظـرة تشـاؤمية إلـى المسـتقبل 
لمهني لالبن المعوق عقليًا مما يسهم في ارتفاع مسـتوى القلـق لـديهم نحـو مسـتقبل أبنـائهم المعـوقين ا

  .عقلياً 
ويفسر الباحث ارتفاع القلـق نحـو المسـتقبل االجتمـاعي لالبـن المعـوق عقليـًا بسـبب التصـورات 

يـة ألبنـائهم المعـوقين الخاطئة واألفكار السلبية التي يكونهـا اآلبـاء بخصـوص الحيـاة األسـرية واالجتماع
عقليًا حيث يعتقد الكثير من اآلباء أن أبناءهم المعوقين عقليـًا لـن يسـتطيعوا الـزواج مسـتقبًال أو تكـوين 

أنـه  Heiman(2002)أسرة بسبب قدراتهم العقلية المحدودة ، ويتفـق ذلـك مـع مـا توصـل إليـه هيمـان 
فالهم المعوقين هـي القلـق حـول المسـتقبل من ضمن المخاوف التي كانت تقلق اآلباء بشأن مستقبل أط

االجتماعي لالبن المعوق عقليًا حيث يعتقد آباء المعوقين عقليًا أن االبـن المعـوق عقليـًا قـد ال يسـتطيع 
  .مستقبًال الزواج وتكوين أسرة

وباإلضافة إلى ذلك يعتقد الكثيـر مـن آبـاء المعـوقين عقليـًا أن االبـن المعـوق عقليـًا قـد يتعـرض 
ســتغالل مســتقبًال مــن قبــل أفــراد المجتمــع العتقــادهم أنــه لــن يســتطيع رعايــة نفســه اجتماعيــًا أو  إلــى اال

 Hubertتوفير الحماية الالزمة لنفسه بسبب قدراته المحدودة، ويتفق ذلك مع ما توصل إليه هـويبرت 
يــة نفســه أن أمهــات ذوي اإلعاقــة العقليــة يعتقــدن أن االبــن المعــوق عقليــًا لــن يســتطيع حما (2011)

 Weeks etمستقبًال من قبل أفراد المجتمع مما قد يعرضه للمزيد من األضرار، كما أكد ويكس وآخرون
al.(2009)    في نتـائج دراسـتهم أنـه مـن ضـمن العوامـل التـي تثيـر قلـق اآلبـاء نحـو مسـتقبل أبنـائهم

  .يةالمعوقين عقليًا القلق حول الرعاية االجتماعية لألبناء ذوي اإلعاقة العقل
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أن البرنـامج )  ١١، ٩،١٠(ويتضح من نتائج الفروض الثاني والثالث والرابع للدراسة جدول رقـم 
التدريبي الحالي نجح في تنمية المهارات المهنية المستهدفة لدى أفراد المجموعة التجريبيـة مـن األبنـاء 

  .المعوقين عقليًا واستمرت هذه النتائج أثناء فترة المتابعة
تــائج مــع نتــائج العديــد مــن الدراســات التــي أثبتــت فعاليــة أســاليب التــدخل فــي تنميــة وتتفــق هــذه الن

  .المهارات المهنية لدى فئة المعوقين عقلياً 
(Cavkaytar ,2012; Cihak et al.,2008; Goh and Bambara,2013; Mechling 
and Ortega,2007; Robinson and Smith,2010; Taber-Doughty et al.,2011) 

سر الباحث هذه النتائج بطبيعة البرنامج التـدريبي الـذي تعـرض لـه أفـراد المجموعـة التجريبيـة ويف
ولعل نجاح البرنامج يأتي نتيجة أنه قـائم علـى مجموعـة مـن ولم يتعرض له أفراد المجموعة الضابطة ، 

كــذلك مراعــاة األســس العلميــة التــي تــم فيهــا مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين أفــراد المجموعــة التجريبيــة، و 
  .خصائصهم وحاجاتهم

كما روعي في البرنامج أن يكون محتواه مناسـبًا لقـدرات المعـوقين عقليـًا وميـولهم المهنيـة، وتـم  
فيــه تنويــع محتــواه لتفــادي تســرب الملــل والســأم لــدى المعــوقين عقليــًا باإلضــافة إلــى اســتخدام الوســائل 

القـابلين للـتعلم مثـل النمـاذج المصـورة بالفيـديو التـي تـم  التعليمية الجاذبة لالنتباه لدى المعـوقين عقليـاً 
  .عرضها على أفراد المجموعة التجريبية باستخدام جهاز البروجكتور

كما ساهمت الفنيات التي تم استخدامها في البرنامج الحالي بشكل كبير في نجاح البرنـامج فـي 
استخدم الباحـث فنيـات النمذجـة بالفيـديو ، تنمية المهارات المهنية لدى أفراد المجموعة التجريبية حيث 

  .وتحليل المهمة ، والتلقين ، والتعزيز
فكان لفنية النمذجة بالفيديو دور ملحوظ في تنمية المهارات المهنيـة لـدى فئـة المعـوقين عقليـًا 
حيث تم إكساب المعوقين عقليًا العديد من المهارات المهنية في الدراسـة الحاليـة عـن طريـق مالحظـتهم 
للنماذج المصورة ودفعهم إلى تقليدها ومحاكاتها، وقد روعي في النماذج التي تم تقديمها بالفيديو ألفراد 
المجموعة التجريبية أن تكون جاذبة لالنتباه حيث أنها تضمنت صوت وصورة وحركة وتم إدخـال عليهـا 

اسـوب ممـا سـاهم فـي بعض المؤثرات الصوتية والحركية مـن خـالل معالجـة الفـيلم المصـور بواسـطة الح
دفــع األفــراد المعــوقين عقليــًا أفــراد المجموعــة التجريبيــة إلــى التركيــز فــي مشــاهدة هــذه النمــاذج ومــن ثــم 

  .تقليدها ومحاكاتها
 Taber-Doughty et al. (2011) ،Goh and ويتفــق ذلــك مــع مــا توصــل إليــه 

Bambara (2013)  ــات النا ــديو تعتبــر مــن الفني ــة النمذجــة بالفي ــة المهــارات أن فني جحــة فــي تنمي
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المهنية لدى فئة المعوقين عقليًا نظرًا ألنها فنية سهلة وبسيطة تتناسب مع قدراتهم كما أنها تعتبـر مـن 
  .أكثر الفنيات جذبًا لالنتباه لدى فئة المعوقين عقلياً 

في هذا الصدد  أنهـا أسـلوب  Charlop and Freeman ( 2000)ويذهب تشارلوب وفريمان 
  .يسهل استخدامه مع المعوقين عقلياً  سهل وبسيط

وكــان لفنيــة تحليــل المهمــة دور ملحــوظ فــي إكســاب المعــوقين عقليــًا أفــراد المجموعــة التجريبيــة 
المهارات المهنية حيث ساهمت هذه الفنية في تبسيط المهارات المهنية المراد إكسابها ألفـراد المجموعـة 

تناسب مع قدراتهم وخصائصهم حيث كـان يـتم تجزئـة المهـارة التجريبية من األبناء المعوقين عقليًا بما ي
المهنيــة المســتهدفة إلــى مجموعــة مــن الوحــدات الصــغيرة  التــي تتناســب مــع خصــائص وســمات األفــراد 
المعوقين عقليًا وال يـتم االنتقـال إلـى الوحـدة التاليـة دون التأكـد مـن أن الطالـب المعـوق عقليـًا قـد أتقـن 

م بشــكل كبيــر فــي إكســاب المهــارات المهنيــة لألفــراد المعــوقين عقليــًا أفــراد الوحــدة الحاليــة ممــا ســاه
 (2012)المجموعـــة التجريبيـــة بطريقـــة بســـيطة وســـهلة، ويتفـــق ذلـــك مـــع مـــا توصـــلت إليـــه كـــافكتر 

Cavkaytar  وميكليــنج    وأرتيجــا ،Mechling and Ortega  (2007)   إلــى نجــاح وفعاليــة
لمعوقين عقليًا على المهارات واألعمال المهنية والوظيفية التي تطلب أسلوب تحليل المهمة في  تدريب ا

   . منهم
ــراد  ــة لألف ــي إكســاب المهــارات المهني ــز دور ملمــوس ف ــة التعزي ــان لفني ــك ك ــى ذل وباإلضــافة إل
المعوقين عقليًا أفراد المجموعة التجريبية حيـث كـان يـتم تقـديم المعـززات لألفـراد المعـوقين عقليـًا بعـد 

بــأداء المهــام المهنيــة بنجــاح ممــا شــكل عــامًال  أساســيًا فــي اســتثارة دافعيــة األفــراد المعــوقين قيــامهم 
عقليًا نحو انجاز المهام المهنية التي تطلـب مـنهم، كمـا عمـل ذلـك علـى إثـارة روح التنـافس الشـريف 

لمعـززات بينهم فحاول كل منهم أداء المهارات المهنية بإتقان وٕاظهار أفضـل مـا لديـه للحصـول علـى ا
 Robinson)   (2010التي يقدمها الباحث لهم، ويتفق ذلك مع ما توصل إليه روبنسون وسـميث

and Smith   ــدى ــة ل ــة المهــارات المهني ــرة فــي تنمي ــة كبي ــة ذات أهمي ــر فني ــز تعتب ــة التعزي أن فني
  .المعوقين عقلياً 

هـارات المهنيـة المسـتهدفة وكانت لفنية التلقين دور ملحوظ في إكساب األفراد المعوقين عقليـًا الم
حيــث اســتخدم الباحــث فنيــة التلقــين فــي جلســات البرنــامج لمســاعدة األفــراد المعــوقين عقليــًا علــى أداء 
المهارات المهنية التي تطلب منهم بجدية وٕاتقـان ، فكـان الباحـث يقـدم التلقـين اللفظـي لألفـراد المعـوقين 

م مثـل قيامـه بتلقيـنهم خطـوات تنظيـف الطـاوالت أو عقليًا لمساعدتهم على أداء المهام التـي تطلـب مـنه
ــد  ــائن، كمــا اســتخدم الباحــث التلقــين الجســدي عــن طريــق إمســاك ي تقــديم المشــروبات والمــأكوالت للزب
المعــوق عقليــًا لمســاعدته علــى أداء المهــارة المهنيــة المطلوبــة منــه خاصــة تلــك المهــارات التــي كانــت 
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ت فنيــة التلقــين فــي تنميــة المهــارات المهنيــة لــدى المعــوقين تتطلــب المســاعدة البدنيــة ، ومــن ثــم ســاهم
أن فنيـة التلقـين تعتبـر   Cihak et al.(2008)ن ويتفق ذلك مع ما توصل إليه سيهاك وآخروعقليًا، 

من ضـمن االسـتراتجيات الهامـة التـي تسـتخدم فـي إكسـاب المعـوقين عقليـًا المهـارات المهنيـة والحياتيـة 
  .بنجاح مما يساعدهم على أدائها

) ١٤،١٣،١٢(ويتضح من خالل نتائج الفروض الخامس والسادس والسـابع للدراسـة جـدول رقـم 
انخفاض قلق المستقبل لدى آباء المعوقين عقليًا أفراد المجموعة التجريبية على مقياس قلـق المسـتقبل 

ل المهنـــي المســـتخدم فـــي الدراســـة الحاليـــة بأبعـــاده الثالثـــة حيـــث انخفـــض قلـــق اآلبـــاء تجـــاه المســـتقب
  . واالقتصادي واالجتماعي ألبنائهم المعوقين عقليًا ، واستمرت هذه النتائج أثناء فترة المتابعة

ــًا بطبيعــة  ويفســر الباحــث انخفــاض قلــق اآلبــاء تجــاه المســتقبل المهنــي ألبنــائهم المعــوقين عقلي
توى التقـدم الـذي أحـرزه البرنامج الذي تعرض له األبناء المعوقون عقليًا حيث تم إطالع اآلباء على مسـ

األبناء المعوقون عقليًا بعد تعريضهم للبرنامج والذي ساهم بدوره في تصحيح النظـرة الخاطئـة والسـلبية 
التي وجدت لدى اآلبـاء مـن قبـل نحـو مسـتقبل أبنـائهم المعـوقين عقليـًا، فقـد اعتقـد اآلبـاء قبـل تعـريض 

ــًا للبرنــامج أن أبنــاءهم المعــ ــًا أشــخاص ذوو قــدرات محــدودة ال يمكــن أبنــائهم المعــوقين عقلي وقين عقلي
تــدريبهم أو إكســابهم أي مهــارات مهنيــة ممــا يجعلهــم غيــر قــادرين علــى االلتحــاق بــأي وظيفــة ومــن ثــم 
يهدد ذلك مستقبلهم االقتصادي واالجتماعي والمهني، ولكن تم تصحيح هذه النظرة الخاطئة لـدى اآلبـاء 

  .ًا في إتقان المهارات المهنية المستهدفة في الدراسة الحاليةمن خالل نجاح أبنائهم المعوقين عقلي
فقـد أدى البرنــامج التــدريبي الــذي تعـرض لــه أفــراد المجموعــة التجريبيـة فــي الدراســة الحاليــة إلــى 
تـــدريب األبنـــاء المعـــوقين عقليـــًا علـــى العديـــد مـــن المهـــن التـــي يتطلبهـــا ســـوق العمـــل ومنهـــا خـــدمات 

اعم حيث أننا نجد أن هذه المهن يحتـاج المجتمـع السـعودي إليهـا فـي حـين المستندات والسيارات والمط
يــرفض أغلــب األفــراد العــاديون فــي المجتمــع الســعودي االلتحــاق بهــا ممــا يجعــل أصــحاب هــذه األعمــال 
يعتمدون في هذه المهن على العاملة الوافدة من الدول األخرى ، ومن ثم فإن إتقان المعوقين عقليًا فـي 

  . سعودي لمثل هذه المهن يتيح لهم فرصة جيدة لاللتحاق بوظيفة ثابتة يتطلبها المجتمعالمجتمع ال
ويفسر الباحث انخفاض قلق اآلبـاء تجـاه المسـتقبل االقتصـادي ألبنـائهم المعـوقين عقليـًا بطبيعـة 
البرنــامج الحــالي الــذي تعــرض لــه أفــراد المجموعــة التجريبيــة حيــث عمــل البرنــامج الحــالي علــى إعــداد 

لمعوقين عقليًا لاللتحاق بسـوق العمـل مـن خـالل تـدريبهم مهنيـًا ممـا يسـاعدهم مسـتقبًال فـي الحصـول ا
علــى فرصــة عمــل ودخــل مــادي ثابــت ، فبــدون التــدريب المهنــي الجيــد ال يمكــن إلحــاق المعــوقين عقليــًا 

حيــث يــذهبون أن  Cobigo et al.(2010,245)بســوق العمــل ، ويؤكــد ذلــك  كبيجــو وآخــرون  
وق عقليــًا ال يمكــن إلحاقــه بســوق العمــل بــدون التــدريب المهنــي الجيــد وأصــحاب األعمــال عنــدما المعــ
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يختارون المعوق عقليًا للعمل لديهم يختارون أفضل األفراد تدريبًا، ومـن ثـم فـإن التـدريب الجيـد يسـاعد 
اهم فــي المعــوقين عقليــًا علــى االلتحــاق بســوق العمــل والحصــول علــى دخــل ثابــت، وال شــك أن ذلــك يســ

  .خفض مستوى قلق اآلباء نحو المستقبل االقتصادي ألبنائهم المعوقين عقلياً 
ويفسر الباحث انخفاض قلق اآلبـاء تجـاه المسـتقبل االجتمـاعي ألبنـائهم المعـوقين عقليـًا بطبيعـة 
البرنــامج الحــالي الــذي تعــرض لــه أفــراد المجموعــة التجريبيــة مــن األبنــاء المعــوقين عقليــًا حيــث يعتمــد 

ــدون القــدرة االقتصــادية ا ــة فب ــه االقتصــادية والوظيفي ــى قدرت ــر عل لمســتقبل االجتمــاعي للفــرد بشــكل كبي
والوظيفية للشخص لن يستطيع أن يتزوج ويكون أسرة وينفق عليها، وال شك أن التدريب المهنـي الجيـد 

ول علـى دخـل يساعد االبن المعوق عقليًا كما تم التوضيح من قبل على االلتحـاق بسـوق العمـل والحصـ
ثابــت ممــا يســاعده علــى االنــدماج فــي المجتمــع فيصــبح عضــوًا نافعــًا فــي المجتمــع قــادرًا علــى العمــل 
واإلنتاج وخدمة مجتمعه مما يؤدي إلى تغيير نظرة أفراد المجتمع إليه فينظـرون إليـه نظـرة إيجابيـة بـدًال 

حيـث  Perdue (2011 (بريـدو من النظرة السلبية التي وجدت لديهم عنـه مـن قبـل ، وهـذا مـا يؤكـده 
يؤكد أن التدريب المهني الجيد يسهل للمعوق الحصول على مهنة مناسـبة ممـا يسـاعده علـى االنخـراط 

  .داخل المجتمع فيشعر بالقبول االجتماعي وتشعر أسرته بالرضا
ممـا  وباإلضافة إلى ذلك أتاح البرنامج التدريبي الحالي للمعوقين عقليًا فرص التفاعـل االجتمـاعي 

ساهم في بث الطمأنينة في نفوس اآلباء أن أبناءهم المعوقين عقليًا يمكنهم التفاعل اجتماعيًا بـدًال مـن 
النظرة السلبية التي وجدت لديهم من قبل،ومن ثم فإن البرنامج التدريبي الحالي الـذي تعـرض لـه األفـراد 

ائهم نحــو المســتقبل االجتمــاعي المعوقــون عقليــًا أفــراد المجموعــة التجريبيــة عمــل علــى خفــض قلــق آبــ
  .ألبنائهم المعوقين عقليًا كما عبرت عنه النتائج السابقة

  
  :توصيات الدراسة

في ضوء نتائج الدراسة وما سبقها من عرض نظري يمكن الخروج بعـدد مـن التوصـيات واقتـراح 
  :عدد من الدراسات على النحو اآلتي

  :توصيات الدراسة  - أ
مهنية لفئة المعـوقين عقليـًا التـي تتناسـب مـع قـدراتهم وميـولهم التوسع في إعداد البرامج ال -١

 .المهنية واتجاهاتهم 
تنمية القيم المهنية المناسبة لدى فئة المعوقين عقليًا داخل المدارس في مرحلة مبكـرة مـن  -٢

العمــر مثــل حــب العمــل، واالعتمــاد علــى الــنفس، واحتــرام الوقــت، والتعــاون مــع اآلخــرين ، 
 .مات المؤسسةوااللتزام بتعلي
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إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة التي يمكن من خاللها تنمية المهارات المهنية لدى  -٣
 .فئة المعوقين عقليًا مثل األخصائيين المهنيين المتخصصين في مجال اإلعاقة العقلية

ث يـتم التركيز في المناهج الدراسية المقدمة لفئة المعوقين عقليًا على الجانـب المهنـي بحيـ -٤
التركيز في تلك المناهج على المهن التـي يتطلبهـا سـوق العمـل ويسـتطيع المعوقـون عقليـًا 

 .القيام بها
التأكيـد علـى ضـرورة تعـديل األفكـار الخاطئـة والسـلبية الموجـودة لـدى اآلبـاء تجـاه مســتقبل  -٥

ل أبنــائهم المعــوقين عقليــًا حيــث أن هــذه األفكــار تســبب لهــم المزيــد مــن القلــق نحــو مســتقب
 . أبنائهم المعوقين عقلياً 

التوســع فــي إعــداد البــرامج اإلرشــادية آلبــاء المعــوقين عقليــًا لتعــريفهم بخصــائص أبنــائهم  -٦
المعــوقين عقليــًا وقــدراتهم وكيفيــة التعامــل معهــم، وتــوفير البــرامج العالجيــة المناســبة آلبــاء 

رابات النفسـية المعوقين عقليًا التـي يمكـن مـن خاللهـا مسـاعدتهم فـي الـتخلص مـن االضـط
 .المصاحبة لوالدة طفل معوق عقليًا مثل القلق واالكتئاب

التنسيق بين مؤسسات الرعاية ، وأجهزة اإلعالم  فيما يختص بتثــقيف أوليـاء أمـور األفـراد  -٧
المعوقين عقليًا ، ويمكن أن يتم ذلك من خالل عقد الندوات وٕاصـدار الكتيبـات بحيـث يمكـن 

 .   بنائهم ، ومطالبهم ، وكيفية رعايتهملآلباء التعرف على حاجات أ
تجهيز مدارس المعوقين عقليًا والمؤسسات المهتمة برعايتهم بالورش التعليمية والمصـانع   -٨

الصغيرة التي يمكن من خاللهـا تجهيـزهم وتـدريبهم وٕاعـدادهم لسـوق العمـل، وتـوفير المـواد 
 .الخام الالزمة لذلك

راكز المتخصصـة التـي تهـتم بتنميـة المهـارات المهنيـة تطبيق البرنامج التدريبي الحالي بـالم -٩
 .لدى فئة المعوقين عقلياً 

 : الدراسات والبحوث المقترحة -ب
  .دراسة فعالية برنامج إرشادي في خفض قلق المستقبل لدى آباء المعوقين عقلياً  -١
 .دراسة اتجاهات أصحاب األعمال نحو تشغيل المعوقين عقلياً   -٢
فــي تصــحيح االتجاهــات الســلبية ألصــحاب األعمــال نحــو تشــغيل  دراســة أثــر برنــامج إرشــادي -٣

 .المعوقين عقلياً 
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  .٣٧-١،)٢٠٠٤ديسمبر.(جامعة بغداد: بغداد

  .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. قلق المستقبلمقياس ) . ٢٠٠٥(زينب محمود شقير  .٢٢
جودة الحياة ). ٢٠١٢(زينب محمود شقير، سناء حسن عماشة ، خديجة ضيف اهللا القرشي  .٢٣

كمنبيء لقلق المستقبل لدى طالبات قسم التربية الخاصة وطالبات الدبلوم التربوي بجامعة 
  . ١٣٢-٩٣، ص ص ٢الجزء ،٣٢دراسات عربية في التربية وعلم النفس، العدد . الطائف

دار النشر : الرياض. سيكولوجية ذوي اإلعاقة السمعية). ٢٠١٠(سحر زيدان ، وعبد الفتاح مطر .٢٤
  .الدولي

فاعلية برنامج إرشادي في خفض قلق المستقبل لدى المراهقين ). ٢٠٠٥(سميرة أبو الحسن  .٢٥
اإلرشاد النفسي من أجل "  المعاقين بصريًا، المؤتمر السنوي الثاني عشر لمركز اإلرشاد النفسي
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، المجلد الثاني، ) ٢٠٠٥ديسمبر . (جامعة عين شمس: القاهرة". التنمية في عصر المعلومات 
  .١٢٣٦-١١٥٣ص ص 

دراسة لقلق المستقبل وقلق الموت لدى طالب الجامعة من متغيري الجنس ). ٢٠٠٢(سميرة شند  .٢٦
  .١٨١-١١٢، ص ص ٣العدد، ٨مجلة كلية التربية جامعة عين شمس،المجلد . والتخصص

قلق المستقبل وعالقته بالضغوط النفسية لدى ). ٢٠١٢( سميرة شند ، ومحمد إبراهيم األنور  .٢٧
  .٣٠٠-٢٠٣، ص ص ٧٦دراسات تربوية ونفسية، العدد.  شرائح من العاملين بمهن مختلفة

لية العامة بعض المتغيرات المرتبطة بالخوف من المستقبل والفعا). ٢٠٠٦(السيد كامل الشربيني  .٢٨
المؤتمر السنوي الثالث عشر لمركز . للذات واالحتياجات لدى أمهات األفراد المتخلفين عقليًا 

جامعة : القاهرة" . اإلرشاد النفسي من أجل التنمية المستدامة للفرد والمجتمع" اإلرشاد النفسي 
  .٢٥٩-٢٠٩ ص ص ،) ٢٠٠٦ديسمبر . (عين شمس

إدارة النشر : الطائف.مل مع أسر ذوي االحتياجات الخاصةالع).٢٠١٣(السيد كامل الشربيني  .٢٩
  .العلمي بجامعة الطائف

فعالية برنامج معرفي سلوكي في ). ٢٠١٣(السيد كامل الشربيني؛ وشادي محمد أبو السعود .٣٠
. خفض اضطراب القلق المعمم لدى األطفال العاديين وأثره في تحسين مفهوم الذات األكاديمي

  . ٩٤-١، ص ص٢، الجزء٣٥جامعة عين شمس، العدد مجلة اإلرشاد النفسي 
فعالية برنامج سلوكي في تنمية ). ٢٠١٣(شادي محمد أبو السعود ،وأسامة فاروق مصطفى .٣١

بعض المهارات اللغوية وأثره في تحسين التفاعل االجتماعي لدى عينة من المعوقين عقليًا 
  .٩٨-٥٧الجزء األول، ص ص ، ١٥٦مجلة التربية جامعة األزهر، العدد . بمحافظة الطائف

قلق المستقبل المهني لدى طلبة ). ٢٠٠٧(شاكر عقيل المحاميد ، ومحمد إبراهيم السفاسفه  .٣٢
، ٣،العدد  ٨المجلد.مجلة العلوم التربوية والنفسية. الجامعة األردنية وعالقته ببعض المتغيرات

  .١٤٢-١٢٧ص ص 
مستوى قلق المستقبل المهني  قياس). ٢٠١٠(صادق عبيس الشافعي ، وسعد جويد الجبوري .٣٣

مجلة العلوم اإلنسانية كلية التربية صفي الدين الحلي، ص ص . لدى طلبة جامعة كربالء
٢٣٢-٢١٣.  

اختبار القدرات وعالقته بقلق المستقبل في ضوء بعض ). ٢٠١٢( صالح يحيي الغامدي  .٣٤
مجلة كلية التربية . ديةالمتغيرات لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعو 

  .١٥٢-١٢٠، ص ص  ٢، الجزء ٩٠ببنها، العدد
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فاعلية اإلرشاد النفسي الديني في تخفيف قلق المستقبل لدى ). ٢٠٠١(عاشور محمد دياب  .٣٥
، العدد األول، ص ١٥مجلة البحث في التربية وعلم النفس، المجلد . عينة من طالب الجامعة

  .٤٦٦-٤٣٦ص 
  .دار الراتب الجامعية:بيروت.العالج السلوكي).١٩٩٧(عبد الرحمن عيسوي  .٣٦
  .دار الفكر العربي: القاهرة . الصحة النفسية ). ١٩٩٨( عبد المطلب القريطي .٣٧
: عمان). ٢ط.(اإلعاقة العقلية دليل المعلمين وأولياء األمور) . ٢٠١٢(عدنان ناصر الحازمي  .٣٨

  .دار الفكر
  .دار هجر للطباعة والنشر: القاهرة. )٣ط. (الصحة النفسية ). ١٩٩٠(عالء الدين كفافي  .٣٩
العمل مع أسر ذوي االحتياجات الخاصة دليل المعلمين ).٢٠٠٧( علي عبد النبي حنفي .٤٠

  .العلم واإليمان للنشر والتوزيع: دسوق. والوالدين
أثر التدريب على حل المشكالت في خفض قلق المستقبل ).٢٠٠٩( علي عليج خضر الجميلي  .٤١

- ٣٧، ص ص ٤، العدد٨مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، المجلد. لدى طالب كلية التربية
٦٥.  

فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في خفض مستوى قلق ). ٢٠١٣(علي محمد الوليدي  .٤٢
مجلة كلية التربية ببنها، العدد . المستقبل لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية بمنطقة عسير

  .٢٨٤-٢٤٥، ص ص  ٢، الجزء ٩٣
  .دار الفكر: عمان. تعديل وبناء السلوك اإلنساني) . ٢٠٠٠(فارروق الروسان  .٤٣
: الطائف) . مقياس القلق( سلسلة مقاييس مستشفى الطائف).  ١٩٩٢( فهد عبد اهللا الدليم .٤٤

  .مطابع الشهري
دار : القاهرة). ٣ط. (علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري). ٢٠١١(فؤاد البهي السيد  .٤٥

  .ربيالفكر الع
  .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان) . ٢ط. (اإلعاقة العقلية). ٢٠٠٧(ماجدة السيد عبيد  .٤٦
  .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان.تعليم األفراد المعوقين عقلياً ) .٢٠٠٩(ماجدة السيد عبيد  .٤٧
  .دار القاهرة: القاهرة . الهوية والقلق واإلبداع). ٢٠٠٢( محمد إبراهيم عيد  .٤٨
قلق المستقبل لدى الطالب المعلم وعالقته ببعض ). ٢٠١٢.(وي معشي محمد علي مسا .٤٩

 - ٢٧٩، ص ص ٧٥دراسات تربوية ونفسية مجلة كلية التربية بالزقازيق،العدد .المتغيرات
٣٠٦.  
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دار :  القاهرة. التخلف العقلي األسباب والتشخيص والبرامج ).١٩٩٧(محمد محروس الشناوي  .٥٠
  .غريب للطباعة والنشر والتوزيع

أسباب ). ١٩٩٠(محمود عبد الحليم منسي ، منصور أحمد غوني ، فوزية إبراهيم دمياطي  .٥١
مجلة . غياب التالميذ والتلميذات عن المدارس في ضوء آراء تالميذ وتلميذات المرحلة المتوسطة

  . ٣٧٢- ٣٣٠، ص ص ١العلوم التربوية جامعة الملك عبد العزيز  ، المجلد
. قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات الثقافية ). ٢٠٠٤(محمود محي الدين العشري  .٥٢

جامعة : القاهرة " . الشباب من أجل مستقبل أفضل" المؤتمر الحادي عشر لمركز اإلرشاد النفسي
  .١٧٨-١٣٩، ص ص )٢٠٠٤ديسمبر (عين شمس،

مكتبة : القاهرة )  . ٤ط. (مقياس بينيه العرب للذكاء ). ٢٠٠١(مصرى عبدالحميد حنوره  .٥٣
  .نجلو المصريةاأل 

قلق المستقبل لدى المدرسات ). ٢٠١٠.( هادي صالح النعيمي ؛ وجنار عبد القاد الجباري .٥٤
، ص ٣،العدد ١٧مجلة التربية والعلم، المجلد . المتأخرات عن الزواج في مركز محافظة كركوك

  .٢٩٦ -٢٧١ص 
مجلة البحوث . اتقلق المستقبل عند الشباب وعالقته ببعض المتغير ). ٢٠١٠(هبة مؤيد محمد  .٥٥

  .٣٧٧-٣٢١التربوية والنفسية، العددان السادس والعشرون والسابع والعشرون، ص ص 
  .مركز جدة للتوحد: جدة. عالج التوحد). ٢٠٠٤( وفاء علي الشامي  .٥٦
فاعلية برنامج ). ٢٠٠٩. (وليد السيد خليفة، عبد الفتاح مطر ، السيد الشربيني، أسامة فاروق .٥٧

سوب لتحسين العمليات الرياضية لدى األطفال المتخلفين عقليًا القابلين تدريبي باستخدام الحا
  .  ٢٨٨-٢٤١،  ص ص٣مجلة كلية التربية بكفر الشيخ، العدد  للتعلم ،

 .دار الفكر: عمان ). ٢ط. (التأهيل المهني للمعوقين). ٢٠٠٥(يوسف شبلي الزعمط  .٥٨
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They were divided into two equal groups, The Intellectually 

disabled members of the experimental group were exposed  to 

the training program. 

139. The study included the following Instruments : Vocational 

skills scale for Intellectually disabled prepared by investigator, 

Future anxiety scale for parents of Intellectually disabled 

individuals prepared by investigator, The vocational training 

program prepared by investigator, Stanford-Binet intelligence 

scale, Fourth edition. prepared by  Hanora   , ,and The socio-

cultural situation scale for family in Saudi environment  , 

prepared by  Mansy  and Ahmed  . 

140. The results of the study demonstrated that: High rates of 

parents anxiety toward the future of their Intellectually 

disabled sons ( 79.33%), The parents anxiety toward the 

economic future of their Intellectually disabled sons was the 

most prevalent (81.91%) The parents anxiety toward the 

vocational future of their Intellectually disabled sons 

was(77.96%), The parents anxiety toward the social future of 

their Intellectually disabled sons was ( 71.33%), Improvement 

the vocational skills of  Intellectually disabled sons, Reduction 

parents anxiety toward the future of their Intellectually 

disabled sons, and the continuation of these results during the 

follow-up period (three months after the end of the program).  


