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 ملخص 

ىل تعرف الفروق ف تقدير اذلات دلى الأشخاص املعاقي ذهنيا  امللتحقي مبركز الشفلح للأ  طفال  هدفت ادلراسة ا 

ىل معرفة الفروق بي اذلكور وال انث ف تقدير   أأيضا  هدفت ادلراسةبدول قطر، كام حتياجات اخلاصةذوي الا ا 

 20-18و  جامتعيبرانمج التأأهيل الاف س نة  18-16 املوزعتي عىل الفئتي العمريتيمجموعيت ادلراسة ى اذلات دل

 26بيهنم  ،ذهنيا  بدرجة بس يطة خشصا  من املعاقي 47اسة من وتكونت عينه ادلر  هين.برانمج التدريب املف س نة 

س تخدام مقياس تقدير  ا، ومت هين والتدريب امل جامتعيمن ال انث امللتحقي بربانمج التأأهيل الا 21من اذلكور و 

التدريب   يت وأأظهرت النتاجئ وجود فروق بي متوسطات مجموع. (Battle, 2003)اذلات اخلايل من أأثر الثقافة 

ىل وجود فروق أأ ، كام هين حل مجموعة التدريب املصال جامتعي والتأأهيل الاهين امل حصائي دالشارت النتاجئ ا  لصاحل   اا 

، ف مجيع أأبعاد املقياس أأما ابلنس بة للفروق بي اجلنسي فاكنت لصاحل اذلكور .س نة 19الفئة العمرية أأكرب من 

ذ مل تكن"جامتعيبعد تقدير "اذلات الا ابس تثناء  الفئات العمرية.  فروق بي اجلنسي وبيهناك  ، ا 

 : تقدير اذلات؛ املعاقون ذهنيا؛ برانمج التدريب املهين؛ التأأهيل الاجامتعي. اللكامت املفتاحية 

Differences in self esteem among persons with intellectual disabilities 

attending the functional training center and the social rehabilitation 

center in the State of Qatar 

Mariam E. Al-Shirawi 
Abstract 

This study aimed at identifying differences in self-esteem among subjects with 

intellectual disability attending Al Shafalah Training Center for the mentally disabled 

in the State of Qatar. This study also aimed to compare self-esteem among subjects of 

both sexes aged between 16-18 years in the vocational program, and 18-29 years in the 

employment training program. The sample consists of 47 subjects with mild 

intellectual disability; 26 of them were males and 21 females. We evaluated self-esteem 

by "Culture-free self-steem inventories Scale (Battle, 2003)". The results showed 

differences between the two groups; so those attending the "Employment Training 

Program" have high self-esteem than those attending the "Vocational Program". 

Furthermore, the study also revealed that self-esteem tends to increase with age. Also, 

we noted that males have higher self-esteem than females, but we found no 

differences in social self-esteem between males and females and age groups. 

Keywords: Self-esteem; Mentally disabled; Vocational Program; Social rehabilitation. 
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 مقدمة 

 اخملتلفة، واملعرفة العمل ميادين ف الباحثي من العديد ابهامتم حظيت اليت  املشالكت من العقلية عاقةال   مشلكة تعد

 ف سامهت اليت  العلمية اجلهات تعدد ف ذكل ف السبب ويمكن ن،والقانو والاجامتع والطب والرتبية النفس كعلوم

 مجيع ف ذهنيا   املعاقي ابلأشخاص الأخرية الآونة ف الاهامتم زايدة هعن سفرأأ  اذلي الأمر املشلكة، هذه تفسري

ماكنياهتم قدراهتم مع يتالءم مبا اجملمتعية، املؤسسات ف  ودجمهم احلياة، جمالت ىل الاهامتم هذا ويرجع .وا   الاقتناع ا 

 ما بأأقىص المنو وف احلياة ف احلق هلم اجملمتع فرادأأ  من كغريمه املعاقي الأشخاص بأأن اخملتلفة اجملمتعات ف املزتايد

 اجلسمي للمنو أأساس ية مرحةل تعد كوهنا املراهقة  مرحةل ف وخاصة اخملتلفة العمرية مراحلهم  ف وطاقاهتم قدراهتم  متكهنم

 (. 2007وأآخرون، اخلطيب (املس تقبلية الفرد وخشصية حياة ف معيقا   تأأثريا   وتؤثر، والانفعايل والاجامتعي والعقيل

ىل (1996) مرس  ويشري ىل قرب أأ  ذهنيا   للمعاقي الاجامتعية احلياة تكون  أأن ماكنيةا   ا   الطبيعية احلياة أأمناط ا 

ىل عقليا   املعاقي حتول نأأ  ورمغ اخملتلفة، احلياة مراحل ف للعاديي  السهل، ابلأمر ليس للراشدين الطبيعية احلياة ا 

ىل يصل مهنم الكثري لأن وذكل  مكمتيل غري نيكونو هنمأأ  لا   واجلنيس اجلسمي النضج مكمتيل لزمين ا الرشد مرحةل ا 

ىل حاجة ف جيعلهم  مما والاجامتعي، والانفعايل العقيل النضج  من التحول عىل ملساعدهتم واملهين  الاجامتعي التأأهيل ا 

 وأأن واجلدارة ءةاابلكف شعارمها  و  الرزق، وكسب املسؤولية وحتمل النفس عىل الاعامتد ىلا   الآخرين  عىل التواك 

 .بأأنفسهم الثقة وزايدة وقمية معن  حلياهتم اجيدو 

 ف تسامه واليت  املناس بة املهنة اختيار عىل يساعدمه همين  وتأأهيل هتيئة ىلا   ذهنيا   املعاقي الأشخاص حيتاج ذلكل

 العمل وعادات ملهنيةا املهارات كساهبما   يتضمن اذلي الوظيفي والتدريب التأأهيل برامج خالل من اجامتعيا   دماهجما  

جياد واس تعداداهتم قدراهتم وفق اجليدة،  (.2006 وغوامنه، والبطانية اجلراح هلم ) مناس بة معل فرص وا 

 جتزئة بعد وتدريبه وميوهل، قدراته وفق املعاق للشخص املناسب العمل اختيار عىل الوظيفي التدريب فكرة وتقوم

 اليت  احملمية الورش ف  السابق ف اكنت كام معزول قسامأأ  ف التدريب من بدل   العمل بيئة ف فرعية همام ىلا   العمل

 احلقوقية النظرة مع تتناسب اليت  والوظائف الأعامل من جديدة شاكلأأ  اعامتد الآن أأصبح فقد العزل، مفهوم تكرس

 ذوي شخاصللأ  الوظيفي التدريب مفهوم بدأأ  . ولقد2010)، )عبدات طبيعية معل بيئة ف املعاقي للأشخاص

 وحتقيق وميوهلم وقدراهتم يتناسب معل عىل للحصول ملساعدهتم كوس يةل الزمن من عقدين منذ العقلية ال عاقة

 نأأ  عىل عالوة .اذلاتية لقميته الفرد دراكا   ف يسامه اذلي الأمر اجملمتعية ابملشاركة احلق مهل نيمكواط  اجملمتع ف اندماهجم

 ومع ذاته مع ابلتوافق الفرد دلى الشعور وتمني الاجامتعية الشخصية العالقات بناء تضمن املناس بة العمل بيئة

ىل ذكل يؤدي ا، مم (Twenge , 2002)الشخصية بقميته حساسها  و  الآخرين،  وتكوين والنجاح ابل جناز شعوره ا 

 اذلات.  عن جيابيةا   صورة

 الفرد تقيمي ف ويمتثل كبري بشلك سانن ال   سلوك ف تؤثر واليت  نسانيةال   الشخصية سامت من اذلات تقدير يعد

 نفسه حنو والسلبية جيابيةال   الفرد  اجتاهات التقيمي هذا ويتضمن عليه،  احلفاظ عىل يعمل حييث وبنفسه لنفسه

 ف  علهيا التأأكيد  يمت اليت  املهمة هدافالأ  من يعد وهو.هل وتقيميهم الآخرين رؤية كيفية عن الفرد يدركها اليت  والفكرة

 والانفعالية واملهنية الاجامتعية خلصائصه وتقديره نفسه تقبل عىل الفرد ملساعدة والوظيفي الاجامتعي التأأهيل مرحةل

 بوأأ ) جيابيةا   بطريقة  وبقدراته بذاته الفرد ثقة عىل ذكل ينعكس مما القبول أأو ابلس تحسان نفسه حنو اجتاهاته وحتسي

 (.2006جادو، 

 وتقديره املعاق دلى اذلات صورة حتسي عىل الأوىل ابدلرجة يركز والاجامتعي  هين ملا  والتدريب التأأهيل فا ن وهكذا

 اذلات عىل الاعامتد عىل تساعده وظيفة وأأ  همنة لاميرس وتدريبه عداده ا   جبانب حنوها  جيابيةا   اجتاهات وبناء لها

 جاءت فكرة هذه ادلراسة.  الآخرين، عن والاس تقاللية

 :ادلراسة  مشلكة 
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 ف معهم والاندماج العاديي الراشدين حياة دخول ىلا   عقليا   املعاقي الأشخاص عدادا   عىل احلديثة تا الاجتاه تركز

 برامج طريق عن وذكل اجملمتعية احلياة ىلا   التحول معلية ف ساس يةأأ  اجملال هذا ف تبذل اليت اجلهود وتعد اجملمتع،

 نقص دلهيم عقليا   املعاقي الأشخاص أأن املعروف، مفن .املهين و  الاجامتعي والتأأهيل الرتبية  مراكز ف والتأأهيل التعلمي

 املهارات عىل وتدريهبم تزويدمه خالل من همنيا   هتيئهتم عىل العمل ف جناهحم ويعمتد واملهنية، الاجامتعية املهارات ف

 واس تعداداهتم وميوهلم هتماقدر  مع تتناسب همنة عىل املنظم ابلتدريب البدء من هنميلمتك الالزمة والاجامتعية املهنية

 الأشخاص وتأأهيل رعاية ملسؤولية واملهنية الرتبوية املؤسسات حتمل نأأ  ىلا   هنا شارة(.  وجتدرال   2005)الزمعط،

 وتقدير ابلأمن الشعور اىل حاجاهتم تلب  اليت  الاجامتعية البيئة توفري ف الأرسة دور أأمهية من يقلل ل عقليا   املعاقي

 خشصيته منو ف الأساس ية املؤرشات مهأأ  من تعد الشخص لها يتعرض اليت  الأرسية اخلربات نلأ  وذكل ، اذلات

 ف يؤثر ذلاته الشخص تقدير نأأ  عرفنا ذاا   (.  ولس امي 2007ذلاته )موىس، تقديره ف وتؤثر والانفعالية الاجامتعية

 نسانال   خشصية بناء ف رسةالأ  دور أأمهية ىلا   ادلراسات  بعض نتاجئ شارتأأ  لقد .للفرد والاجامتعية النفس ية النوايح

 كام اخلاصة، التأأهيلية الرتبوية املؤسسات ف والتكيف الانضامم ف  مساعدته خالل من التعاوين للعمل وهتيئته

 لأن هلم العاديي قراهنمأأ  وتقدير  ذلاهتم عقليا   املعاقي شخاصالأ  تقدير عىل التعاوين للتعلمي جيايب ال   التأأثري  وأأكدت

 نأأ  مبعن  الأقران، بي الاجامتعية العالقات دمع عىل يساعد الوظيفي والتدريب املهنية الهتيئة مجموعات مضن العمل

 العاديي قراهنمأأ  ثقة وزايدة ذلاهتم املعاقي الأشخاص تقدير  زايدة عىل يساعد التعاوين التعمل

 عىل عقليا   املعاقي الأشخاص مساعدة الوظيفي التدريب برامج ف يمت الغالب وف (Margaretprice, 1998).هبم 

ىل املهين التأأهيل برامج ف تلقوها اليت  املهنية املهارات تعممي  ف العمل من جبزء املدرب يقوم حيث العمل، بيئة ا 

رشاف معليا ، بتقليده املعاق الشخص يقوم نأأ  جلأأ  من البداية  ةينتاجال   عىل احلفاظ جلأأ  ومن املعمتد املدرب من واب 

 علهيا تدرب  اليت  املهنة مع املعاق الشخص يتكيف نأأ  ا ىل العمل بيئة  من التدرجيي ابلختفاء املهين  املدرب يقوم

جابيا   ينعكس اذلي الأمر العمل مجموعة من بقبول وحيظى   (.2010 ذلاته )عبدات، وتقديره بنفسه ثقته  ف ا 

 ذوي من املراهقي الأشخاص همارات نأأ  (Sheppard & Unsworth, 2011) دراسة كدتأأ  الصدد، هذا ففي

 وهذا س تقالليةل  ا عىل قدراهتم لتطوير مصمت واليت  اليومية  الأنشطة ف التدريب خالل من زادت اذلهنية عاقةال  

 املتحدة الولايت ف املدعوم التشغيل فكرة طورت ولقد .الوظيفي مصريمه  وتقرير بأأنفسهم ثقهتم عىل جيابيا  ا   انعكس

 ف اذلهنية ال عاقة ذوي  للأشخاص يومية نشطةأأ  مضن العملية املامرسة لتوفري كوس يةل الامثنينات بداية مع ةالأمريكي

 وفق لهيما   النظر مت وقد لتناس هبم، مصمت وسائل ابس تخدام الفردية احتياجاهتم ىلا   تستند واليت  الفعلية، العمل بيئة

 املنظمة العملية الأنشطة تكون أأن تنبغي ذلكل احلقيقي، لمالع جمال ف قدرات ميتلكون انسأأ  بأأهنم املتطور هذا

 سوق ف ادلخول مث ومن هماراهتم، وبناء قدراهتم توظيف من متكهنم نأأ  جيب العمل أأماكن ف يتلقوه اذلي وادلمع

 عىل للحصول املعاقي الأشخاص ملساعدة كوس يةل الوظيفي التدريب من النوع هذا ظهر ذلكل فيه والنجاح العمل

 يعانون لأهنم الآخرين مع الاجامتعية ابلعالقات املتعلقة الاجامتعية املهارات عىل تدريهبم رضورة وأأكد املناسب، لعملا

 املهارات عىل ذهنيا   املعاقي تدريب فا ن هنا ومن. املهنية حياهتم عىل سلبا   يؤثر واذلي املهارات تكل ف القصور من

 مساعدهتم جلأأ  من التدريب برامج علهيا كدتأأ  اليت  املهارات أأمه من  تعد قفري مضن والعمل والتعاون الاجامتعية

 ,Thressicakulty & Govinda). ذلاته تقديرمه من  يزيد مما ومسؤلهيم زمالهئم مع طبيعية معل عالقات تكوين

2001) 

 املعاقي الأشخاص ج دما ا   عىل الوظيفي التدريب يتبعه اذلي املهين  التأأهيل أأمهية ادلراسات  نتاجئ بعض اكدت لقد

 اذلين ولئكأأ  ولس امي ذهنيا   املعاقي للش باب والشخصية املهنية املهارات من يزيد فهو معيل وبشلك اجملمتع ف عقليا  

 Lindsay, Adams, Mc). ذلاهتم وتقيميهم بأأنفسهم ثقهتم من الربامج تكل تزيد كام الوظيفي، التدريب برانمج مكلوأأ 

Dougall & Sanford, 2011) 
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 التوظيف برامج تتضمن املتحدة اململكة ففي لأخرى، دول من املدعوم والتوظيف الوظيفي التدريب برامج وختتلف

عاانت ذهنيا   املعاقي كزتويد أأخرى خبدمات املدعوم ضافة الانتاجية منخفيض عاقاتال   ذوي كذكل وتشمل مالية اب   ا 

ىل  أأثناء س نوات ثالث ملدة ذهنيا   املعاق للموظف املادي ادلمع دمقي الرنوي  وف الأساس ية، املهارات عىل تدريهبم ا 

 (.2010عبدات، (وبعده  التدريب

 وفق املهين التأأهيل برامج خالل من الشفلح مركز ف ذهنيا   املعاقي الأشخاص تدريب فيمت قطر، دول ف أأما

مس تويي:  عىل وينفذ ادلول من دعومامل الوظيفي للتدريب برانمج ذكل يتبع مث وميوهلم، واس تعداداهتم قدراهتم

 أأما ادلول، مؤسسات ف وظائف عىل تدريهبم يمت وفيه بس يطة بدرجة ذهنيا   للمعاقي ويكون الأول املس توى

 ذهنيا   للمعاقي ويقدم الوطنية املؤسسات مع ابلتعاون الشفلح مركز ف ويمت نتاجال   خط مس توى فهو الثاين املس توى

 .متوسطة بدرجة

 دول ف املتبع الوظيفي والتدريب املهين  برامج التأأهيل ثرأأ  للتعرف عىل جاءت احلالية ادلراسة فا ن املنطلق، هذا ومن

 املهين  الاجامتعي والتأأهيل الوظيفي التدريب مبركز امللتحقي ذهنيا   املعاقي الأشخاص دلى اذلات تقدير ف قطر

 .قطر ولدب اخلاصة الاحتياجات ذوي للأطفال الشفلح مبركز

 :ادلراسة  أأس ئةل

 :التالية س ئةلالأ  عن جابةال   ىلا   ادلراسة احلالية تسعى

 الوظيفي التدريب مبركز املعاقي ذهنيا  امللتحقي الأشخاص متوسطات بي احصائية دلل ذات فروق توجد هل -1

 .اللكية وادلرجة اذلات تقدير بعادا   ف املهين  التأأهيل مبركز امللتحقي وبي

 أأبعاد ف العمرية الفئة ملتغري تعزى ذهنيا   املعاقي الأشخاص متوسطات بي حصائيةا   دلل ذات فروق توجد له -2

 .اللكية وادلرجة اذلات تقدير

 الوظيفي التدريب مبركز  اانث( امللتحقي – )ذكور اجلنس ملتغري تعزى  حصائيةا   دلل ذات فروق توجد هل -3

 .اللكية وادلرجة اذلات ريتقد بعادا   ف املهين  والتأأهيل

 :ادلراسة  من  الهدف

 التأأهيل ومركز الوظيفي التدريب مبركز امللتحقي ذهنيا   املعاقي الأشخاص دلى اذلات تقدير ف الفروق عىل التعرف

 .قطر بدول اخلاصة الاحتياجات ذوي طفالللأ  الشفلح مبركز املهين 

 :ادلراسة  أأمهية 

 .ذهنيا   املعاقي الأشخاص خشصية منو ف املهين  التأأهيل برامج أأمهية عىل عرفتال  ف ادلراسة هذه أأمهية تمكن •

عداد ف الوظيفي التدريب برانمج أأمهية عىل التعرف •  ف العميل ندماجلال ذهنيا   املعاقي الأشخاص وتأأهيل ا 

 .اجملمتعية املؤسسات

 اخلليجي التعاون جملس دول ف الوظيفي ريبدالت بربانمج الاهامتم أأمهية عىل التأأكيد ف ادلراسة هذه تسامه •

 .العريب اخلليج ملنطقة والاقتصادية الاجامتعية الظروف لتشابه الوظيفي التدريب جمال ف القطري ابلمنوذج والأخذ

 :ادلراسة  مصطلحات 

  Intellectual Disability :اذلهنية  عاقة ل  ا  •

 والاجامتعية املفاهميية املهارات ف يظهر اذلي التكيفي والسلوك العقيل الوظيفي الأداء ف الواحض ابلقصور يتسم جعز

 . (Schalock etal, 2010) عرش الثامنة سن قبل العجز هذا مثل ينشأأ  حبيث والعملية

شخاص الاجرائ  التعريف   :ذهنيا   املعاقي  للأ
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 التأأهيل برانجمي ف لتحقيمل وا قطر بدول اخلاصة الاحتياجات ذوي للأطفال الشفلح مبركز امللتحقون الأشخاص مه

-70) أأو الأطفال ذلاكء بينة س تانفورد  اختبار عىل (52 – 68) بي ذاكهئم نس بة تقع و الوظيفي والتدريب املهين 

 جراءاتا   وفق البس يطة اذلهنية عاقةال   ذوي من أأهنم عىل ذلكل وفقا   ويصنفوا لذلاكء، وكسلر مقياس عىل (55

 .املركز ف تشخيصهم

 : (Employment training)الوظيفي   ب ي التدر  •

 البالغي من ذهنيا   املعاقي  الأشخاص وقدرات تتناسب وهمن لوظائف تأأهيلية خدمات  يقدم تدريب  برانمج هو

 قدراهتم واستامثر ابجملمتع اذلهنية ال عاقة ذوي الأفراد دمج هبدف وذكل س نة 18-25 بي أأعامرمه ترتاوح واذلين

 (.2009الشفلح،  مركز صداراتا  اجملمتع ) ف ووظائف همن مضن تدريهبم بعد وطاقاهتم

 :الوظيفي  للتدريب  جرائ ال   التعريف 

 التدريب قسم ف (18 – 25) سن من اذلهنية ال عاقة ذوي الأشخاص من للبالغي املقدم التدريب  الربانمج هو

 .وميوهلم قدراهتم حسب تكون وعادة ير القط العمل جممتع ف تفيدمه وهمن وظائف عىل تدريهبم فيه ويمت الوظيفي.

  (Habilitation)  املهين  التأأهيل  •

ىل هتدف متاكمةل معلية  من ليمتكن املهنية املهارات  أأنسب ل كساهبم ال عاقة ذوي من الأشخاص قدرات استامثر ا 

 (.2004النرص،  بوأأ ) الاجامتعي التوافق من درجة عىل ابس تقاللية العيش

 :املهين  هيل أأ للت جرائ ال   التعريف 

 املهارات من (16-18) سن ف اذلهنية ال عاقة ذوي للأشخاص تقدم اليت  التدريبية والربامج اخلدمات من مجموعة يه

 .الشفلح بدول قطر مبركز املهين  التأأهيل قسم ف وقدراهتم تتناسب اليت  املهنية

 الشفلح  مركز  •

 وتعلميية تربوية برامج ويقدم والتوحد اذلهنية اقاتعال   ذوي من وطالبة طالب 800 من يقرب ما خيدم مركز هو

 :التايل النحو عىل الأرسي لدلمع خدمات ويقدم كام وتدريبية، تأأهيلية وبرامج شامةل واجامتعية

 .س نوات ثالث حت  الولدة سن من للأهل التدريبية اجللسات برانمج •

 .س نوات 6 - 3من  املبكر للتدخل برانمج •

 .س نة 16 – 6 معر نم تربوي برانمج •

 .س نة 16 – 18 من تأأهييل برانمج •

صدارات مركز الشفلح،  .س نة 18 – 25 من الوظيفي التدريب برانمج •  (.2011)ا 

 :  Self – Esteemاذلات  تقدير 

 الفرد اجتاهات التقيمي هذا ويتضمن عليه، احلفاظ عىل يعمل التقيمي هبذا يعتقد حبيث وبنفسه لنفسه الفرد تقيمي هو

ىل ابلضافة نفسه، حنو والسلبية جيابيةال   لهيا يستند اليت  واملعتقدات الاجتاهات من مجموعة ا   العامل مواهجة ف الفرد ا 

 .الشخصية وقوة والقبول والفشل النجاح توقعات وكذكل به احمليط

 خالل من الفرد هاخيرب  اليت  درااكتوال   والاجتاهات اخلربات من مجموعة بأأنه اذلات تقدير (2004) اكشف عرفت كام

 خاللها من ويس تجيب اذلات، لهذه تقيميه يضاأأ و  ذاته عند صورته خاللها من ويكون به احمليطي الأفراد مع تفاعهل

  ابلآخرين وعالقاته وخصائصه وقدراته اجلسمية لصفاته  تقديره وتنعكس سلوكية أأو انفعالية بصورة

 :اذلات  لتقدير  الاجرائ  التعريف 

 .ادلراسة  هذه ف املس تخدم للمراهقي اذلات تقدير مقياس عىل العينة أأفراد علهيا حيصل اليت  ادلرجة يه
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 مهنج ادلراسة: 

ىل معرفة الفروق ف تقدير اذلات دلى  ياس تخدمت ادلراسة احلالية املهنج الوصف هنا هتدف ا  املقارن، حيث ا 

لتأأهيل املهين مبركز الشفلح للأطفال ذوي  ا الأشخاص املعاقي ذهنيا  امللتحقي مبركز التدريب الوظيفي ومركز 

 ال حتياجات اخلاصة بدول قطر. 

 جممتع ادلراسة وعينيهتا: 

وقد  ،يتكون جممتع ادلراسة من مجيع الطالب امللتحقي ف مركز التدريب الوظيفي ومركز التأأهيل املهين مبركز الشفلح

 ط التالية: و ختيار عينه ادلراسة من اجملمتع بطريقة قصدية وفق الرش امت 

 طبقا  ل ختبار وكسلر لذلاكء املتبع ف املركز.  (70-55أأن ترتاوح نس بة ذاكؤمه ما بي ) -1

 س نة. 16-25أأن ترتاوح أأعامرمه ما بي  -2

عاقة العقلية.  -3 آخرى مصاحبه لال  عاقات أ  أأن ل تكون دلهيم ا 

 وظيفي. لأأن يكونوا من امللتحقي ف مركز التأأهيل املهين ومركز التدريب ا -4

ف مركز  21من ال انث( مهنم  21من اذلكور( و ) 26خشص من املعاقي ذهنيا  ) 47وتكونت عينه ادلراسة من 

ىل  16من مركز التأأهيل املهين وترتاوح أأعامرمه من  26التدريب الوظيفي و  س نة. 25ا 

 أأداة ادلراسة: 

 . (Culture Free Self-Esteem, James Battle, 2003)قامئة تقدير اذلات اخلالية من أأثر الثقافة الصورة  

 وصف املقياس: 

عداد املقياس من قبل ابتل ويس تخدم هذا املقياس من قبل الأخصائيي والأطباء النفس يي   (Battle, 2003)مت ا 

ىل املساعدة والتقيمي النفيس، كام يس تخدم ف جمال البحو    ث واملعلمي ف معلية التعرف عىل الأفراد اذلين مه حباجة ا 

 وادلراسات النفس ية والرتبوية وال جامتعية وميكن تطبيق املقياس بصورة فردية وجامعية. 

يغطي مقياس تقدير اذلات مجيع املراحل العمرية من املرحةل ال بتدائية مفا فوق ويتضمن هذا املقياس عىل ثالث صور 

ول حت الصف التاسع وأأعدت لأ ، حيث أأعد لذلكور وال انث من الصف ا(B)الصورة  (A)خمتلفة مهنا الصورة 

تطلبات ادلراسة والفئة العمرية  مل ملناسبهتا  (AD) ف هذه ادلراسة الصورة تللراشدين وقد اس تخدم (AD)الصورة 

 عبارة تتضمن الأبعاد التالية:  (40)ويتكون هذا املقياس من 

ىل تقدير الأفراد العام ذلواهتم ويتكون من  -1  فقرة. (16)تقدير اذلات العام ويشري ا 

ىل تقدير الأفراد لنوعية العالقة مع أأقراهنم ويتكون هذا البعد من  -2  فقرات. (8)تقدير اذلات ال جامتعي ويشري ا 

ىل ال دراك الأساس لقمية الأفراد ذلواهتم ويتكون من  -3  فقرات.  (8)تقدير اذلات الشخيص ويشري ا 

 فحوص ف ال س تجابة عىل عبارات املقياس. ملفقرات للكشف عن صدق ا (8)بعد الكذب وهو عبارة عن  -4

 دللت صدق وثبات قامئة تقدير اذلات اخلالية من أأثر الثقافة 

 صدق املقياس: 

س تطالعية  (AD)س تخراج صدق التكوين الفريض وذكل بتطبيق املقياس بصورته اب (2013)قام عيل  عىل عينة ا 

جياد مؤرش ا (30)ف دول الكويت قواهما  تساق ادلاخيل للمقياس حبساب معامل ال رتباط بي درجة ل  طالبا ، ومت ا 

رتباط الأبعاد الثالثة فامي بيهنا مرتفعة، وكذكل  ك بعد من الأبعاد فامي بيهنا، وادلرجة اللكية للمقياس، وقد جاءت ا 

ىل الأبعاد و  عي، الشخيص مع امترتباط البعد العام، ال ج ارتباطها ابدلرجة اللكية للمقياس، حيث اكن االأمر ابلنس بة ا 

حصائية عند مس توى عىل الرتتيب واكنت مجيع معامالت الا (0.81,0.87,0.94)ادلرجة اللكية  رتباط ذات دلل ا 

 تساق داخيل مرتفع. ا، حيث تدل النتاجئ عىل وجود (0.01)
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 ثبات املقياس: 

 س تخراج معامالت الثبات ملقياس تقدير اذلات ف صورته الأصلية عن طريق: امت 

، مما يدل عىل أأن (0.54-0.78)رتباط بي تراوحت معامالت الا (AD): ف صورته الأصلية (20)عادل كودر م -1

 املقياس يمتتع بثبات جيد. 

 .(Battle, 2003) (0.79-0.92)تراوحت بي  (AD)معامالت الثبات بطريقة ال عادة: للصورة  -2

 صدق وثبات املقياس ف ادلراسة احلالية 

 صدق املقياس: 

س تطالعية قواهما مت س تخراج التكوين الفريض وذكل بتطبيق املقياس عىل عينه ا   30 حساب صدق املقياس اب 

 (.1رتباط بي ادلرجة اللكية للبعد وادلرجة اللكية للمقياس، ويوحض ذكل ف جدول )طالب، ومت حساب معامل الا 

(  1)جدول    

ات ذل مصفوفة معامالت الارتباط البينية لأبعاد مقياس تقدير ا   

تقدير اذلات   الأبعاد 

 العام 

ادلرجة   الوادلي  الااكدميي  الاجامتعي 

 اللكية 

تقدير اذلات  

 العام 

1 0.33* 0.43** 0.29* 0.57** 

 **0.89 ** 0.61 **0.77 1  الاجامتعي 

 **703. **0.59 1   الااكدميي

 **0.73 1    الوادلي 

 1     ادلرجة اللكية 

، وقمية الارتباط مع ادلرجة  (0.77-0.29وحت بي )ا ت ارتباط الأبعاد معا قد تر الن قمي معامأأ ( 1ويظهر اجلدول )

حصائيا  عند مس توى ادللل )0.89-0.57اللكية تراوحت بي )  α( ومجيع هذه القمي تعد مرتفعة نوعا ما ومجيعها دال ا 

 (، مما يوفر مؤرشا لصدق هذا املقياس. 0.05 ≤

 ثبات املقياس: 

أأداة ادلراسة حبساب معامل الاتساق ادلاخيل للمقياس كلك، وللك عامل من عوامهل بشلك  مت التحقق من ثبات

( 0.75منفصل ابس تخدام معادل أألفا لكرونباخ، وقد بلغت معامالت الثبات احملسوبة هبذه الطريقة للعامل الأول )

عها قمي مقبول ومناس بة لثبات  ي(، ومج 0.92( وبلغ للمقياس لكه )0.72( وللرابع )0.83( وللثالث )0.73وللثاين )

 ( يوحض ذكل.2املقياس واجلدول رمق )

 قمية معامل أألفا لكرونباخ   (2)جدول  

 قمية معامل أألفا لكرونباخ  الأبعاد 

 0.75 تقدير اذلات العام 

 0.73 الاجامتعي 

 0.83 الااكدميي
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 0.72 الوادلي 

 0.92 ادلرجة اللكية 

 ادلراسة  حدود 

  :البرشية  احلدود   -1

 26 /وظيفي تدريب. (21 اانث 21/ذكور 26 الشفلح مبركز ذهنيا   املعاقي من صاخش 47 من ادلراسة عينة ونتكت

 .س نة 25 ىلا   16 من عامرمهأأ  وترتاوح )همين  تأأهيل

 :املاكنية  احلدود  -2

 يو ذ للأطفال الشفلح ملركز التابع املهين  التأأهيل ومركز الوظيفي التدريب مركز ف ادلراسة هذه جريتأأ 

 .قطر بدول اخلاصة الاحتياجات

 :الزمنية  احلدود  -3

 .م2013/2014 اجلامعي العام من الثاين ادلراس الفصل خالل ادلراسة هذه تطبيق مت

 السابقة  ادلراسات 

 التدريب حول دراسات وكذكل املعاقي، الأشخاص عند اذلات تقدير حول دراسات الباحثي من العديد أأجرى

 :التايل النحو عىل ادلراسات تكل من بعضا   عرض يمت وسوف ملهين ا والتأأهييل الوظيفي

 اذلات  بتقدير  املتعلقة  ادلراسات  أأول :  

 ىلا   هدفت دراسة (Moldovan, Moldovan, & Pescari, 2014) وبيساكري مودلوفن مودلوفن، أأجرى

 فيه حبثت ف الفروق كام عاقة،ال   بشدة وعالقهتا ذهنيا   املعاقي املراهقي دلى اذلات تقدير خصائص ودرجة معرفة

 واس تخدمت (14-18) من عامرمهأأ  تراوحت ذهنيا   املعاقي من مجموعة من ادلراسة عينة وتكونت للجنسي، تبعا  

 واملدرس والاجامتعي واجلسمي الانفعايل البعد بعاد، أأ  مخسة من ويتكون للمراهقي اذلات تقدير مقياس ادلراسة

 من متوسط مس توى دلهيم ذهنيا   املعاقي من املراهقي نأأ  ىلا   ادلراسة نتاجئ شارتأأ  وقد ،لواملأأمو  املتوقع والبعد

 .ذهنيا   املعاقي اذلكور من اذلات تقدير ف عىلأأ ُكن  انثال   نأأ و  اذلات، تقدير

 من ناءب والأ  الآابء بي للعالقة املفاهميي التصور ف الاختالف مدى معرفة ىلا   هدفت فقد (2013) دش ت  دراسة ماأأ 

 ذهنيا ، املعاقي من ةوتلميذ تلميذ (40) من ادلراسة عينة وتكونت . دلهيم اذلات تقدير بدرجة وعالقته ذهنيا   املعاقي

 ف س نة 16 – 17 من أأخرى ومجموعة الفكرية الرتبية ف س نوات 9 - 10 من عامرمهأأ  ترتاوح مجموعتي ىلا   مقسمي

 عينة دلى  اذلات تقدير مبس توى التنبؤ املمكن من اكن  ذاا   عام الكشف ىلا   ت هدف كام .الكويت بدول املهين  التأأهيل

 ومت. البس يطة اذلهنية عاقةال   ذوي املراهقي والأبناء الآابء بي للعالقة املفاهميي التصور بعادأأ  خالل من ادلراسة

 يتأأثر ادلراسة عينة دلى تاذلا تقدير نأأ  ىلا   ادلراسة وتوصلت الباحثة، عدادا   من اذلات لتقدير مقياس اس تخدام

ذ والأبناء الآابء بي للعالقة املفاهميي ابلتصور  دلى اذلات تقدير درجة ارتفعت والقبول ابلتفهم العالقة اتسمت لكام ا 

 بي املفاهميي للتصور الامنئية املراحل بزايدة تزداد دلهيم اذلات تقدير درجة نأأ ادلراسة  ظهرتأأ و  كام ذهنيا ، املعاقي

 .والأبناء الآابء بي والتعاون احلب بعد خالل من اذلات تقدير من عايل مبس توى التنبؤ ماكنيةا  و  والأبناء، الآابء

 ىلا   هدفت بدراسة  (Paterson, Mckenzie & Lindsay, 2012)وليندساي وماكزني ابترسون من ك كام قام

 ابحلال الومصة وعالقة ذهنيا ، املعاقي من اخشص 43 دلى الاجامتعية واملقارنة  اذلات وتقدير الومصة  مفهوم معرفة 

يان اس تب تطبيق طريق عن البياانت مجع وقد مت  .اذلات تقدير ف الاجامتعية  املقارنة تأأثري عن والكشف النفس ية

 واملقارنة الومصة بي عالقة  وجود ىلا  نتاجئ ادلراسة  شارتأأ و  الاجامتعية، واملقارنة الومصة  وتقدير اذلات لتقدير

 .املنخفض اذلات بتقدير قوية عالقة هل بدوره واذلي عيةامتالاج
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 عاقةال   ذوي الأشخاص دلى اذلات تقدير درجة معرفة ىلا   هدفت فقد (Johnson, 2012) جونسون دراسة أأما

 لتقدير "ووزنربج" مقياس اس تخدام ومت بس يطة بدرجة ذهنيا   املعاقي من 44 من ادلراسة عينة وتكونت اذلهنية

 املهارات زادت لكام السائدة التكيفية واملعتقدات اذلات تقدير ارتفاع بي عالقة وجود ىلا   النتاجئ شارتأأ و  اذلات،

 .عندمه اذلات تقدير زاد التكيفية

ىل هدفت بدراسة (Garaigordobil & Perez, 2007) وبرييز جاراجيوردوييل وقام  اذلات تقدير مقارنة ا 

 خشص 170 من ادلراسة عينة وتكونت والعاديي، ذهنيا   املعاقي اص خالأش عند النفس ية الاضطراابت وأأعراض

 33) خشص 42 املعاقي ومن، )انثا    54ذكور، (74 العاديي من 128 مهنم س نة، (19-40) بي عامرمهأأ  تراوحت 

 ومقياس اذلات لتقدير (Rosenberg) روزنيربج مقياس مهنا دواتأأ  ثالث اس تخدام مت وقد ،)انثا   9 و ذكور

. النفس ية لالضطراابت (Derogatis) ديروجايتس وقامئة اذلات ملفهوم (Garaigordobil) جيورددوبيلاجار 

 بأأقراهنم مقارنة   متدين ذات مفهوم ودلهيم لذلات، تقديرا   أأقل اكنوا ذهنيا   املعاقي الأشخاص نأأ  ىلا   النتاجئ وتوصلت

 فروق هناك تكن ومل  العاديي، بأأقراهنم مقارنة عالية ةبدرج النفس ية الاضطراابت من ضا  اعر أأ  ظهرواأأ  كام العاديي،

 .والعاديي ذهنيا   املعاقي من العينة أأفراد دلى اذلات مفهوم وف اذلات تقدير ف اجلنسي بي

ىل هدفت فقد (Cunningham & Glenn, 2004) وجليي كونينجهام دراسة أأما  درجة بي العالقة معرفة ا 

 داون، متالزمة فئة من املعاقي الأشخاص من عينة دلى اذلات وتقدير الوادلين وتأأثري ةعاقال   مشلكة بوجود الوعي

 مع املقابةل اس امترة اس تخدام مت وقد .مورمهأأ  وأأولياء داون متالزمة ذوي من خشص 77 من ادلراسة عينة وتكونت

 وعدم اذلات تقدير ودرجة  الوادلين تأأثري بي موجبة ارتباطية عالقة وجود  ىلا   ادلراسة  نتاجئ شارتأأ و  ادلراسة، عينة

 بتقدير يمتتعون اكنوا العينة فرادأأ  أأن تبي حيث اذلات، وتقدير عاقةال   مشلكة بوجود الوعي درجة بي عالقة وجود

 .مرتفع ذات

 الاجامتعية املقارنة معليات بي العالقة حبث ىلا   (Dagan & Sandhu, 1999) وساندهو داجنان دراسة وهدفت

 عاقةال   ذوي من خشصا (34) من تأألفت عينة دلى اذلهنية عاقةال   ذوي الأشخاص دلى والاكتئاب اتاذل وتقدير

 تضمن حيث لالكتئاب، بيك ومقياس الاجامتعية املقارنة ومقياس اذلات، تقدير مقياس واس تخدمت اذلهنية،

 ادلراسة نتاجئ وأأظهرت للجامعة، نامتءوالا الاجامتعي، والقبول التحصيل، ف فرعية مقاييس الاجامتعية املقارنة مقياس

 للجامعة والانامتء الاكتئاب بي سلب  وارتباط التحصيل وبعد جيايبال   اذلات تقدير بي موجبة ارتباطية عالقة وجود

 .الاجامتعي القبول خالل من ابلكتئاب التنبؤ ماكنيةا   النتاجئ ظهرتأأ  كام الاجامتعي، والقبول

جراء (Faccchini, 1995) فاكشيين  قامقد و   بي اذلات تقدير ف الفروق عىل التعرف ىلا   هدفت دراسة اب 

 اذلهنية عاقةال   ذوي البالغي من (104) من ادلراسة عينة وتكونت والعاديي، اذلهنية عاقةال   ذوي شخاصالأ 

 احلياتية تاخلربا ومقياس اذلات تقدير مقياس ادلراسة واس تخدمت العاديي، البالغي من (139) و البس يطة

 ابملقارنة ذهنيا   املعاقي من البالغي دلى اذلات تقدير درجة اخنفاض نأأ  ىلا   النتاجئ شارتأأ  وقد الشخصية، واخلصائص

 .العاديي  البالغيي مع

 العاديي التالميذ بي  اذلات تقدير ف الفروق عن الكشف ىلا   هدفت فقد (Long, 1995)  لوجن دراسة أأما

 واجلنس، للعمر تبعا   اذلات تطوير ف الفروق عن الكشف ىلا   وهدفت كام البس يطة، اذلهنية قةاعال   ذوي والتالميذ

 العاديي  الأطفال من (72) و ث(انا  و  ذكور) البس يطة اذلهنية عاقةال   ذوي من (72) من ادلراسة عينة وتكونت

 ومت ،(13 – 14) ومن (11-12) ومن (9-10) من معرية مجموعات ثالث ىلا   تقس ميهم مت كام (انثا  و  ذكور)

 اذلات تقدير مس توى اخنفاض ىلا   النتاجئ شارتأأ و  .املعلمي تقدير خالل من الأاكدميي اذلات تقدير مقياس اس تخدام

 لذلات تقديرا   أأقل اذلهنية عاقةال   ذوي اذلكور واكن العاديي، طفالابلأ  مقارنة اذلهنية عاقةال   ذوي الأطفال دلى
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 ابجملموعات مقارنة لذلات تقديرا   أأقل (11-12) من العمرية اجملموعة ظهرتأأ  كام نفسها، العمرية الفئة من انثابل   مقارنة

 .الأخرى

ىل معرفة العالقة بي الومصة واملقارانت ال جامتعية   (Szivos-Bach, 1993)كام هدفت دراسة س يفوس ابتش  ا 

خشص من املعاقي   50ينه ادلراسة من ع وتقدير اذلات عند الأشخاص ذوي ال عاقة اذلهنية البس يطة، وتكونت 

س امترة تقيس تقدير اذلات من خالل نظرهتم لأنفسهم ونظرة الآخرين  ذهنيا  بدرجة بس يطة واس تخدمت ادلراسة ا 

ىل أأن الأشخاص اذلين يشعرون ابلومصة اكن دلهيم  احمليطي هبم من الأشقاء والأصدقاء. وأأشارت نتاجئ ادلراسة ا 

هناك فروق بي درجات الأشخاص ذوي ال عاقة وتقديرمه ذلاهتم وبي تقدير الآخرين من   نتقدير ذات منخفض كام أأ 

ىل أأن الأشخاص ذوي ال عاقة اذلهنية البس يطة دلهيم شعور بأأهنم أأقل من   الأشقاء والأصدقاء هلم. كام أأشارت النتاجئ ا 

عىل تقديرمه ذلاهتم وعىل عالقاهتم  الأشخاص احمليطي هبم من حيث قدرهتم عىل حتقيق طموحاهتم مما ينعكس سلبا  

 ال جامتعية. 

 الوظيفي  والتدريب  املهين  التأأهيل  تناولت  اليت  ادلراسات    :اثنيا  

ىل معرفة وهجة نظر أأرس الأشخاص املعاقي (Henninger & Taylor, 2014)هدفت دراسة هينينجر وتيلور  ، ا 

همات  % مهنم من الأ 90أأرسة  198وتكونت عينة ادلراسة من  ،عن أأمهية وكيفية هتيئة أأبناهئم املعاقي حلياة الراشدين

ف ولية نييس بأأمرياك ممن دلهيم أأبناء من املعاقي ذهنيا  ف مرحةل الرشد ومت اس تخدام اس امترة عبارة عن أأس ئةل 

ىل مفتوحة وضعت عىل موقع ا لكرتوين ورابط خاص بأأولياء أأمور املعاقي ف الولية. وأأشارت النتاجئ  أأغلب  أأنا 

مهية توفري الوظيفة املناس بة لأبناهئم حت يكون هلم دور فعال ف أأ % من عينة ادلراسة أأكدت عىل 65الأرس وبنس بة 

اجملمتع وتغري وهجة نظر اجملمتع عن املعاقي ذهنيا  من خالل الأندماج اجملمتعي. واملهارة الثانية من حيث الأمهية أأكدت 

ال عامتد عىل النفس واملهارة الثالثة أأمهية تكوين الصداقات من خالل العمل و الأرس عىل املهارات الاس تقاللية 

 وال خنراط ف اجملمتع. 

آدمز ليندس، دراسة كام هدفت  الش باب همارات تمنية ىلا   (Lindsay, Admas & Sanford, 2011) وساندفور أ

 حيتاهجا اليت  الأساس ية اراتهامل عىل مبين  متخصص برانمج خالل من الوظيفي التدريب جمال ف عاقةال   ذوي

 عاقةال   ذوي من مراهق  "32" من ادلراسة عينة وتكونت العمل، سوق ف لالخنراط عاقةال   وذو  نواملراهق

 من التدريب  الربانمج تقيمي مت وقد مريكية،الأ  املتحدة ابلولايت ش ياكغو ولية ف بس يطة بدرجة والعقلية اجلسدية،

 الربانمج خالل من املعاقي شخاصالأ  اكتساب ىلا   ادلراسة نتاجئ شارتأأ و  .مورمهأأ  ياءل وأأو  املعاقي الأشخاص خالل

 احلياتية املهارات  اكتساهبم ىل ا   ضافةابل   ابلنفس  والثقة الاجامتعي التواصل  وهمارات الاجامتعية املهارات التدريب 

 وعهيم يعكس وهذا ،التوظيف نيةاكما   من عاقةال   ذوي الش باب دلى قلق وجود ىلا   النتاجئ شارتأأ و  كام خرى،الأ 

 لأن العمل سوق ف املشاركة عىل ابلقدرة الشعور دلهيم اكن فقد القلق هذا ورمغ العامةل، القوى ف مشاركهتم بصعوبة

 .علهيا تدريهبم مت  اليت  اجملالت ف العمل من متكهنم همارات دلهيم

ىل فتده فقد (Sheppard & Unsworth, 2011) ونوورث شربود ودراسة  ذوي للأشخاص الفرص هتيئة ا 

 من مدته تراوحت تدريب تعلميي برانمج اس تخدام مت حيث الرشد مرحةل ف الطبيعية احلياة ملامرسة العقلية عاقةال  

 الاس تقاللية، عىل تساعدمه اليت  اليومية الأنشطة ف العقلية عاقةال   ذوي املراهقي همارات لتطوير أأسابيع (10-8)

 مجيع نأأ  واتضح الاس تقاللية، الزنعة حنو الشخصية وهماراهتم قدراهتم قياس مت الربانمج، تطبيق من ءاالانهت وبعد

 وكام ابس تقاللية، العيش عىل تساعدمه اليت  اليومية للأنشطة الأساس ية املهارات اكتس بوا الربانمج ف املشاركي

 اليومية والأنشطة الرسيعة  الوجبات ومطامع العامة املرافق اس تخدام ف هماراهتم ف ملحوظ حتسن وجود اتضح

 .اخملتلفة
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 للش باب الوظيفي التدريب برامج ثرأأ  معرفة ىلا   (Butche & Wilton, 2008) ووليتون هدفت أأما دراسة ابتشو

 عينة وتكونت املدعوم التوظيف مرحةل ىلا   املهين  التدريب مرحةل من الانتقالية املرحةل ف اذلهنية عاقةال   ذوي

 ادلراسة ف اس تخدم وقد مدعومة، لوظائف تدريهبم مت واذلين اذلهنية عاقةال   ذوي من ش باب ست من ةسادلرا

 وأأولياء عاقةال   ذوي الأشخاص مع مقابالت جراءا   مت يضا  أأ و  الوظيفي، التدريب برامج ف ابملشاركة املالحظة مهنج

 للأشخاص الوظيفي التدريب برامج أأمهية ىلا   سةاادلر  وانهتت العمل، ف جناهحم مدى ملعرفة العمل واحصاب مورمهأأ 

 توظيف فرص ايدةبز ادلراسة وصتأأ  كام الاجامتعي، والتفاعل اجملمتعي والاندماج العميل الصعيد عىل ال عاقة ذوي

 .املدعوم التوظيف خالل من عاقةال   ذوي الش باب

 ,Griffin, Rosenberg, cheyney & Greenberg)كام هدفت دراسة "جريفن، روزنربج، تش ييين وجرينربج 

ىل املقارن (1996 خشص من البالغي من ذوي ال عاقة اذلهنية  200بي تقدير اذلات والرضا الوظيفي دلى  ةا 

ىل مجموعتي، مجموعة تعمل ف ورش احملمية التقليدية ومجموعة تعمل مضن برانمج التوظيف  البس يطة مقسمي ا 

ج املهين للتقمي الشخيص ومقياس كوبر مسيث لتقدير اذلات، وقد بينت  مس تخدام الربانااملدعوم. وذكل من خالل 

نتاجئ ادلراسة أأن هناك عالقة هممة بي تقدير اذلات والرضا الوظيفي دلى اجملموعتي، كام أأن هناك فروقا  دال بي 

رضا الوظيفي لصاحل  ل اجملموعة اليت تعمل مضن برانمج التوظيف املدعوم وبي اجملموعة الآخرى ف تقدير اذلات وا

 مجموعة التوظيف املدعوم. 

 بعض نتاجئ ظهرتأأ  حيث نتاجئها، ف تفاوتا  وجود يلحظ السابقة ادلراسات نتاجئ اس تعراض خالل مفن وهكذا

 دراسات نتاجئ ظهرتأأ  حي ف ذهنياا، املعاقي دلى اذلات تقدير ارتفاع (2004)كونينجهام وجلي  كدراسة ادلراسات

يتعلق بأأثر التدريب الوظيفي  وفامي اذلات، تقدير من مس توى متوسط (2014مودل وفن ويبساكري ) كدراسة أأخرى

 الشخصية اخلصائص بعض ف وملموس واقع حتسن ىلا   يؤدي نهأأ  ظهرتأأ  ادلراسات نتاجئ مفعظم املهين، التأأهيل أأو

 اس تكاملا  احلالية ادلراسة تأأيت هنا نوم دلهيم، وتقديرها اذلات وصورة ابلرضا والشعور اكلس تقاللية املعاقي دلى

ىل التعرف عىل تقدير اذلات دلى املعاقي ذهنيا  ف دول قطر أأ حتواء اجملال من حيث اب البحث حللقة هنا تسعى ا 

 وحتديدا  أأولئك اذلين يمتتعون ابلتدريب الوظيفي والتأأهيل املهين.

 نتاجئ ادلراسة: 

حصائية يتعلق ابلسؤال الأول املمتثل ف:   سفر التحليل ال حصائ عن عدة نتاجئ فامي أأ  هل توجد فروق ذات دلل ا 

بي متوسطات الأشخاص امللتحقي مبركز التدريب الوظيفي وبي امللتحقي مبركز التأأهيل املهين ف أأبعاد تقدير اذلات  

 وادلرجة اللكية؟ 

جابة عن السؤال الأول لدلراسة  للعينات املس تقةل  (T) (T-Test Independent): مت اس تخدام اختبار لال 

 ( يوحض الفروق ف متوسطات الأشخاص امللتحقي مبركز التدريب الوظيفي والتأأهيل املهين.3واجلدول رمق )

 اجملموعة  أأبعاد تقدير اذلات 
 املتوسط 

 احلسايب 

الاحنراف  

 املعياري 
 قمية ت  درجات احلرية 

مس توى  

 ادللل 

 تقدير اذلات العام 
 0.83 7.23 تدريب

45 2.1 0.04 
 1.50 6.46 تأأهيل

 تقدير اذلات الاجامتعي 
 0.60 2.52 تدريب

45 1.50 0.14 
 0.71 2.23 تأأهيل

 تقدير اذلات الأاكدميي
 0.35 4.85 تدريب

45 2.78 0.008 
 1.69 3.80 تأأهيل

 0.04 2.08 45 0.57 5.66 تدريب تقدير اذلات الوادلي 
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 1.54 4.92 تأأهيل

اللكية  ادلرجة  0.005 2.92 45 1.23 20.28 تدريب 

 ( 3جدول ) 

 نتاجئ اختبار "ت" للفروق بي متوسطي أأفراد عينة ادلراسة ف مركز التدريب 

 الوظيفي ومركز التأأهيل املهين ف أأبعاد تقدير اذلات وادلرجة اللكية 

 

 اجملموعة  أأبعاد تقدير اذلات 
 املتوسط 

 احلسايب 

الاحنراف  

 املعياري 
ة ي درجات احلر   قمية ت  

مس توى  

 ادللل 

 تقدير اذلات العام 
 0.83 7.23 تدريب

45 2.1 0.04 
 1.50 6.46 تأأهيل

 تقدير اذلات الاجامتعي 
 0.60 2.52 تدريب

45 1.50 0.14 
 0.71 2.23 تأأهيل

 تقدير اذلات الأاكدميي
 0.35 4.85 تدريب

45 2.78 0.008 
 1.69 3.80 تأأهيل

ي دلتقدير اذلات الوا  
 0.57 5.66 تدريب

45 2.08 0.04 
 1.54 4.92 تأأهيل

 0.005 2.92 45 1.23 20.28 تدريب ادلرجة اللكية 

 0.05مس توى ادللل أأقل من  •

( وجود اختالف ظاهري ف متوسط ادلرجات بي مركز التدريب الوظيفي ومراكز التأأهيل 3يتضح من اجلدول )

وظيفي اكنت بوجه عام أأكرب ف مجيع تة اللكية، وأأن متوسطات مجموعة التدريب ال ج املهين ف أأبعاد تقدير اذلات وادلر 

ذا ما ا  ا ممالأبعاد، ما عدا بعد تقدير اذلات الاجامتعي، حيث اكنت الفروق بي اجملموعتي ضئيةل نسبيا . وللتحقق 

هين ف أأبعاد تقدير اذلات  اكنت هذه الفروق ف متوسط ادلرجات بي مركز التدريب الوظيفي ومراكز التأأهيل امل

حصائية، مت اختبار هذا الفرق ابس تخدام اختبار )ت( لفحص الفروق بي متوسطي   وادلرجة اللكية ذات دلل ا 

( وجود فروق ذات دلل 3اجملموعتي: )مركز التدريب الوظيفي ومراكز التأأهيل املهين(. ويتبي من اجلدول )

حصائية عند مس توى دلل أأقل من  ، ف بعد تقدير اذلات العام ولصاحل مجموعة التدريب، الأمر اذلي يشري 0.05ا 

ىل ان مركز التدريب الوظيفي يعمل عىل تمنية جانب التقدير العام دلى هذه اجملموعة مقارنة مبجموعة التأأهيل، كام  ا 

حصائية عند مس توى دلل أأقل من  دير اذلات  ق، ف بعد ت0.01ويتبي من اجلدول وجود فروق ذات دلل ا 

ىل أأن مركز التدريب الوظيفي يعمل عىل تمنية  الأاكدميي وهذا الفرق يعود لصاحل مجموعة التدريب، الأمر اذلي يشري ا 

جانب تقدير اذلات الأاكدميي دلى هذه اجملموعة مقارنة مبجموعة التأأهيل. كام ويتبي من اجلدول وجود فروق ذات  

حصائية وعند مس توى دلل أأقل  ، ف بعد تقدير اذلات الوادلي، واكن هذا الفرق يعود لصاحل  0.05ن مدلل ا 

ىل  ن مركز التدريب الوظيفي يعمل عىل تمنية جانب تقدير اذلات أأ مجموعة التدريب الوظيفي، الأمر اذلي يشري ا 

حصائية )أأقل  (، 0.01ن مالوادلي دلى هذه اجملموعة مقارنة مبجموعة التأأهيل. ويظهر كذكل وجود فروق ذات دلل ا 

ىل  ن مركز التدريب الوظيفي أأ ف ادلرجة اللكية لتقدير اذلات ولصاحل مجموعة التدريب الوظيفي، الأمر اذلي يشري ا 
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نه ل توجد فروق أأ يعمل عىل تمنية تقدير اذلات دلى هذه اجملموعة مقارنة مبجموعة التأأهيل. ويتبي من النتاجئ أأيضا  

حصائية تبعا ملتغري نو   الربانمج ف بعد تقدير اذلات الاجامتعي.  عذات دلل ا 

جابة عن السؤال الثاين لدلراسة واملمتثل ف:  حصائية ف أأبعاد تقدير اذلات وادلرجة  ولال  هل توجد فروق ذات دلل ا 

 ؟( 19( ) 19 16اللكية تعزى ملتغري الفئة العمرية )

قياس تقدير اذلات وأأبعاده لالك الفئتي العمريتي  مفقد مت حساب املتوسطات احلسابية والاحنرافية املعيارية عىل 

لختبار دلل الفروق بي املتوسطات واجلدول   (T) (T-Test Independent Samples)واس تخدام اختبار 

 ( يوحض هذه النتاجئ:4)

 . (4)جدول  

 ة ي نتاجئ اختبار "ت" للفروق بي متوسطي الفئات العمرية ف أأبعاد تقدير اذلات وادلرجة اللك 

 املتوسط  اجملموعة  املقاييس الفرعية 
الاحنراف  

 املعياري 

درجات  

 احلرية 
 قمية ت 

مس توى  

 ادللل 

 تقدير اذلات العام 
19    16 س نة  6.36 1.49 

45 2.30 0.02 
س نة 19فوق   7.20 .95 

تقدير اذلات  

 الاجامتعي 

س نة 16-19  2.22 .68 
45 1.29 0.20 

س نة 19فوق   2.48 .65 

اذلات   تقدير

 الأاكدميي

س نة 16-19  3.72 1.66 
45 2.73 0.009 

س نة 19فوق   4.76 .83 

 تقدير اذلات الوادلي 
س نة 16-19  4.86 1.52 

45 2.07 0.04 
س نة 19فوق   5.60 .86 

 ادلرجة اللكية 
س نة 16-19  17.18 3.94 

45 2.93 0.005 
س نة 19فوق   20.04 2.70 

 0.05مس توى ادللل أأقل من  •

يظهر اجلدول السابق وجود فروق ذات دلل احصائية بي متوسطات الأفراد ف الفئتي العمريتي عىل ادلرجة اللكية 

س نة  19لتقدير اذلات ومجيع أأبعاده الفرعية عدا يعد تقدير اذلات ال جامتعي واكنت هذه الفروق لصاحل الفئة العمرية )

 مفا فوق(.

 19س نة، فوق  19-16تالف ظاهري ف متوسط ادلرجات بي فئيت الأعامر)خ( وجود ا4يتضح من اجلدول )و 

س نة( أأكرب ف مجيع الأبعاد، ماعدا بعد  19ن متوسطات مجموعة )فوق أأ س نة(، ف أأبعاد تقدير اذلات وادلرجة اللكية و 

ت هذه الفروق ف نذا اكا  ا ممتقدير اذلات الاجامتعي، حيث اكنت الفروق بي اجملموعتي ضئيةل نسبيا . وللتحقق 

س نة(، ف أأبعاد تقدير اذلات وادلرجة اللكية ذات دلل  19س نة، فوق  19-16متوسط ادلرجات بي فئيت الأعامر )

حصائية مت اس تخدام اختبار )ت( لفحص الفروق بي متوسطي اجملموعتي: ) س نة(، ويتبي  19س نة، فوق  19-16ا 

حصائي4من اجلدول ) (، ف بعد تقدير اذلات العام لصاحل مجموعة الفئة  0.05)أأقل من  ة( وجود فروق ذات دلل ا 

حصائية )أأقل من  19العمرية )فوق  (، ف بعد 0.01س نة(، ويتبي من اجلدول كذكل وجود فروق ذات دلل ا 

حصائية )أأق 19تقدير اذلات الأاكدميي ولصاحل اجملموعة العمرية )فوق  من   لس نة(. كام وتبي وجود فروق ذات دلل ا 

س نة(. ويظهر كذكل وجود فروق ذات دلل  19(، ف بعد تقدير اذلات الوادلي ولصاحل مجموعة )فوق 0.05
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حصائية )أأقل من  س نة(. وعدم وجود  19(، ف ادلرجة اللكية لتقدير اذلات ولصاحل اجملموعة العمرية )فوق 0.01ا 

حصائية تبعا  ملتغري العمر ف بعد تقدير اذل  ات الاجامتعي. فروق ذات دلل ا 

هل توجد فروق ذات دلل ا حصائية تعزى ملتغري  وفامي يتعلق ابل جابة عن السؤال الثالث لدلراسة واملمتثل ف: 

انث( امللتحقي مبركز التدريب الوظيفي والتأأهيل الاجامتعي ف أأبعاد تقدير اذلات وادلرجة اللكية؟ -اجلنس )ذكور  ا 

حنرافات املعيارية لذلكور وال انث عىل مقياس تقدير اذلات وأأبعاده الفرعية  فقد مت حساب املتوسطات احلسابية والا 

 ( يبي هذه النتاجئ:5حصائ )ت( للكشف عن دلل الفروق بيهنام واجلدول )واس تخدام ال  

 ( 5)  جدول 

 نتاجئ اختبار "ت" للفروق بي متوسطي اذلكور وال انث ف أأبعاد تقدير اذلات وادلرجة اللكية 

الفرعية   س املقايي   املتوسط  اجملموعة  
الاحنراف  

 املعياري 

درجات  

 احلرية 
 قمية ت 

مس توى  

 ادللل 

 تقدير اذلات العام 
 58. 7.46 ذكور

45 4.61 0.000 
انث  1.48 6.00 ا 

تقدير اذلات  

 الاجامتعي 

 58. 2.46 ذكور
45 1.13 0.26 

انث  76. 2.23 ا 

 تقدير اذلات الأاكدميي
 32. 4.88 ذكور

45 83.3  0.000 
انث  1.77 3.52 ا 

 تقدير اذلات الوادلي 
 48. 5.65 ذكور

45 2.55 0.01 
انث  1.70 4.76 ا 

 ادلرجة اللكية 
 1.02 20.46 ذكور

45 4.40 0.000 
انث  4.42 16.52 ا 

 0.01مس توى ادللل أأقل من  •

وال انث ف أأبعاد تقدير اذلات   ر( وجود اختالف ظاهري ف متوسط ادلرجات بي اذلكو 5يتضح من اجلدول )

وادلرجة اللكية، وأأن متوسطات مجموعة اذلكور أأكرب ف مجيع الأبعاد، ما عدا بعد تقدير اذلات الاجامتعي، حيث اكنت 

ا اذا اكنت هذه الفروق ف متوسط ادلرجات بي اذلكور وال انث ف  ممالفروق بي اجملموعتي ضئيةل نسبيا . وللتحقق 

اذلات وادلرجة اللكية ذات دلل ا حصائية، مت اس تخدام اختبار )ت( لفحص الفروق بي متوسطي   أأبعاد تقدير

حصائية وعند مس توى دلل أأقل من  اجملموعتي: اذلكور وال انث، ويتبي من اجلدول وجود فروق ذات دلل ا 

لفرق يعود لصاحل مجموعة  ان هذا أأ ، ف بعد تقدير اذلات العام وابلنظر ا ىل متوسطي اجملموعتي يتضح 0.01

حصائية )أأقل من  (، ف بعد تقدير اذلات الأاكدميي 0.01)اذلكور(، ويتبي من اجلدول وجود فروق ذات دلل ا 

ىل متوسطي اجملموعتي يتضح  ن هذا الفرق يعود لصاحل مجموعة )اذلكور(. ابل ضافة ا ىل وجود فروق ذات  أأ وابلنظر ا 

حصائية وعند مس توى دلل ىل متوسطي اجملموعتي 0.01أأقل من  دلل ا  ، ف ادلرجة اللكية لتقدير اذلات وابلنظر ا 

حصائية تبعا    يتضح أأن هذا الفرق يعود لصاحل مجموعة )اذلكور(. ويتبي من النتاجئ أأيضا  أأنه ل توجد فروق ذات دلل ا 

 ملتغري النوع ف بعد تقدير اذلات الاجامتعي. 

انث ولصاحل اذلكور حصائية ف مس توى تقدير اذلات وأأبعاده بي اذلكور وال  ا  ل لويظهر اجلدول وجود فروق ذات د

 ف حي مل تظهر مثل هذه الفروق ف بعد تقدير اذلات الاجامتعي. 

 



 ...   التدريب  مبركز  امللتحقي  ذهنيا   املعاقي  الأشخاص  دلى  اذلات  تقدير  ف  الفروق 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 1, summer 2017. 98 

 

 تفسري النتاجئ: 

 بعد قراءة نتاجئ أأس ئةل ادلراسة ميكن تفسريها عىل النحو التايل:

أأفراد العينة ف مركز التدريب الوظيفي ف تقدير اذلات أأعىل  اتابلنس بة لنتيجة سؤال ادلراسة الأول اكنت متوسط

من متوسطات أأفراد العينة ف مركز التأأهيل ال جامتعي واكنت الفروق دال لصاحل مجموعة التدريب الوظيفي ف مجيع 

ىل أأن برامج لتدريب ا  أأبعاد مقياس تقدير اذلات ماعدا بعد تقدير اذلات الاجامتعي وميكن ترجع هذه النتيجة ا 

ركز عىل اجلوانب الفنية للمهنة، كام تالوظيفي يركز عىل اخلصائص الشخصية ف التدريب بيامن برامج التأأهيل املهين 

ويركز التدريب الوظيفي عىل تعميق العالقات بي الأفراد وتبادل الأفاكر والأدوار وكذكل العالقة مع املدرب الوظيفي  

 ختتلف عن مدرب التأأهيل املهين.

ىل برامج التأأهيل املهين ف دول قطر ابتت تركز عىل تقدمي خدمات التأأهيل من خالل برامج جتو  در ال شارة هنا ا 

تشجع مشاركة اجملمتع احمليل وتتضمن مراكز التدريب الوظيفي. مع ال بقاء عىل مؤسسات التأأهيل املهين مكراكز لدلمع 

ت قضية تشغيل الأشخاص ذوي ال عاقة ابهامتم يوقد حظ  .(2008الفين )التأأهيل املهين للأشخاص ذوي ال عاقة، 

 مزتايد ف اجملمتع القطري وأأصبح الترشيع يشمل موادا  تنص عىل حق امجليع ف التعمل والعمل مبن فهيم الأفراد املعاقي. 

الأشخاص  تضح للباحثة انعاكس أأثر التدريب الوظيفي عىل خشصيةاومن خالل تطبيق أأداة ادلراسة عىل أأفراد العينة 

ىل تدعمي دور الأرسة ف احلمك عىل فاعلية برامج التأأهيل وخدماته مما  املعاقي ذهنيا . وقد سعت مؤسسة الشفلح ا 

جيااب  عىل أأفراد العينة أأثناء التدريب الوظيفي لأهنم يتدربون عىل وظيفة مت تأأهيلهم علهيا ا ف مرحةل التأأهيل نعكس ا 

 املهين.

وانعاكس تكل ، ءت لتؤكد أأمهية مشاركة الوادلين ف الربامج املقدمة للأشخاص املعاقيونتاجئ السؤال الأول جا

ربامج ب( عىل اهامتم أأرس الأشخاص املعاقي 2014الربامج عىل تقديرمه ذلاهتم وهذا ما أأكدته دراسة هينيجر وتيلور )

ناهئم ذوي ال عاقة. كام أأكدت دراسة  هامتماهتم حنو اخلدمات املقدمة لأب ات ف أأولوايت التدريب الوظيفي، وجاء

نعاكس برامج التدريب اجملمتعي والتفاعل ال جامتعي من خالل التوظيف املدعوم  اعىل أأمهية  (2008)ابشودوليتون 

ذلين تشملهم برامج التوظيف عىل تقدير اذلات للأشخاص ذوي ال عاقة. ويمتتع الأشخاص ذوي ال عاقة اذلهنية ا

دوارد  (Careter, 2005)تفع، كام أأكدت دراسة املدعوم بتقدير ذات مر   (Edward, 1999)ودراسة جوزيف ا 

اليت أأكدت عىل أأمهية الربامج التدريبية وتأأثريها عىل التأأثري ال جيايب لفرص العمل اجملدية عىل حياة الش باب من ذوي 

 ال عاقة. 

س نة مفا فوق أأعىل ف  19ات مجموعة متوسط تالثاين لتؤكد نتيجة السؤال الأول، حيث اكنوجاءت نتاجئ السؤال 

ىل أأقل من  16تقدير اذلات، ومه ف أأغلهبم من برامج التدريب الوظيفي، حيث متثل  مجموعة برامج التأأهيل  19ا 

اذلات وادلرجة اللكية. ويرجع ذكل  املهين. كام جاءت الفروق لصاحل أأفراد العينه من التدريب الوظيفي من أأبعاد تقدير

ىل عامل  نهتاء من مرحةل التأأهيل املهين.اخلربة والنضج بعد الا أأيضا  ا 

أأما ابلنس بة لنتيجة السؤال الثالث، حيث اكنت متوسطات اذلكور أأعىل من متوسطات ال انث ف أأبعاد تقدير اذلات  

ىل تركزي الأرس القطرية عىل أأمهية تأأهيل الش  وادلرجة اللكية، وكذكل الفروق اكنت لصاحل اذلكور، ويرجع  باب ذكل ا 

لفرص معل وكذكل توفري وتنوع العمل لذلكور أأكرث من ال انث واجملمتعات العربية بشلك عام تؤكد عىل دور الرجل 

أأكرث من املرأأة ف برامج التوظيف ومن خالل الواقع املعاش للمجمتعات اخلليجية يتضح لنا تنوع وتوفر فرص معل 

ىل أأن من العوامل الأساس ية اليت تؤثر عىل تقدير اذلات هو  وجتدر ال شارة هنا ا  . (2015كرث لذلكور )الكوجهي، أأ 

، ندماج اجملمتعي، فا ذا اكنت البيئة حمبطة لعمل املرأأة بشلك عامالبيئة اخلارجية أأو اجملمتع احمليل ومدى هتيئته الفرد لال

 (1995)ة لورخي وختتلف نتيجة هذا السؤال مع ما جاء ف نتيجة دراسفهذا ينعكس عىل تقدير اذلات دلى ال انث 

ىل أأن اذلكور أأقل تقدير ذلاهتم عن ال انث.  حيث أأشارت ا 
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آخرون ىل ممارسة معل أأو    (Ball et al:, 2008)أأما دراسة بول وأ أأكدت عىل أأمهية التدريب الوظيفي اذلي ينهتيي ا 

لمتويل والتوظيف الأشخاص املعاقي من الفقراء البعيدين عن مصادر اوظيفة تعود ابلفائدة املادية لضامن مس تقبل 

 املدعوم من احلكومات. 

نعاكسه عىل اوبشلك عام ومن خالل نتاجئ ادلراسة احلالية وادلراسات السابقة، اتضحت أأمهية التدريب الوظيفي و 

وظائف مت تدريهبم علهيا وأأمهية   تقدير اذلات، حيث ينهتيي التدريب الوظيفي ا ىل تشغيل ذوي ال عاقة اذلهنية ف

يث يتقاىض الشخص املعاق ف الوظيفة نفس الراتب اذلي يتقاضاه الشخص العادي ف نفس  العائد املادي، ح 

الوظيفة، ويشعر الأشخاص ذوي ال عاقة وأأرسمه ابلأمان الوظيفي والرضا الوظيفي والشعور جبودة احلياة مما يساعدمه 

 دير ذات مرتفع. عىل التطور وال نتاجية وتق
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