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 الملخص
مستوى مهارات المناصرة الذاتية واستقصاء فعالية برنامج تقييم  هدفت الدراسة الراهنة الى

ة تدريبي في تنميتها لدى عينة من االشخاص المراهقين ذوي االعاقة العقلية البسيطة بدول
الكويت. وتألف مجتمع الدراسة من الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في مدارس 

عاما من الذكور، حيث  18الى  14التربية الفكرية في دولة الكويت والذين تتراوح أعمارهم بين 
سحي ( مشاركا من الطلبة المراهقين ذوي االعاقة العقلية للمنهج الم185اشتملت الدراسة على )

( طالبا في البرنامج التدريبي )للمنهج التجريبي( لتنمية مهارات 30تم اشراك  )ي، و الوصف
المناصرة الذاتية الذين حصلوا على تدني في مقياس المناصرة الذاتية، وتم توزيع الطلبة عشوائيا 

 ( طالبا ، والمجموعة15الى مجموعتين: تجريبية وضابطة ،فالمجموعة الضابطة تكونت من )
( طالبا. وقام الباحثان بأعداد مقياس مهارات المناصرة الذاتية والبرنامج 15التجريبية تكونت من )

التدريبي، وتم التحقق من دالالت الصدق والثبات للمقياس والدالالت الصدق للبرنامج. واشارت 
عاقة العقلية تقديرات المناصرة الذاتية لدى الطلبة ذوي اإلأن المتوسط الكلي لدرجة النتائج الى 

البسيطة في دولة الكويت جاء بدرجة متوسطة، في حين جاءت المجاالت الفرعية جميعها بدرجة 
بدرجة رتبة األولى بأعلى متوسط حسابي و متوسطة، حيث جاء مجال الوعي الذاتي  بال

بدرجة متوسطة، ثم مجال التواصل متوسطة، تاله مجال معرفة الحقوق بمتوسط حسابي  و 
بدرجة رتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي و متوسطة، في حين جاء مجال القيادة  بالبدرجة و 

                كما اظهرت النتائج أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت متوسطة. 
) الوعي الذاتي، ومعرفة الحقوق، والتواصل، و القيادة( من مقياس مهارات المناصرة الذاتية لدى 

لبة المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت تبعا للبرنامج التدريبي ولصالح الط
واصت الدراسة بضرورة االهتمام بتنمية مهارات المناصرة الذاتية لكافة  افراد المجموعة التجريبية.
 فئات اإلعاقات العقلية.

يبي، االشخاص المراهقين ذوي االعاقة مهارات المناصرة الذاتية، برنامج تدر  الكلمات المفتاحية:
 العقلية البسيطة، دولة الكويت.
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Abstract 
The study aimed to assess the level of self-advocacy skills and 

investigate the effectiveness of a training program in its development 
among a sample of people with mild intellectual disability in the State of 
Kuwait. The study population included (185) in the survey study, and 30 
students for experimental study in the training program to develop self-
advocacy skills, who scored low in the self-advocacy scale, The 
students were randomly distributed into two groups: experimental and 
control, the control group included of (15) students, and the 
experimental group consisted of (15) students. The researchers 
prepared a scale of self-advocacy skills and the training program, and 
the validity and reliability of the scale and the validity of the program 
were verified. The results indicated that the total average of the self-
advocacy ratings of students with simple intellectual disabilities in the 
State of Kuwait came to a medium degree, while all sub-domains came 
to a medium degree, where the field of self-awareness ranked first with 
the highest average and a medium degree, followed by the field of 
knowledge of rights With an average and a medium degree, then the 
field of communication and a medium degree, while the field of 
leadership came in the last rank with the lowest average and a medium 
degree. The results also showed that there are statistically significant 
differences in all areas (self-awareness, knowledge of rights, 
communication, and leadership) of the scale of self-advocacy skills for 
adolescent students with mild intellectual disabilities in the State of 
Kuwait according to the training program and for the benefit of the 
experimental group. The study recommended the need to pay attention 
to developing self-advocacy skills for all categories of intellectual 
disabilities. 
Keywords: Self-advocacy skills, training program, adolescents with mild 
intellectual disabilities, State of Kuwait. 
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 مشكلة الدراسة واهميتها
 المقدمة:

ة العقلية من فئات التربية الخاصة التي حظيت باهتمام البحاثين والقائمين تعد فئة اإلعاق
على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية والعالجية وذلك نظرا للتأثير الواضح لهذه االعاقة على 
مجاالت النمو المختلفة. اذ يؤثر القصور في القدرة العقلية على مستوى االداء لذوي االعاقة العقلية 

 على مجال االنتباه والذاكرة مختلف مظاهرة. فهي تؤثر على معالم النمو الرئيسية والشاملة في
والنمو االجتماعي والعاطفي والنمو التواصلي والنمو السلوكي وغيره. هذا ويتأثر النمو لدى ذوي 

ل من يقدم االعاقة نتيجة عوامل عديدة لعل من أبرزها طبيعة االعاقة ونوعية الخدمات المقدمة وتأهي
 (.Heward, 2012تلك الخدمات )

االنتباه يعتبر شرطًا رئيسيًا للتعلم، ففي مجال التعلم والتعليم لذوي االعاقة العقلية فان 
فاالنتباه يعتبر شرطًا رئيسيًا للتعلم، فالطفل قبل التعلم عليه اعطاء االنتباه الالزم، وبسبب 

عاقة العقلية إن هذه الفئة من األطفال تظهر مشكالت االنتباه، وتشتت لدى األطفال ذوي اإل
أيضًا مشكالت في استرجاع المعلومات، وكذلك يعاني هؤالء األطفال من صعوبات في تنظيم 

وتؤثر اإلعاقة العقلية على إقامة العالقات االجتماعية والبحث عن  ،سلوكياتهم الشخصية
قامة التفاعالت االجتماعية. وبسبب األصدقاء والمحافظة على العالقات االجتماعية المشكلة و  ا 

هذه التحديات فإن األطفال ذوي االعاقة العقلية يواجهون مشكالت أيضًا بالدافعية والتي قد تتقوى 
بسبب الخبرات الفاشلة الطويلة وهذا ما يؤدي بهم إلى تطوير العجز المتعلم فالطفل قبل التعلم 

نتباه، والتشتت لدى أطفال اإلعاقة العقلية إن عليه اعطاء االنتباه الالزم، وبسبب مشكالت اال
هذه الفئة من األطفال تظهر أيضًا مشكالت في استرجاع المعلومات، وكذلك يعاني هؤالء 
األطفال من صعوبات في تنظيم سلوكياتهم الشخصية، كما تؤثر اإلعاقة العقلية على تطور 

ظيفي في إقامة العالقات والتفاعالت مهارات التواصل بما فيها اللغة والتي تستخدم على نحو و 
االجتماعية. وبسبب هذه التحديات فإن األطفال ذوي االعاقة العقلية يواجهون تحديات في تطوير 

 (.2013اللغة واستخداماتها اليومية وانواع السلوكيات الوظيفية اليومية )الزريقات، 
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الى قدرة الشخص على  ويشير مفهوم مهارات المناصرة الذاتية الى المناصرة الذاتية
-selfالمناصرة الذاتية  ومهارات (Lee, 2022) .توصيل احتياجاته والدفاع عن حقوقه

advocacy skills  هي مهارة مهمة يستخدمها الطالب في شبابهم وطوال حياتهم. وتشمل
مهارات المناصرة الذاتية تأكيد الذات، ومعرفة حقوق الفرد ، والتفاوض والتحدث عن الذات. 

غالًبا ما يتعلم االفراد المناصرة الذاتية بخطوات صغيرة. وقد يبدأون بفهم  (.2016)الزريقات، 
واحد فقط من تحدياتهم. أو قد يكونون قادرين على قول أن هناك شيًئا ما خطأ ، لكنهم ال 

كما يدعم تدريب األشخاص (.  (Lee, 2022يعرفون ما الذي قد يساعد. هذه دعوة ذاتية أيًضا 
ي اإلعاقة العقلية على مهارات المناصرة الذاتية حقوق التعبير عن الحاجات الخاصة ذو 

ومن  (ZERO PROJECT.ORG, 2019) والمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة بحياة الفرد.
هنا تبرز اهمية الدراسة الراهنة في تقييم مهارات المناصرة الذاتية واستقصاء فعالية برنامج 

ها لدى عينة من االشخاص المراهقين ذوي االعاقة العقلية البسيطة بدولة تدريبي في تنميت
 الكويت.

 مشكلة الدراسة واسئلتها:
كمال برامج التعليم ما بعد IDيتطلب إعداد الطالب ذوي اإلعاقات العقلية ) ( لحضور وا 

توى ومس K-12( تدريًبا ودعًما كبيًرا لكل من الطالب والمعلمين على مستوى PSEالثانوي )
الكلية. لذا يجب أن يبدأ إعداد الطالب لالنتقال الناجح إلى مرحلة البلوغ قبل عيد ميالدهم 
الثامن عشر. ويجب أن تبدأ المناقشة في أقرب وقت ممكن أو على األقل تتم مناقشتها في 

بغي عاًما. كما ال ين 14االجتماع عندما يكون نموذج التخطيط االنتقالي مطلوًبا قانونًيا في سن 
استبعاد فرصة األفراد لحضور التعليم ما بعد الثانوي لمجرد عدم قدرة الطالب على اجتياز 
اختبار التقييم. إن إتاحة الفرصة للطالب ذوي اإلعاقات العقلية لحضور برامج المناصرة الذاتية 

تية التي ليس فقط للنمو األكاديمي ، بل هو تزويد الطالب بالخبرات االجتماعية والمهارات الحيا
ستعزز بشكل كبير تطورهم العام وتؤثر على صفاتهم الحياتية أكثر مما لو بقوا في مدرستهم 

(. ان تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية ليكونوا مدافعين عن Nunes, 2017)الثانوية 
ية أنفسهم يعد من االمور الهامة، اذ يدعم التدريب على المناصرة الذاتية ذوي اإلعاقات العقل

والتأكيد على الحقوق والمشاركة واتخاذ القرار المدعوم وتطوير التعبير. ثم يقرر المدافعون عن 
 ,ZERO PROJECT.ORG) الذات ما يهمهم ، وما الذي يرغبون في متابعته ، وبأي طريقة 

ة . ومن تبرز اهمية الدراسة الراهنة في تقييم مهارات المناصرة الذاتية واستقصاء فعالي(2019  
برنامج تدريبي في تنميتها لدى عينة من االشخاص المراهقين ذوي االعاقة العقلية البسيطة بدولة 

 الكويت.
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 وسوف تحاول الدراسة االجابة عن االسئلة التالية:
  ما درجة تقديرات مهارات المناصرة الذاتية لدى االشخاص المراهقين ذوي االعاقة العقلية

 البسيطة في دولة الكويت؟
 رجة فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات المناصرة الذاتية لدى االشخاص ما د

 المراهقين ذوي االعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت؟
 اهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الراهنة الى:
  لذوي االعاقة العقلية في دولة الكويت. مهارات المناصرة الذاتية وصف 
 مهارات المناصرة الذاتية لذوي االعاقة العقلية.نمية بناء برنامج تدريبي لت 
 .تقديم التوصيات للجهات القائمة على تعليم الطلبة ذوي االعاقة العقلية في دولة الكويت 

 أهمية الدراسة: 
لذوي االعاقة العقلية وبناء مهارات المناصرة الذاتية تبرز اهمي الدراسة الراهنة في دراسة 

 ها في دولة الكويت. وتنقسم االهمية الى: برنامج تدريبي لتنميت
 االهمية النظرية: 

 تتمثل االهمية النظرية لهذه الدراسة من خالل اآلتي:
 مراجعة االدب المعاصر ذو الصلة مهارات المناصرة الذاتية لذوي االعاقة العقلية البسيطة. -
 وصف وتحليل مهارات المناصرة الذاتية لذوي االعاقة العقلية البسيطة. -
اثراء المكتبة العربية بمعلومات معاصرة عن مهارات المناصرة الذاتية لذوي االعاقة العقلية  -

 البسيطة. 
 االهمية التطبيقية:

 تتمثل االهمية التطبيقية لهذه الدراسة باألتية:
وضع توصيات قابلة للتطبيق يستفيد منها اصحاب القرار والمهتمين بتنمية المهارات لذوي  -

 ية. االعاقة العقل
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 بناء اداة علمية تتمتع بدالالت صدق وثبات لقياس مهارات المناصرة الذاتية. -
 بناء برنامج خاص بتنمية مهارات المناصرة الذاتية لذوي االعاقة العقلية البسيطة. -

 المصطلحات والتعريفات االجرائية:
ها تتميز بحدود تعرف االعاقة العقلية بأن :Intellectual Disabilityاإلعاقة العقلية       

وقيود كبيرة في كل من األداء الوظيفي العقلي والسلوك التكيفي كما يتم التعبير عنه في المهارات 
التكيفية والمفاهيمية المعرفية واالجتماعية والعملية. وتنشأ هذه اإلعاقة خالل فترة النمو وتنشأ قبل 

 Schalock, Luckasson and، قيد النشر( 2022عاًما )الزريقات،  22أن يبلغ الفرد سن 
Tassé, 2021) .) 

وهم أولئك الطلبة ذوي االعاقة العقلية البسيطة المراهقين ذوي االعاقة العقلية البسيطة:       
 سنة في دولة الكويت. 18 – 14ويبلغون من العمر 

           أنها القدرة على التحدث والعمل نيابة عن  Self-Advocacy: المناصرة الذاتية      
  الذات أو القضية. يعني أن يكون الشخص مدافًعا عن ذاته على المستوى األساسي والتحدث
عن الذات وما هو مهم بالنسبة للشخص هذا يعني أن لديه صوًتا خاًصا به ويستخدمه 

Bethesda, 2019) ويعرف اجرائيا بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص على .)
 اتية الذي طوره الباحثان.مقياس المناصرة الذ

ويعرف اجرائيا باألنشطة والتدريبات الهادفة الى تنمية مهارات  البرنامج التدريبي:       
 المناصرة الذاتية لدى المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة. 

 حدود ومحددات الدِّراسة:
 شملت حدود الدراسة على: 
 2021راسة خالل الفصل األول عام الدراسي المحدد الزماني: يتمثل بزمان تطبيق الد-

2022 . 
 .المحدد المكاني: ويشتمل مكان اجراء الدراسة بالكويت 
 .المحدد البشري: وهو خاص بالمشاركين بالدراسة وخصائصهم 

 اما محددات الدراسة الحالية فقد شملت على: 
  االنشطة التدريبية دقة استجابة األفراد المشاركين بالدراسة على ادوات الدراسة وتنفيذ

 للبرنامج. 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 يعرض هذا الجزء متغيرات الدراسة:

 : Intellectual disabilityاالعاقة العقلية 
ينظر الى اإلعاقات العقلية على انها قدرة معرفية متناقصة تترجم إلى اختالف في 

يستخدم المعرفة الجديدة مقارنة بعامة المعدل والكفاءة التي يكتسب بها الشخص ويتذكر و 
االشخاص. في القرن الماضي ، شهد األشخاص ذوو اإلعاقة العقلية تغييًرا جذرًيا في جميع 
جوانب الحياة: الرعاية الصحية والتوظيف والتعليم والترفيه والوضع المعيشي. وقد تم تعريف 

عادة تسميته االعاقة العقلية عدة مرات عبر التاريخ. ت م استبدال التخلف العقلي ، الذي كان وا 
مستخدًما في جميع أنحاء العالم حتى أواخر القرن العشرين ، باإلعاقة العقلية في معظم البلدان. 

 ( باإلعاقة العقلية.DSM-Vتم استبدال الدليل التشخيصي واإلحصائي بالمراجعة الخامسة )
ن المشاركة في أنشطة مختلفة )مثل يمكن لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في كثير من األحيا

اللعب ، وصناعة الطين ، والرقص الجماعي ، والموسيقى ، والفنون اإلبداعية( مع األطفال 
اآلخرين في سنهم الذين ليس لديهم إعاقات. من المهم معاملة األطفال ذوي اإلعاقة العقلية 

نصاف ألن نوعية الحياة والصحة والتعليم والعمل والترف يه وما إلى ذلك ، هي أيًضا بلطف وا 
حقوق أساسية لهم. يعاني األشخاص ذوو اإلعاقة العقلية من نفس نطاق االحتياجات العاطفية 
والعقلية مثل عامة االشخاص. لن الذكاء هو القدرة على اكتساب المعرفة وتذكرها واستخدامها. 

األطفال ذوو اإلعاقات العقلية  لذا هم أقل قدرة على فهم المفاهيم المجردة مقابل الملموسة؛ يطور
مجموعات التعلم بوتيرة أبطأ من أقرانهم غير المعوقين وهم قاصرون في ربط المعلومات 

 بالمواقف الجديدة.
قدرة منخفضة بشكل كبير على  -يمكن استخدام مصطلح اإلعاقة العقلية لإلشارة إلى 

           ضعف الذكاء(، مع؛ انخفاضفهم المعلومات الجديدة أو المعقدة، لتعلم مهارات جديدة )
القدرة على التعامل بشكل مستقل )ضعف األداء االجتماعي(؛ التي تبدأ قبل البلوغ ولها تأثير 

 على النمو. دائم 
              تشير "اإلعاقة العقلية" إلى قصور في القدرة العقلية العامة والسلوك التكيفي

           الوصف خمس افتراضات تعتبر أساسية عند تطبيق عاًما. ويرافق هذا 18ويبدأ قبل سن 
 هذا التعريف:
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يجب النظر إلى القيود المفروضة على األداء الحالي في سياق البيئات المجتمعية  .1
 النموذجية لسن الفرد وأقرانه وثقافته.

ل التقييم الصحيح يأخذ في االعتبار التنوع الثقافي واللغوي وكذلك االختالفات في عوام .2
 االتصال والحسية والحركية والسلوكية.

 داخل الفرد، غالًبا ما تتعايش القيود مع نقاط القوة. .3
 يتمثل أحد األغراض المهمة لوصف القيود في تطوير ملف تعريف للدعم المطلوب. .4
مع الدعم الشخصي المناسب على مدى فترة مستدامة، ستتحسن حياة الشخص ذي  .5

 اإلعاقة العقلية بشكل عام.
 American Association on درت الجمعية األمريكية لإلعاقة العقلية والنمائيةواص

Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) الثاني عشر  اإلصدار
كانون الثاني من عام  28لإلعاقة العقلية: التعريف والتشخيص والتصنيف وأنظمة الدعم في 

أيًضا تغييًرا مهًما في التعريف المستخدم في معيار عمر  . وتقدم الطبعة الثانية عشرة2021
ويجمع هذا اإلصدار بين الدقة المفاهيمية لألدلة السابقة  .بداية تشخيص االعاقة العقلية

والجوانب العملية لدليل المستخدم، ويدمج المعرفة التي ظهرت منذ نشر اإلصدار الحادي عشر 
ا منهجًيا للتشخيص، وتصنيف المجموعة ، ويصف نهجً 2010في عام  AAIDD من دليل

الفرعية االختياري، وتخطيط الدعم لألشخاص ذوي االعاقة العقلية الشخصية بناًء على النماذج 
واألغراض وقاعدة األدلة ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، تحتوي اإلضافة الثانية عشرة أيًضا 

عزز الفهم، وتسهل اتخاذ القرارات على إرشادات الممارسة التي تحدد أفضل الممارسات، وت
وفقا لإلصدار الثاني عشر الصادر للجمعية  .والتوصيات واإلجراءات الدقيقة والصحيحة والفعالة

 American Association on Intellectual andاألمريكية لإلعاقة العقلية والنمائية 
Developmental Disabilities (AAIDD الصادر في )2021من عام  كانون الثاني 28 

فان االعاقة العقلية تتميز بحدود وقيود كبيرة في كل من األداء الوظيفي العقلي والسلوك التكيفي 
كما يتم التعبير عنه في المهارات التكيفية المفاهيمية واالجتماعية والعملية. وتنشأ هذه اإلعاقة 

            عاًما  22لغ الفرد سن خالل فترة النمو، والتي يتم تعريفها عملًيا على أنها قبل أن يب
 (. (Schalock, Luckasson and Tassé, 2021، قيد النشر( 2022)الزريقات، 

 يعتبر الفرد يعاني من إعاقة عقلية بناًء على المعايير الثالثة التالية:
ل . األداء العقلي دون المتوسط: يشير إلى القدرة العقلية العامة، مثل التعلم واالستدالل وح1

المشكالت وما إلى ذلك. طريقة واحدة لقياس األداء الفكري هي اختبار الذكاء. بشكل عام، 
 إلى وجود قيود في األداء الفكري. 75أو  70تشير درجة اختبار الذكاء التي تبلغ حوالي 
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. توجد قيود كبيرة في مجالين أو أكثر من مجاالت المهارات التكيفية: إنها مجموعة المهارات 2
 اهيمية واالجتماعية والعملية التي يتعلمها االشخاص ويؤدونها في حياتهم اليومية.المف

  اللغة ومهارات التعلم االساسية؛ المال والوقت ومفاهيم األرقام؛  –المهارات المفاهيمية
 والتوجيه الذاتي.

  م الذات مهارات التعامل مع اآلخرين، والمسؤولية االجتماعية ، واحترا -المهارات االجتماعية
، والسذاجة ، والسذاجة )أي الحذر( ، وحل المشكالت االجتماعية ، والقدرة على اتباع 

 القواعد / االمتثال للقوانين وتجنب الوقوع ضحية.
  أنشطة الحياة اليومية )العناية الشخصية( ، والمهارات المهنية ، والرعاية  -المهارات العملية

ل / الروتين ، والسالمة ، واستخدام األموال ، واستخدام الصحية ، والسفر / النقل ، والجداو 
 الهاتف.

 يمكن أن تحدد االختبارات المعيارية أيًضا قيود السلوك التكيفي.
         أي  -: هذه الحالة هي واحدة من عدة االعاقات النمائية 18. تتجلى الحالة قبل سن 3

 18يتم تفعيلها كما كانت قبل سن  أن هناك دليل على اإلعاقة خالل فترة النمو ، والتي
(Shree,  and Shukla, 2016). 

 : Self-Advocacyالمناصرة الذاتية 
( PWID( لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية )SAيصعب تحديد مفهوم الدفاع عن الذات )

، ولكن بمعناه األكثر حرفية ، يعني ذلك التحدث نيابة عن المرء وتحديد ما هو األفضل لنفسه. 
مد التفسير األكثر تطورًا للدفاع عن الذات على مبادئ أوسع للحقوق المدنية وتقرير المصير. يعت

على هذا النحو ، تهتم المناصرة الذاتية بضمان أن يكون لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية رأي 
ن في القضايا المهمة بالنسبة لهم ، ولكنها تهتم أيًضا ببناء القدرات الفردية )والجماعية( بي

األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية. ولقد وصفت المناصرة الذاتية في المقام األول على أنها فرصة 
لألشخاص ذوي اإلعاقات العقلية للتعبير عن رأيهم وتطوير مهاراتهم للقيام بذلك ان الدفاع عن 

ة عن الذات يتعلق بالحق في التحدث عن نفسه ، واتخاذ الخيارات ، واالستقالل وتحمل المسؤولي
نفسه. يقر معظم العلماء بأن المناصرة الذاتية تلعب دوًرا مهًما في حياة األشخاص ذوي اإلعاقة 
         العقلية ، ويجادل الكثيرون بأن االنخراط في الدفاع الذاتي يمكن ، إلى حد ما ، أن يكون 

 عملية تمكين.
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قام بعض الباحثين ولقد تلقت المناصرة الذاتية االهتمام األكاديمي الكبير حيث 
باستكشاف األهداف التعليمية التي تقوم عليها حركة المناصرة الذاتية، بينما اكتشف آخرون 
العالقة بين الدفاع عن الذات وتقرير المصير. ال يزال آخرون يجادلون في أن أفضل ما يمكن 
ية فهمه من مجموعات الدفاع عن الذات هو جزء من حركة اجتماعية أوسع. وتظهر أهم

مجموعات المناصرة الذاتية ألنها تعزز فرًصا جديدة وتعلم مهارات جديدة وتخلق أدواًرا اجتماعية 
جديدة لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية. كما أن المدافعين عن الذات قادرون على تكوين 
صداقات جديدة ، وتطوير المزيد من الثقة ، ولعب أدوار اجتماعية جديدة وأكثر إيجابية  

(Mallander,  Mineur, Halmstad, and Henderson, 2018.) 

هذا ويعد الصوت األكثر بروًزا واألبحاث الشخصية داخل المجتمع األكاديمي ، وزيادة 
الوعي لدى بعض مجالس اإلدارة وأعضاء اللجان ، واعتراف أعضاء المجتمع المحلي أو عبر 

يمكن (. (Ryan, 2015ة الذاتية علينا اإلنترنت ودعمهم ، أمثلة واسعة على تأثيرات المناصر 
للجميع أن يكونوا مدافعين عن أنفسهم ، ولكن بالنسبة لألشخاص ذوي االعاقة العقلية ، فإن أن 
يصبحوا مدافعين عن أنفسهم أكثر أهمية. يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة باحتياجات وتحديات 

لك التحديات إلحداث تغيير إيجابي ونقاط قوة وقدرات فريدة. يتحدث المدافعون عن الذات عن ت
 في حياتهم وحياة اآلخرين من ذوي اإلعاقة. ومن سمات المدافعين عن الذات:

  المدافعون عن الذات يتحدثون عن أنفسهم: كونك مدافًعا عن النفس في أبسط مستوياته يعني
 .أنك تتحدث عن نفسك. ال تدع اآلخرين يتحدثون نيابة عنك إال إذا طلبت منهم ذلك

  المدافعون عن الذات يتحدثون نيابة عن اآلخرين: ال يتحدث المدافعون عن أنفسهم عن
أنفسهم فحسب ، بل يتحدثون نيابة عن اآلخرين الذين قد ال يكونون قادرين على التحدث 

 عن أنفسهم.
  المدافعون عن الذات يعرفون حقوقهم: من أجل التحدث عن أنفسكم واآلخرين كمدافع عن

 ب أن تعرف حقوقك بموجب القانون حتى تتمكن من التحدث والدفاع عنهم.النفس ، يج
  يتحكم المدافعون عن الذات في حياتهم: كونك مدافًعا عن الذات يعني أنك تتحكم في

حياتك. هذا ال يعني أنه ال يجب عليك طلب المساعدة عند الحاجة. يفهم المدافعون عن 
تيار شخصي وجزء من السيطرة على حياتهم الذات أن طلب المساعدة عند الحاجة هو اخ

 (.(Bethesda, 2019 الخاصة
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وللمناصرة الذاتية فوائد كبيرة لألطفال والكبار الذين يتعلمون ويفكرون بشكل مختلف. 
األشخاص الذين يعرفون كيفية الدفاع عن أنفسهم هم أكثر عرضة ألداء جيد في المدرسة 

ثقة فيما يتعلمونه ويفعلونه. والمناصرة الذاتية تؤدي أيًضا والعمل والحياة. غالًبا ما يشعرون بال
الى االستقالل. وتمكن الناس من إيجاد حلول للمشاكل التي قد ال يدركها اآلخرون. وتتكون 

 :المناصرة الذاتية من ثالثة عناصر رئيسية
 فهم االحتياجات  
 معرفة نوع الدعم الالزم 
  توصيل هذه االحتياجات لآلخرينLee, 2022)).  

 الدراسات السابقة:
يعرض هذا الجزء بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة الدراسة وهي منظمة من 

 االقدم الى االحدث:
( الى المناصرة الذاتية تلعب دوًرا مهًما في Friedman, 2017اشارت دراسة فريدمان )

ساعدتهم على تطوير ( ، ومIDDتسهيل تمكين األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية والنمائية )
المهارات الالزمة لتوجيه المشاركين في الخدمات. كان الغرض من هذه الدراسة هو فحص 

 Medicaid Home and Community Based Services (HCBS) 1915إعفاءات 
(c في جميع أنحاء البالد لتحديد كيفية استخدام الدول لخدمات الدفاع عن الذات. كشفت )

رب من نصف اإلعفاءات قدمت خدمات المناصرة الذاتية ؛ ومع ذلك ، تم توقع النتائج أن ما يق
٪ من اإلنفاق على اإلعفاء لخدمات الدفاع الذاتي القائمة بذاتها. تحتاج الدول إلى 0.01أقل من 

توسيع نطاق تقديم خدمات المناصرة الذاتية لألشخاص المصابين باضطراب نقص اليود من 
 توجيه خدمات التنازل وممارسة حقوقهم.أجل تعزيز قدرتهم على 

دراسة التنبوء بتقرير المصير في  (Shogren et al. 2018)اجرى شوجرن ورفاقه 
التعليم ما بعد الثانوي للطالب ذوي اإلعاقات العقلية والنمائية. ونظًرا لاللتحاق المتزايد بالطالب 

وي والتأثير المحتمل لتقرير المصير على ذوي اإلعاقات العقلية والنمائية في التعليم ما بعد الثان
نتائج ما بعد المرحلة الثانوية ، قامت هذه الدراسة بتحليل البيانات المتعلقة بحالة تقرير المصير 
للطالب ذوي اإلعاقات العقلية والنمائية الذين يكملون سنتهم األولى من التعليم ما بعد الثانوي 

وية )على سبيل المثال ، التضمين في المدرسة الثانوية برنامج تعليمي. تم فحص المدرسة الثان
والمشاركة في تقييمات الدولة( وخبرات التعليم ما بعد الثانوي )على سبيل المثال ، المناصرة 
لتوفير أماكن اإلقامة والمشاركة في األنشطة االجتماعية وترتيبات المعيشة( التي تنبأت بحالة 

 تقرير المصير.
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مهارات المناصرة الذاتية لألشخاص ذوي  ((Mallander et al. 2018درس ماالندر 
اإلعاقة العقلية في السويد. واكدت الدراسة على ان تقرير المصير والقدرة على التعبير عن اآلراء 

( بين األشخاص ذوي SAوالتفضيالت أمًرا أساسًيا لجميع االشخاص. تقدم المناصرة الذاتية )
ا لهم لتطوير المهارات ليكون لهم رأي والتأثير على التغييرات في ( فرصً PWIDاإلعاقة العقلية )

بيئاتهم المحلية. الهدف من هذه المقالة هو استكشاف وفهم أوجه التشابه واالختالف التنظيمية 
في السويد من خالل تركيز هياكلها وأنشطتها. ضمن اإلطار النظري  PWIDلـ  SAلمجموعات 

ت النظر المؤسسية الجديدة، وتم تحليل البيانات من ست مجموعات لالعتماد على الموارد ووجها
SA  السويدية تنتمي إلى منظمتين وطنيتين مختلفتين. وتظهر عوامل مثل التقارب والتوقعات

 اختالفات محدودة، بينما يشير توزيع السلطة والقواعد ودور األشخاص الداعمين إلى تنوع أكبر. 
( دراسة حول التأثير النفسي Fenn and Scior, 2019اجرى فين وسيور )

. واشار واالجتماعي لعضوية مجموعة المناصرة الذاتية على األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية
ال يوجد تعريف واحد متفق عليه للدفاع عن الذات، ولكن يمكن أن يشمل المؤلفون الى ان 

اشتملت الدراسة على إجراء  اإلجراءات والمفاهيم مثل الدفاع عن حقوق الفرد وتقرير المصير.
مراجعة للدراسات التي تبحث في التأثير النفسي واالجتماعي لعضوية جماعة المناصرة الذاتية 

دراسة عمليات بحث منهجية لقواعد  12على األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية. وتم تحديد 
ات علم وقاعدة بيان Web of Scienceو  Scopusو  PsycINFOالبيانات اإللكترونية )

( ، والبحث اليدوي لقوائم المراجع واالستشهادات. اشارت النتائج الى ProQuestاالجتماع في 
اهمية "التمكين" و "الثقة المتزايدة" بشكل متكرر. كما كان "االنتماء" ، وزيادة فرص التواصل 

 االجتماعي من الموضوعات الرئيسية أيًضا.
إطار تدريب تنفيذي لدعم برنامج  ((Knotek et al. 2019ورفاقه ناقش كنوتيك 

االستعداد الوظيفي والجامعة لطالب السنة األولى غير المخدومين. واشار المؤلفون الى ان 
أبحاث التدخل تزخر بأمثلة على االبتكارات الدقيقة التي ُتظهر الفعالية األولية في السياقات 

م تنفيذها في إعدادات االستخدام التجريبية الخاضعة للرقابة الشديدة فقط لتفشل عندما يت
النموذجية. في حين أن أسباب مثل هذه اإلخفاقات واسعة النطاق، فإن علم التنفيذ ُيظهر 
استخداًما مستهدًفا وحكيًما لمحركات الكفاءة المناسبة، مثل تدريب مقدمي االبتكار، مما يزيد من 

مقالة كيفية استخدام إطار التدريب على احتمال استخدام التدخالت الواعدة بفعالية. تناقش هذه ال
 SELF CARE(. يستخدم برنامج CCRالتنفيذ لتنفيذ برنامج جديد للجاهزية المهنية والجامعة )

( SELعاطفي يدوي )-مديري مجتمع الحياة السكنية بالجامعة لتنفيذ منهج تعليمي اجتماعي
ة والمزدهرة لعقلية النمو والشعور ( بهدف تعزيز المهارات الوقائيCCWوثروة مجتمعية وثقافية )

 باالنتماء، اإلدارة الذاتية، والمناصرة الذاتية، والثروة المجتمعية والثقافية.
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( دراسة حول تجربة األمهات في دعم (Curryer et al. 2020اجرى كورير ورفاقه 
تم االعتراف تقرير المصير لألبناء والبنات البالغين ذوي اإلعاقة العقلية. واشاروا الى انه ي

والترويج بشكل متزايد لحق األشخاص ذوي اإلعاقة في تقرير المصير، وأن يعيشوا حياة من 
اختيارهم. بالنسبة للبالغين ذوي اإلعاقة العقلية، قد يلزم تقديم الدعم لتمكين تقرير المصير. غالًبا 

م هذا الدعم. اشتملت ما يتم توفير هذا من قبل األسرة ، ولكن ال ُيفهم الكثير عن تجربة تقدي
( لثماني مقابالت فردية شبه منظمة مع IPAالدراسة على إجراء تحليل ظاهري تفسيري )

األمهات ، لفهم المعنى المعطى لتجربتهم في دعم تقرير المصير البنهم البالغ أو ابنتهم ذوي 
دعم ؛ )ب( اإلعاقة العقلية. اشارت النتائج الى تحديد ثالثة مواضيع رئيسية: )أ( سياق ال

استمرارية أدوار الدعم ؛ و )ج( اهتمامات األم الشخصية. الخالصة: تعاني أمهات البالغين ذوي 
اإلعاقة العقلية من إحساس مستمر بالمسؤولية لتحقيق التوازن بين الحقوق والمخاوف المتنافسة 

ر قد تسهل وتوجه أثناء دعمهم لتقرير المصير. وتؤدي هذه العالقة المعقدة والمترابطة إلى أدوا
 وتؤثر وفي بعض األحيان تقيد االختيار والتحكم.

دراسة حول تأثير منظمات الدفاع عن  (Tilley et al. 2020)اجرت تيلي ورفاقها 
ارتباط الشعور الذات على الرفاهية الذاتية لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية. اشارت المؤلفون الى 

نتاجية عمل العالي بالرفاهية الذاتية بسلوكيات  اجتماعية أكثر إيجابية ، وصحة أفضل ، وا 
وعالقات إيجابية. كان الهدف من هذه المراجعة المنهجية هو استكشاف تأثير المناصرة الذاتية 
على الرفاهية الذاتية لألشخاص ذوي اإلعاقات العقلية. وقد راجع المؤلفون المقاالت التي تركز 

ات العقلية المنخرطين في مجموعات المناصرة الذاتية. على وجهات نظر البالغين ذوي اإلعاق
 Web of Scienceو  PsychINFOوتم إجراء عمليات البحث في قواعد بيانات 

مقالة لمعايير التضمين.  16، مما أدى إلى استيفاء CIHNLو  MEDLINEو  SCOPUSو
اًء على النموذج وتم استخدام نهج تجميع إطار العمل الستخراج البيانات بشكل استنتاجي بن

الديناميكي للرفاهية. اشارت النتائج الى انه في حين أن للدعوة الذاتية تأثير إيجابي على جميع 
مجاالت النموذج الديناميكي للرفاهية، فقد تم أيًضا اإلبالغ عن اآلثار السلبية المرتبطة 

 بالمشاركة في مجموعة المناصرة الذاتية. 
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ودعم الطالب دراسة حول تقرير المصير  (Brock et al. 2020)اجرى بروك ورفاقه 
ذوي اإلعاقات الشديدة. وأشاروا الى انه يمكن أن تكون الوكالة الداعمة معقدة وصعبة، خاصة 
عند تعليم الطالب ذوي اإلعاقات الشديدة )أي الطالب ذوي اإلعاقة العقلية والتوحد و / أو 

لدولتهم(. قارنت الدراسة نموذج باندورا للوكالة مع اإلعاقات المتعددة المؤهلين للتقييم البديل 
التركيبات من أدبيات اإلعاقات الشديدة )أي تقرير المصير وتثمين الدور االجتماعي( لتحديد 
التحديات الفريدة لتعزيز الفاعلية مع هؤالء االشخاص. على وجه الخصوص، ركزت على كيف 

تعيين فريق واحد لواحد للعمل مع الطالب  - يمكن لنمط التوظيف الشائع في التربية الخاصة
تقليل فرص وكالة الطالب دون قصد. وتصنف الدراسة ترتيبات دعم  -ذوي اإلعاقات الشديدة 

األقران، وهو نموذج دعم بديل يتالشى عمًدا دعم الكبار من أجل تعزيز السلوك الذاتي والوكالة 
ليل أنه على الرغم من التحديات الفريدة، فمن الطالبية. ونتسلط الضوء على كيفية إظهار هذا الد

 الممكن تعزيز وكالة للطالب ذوي اإلعاقات الشديدة من خالل مناهج مثل ترتيبات دعم األقران.
 تعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة نجد بأن معظم الدراسات كانت مسحية او تجريبية 
مج في تنمية مهارات المناصرة الذاتية او كانت تقييمية لمهارات المناصرة وأكدت على فاعلية البرا

الذاتية. وما يميز هذه الدراسة انها سوف تستخدم المنهج المسحي والتجريبي في تقييم مهارات 
المناصرة الذاتية وفعالية برنامج تدريبي في تنميتها لدى المراهقين ذوي االعاقة العقلية البسيطة 

 لكويت. في دولة ا
 الطريقة واإلجراءات:

 يعرض هذا الجزء أفراد الدراسة، وأداتها، وأسلوب جمع البيانات، والمنهجية المستخدمة.
 مجتمع وأفراد الدراسة:

يتألف مجتمع الدراسة من الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في مدارس 
عاما من الذكور، والبالغ عددهم  18الى  14ن التربية الفكرية في دولة الكويت يتراوح أعمارهم بي

( مشاركا من الطلبة المراهقين ذوي 185( طالًبا. حيث اشتملت عينة الدراسة على )287)
( طالبا في البرنامج التدريبي 30االعاقة العقلية البسيطًة للمنهج المسحي الوصفي، و تم اشراك )

الذاتية الذين حصلوا على درجات متدنية على )للمنهج شبة التجريبي( لتنمية مهارات المناصرة 
مقياس المناصرة الذاتية، وتم توزيع الطلبة عشوائيا الى مجموعتين: تجريبية وضابطة، 

( طالبا، 15( طالبا، والمجموعة التجريبية تكونت من )15فالمجموعة الضابطة تكونت من )
 ة في دولة الكويت.حيث انه تم الحصول على موافقة إدارة المدراس التربية الخاص
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 داة الدراسة:أ
ويقيس جوانب الدفاع عن الذات ويشمل مهارات معرفة حقوق الفرد،  مقياس المناصرة الذاتية:

 والتفاوض والتحدث عن الذات. وتم بناءه استنادا الى دراسات:
 (crporegon.org, 2021).  
 PACER Center, 2011).  
 (Surrey Place Centre &Toronto Catholic District School Board, 2016).  
 (the Project 10: Transition Education Network, 2021).  

( فقرة، موزعة على أربع 25قد تكون المقياس بصورته النهائية من )     
 مجاالت هي:

 مجال الوعي الذاتي: يقيس معرفة الطالب باالهتمامات واالحالم وحاجاته ومسؤولياته. -1
قوق: يقيس معرفة الطالب حقوقه الشخصية والمجتمعية والتربوية مجال معرفة الح -2

 واالختيار.
 مجال التواصل: يقيس مهارات الطالب باألساسيات التواصل. -3
مجال القيادة: يقيس مهارات الطالب القيادية منها يدافع عن االخرين ومعرفة حقوق  -4

 االخرين
 صدق أداة الدراسة

 أوال: صدق المحتوى:
( محكمين من المختصين 10المحتوى وذلك بعرض المقياس على ) تم استخدام صدق

في مجال التربية الخاصة، واالعاقة العقلية، وعلم النفس التربوي، واإلرشاد النفسي والتربوي. 
حول مدى مناسبة المجاالت للمقياس، والفقرات للمجال، وسالمة الصياغة اللغوية. وقد اعتمد 

 الفقرات العتماد الفقرات. %( على80الباحث نسبة االتفاق )
 : صدق البناء بداللة ارتباط القرة بالبعد:ثانيا

ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة  الطلبةللتحقق من صدق البناء مقياس المناصرة الذاتية لدى
طالبا، وتم التحقق من صدق البناء من  30تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من 

ت االرتباط بين درجة الفقرات والمجال المنتمية له، وبين الفقرة والدرجة خالل استخراج معامال
 الكلية للمقياس والجدول التالي يبين هذه المعامالت:
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 (1الجدول )
معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمجال المنتمية له والدرجة الكلية للمقياس 

 لمقياس المناصرة الذاتية

 االرتباط مع الدرجة الكلية االرتباط مع البعد الفقرة رقم المجاالت الفرعية
 *435. **691. 1 الوعي الذاتي

2 .808** .361* 
3 .797** .427* 
4 .762** .413* 
5 .698** .547** 
6 .648** .708** 

 *412. **794. 1 معرفة الحقوق
2 .769** .492** 
3 .774** .308* 
4 .716** .461* 
5 .701** .677** 
6 .724** .609** 

 **742. **553. 1 التواصل
2 .668** .418* 
3 .591** .509** 
4 .759** .485** 
5 .752** .458* 
6 .622** .427* 
7 .639** .796** 

 *393. **684. 1 القيادة
2 .658** .312* 
3 .786** .428* 
4 .678** .541** 
5 .797** .316* 
6 .702** .446* 

 0.05دال إحصائيا عند مستوى *

 0.01**دال إحصائيا عند مستوى 
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( أن معامالت االرتباط بين فقرات واالبعاد هي قيم مناسبة وتدل على 1يبين الجدول )       
 صدق البناء لمقياس المناصرة الذاتية.

 ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات مقياس المناصرة الذاتية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة تم 

طالبا، وتم التحقق من الثبات بطريقة  30عينة استطالعية مكونة من  تطبيق المقياس على
 االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا والجدول التالي يبين هذه المعامالت:

 (2الجدول )

معامالت الثبات المستخرجة بطريقة االتساق الداخلي لمقياس المناصرة الذاتية لدى الطلبة 
 ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت

 ثبات االتساق الداخلي )كرونباخ الفا المجاالت الرقم

 818. الوعي الذاتي 1

 833. معرفة الحقوق 2

 779. التواصل 3

 803. القيادة  4

 858. قياس ككلالم 

( ان معامل الثبات المستخرج بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة 2يبين الجدول )
 كرونباخ الفا تدل على انها قيم مناسبة وتدل على ثبات مقياس المناصرة الذاتية.

 : المعيار المستخدم في الحكم على المتوسطات
 1.00إلى اقل من  0الدرجة المنخفضة من 

 2.00إلى أقل من  1.00المتوسطة من الدرجة 
 3إلى  2.00الدرجة المرتفعة من 
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 البرنامج التدريبي لتنمية مهارات المناصرة الذاتية:
اشتمل البرنامج على تحديد احتياجات التعليم ذات األولوية للطالب وتعليم مهارات 

كما اشتمل على  المناصرة الذاتية، وتحديد األهداف، واتخاذ القرار وتعزيز ودعم مشاركة.
استخدام االستراتيجيات التعليمية التي توفر الفرص للطالب لممارسة مهارات المناصرة 

 (. وتم بناءه استنادا الى دراسات: (Project 10, 2021لذاتية
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 صدق البرنامج وتنفيذه:

( من المحكمين، منهم أساتذة 10تم التحقق من صدق البرنامج من خالل عرضة على )
وكذلك ذوو الخبرة في الميدان من مدراء مدارس واخصائيين ومعلمين  جامعة متخصصين،

لمعرفة مدى مناسبة األهداف، ومحتوى الدروس، وعدد الحصص المناسبة لكل درس، والفنيات 
 المناسبة، ومدة الحصص.

 تنفيذ البرنامج:

 الفئة المستخدمة: يستهدف الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة. -1
( حصص حيث يحتوي 3-2البرنامج: يتكون البرنامج من عدة دروس لكل درس )محتوى  -2

 على عدة أنشطة لتنمية تلك المهارات.
 التدريس: درب الباحث معلم من ذوي الخبرة على تطبيق البرنامج. -3
 التقييم: يتم تقييم الطلبة من خالل المعلم في الحصه من خالل أسئلة شفهية واوراق عمل. -4

 :إجراءات الدراسة

 مراجعة بعض الدراسات العربية واألجنبية المتعلقة بموضوع الدراسة. •
 تحديد افراد الدراسة. •
 اعداد مقياس الدراسة •
 اعداد لبرنامج •
 تحكيم المقياس والبرنامج •
 تطبيق البرنامج •
 تحليل البيانات •
 كتابة النتائج ومناقشتها. •
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 منهجية الدراسة:
حيث اشتملت الوصفي وشبة التجريبي،  تبعت الدراسة الراهن المنهج المختلط المسحي

( مشاركا من الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية المراهقين للمنهج المسحي الوصفي، 185الدراسة على )
( طالبا في شبة التجريبي وتم توزيع الطلبة عشوائيا الى مجموعتين: تجريبية 30وتم اشراك )

( 15جموعة التجريبية تكونت من )( طالبا، والم15وضابطة، فالمجموعة الضابطة تكونت من )
. باستخدام قياس قبلي، ومعالجه، وقياس بعدي للمنهج شبة التجريبي. ولإلجابة على اسئلة طالبا

تحليل التباين االحادي الدراسة فقد استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .المشترك المتعدد

 نتائج الدراسة
 النتائج التي توصلت اليها وهي منظمة وفقا ألسئلتها: يعرض هذا الجزء من الدراسة

ما درجة تقديرات المناصرة الذاتية لدى الطلبة ذوي النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 
 اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 
ات المناصرة الذاتية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت، والجدول تقدير 

 التالي يبين النتائج:
 (3الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة تقديرات المناصرة الذاتية لدى الطلبة ذوي 
 اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت مرتبة تنازليا

المتوسط  المجاالت الرقم لرتبةا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 463. 1.63 الوعي الذاتي 1 1
 متوسطة 427. 1.41 معرفة الحقوق 2 2
 متوسطة 758. 1.40 التواصل 3 3
 متوسطة 861. 1.10 القيادة  4 4
 متوسطة 571. 1.39 المتوسط الكلي للتقديرات  
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تقديرات المناصرة الذاتية لدى الطلبة ذوي المتوسط الكلي لدرجة  ( أن3يبين الجدول )
( وبدرجة متوسطة، في حين جاءت 1.39اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت بلغ )

المجاالت الفرعية جميعها بدرجة متوسطة، حيث جاء مجال الوعي الذاتي بالرتبة األولى بأعلى 
( 1.40تاله مجال معرفة الحقوق بمتوسط حسابي ) ( وبدرجة متوسطة،1.64متوسط حسابي )

( وبدرجة متوسطة، في حين جاء 1.40وبدرجة متوسطة، ثم مجال التواصل بمتوسط حسابي )
 ( وبدرجة متوسطة.1.10مجال القيادة بالرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي )

 وتاليا تفصيل لفقرات المجاالت:
 أوال: مجال الوعي الذاتي

 (4الجدول )

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة تقديرات المناصرة الذاتية لدى الطلبة ذوي ال
 اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت لمجال الوعي الذاتي مرتبة تنازليا

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 551. 1.80 يحدد حاجاته بالنسبة له 3 1
 متوسطة 546. 1.79 يعرف أهدافه وأحالمه 2 2
 متوسطة 552. 1.77 يعرف احتياجات اإلقامة 4 3
 متوسطة 518. 1.73 يعرف اهتماماته ونقاط القوة والتفضيالت 1 4
 متوسطة 787. 1.46 يعرف مسؤولياته 6 5
 متوسطة 901. 1.34 يعرف خصائص اإلعاقة 5 6

            تقديرات المناصرة الذاتية لدىوسطات الحسابية لدرجة ( أن المت4يبين الجدول )
            الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت لمجال الوعي الذاتي تراوحت بين

( وجاءت جميعها بدرجة متوسطة، حيث جاءت الفقرة )يحدد حاجاته بالنسبة له( 1.80و 1.33)
            ( وبدرجة متوسطة، في حين جاءت الفقرة 1.80وسط حسابي )بالرتبة األولى بأعلى مت

 ( وبدرجة متوسطة.1.33)يعرف خصائص اإلعاقة( بالرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي )
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 ثانيا: مجال معرفة الحقوق

 (5الجدول )

ة ذوي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة تقديرات المناصرة الذاتية لدى الطلب

 اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت لمجال معرفة الحقوق مرتبة تنازليا

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

1 7 
يمارس االختيارات الشخصية مثل اختيار المالبس 

 التي يجب ارتداؤها
1.45 .499 

 متوسطة

 متوسطة 495. 1.41 ة احتياجاته المشروعةيطور المهارات الالزمة لتلبي 8 2

 متوسطة 496. 1.43 يعرف الموارد الداعمة له 12 3

 متوسطة 488. 1.38 يعرف حقوقه الشخصية 9 4

 متوسطة 491. 1.39 يعرف حقوق المجتمع 10 5

 متوسطة 469. 1.32 يعرف حقوقه التربوية 11 6

قديرات المناصرة الذاتية لدى الطلبة ت( أن المتوسطات الحسابية لدرجة 5يبين الجدول )

                 ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت لمجال معرفة الحقوق تراوحت بين 

( وجاءت جميعها بدرجة متوسطة، حيث جاءت الفقرة )يمارس االختيارات 1.45و 1.32)

ولى بأعلى متوسط حسابي الشخصية مثل اختيار المالبس التي يجب ارتداؤها( بالرتبة األ

( وبدرجة متوسطة، في حين جاءت الفقرة )يعرف حقوقه التربوية( بالرتبة األخيرة بأقل 1.45)

 ( وبدرجة متوسطة.1.32متوسط حسابي )
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 ثالثا: مجال التواصل

 (6الجدول )

ي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة تقديرات المناصرة الذاتية لدى الطلبة ذو 

 اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت لمجال التواصل مرتبة تنازليا

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 821. 1.50 يتواصل مع االخرين لتحقيق رغباته واحتياجاته 17 1

 متوسطة 787. 1.44 يفهم الناس عندما يتحدثون 13 2

 متوسطة 852. 1.43 لألخرين بشكل مناسب يستمع 18 3

 متوسطة 858. 1.39 يستخدم لغة الجسد المناسبة 19 4

 متوسطة 894. 1.37 يعبر عن االهتمامات والتفضيالت بشكل هادف 16 5

 متوسطة 909. 1.35 يوصل رأيه بوضوح سواء بشكل لفظي أو غيره 15 6

 سطةمتو  908. 1.34 يخبر أصدقائه بما يفكر فيه 14 7

تقديرات المناصرة الذاتية لدى الطلبة ( أن المتوسطات الحسابية لدرجة 6يبين الجدول )

( 1.50و 1.34ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت لمجال التواصل تراوحت بين )

وجاءت جميعها بدرجة متوسطة، حيث جاءت الفقرة )يتواصل مع اآلخرين لتحقيق رغباته 

في حين جاءت  ( وبدرجة متوسطة،1.50رتبة األولى بأعلى متوسط حسابي )واحتياجات( بال

 ( وبدرجة متوسطة.1.34)الرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابيب()يخبر أصدقائه بما يفكر فيهالفقرة
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 رابعا: مجال القيادة
 (7الجدول )

ى الطلبة ذوي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة تقديرات المناصرة الذاتية لد
 اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت لمجال القيادة مرتبة تنازليا

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 متوسطة 904. 1.19 يعرف حقوق المجموعة 20 1

 متوسطة 948. 1.15 يأخذ رأي الجميع بعين االعتبار 25 2

 متوسطة 938. 1.07 رينيدافع عن اآلخ 22 3

 متوسطة 927. 1.08 ينظم المشاركات في المجموعة 23 4

 متوسطة 934. 1.06 يعرف الموارد الالزمة لعمل المجموعة 21 5

 متوسطة 945. 1.03 يبادر في تنظيم النشاطات 24 6

 تقديرات المناصرة الذاتية لدى الطلبة( أن المتوسطات الحسابية لدرجة 7يبين الجدول )
( 1.19و 1.03ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت لمجال القيادة تراوحت بين )

وجاءت جميعها بدرجة متوسطة، حيث جاءت الفقرة )يعرف حقوق المجموعة( بالرتبة األولى 
( وبدرجة متوسطة، في حين جاءت الفقرة )يبادر في تنظيم 1.19بأعلى متوسط حسابي )

 ( وبدرجة متوسطة.1.03خيرة بأقل متوسط حسابي )النشاطات( بالرتبة األ

ما فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات المناصرة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 
 الذاتية لدى الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت؟

واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي والبعدي على مقياس مهارات المناصرة 
الذاتية لدى الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت والجدول التالي يبين 

 هذه النتائج:



 فهد فالح الملعبيأ /    لذاتيةمستوى مهارات المناصرة ا
 إبراهيم عبد اهلل الزريقات /ا. د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (8الجدول )
حرافات المعيارية القبلية والبعدية ألداء للمجموعتين التجريبية المتوسطات الحسابية واالن

والضابطة للمجاالت الفرعية لمقياس مهارات المناصرة الذاتية لدى الطلبة المراهقين ذوي 
 اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت

 المجاالت الفرعية
 المجموعة

 البعدي القبلي العدد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 193. 1.89 534. 84. 15 تجريبية الوعي الذاتي

 299. 1.51 598. 85. 15 ضابطة

 310. 1.68 556. 84. 30 المجموع

 152. 1.53 271. 82. 15 تجريبية معرفة الحقوق

 303. 1.23 125. 92. 15 ضابطة

 274. 1.38 213. 87. 30 المجموع

 065. 1.96 164. 11. 15 تجريبية التواصل

 388. 1.38 196. 11. 15 ضابطة

 403. 1.67 178. 11. 30 المجموع

 000. 2.00 000. 00. 15 تجريبية القيادة

 382. 1.43 129. 03. 15 ضابطة

 392. 1.72 091. 02. 30 المجموع

لحسابية و االنحرافات المعيارية ( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات ا8)يبين الجدول       
ألداء للمجموعتين التجريبية والضابطة للمجاالت الفرعية لمقياس مهارات المناصرة الذاتية لدى 
الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت، ولمعرفة لمن تعود الفروق بين 

 الجدول التالي يبين هذه النتائج:و  ك المتعدد،المجموعتين تم إجراء تحليل التباين األحادي المشتر 



 اسيوط جامعة – التربية لكلية العلمية المجلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (9) الجدول
تحليل التباين االحادي المشترك المتعدد للمجاالت الفرعية لمقياس مهارات المناصرة الذاتية 

 تعزى للبرنامج التدريبي لدى الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت

المجاالت  المصدر
 الفرعية

ع مجمو 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
(η2) مربع
 ايتا

الوعي الذاتي قبلي 
 )المشترك(

 372. 001. 14.225 546. 1 544. الوعي الذاتي
 190. 027. 5.635 266. 1 266. معرفة الحقوق
 001. 885. 021. 002. 1 003. التواصل
 019. 502. 466. 033. 1 034. القيادة

معرفة الحقوق قبلي 
 )مشترك(
 

 318. 002. 11.214 430. 1 431. الوعي الذاتي
 085. 146. 2.254 107. 1 107. معرفة الحقوق
 034. 375. 821. 064. 1 064. التواصل
 042. 320. 1.029 075. 1 075. القيادة

التواصل قبلي 
 )مشترك(

 000. 944. 005. 000. 1 000. الوعي الذاتي
 059. 233. 1.498 071. 1 071. معرفة الحقوق
 008. 654. 207. 016. 1 016. التواصل
 031. 400. 734. 053. 1 052. القيادة

القيادة قبلي ) 
 المشترك(

 006. 699. 155. 007. 1 005. الوعي الذاتي
 068. 200. 1.734 082. 1 082. معرفة الحقوق
 053. 262. 1.332 106. 1 106. التواصل
 070. 192. 1.798 130. 1 130. القيادة

 البرنامج التدريبي
هوتلينجز تريس= 

0.005 
 1.935ف=

Sig =0.000 

 342. *002. 12.428 476. 1 476. الوعي الذاتي
 328. *002. 11.707 556. 1 555. معرفة الحقوق
 472. *000. 21.490 1.703 1 1.703 التواصل

 476. *000. 21.809 1.583 1 1.582 القيادة

 الخطأ

    038. 24 921. الوعي الذاتي
    049. 24 1.137 معرفة الحقوق
    078. 24 1.902 التواصل
    073. 24 1.740 القيادة

 الكلي

     29 2.781 الوعي الذاتي
     29 2.176 معرفة الحقوق
     29 4.701 التواصل
     29 4.453 القيادة

 0.05حصائيا عند مستوى *دال إ



 فهد فالح الملعبيأ /    لذاتيةمستوى مهارات المناصرة ا
 إبراهيم عبد اهلل الزريقات /ا. د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( أن قيمة "ف" لمجال الوعي الذاتي من مقياس مهارات المناصرة 9يبين  الجدول )
الذاتية لدى الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت تبعا للبرنامج التدريبي 

(، 11.707ي بلغت ) (، وقيمة "ف" لمجال معرفة الحقوق تبعا للبرنامج التدريب12.429بلغت ) 
(، وقيمة "ف" لمجال القيادة 21.490وقيمة "ف" لمجال التواصل تبعا للبرنامج التدريبي بلغت ) 

(، 0.05(، وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )21.809تبعا للبرنامج التدريبي بلغت )
، ومعرفة الحقوق، أي أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت ) الوعي الذاتي

والتواصل، و القيادة( من مقياس مهارات المناصرة الذاتية لدى الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة 
العقلية البسيطة في دولة الكويت تبعا للبرنامج التدريبي، ولمعرفة لمن تعود الفروق في جميع 

 بين هذه النتائج:المجاالت تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة، و الجدول التالي ي
 (10الجدول )

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية للمجاالت الفرعية ) الوعي الذاتي، ومعرفة 
 الحقوق، والتواصل، و القيادة( من مقياس مهارات المناصرة الذاتية تبعا للبرنامج التدريبي

 المعياريالخطأ   المتوسط الحسابي المعدل المجموعة المجاالت الفرعية

 054. 1.832 التجريبية الوعي الذاتي
 053. 1.558 الضابطة

 058. 1.531 التجريبية معرفة الحقوق
 059. 1.237 الضابطة

 077. 1.928 التجريبية التواصل
 076. 1.414 الضابطة

 073. 1.965 التجريبية القيادة
 072. 1.469 الضابطة

حسابية المعدلة جاءت جميعها لصالح المجموعة ( أن المتوسطات ال10يبين الجدول )
مهارات التجريبية بمتوسط حسابي معدل أعلى من الضابطة على جميع مجاالت مقياس 

المناصرة الذاتية لدى الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت تبعا 
ين المجموعتين التجريبية و ، أي انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بللبرنامج التدريبي

الضابطة على جميع مجاالت مقياس مهارات المناصرة الذاتية لدى الطلبة المراهقين ذوي 
اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت تبعا للبرنامج التدريبي، أي أن البرنامج عمل على زيادة 



 اسيوط جامعة – التربية لكلية العلمية المجلة
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ياس لدى المجموعة التجريبية . درجة مهارات المناصرة الذاتية على جميع المجاالت الفرعية للمق
(، 0.341( لمجال  الوعي الذاتي حيث بلغ ) η2ولمعرفة حجم األثر تم حساب مربع ايتا )

%( من التباين في مجال الوعي الذاتي من مقياس المناصرة 34.1وبذلك يمكن القول بأن )
( η2لغ مربع ايتا )الذاتية بين المجموعتين التجريبية و الضابطة يعزى للبرنامج التدريبي، وب

%( من التباين في مجال 32.8(، وبذلك يمكن القول بأن )0.328لمجال  معرفة الحقوق ) 
معرفة الحقوق من مقياس المناصرة الذاتية بين المجموعتين التجريبية و الضابطة يعزى للبرنامج 

%( 47.2أن )(، وبذلك يمكن القول ب0.472( لمجال التواصل ) η2التدريبي، وبلغ مربع ايتا )
من التباين في مجال التواصل من مقياس المناصرة الذاتية بين المجموعتين التجريبية و 

(، وبذلك يمكن 0.476( لمجال القيادة ) η2الضابطة يعزى للبرنامج التدريبي، وبلغ مربع ايتا )
جموعتين %( من التباين في مجال القيادة من مقياس المناصرة الذاتية بين الم47.6القول بأن )

 التجريبية و الضابطة يعزى للبرنامج التدريبي.

مهارات المناصرة الذاتية لدى الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة وللدرجة الكلية لمقياس 
العقلية البسيطة في دولة الكويت تبعا للبرنامج التدريبي، تم استخراج المتوسطات الحسابية 

والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة، والجدول واالنحرافات المعيارية على القياس القبلي 
 التالي يبين هذه النتائج:

 (11الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة 
 المناصرة الذاتية لدى الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطةعلى مقياس 

 المجموعة

 البعدي القبلي العدد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 107. 1.97 213. 44. 15 تجريبية

 258. 1.62 174. 47. 15 ضابطة

 262. 1.79 191. 45. 30 المجموع



 فهد فالح الملعبيأ /    لذاتيةمستوى مهارات المناصرة ا
 إبراهيم عبد اهلل الزريقات /ا. د
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يارية ( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع11يبين الجدول )
ألداء للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مهارات المناصرة الذاتية لدى الطلبة 
المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت، ولمعرفة لمن تعود الفروق بين 

 المجموعتين تم إجراء تحليل التباين األحادي المشترك، والجدول التالي يبين هذه النتائج:

 (12) دولالج

مهارات  للقياس البعدي لمقياس (one- way ANCOVA)نتائج تحليل التباين المشترك 
المناصرة الذاتية لدى الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت تبعا 

 للبرنامج التدريبي

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

ة الدالل

 اإلحصائية

(η2) 

 مربع ايتا

 015. 535. 392. 016. 1 016. القياس القبلي )المشترك(

 459. *000. 22.952 916. 1 916. البرنامج التدريبي

    040. 27 1.078 الخطأ

     29 1.996 الكلي

 ( =0.05*دال إحصائية عند مستوى )

ة الذاتية لدى الطلبة المراهقين ( أن قيمة "ف" لمقياس مهارات المناصر 12يبين الجدول )
ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت تبعا للبرنامج التدريبي بين المجموعتين التجريبية 

(، وهذا يدل 0.05( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 22.952والضابطة بلغ ) 
ذاتية لدى الطلبة المراهقين ذوي على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات المناصرة ال

اإلعاقة العقلية البسيطة بين المجموعتين التجريبية و الضابطة على القياس البعدي تبعا للبرنامج 
التدريبي. ولمعرفة لمن تعود الفروق في مقياس المناصرة الذاتية تم استخراج المتوسطات 

 ئج:الحسابية المعدلة للمقياس والجدول التالي بين هذه النتا
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 (13جدول )
 المناصرة الذاتية تبعا للبرنامج التدريبيالمتوسطات الحسابية المعدلة لمقياس 

 الخطأ  المعياري المتوسط الحسابي المعدل المجموعة

 .051 1.961 التجريبية
 .053 1.612 الضابطة

( أن المتوسط الحسابي المعدل جاء لصالح المجموعة التجريبية 13يبين الجدول )
ط حسابي معدل اعلى من الضابطة على مقياس المناصرة الذاتية، أي انه يوجد فروق بمتوس

ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المناصرة الذاتية تبعا 
ولصالح المجموعة التجريبية، أي أن البرنامج التدريبي عمل على زيادة درجة  للبرنامج التدريبي

 ناصرة الذاتية لدى المجموعة التجريبية، ولمعرفة حجم األثر تم حساب مربع ايتامهارات الم
(η2)   (  45.9 (، وبذلك يمكن القول بأن ) 0.459لمقياس المناصرة الذاتية حيث بلغ%  )

 من التباين في مقياس المناصرة بين المجموعتين التجريبية و الضابطة يعزى للبرنامج التدريبي.
 ج:مناقشة النتائ

 يعرض هذا الجزء من الدراسة مناقشة النتائج التي توصلت اليها وهي منظمة وفقا ألسئلتها:
ما درجة تقديرات المناصرة الذاتية لدى الطلبة مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 
 ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت؟

ديرات المناصرة الذاتية لدى الطلبة ذوي تقاشارت النتائج الى أن المتوسط الكلي لدرجة 
اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت جاء بدرجة متوسطة، في حين جاءت المجاالت الفرعية 
جميعها بدرجة متوسطة، حيث جاء مجال الوعي الذاتي بالرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي 

بدرجة متوسطة، ثم مجال وبدرجة متوسطة، تاله مجال معرفة الحقوق بمتوسط حسابي و 
التواصل وبدرجة متوسطة، في حين جاء مجال القيادة بالرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي 
وبدرجة متوسطة. وربما تعود هذه النتيجة الى طبيعة االعاقة العقلية البسيطة وخصائها القابلة 

            ة المراهقينللتعلم. وايضا ربما تعود الى عامل النضج اذ ان الفئة المستهدفة هي فئ
          وهذا يعني انهم تعرضوا عبر مراحل حياتهم الى خبرات اكسبتهم بعض المهارات. وتتفق

          التي اظهرت ((Mallander et al. 2018درس ماالندر هذه النتائج مع نتائج كل من 
الشخاص. ومع نتائج فين ان القدرة على التعبير عن اآلراء والتفضيالت أمًرا أساسًيا لجميع ا

( التي اهتمت بالتأثير النفسي واالجتماعي لعضوية Fenn and Scior, 2019وسيور )
بروك ورفاقه ودراسة متكرر.  .مجموعة المناصرة الذاتية على األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية

(Brock et al. 2020)  دعم الطالب ذوي اإلعاقات الشديدة. التي اشارت الى ضرورة 
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ما فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات اقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: من
 المناصرة الذاتية لدى الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت؟

اشارت النتائج الى أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت )الوعي 
قوق، والتواصل، والقيادة( من مقياس مهارات المناصرة الذاتية لدى الطلبة الذاتي، ومعرفة الح

المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في دولة الكويت تبعا للبرنامج التدريبي ولصالح افراد 
المجموعة التجريبية. وهذه النتيجة تعود الى طبيعة البرنامج التدريبي الذي تدرب علية افراد 

تجريبية وان االنشطة والتدريبات قد عملت على رفع مستوى المهارات الخاصة المجموعة ال
بالمناصرة الذاتية. كما اساليب التدريس التي تم استخدامها كانت مناسبة لذوي االعاقة العقلية 

ورفاقه كنوتيك ولطبيعة االنشطة التي اشتملها البرنامج. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات 
Knotek et al. 2019))  .التي طورت إطار تدريب تنفيذي لدعم برنامج االستعداد الوظيفي

 (Tilley et al. 2020)( ودراسة تيلي ورفاقها (Curryer et al. 2020ودراسة كورير ورفاقه 
دراسة حول تأثير منظمات المناصرة الذاتية على الرفاهية الذاتية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ارتباط الشعور العالي بالرفاهية الذاتية بسلوكيات ر بها المؤلفون الى العقلية. والتي ايضا اشا
نتاجية عمل وعالقات إيجابية.   اجتماعية أكثر إيجابية، وصحة أفضل، وا 

 واستنادا الى التوصيات فان الباحثان يوصيان:
  ضرورة دراسة مهارات المناصرة الذاتية على عينات وفئات عمرية اوسع من االفراد ذوي

 عاقة العقلية المتوسطة والشديدة.اال
 .االهتمام بتنمية مهارات تقرير المناصرة الذاتية لذوي االعاقة العقلية البسيطة 
  تطبيق البرنامج المستخدم مع الفئات المتوسطة والشديدة من االعاقة العقلية واستقصاء

 مدى فعاليته.
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