Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 12

Number 37

Article 14

2021

The Effectiveness of a Career Counseling Program Based on
Super Theory to Explore and Crystallize Self - Career Concept
Among Mild Intellectual Disability
Asrar Musbeh Al-Qubailat
Sanad International for Empowering People with Disabilities/Jordan, asrar_mu@hotmail.com

Ahmed Abed-Altef Abu Ased
ahmedased2015@gmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Al-Qubailat, Asrar Musbeh and Abu Ased, Ahmed Abed-Altef (2021) "The Effectiveness of a Career
Counseling Program Based on Super Theory to Explore and Crystallize Self - Career Concept Among Mild
Intellectual Disability," Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research &
Studies: Vol. 12 : No. 37 , Article 14.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol12/iss37/14

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية
Vol. (12) - No. (37) - December 2021

م2021  كانون األول- )37(  العدد- )12( اجمللد

فاعلية برنامج إرشادي مهين مستند إىل نظرية (سوبر) الستكشاف
وبلورة مفهوم الذات املهنية لدى ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة
The Effectiveness of a Career Counseling Program
Based on Super Theory to Explore and Crystallize Self
- Career Concept Among Mild Intellectual Disability

Asrar Musbeh Al-Qubailat

أسرار مصبح القبيالت

Assistant Professor\ Sanad International for Empowering
People with Disabilities\ Jordan

 األردن/ سند الدولية لتمكين ذوي اإلعاقة/استاذ مساعد

asrar_mu@hotmail.com

أمحد عبد اللطيف أبو أسعد

Ahmed Abed-Altef Abu Ased
Professor\ Mu’ta University\ Jordan

 األردن/ جامعة مؤتة/أستاذ دكتور

ahmedased2015@gmail.com

2019 /04 /30 * بحث مستل من إطروحة الدكتوراه نوقشت في جامعة مؤتة في

Received: 23/ 9/ 2020, Accepted: 25/ 7/ 2021.
DOI: 10.33977/1182-012-037-014

.م2021 /7 /25 : تاريخ القبول،م2020 /9 /23 :تاريخ االستالم

E-ISSN: 2307-4655
P-ISSN: 2307-4647

https://journals.qou.edu/index.php/nafsia

219

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )37كانون األول 2021م

امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل فاعلية برنامج
�إر�شادي مهني م�ستند �إىل نظرية (�سوبر) ال�ستك�شاف وبلورة مفهوم
الذات املهنية لدى الأفراد من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة.
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )24فرداً من الأفراد ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة من مركز بيت
اللقاء يف م�أدبا ،ومركز جمعية ال�شابات امل�سلمات للرتبية اخلا�صة
يف عمان ،ق�سموا �إىل جمموعتني :جتريبية و�ضابطة )12( ،فرداً يف
كل منهما .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت تطوير مقيا�س ا�ستك�شاف
وبلورة مفهوم الذات املهنية ,وبناء برنامج �إر�شادي م�ستند �إىل
نظرية (�سوبر) � .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني رتب متو�سطات درجات �أفراد العينة التجريبية وفق تقديرات كل
من املعلمني ،و�أولياء الأمور ،و�أفراد العينة �أنف�سهم ,تعزى للربنامج
الإر�شادي ل�صالح املجموعة التجريبية .كما �أظهرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني رتب متو�سطات درجات الأفراد
يف املجموعة التجريبية على القيا�سني البعدي ،والتتبعي للمجموعة
التجريبية تعزى للربنامج الإر�شادي .كذلك �أظهرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني رتب متو�سطات درجات افراد
العينة يف املجموعة التجريبية تعزى للجن�س.
الكلمات املفتاحية� :إر�شاد مهني ،نظرية (�سوبر) ،الذات
املهنية ،الإعاقة العقلية.

Abstract:
The present study aims to identify the effectiveness
of a career counseling program based on Super
Theory to explore and crystallize the self - career
concept among individuals with mild intellectual
disability. The study uses the semi - experimental
method. The study sample consisted of 24 individuals
with mild intellectual disability from Beit al - Liqaa
Center for People with Special Needs in Madaba,
and Young Muslim Women Association Center for
Special Education in Amman, who were divided into
two groups (experimental and control) , comprising
12 individuals in each group. To achieve the goals of
this study, the exploring and crystallizing vocational
self - concept scale and a career counseling program
based on the super theory were created. The results
showed statistically significant differences at the level
of a≤0. 05 among the ranks of average scores of
sample experimental individuals according to parents,
teachers, and individuals themselves. The cause of these
differences was attributed to the counseling program
according to the super theory, and the differences were
in the benefit of the experimental group. The results
also showed no statistically significant differences
at the level of a≤0. 05 among the ranks of average

scores, for the experimental group, on both the
dimensional and sequential scales in which could be
attributed to the counseling program. The results also
showed no statistically significant differences at the
level of a≤0.05 among the ranks of average scores of
individuals of the experimental group and which could
be attributed to the gender variable.
Keywords: Career counseling, Super Theory, the
self - career concept, intellectual disability.

املقدمة:
ُيع ّد الإر�شاد املهني للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة
من اخلدمات املهمة التي يقدمها ميدان الإر�شاد ،يف خمتلف املراحل
العمرية وخا�صة مرحلة البلوغ ،وقد ظهرت هذه اخلدمات لتح�سني
النمو النف�سي ،واالجتماعي ،واملهني للأفراد ،ومتكينهم من امتالك
القدرة على االختيار ال�سليم ،والو�صول بهم �إىل درجة مقبولة من
التوافق النف�سي واملهني.
وي�شري الرو�سان (� )2017إىل �أن الأفراد ذوي الإعاقة
العقلية الب�سيطة ميتلكون املهارات االجتماعية ،والقدرة على
التوا�صل ،والقابلية للتعلّم ،و�أنهم قادرون على تعلم �أعمال ومهن
متكنهم من االعتماد عليها يف حياتهم؛ �إذ تقع ن�سب ذكائهم بني
( 55و ,)70ولكنهم بحاجة �إىل التوجيه والإر�شاد املهني الختيار
املهنة املنا�سبة لهم والنجاح فيها .وعلى الرغم من قدرتهم على
تعلم بع�ض املهن والعمل بها� ،إال �أنهم يف الغالب يواجهون العديد
من العقبات الداخلية واخلارجية خالل بحثهم عن فر�ص العمل.
فالعقبات الداخلية ت�شتمل على �ضعف الدافعية ،وغياب الثقة
بالنف�س وتقدير الذات ،والأمية ،وامل�شكالت ال�سلوكية ،بينما تنطوي
العقبات اخلارجية على قلة فر�ص العمل ،والتمييز ،وانخفا�ض
توقعات �أ�صحاب العمل حول ادائهم (& Cavkaytar, Acungil,
 . )Tomris, 2017واجلدير بالذكر �أن عدم القدرة على املواءمة بني
خ�صائ�صهم ال�شخ�صية ،وقدراتهم ومهاراتهم من جهة ،واملهن
املنا�سبة لهم من جهة �أخرى ،والنق�ص يف معرفة عامل املهن،
و�ضعف املعلومات التي ميتلكونها عن التدريب املهني الذي
يهتمون بهُ ,تعد من �أبرز الأ�سباب التي حتد من فر�ص العمل املتاحة
لهم� ,أو احلفاظ على الأعمال التي ميار�سونهاSestic, Dobrota, &( .
 )Ranovanovic, 2015لذا ف�إن بلورة مفهوم الذات املهنية تعد هدف ًا
رئي�س ًا يف �إر�شاد ذوي الإعاقة العقلية؛ فهي من املحددات احلا�سمة
لقدرة الفرد على اتخاذ القرارات املهنية املُر�ضية .و�إن مفهوم الذات
املتبلور ب�شكل �إيجابي مهمة جداً لعملية اتخاذ القرارات املهنية
الفعالة؛ فالأفراد الذين تتبلور ذواتهم املهنية ،وتت�ضح يكونون �أكرث
قدرة على التمييز واالختيار بني البدائل املتاحة مبا يتنا�سب مع
ظروفهم و�أحوالهم (. )Landine, 2013
وتت�ضمن بلورة مفهوم الذات �أمناط ًا من ال�سلوكات واخلربات
والأن�شطة املتعلقة بالعمل لدى الفرد قبل الدخول يف مهنة ر�سمية
وبعد ُه(  (�Beveridge, Craddock, Liesener, Stapleton, & Hersh
 . )enson, 2002وا�ستناداً �إىل نظرية (�سوبر) » »Superف�إن مفهوم
الذات املهنية يعني عملية م�ستمرة حتدث على مدار العمر ،وت�شمل
القيم واخلربات العملية يف املنزل واملدر�سة واملجتمع ،وي�ستمر
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تطورها من خالل جتارب الفرد يف العمل (. )Murugami, 2010
ويف ال�سياق ذاته ,ي�شري (�سوبر) (� )Super,1990إىل �أن الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة مقيدون من خالل التجارب االجتماعية ،مبا يف
ذلك العوامل املهنية ،وقد ي�ؤدي ذلك �إىل �شعورهم بت�صنيفهم �أو
و�ضعهم يف قوالب منطية يف جماالت تعليمية حمددة وخيارات
مهنية حمدودة.
وي�ؤكد �سرتاو�رس (� )Strauser, 2014أهمية الإر�شاد املهني
تدن يف تقدير الذات،
لذوي الإعاقة العقلية ،نظراً ملا يعانونه من ٍ
والعزلة ،والو�صمة ،وقلة اخلربة ،و�ضعف املهارات املطلوبة للعمل،
وحاجتهم �إىل العمل ،وحت�سني م�ستوى معي�شتهم .وي�شري بريز
(� )Perez, 2010إىل �أن التوجيه والإر�شاد املهني ي�ساعد الأفراد
من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة ليكونوا قادرين على اتخاذ القرار
املهني املنا�سب .ومن خالل تطبيق نظرية (�سوبر) على الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،ميكنهم حت�سني نتائجهم املهنية ومنوهم املهني؛
فنظرية (�سوبر) ترى �أن عملية النمو املهني هي عملية م�ستمرة مدى
احلياة ،و�أن اجلوانب الف�سيولوجية ،وال�سمات ال�شخ�صية ،وامل�ستوى
االجتماعي واالقت�صادي ت�ؤثر يف تطور مفهوم الذات ،و�أن هذا التطور
يت�ضح يف �إعطاء الفرد �ألقاب ًا تتمثل يف دوره يف كل مرحلة عمرية
(�أبو عيطة . )2015 ,ويرى موروجامي ونيل (Murugami, & Nel,
� )2012أن الإر�شاد املهني ي�ساعد الأفراد يف فهم الذات ,وتقبلها,
وت�أكيدها ,وبلورتها ,كما يعينهم على اال�ستقالل من خالل حت�سني
جماالت احلياة .ومن هذا املنطلق� ،سعت الدرا�سة احلالية �إىل ت�صميم
جل�سات �إر�شادية مهنية م�ستندة �إىل نظرية (�سوبر) ال�ستك�شاف
وبلورة مفهوم الذات املهنية وتنمية اال�ستقاللية لدى الأفراد من
ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة .فمفهوم الذات يعد لبنة �أ�سا�سية يف
ت�شكيل الذات املهنية التي ت�ؤثر ب�شكل كبري يف االختيار املهني.
ذات �إيجابي،
فمفهوم الذات املهنية الإيجابي يرتكز على مفهوم ٍ
و�أما مفهوم الذات ال�سلبي في�ؤدي �إىل بناء مفهوم ذات مهنية �سلبي،
وهذا بدوره ي�ؤثر يف عملية االختيار واتخاذ القرار املهني.
وي�شري �شارف (� )Sharf, 2014إىل �أن مفهوم الذات هو حمور
نظرية (�سوبر) ( )Superيف النمو املهني؛ فــــ (�سوبر) كان من
الأوائل الذين اعتقدوا ب�أن مفهوم الذات ذو �صلة وثيقة بالتطور
املهني للأفراد ،وقد و�صف عملية النمو املهني ب�أنها عملية منو
عرف (�سوبر) ( )Superالذات املهنية
وحتقيق ملفهوم الذات .وقد ّ
ب�أنها :جمموعة املعتقدات الذاتية عن ال�سمات الذاتية التي يعتربها
الفرد ذات �صلة باملهنة ,وهي الدرجة التي يدرك بها الأفراد
اجتاهاتهم املهنية وقيمهم واحتياجاتهم وقدراتهم ب�شكل وا�ضح
(. )Sharf, 2014
وي�ؤكد (�سوبر) ( )Superت�أثري ت�شكيل مفهوم الذات املهنية
يف جودة القرارات املهنية وفعاليتها؛ فالأفراد الذين ميتلكون
مفهوم ًا وا�ضح ًا لذواتهم املهنية ميتلكون قدرة �أكرب على التوافق
النف�سي واملهني ،وعليه ف�إن ب�إمكانهم التكيف مع متطلبات �أدوار
العمل املتغرية وامل�س�ؤوليات املتعددة� ،إىل جانب قدرتهم على
البحث عن مهن �أكرث ان�سجام ًا مع مفهوم الذات املهنية لديهم
(.)Kosine & Lewis, 2008
وتعد مرحلة البلورة ( )Crystallizationاملرحلة الفرعية الأوىل
من مرحلة اال�ستك�شاف عند (�سوبر)  ,ومتتد من عمر (� 14إىل 18
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عاما)  ,وقد ا�ستخدم (�سوبر) ( )Superكلمة بلورة للإ�شارة �إىل عملية
تعرف امليول
منو �أولية تتبلور فيها اخليارات املهنية من خالل ُّ
والقدرات والقيم ,وترتبط بالقدرة على حتديد التف�ضيل املهني (�أبو
�أ�سعد والهواري. )2008 ,
ويعد مفهوم الذات لدى الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة بالأهمية
نف�سها باملقارنة مع غريهم من الأ�شخا�ص من غري ذوي الإعاقة
من حيث ت�شكيل الذات املهنية ,فو�ضوح الذات ومعرفتها لدى الفرد
�سي�ؤدي �إىل االختيار املهني املنا�سب؛ فقد �أكدت نوتا وزمال�ؤها
( � )Nota et al. , 2010أن هناك عالقة بني مفهوم الذات واالختيار
املهني ،و�أن الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة العقلية الذين ميتلكون
مفهوم ًا ذاتي ًا �إيجابي ًا يختارون مهن ًا مالئمة لهم .ويف ال�سياق
ذاته ي�شري مور وهين�سي وكونز وفرياندو ورابكن(  ( �Moore, Hen
� )nessey, Kunze, Ferrando, & Rabkin, 2000إىل �أن ال�شباب
من ذوي الإعاقة العقلية ميتلكون مفهوم ًا ذاتي ًا متدني ًا باملقارنة
مع ال�شباب من غري ذوي الإعاقة .فح�رص الأفراد من ذوي الإعاقة
يف بيئات خا�صة بهم يزيد من عزلتهم و�شعورهم بالو�صمة،
بالإ�ضافة �إىل �أنه يحول دون اندماجهم يف املجتمع ،وتفاعلهم
مع الآخرين ،وممار�ستهم للمهارات االجتماعية واال�ستقاللية،
والتكيف مع بيئاتهم احلقيقية ،وهذا حتم ًا ي�ؤثر �سلب ًا يف مفهوم
الذات وتقديرها لديهم.
وعلى الرغم من ذلك� ,إال �أن الأفراد من ذوي الإعاقة العقلية
لديهم �أفكار واهتمامات ورغبات وتف�ضيالت مهنية يجب �أخذها
بعني االعتبار عند توجيههم نحو العمل .فقد �أ�شارت نوتا و�آخرون
(� )Nota et al. , 2010إىل �أن نومري وبلي�سدال (& Neumayer,
� )Bleasdale, 1996أجريا درا�سة على جمموعة من العمال البالغني
من ذوي الإعاقة؛ �إذ تبني �أن معظم امل�شاركني ي�أملون يف تغيري
وظائفهم ،و�أن لديهم اهتماماتهم املهنية اخلا�صة ،وو�أنهم ي�أملون
�أن يتم النظر يف هذه االهتمامات عند اختيار وظائفهم اجلديدة.
وجتدر الإ�شارة �إىل نظريات النمو املهني الأخرى التي اهتمت
باملراحل النمائية يف عملية تطور الفرد املهني كنظرية جينزبرغ
( )Ginzbergالذي عد مرحلة اال�ستك�شاف �إحدى مراحل اتخاذ
القرار املهني و�إدرجها �ضمن املرحلة الثالثة (مرحلة الواقعية
)Realistic Stage) (Patton & McMahon, 2014
وترى نظرية جوتفريد�سون ( )Gottfredsonواملعروفة �أي�ض ًا
بنظرية الإلغاء واحلل الو�سط� ،أن الأفراد يطورون مفاهيمهم املهنية
بناء على خ�صائ�صهم االجتماعية والدميوغرافية واالقت�صادية
ً
والقوالب النمطية ،و�أن خياراتهم املهنية تنتج عن ظروفهم
االجتماعية واالقت�صادية .فمث ًال ي�ؤدي نق�ص الدخل �إىل تغيري
الأهداف املهنية للأفراد ،كما يحدث يف حال عدم القدرة على دفع
تكاليف التعليم العايل ( .)Gottfredson, 2004وقد �أ�ستندت الدرا�سة
احلالية �إىل نظرية (�سوبر) ( )Superباالعتماد على جمموعة
من االفرتا�ضات ،هي :يختلف النا�س يف قدراتهم و�شخ�صياتهم
واحتياجاتهم وقيمهم واهتماماتهم و�سماتهم ومفاهيمهم الذاتية،
والنا�س م�ؤهلون ،مبوجب هذه اخل�صائ�ص ،لعدد من املهن ،وتتطلب
كل مهنة منط ًا مميزاً من القدرات وال�سمات ال�شخ�صية ،مع الأخذ
يف االعتبار �أن الفرد ي�صلح ملهن عدة ،و�أن مهنة واحدة ت�صلح
لعدد من الأفراد ( .)Strauser, 2014و�أما ال�سبب الآخر لتبني هذه
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النظرية ،فهو املرونة يف التنقل بني املراحل ،وعدم الإلزام بت�سل�سل
املراحل ،و�إمكانية �إعادة التدوير لأي مرحلة (.)Murugami, 2010
فمن خ�صائ�ص الأفراد ذوي الإعاقة العقلية وجود فرق بني عمرهم
العقلي وعمرهم الزمني ،بالإ�ضافة �إىل �أن القيود االجتماعية التي
قد تفر�ض على الفرد من ذوي الإعاقة العقلية قد ت�ؤدي �إىل الت�أخر
يف االلتحاق بربامج الت�أهيل املهني ،واالنخراط يف العمل ،وبالتايل
ف�إن نظرية (�سوبر) ( )Superقد تعالج م�شكلتي الت�أخر والفارق
العمري .وقد ا�ستخدمت �أول مرحلة فرعية من مرحلة اال�ستك�شاف
وهي (البلورة) يف حتديد �أهداف عملية الإر�شاد املهني يف هذه
الدرا�سة ،وذلك ملالءمتها للعمر العقلي لأفراد عينة الدرا�سة �أوالً،
وثاني ًا لأن �أفراد العينة مل يخ�ضعوا لأي من برامج الإر�شاد املهني
قبل �إجراء هذه الدرا�سة.
جرى التطرق �إىل بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة
مبو�ضوع الدرا�سة ،وترتيبها وفق حماور ،وح�سب الت�سل�سل الزمني
من الأحدث �إىل الأقدم؛ كالآتي:
ففي درا�سة كارل�سون ,ومورننج�ستار ,ومناندار (Carlson,
 )Morningstar, & Munadar, 2020التي هدفت �إىل التقييم املنهجي
للأبحاث التي تناولت تدخالت دعم مكان عمل الأ�شخا�ص من ذوي
الإعاقة العقلية يف الواليات املتحدة للحفاظ على العمل والتقدم
به ,وت�ضمنت هذه الأبحاث درا�سة حالة ( )85موظف ًا من ذوي
الإعاقة العقلية ,و ( )57مقدم دعم ,مثل (املدربون ,وامل�رشفون,
وزمالء العمل)  ,وقد ك�شفت النتائج عن وجود �أثر لهذه التدخلاِ ت يف
احلفاظ على العمل ,من خالل توفري التدريب لكل من مقدمي الدعم
وللموظفني من ذوي الإعاقة العقلية.
ويف درا�سة �أخرى لكل من كارل�سون ,ومورننج�ستار,
وغو�ش ,ومناندار (Carlson, Morningstar, Ghosh, & Munadar,
 )2020التي هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام ت�صنيف بطاقات
االهتمامات املهنية يف ا�ستك�شاف االهتمامات املهنية لدى ال�شباب
من ذوي الإعاقة العقلية يف الواليات املتحدة ،و�أثرها على الكفاءة
الذاتية يف اتخاذ القرارات املهنية ,وقد بلغت العينة ( )7من ذوي
الإعاقة العقلية ,وقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود �أثر �إيجابي لهذه
البطاقات يف قدرة ال�شباب على حتديد اهتماماتهم املهنية.
ويف درا�سة كل من �شان ،وكرجيل ()Chan, & Kregel, 2019
هدفت �إىل التعرف �إىل فاعلية برامج دعم التوظيف يف �إعادة ت�أهيل
الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة العقلية والأ�شخا�ص امل�صابني بالتوحد
يف الواليات االمريكية املتحدة ،وكانت العينة ( )182,719فرداً،
منهم ( )108819من ذوي الإعاقة العقلية ,و ( )26086من
الأ�شخا�ص امل�صابني بالتوحد ,وكان من بينهم ( )%31.8ممن
تلقو دعم وظيفي م�سبقاً ,وقد �أظهرت النتائج وجود ت�أثري �إيجابي
ل�صالح الأفراد الذين تلقوا دعم وظيفي �سابق ًا �أقوى ممن مل يتلقوا
هذا الدعم.
�أما يف درا�سة دين ،و�شوجرين ,ووميري ,واملري ,وميلينربو�ش
()Dean, Shogren,Wehmeyer, Almire, & Mellenbruch, 2019
التي هدفت �إىل و�صف وتقييم نهج خدمات التوظيف (النموذج
الوظيفي � )SDCDMإ�ضافة �إىل تقييم �أن�شطة التطوير الوظيفي ,يف
الواليات املتحدة ,وتكونت العينة من ( )12فرداً من ذوي الإعاقة
العقلية ( 6ذكور و � 6إناث)  ,تراوحت �أعمارهم ما بني (53 - 23

عاما)  ,وك�شفت النتائج فاعلية هذا النموذج ,حيث �إن ت�سعة من
امل�شاركني من اثني ع�رش م�شارك ًا يعملون مبعدل ثالث �إىل ثمان
�ساعات يف اليوم ومبا يقارب الثالثة �أيام يف الأ�سبوع.
التعرف �إىل �أثر
ودرا�سة العيا�ضي ( )2017التي هدفت �إىل
ُّ
ا�ستخدام حقيبة الطالب الإر�شادية يف االجتاهات وامليول املهنية
لدى طالبات املرحلة الثانوية الالتي لديهن �صعوبات تعلم يف
مدينة الريا�ض .تكونت عينة الدرا�سة من �أربع طالبات مبدر�سة
( 76الثانوية)  ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا
بني متو�سطات ا�ستجابات طالبات املرحلة الثانوية الالتي لديهن
�صعوبات تعلم يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقيا�س الوعي املهني.
�أما درا�سة مهيدات وال�رشعة ( , )2017فقد هدفت �إىل الوقوف
على �أهمية املهارات التوظيفية يف �إعداد الطلبة ذوي الإعاقة
العقلية الب�سيطة امللتحقني مبراكز الرتبية اخلا�صة وم�ؤ�س�ساتها
للتوظيف يف الأردن من وجهة نظر املدربني العاملني معهم .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )123معلم ًا ومعلمة .و�أظهرت النتائج �أن تقدير
املعلمني واملعلمات لأهمية املهارات التوظيفية الالزمة لت�شغيل
خريجي برامج الت�أهيل املهني من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة
كان مرتفع ًا ب�شكل عام .كما �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني العاملني الذكور والإناث يف تقدير �أهمية املهارات
التوظيفية للأفراد من ذوي الإعاقة العقلية.
و�أما درا�سة ال�رسطاوي واملهريي والعبدات والناطور
( , )2016فقد هدفت �إىل معرفة مدى فاعلية برنامج تدريبي مهني
قائم على تدريب املهارات املهنية لدى الأفراد ذوي الإعاقة العقلية
الب�سيطة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،وا�شتملت كل جمموعة
على (� )10أفراد ذكور من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة القابلني
للتعلم ،ممن ح�صلوا على درجات ذكاء تراوحت بني ()69 - 55
 .وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
املهارات املهنية واالجتماعية وال�سلوكية بني املجموعة التجريبية
قبل تطبيق منهاج الت�أهيل املهني وبعده.
كما هدفت درا�سة �أجراها عثمان وعي�سى (� )2012إىل
التعرف �إىل فاعلية برنامج لتنمية مهارات التهيئة املهنية لدى
ُّ
عينة من ذوي الإعاقة العقلية يف اململكة العربية ال�سعودية .تكونت
العينة التجريبية من ( )21طالبا من ذوي الإعاقة العقلية ،بينما
تكونت العينة ال�ضابطة من ( )52طالب ًا من ذوي الإعاقة العقلية
يف املدار�س الداجمة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني متو�سط درجات العينة التجريبية ،ومتو�سط درجات
العينة ال�ضابطة ل�صالح املجموعة التجريبية .كما وجدت فروق دالة
�إح�صائي ًا بني متو�سط درجات العينة التجريبية قبل تطبيق الربنامج
وبعده ل�صالح التطبيق البعدي ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
درجات مهارات التهيئة املهنية لدى العينة التجريبية بني القيا�س
البعدي والقيا�س التتبعي.
�أما درا�سة نوتا و�آخرون ( , )Nota et al. , 2010فقد هدفت �إىل
التحقق من االهتمامات املهنية يف املهن غري املعقدة ،ومعتقدات
الكفاءة الذاتية لدى عينة تكونت من ( )129من ال�شباب ذوي
الإعاقة العقلية يف مدينة فينيتو �شمال �رشق �إيطاليا .وقد ا�ستخدم
الباحثون املقابلة مع �أفراد العينة .وكانت النتيجة �أن امل�شاركني
من ذوي الإعاقة العقلية �أظهروا م�ستوى عالي ًا من الكفاءة الذاتية
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فاعلية برنامج إرشادي مهني مستند إلى نظرية (سوبر)
الستكشاف وبلورة مفهوم الذات املهنية لدى ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

د .أسرار مصبح القبيالت
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يف املهن غري املعقدة ،واهتمام ًا باملهن التي تتطلب م�ستوى
منخف�ض ًا �أو متو�سط ًا من التعقيد ،كما �أظهروا رغبة يف املجاالت
الفنية واالجتماعية �أكرث من غريها.
وهدفت درا�سة �أجرتها برييز (� )Perez, 2010إىل ت�صميم
برنامج للتهيئة املهنية للبالغني خم�ص�ص للأفراد من ذوي الإعاقة
والتعرف �إىل املهارات الالزمة للم�شاركة يف املجتمع
العقلية،
ُّ
املهني والربامج التعليمية التي تعد حيوية الندماجهم الناجح
يف القوى العاملة .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )45فرداً من ذوي
الإعاقة العقلية من الذكور والإناث ،و�أ�شارت النتائج �إىل فاعلية
الربنامج يف تهيئة الأفراد مهني ًا من ذوي الإعاقة العقلية.
ويف درا�سة �أجراها لو�سك وكوك ( ,)Lusk & Cook, 2009هدفت
�إىل الوقوف على فاعلية برنامج لتنمية اال�ستك�شاف املهني واتخاذ
القرارات وحل امل�شكالت لدى عينة بلغت ( )120طالبة يف ال�صف
التا�سع من ذوات ال�صعوبات التعلمية ومن غري �صعوبات تعلمية
يف والية �شمال كاروالينا يف الواليات املتحدة الأمريكية .وبينت
النتائج �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية ل�صالح الطالبات ذوات
ال�صعوبات التعلمية (املجموعة التجريبية) على القيا�س البعدي
مقارنة مع املجموعتني ال�ضابطتني ،و�أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني املجموعتني ال�ضابطتني.
ومن خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع
الدرا�سة احلالية ،يتبني �أن تلك الدرا�سات يف جمملها �أكدت �أهمية
برامج االر�شاد والتطوير املهني بالن�سبة للأفراد من ذوي الإعاقة
ب�شكل عام والإعاقة العقلية ب�شكل خا�ص ،مثل درا�سة (& Boren,
 . )Kang, 2015وقد متت اال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة يف �إثراء
الدرا�سة احلالية من حيث :اختيار العينة ،ومتغريات الدرا�سة ،و�إعداد
�أدوات البحث ،وت�صميم الربنامج الإر�شادي ،و�إجراءات الدرا�سة .وقد
متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف حماولتها الك�شف
عن مدى فاعلية برنامج �إر�شادي مهني م�ستند �إىل نظرية (�سوبر)
لبلورة مفهوم الذات املهنية لدى الأفراد من ذوي الإعاقة العقلية
الب�سيطة .وبهذا مل تلتقِ هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة يف
ا�ستك�شاف وبلورة مفهوم الذات املهنية لفئة الإعاقة العقلية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
�إن �أبرز امل�شكالت التي تواجه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
العقلية ،هي البطالة وقلة فر�ص العمل ،وعدم اال�ستمرارية بالعمل،
والتكيف مع متطلباته يف حال احل�صول عليه ،ويعود ذلك �إىل تدين
مفهوم الذات والذات املهنية لديهم ،وال�شعور بعدم الكفاية ،الناجتة
عن القيود التي تفر�ضها املجتمعات عليهم ،مثل :العزل ،والنبذ,
والرتكيز على العجز والو�صمة� ,س�ضاف �إىل ذلك توجهات �أ�صحاب
العمل ال�سلبية اجتاهاتهم.
وقد �أ�شارت درا�سة �صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة
بالتعاون مع املجل�س الأعلى حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
الأردن ،فيما يتعلق بالتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام ()2015
� ,إىل �أن ن�سبة الإعاقة يف الأردن بلغت ( )11.2%من جمموع
ال�سكان ,وبلغت ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة العقلية من جممل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الأردن (� ، )7.9%شكل الذكور منهم
( , )68.5%والإناث ( , )31.5%وبلغت ن�سبة ذوي الإعاقة العقلية
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الب�سيطة ( )57%من جممل ذوي الإعاقة العقلية (دائرة الإح�صاءات
العامة واملجل�س الأعلى حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة. )2015 ,
ووفق ًا لوزارة العمل الأردنية ،ف�إن عدد العاملني من الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة بح�سب التقارير الرتاكمية اخلا�صة بالت�شغيل ملديريات
الت�شغيل والعمل يف حمافظات الأردن قد بلغ ( )1032منذ تاريخ
( )2015 /1 /1حتى تاريخ ( . )2018 /12 /31وبلغ عدد
العاملني من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف حمافظة م�أدبا ()9
�أ�شخا�ص ( )6منهم ذكور و (� )3إناث (وزارة العمل الأردنية)2019 ,
 .ومن �إح�صاءات وزارة العمل ،يتبني �أن هناك ارتفاع ًا يف ن�سبة
البطالة بني الأفراد من ذوي الإعاقة .وت�ؤكد هذه الوقائع �رضورة
تقدمي برامج �إر�شادية مهنية للأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة ب�شكل
عام ،والأفراد من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة ب�شكل خا�ص .كما
�أكدت العديد من الدرا�سات فاعلية الربامج الإر�شادية والتدريبية يف
التدريب املهني لفئة الأفراد من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة ,ومنها
درا�سات ( ، )Perez, 2010وعثمان وعي�سى ( ، )2012و (Nota,
 , )Ginevra, & Carrieri, 2010وال�رسطاوي واملهريي والعبدات
والناطور ( , )2016و  ,Chan & Kregel( , )2019ودرا�سة كل من
وبناء على
. )Carlson, Morningstar, Ghosh & Munadar, 2020
ً
ذلك ،تتمثل م�شكلة الدرا�سة احلالية يف ال�س�ؤال الرئي�س :ما فاعلية
برنامج �إر�شادي مهني م�ستند �إىل نظرية (�سوبر) ال�ستك�شاف وبلورة
مفهوم الذات املهنية لدى الأفراد من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة؟
�سعت هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ال�س�ؤال الأول :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات �أداء �أفراد املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة يف م�ستوى ا�ستك�شاف مفهوم الذات املهنية
وبلورته لدى الأفراد من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة تعزى
للربنامج الإر�شادي؟
● ●ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات �أداء املجموعة التجريبية
يف درجات القيا�س البعدي والتتبعي على مقيا�س ا�ستك�شاف وبلورة
مفهوم الذات املهنية تعزى للربنامج الإر�شادي؟
● ●ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات �أداء املجموعة التجريبية
يف درجات القيا�س البعدي ملقيا�س ا�ستك�شاف وبلورة مفهوم الذات
املهنية تعزى ملتغري اجلن�س؟

أهداف الدراسة
�سعت الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
تعرف فاعلية برنامج �إر�شادي مهني م�ستند �إىل نظرية
♦ ♦ ُّ
(�سوبر) يف ا�ستك�شاف وبلورة مفهوم الذات املهنية للأفراد ذوي
الإعاقة العقلية الب�سيطة.
♦ ♦تقييم حت�سن م�ستوى بلورة مفهوم الذات املهنية لدى
الأفراد ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة� ،أثناء عملية التوجيه والإر�شاد
املهني باال�ستناد �إىل نظرية (�سوبر) .
تعرف فاعلية الربنامج يف �أفراد العينة التجريبية يف
♦ ♦ ُّ
احلياة الواقعية بعد فرتة زمنية من تعر�ضهم للربنامج.
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♦ ♦الوقوف على �أثر اجلن�س يف ا�ستك�شاف وبلورة الذات
املهنية بعد التعر�ض للربنامج.

أهمية الدراسة
Ú Úالأهمية النظرية
تعترب هذه الدرا�سة �إ�ضافة علمية للإر�شاد املهني يف حقل
�إر�شاد ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة ،نظراً لأهمية املو�ضوع من
حيث التحقق من فاعلية برامج الإر�شاد املهني القائمة على نظريات
الإر�شاد املهني كنظرية (�سوبر) عند تطبيقها على الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة العقلية الب�سيطة.
Ú Úالأهمية التطبيقية
قد تفيد نتائج هذه الدرا�سة املر�شدين النف�سيني ،والعاملني
يف جمال الإر�شاد النف�سي ،والرتبوي يف �إر�شاد ذوي الإعاقة العقلية
الب�سيطة لإكت�شاف ذواتهم املهنية واملهن املالئمة لهم ,وحتقيق
التكيف املهني يف بيئة العمل.

مصطلحات الدراسة
◄◄الإعاقة العقلية  :Intellectual Disabilityعرفت اجلمعية
الأمريكية للإعاقات العقلية والنمائي ة �The American Associa
)tion on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD

 (2013الإعاقة العقلية ب�أنها «عجز يو�صف ب�أنه ق�صور جوهري
وا�ضح يف كل من الأداء الوظيفي العقلي وال�سلوك التكيفي ،ويظهر
جلي ًا يف املهارات التكيفية واملفاهيمية واالجتماعية والعلمية،
ويبد�أ هذا العجز قبل �سن ( 18عاما) .
◄◄الإعاقة العقلية الب�سيطة :وتعرفها جمعية علم النف�س
الأمريكية )American Psychological Association (APA) (2013
ب�أنها احدى فئات الإعاقة العقلية وت�شكل ن�سبتها ( )%85من جممل
الأفراد من ذوي الإعاقة العقلية ،ويرتاوح معدل ذكاء الأفراد يف هذه
الفئة (� 50إىل  )69درجة على اختبارات الذكاء ،وعلى بعد انحرافني
معياريني �سالبني من املتو�سط الطبيعي على منحنى التوزيع
الطبيعي للقدرة العقلية.
◄◄نظرية (�سوبر)  :هي �إحدى نظريات الإر�شاد النف�سي يف
املجال املهني ،وتقوم على �أن الأفراد مييلون نحو اختيار املهن
التي ي�ستطيعون من خاللها حتقيق مفهوم عن ذاتهم والتعبري عن
�أنف�سهم ،وتت�ضمن ال�سلوكيات التي يقوم بها الفرد لتحقيق مفهوم
ذاته مهنياً .وتقوم على �أ�س�س :مفهوم الذات ،والفروق الفردية ،وعلم
النف�س الفارقي (. )Spokane, 2000
◄◄بلورة مفهوم الذات املهنية :ا�ستخدم (�سوبر) ()Super
م�صطلح بلورة للإ�شارة �إىل عملية منو �أولية تتبلور فيها االختيارات
تعرف امليول والقدرات والقيم ،وحتدث عادة يف
املهنية من خالل ُّ
�سن ( )18 - 14عام ،وترتبط بالقدرة على حتديد التف�ضيل املهني
(يحيى. )2010 ,
عرف بلورة مفهوم الذات املهنية �إجرائي ًا ب�أنها الدرجة التي
و ُت َّ
يح�صل عليها الفرد من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة على مقيا�س
اال�ستك�شاف ،والبلورة املهنية املطور يف الدرا�سة احلالية.

◄◄الربنامج الإر�شادي املهيني
 :gramهو برنامج يهدف �إىل م�ساعدة الفرد يف �إمناء وبلورة �صورة
لذاته متكاملة ومالئمة لدوره يف عامل العمل ،وكذلك م�ساعدته على
يحولها �إىل حقيقة
�أن يخترب هذه ال�صورة يف العامل الواقعي ،و�أن ّ
واقعية تكفل له ال�سعادة وللمجتمع املنفعة (. )Super, 1990
و ُيعرف �إجرائيا ب�أنه :جمموعة من اجلل�سات الإر�شادية
املهنية تت�ضمن املبادئ والأ�س�س التي تقوم عليها نظرية (�سوبر) يف
الإر�شاد املهني ،وهو من �إعداد الباحثني ،ويتكون من ( )15جل�سة
�إر�شادية مدة كل جل�سة منها ( )75دقيقة .ويطبق على املجموعة
التجريبية بحيث جرى تدريب الطلبة وفق نظرية (�سوبر) .
�Career Counseling pro

منهجية الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج �شبه التجريبي.
جمتمع الدراسة وعينتها:
�شملت الدرا�سة الأفراد امللتحقني يف �أق�سام التهيئة
والت�أهيل املهني يف مركز بيت اللقاء يف م�أدبا ومركز جمعية
ال�شابات امل�سلمات للرتبية اخلا�صة يف حمافظة العا�صمة عمان،
وامل�شخ�صني يف مركز ت�شخي�ص الإعاقات املبكرة /وزارة ال�صحة
الأردنية والذين يعانون من �إعاقة عقلية ب�سيطة ,وفق حمكات
ومقايي�س الذكاء ,والبالغ جمموعهم (� )110أفراد ,والذين تراوحت
�أعمارهم الزمنية ما بني ( 23عاما و� 11شهراً و 29عاما و10
�أ�شهر)  ,وتراوحت �أعمارهم العقلية ما بني ( )18.3 - 16عاما من
اجلن�سني ،وتراوحت ن�سب ذكائهم مابني ( )68 - 59درجة على
مقيا�س (�ستانفورد بينيه) – ال�صورة اخلام�سة .وقد اختري هذين
املركزين بطريقة ق�صدية ب�سبب �أنهما يغطيان م�ساحة جغرافية
وا�سعة� ،سواء يف عمان �أم م�أدبا� .أما ال�سبب الآخر ,فهو اال�ستعداد
الذي �أبداه كل من املركزين للتعاون وتوفري الت�سهيالت كافة لتي�سري
�إجراءات الدرا�سة.
واختريت عينة م�سحية من جمتمع الدرا�سة الكلي ،كما اختريت
عينة ا�ستطالعية منهم بلغ عددها ( )30فرداً .وطبقت �أدوات الدرا�سة
للقيا�س القبلي على ( )80فرداً من امللتحقني بق�سمي التهيئة
والت�أهيل املهني يف مركزي بيت اللقاء ،ومركز ال�شابات امل�سلمات،
وكان توزيعهم على النحو التايل )50( :فرداً من مركز بيت اللقاء,
و ( )30فرداً من مركز جمعية ال�شابات امل�سلمات .ولتحري الدقة
يف اال�ستجابات على �أدوات الدرا�سة ,و�إ�ضافة �إىل ا�ستجابات �أفراد
املركزين ,فقد اعتمدت �آراء معلمني الأفراد ذوي الإعاقة العقلية
الب�سيطة ,و�أولياء �أمورهم ,من خالل ا�ستجاباتهم على مقيا�س
ا�ستك�شاف مفهوم الذات املهنيته ,وقد بلغ عدد املعلمني ( )20معلم ًا
من املركزين ,و ( )80ويل �أمراً من �أولياء �أمور �أفراد الدرا�سة ,وقد
�أختري ( )24فرداً من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة ,ممن كان لديهم
تدن يف مفهوم الذات املهنية ,وذلك تبع ًا ملا �أظهره املقيا�س الذي مت
ّ
تطويره لتحقيق هدف الدرا�سة ،وممن حققوا التكاف�ؤ من حيث العمر.
ومن ثم ق�سموا �إىل جمموعتني :جتريبية و�ضابطة ،وعني ()12
فرداً منهم كمجموعة جتريبية من مركز بيت اللقاء ،و ( )12فرداً
كمجموعة �ضابطة من مركز جمعية ال�شابات امل�سلمات.
ي�ضاف �إىل ذلك ,فقد �أختري ( )12معلم ًا ومعلمة مبعدل
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فاعلية برنامج إرشادي مهني مستند إلى نظرية (سوبر)
الستكشاف وبلورة مفهوم الذات املهنية لدى ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

د .أسرار مصبح القبيالت
أ.د .أحمد عبد اللطيف أبو أسعد

طالبني لكل معلم /معلمة للإجابة على املقيا�س من املعلمني
امل�شاركني امل�س�ؤولني عنهم ب�شكل مبا�رش ،وعلى متا�س معهم،
واختيار �أولياء �أمور �أفراد املجموعتني لال�ستجابة على املقيا�س
الذي طوره الباحثان.
وجرى التحقق من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة على العمر
العقلي ,ا�ستخدام اختبار (مان  -وتني)  ,الذي بني عدم وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ()α≤0.05
بني درجات �أفراد املجموعتني على العمر الزمني ون�سب الذكاء ,مما
يدل على تكاف�ؤ جمموعتني الدرا�سة يف العمر العقلي ون�سب الذكاء,
كما مت التحقق من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة
قبل بدء تطبيق الربنامج الإر�شادي املهني على مقيا�س ا�ستك�شاف
وبلورة مفهوم الذات املهنية امل�صور من وجهة نظر الأفراد ذوي
الإعاقة العقلية الب�سيطة �أنف�سهم ,ووفق تقديرات املعلمني و�أولياء
الأمور ,حيث بني عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( )α≤0.05على مقيا�س ا�ستك�شاف مفهوم الذات
املهنية امل�صور وبلورته ,مما يدل على تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة,
وتدين مفهوم الذات املهنية لدى �أفراد عينة الدرا�سة يف املجموعتني.

أدوات الدراسة والربنامج اإلرشادي
أوالً :مقياس استكشاف وبلورة مفهوم الذات املهنية
طور مقيا�س ا�ستك�شاف مفهوم الذات املهنية وبلورته لذوي
ّ
الإعاقة العقلية الب�سيطة ،باالعتماد على الأدب الرتبوي والدرا�سات
ال�سابقة ذات ال�صلة با�ستك�شاف وبلورة مفهوم الذات املهنية ,مثل
درا�سة ( , )Nevill, & Super, 1986ودرا�سة ()Loo & Thorpe, 2000
 ,ودرا�سة ( , )Greer, & Toby, 2012ودرا�سة (ال�صبحي. )2013 ,وقد
بنيت فقراته باال�ستناد ملفاهيم نظرية (�سوبر) يف النمو املهني،
مع الأخذ بعني االعتبار وجوب مالءمتها خل�صائ�ص الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة العقلية.
صدق املقياس
بهدف التحقق من ال�صدق الظاهري ملقيا�س ا�ستك�شاف
وبلورة مفهوم الذات املهنيةُ ،عر�ض على جمموعة من املحكَّمني
البالغ عددهم ( )10حمكَّمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف
الإر�شاد النف�سي والرتبية اخلا�صة والقيا�س والتقومي العاملني يف
اجلامعات الأردنية والعربية ،و�أُخذت مالحظاتهم بعني االعتبار.فقد
تكون املقيا�س يف �صورته الأولية من ( )24فقرة موزعة على بعدين
�أ�سا�سني ,هما :البعد الأول :معرفة الذات ويتكون من ( )10فقرات،
والبعد الثاين :معرفة الذات املهنية ويتكون ( )14فقرة.وقد ا�ستخدم
مقيا�س (ليكرت اخلما�سي) للتقدير على املقيا�س (دائماً ،غالباً،
�أحياناً ،نادراً ،اطالقاً)  ،بحيث تعطى الدرجات الآتية للتقديرات
(دائم ًا =  4درجات ،غالب ًا =  3درجات� ،أحيان ًا = درجتني ،نادراً
= درجة واحدة� ،إطالق ًا = �صفر درجة)  ،وبذلك تكون الدرجة الدنيا
للمقيا�س (�صفراً) والدرجة العليا للمقيا�س ( 88درجة) .وبهدف
التحقق من �صدق البناء الداخلي ملقيا�س ا�ستك�شاف وبلورة مفهوم
الذات املهنية ،وطبق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة
الدرا�سة ،ومن جمتمع الدرا�سة ،قوامها ( )30فرداً من الأفراد ذوي
الإعاقة العقلية الب�سيطة من مركز جمعية ال�شابات امل�سلمات للرتبية
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اخلا�صة.وا�س ُت ْخ ِرجت معامالت ارتباط كل فقرة مع البعد الذي
ْ
تنتمي �إليه ومع الدرجة الكلية للمقيا�س ت�شري النتائج �إىل �أن قيم
معامالت ارتباط (بري�سون) لفقرات املقيا�س على بعد ا�ستك�شاف
الذات املهنية ,مع البعد الذي تنتمي �إليه ,تراوحت ما بني (0.45
  , )0.84ومع الدرجة الكلية للمقيا�س تراوحت ما بني (- 0.48 ، )0.71وعلى بعد بلورة الذات املهنية تراوحت معامالت االرتباط
ما بني ( ، )0.84 - 0.34يف حني تراوحت قيم معامالت ارتباط
(بري�سون) للفقرات على بعد بلورة مفهوم الذات املهنية ,مع الدرجة
الكلية للمقيا�س ما بني ( ، )0.71 - 0.40وهي قيم دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05ومقبولة لأغرا�ض الدرا�سة.
ثبات مقياس استكشاف وبلورة مفهوم الذات املهنية
للتحقق من ثبات مقيا�س ا�ستك�شاف وبلورة مفهوم الذات
املهنية ،طُ بق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية بلغ عددها ()30
فرداً من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة من مركز جمعية ال�شابات
امل�سلمات للرتبية اخلا�صة يف حمافظة العا�صمة عمان.وا�ستخدم
ثبات الإعادة واحت�ساب معامل ارتباط (بري�سون) بني مرتي
التطبيق بفارق زمني قدره �أ�سبوعان ،كما ُح�سب معامل ثبات (�ألفا
كرونباخ) .وبلغت قيم معامل ارتباط (بري�سون) بني مدتي التطبيق
( )0.84 ،0.86على التوايل لأبعاد املقيا�س ,و ( )0.87للدرجة
الكلية للمقيا�س ،كما ُح�سب معامل ثبات (�ألفا كرونباخ)  ،وبلغت
قيمته ( )0.88 ،0.85على التوايل لأبعاد املقيا�س ,و ()0.89
للدرجة الكلية للمقيا�س ,وهي كلها قيم مقبولة لإجراء مثل هذه
الدرا�سة (عالم. )2016 ،
األداة الثانية :مقياس استكشاف مفهوم الذات املهنية املصور وبلورته
لألفراد من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة
طور مقيا�س ا�ستك�شاف وبلورة مفهوم الذات املهنية امل�صور
ّ
للأفراد من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة باال�ستعانة بالأدب
النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة كدرا�سة
(الأ�شول , )1998 ,ودرا�سة (يو�سف ، )2006 ,ودرا�سة (عيد,
 , )2015ودرا�سة ( .)Strauser, 2014تكون املقيا�س يف �صورته
الأولية من ت�سع ( )9فقرات م�صورة ،الختيار ما ينا�سب الأفراد من
ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة من مهن ومتطلبات لتلك املهن�.أعدت
فقرات املقيا�س با�ستخدام ال�صور للتغلب على ال�صعوبات اللغوية
التي يعاين منها الأفراد ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة ,وقد تكون
املقيا�س من ( )9فقرات موزعة على بعدين رئي�سني ,هما :ا�ستك�شاف
الذات املهنية وتقي�سه الفقرات ( , )4 ،3 ،2 ،1وبلورة مفهوم
الذات املهنية ،وتقي�سه الفقرات (. )9 ،8 ،7 ،6 ،5كما روعي �أن
تكون �صياغة الفقرات �سهلة ،ووا�ضحة للأفراد على نح ٍو يتنا�سب
مع قدرتهم على الإجابة ،بالإ�ضافة �إىل مراعاة و�ضوح الر�سوم
امل�صورة لهم ،ومن ثم و�ضعت تعليمات املقيا�س من حيث حتديد
بناء
عدد الفقرات ،وطريقة الإجابة ،وحتديد زمن تطبيق املقيا�س ً
على الوقت امل�ستغرق عند تنفيذه من العينة اال�ستطالعية التي بلغ
تعدادها ( )30فرداً من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة من مركز
جمعية ال�شابات امل�سلمات للرتبية اخلا�صة يف عمان ،حيث بلغ زمن
تطبيق املقيا�س ( )30دقيقة.
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�Ú Úصدق مقيا�س ا�ستك�شاف وبلورة مفهوم الذات املهنية
امل�صور
بهدف التحقق من �صدق مقيا�س ا�ستك�شاف مفهوم الذات
املهنية امل�صور وبلورتهُ ،عر�ض على جمموعة من املحكَّمني البالغ
عددهم (� )10أع�ضاء هيئة تدري�س من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف
الإر�شاد النف�سي والرتبية اخلا�صة والقيا�س والتقومي يف اجلامعات
الأردنية والعربية ،وذلك لأخذ وجهات نظرهم حول و�ضوح ال�صياغة
اللغوية ،ومدى منا�سبتها ومنا�سبة ال�صور ،وكذلك حول مدى �صدق
الفقرات يف قيا�س الأهداف الإر�شادية ،واقرتاح ما يرونه منا�سب ًا من
تعديل� ،أو حذف� ،أو �إ�ضافة.
واجريت التعديالت على فقرات املقيا�س وال�صور الآتية:
(الطبيب ،ال�رشطي ،اخلباز ،الطباخ ،رجل الإطفاء ،املمر�ضة ،املعلمة،
البناء ،عامل النظافة ,احلالق) يف �ضوء اقرتاحات املحكَّمني التي
�أجمع عليها ( )80%منهم فما فوق.وكانت غالبية مالحظات
املحكَّمني تتمثل يف �إعادة �صياغة الفقرات ،ومل تحُ ذف �أي فقرة من
فقرات املقيا�س.
وللتحقق من �صدق البناء الداخلي بهدف الت�أكد من مالءمة
الفقرات ملا �أعدت لقيا�سه ،طُ بق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من
خارج عينة الدرا�سة ،ومن جمتمع الدرا�سة ،قوامها ( )30فرداً من
ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة يف مركز جمعية ال�شابات امل�سلمات
عمان.وح�سب معامل ارتباط (بري�سون) بني كل
للرتبية اخلا�صة يف
ُ
فقرة والبعد الذي تنتمي �إليه وبني الفقرات والدرجة الكلية للمقيا�س.
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن قيم معامالت ارتباط (بري�سون) لفقرات
املقيا�س على بعد ا�ستك�شاف الذات املهنية امل�صور ،مع البعد الذي
تنتمي �إليه ،تراوحت ما بني ( )0.71 - 0.48ومع الدرجة الكلية
للمقيا�س ,تراوحت ما بني ( ، )0.44 - 0.39وعلى بعد بلورة الذات
املهنية تراوحت معامالت االرتباط ما بني ( ، )0.68 - 0.36يف
حني تراوحت قيم معامالت ارتباط (بري�سون) للفقرات على بعد
بلورة مفهوم الذات املهنية امل�صور مع الدرجة الكلية للمقيا�س
ما بني ( ، )0.58 - 0.38وهي جميعها قيم دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة الإح�صائية (( )α≤0.05عودة. )2010 ,كما
ُح�سبت قيم معامالت االرتباط بني �أبعاد مقيا�س ا�ستك�شاف
مفهوم الذات املهنية وبلورته من وجهة نظر الأفراد ذوي الإعاقة
العقلية الب�سيطة امل�صور ،وكانت دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة الإح�صائية (. )0.01
Ú Úثبات مقيا�س ا�ستك�شاف مفهوم الذات املهنية امل�صور
وبلورته.
 االختبار و�إعادة االختبار ( : )Test - Retestللتحقق من
ثبات مقيا�س ا�ستك�شاف وبلورة مفهوم الذات املهنية امل�صور،
طُ بق على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30فرداً من ذوي الإعاقة
العقلية الب�سيطة من خارج عينة الدرا�سة من مركز جمعية ال�شابات
امل�سلمات للرتبية اخلا�صة يف عمان ،و�أعيد تطبيقه على العينة
نف�سها بعد مرور �أ�سبوعني ،واحت�ساب معامل ارتباط (بري�سون) بني
مدتي التطبيق.
 االت�ساق الداخليُ :ح�سب االت�ساق الداخلي با�ستخدام
معادلة (�ألفا كرونباخ) لفقرات مقيا�س ا�ستك�شاف مفهوم الذات

املهنية امل�صور وبلورته مع الدرجة الكلية لأبعاد املقيا�س ،وكانت
قيم معامالت ارتباط (بري�سون) تراوحت ما بني (، )0.78 - 0.77
يف حني بلغ معامل ارتباط (بري�سون) على الدرجة الكلية (،)0.79
كما تراوحت قيم معامالت ثبات (�ألفا كرونباخ) ما بني (0.81
  ,)0.88وبلغ معامل ثبات (�ألفا كرونباخ) على الدرجة الكلية( ,)0.82وهي جميعها قيم مقبولة لإجراء مثل هذه الدرا�سة (عالم،
.)2016
ثالثاً :الربنامج اإلرشادي املهين
لتحقيق �أهداف الدرا�سة� ،أُعد برنامج �إر�شادي مهني ،م�ستند
�إىل نظرية (�سوبر) ال�ستك�شاف مفهوم الذات املهنية للأفراد من ذوي
الإعاقة العقلية الب�سيطة وبلورته ،باالطالع على الأدب النظري
املتعلق بنظرية (�سوبر) يف النمو املهني ،والأدب النظري املتعلق
مبهن الأفراد ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة والإر�شاد املهني لهم
وخ�صائ�صهم.كما متت مراجعة بع�ض الدرا�سات ال�سابقة وامل�صادر
ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة واال�ستفادة من �أدواتها ،مثل درا�سة
(. )Sealey, Feuerstein, Samowitz & Jeffers, 2014
وت�ضمن الربنامج ( )15جل�سة تدريبية مدة كل جل�سة منها
( )75دقيقة با�ستثناء اجلل�سة اخلتامية التي كانت مدتها ()120
دقيقة.وبواقع جل�ستني �أ�سبوعياً ،وا�ستغرق تطبيقه (� )7أ�سابيع.
وت�ألف الربنامج من مواقف ،وجل�سات تدريبية ،و�أن�شطة ،وو�سائل
و�أ�ساليب عملية بهدف ا�ستك�شاف مفهوم الذات املهنية وبلورته لدى
الأفراد من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة ،حيث متيزت الو�سائل
والأ�ساليب مبالءمتها خل�صائ�ص الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة العقلية
الب�سيطة.
اجللسات التدريبية:
Ú Úاجلل�سة الأوىل :التعارف وبناء العالقة الإر�شادية؛
وهدفها التعارف بني امل�شاركني ،وبناء عالقة �إر�شادية ،والتعريف
بالربنامج الإر�شادي.
Ú Úاجلل�سة الثانية :التعرف �إىل الذات ،وتهدف �إىل م�ساعدة
امل�شاركني يف التعرف �إىل مفهوم الذات واكت�شاف ذواتهم،
و�ساعدتهم �إىل التعرف �إىل �أدوارهم يف احلياة.
Ú Úاجلل�سة الثالثة :التعبري عن الذات ،م�ساعدة امل�شاركني يف
التعبري عن ذواتهم ،وم�ساعدتهم يف تقبل �آراء الآخرين فيهم.
Ú Úاجلل�سة الرابعة :التعرف �إىل الذات املهنية ،وهدفت �إىل �أن
يتعرف امل�شاركون �إىل ذواتهم املهنية.
Ú Úاجلل�سة اخلام�سة :التعبري عن الذات املهنية ،وهدفت
م�ساعدة امل�شاركني يف التعبري عن ذواتهم املهنية.
Ú Úاجلل�سة ال�ساد�سة :التعرف �إىل عامل املهن ،وهدفت �إىل �أن
يتعرف امل�شاركون �إىل �أبرز املهن و�أو�صافها و�أدواتها.
Ú Úاجلل�سة ال�سابعة :متطلبات املهن وميزاتها و�صعوباتها،
وهدفت �إىل تعريف امل�شاركني �إىل �أبرز متطلبات املهن وميزاتها
و�صعوباتها.
Ú Úاجلل�سة الثامنة �إىل اجلل�سة الثالثة ع�رشة :ا�ستك�شاف
املهن املتوفرة يف املركز (زيارة امل�شاغل املتوفرة يف املركز:
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فاعلية برنامج إرشادي مهني مستند إلى نظرية (سوبر)
الستكشاف وبلورة مفهوم الذات املهنية لدى ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

د .أسرار مصبح القبيالت
أ.د .أحمد عبد اللطيف أبو أسعد

م�شاغل الف�سيف�ساء ،الزراعة ،اخلياطة ،الإنتاج املطبخي ،الق�ش،
الإك�س�سوارات) .
Ú Úاجلل�سة الرابعة ع�رشة :مواءمة الذات املهنية مع املهن
املتوفرة واملنا�سبة للفرد ،وهدفت �إىل �أن يوائم امل�شاركون بني
ميولهم وقدراتهم وقيمهم واملهن املتوفرة يف املركز.
Ú Úاجلل�سة اخلام�سة ع�رشة :الإنهاء والتقييم ،وهدفها �إنهاء
الربنامج الإر�شادي املهني وتقييمه.

وتنا�سب عناوين اجلل�سات مع مفاهيم نظرية
املهني وعددها،
ُ
(�سوبر) ومراحلها ،ومالءمة الربنامج للأفراد من ذوي الإعاقة
العقلية الب�سيطة ،والعمر العقلي املتالئم مع املرحلة النمائية يف
نظرية (�سوبر) املمتدة ما بني ( )25 - 14عاما.وقد �أُخذ ب�آرائهم
ومالحظاتهم جميعها ،وبذلك �أخرج الربنامج بال�صورة النهائية.

نتائج الدراسة

التعرف فاعلية برنامج �إر�شادي مهني
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ُّ
حتكيم الربنامج اإلرشادي املهين
م�ستند �إىل نظرية (�سوبر) ال�ستك�شاف مفهوم الذات املهنية وبلورته
للتحقق من �صدق الربنامج الإر�شاديُ ،عر�ض يف �صورته لدى الأفراد من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة ،من خالل الإجابة عن
الأولية على ( )14حمكَّم ًا من ذوي االخت�صا�ص واخلربة يف جمال �أ�سئلتها ،وذلك على النحو الآتي:
الإر�شاد النف�سي والرتبية اخلا�صة والقيا�س والتقومي يف اجلامعات
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على« :هل
الأردنية والعربية ،لإبداء �آرائهم ومالحظاتهم حول منا�سبة توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤0.05
الربنامج للأهداف التي و�ضع من �أجلها ،ومن ثم التمكن من تطبيقه بني متو�سطات �أداء �أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة
على املجموعة التجريبية.وقد �أُخذ مبجموعة املالحظات التي قدمها يف م�ستوى ا�ستك�شاف وبلورة مفهوم الذات املهنية لدى الأفراد من
ال�سادة املحكمون فيما يتعلق مبالءمة جل�سات برنامج الإر�شاد ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة تعزى للربنامج الإر�شادي؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخدم اختبار (مان  -وتني)
( )Mann - Whitneyلداللة الفروق بني متو�سطات رتب عينتني م�ستقلتني للتحقق من داللة الفروق بني درجات املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على مقيا�س ا�ستك�شاف مفهوم الذات املهنية وبلورته ،وعلى مقيا�س ا�ستك�شاف وبلورة مفهوم الذات املهنية امل�صور البعدي،
واجلدوالن ( )1و ( )2يو�ضحان ذلك.
الجدول ()1
نتائج اختبار مان  -وتني ( )Mann - Whitneyلداللة الفروق بين تقديرات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس استكشاف وبلورة مفهوم الذات المهنية البعدي وفق تقديرات
المعلمين وأولياء األمور

التقدير

الأبعاد
اال�ستك�شاف

�أولياء الأمور

البلورة

الدرجة الكلية

اال�ستك�شاف

املعلمون

البلورة

الدرجة الكلية

املجموعة

العدد

متو�سط الرتب جمموع الرتب

التجريبية

12

18.45

221.4

ال�ضابطة

12

6.49

77.88

التجريبية

12

18.52

222.24

ال�ضابطة

12

6.48

77.76

التجريبية

12

18.49

221.88

ال�ضابطة

12

6.50

78.00

التجريبية

12

18.51

222.12

ال�ضابطة

12

6.49

77.88

التجريبية

12

18.50

222.00

ال�ضابطة

12

6.51

78.12

التجريبية

12

18.55

222.60

ال�ضابطة

12

6.50

78.60

قيمة U

م�ستوى الداللة

.083

*.000

.001

*.000

.000

*000.

.007

.000

.004

.000

.002

.000

* دالة إحصائياً عند مستوى (. )α≤0.05

يت�ضح من اجلدول (� )1أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني رتب متو�سطات درجات الأفراد ذوي
الإعاقة العقلية الب�سيطة على الأبعاد (اال�ستك�شاف والبلورة) والدرجة الكلية ملقيا�س ا�ستك�شاف مفهوم الذات املهنية وبلورته وفق تقديرات
املعلمني و�أولياء الأمور؛ فقد بلغت قيمة (مان  -وتني) ( )U) (0.083على بعد اال�ستك�شاف و ( )0.001على بعد البلورة ,و ( )0.000على
الدرجة الكلية للمقيا�س وفق تقدير �أولياء الأمور.وبلغت قيمة (مان  -وتني) ( )U)(0.007على بعد اال�ستك�شاف ,و ( )0.004على بعد البلورة,
و ( )0.002على الدرجة الكلية للمقيا�س وفق تقديرات املعلمني ،وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ()α≤0.05
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الجدول ()2
نتائج اختبار مان  -وتني ( )Mann - Whitneyلداللة الفروق بين تقديرات أفراد
المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس استكشاف وبلورة مفهوم الذات المهنية
المصور من وجهة نظر األفراد ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة أنفسهم

الأبعاد
اال�ستك�شاف

البلورة
الدرجة
الكلية

املجموعة

العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

التجريبية

12

18.50

222.00

ال�ضابطة

12

6.50

78.00

التجريبية

12

18.46

221.52

ال�ضابطة

12

6.48

77.76

التجريبية

12

18.51

222.12

ال�ضابطة

12

6.50

78.24

قيمة

م�ستوى
الداللة

.010

*.000

.003

*.000

.004

*.000

U

* دالة إحصائياً عند مستوى (.)α≤0.05

يت�ضح من اجلدول (� )2أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )α≤0.05بني رتب متو�سطات درجات الأفراد
ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة على الأبعاد (اال�ستك�شاف والبلورة)
 ،والدرجة الكلية ملقيا�س ا�ستك�شاف مفهوم الذات املهنية وبلورته
امل�صور من وجهة نظر الأفراد ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة �أنف�سهم
ل�صالح املجموعة التجريبية؛ فقد بلغت قيمة (مان وتني  -وتني)
( )U) (0.010على بعد اال�ستك�شاف و ( )0.003على بعد البلورة،
كما بلغت على الدرجة الكلية للمقيا�س ( , )0.004وهي قيمة دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)α≤0.05
وقد كان جلل�سات الربنامج الإر�شادي املهني و�أ�ساليبه
املتنوعة �أثر يف ا�ستك�شاف الذات املهنية للأفراد من ذوي الإعاقة
العقلية الب�سيطة وبلورتها.فقد و�ضعت امل�شاركني يف جو العمل
احلقيقي؛ ال�ستك�شاف ذواتهم ،وما يرغب كل منهم يف عمله،
و�إك�سابهم املعلومات عن الوظائف التي ميكنهم االلتحاق بها،
وتعريفهم مباهية املهارات املطلوبة لهذه املهن ،ومتطلبات،
وميزات و�صعوبات كل مهنة ,وم�ساعدتهم يف حتديد املهن املنا�سبة
لهم ،وكذلك زيادة وعي امل�شاركني بامل�صادر املهنية املتاحة
و�إدراكهم لها.
وقد جتلى هذا الأثر ب�شكل وا�ضح من

خالل الواقعية يف خيارات الأفراد امل�شاركني يف الربنامج
للمهن املنا�سبة لهم ،ويف التعبري عن ذواتهم.فقد لوحظ خالل
التقييم القبلي ويف جل�سات الربنامج الأوىل �أن امل�شاركني ميتلكون
�آراء ومعلومات غري واقعية عن ذواتهم (قدراتهم ،ونقاط القوة
ونقاط ال�ضعف التي ميتلكونها ،و�سماتهم ال�شخ�صية ،ومعلوماتهم
عن املهن و�أهمية العمل ،واملهن املنا�سبة لهم) تغريت �إىل معرفة
واقعية بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج.
واتفقت هذه النتيجة مع ما جاءت به درا�سة (Nota et al.,
 , )2010التي �أكدت �أهمية �أن�شطة التوجيه املهني يف وقت مبكر،
وخا�صة تلك التي تركز على جوانب الكفاءة الذاتية واالهتمامات
املهنية التي ت�ساعد ذوي الإعاقة العقلية يف حتقيق �أهدافهم
املهنية.كما اتفقت مع نتيجة درا�سة ( )Perez, 2010يف فاعلية
برامج الإر�شاد يف تهيئة الأفراد من ذوي الإعاقة العقلية مهني ًا
للبحث عن عمل واحلفاظ عليه.واتفقت كذلك مع نتيجة درا�سة
( , )Bouck & Joshi, 2012التي بينت � ّأن الأفراد ذوي الإعاقة العقلية
املتو�سطة الذين ح�صلوا على التدريب املهني والوظيفي من خالل
املناهج املقدمة لهم ،ا�ستطاعوا العمل ب�شكل م�ستقل بعد التخرج من
املدر�سة واحل�صول على مهنة تالئمهم.كما اتفقت مع درا�سة (عثمان
وعي�سى , )2012 ,التي �أ�شارت �إىل فاعلية الربامج املهنية يف تنمية
مهارات التهيئة املهنية لدي عينة من ذوي الإعاقة العقلية ،وبينت
عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني درجات مهارات التهيئة املهنية
لدى املجموعة التجريبية بني القيا�س البعدي والقيا�س التتبعي.
واتفقت مع درا�سة (ال�رسطاوي ,املهريي ,العبدات ,الناطور,
 )2016التي ك�شفت عن فاعلية برنامج تدريبي مهني قائم على
تدريب املهارات املهنية لدى الأفراد ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة.
واتفقت �أي�ض ًا مع نتيجة درا�سة (العيا�ضي )2017 ,التي ك�شفت عن
�أثر حقيبة الطالب الإر�شادية يف االجتاهات وامليول املهنية لدى
طالبات لديهن �صعوبات تعلم.واتفقت مع درا�سة (مهيدات وال�رشعة,
 )2017حول �أهمية املهارات التوظيفية يف �إعداد امل�شاركني
ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة امللتحقني مبراكز الرتبية اخلا�صة
وم�ؤ�س�ساتها.واختلفت مع الدرا�سة ذاتها يف عدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا يف تقديرات املعلمني واملعلمات لأهمية املهارات الالزمة
للتوظيف لدى امل�شاركني ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة ،وهي
النتيجة التي تو�صلت اليها درا�سة (مهيدات وال�رشعه. )2017 ,
◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على :هل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤0.05
بني متو�سطات �أداء املجموعة التجريبية على درجات القيا�سني
البعدي والتتبعي ال�ستك�شاف مفهوم الذات املهنية واال�ستقاللية
تعزى للربنامج الإر�شادي؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخدم اختبار (ولكوك�سون)
( )Wilcoxonلداللة الفروق بني متو�سطات رتب عينتني مرتابطتني
للتحقق من داللة الفروق بني درجات املجموعة التجريبية على
القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�س ا�ستك�شاف مفهوم الذات
املهنية وبلورته وفق تقديرات املعلمني و�أولياء الأمور ،وعلى
املقيا�س امل�صور من وجهة نظر الأفراد ذوي الإعاقة العقلية
الب�سيطة �أنف�سهم ,واجلداول ( )3و ( )4و ( )5تو�ضح نتائج االختبار.
الجدول ()3
نتائج اختبار ولكوكسون ( )Wilcoxonللتحقق من داللة الفروق بين درجات المجموعة
التجريبية على القياسين البعدي والتتبعي على مقياس استكشاف وبلورة مفهوم الذات المهنية
لدى األفراد ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة وفق تقديرات أولياء األمور
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فاعلية برنامج إرشادي مهني مستند إلى نظرية (سوبر)
الستكشاف وبلورة مفهوم الذات املهنية لدى ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

الأبـعاد

املجموعات

اال�ستك�شاف

الرتب
ال�سالبة
الرتب
املوجبة

البلورة

الدرجة
الكلية

العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

7

5.29

37.00

4

7.25

29.00

قيمة Z

.366 -

د .أسرار مصبح القبيالت
أ.د .أحمد عبد اللطيف أبو أسعد

م�ستوى
الداللة

.714

الأبعاد

البلورة

املجموعات
الرتب
ال�سالبة
الرتب
املوجبة

العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

7

5.43

38.00

4

7.00

28.00

الت�ساوي

1

الت�ساوي

1

الإجمايل

12

الإجمايل

12

الرتب
ال�سالبة
الرتب
املوجبة

7

5.14

36.00

2

4.50

9.00

الت�ساوي

3

الإجمايل

12

الرتب
ال�سالبة
الرتب
املوجبة

9

6.28

56.50

3

7.17

21.50

الت�ساوي

0

الإجمايل

12

1.615 -

- 1.380

.106

.168

* دالة إحصائياً عند مستوى (.)α≤0.05

يت�ضح من اجلدول (� )3أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05بني رتب متو�سطات درجات
�أفراد املجموعة التجريبية من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة على
القيا�سني :البعدي والتتبعي على الأبعاد (اال�ستك�شاف والبلورة)
 ،والدرجة الكلية ملقيا�س ا�ستك�شاف مفهوم الذات وبلورته وفق
تقديرات �أولياء الأمور.وقد بلغت قيمة ( )Z) (- 0.366على بعد
اال�ستك�شاف ,و ( ) - 1.615على بعد البلورة ,و ( ) - 1.380على
الدرجة الكلية للمقيا�س وفق تقديرات �أولياء الأمور ،وهي قيم غري
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (.)α≤0.05
الجدول ()4

الدرجة
الكلية

الأبعاد

املجموعات

اال�ستك�شاف

الرتب
ال�سالبة
الرتب
املوجبة

العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

8

5.19

41.50

1

3.50

3.50

الت�ساوي

3

الإجمايل

12

2.326 -

الإجمايل

12

نتائج اختبار ولكوكسون ( )Wilcoxonللتحقق من داللة الفروق بين درجات أفراد
المجموعة التجريبية على القياسين البعدي والتتبعي على مقياس استكشاف وبلورة مفهوم
الذات المهنية المصور من وجهة نظر األفراد ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة أنفسهم

اال�ستك�شاف

*.020

البلورة

229

الت�ساوي

1

.440 -

.150

الجدول ()5

نتائج اخنبار ولكوكسون ( )Wilcoxonللتحقق من داللة الفروق بين درجات المجموعة
التجريبية على القياسين البعدي والتتبعي على مقياس استكشاف وبلورة مفهوم الذات المهنية
لدى األفراد ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة بتقديرات المعلمين

قيمة Z

3

5.67

17.00

.458 -

.647

يت�ضح من اجلدول (� )4أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )α≤0.05بني رتب متو�سطات درجات �أفراد
املجموعة التجريبية ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة على القيا�سني:
البعدي والتتبعي على بعد اال�ستك�شاف وفق تقدير املعلمني؛ �إذ بلغت
قيمة ( , )- Z) (2.326وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( ,)α≤0.05يف حني مل تظهر نتائج اختبار (ولكوك�سون)
( )Wilcoxonوجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني رتب متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية
ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة على القيا�سني :البعدي والتتبعي على
بعد البلورة وعلى الدرجة الكلية للمقيا�س؛ �إذ بلغت قيمة ()- Z) (0.458
على بعد البلورة ,و ( )- 0.440على الدرجة الكلية للمقيا�س ،وهي
قيم غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (. )α≤0.05

الأبـعاد

م�ستوى
الداللة

الرتب
ال�سالبة
الرتب
املوجبة

8

6.13

49.00

قيمة Z

م�ستوى
الداللة

املجموعات
الرتب
ال�سالبة
الرتب
املوجبة

العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

6a

5.00

30.00

2b

3.00

6.00

الت�ساوي

4c

الإجمايل.

12

الرتب
ال�سالبة
الرتب
املوجبة

6d

4.83

29.00

3e

5.33

16.00

الت�ساوي

3f

الإجمايل

12

قيمة Z

1.732 -

0.811 -

م�ستوى
الداللة

.083

.417
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الأبـعاد

الرتب
ال�سالبة
الرتب
املوجبة

7g

5.00

35.00

2h

5.00

10.00

الت�ساوي

3i

الإجمايل

12

التقدير

الأبعاد

1.497 -

.134

البلورة
الدرجة
الكلية
اال�ستك�شاف

املعلمني

يت�ضح من اجلدول (� )5أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني رتب متو�سطات درجات �أفراد
املجموعة التجريبية ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة على القيا�سني:
البعدي والتتبعي على �أبعاد مقيا�س ا�ستك�شاف وبلورة مفهوم الذات
املهنية امل�صور من وجهة نظر الأفراد ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة
�أنف�سهم؛ �إذ بلغت قيمة ( )Zعلى بعد اال�ستك�شاف (, )- 1.732
وبلغت ( )0.811 -على بعد البلورة ،و ( )1.497 -على الدرجة
الكلية للمقيا�س ،وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
(.)α≤0.05
وتعزى هذه النتيجة؛ �أي ثبات املهارات التي اكت�سبها الأفراد
وبقاء �أثرها لفرتة من الوقت ن�سبي ًا �إىل فاعلية الربنامج الإر�شادي
امل�ستمد من مفاهيم (�سوبر) التي تعنى ببناء قاعدة مفاهيمية
واقعية عن املهن والذات ،والواقع تبقي الفرد على معرفة حقيقية
بالفروق الفردية وقدراته واملهن التي تالئمه ،في�صبح �أكرث واقعية
ويبتعد عن اخليال وعن تقم�ص دور يرغب فيه ،مثل �أن يفكر يف
امتهان مهنة خارج نطاق قدراته.ومن هنا ي�صبح اختيار الفرد
مرتبط ًا مبفهوم الذات املهنية التي كونها عن قناعة ومعرفة.
و�إن دل هذا التح�سن على �شيء ،ف�إمنا يدل على �أثر مفاهيم
الربنامج الإر�شادي املهني املخ�ص�ص لهذه الفئة وجل�ساته،
�إ�ضافة �إىل التنوع يف ا�ستخدام الأ�ساليب والو�سائل املنا�سبة لهم،
التي ا�شتملت على كثري من املواقف العملية ،واملمتعة ،حتى يتقن
امل�شاركني هذه املهارات ،وتتطور لديهم املفاهيم نتيجة املمار�سة،
والتو�ضيح والتوجيه امل�ستمر.فالأفراد من ذوي الإعاقة العقلية
الب�سيطة يحتاجون �إىل �أ�ساليب وو�سائل منا�سبة ،و�إىل التدريب
امل�ستمر ،واملمار�سة املتوا�صلة.
◄◄ثالثا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص
على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني متو�سطات �أداء املجموعة التجريبية على درجات
القيا�س البعدي ال�ستك�شاف مفهوم الذات املهنية وبلورته تعزى
ملتغري اجلن�س؟
للإجابة عن ال�س�ؤل الثالث ,ا�ستخدم اختبار (مان وتني)
( )Mann - Whitneyلداللة الفروق بني متو�سطات رتب عينتني
م�ستقلتني للتحقق من داللة الفروق بني درجات املجموعة
التجريبية البعدي تبع ًا ملتغري اجلن�س على مقيا�س ا�ستك�شاف
وبلورة مفهوم الذات املهنية بتقديرات املعلمني و�أولياء الأمور،
وعلى املقيا�س امل�صور من وجهة نظر الأفراد ذوي الإعاقة الب�سيطة
�أنف�سهم واجلدولني ( ، )6و ( )7يو�ضح ذلك:

البلورة
الدرجة
الكلية

العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

ذكور

5

5.29

37.00

�إناث

7

7.25

29.00

ذكور

5

5.14

36.00

�إناث

7

4.50

9.00

ذكور

5

6.28

56.50

�إناث

7

7.17

21.50

ذكور

5

5.43

38.00

�إناث

7

7.00

28.00

ذكور

5

5.19

41.50

�إناث

7

3.50

3.50

ذكور

5

6.13

49.00

�إناث

7

5.67

17.00

اجلن�س

اال�ستك�شاف
�أولياء الأمور

الدرجة
الكلية

املجموعات

العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

قيمة Z

م�ستوى
الداللة

وأولياء األمور البعدي تبعاً لمتغير الجنس لدى األفراد من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

قيمة U

م�ستوى
الداللة

- .366

.714

- 1.615

.106

- 1.380

.168

- .458

*.020

- 2.326

.647

- 1.440

.150

يت�ضح من اجلدول (� )6أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )α≤0.05بني رتب متو�سطات درجات الأفراد ذوي
الإعاقة العقلية الب�سيطة يف املجموعة التجريبية تبع ًا ملتغري اجلن�س
يف بعدي (اال�ستك�شاف ،والبلورة) والدرجة الكلية ملقيا�س ا�ستك�شاف
مفهوم الذات وبلورته وفق تقديرات �أولياء الأمور.فقد بلغت قيمة
مان  -وتني ( )U) (- 0.366على بعد اال�ستك�شاف ،و ()1.615 -
على بعد البلورة ،و ( )1.380 -على الدرجة الكلية للمقيا�س ،وفق
تقديرات �أولياء الأمور ،وهي قيم غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة (.)α≤0.05
كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني رتب متو�سطات درجات الأفراد
ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة يف املجموعة التجريبية تبع ًا ملتغري
اجلن�س على بعد (البلورة)  ،والدرجة الكلية ملقيا�س ا�ستك�شاف مفهوم
الذات املهنية وبلورته وفق تقديرات املعلمني.فقد بلغت قيمة (مان
 وتني) ( )U) (- 0.458على بعد اال�ستك�شاف و ()2.326 -على بعد البلورة ،و ( )1.440 -على الدرجة الكلية للمقيا�س ،وفق
تقديرات املعلمني ،وهي قيم غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( ,)α≤0.05يف حني �أظهرت نتائج اجلدول وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا بني رتب متو�سطات درجات الأفراد ذوي الإعاقة
العقلية الب�سيطة يف املجموعة التجريبية تبع ًا ملتغري اجلن�س يف بعد
(اال�ستك�شاف) وفق تقديرات املعلمني؛ �إذ بلغت قيمة (مان  -وتني)
( )U) (- 0.458على بعد اال�ستك�شاف ،وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)α≤0.05
الجدول ()7
نتائج اختبار مان  -وتني ( )Mann - Whitneyلداللة الفروق بين تقديرات أفراد
المجموعة التجريبية على مقياس استكشاف وبلورة مفهوم الذات المهنية المصور تبعاً لمتغير
الجنس من وجهة نظر األفراد من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

الجدول ()6

الأبعاد

نتائج اخنبار مان  -وتني ( )Mann - Whitneyلداللة الفروق بين تقديرات أفراد
المجموعة التجريبية على مقياس استكشاف وبلورة مفهوم الذات المهنية بتقديرات المعلمين
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اجلن�س

العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

قيمة U

م�ستوى
الداللة

فاعلية برنامج إرشادي مهني مستند إلى نظرية (سوبر)
الستكشاف وبلورة مفهوم الذات املهنية لدى ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

اال�ستك�شاف

البلورة
الذات
املهنية

ذكور

5

6.80

34.00

�إناث

7

6.29

44.00

ذكور

5

7.80

39.00

�إناث

7

5.57

39.00

ذكور

5

7.80

39.00

�إناث

7

5.57

39.00
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- .324

.746

- 1.232

.218

- 1.175

.240

املصادر واملراجع العربية:
 �أبو �أ�سعد� ،أحمد والهواري ،ملياء.)2008(.التوجيه الرتبوي املهني.عمان:
دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع.
 الرو�سان ،فاروق.)2017(.مقدمة يف الإعاقة العقلية.عمان :دار الفكر
للطباعة والن�رش والتوزيع.
 الأ�شول ،عادل.)1998(.ا�ستبيان امليول املهنية امل�صور للمتخلفني عقلي ًا
(�إناث).القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�رصية.

يت�ضح من اجلدول (� )7أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )α≤0.05بني رتب متو�سطات درجات الأفراد ذوي
الإعاقة العقلية الب�سيطة يف املجموعة التجريبية تبع ًا ملتغري
اجلن�س يف بعدي( :اال�ستك�شاف ،والبلورة)  ،والدرجة الكلية ملقيا�س
ا�ستك�شاف مفهوم الذات املهنية امل�صور وبلورته من وجهة نظر
الأفراد ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة.فقد بلغت قيمة (مان  -وتني)
( )U) (- 0.324على بعد اال�ستك�شاف ،و ( )1.232 -على بعد
البلورة ،و ( )1.175 -على الدرجة الكلية للمقيا�س ،وفق تقديرات
الأفراد ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة ،وهي قيم غري دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة (.)α≤0.05
وقد تعزى هذه النتيجة �إىل عدم وجود فروق يف الربنامج
الإر�شادي املهني تعزى للجن�س؛ �إذ �إن التوجيه املهني يف �ضوء
نظرية (�سوبر) يف مرحلتي اال�ستك�شاف ،والبلورة يعتمد على بناء
قاعدة �أ�سا�سية ملفهوم الذات تالئم الفئتني (الذكور ،والإناث)  ,وال
تقوم على التوجيه لكل فئة ب�شكل منف�صل ،و�إمنا تظهر الفروق بناء
تعرف كل فرد �إىل خ�صائ�صه.
على مفهوم الفروق الفردية من خالل ُّ
تلعب �صفات الفرد و�سماته ال�شخ�صية دوراً كبرياً يف حتديد املهام
املالئمة له.فالذكور يجب �أن يدركوا مهامهم ،وكذلك الإناث.
كما تتطلب كل جمموعة مهن منط ًا متميزاً من القدرات ،وامليول،
وال�سمات ال�شخ�صية ،وعلى كل فردِ.
ويف �ضوء ما �أ�سفرت عنه الدرا�سة من نتائج ،ميكن التو�صية
مبا يلي:
1 .1اعتماد الربامج الإر�شادية املهنية يف مراكز ت�أهيل
الأفراد من ذوي الإعاقة العقلية كافة ،نظراً لأنها �أثبتت فاعليتها
يف �إر�شادهم مهنياً.
2 .2الأخذ مبفاهيم (�سوبر) للنمو املهني يف �إعداد الربامج
الإر�شادية املهنية املخ�ص�صة لذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة.
�3 .3إخ�ضاع الأفراد ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة للربامج
إبتداء من عمر ( )14عاما لإعدادهم للم�ستقبل
الإر�شادية املهنية � ً
املهني الذي يالئمهم ,فوفق ًا لنظرية (�سوبر)  ,تبد�أ مرحلة البلوره
من عمر ( )18 - 14عاما.
4 .4اعتماد مقيا�س ا�ستك�شاف مفهوم الذات املهنية امل�صور
املعد يف هذه الدرا�سة يف قيا�س م�ستوى ا�ستك�شاف مفهوم الذات
املهنية وبلورته لدى الأفراد ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة.
5 .5تدريب املر�شدين الرتبويني واملهنيني العاملني يف
املراكز التي تعنى بالأفراد من ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة على
مفاهيم �سوبر للنمو املهني.
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 دائرة الإح�صاءات العامة ,املجل�س الأعلى حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
(.)2015واقع الإعاقة يف الأردن ،التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن.
 ال�رسطاوي ،عبدالعزيز ،املهريي ,عو�شة �أحمد ،العبدات ,روحي مروح �أحمد,
والناطور ,يا�رس.)2016(.فعالية برنامج تدريبي مهني قائم على تدريب
املهارات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذهنية يف مرحلة الت�أهيل املهني.
جملة الدرا�سات الرتبوية النف�سية� ،سلطنة عمان.82-66 ،)1(10 ,
 ال�صبحي ،دالل.)2013(.اال�ستك�شاف والبلورة وااللتزام املهني وعالقتها
مبعتقدات الكفاية املهنية لدى عينة من طالب/طالبات ال�صف الثالث من
املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة(.ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة)،
جامعة �أم القرى ,مكة املكرمة ,ال�سعودية.
 عثمان ،خالد ،وعي�سى� ،أحمد.)2012(.فعالية برنامج لتنمية
مهارات الت�أهيل ما قبل املهني لدى عينة من املعاقني عقلي ًا
القابلني للتعلم.درا�سات عربية يف الرتبية وعلم النف�س ،ال�سعودية،
.140-113 ،)2( 25
 عالم� ،صالح الدين.)2016(.االختبارات واملقايي�س الرتبوية والنف�سية.
عمان دار الفكر للن�رش والتوزيع.
 العيا�ضي ،مي�ساء�.)2017(.أثر ا�ستخدام حقيبة الطالب الإر�شادية على
االجتاهات وامليول املهنية لدى طالبات املرحلة الثانوية الالتي لديهن
�صعوبات تعلم يف مدينة الريا�ض ،درا�سة جتريبية.جملة العلوم النف�سية،
املركز القومي للبحوث ،فل�سطني.40-24 ،)10(1 ،
 عودة� ،أحمد.)2010(.القيا�س والتقومي يف العملية التدري�سية.اربد :دار
الأمل.
 عيد ،يو�سف.)2015(.مقيا�س امليول املهنية امل�صور وامللون لذوي
الإعاقة العقلية.القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�رصية.
 �أبو عيطة� ،سهام.)2015(.نظريات الإر�شاد والنمو املهني.عمان :دار الفكر
للن�رش والتوزيع.
 مهيدات ،حممد ،وال�رشعة ،في�صل� .)2017(.أهمية املهارات التوظيفية
يف �إعداد الطلبة ذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة للملتحقني مبراكز الرتبية
اخلا�صة وحت�ضريهم للتوظيف من وجهة نظر املعلمني املدربني.جملة
العلوم الرتبوية والنف�سية.91-65 ،)3(18 ،
 وزارة العمل.)2019(.التقرير الرتاكمي اخلا�ص بالت�شغيل ملديريات
الت�شغيل والعمل لذوي الإعاقة خالل الفرتة  1/1/2015ولغاية
 .31/12/2018الأردن.
 يحيى ،خولة (�.)2010إر�شاد �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة.عمان :دار الفكر
للن�رش والتوزيع.
 يو�سف ،يو�سف.)2006(.امليول املهنية لدى عينة من ذوي الإعاقة العقلية
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