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املطتخلص
ىدف البحث الحالي لبناء برنامج إرشادي وفقا لرؤية دى شازر وبيرج في اإلرشاد المختصر
المتمركز حول الحل ،وتعرف فعاليتو في تنمية بعض ميارات تقرير المصير( الوعي بالذات ،تنظيم
الذات ،االستقاللية ،وتخطى العقبات) لدى المراىقين المكفوفين ،إضافة لمعرفة االختالف في فعالية
البرنامج اإلرشادي موضع البحث في تنمية بعض ميارات تقرير المصير لدى أفراد المجموعة
اإلرشادية وفقا لمنوع ،واستمراريتو في تنمية بعض ميارات تقرير المصير أثناء فترة المتابعة ،وكان
عدد أفراد المجموعة اإلرشادية ( )01من الطالب المراىقين المكفوفين الممتحقين بمدرسة النور
لممكفوفين بمحافظة المنيا ،بمتوسط عمري ( ،)0466وانحراف معياري ( ،)16706كما استُخدم

مقياس لميارات تقرير المصير لممراىقين المكفوفين ،إضافة إلى برنامج لإلرشاد المختصر المتمركز
حول الحل (إعداد الباحثة) ،وتوصمت نتائج البحث إلى :إثبات فعالية برنامج اإلرشاد المختصر
المتمركز حول الحل في تنمية بعض ميارات تقرير المصير موضع البحث حيث وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة اإلرشادية في القياسين القبمي والبعدى
عمى أبعاد مقياس ميارات تقرير المصير والدرجة الكمية لصالح القياس البعدى ،إضافة إلى عدم
المستخدم ،كما استمرت
وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في فعالية البرنامج اإلرشادي ُ

فعالية البرنامج اإلرشادي أثناء فترة المتابعة ،وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة.

الكممات المفتاحية :اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل ،ميارات تقرير المصير ،المراىقون
المكفوفون.
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............................................ فعالية اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تنمية بعض مهارات تقرير المصير
The Effectiveness of Solution-Focused Brief Counseling in developing
some Self- Determination Skills among Blind Adolescents
Prepared by
Dr. Nahla Farg Ali Al-Shafey
Associate Professor of Mental Health
Faculty of Education - Minia University
Abstract
The present study aimed at designing a counseling program according to
De-Shazer and Berg 's vision in solution-focused brief counseling, identifying
its effectiveness in developing some self-determination skills (self-awareness,
self-regulation, autonomy and Overcome Obstacles), as well as identifying the
difference in the effectiveness of the used program in developing some selfdetermination skills for the counseling group according to sex and its
continuity in developing some self-determination skills in the follow-up period.
The counseling group consisted of (10) blind adolescents in Alnour school for
blinds, Minia governorate, with age average (16.8) years, and a standard
deviation (0.918). The study tools included the self-determination skills scale
for blind adolescents and the counseling program designed by the researcher.
The study concluded that the solution-focused brief counseling program is
effective in developing some self-determination skills as there are statistically
significant differences between score ranks average of individuals of the
counseling group in pre-and post measurements on dimensions selfdetermination skills scale and total score favoring post measurement. There are
no statistically significant sex differences in the effectiveness of the used
program. In addition, results revealed that the effectiveness of the counseling
program continued in the follow-up period relying on the use of proper
statistical tests.
Key words: Solution-Focused Brief Counseling, Self- Determination Skills, Blind
Adolescents.
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املقدمة
ال شك أن فترة المراىقة تُعد أحدد المراحدل االنتقاليدة الحرجدة والميمدة فدي حيداة الجميدع بمدا فدييم

األفراد ذوى اإلعاقدة ،والتدي يواجيدون فييدا مجموعدة مدن التتيدرات الفسديولوجية والنفسدية واالجتماعيدة
التددي تفددرض عمددييم متطمبددات عدددة؛ تجعميددم فددي حاجددة لمقدددرة عمددى تحمددل المسددئولية واالسددتقاللية
ددر لمدددا قدددد يواجيوندددو مدددن مصددداعب
واتخددداذ القددد اررات المناسدددبة ،وخاصدددة األفدددراد المكفدددوفين مدددنيم نظد ًا
وتحديات مختمفة حيدث مدا تفرضدو عمدييم مرحمدة النمدو حيًندا ،واعداقتيم البصدرية أحياندا أخدرى ،فضدال

عن المجتمع بكل ما يزخر بو من صراعات وعقبدات؛ األمدر الدذي قدد يجعدل مدن امدتالك ميدارات تقريدر
دروريا لتمددك الطاقددات البندداءة التددي يمكددن االسددتفادة منيددا واسددتتالليا فددي
مطمب دا أساسد ًديا وضد ً
المصددير ً
تنميددة المجتمددع ورقيددو ،وذلددك بإرشددادىم بطريقددة تمكددنيم مددن االنتقددال الندداجح إلددى مرحمددة الشددباب،

وتجعميددم قددادرين عمددى إدارة ذواتيددم والتخطدديط لحيدداتيم والدددفاع عددن أنفسدديم واحتياجدداتيم ،وم دن ثددم
مواصمة كفاحيم والتتمب عمى معوقاتيم ،وصوال لتحقيق حياة ىانئة ومستقرة.

فُيعد تقرير المصدير  *Self-determinationمدن أكثدر المفداىيم الحديثدة تدداوالً وأىميدة خاصدة

في مجدال التربيدة الخاصدة وتهىيدل األفدراد ذوى اإلعاقدة ومدنيم المكفدوفين؛ حيدث يتمثدل فدي قددرة الفدرد
عمدى أن يكدون المسديطر والمحدرك الرئيسدي لمجريدات حياتددو ،وذلدك مدن خدالل امتالكدو لمميدارات التددي

تسددمح لددو بتحقيددق أىدافددو ورهباتددو بالطريقددة التددي يختارىددا ،وتتدديح لددو فرصددة المشدداركة بمسددئولية
ونشاط في أموره الخاصة ،والشعور بالحريدة وتحمدل المخداطر ومجابيتيدا ( & Morgan, Bixler,
 ،)McNamara, 2002,1فيكددون الشددخص الممتمددك لتمددك الميددارات قدداد ار عمددى عدديش حياتددو وفقددا
الختياراتدددو بمدددا يتفدددق مدددع قيمدددة ورهباتدددو وقدراتدددو الذاتيدددة ( &

Turnbull, Turnbull,

 ،)Wehmeyer, 2010, 500وكددذلك متحكمددا فددي م دوارده وموجيددا ليددا دون أي تحكددم أو تددهثير
خارجي (جمعة فاروق حممي فرهمى.)255 ،8105 ،
كمددا تعتبددر ميددارات تقريددر المصددير أيضددا مددن أبددرز القضددايا ذات األىميددة االجتماعيددة والنفسددية،
حيدددث مسددداعدة األفدددراد ذوى اإلعاقدددة عمدددى التخطددديط الموجدددو ذاتيدددا ( Wehmeyer, Parent,
 ،)Lattimore, Obremski, & Poston , 2009, 2وفيدم نقداط القدوة والضدعف الشخصدية،
والتمكن من اختيار الميام التعميمية المناسدبة ،والحصدول عمدى الوظدائف المالئمدة (تركدي بدن عبدد اه
* يصطهح  Self-determinationتزجى فٍ بعض انذراصاث انعزبُت "تقزَز انذاث" ،بُنًا تناونته بعض انذراصاث األخزي
"تقزَز انًصُز" ،وقذ اعتًذث انباحثت عهً انًصطهح انًتزجى "تقزَز انًصُز" وفقا نًحذداته وتعزَفاته انًختهفت انتٍ
تعكش هذا انًفهىو ،وكذنك تفزَقا بُنه وبُن يفهىو انتقزَز انذاتٍ "."Self report
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سميمان القرينى  ،)075 ،8105،وكذلك مساىمتيا في تطدوير فداعميتيم الذاتيدة وزيدادة قددرتيم عمدى
المواجية اإليجابية (.) Mumbardó-Adam, Guàrdia-Olmos, & Giné, 2018, 242
داجز نفسد ًديا بددين الفددرد وبيئتددو؛ نظد ًادر لتددهثيره
وحيددث إن كددف البصددر عمددى وجددو الخصددوص يمثددل حد ًا

السددمبي عمددى سددموكو االجتمدداعي؛ األمددر الددذي قددد ينددتج عنددو كثيددر مددن الصددعوبات سدواء فددي عمميددات
النمو ،أو فدي اكتسداب الميدارات الالزمدة لتحقيدق االسدتقاللية والشدعور باالكتفداء الدذاتي (عبدد المطمدب
أمين القريطى.) 170 ،8113 ،
وبمدددا إن مكفدددوفي البصدددر ليدددم خصدددائص نفسدددية مختمفدددة– نظددد ار لمدددا تفرضدددو عمدددييم إعددداقتيم
البصدرية مددن قيدود– حيددث تقدددير الدذات المددنخفض وصددعوبة تحمدل المسددئولية وتدددنى الثقدة فددي القدددرة
عمى إدارة الشدئون الذاتيدة ( )Konarska, 2003, 55والصدراع بدين االعتماديدة واالسدتقاللية (آمدال
عبددد السددميع مميجددى باظددو)2 ،8117 ،؛ لددذا فددإن تعزيددز وتنميددة ميددارات تقريددر المصددير لدددييم يكددون
عمى قدر من األىمية لما لذلك من تدهثير مباشدر وايجدابي فدي تقدبميم لدذواتيم واحتراميدا ،حيدث تمكدنيم
من االنخدراط الموجدو نحدو تحقيدق أىددافيم ،وتنظديم ذاتيدم والعديش بصدورة أكثدر اسدتقاللية ( Levin
 ،)& Rotheram-Fuller, 2011, 351وتحقيدق المناصدرة الذاتيدة واإلحسداس بالرضدا عدن الحيداة
كمددددا بنتددددائج دراسددددة كددددل مددددن (آمددددال أبددددوداود  ،وجمددددال الخطيددددب 8105،؛ جمعددددة فدددداروق حممددددي
فرهمى.)8105،
كمددا أنددو بددالرهم مددن أىميددة ذلددك الموضددوع لدددى فئددة المكفددوفين إال أنددو لددم يمددق االىتمددام الكددافي
بالبحدددث والدراسدددة لددددى ىدددؤالء األفدددراد ،وىدددذا مدددا أكدددده كدددل مدددن قمدددر وماركوسدددكى ( &Cmar
 )Markoski, 2019فدي نتدائج دراسدتيما ،وذلدك سدواء بدراسدة تمدك الميدارات بشدكل عدام أو بمجدال
تنميتيا وتطويرىا لدى ىدؤالء المكفدوفين بشدكل خداص؛ بيددف الوصدول بيدم لتحقيدق الصدحة النفسدية
واإلنجاز التعميمي واألكاديمي المنشود.
وعميددو تبددرز أىميددة اإلرشدداد النفسددي ويتضددح دوره فددي تنميددة مثددل تمددك الميددارات باعتبارىددا أحددد
العوامددل التددي قددد تسدديم فددي الوصددول بددالفرد الكفيددف إلدى تحقيددق الددذات والتوافددق النفسددي واالجتمدداعي
والميني؛ ومن ثم الوصول إلى مستوى جيد من الصحة النفسية والسعادة واليناء.
دبيا مددن اإلرشدداد
وحيددث إن اإلرشدداد المختصددر المتمركددز حددول الحددل والددذي ُيع دد نمطً دا حددديثًا نسد ً

النفسددي يتميددز بسدديولة التطبيددق والفعاليددة فددي التعامددل مددع مشددكالت الحيدداة اليوميددة ،والتركيددز عمددى
الحاضددر والتطمددع لممسددتقبل دون اسددتنزاف الوقددت فددي الماضددي (عبددد المنصددف حسددن عمددى رش دوان،
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ومحمد بن مسدفر عمدى القرندي ،)805 ،8112 ،وكدذلك بالمنيجيدة اإليجابيدة التدي تركدز عمدى الرؤيدة
التفاؤليددة لمعمددالء واإليمددان بقدددراتيم الذاتيددة ( ،)Kim, 2008,107وتيدددف إلددى مسدداعدتيم عمدددى
اكتشدداف جوانددب القددوة بددداخميم ،وزيددادة وعددييم بالقدددرة عمددى التتييددر اإليجددابي؛ مددن خددالل خمددق األمددل
والتفاؤل لدييم ،والتركيز عمدى الجواندب اإليجابيدة وتجدارب النجداح السدابقة بددال مدن االىتمدام بالجواندب
السددمبية والبحددث فددي تجددارب الفشددل ،وصدوال إليجدداد الطددرق الفعالددة لحددل مشددكالتيم ،والتوجددو بطريقددة
صحيحة نحوىدا (Surana, 2013,187؛ شدادي محمدد السديد أبدو السدعود ،)07 ،8103 ،لدذا فيدو
قددد يكددون إرشددادا مالئمددا ومناسددبا لمتعامددل مددع ىدؤالء المكفددوفين ومسدداعدتيم فددي تنميددة تمددك الميددارات
لدييم.
ىذا باإلضافة إلى أن اإلرشداد المختصدر المتمركدز حدول الحدل قدد حظدي أيضدا باىتمدام كثيدر مدن
الباحثين والمعالجين النفسيين وذلك ما دفعيم إلدى محاولدة دراسدتو ،فقدد ثبدت فعاليتدو فدي خفدض كثيدر
مددددن االضددددطرابات والمشددددكالت النفسددددية واألكاديميددددة واألسددددرية ،وذلددددك لدددددى األفددددراد العدددداديين وذوى
االحتياجدات الخاصدة ،مثددل :الصدعوبات اإلدراكيدة ،اضددطرابات الندوم والشديية ،مشدداعر القمدق واالكتئدداب
والضدديق النفسددي ،جمددد الددذات ،اإلنيدداك الزواجددى ،إدمددان الكحوليددات ،مشددكالت البيئددة الصددفية ،وقمددق
االمتحدان ( ;Newsome, 2005; Cepukiene & Pakrosnis, 2011; Murphy, 2013
Badakhshan, 2015; Carrera, Cabero, González, Rodríguez, García,
Hernández & Manjón, 2016; Creswell,Violato, Fairbanks,White,
; Parkinson, Abitabile, Leidi, & Cooper, 2017; Altundağ & Bulut, 2019
 ،)Suitt, Geraldo, Estay, & Franklin, 2019وكدذلك ثُبدت فعاليتدو أيضدا فدي تنميدة بعدض
الميددارات والسددموكيات والمشدداعر اإليجابيددة ،مثددل :كفدداءة وتقدددير الددذات ،الشددعور باألمددل ،الميدددارات
االجتماعيدددة ،إدارة التضدددب ،توجيدددات أىدددداف اإلنجددداز ،تنظددديم الدددذات ،اإلنجددداز األكددداديمي ،ميدددارات
التخطيط لالمتحانات وادارة الضتوط األكاديميدة ،أسداليب المواجيدة اإليجابيدة ،اإلحسداس بجدودة الحيداة
والمرونددة النفسددية ( ;Leggett, 2004; Smith, 2005; Seidel & Hedley, 2008
& Saadatzaade & Khalili, 2012; Connell, 2014; Roeden, Maaskant,
;Curfs, 2014; Reddy, Thirumoorthy, Vijayalakshmi, & Hamza, 2015
)Cepukiene, Pakrosnis & Ulinskaite, 2018; Rose &Ishak, 2019؛ األمدر الدذي
يؤكد عمى أندو إرشدادا فعداالً بنتدائج واعددة ،وذا فعاليدة لالسدتخدام مدع المشدكالت التدي قدد تعدوق النمدو
النفسي واالجتماعي لمفئات المختمفة من األفراد وخاصة ذوى اإلعاقة منيم.
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وعميددو فددإن بحددث ودراسددة موضددوع تنميددة ميددارات تقريددر المصددير لدددى المكفددوفين يعددد مددن أىددم
دديا يسددتثير
المالمددح البحثيددة الجددديرة بالمالحظددة والدراسددة التجريبيددة؛ باعتبددار أن العددوق البصددري تحد ً

الحاجدددة المدددتالك الميدددارات التدددي تسددداعد عمدددى إدارة الحيددداة الذاتيدددة والتصددددي لممشدددكالت والضدددتوط

الحياتيددة؛ بيدددف إعددداد أفدراد قددادرين عمددى النيددوض بددالمجتمع والمسدداىمة فددي رقيددو؛ وذلددك فددي ضددوء
آليات أسموب جديد نسبيا متمثال في اإلرشاد المختصر المتمركدز حدول الحدل والدذي يعتمدد عمدى تزويدد
الفددرد بنظددام يسددتطيع مددن خاللددو زيددادة القددوى الشخصددية بددالتركيز عم دى الوسددائل الفعالددة والناجحددة؛
ُليصددبح لددو مددنيج واتجدداه جديددد فددي الحيدداة وتحدددياتيا ،وخاصددة فددي مرحمددة ليددا مددن األىميددة النفسددية
والتربوية واالجتماعية ما يجعميا جديرة بدهن تكدون موضدوع اىتمدام البداحثين أال وىدى مرحمدة المراىقدة،

وذلك ما ييدف إليو البحث الحالي.

مػللة البخث:
تتضح مشكمة البحث الحالي في كونيا تركز الضوء عمى فئة ميمة من المجتمع وىم الطالب
المكفوفون؛ لما قد يمثمونو من قوة بشرية منتجة؛ وما إلعدادىم النفسي والميني واأل كاديمي من
دور ميم وانعكاسات جوىرية عمى تقدم المجتمع ورقيو ،وفى ضوء مالحظة الباحثة لبعض الطالب
المراىقين المكفوفين – أثناء إشرافيا عمى التدريب الميداني لطالب الدبموم الميني– بمدرسة النور
لممكفوفين بالمنيا ،ومن خالل القيام ببعض المقابالت الشخصية معيم  ،قد الحظت أن ىؤالء
الطالب يمتمكون عديد من القدرات واإلمكانات إال أن ىذه القدرات قد تشوه معالميا نتيجة افتقار
معظميم لمميارات األساسية التي قد تسيل من تقرير مصيرىم؛ حيث معاناتيم من الصعوبة في
تحديد رهباتيم واحتياجاتيم أو التعبير عنيا؛ مما يشير إلى نقص الوعي الذاتي لدييم ،وكذلك ما بدا
عمييم من ضعف في القدرة عمى إيجاد الطرق المناسبة لحل مشكالتيم وتحديد وتقييم أىدافيم،
فضال عن افتقارىم إلمكانية اتخاذ الق اررات المناسبة ،بل واعتمادىم عمى اآلخرين وبشكل ممحوظ في
معظم اختياراتيم وق ارراتيم اليومية ،وأيضا في المطالبة والدفاع عن حقوقيم الخاصة؛ األمر الذي قد
يؤثر سمبا عمى شخصية الطالب الكفيف وصحتو النفسية وقدرتو عمى اإلنجاز ،وىذا ما يؤيده
التراث السيكولوجي المتمثل في األطر النظرية والدراسات السابقة؛ فتتفق نتائج دراسة كل من
( ;Robinson & Lieberman, 2004; Agran, Hong, & Blankenship,2007
 )Cmar& Markoski,2019عمى أن مشكمة تدنى مستوى ميارات تقرير المصير من
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شيوعا لدى الطالب المكفوفين حيث افتقارىم لمفرص المتكافئة والمناسبة
أكثر المشكالت
ً
لممارسة تمك الميارات وحاجتيم لتنميتيا.

ىذا وبما إن امتالك ميارات تقرير المصير يعد من المكونات الميمة في تهىيل المراىقين
ذوى اإلعاقة بوجو عام والمكفوفين منيم عمى وجو الخصوص؛ لما لو من آثار إيجابية عمى
النمو الشخصي والنفسي واألكاديمي ليم ،حيث أكدت نتائج دراسة مالي ونيفين ( Malian
أساسيا لالنتقال الناجح والسمس
 )&Nevin, 2002عمى أن امتالك تمك الميارات يعد شرطا
ً
ميما في التهثير اإليجابي عمى نتائج ما بعد التخرج ،وتحقيق
لمرحمة الرشد ،كما يعمب ًا
دور ً
التكيف الفعال مع السياقات االجتماعية المختمفة ،وكذلك أشار جيميس ()Gillis, 2011, 6
إلى أن التمتع بتمك الميارات قد يجعميم أكثر قدرة عمى التعبير عن حاجاتيم ،وأكثر إمكانية
لممحافظة عمى أعماليم ،وأيضا أكثر استعدادا إلقامة العالقات اإليجابية مع من حوليم،
وصوال لتحقيق جودة حياة أفضل ،فضال عما أضافو فميكسر وزمالءه ( Flexer, Baer,
أيضا
 )Luft, & Simmons, 2013, 187بهن تنمية وتعمم ميارات تقرير المصير قد يؤدى ً

إلى خفض الممارسات السموكية السمبية ،وزيادة الدافعية لألداء الجيد ،ورفع مستوى
اإلنتاجية.
ىذا باإلضافة إلى ما قد تكسبو أيضا تمك الميارات من نتائج إيجابية في المجال
التعميمي؛ حيث أكدت نتائج دراسة ليتاليان وزمال ئو ( Litalien, Morin, Gagné,
 )Vallerand, Losier, & Ryan, 2017عمى أن األفراد الذين يتميزون بالمستويات
المرتفعة لميارات تقرير المصير يكونون أكثر شعو ار بالرضا عن الدراسة ولدييم مستويات
مرتفعة من الحيوية األكاديمية وأقل ميال لمتسرب الدراسي ،وأكدت أيضا نتائج دراسة كل
من(Erickson, Noonan, Zheng, & Brussow, 2015; Yu & Levesque-
 )Bristol, 2020عمى إن امتالك تمك الميارات قد يعزز من القدرة عمى تحديد األىداف
األكاديمية ووضع الخطط المستقبمية ،ومن ثم الوصول لممعدالت مرتفعة من اإلنجاز
األكاديمي.
كل ذلك قد يجعل ىناك حاجة ماسة إلى محاولة دراسة موضوع ميارات تقرير المصير خاصة
لدى المراىقين المكفوفين مع االىتمام بضرورة تنميتيا باستخدام التدخالت اإلرشادية المالئمة ،وذلك
ما أشار إليو أيضاً كل من ( The Center of the State of California Studies, 2014,
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 )73; Cmar& Markoski, 2019, 100من حيث أىمية تقديم البرامج والخدمات والفرص
الكافية التي من شهنيا تنمية وتطوير ميارات تقرير المصير لدى المكفوفين ،وذلك في ضوء ما
واجيوه من قيود عمى المستوى األسرى والمدرسي؛ لموصول بيم لالستمتاع بحياة ذاتية التوجو
وذات جودة عالية.
ميما في التهثير اإليجابي عمى العميل بقصد إحداث
دور
وحيث إن لإلرشاد النفسي ًا
ً
تتيرات جوىرية في شخصيتو تساعده عمى التخفيف من معاناتو ،بل وتزيد من كفاءتو
الشخصية وفعاليتو االجتماعية (إبراىيم محمود بدر ،)076 ،8108 ،وما لإلرشاد المختصر
المتمركز حول الحل بوجو خاص من أىمية ودور فعال في تيسير عممية التتيير حيث إمكانية
إشباع حاجة الفرد لمحكم الذاتي والتحكم بحياتو ( Biggs & Flett, 2005, 14; Bannink,
 ، )2007, 87بتتيير تصوره ومنظوره نحو مشكالتو ،واعادة تهطير أفكاره ،واكسابو رؤية مختمفة
ألمور حياتو بالتركيز عمى استثناءاتيا ،وتميز القوى الشخصية واستتالليا لتحقيق المزيد من
المرونة المعرفية وتنمية الكفاءة في إيجاد الحمول اإلبداعية ( ،)Williams, 2019, 19, 25وبما
إن ذلك يعد من المتطمبات الداعمة لميارات تقرير المصير؛ لذا فيناك مناسبة بين ىذا األسموب
اإلرشادي وبين مشكمة البحث الحالي والمتمثمة في انخفاض مستوى ميارات تقرير المصير لدى
الطالب من المراىقين المكفوفين.
كما إنو بالرهم من الحساسية الشديدة ليذا المتتير بالنسبة لفئة المكفوفين خاصة في
المراحل االنتقالية من العمر؛ نظ ار لكونو من العوامل المؤثرة في مدى توافقيم وانجازىم،
وكذلك مناسبة اإل رشاد المختصر المتمركز حول الحل لمتعامل معو من حيث أسسو ومبادئو
وفنياتو ،إال أنو ال توجد دراسات عربية أو أجنبية – في حدود عمم الباحثة – حاولت االىتمام
بالمساعدة عمى تنمية تمك الميارات لدييم من خالل اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل،
ىذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ندرة الدراسات اإلرشادية – في حدود اطالع الباحثة – التي
تناولت تنمية ميارات تقرير المصير باستخدام طرق إرشادية مختمفة لدى األفراد بشكل عام،
أو أي من الفئات الخاصة؛ ومن ثم تنبع أىمية وضرورة القيام بالبحث الحالي لسد ىذه
الفجوة.
داء عمددى مددا سددبق يمكددن بمددورة مشددكمة البحددث فددي إثارتيددا لعدددد مددن األسددئمة البحثيددة
وبند ً

تسعى لإلجابة عنيا ،وىى:
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 .0مددا فعاليددة برنددامج اإلرشدداد المختصددر المتمركددز ح دول الحددل فددي تنميددة بعددض ميددارات تقريددر
المصير لدى أفراد المجموعة اإلرشادية ؟
 .8ىل تختمف فعاليدة برندامج اإلرشداد المختصدر المتمركدز حدول الحدل فدي تنميدة بعدض ميدارات
تقرير المصير لدى أفراد المجموعة اإلرشادية باختالف النوع؟
 .1ىددل تسددتمر فعاليددة البرنددامج اإلرشددادي المختصددر المتمركددز حددول الحددل فددي تنميددة بعددض
ميارات تقرير المصير لدى أفراد المجموعة اإلرشدادية بعدد فتدرة المتابعدة( مدرور شديرين مدن
انتياء البرنامج اإلرشادي) ؟

أٍداف البخث:
ىدف البحث الحالي إلى تعرف ما يمي :
 .0فعاليدددة برندددامج اإلرشددداد المختصدددر المتمركدددز حدددول الحدددل فدددي تنميدددة بعدددض ميدددارات تقريدددر
المصير لدى أفراد المجموعة اإلرشادية.
 .8االختالف بين الجنسين في فعالية برنامج اإلرشاد المختصدر المتمركدز حدول الحدل فدي تنميدة
بعض ميارات تقرير المصير لدى أفراد المجموعة اإلرشادية.
 .1اسددتمرارية فعاليددة برنددامج اإلرشدداد المختصددر المتمركددز حددول الحددل فددي تنميددة بعددض ميددارات
تقرير المصير لدى أفراد المجموعة اإلرشادية بعد فترة المتابعة.

أٍنية البخث:
تتمثل أىمية البحث في:

أ -األٍنية اليظسية:
 .0تقديم إطار نظري يتضمن وجيات النظر المختمفة حول مفيوم ميارات تقرير المصير
كهحد المفاىيم بالتة األىمية – وفقا لما أقرتو التشريعات والقوانين الخاصة باألفراد ذوى
اإلعاقة وخاصة مكفوفي البصر منيم– والذي يعبر عن حقيم في رسم خارطة مستقبميم
باستقاللية ،مع تحديد أىم أبعاده (مياراتو) لدى المراىقين المكفوفين؛ األمر الذي يفتح
المجال أمام عديد من الدراسات األخرى.
 .8محاولة إثراء الجانب المعرفي من خالل تقديم المزيد من المعمومات حول اإلرشاد
المختصر المتمركز حول الحل ،حيث إنو من المالحظ قمة الدراسات – في حدود عمم
الباحثة– التي تناولتو كطريقة إرشادية.
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 .1أىمية الفئة التي تناوليا البحث الحالي ،وىى الطالب المكفوفون فيم نسبة ال ُيستيان
بيا من أبناء المجتمع ،وكذلك أىمية المرحمة العمرية التي تتعرض ليا ،وىى مرحمة
المراىقة فمن خالل االىتمام بطبيعة تمك المرحمة ومحاولة مساعدة ىؤالء الطالب عمى
تنمية ميارات تقرير المصير لدييم؛ قد ينعكس ذلك عمى تطور شخصياتيم بصورة
إيجابية.

ب-

األٍنية التطبيقية:

المعد في البحث الحالي في عديد من األهراض البحثية
 .0اإلفادة من المقياس والبرنامج ُ
والتطبيقية ،وكذلك في المؤسسات التعميمية والتهىيمية.
 .8مساعدة المعممين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين في وضع خطط منظمة لتنمية
ميارات تقرير المصير لدى الطالب المكفوفين.
 .1االستفادة من نتائج البحث الحالي حيث إن تنمية ميارات تقرير المصير لدى المكفوفين
قد تسيم في تحقيق التوافق والفاعمية النفسية لدييم؛ مما يؤثر إيجابيا عمى مستوى
إنتاجيتيم؛ األمر الذي يدفع القائمين عمى رعايتيم إلى تعميم البرنامج عمى عينات أخرى
من الطالب.

املطصطلخا اإلجسائية للبخث:
أ – اإلزغاد املختطصس املتنسكص حول احلل ): Solution-Focused Brief Counseling(SFBC
يمثل اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل نوعا إرشاديا حديثا نسبيا يتبدع فمسدفة مدا بعدد الحداثدة
يقدوم عمدى وجيدة نظدر دى شدازر وبيدرج  De-Shazer& Bergفدي التعامدل مدع الظدواىر النفسدية،
حيددث ييددتم بالحاضددر والتوجددو المتفائددل نحددو المسددتقبل بتفعيددل حددديث الحددل بدددال مددن حددديث المشددكمة،
وتنمية االنفعداالت اإليجابيدة ،إذ يركدز عمدى االسدتثناءات واستحضدار جواندب القدوة والمدوارد الذاتيدة مدع
توجيييدا لتحقيددق األىددداف ،وبندداء الحمددول الخاصددة وتضدمينيا داخددل خريطددة ذىنيددة ومتابعددة تنفيددذىا؛
بيدف إحداث التتييدرات اإليجابيدة البسديطة والواقعيدة التدي مدا تمبدث أن تعمدم إلدى الجواندب األخدرى فدي
حيددداة العميدددل وصدددوال لتحقيدددق اإلنجدددازات الكبيدددرة ،وذلدددك باالعتمددداد عمدددى ميدددارات المحادثدددة والحدددوار
واالستماع لمعميل من خالل تفعيل فنياتو المختمفة.
ويقصددد باإلرشدداد المختصددر المتمركددز حددول الحددل إجرائيددا فددي البحددث الحددالي :بهنددو أحددد األسدداليب
اإلرشددادية المسددتيدف مددن خالليددا تنميددة بعددض ميددارات تقريددر المصددير لدددى الم دراىقين المكفددوفين،
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حيددث مسدداعدتيم عمددى الددوعي بالددذات وتنظدديم الددذات واالسددتقاللية وتخطددى العقبددات بفاعميددة ،وذلددك
بإعددداد وتطبيددق مجموعددة مددن الجمسددات اإلرشددادية فددي ضددوء األسددس النظريددة واألسدداليب الفنيددة التددي
ائيدا
قدميا كل من "دى شازر" و"بيرج" في نظرية اإلرشاد المختصر المتمركدز حدول الحدل ،وتحددد إجر ً

فددي ىددذا البحددث بالفنيددات المختددارة كهسددئمة المقيدداس ،واالسددتثناءات ،والمجددامالت ،والخريطددة الذىنيددة،
وس دؤال المعج دزة ،واالسددتراحة ،والميددام المنزليددة ،وكددذلك بعدددد الجمسددات ،واألنشددطة المتضددمنة فييددا،
واجراءات تطبيق البرنامج.
ب -مَــازا رقسيــس املطص ـ ُ :Self- Determination Skillsعددرف تقريددر المصددير فددي
قدداموس عمددم الددنفس لمجمعيددة األمريكيددة لعمددم الددنفس بهنددو إمكانيددة التصددرف دون أي تدددخل أو
تهثير خارجي وهير مبرر من اآلخرين؛ بما يحسدن مدن حالدة الفدرد ،متضدمنا القددرة عمدى صدنع
الق اررات الفعالدة ،وحدل المشدكالت ،وادارة الدذات والددفاع عنيدا (،)VandenBos,2015, 954
وتُعّرف الباحثة ميارات تقرير المصير في البحث الحالي بهنيا :مزيج مدن الميدارات التدي تمكدن
المراىددق الكفيددف مددن السدديطرة عمددى حياتددو ومسددتقبمو بحيددث يكددون ىددو المددتحكم األول بيمددا؛
فيستطيع عديش حياتدو بشدكل أكثدر اسدتقاللية ،مدن خدالل وعيدو بنقداط القدوة والضدعف الذاتيدة،
وتحديدددد أىدافدددو فدددي ضدددوء التفضددديالت واالىتمامدددات الشخصدددية وتحقيقيدددا ،مدددع مراقبدددة أداءه
وتقييمدو ،والتصدرف المالئدم وفقددا الختياراتدو ،وكدذلك اتخداذ القد اررات المناسدبة ،والتخطدي الفعددال
ائيدا فددي ىددذا البحددث بمجمددوع الدددرجات التددي
لمعقبددات ومجابيتيددا ،وتقدداس ميددارات تقريددر المصددير إجر ً

يحصل عمييا الطالب المكفوف عمى مقياس ميارات تقرير المصدير المسدتخدم فدي البحدث الحدالي ،فدي

ضوء أربعة أبعاد ،ىدي :ميدارة الدوعي بالدذات ،ميدارة تنظديم الدذات ،ميدارة االسدتقاللية ،وميدارة تخطدى
العقبات ،وقد تم تحديدىا كما يمي:

 -0مَــاز الــوعي بالــرا

 :Self-Awareness Skillىددي قدددرة الكفيددف عمددى معرفددة ذاتددو

وفيميددا حيددث تحديددد رهباتددو وادراك مشدداعره وسددموكياتو وقيمددو الذاتيددة ،وواقعيددة قدراتدددو
وامكاناتو بتحديد نقاط القوة والضعف الشخصية.

 -8مَــاز ريظــيه الــرا

 :Self-Regulation Skillىددي قدددرة الكفيددف عمددى وضددع أىدافددو

والتخطيط ليا ثم تطبيقيا وتقيديم نتائجيدا واجدراء التعدديالت وتطويرىدا ،مدع التنظديم الجيددة
لموقت ،وتقييم وتعزيز الذات.
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 -1مَـاز اسضـتق لية  :Autonomy Skillوىدى قددرة الكفيدف عمدى القيدام بالسدموكيات التددي
تعبر عن اختياراتدو ،وامكانيدة التعبيدر عدن آراءه ،واتخداذ ق ارراتدو ،والمسدئولية والمبدادرة فدي
النشاطات المختمفة.

 -2مَاز ختطـى العقبـا

 :Overcome Obstacles Skillوىدى قددرة الكفيدف عمدى تحددى

المواقدددف الصدددعبة ومواجيدددة العثدددرات وعددددم االستسدددالم ليدددا ،بالبحدددث عدددن اإليجابيدددات،
والمواجية الفعالة باإلدارة السميمة لمموقف ،والتحمي بالتروي واألمل.
ج -املساٍقــوٌ امللفوفــوٌ ُ :Blind Adolescentsعددرف العمددى فددى معجددم عمددم الددنفس والطددب

النفسى بعدم القدرة عمى الرؤية أو استقبال المثيرات البصرية ،ويحددد بدهن تكدون قدوة اإلبصدار مسداوية
 811/81فددى العددين األفضددل مددع اسددتخدام الوسددائل المصددححة لإلبصددار (جددابر عبددد الحميددد جددابر،
وعالء الددين كفدافى ،)215-214 ،0767،وتحددد الباحثدة المدراىقين المكفدوفين فدى البحدث الحدالى:
بدهنيم طدالب المرحمدة الثانويددة الدذين فقددوا البصدر كميدة مندذ الدوالدة أو قبدل سددن الخامسدة ،وتقدل حدددة
إبصددارىم عددن  811/81قدددما (أي  41/4مت درا) أو أقددل ،فددي العينددين معددا أو فددي العددين األقددوى بعددد
التصدددحيح بالنظدددارات الطبيدددة ،ويتعدددين عمدددييم االعتمددداد عمدددى حواسددديم األخدددرى فدددي حيددداتيم اليوميدددة
وتعمميم.

حمددا البخث:
تحدد البحث الحالي بمحددات :بشرية متمثمة في عينة إرشادية قواميا ( )01طالب من
المراىقين المكفوفين بمتوسط عمري ( )0466سنة ،ومكانية متمثمة في مدرسة النور لممكفوفين
بالمنيا ،وزمانية حيث تم تطبيق البرنامج اإلرشادي في الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي
8181/8107م ،وتم التطبيق التتبعى بعد شيرين من انتياء تطبيق البرنامج ،وكذلك منيجية
أيضا بهدواتيا المتمثمة في مقياس ميارات تقرير
حيث استخدام المنيج شبة التجريبي ،وتحددت ً
المصير لممكفوفين ،وبرنامج اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل (إعداد الباحثة).
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اإلطاز اليظسي:
يركز اإلطار النظري في البحدث الحدالي عمدى متتيدرين أساسديين ىمدا ( اإل رشداد المختصدر
المتمركز حول الحل ،وميارات تقرير المصير) ،وفيما يمي تفصيل لذلك:
أوال– اإلرشدددداد المختصددددر المتمركددددز حددددول الحددددل)SFBC) :

Solution-Focused Brief

:Counseling

مفَوو اإلزغاد املختطصس املتنسكص حول احلل:
وفيمدددا يمدددي سدددوف تسدددتعرض الباحثدددة بعدددض التعريفدددات حدددول مفيدددوم اإلرشددداد المختصدددر
المتمركز حول الحل ،ومنيا ما يمي:
يعتبر اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل نمطا إرشاديا حديثا نسبيا طدوره كدل مدن سدتيف دى
شدازر  Steve de- shazerوزوجتدو إنسدوكيم بيدرج  Insoo Kim Bergبالتعداون مدع زمالئيمدا
لعالج المشكالت األسرية ،ثم توالت الجيود فدي تطدويره إلدى أن انتشدر فدي عديدد مدن مجداالت اإلرشداد
والعالج النفسدي( ،)Biggs & Flett, 2005,13وىدو يتبدع فمسدفة مدا بعدد الحداثدة Postmodern
 Approachesوالتي تنظر لمحقيقة والواقع كوجيات نظدر مرتبطدة بالسدياق ومسدار التداري  ،ولديس
كحقدددائق موضدددوعية ثابتدددة ال تتتيدددر ،حيدددث نشددده فدددي ضدددوء النظريدددة البنائيدددة االجتماعيدددة Social
 Constructivismوالتددي تعددد أحددد نظريددات تمددك الفمسددفة والتددي تؤكددد عمددى أن الحقيقددة فددي الحيدداة
ليست مرئية حتى يمكن إدراكيا في الواقدع ،وانمدا ىدي نتداج التفداعالت اليوميدة والمواقدف التدي يعيشديا
الفرد داخل المجتمع؛ ومن ثم فإن فكدرة الفدرد عدن كفاءاتدو الشخصدية ومشدكالتو والحمدول الممكندة ليدا
تكون مبنية اجتماعيا من خالل تفاعالتو اليوميدة وتواصدمو مدع اآلخدرين وتدهثره بالسدياقات االجتماعيدة
المختمفة ،وطبقا لذلك فهن الفمسدفة البنائيدة االجتماعيدة لإلرشداد المختصدر المتمركدز حدول الحدل تنظدر
لمعمددالء باعتبددارىم خب دراء لدددييم القدددرة عمددى المشدداركة بفعاليددة فددي بندداء واقددع حيدداتيم اليوميددة؛ األمددر
الددذي لددو دور رئيسددي فددي تسددييل عمميددة التتييددر ،اعتمددادا عمددى خمددق حقيقددة جديدددة لدددى العميددل
بمسدداعدتو عمددى رؤيددة األشددياء بشددكل مختمددف باسددتخدام المتددة وتفعيددل الح دوار حددول الحددل واسددتتالل
المدوارد واإلمكانددات وتوجيييددا نحددو تحقيددق األىددداف المسددتقبمية ( ;Biggs & Flett, 2005,12
.)Bannink, 2007, 89
ف اإلرشدداد المختصددر المتمركددز حددول الحددل بهنددو أسددموب إرشددادي مددوجز نظ د ار ألنددو
ويع در ُ
ُ
موجو ومباشر نحو اليدف النيائي (الحدل) الدذي يسدعى إليدو العميدل ،فدال يسدتترق فدي البحدث
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عن األعراض المرضية وال عن العوامدل التدي سداىمت فدي نشدهتيا ،بدل أندو يعتبدر ذلدك مضديعة
لموقددت ،فيددو يددرفض دخددول العمددالء فددي العالقددات اإلرشددادية طويمددة األمددد التددي كانددت تميددز
األساليب اإلرشادية التقميدية ،وانمدا يتوجدو مباشدرة إلدى الحمدول التدي تسداىم فدي القضداء عمدى
المشكمة أو التخفيدف مدن حددتيا أو التكيدف مدع إف ارزاتيدا لتحقيدق اليددف النيدائي وىدو وصدول
العميددل لمتوافددق النفسددي واالجتمدداعي مددع الددذات والبيئددة (عبددد المنصددف حسددن عمددى رش دوان،
ومحمد بن مسفر عمى القرني.)801 ، 8112 ،
ويرى كوري ( )Corey, 2013, 400-401أندو يعتبدر أيضدا طريقدة إرشدادية مختمفدة عدن الطدرق
اإلرشادية التقميدية حيث تيمل جانب الحديث عن الماضي ،وتركدز عمدى الحاضدر والمسدتقبل ،وتدرفض
التعامددل مددع مددا ىددو مرضددى ،وتركددز عمددى الكفدداءات ولدديس العيددوب ،ونقدداط القددوة ولدديس الضددعف ،كمددا
تتضددمن توجيددا نحددو العمددل عمددى إيجدداد الحمددول بدددال مددن التركيددز عمددى المشدداكل والبحددث فددي طبيعتيددا
وأسباب نشهتيا.
مركز عمى الحل حيدث يركدز عمدى
ا
وكما يوحى االسم فيو يعد نمطا إرشاديا ذا إطار مختمف
قوى العميل وأىدافدو واختياراتدو الشخصدية ،ويحدرص عمدى بنداء نظدره تفاؤليدة مسدتقبمية ،وذلدك
في ضوء عالقة تعاونيدة تشداركية داعمدة بدين المرشدد والمسترشدد ،مسدتخدما ميدارات وتقنيدات
لتوية مصممة لتمكين العميل من اكتشاف حمولدو الخاصدة – فدي ضدوء المدوارد المتاحدة داخمدو
– كطددرح بعددض األسددئمة التددي تتعمددق بإيجابيددات العميددل وكفاءاتددو ونجاحاتددو السددابقة ،وكددذلك
بتحديد أىدافو وآمالو المستقبمية والحمول الخاصة بمشكالتو (.)Franklin, 2015, 73
وكددذلك عرفتددو إيمددان عطيددة منصددور جددريش ( )081،8106بهنددو نددوع حددديث نسددبيا مددن
اإلرشدداد النفسددي ييددتم بددالتركيز عمددى الوقددت الحاضددر والتوجددو المتفائددل نحددو المسددتقبل بتفعيددل
موارد العميل وجواندب القدوة لديدو ،وتنميدة األمدل باتخداذ خطدوات إجرائيدة لمتركيدز عمدى الحمدول،
وذلددك بوضددع األىددداف وتضددمينيا داخددل خريطددة ذىنيددة مددع متابعددة تنفيددذىا بالمداومددة عمددى
تحقيددق التتيدرات الصددتيرة التددي يترتددب عمييددا حدددوث التتيدرات األكبددر فدداألكبر فيمددا يسددمى بكددرة
الثمج ،موكال لمعميل دور الخبير ونجاحو ،كما يعتمد عمى ميدارات الحدوار والتسداؤل واالسدتماع
لمعميدددل مدددن خدددالل تفعيدددل فنيدددات :االسدددتثناءات ،والسدددؤال المعجدددزة ،والمقيددداس ،والمجدددامالت
والرسالة ،واالستراحة.
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كمددا ُينظددر إليددو أيضددا باعتبدداره مدددخال إرشدداديا ذا توجددو مسددتقبمي بتشددكيل رؤى مددن الحمددول القابمددة

لمتطبيددق فددي الحيدداة الحاليددة والمسددتقبمية ،حيددث ي درفض التوجددو نحددو الماضددي والبح دث والتنقيددب فددي

أحداثو السابقة ،ويتمتع باإليجابيدة؛ نظد ار لتدهثره بدالمنظور اإليجدابي فدي عمدم الدنفس حيدث التهكيدد عمدى
القددوى والكفدداءات الشخصددية لمعميددل والحددرص عمددى تنميتيددا بتفعيددل ممارسددة السددموكيات اإليجابيددة،
مسدتخدما مجموعدة مدن الفنيدات ،منيدا :سدؤال المقيداس ،السدؤال المعجدزة ،المجدامالت ( Williams,
 ،)2019, 19ويتضددمن أيضددا التشددارك مددع العميددل فددي بندداء المعدداني الجديدددة مددع التهكيددد عمددى تفعيددل
االنفعاالت اإليجابية لديو كإيجاد األمدل لمسداعدتو عمدى بنداء الحمدول الخاصدة بدو ( Kim, Jordan,
.)Franklin, & Froerer, 2019, 127
ومددن خددالل مددا سددبق يمكددن القددول إن اإلرشدداد المختصددر المتمركددز حددول الحددل ىددو إرشدداد
تفدداؤلي ومددنيج لمقدددرات يركددز عمددى كفدداءات العميددل ونجاحاتددو السددابقة وييددتم بتحديددد أىدافددو
وآمالددو المسددتقبمية وزيددادة وتيددرة سددموكياتو اإليجابيددة ،إذ يركددز عمددى مددا يفيددد ومددا ىددو اسددتثناء
لممشددكالت ،ويسددعى لتدددريب العميددل عمددى اكتشدداف طددرق خاصددة وجديدددة لحددل مشددكالتو ،كمددا
يتضمن مجموعة من الفنيات التي يمكن استخداميا لموصول ألىداف اإلرشاد.

أٍداف اإلزغاد املختطصس املتنسكص حول احلل:
وفيما يخص أىداف اإلرشداد المختصدر المتمركدز حدول الحدل فقدد ذكدر كدوري ( Corey,
)2013, 400-404؛ أن ىنداك عددة أىدداف أساسدية لدو تتمثدل فيمدا يمدي :بنداء األمدل والتفداؤل
وخمق توقعات إيجابية لدى العميل بإمكانية إحدداث التتييدر ،مدع تتييدر نظرتدو السدمبية لمموقدف
أو اإلطار المرجعي ،وكذلك الكشف عدن جواندب القدوة لديدو ومصدادرىا واالعتمداد عمييدا بصدوره
جوىريددة واسددتخداميا نحددو تحقيددق األىددداف المرجددوة مددع تقميددل اعتمدداده عمددى المرشددد ،وكددذلك
مسدداعدتو عمددى تحديددد أفضددل الطددرق لمتتمددب عمددى مددا يواجيددو مددن صددعوبات ،باإلضددافة إلددى
تشجيعو عمى االنخراط في الحديث عن التتيير أو الحل وليس الحديث عن المشدكمة بنداء عمدى
الفرضية التي ترى أن "ما نتحدث عنو ىو ما نكسبو"؛ فالحدديث عدن المشدكمة يتبعدو اسدتمرارية
في وجود المشكمة بينمدا الحدديث عدن التتييدر يندتج عندو التتيدر الدذي يريدده الفدرد ،كمدا ييددف
اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل أيضا إلى التركيز عمى بناء مناخ عالجي إرشدادي يددعم
كددال مددن المرشددد والعميددل فددي إطددار عمددل تعدداوني يعمددل عمددى تسددييل إحددداث عمميددة التتييددر
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ويشددجع العمددالء عمددى التفكيددر فددي مضددمون واطددار مدددى اإلمكانددات المتاحددة ،وذلددك باالعتمدداد
عمى ميارات المحادثة ،وطرح أشكال مختمفة من األسئمة ،والتدريب عمى بعض الفنيات.
كمدا اتفدق كدل مدن (  )Biggs & Flett, 2005, 14; Williams, 2019, 19-20عمدى
أنو ييدف أيضدا إلدى مسداعدة العميدل عمدى تحديدد وتصدميم أىدداف شخصدية محدددة ومصداهة
جيددددا يسدددعى لتحقيقيدددا خدددالل العمميدددة اإلرشدددادية بمسددداعدة المرشدددد بحيدددث تتسدددم بالصدددياهة
اإليجابية ،والعممية والوضوح ،والتركيدز عمدى الحاضدر(ىنا واآلن) ،والواقعيدة والقابميدة لمتحقيدق،
وكذلك تكون ذات إجراءات محددة ،وبمتة العميل وتخضع لسيطرتو.
وقدد حرصدت الباحثدة عمدى اشدتقاق أىدداف البرندامج اإلرشدادي موضدع البحدث الحدالي فدي
ضوء أىداف اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل سابقة الذكر.

افرتاضا اإلزغاد املختطصس املتنسكص حول احلل:
ىناك عددة افتراضدات أساسدية ومحوريدة يرتكدز عمييدا اإلرشداد المختصدر المتمركدز حدول الحدل مدن
أىميا ما يمي:
 -0اإلرشاد المتمركز حول الحل يعد نموذجا موجزا :وال يقصد بذلك التطبيق السريع لمتقنيات،
وانما عدم مضيعة واستنزاف الوقت بالبحث في الماضي حول أسباب المشكمة وأعراضيا
خالل جمسات إرشادية طويمة األمد ،فيو إرشاد موجو ومباشر نحو الحل (اليدف المنشود)،
يتميز بالواقعية والتركيز عمى الحاضر والنشاط الموجو والتدرج في الوصول لميدف.
 -8التركيز عمدى القدوى :لكدل عميدل قدوى ومدوارد كامندة يسدتطيع اسدتخداميا لمسداعدة ذاتدو
ولمتتمب عمى مشكالتو ،وذلك بتوجيييا لمعمدل تجداه إيجداد الحمدول اإلبداعيدة ،ويعدد ىدذا
االفتراض جوىر الفمسدفة التدي تركدز عمدى الحدل ،حيدث االىتمدام بمسداعدة العمدالء عمدى
اكتشددداف قددددراتيم ومدددواردىم الخاصدددة؛ األمدددر الدددذي يزيدددد مدددن شدددعورىم بالثقدددة بدددالنفس
وبقدراتيم التي يمكن االعتماد عمييا ،مع تجندب التركيدز عمدى الجواندب السدمبية ومدواطن
الضددعف ،نظ د ار ألن ذلددك قددد يعددوق إحددداث عمميددة التتييددر ،بددل وقددد يخمددق لدددي كددل مددن
شعور بخيبة األمل والعجز.
ًا
المرشد والعميل
 -1إرادة التتيير وضرورتو :يرهب العمالء في التتيير وأن تكون لدييم القدرة عميو،
ويبذلون أفضل ما لدييم إلحداث ىذا التتيير؛ كما أنيم ىم من لدييم سمطة إحداثو،
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بينما عمى المرشد أن يتبنى موقفا تعاونيا معيم بإيجاد الطرق المناسبة لمساعدتيم،
وتقديم الدعم الذي يحتاجونو.
 -2األشخاص الذين يهتون طمبا لمعالج لدييم القدرة عمى السموك الفعال؛ فسموكيات الحل
موجودة بالفعل لدييم ،ولكن توجو تفكيرىم كميا نحو المشكمة قد يعوقيم عن التوصل إلى
الطرق الفعالة لمحل.
 -3ليست كل األمور سمبية :وىنا يرفض اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحدل نظدرة العمدالء إلدى
المشددكالت باعتبارىددا شدديئا سددمبيا ،فيددم ال يدددركون اسدتثناءات المشددكمة ومدواردىم الخاصددة؛ لددذا
يمزم البحث عن تمك االستثناءات ،فيي تحتوى عمدى بدذور الحمدول ،وذلدك بطدرح عددة تسداؤالت
عمييم ،مثل :ما الذي ساعدك عمى االسدتمرار فدي الوضدع الصدعب حتدى اآلن؟ ،كيدف اسدتطعت
المحافظة عمى ذلك (القدرة عمى االستمرار)؟ ،كيف يمكن أن يدؤثر ذلدك عمدى قددرتك لمتتييدر فدي
المستقبل؟ ،ثم مطالبتيم بزيدادة وتيدرة السدموكيات اإليجابيدة وايجداد البددائل ألنمداط السدموك هيدر
المرهوب.
 -4رفض فكرة المقاومة " :فالمقداوم" ىدو ذلدك العميدل الدذي يدرفض اقتراحدات المرشدد لمتتييدر ،وىندا
يرفض اإلرشاد المتمركدز حدول الحدل تمدك الفكدرة ،حيدث يدرى أن العميدل هيدر مقداوم فيدو يتمتدع
بددالقوى ويسددعى لمتتيددر والتطددور ،فددإن لددم يسددتجب؛ فددذلك يرجددع لعدددم فيددم المرشددد لمطريقدددة
المناسدبة لمتعداون معدو لتحقيدق أىدافددو ،ويدتم سدؤال العميدل فدي تمددك الحالدة "فدي رأيدك مدا الددذي
ينبتي فعمو لتحسين وضعك؟".
 -5تجنب التركيز عمى المشكمة وأسدبابيا بدالتركيز عمدى حدديث الحدل بددال مدن حدديث المشدكمة مدن
خدددالل االعتمددداد عمدددى ميدددارات المحادثدددة  ،Conversation skillsوطدددرح األسدددئمة :حيدددث
مساعدة العمالء عمى بناء الحمدول بالحدديث عمدا يمكدن النجداح فيدو وتحقيقدو ،وكدذلك االىتمدام
بالمستقبل المرهوب بتوجيو جيودىم نحو االىتمام بدسؤال "ما الدذي يجدب أن يكدون مختمفدا فدي
المستقبل؟" ،وذلك بدال مدن التركيدز عمدى المشدكمة ،ومدا ال يمكدن تحقيقدو ،والبحدث عدن العوامدل
التي ساىمت في تفاقميا " لماذا توجد المشكمة؟ ".
 -6لدديس مددن الضددروري أن تددرتبط الحمددول بالمشددكالت :ففددي ضددوء الفك درة السددابقة المتمثمددة فددي
أىميددة التركيددز عمددى الحددل بدددال مددن المشددكمة ،وجددد أنددو لدديس مددن الضددروري فيددم كددل تفاصدديل
المشددكمة وكيددف تطددورت حيددث أن الحمددول قددد ال يكددون ليددا صددمة مباش درة بالمشددكمة؛ فسددؤال
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العميددل "مددا الددذي ال تريددد تتيدره بشددهن الموقددف الددذي تحدددثت عنددو؟" بدددال مددن سدؤالو "مداذا تريددد
تتيره؟" لو تهثي ار إيجابيا في مساعدتو عمى اتخاذ إجراءات إبداعية لحل المشكمة.
 -7المشدداعر ىددي جددزء مددن كددل مشددكمة وكددل حددل :تعتبددر المشدداعر جددزء مددن المتددة وىددى ضددرورية
لعممية صنع الق اررات الخاصة بمساعدة العمدالء ،ففشدل المرشدد فدي التحددث مدع العمدالء حدول
مشاعرىم والتواصل معيم وجدانيا ،قد يحدد مدن فيمدو ليدم ،وكدذلك مدن فيميدم ألنفسديم ،ومدن
إمكانيددة إيجدداد الحمددول لمشددكالتيم؛ لددذا يركددز اإلرشدداد الحددالي عمددى ضددرورة االىتمددام بالمندداخ
العدداطفي الددذي تحدددث فيددو العمميددة اإلرشددادية لمسدداعدة العمددالء عمددى أن يكون دوا أكثددر انفتاحددا
عمى موادىم وقدراتيم ،وأكثر تقبال لممعمومات الجديدة.
 -01كل شخص فريد من نوعو وكذلك كل حل :فميس ىناك حمول صحيحة لمشكمة محددة أو
معينة يمكن تطبيقيا عمى كل األفراد ،كما أنو هالبا ما يتحدث العميل عن جانب واحد من
ذاتو ،وعمى المرشد توجيو نظره إلى جانب آخر من المشكمة التي يقدميا.
 -00فكرة كرة الثمج  :Snow ballضرورة االىتمام بالتتيرات اإليجابية التي يبدييا العمدالء
ميمددا كانددت صددتيرة؛ فددالتتيرات الصددتيرة مددن الممكددن أن تددؤدى إلددى تتي درات أكبددر ،وذلددك
بتحديد أىداف جزئية تميد ليدف أبعد حتدى الوصدول لميددف النيدائي ،حيدث إندو بمجدرد
أن تبدأ عممية التتيير فإنيا تتدحرج مثل كرة الثمج لتعمم إلى الجوانب األخرى .
 -08إيجابية األىداف :ضرورة صياهة أىدداف العميدل بصدورة إيجابيدة بددال مدن صدياهتيا بصدورة
سمبية بسؤالو عما يريد فعمو ولديس مداال يدود فعمدو ،حيدث إن ىددف عددم القيدام بالشديء يعتبدر
ىددف هيدر مثمدر ال يمكدن قياسدو ( ;Lipchik, 2002,15-20; Sklare, 2005, 11,15
Corey, 2013, 401-402; Trepper, McCollum, De Jong, Korman,
Gingerich, & Franklin, 2013, 21; Wand, Acret, & D’Abrew,
2018,775؛ نبيددل صدددالح سددفيان ،)680،606 ،8106 ،وقدددد تددم االعتمددداد عمددى ىدددذه
االفتراضددات عنددد بندداء البرنددامج اإلرشددادي موضددع البحددث الحددالي ،وكددذلك التركيددز عمددى أىددم
المبددادئ التددي يتددهلف منيددا اإلرشدداد المختصددر الممركددز حددول الحددل والمرتبطددة بميددارات تقريددر
المصير ،مع الوضع في االعتبار طبيعة وخصائص عينة البحث من المكفوفين.
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مساحل اإلزغاد املختطصس املتنسكص حول احلل:
يتدرج اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في أربع مراحل ،حيث تُعرف المرحمدة األولدى
بمرحمة (تهسيس العالقة وتعريف المشكمة) :وفييدا يدتم بنداء عالقدة إرشدادية تشداركية تعاونيدة،
يقوم فييا المرشد بترس األمل والتفاؤل في نفوس العمالء ،ويحداول فيدم دوافعيدم النفسدية مدع
تشجيع كل منيم عمى العمل كمرشد مشارك ،وأخذ دور نشط في العممية اإلرشادية ،ابتدداء مدن
التقيدديم مددرو ارً بالتدددخل والمتابعددة ،كمددا يددتم خددالل تمددك المرحمددة تعريددف المشددكمة بشددكل ولتددة
بسيطة ،مع التهكيد عمى توقع التتير اإليجابي وتحديد زمن وعدد الجمسات اإلرشادية.

ويمددي ذلددك المرحمددة الثانيددة وىددى مرحمددة (التقيدديم وصددياهة أىددداف اإلرشدداد) :وتتضددمن
الحصول عمى فيم شامل لمعمالء وطبيعة مشكالتيم من خالل تقيديم قددراتيم ومدواردىم وكيفيدة
اسددتخداميا لحددل المشددكالت بددالتركيز عمددى مبدددأ(ىنا واآلن) ،وتجنددب استكشدداف أحددداث الحيدداة
السددابقة ،وذلددك باسددتخدام فنيددة المقيدداس (أسددموب القيدداس المتدددرج) بحيددث تركددز األسددئمة عمددى
عمميددة التتيي در ،واالسددتثناءات ،والطموحددات المسددتقبمية ،وتشددمل أيضددا تمددك المرحمددة صددياهة
لألىددداف ،بحيددث تكددون دقيقددة مرنددة يمكددن مالحظتيددا وقياسدديا ،كمددا يمكددن االسددتعانة بالس دؤال
المعجزة لصياهتيا.
أمددا المرحمددة الثالثددة وىددى مرحمددة (تصدددميم وتنفيددذ التدددخالت) :وتشددمل تصددميم وتنفيددذ التددددخل
اإلرشادي لمتتمب عمى السموك المشكل والحد مندو ،مدن خدالل تقدديم طدرق بديمدة مدن ردود الفعدل تجداه
المشددكمة ،حيددث يددتم التركيددز عمددى إحددداث التتييدرات البسدديطة والكشددف عددن القدددرات والمصددادر وكيفيددة
اسدددتخداميا؛ لمتتمدددب عمدددى المشدددكالت ،وتتعددددد الفنيدددات المسدددتخدمة فدددي تمدددك المرحمدددة ،ومدددن أكثرىدددا
شيوعا :إعادة التهطير ،اسدتتالل االسدتثناءات ،التشدجيع (المجدامالت) ،واإلصدالح الروائدي ،كمدا تُعطدى
في تمك المرحمدة فرصدة لكدل عميدل بإعدادة تدهليف قصدتو فدي ضدوء منظدور إيجدابي بددال مدن المنظدور
المرضى االنيزامي الذي كان يعانى منو نظ ار لمشكمتو.
ثددم المرحمددة الرابعددة واألخي درة وىددى مرحمددة (اإلنيدداء والمتابعددة والتقيدديم) :وفييددا يددتم إنيدداء عمميددة
اإلرشاد متدى تدم حدل مشدكمة العمدالء بشدكل ُمرضدى ،مدع تشدجيعيم عمدى أن يكوندوا مرشددي أنفسديم،
وأن يطبقدوا مددا تعممون دو مددن ميددارات فددي حددل المشددكالت الجديدددة  ،وكددذلك حددثيم عمددى االسددتمرار فددي
ممارسدددة مراقبدددة الدددذات والتقيددديم الدددذاتي حتدددى بعدددد انتيددداء الجمسدددات اإلرشدددادية (ميخائيدددل نيسدددتول،
)008-000 ،8103؛ ومددن ثددم يمكددن القددول إن اتجدداه اإلرشدداد المختصددر المتمركددز حددول الحددل فددي
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البدايددة يسددير نحددو تفعيددل إرادة التتييددر بتقيدديم القدددرات وصددياهة األىددداف ،ثددم مسدداعدة العمددالء عمددى
الشددعور بالتحسددن بإحددداث التتي درات البسدديطة مددن خددالل الكشددف عددن القددوى واالسددتثناءات ،ثددم بندداء
الحمول ،يميو الشعور باالجتياز وانتقال أثر التعمم.

دوز املسغد يف اإلزغاد املختطصس املتنسكص حول احلل:
يضع اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل دور المرشدد ووظيفتدو فدي إطدار مختمدف عدن اإلطدار
التقميدي لممرشدين اآلخرين الدذين يدرون أنفسديم كخبدراء فدي التقيديم والتشدخيص والمعالجدة ،فالمرشدد
المتمركددز حددول الحددل شددخص نشددط يتسددم بقددوة التددهثير عمددى العمددالء ،والتفداؤل الواضددح نحددو قدددراتيم
ومواردىم ،وبقدرتو عمى المناقشة والحدوار حدول الحدل ،كمدا أندو بوسدعو اسدتخدام المتدة وطدرح األسدئمة
في التدهثير عمدى أفكدار العمدالء ومشداعرىم وتصدرفاتيم؛ وعميدو يمكدن تمخديص بعدض األدوار اإليجابيدة
لددو ،والتددي يجددب أن ينشدددىا لكددي يجعددل العمميددة اإلرشددادية مفيدددة ألقصددى مدددى ممكددن ،وتتمثددل ىددذه
األدوار في:
 -0عدددم رؤيددة ذاتددو كخبيددر بدددل أخددذه موقددف متعدداون واستشددداري لتوجيددو العمددالء إلددى التتييدددر،
ومسدداعدتيم عمددى استكشدداف مددا يمتمكونددو مددن كفدداءات وميددارات يمكددن اسددتخداميا فددي خمددق
حياة أكثر رضا واشباع ليم.
 -8اإليمددان بددهن العمددالء ىددم الخبدراء فيمددا يتعمددق بشددئون حيدداتيم ،ويمتمكددون القدددرة لتحديددد
أىدافيم ،وكذلك يمتمكون المصادر والميارات والقدرات الضرورية لحل مشكالتيم.
 -1االىتمام بخمق مناخ يتسم بالعالقات التعاونية المشتركة واالحترام المتبادل ،يسوده التعاطف
مع العمالء ،من خالل فيم مشكالتيم وتقدير مشاعرىم ،والحرص عمى اإلصتاء ليم،
ومساعدتيم عمى تصور ووصف ما سيكون مختمفا في حياتيم بمجرد حل مشكالتيم؛
لتسييل عممية التتيير وزيادة رهبتيم فيو.
 -2التمكن من ميارة طرح األسئمة المرتكزة حول الحل والتي تفترض التتيير مسبقا وتطرح أجوبو
متعددة ،وتحافظ عمى االتجاه نحو اليدف والمستقبل ،وكذلك إتقان ميارة الحوار حول الحل
والقدرة عمى ىيكمتو.
 -3االتسام بقدر كافي من المرونة لمتعامل مع الوضع الحالي لمعميل وصوال لموضع األفضل،
وكذلك بالتفكير الجانبي ،والنشاط داخل الجمسات حيث إمكانية وضع احتماالت إبداعية لحل
المشكالت مع العمالء.
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 -4مساعدة العمالء عمى تشكيل وتحدي د أىدافيم بحيث تكون ممموسة وواقعية وذات
متزى ،مع التحرك تجاه تحقيقيا من خالل مساعدتيم عمى تحديد أفضل الطرق لذلك،
وكذلك توجيييم نحو أنماط السموك اإليجابي في أدائيم وتشجيعيم عمى تطبيقيا.
 -5مقاومة اتجاه العمالء في التوجو الحتمي أو القدري "بهن ما حدث في الماضي سيشكل
حتما طبيعة مستقبميم" ،من خالل استخدام الحوار التفاؤلي الذي يسمط الضوء عمى
التزاميم باألىداف المفيدة والتي يمكن تحقيقيا.
 -6مساعدة العمالء عمى التحول من حالة التركيز عمى وجود مشكمة قائمة إلى عالم
مميء باإلمكانات الجديدة بتشجيعيم عمى كتابة قصتيم بصورة إيجابية ذات نياية
سعيدة ،وكذلك زيادة األمل والتفاؤل لدييم بالتركيز عمى استثناءات مشكالتيم (األوقات
التي تكون فييا أقل حدة) وما فعموه خالل تمك األوقات وأدى بيم لمنجاح ،ومطالبتيم
بتكراره.
 -7توجيو العمالء لمتركيز عمى التتييرات الصتيرة الواقعية والممكنة التي تقود لمحل  -وفقا لمبدأ
"النجاح يؤدى لمزيد من النجاح" -والنظر إلييا كبداية لمتتيير ،وأنو سيكون ليا تهثيرات مثمرة
عمى المدى البعيد.
 -01مساعدة العمالء أيضا عمى التقييم الشامل لمتقدم الذي تم إح ارزه لموصول إلى الحمول
المرضية ،باستخدام سمم الدرجات (سؤال المقياس) ،مع قيامو بتطبيق مبادئ تعزيز السموك
ُ
وتشجيعيم عمى المشاركة الفعالة وتحمل المسئولية في العممية اإلرشادية من خالل تقديم
الدعم والمجامالت لتحفيزىم عمى التتير السموكي ( ;Biggs & Flett, 2005,14
 ،)Bannink, 2007, 89-91; Corey, 2013, 401-404ومن خالل العرض السابق
لدور المرشد المتمركز حول الحل ،تم مراعاة االلتزام بتمك األدوار أثناء إعداد وتطبيق
البرنامج اإلرشادي الحالي لموصول لألىداف المرجوة.

دوز العنيل (املطرتغد) يف اإلزغاد املختطصس املتنسكص حول احلل:
يكددون العمددالء فددي اإلرشدداد المختصددر المتمركددز حددول الحددل عمددى وعددى بحدداجتيم لمتتيددر،
ويسددعون إليددو ،حيددث ينظددر إلددييم اإلرشدداد الحددالي كخبدراء فيمددا يخددص أمددور حيدداتيم ،ويتعامددل
معيددم عمددى أنددو هالبددا مددا يمتمكددون اإلمكانددات والميددارات التددي قددد تمكددنيم مددن مسدداعدة ذواتيددم
وتؤىميم لحل مشكالتيم ،ولكنيم يتفمون عنيدا وال يمكدنيم رؤيتيدا بهنفسديم ،كمدا يعتبدرىم جدزء
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من مشكالتيم ،وأنيم عمدى اسدتعداد لمتعداون إليجداد الحمدول ليدا ،ومدن ثدم فالحدل يعتمدد بشدكل
كبير عمييم؛ فيم من يقوم بتحديد أىداف التتيير ،ويبحثون عن االسدتثناءات ومدا كدان مختمفدا
بيا ،كما أن ليم الدور األكبر في وضع الحمول بمساعدة المرشد ،وال يقتصر دورىدم عمدى ىدذا
فقط بل قد يشاركون في وضدع بعدض الميدام المنزليدة الخاصدة بيدم داخدل الجمسدات اإلرشدادية
إذا تطمبدت العمميدة اإلرشدادية لدذلك ( ،)Bannink, 2007, 89-91وقدد تدم مراعداة ذلدك أثنداء
تطبيددق البرنددامج اإلرشددادي الحددالي بددالتركيز عمددى الدددور النشددط ألفددراد المجموعددة اإلرشددادية
واالعتماد عمى قدراتيم إلحداث التتيير المنشود.

فييا اإلزغاد املختطصس املتنسكص حول احلل:
تعد الفنيدات جدزء حيدوي ومتكامدل فدي اإلرشداد المختصدر المتمركدز حدول الحدل فيدي تعتمدد
بدرجدة كبيدرة عمدى ميدارة المرشدد واسدتجابة العميدل خدالل العمميدة اإلرشدادية ،كمدا يتمدب عمييدا
صيتة األسئمة ،وتستخدم بطرق محددة جدا ،وفيما يمي استعراض لبعض تمك الفنيات:
 -0فنية تتيير ما قبل العالج  :Pretherapy changوفييدا يدتم التركيدز عمدى الخطدوات اإليجابيدة
التي يقدوم بيدا العميدل قبدل بددء عمميدة اإلرشداد ،باعتبدار أن مجدرد االتفداق عمدى موعدد اإلرشداد
وما يفعمو العميل حتى ذلك الموعد إشارة إلى اتجاىو اإليجدابي فدي التحدرك نحدو التتييدر ،فيسدهل
المرشد العميل بعض األسئمة ،مثل" :ما األعمال التي قمت بيا مندذ أن تدم تحديدد موعدد اإلرشداد
وأحدثت اختالفا فدي مشدكمتك؟"" ،ومدا التتيدرات التدي حددثت مندذ ذلدك الحدين إلدى اآلن؟"" ،وكيدف
أمكنددك الحفدداظ عمددى األمددر مددن أن يددزداد سددوءا؟" ،مددع إبدراز إجابتددو ليصددبح لديددو مددادة يسددتطيع
استخداميا لمتحرك نحو الحل ،وتيدف تمك الفنية إلى إلقداء الضدوء عمدى مدا قدام بدو العميدل مدن
تتيرات بسيطة ال ترجدع لعمميدة اإلرشداد؛ لتشدجيعو عمدى االعتمداد عمدى قدراتدو ومصدادره إلنجداز
األىداف ( .)Trepper et al., 2013, 24-25; Corey, 2013, 406
 -8فنية أسئمة المواجية  :Coping questionsوفييا يدتم اسدتخدام بعدض األسدئمة ،مثدل" :كيدف
فعمددت ذلددك؟" " ،كيددف أمكنددك التعامددل مددع مشددكمتك حتددى اآلن؟" ،وذلددك بيدددف مسدداعدة العميددل
عمى التركيز عمى ما ساعده عمى االستمرار في ظدل مشدكمتو حتدى المحظدة الراىندة ،واستكشداف
الطددرق واألسدداليب التددي اسددتخدميا لمتعامددل مددع الوضددع الصددعب ،وقددد اسددتطاع مددن خالليددا
تحقيق التقدم أو لم يدزدد الوضدع سدوءا ( ،)Trepper et al., 2013, 30واالسدتفادة مدن ذلدك
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فددي إعددادة صددياهة ردود أفعددال العميددل لمشددكالتو باعتبارىددا مصددادر لمحمددول المسددتقبمية (محمددد
السيد عبد الرحمن.)434 ،8103 ،
 -1فنيددة إعددادة التددهطير أو التشددكيل  :Reframingوتسددتخدم تمددك الفنيددة لمسدداعدة العميددل عمددى
تفيدم مواقفدو ،وتتييددر أىدافدو السددمبية إلدى أىددداف إيجابيدة (عبددد المنصدف حسددن عمدى رشدوان،
محمدددد بدددن مسدددفر عمدددى القرندددي  )885 ،8112،مدددن خدددالل تدددهطير مشدددكالتو بدددالتركيز عمدددى
اإليجابيات بدال من السمبيات (ميخائيل نيستول.)001 ،8103 ،
 -2فنية سؤال المعجزة  :Miracle questionوتعرف أيضا باسم "سؤال اختفاء المشكمة" وىى
وسيمة لممساعدة عمى تتيير منظور وتصور العميل نحو مشكمتو ،ووصف شكل وصورة
الحمول المقترحة ،)Berg &Dolan,2001,7( ،وقد اقترح عبد المنصف حسن عمى
رشوان ،ومحمد بن مسفر عمى القرني ( )886 ،8112أن تسمى تمك الفنية "بسؤال الحمم"
 Dream questionبدال من سؤال المعجزة؛ وذلك لكي يتوافق المسمى مع المعطيات
اإلسالمية وليتالءم مع مجتمعاتنا العربية التي تتميز بخصوصيتيا الثقافية والدينية؛ ومن ثم
يكون ادعى لمقبول لدى األفراد في تمك المجتمعات.
وفى تمك الفنية يتم مطالبة العميل بهن يتخيل أن مشكمتو قد اختفت بصورة تشبو
المعجزة ،وأنو بالفعل قد حدث حل ليا ،ولكنو لم يكن عمى عمم بكيف ومتى حدث ذلك؛ أل نو
كان نائما ،ثم يطمب منو أن يصف كيف يعرف أن المعجزة قد حدثت (اختفاء المشكمة
وحميا) ،وما الذي سيختمف في حياتو في ىذه الحالة؟ ،وما الذي سيفعمو بشكل مختمف بعد
أن اختفت المشكمة (وماذا بعد)؟ ،ومن ىو الشخص الذي سيكون معو أثناء ذلك؟ ،وما الذي
سيقوم بو؟ ،وكيف سيقوم بذلك؟ ،وماذا سيكون رد فعمو؟ ،مع االستمرار في تشجيع العميل
ومساعدتو عمى تحديد أصتر جزء من االستجابة عمى السؤال المعجزة يمكن تحقيقو؛ لتحديد
ىدفو؛ ومن ثم تحديد أفضل الطرق لتنفيذه ( ،)Bannink, 2007, 91وتساىم تمك الفنية
في فتح مدى واسع من اإلمكانات المستقبمية ،حيث تيدف إلى مساعدة العميل عمى البدء
بالنظر والتفكير في حياتو بصورة مختمفة ال تسيطر عمييا المشكمة ،فتسمح لمعمالء أن
يحمموا باألشكال المختمفة لمتتييرات التي يرهبون في حدوثيا ومعايشتيا كواقع ،مع تحديد
تمك التتييرات؛ األمر الذي يساىم في تحويل وتتيير تركيزىم من المشاكل الحالية والماضية
إلى التفكير في حياة مستقبمية أكثر إشباعا وارضاء(.)Corey, 2013, 407
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 -3فنيدة الميدام  :Tasksوىدى تتمثدل فدي الواجبدات المنزليدة التدي تتضدمن مجموعدة مدن الميدارات
والسددموكيات التددي ُيطمددب مددن العميددل أدائيددا بددين الجمسددات ،وتصددمم فددي ضددوء مددا يددتم التدددريب

عميددو داخددل الجمسددات ،ووفقددا لحاجددات العميددل؛ لمسدداعدتو عمددى تحقيددق تتيي درات صددتيرة نحددو
تحقيق األىداف ،وتتعدد أنواع الميدام المسدتخدمة فدي اإلرشداد المختصدر المتمركدز حدول الحدل،
فمنيا" :ميام تستخدم لمتابعة تنفيدذ إجابدة العميدل لمسدؤال المعجدزة" حيدث يدتم تكميفدو بعدد نيايدة
الجمسددة بميمددة تقددوم عمددى تنفيددذ أصددتر جددزء لالسددتجابة؛ األمددر الددذي يسدداعده عمددى أخددذ دور
نشط لموصول لميدف ،وقد تكون تمك الميام أيضدا فدي صدورة "مراقبدة لإليجابيدات" & (Burg
) ،Mayhall, 2002, 84حيددث ُيطمددب مددن العميددل مالحظددة ووصددف مددا يحدددث فددي حياتددو

بجوانبيددا المختمفددة ،ومددا ىددي األحدداث التددي يددود أن تسددتمر ،مددع تقيدديم ذلددك فددي بدايددة الجمسددة
التالية ،ويعطى ىذا النوع مدن الميدام أمدال لمعميدل بدهن التتييدر حاصدل حتمدا ال شدك فيدو ،ويزيدد
من تفاؤلو فيما يتعمق بمشكالتو ( ،)Corey, 2013, 407وقد تصدمم الميدام أيضدا فدي صدورة
" فعددل شدديء مختمددف" وذلددك يكددون مفيدددا عندددما يشددعر العميددل بعجدزه عددن التفكيددر فددي مشددكمتو
الحاليددة  ،فضددال عددن "ميددام التنبددوء"  Prediction tasksوالتددي فييددا ُيطمددب مددن العميددل أن
يتنبه في وقدت معدين مدن اليدوم بمدا إذا كاندت مشدكمتو ستسدتمر لميدوم التدالي أم ال ،ولدذلك الندوع
من الميام فعالية عنددما يبددو أن المشدكمة تحددث بصدورة عشدوائية لمعميدل؛ ممدا يسداعده عمدى
أن يشعر بقدرة أكبر عمدى الدتحكم فدي حددوثيا أو ظيورىدا ،ومدن ناحيدة أخدرى قدد يكدون العميدل
ىددو المصددمم لميددام الواجددب المنزلددي بدددال مددن المرشددد؛ األمددر الددذي قددد يسدديم فددي خفددض ميمددو
لمقاومدددة التددددخل الخدددارجي ،بدددل ويجعمدددو أكثدددر تقدددبال لإلرشددداد وأكثدددر إقبددداال عمدددى أداء الميدددام
بفعالية(Trepper et al., 2013, 31؛ محمد السيد عبد الرحمن.)437 ،8103 ،
 -4فنية أسئمة المقيداس (أسدئمة التقيديم المتددرج)  :Scaling questionيسدتخدم مرشددو اإلرشداد
المتمركز حول الحل تمك الفنية في مساعدة العميل عمدى تقيديم مشدكالتو وتحديدد أىدافدو وتقيديم
مدى إنجازىا خالل مراحل العممية اإلرشادية ،حيث يساعد طرح تمدك األسدئمة عمدى توجيدو انتبداه
العميل لتحديد ما يستطيع أن يفعمو ،وكيف يمكنو اتخاذ خطوات تقدود إلدى التتييدرات التدي يرهدب
فددي إحددداثيا ،ويددتم ذلددك مددن خددالل مطالبتددو بددهن يعطددى تقيدديم لحدددة مشددكمتو باسددتخدام مقيدداس
متدرج من صفر إلى خمسة وذلك فدي حالدة العمدالء األطفدال ،ومدن صدفر إلدى عشدرة فدي حالدة
العمددالء األكبددر سددنا ،حيددث تشددير الدرجددة صددفر إلددى حالددة العميددل قبددل بدايددة اإلرشدداد ( درجددة
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مرتفعدددة مدددن حددددة المشدددكمة) ،بينمدددا تشدددير الدرجدددة عشدددرة إلدددى حالتدددو بعدددد تالشدددى أو اختفددداء
المشكمة ،كالتالي :عمى مقيداس متددرج مدن صدفر إلدى عشدرة ىدل تسدتطيع تقيديم مددى شدعورك
بالمشكمة؟ ،ما الذي عميك القيدام بدو لالنتقدال خدالل ىدذا التددريج إلدى عددد أكبدر فدي المقيداس؟،
مددع األخددذ فددي االعتبددار أن مجددرد تحددرك العددد عمددى المقيدداس بمقدددار درجددة واحدددة أو مددن صددفر
إلى واحد يشير ذلك إلدى أن التحسدن قدد حصدل(Taylor, 2009, 63 Corey, 2013, 407
;) ،كما ُيستفاد من تمك الفنية أيضا في تحسدين دافعيدة العميدل لمتتييدر ورفدع مسدتوى ثقتدو فدي
قدرتو عمى حل مشكالتو (محمد السيد عبد الرحمن.)434 ،8103 ،

 -5فنية أسئمة البحث عن االستثناءات : Exceptions finding questionsكل مشكمة ليا
استثناءات وبالحديث عن ىذه االستثناءات والتعرف عمى السياق الذي ظيرت فيو يمكن
لمعميل السيطرة عمى مشكمتو ،وتحويل تمك االستثناءات والتعامل معيا عمى أنيا حمول ممكنة
لممشكمة ،حيث يرى اإلرشاد المتمركز حول الحل أن العمالء يدركون خطه أن مشكالتيم
مالزمة ليم عمى الدوام ،بينما في الواقع ال يكون لتهثير المشكمة نفس القوة أو الشدة طول
الوقت ،بل قد يتالشى ويعود مرة أخرى ،كما أنيم يكونون هارقين في مشكالتيم بدرجة
تجعميم ال يالحظون األوقات التي لم تكن موجودة فييا المشكمة أو التي تقل فييا حدتيا
بالقدر الذي يشعرون بتهثيرىا حينما تعود ،لذا تعد مالحظة تمك االستثناءات الخطوة األولى
لموصول لمحمول الممكنة ( )Sklare, 2005, 11فيي تنطوي عمى مساعدة العمالء عمى
إيجاد حمول ضمن مشكالتيم ،والتي يمكن إنشاؤىا من خالل المواقف (األوقات) التي ال
تظير فييا المشكمة (ميخائيل نيستول .)001 ،8103 ،
 -6فنية أسموب تطبيع المشكمة  :Normalizing the problemويتم من خالليا اإليضاح
لمعميل بهن مشكمتو ليست فريدة ،فيو ليس الفرد الوحيد الذي يعانى منيا ،كما أنو يمكن
حميا (.)Christensen, Todahl, & Barrett, 1999, 116
 -7فنية االستراحة  :Taking a breakوىدى تتمثدل فدي صدورة اسدتراحة قصديرة لددقائق معددودة؛
لمسدداعدة كددل مددن المرشددد أو العميددل عمددى اسددتجماع أفكارىمددا ،والسددماح لممرشددد بالتشدداور مددع
زمالئو – إن وجدوا – بشهن الميام اإلرشدادية المفيددة لمعمدالء ،وكدذلك لإلعدداد لمتتذيدة الراجعدة
لمددا ينبتددي فعمددو مددن قبددل العميددل لتحقيددق التتييددر والتطددوير وص دوال ليدفددو ،وعددادة مددا تتضددمن
أيضددا تقددديما لممالحظددات حددول اسددتجابة العميددل لمحتددوى الجمسددة ،أو طرحددا لددبعض االقتراحدات
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التي تتطمب اىتماما منو أو مناقشتو لإلجراءات الممكنة لحل المشدكمة ،فضدال عمدا قدد يدتم فييدا
من تقديم لممجامالت أو المدح واإلطراء لمعمالء بشهن مددى تطدورىم واسدتجابتيم لمتتيدر؛ األمدر
الددذي يسدديم فددي زيددادة فرص ديم فددي النجدداح لموصددول ليدددفيم ( ;Bannink, 2007, 91
)Trepper et al., 2013, 31
-01فنيددة المجددامالت (المدددح)  :Complimentsوتعددرف أيضددا بفنيددة "توجيددو النجدداح" Cheer
 leadingوىددى إحدددى الفنيددات اإلرشددادية التددي تسددتخدم فددي دعددم ومسدداندة وتشددجيع نجدداح
العمالء مدن خدالل تقدديم كممدات المددح والثنداء ليدم مدع الحدرص عمدى ذكدر أسدباب الثنداء حتدى
يكون اإلطراء أكثر صدقا؛ األمر الذي يمدنحيم الثقدة بدالنفس ويسداعدىم عمدى المشداركة الفعالدة
فدي العمميدة اإلرشدادية ،وتتمثدل فدي :تقدديم المجدامالت المباشدرة لمعمدالء كرفدع مسدتوى الصدوت
أثندداء الح دوار إلظيددار مدددى التددهثر بجيددودىم ،أو التعبيددر ليددم عددن السددرور عنددد نج داحيم فددي
تطبيددق اإلج دراءات المطموبددة مددنيم لموصددول إلددى حددل المشددكمة ،أو إظيددار اإلعجدداب بهفكددارىم
البندداءة واإلبداعيددة والناضددجة فددي مواجيددة مشددكالتيم أو لقدددرتيم عمددى اتخدداذ الق د اررات وااللت دزام
بمواصدمة اإلرشداد وعددم االستسدالم ()Sklare, 2005, 46-47؛ ممدا يسداعدىم عمدى اإليمدان
بهنفسيم ،والتتمب عمدى شدكوكيم الذاتيدة ،وينمدى لددييم فعاليدة الدذات؛ ومدن ثدم زيدادة احتمداالت
التتييدددر اإليجدددابي (ميخائيدددل نيسدددتول  ،)001 ،8103 ،كمدددا يشدددير وليدددامز ( Williams,
 )2019, 23إلدددى أندددو ُيطمدددق عمييدددا أيضدددا فنيدددة "التتذيدددة الراجعدددة اإليجابيدددة" Positive

feedback؛ وذلددك إلسددياميا ف خمددق مندداخ إيجددابي يسددمح بالتتمددب عمددى مخدداوف التتييددر

ويبرز لمعمالء مدى تقدميم نحو تحقيق اليدف.
-00فنيددة اإلصددالح الروائددي  :Narrative reformوتنطددوي عمددى مسدداعدة العمددالء عمددى إعددادة
تهليف قصصيم الحياتية مدن منظدور إيجدابي بددالً مدن المنظدور المرضدى االنيزامدي الدذي كدانوا
يعانونو نتيجة لممشكمة (ميخائيل نيستول .)001 ،8103 ،

 -08فنيددة الخريطددة الذىنيددة (العقددل)  :Mind mappingإن ىددذه الفنيددة اإلرشددادية مددا ىددي إال
رسم خريطة لألفكار توجدو العميدل لمدا سديتم عممدو لموصدول إلدى النجداح فدي العمميدة اإلرشدادية
ولتحقيق أىدافيا ،وتقوم عمدى اسدتدعاء سدموكيات العميدل اإليجابيدة ميمدا كاندت صدتيرة ،وكدذلك
الطددرق التددي اسددتخدميا بنجدداح فددي المواقددف التددي سددببت صددعوبة فددي الماضددي وتعزيزىددا ،مددع
تنظيم أىدافو وحمولو في ضوء ذلك (.)Sklare, 2005, 45
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 -01فنيدة أسدئمة مداذا بعدد؟  :What else questionsوتيددف ىدذه األسدئمة إلدى زيدادة تعزيدز
فرصدددة العمدددالء فدددي أن يجددددوا الحمدددول الممكندددة لمشدددكالتيم (نبيدددل صدددالح سدددفيان،8106 ،
.)613

ثاىيا -مَازا رقسيس املطص

:Self- Determination Skills

مفَوو مَازا رقسيس املطص :
تعددددت تعريفددات البدداحثين لمتتيددر ميددارات تقريددر المصددير ،كمددا تعددددت وجيددات نظددرىم
حولو ،وسوف تستعرض الباحثة بعض من تمك التصورات ،ومنيا ما يمي:
تُعرف ميارات تقرير المصير عمى أنيا مزيج من الميارات التي تسيل سموكيات التوجو نحو

اليدف وتنظيم الذات والمشاركة االستقاللية ( & Algozzine, Browder, Karvonen, Test,

 ،)Wood, 2001, 219وكذلك القدرة عمى تحديد االختيارات المناسبة ،واتخاذ الق اررات المؤدية
لنوعية حياة أفضل (.)Malian &Nevin, 2002, 68
الدرسات بجامعة كاليفورنيا ( The Center of the State of
ىذا ،وقد عرفيا مركز ا
 )California Studies, 2014, 52لدى األفراد المعاقين بصريا بهنيا مجموعة الميارات
التي تيدف إلى تعزيز االستراتيجيات الالزمة لتحديد األىداف المناسبة ومراقبة األداء
وتقييمو ،وكذلك تحديد الحمول الخاصة بالمشكالت الحالية والمستقبمية ،مع توجيو وادارة
السموك والقيام بالتعزيز الذاتي؛ لمتمكن من المشاركة بصورة أكثر استقاللية في األنشطة
الحياتية.
كما تم تعريفيا أيضا عمى أنيا مجموعة الميدارات التدي تمكدن األفدراد مدن الدتحكم والسديطرة
عمدددى أمدددور حيددداتيم؛ فيصدددبحون بدددالتين نددداجحين ومنتجدددين ،إلدددى جاندددب فيميدددم لنقددداط القدددوة
والضدددعف الذاتيدددة ،واالعتقددداد بقددددرتيم عمدددى التصدددرف بشدددكل مسدددتقل ونددداجح ( Frasier,
 ،)2016,11فيددي تُعددد الموجددو األساسددي والرئيسددي لمفددرد مددن أجددل وضددع األىددداف الخاصددة
واظيددار نددوع مددن الددتحكم الددذاتي فددي الحيدداة الشخصددية ،ولتحقيددق قدددر أكبددر مددن االسددتقاللية
والتمكين الذاتي؛ فيكون من خالليدا الفدرد قداد ار عمدى معالجدة عديدد مدن األبعداد المتصدمة بذاتدو
وعالقتيا بالحياة التي يعيشيا (محمود محمد إمام.)8 ،8105 ،
كمددا يصددفيا كددل مددن تركددي بددن عبددد اه سددميمان القرينددى ()075 ،8105؛ وىالددة خيددر
سنارى إسماعيل ( )08 ،8105بهنيا تمك الميارات التي من شهنيا دعدم الطدالب ذوى اإلعاقدة
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فددي القدددرة عمددى التعبيددر عددن الرهبددات والميددول ،وتحديددد األىددداف وتحقيقيددا ،ومراقبددة الددذات،
واالسددتقاللية فددي التصددرفات ،واتخددداذ القدد اررات ،وحددل المشدددكالت ،وتحمددل المسددئولية ،ودراسدددة
البدائل واختيار المناسب منيا دون أي ضتط أو تهثير خارجي؛ مما يمكنيم من الحصدول عمدى
الوظددددائف المناسددددبة والعدددديش بشددددكل مسددددتقل ،كميددددارات :االسددددتقالل الددددذاتى ،وتنظدددديم الددددذات
وتحقيقيددا ،والتمكددين النفسددي ،والددوعي بالددذات ،وحددل المشددكالت ،والمطالبددة بددالحقوق ،واألداء
المستقل.
وباستقراء ما سبق ُيالحظ تعدد تعريفات ميدارات تقريدر المصدير إال أن جميعيدا تتفدق عمدى
أنيددا مجموعددة الميددارات التددي تقددود األفدراد لالختيددار المالئددم واتخدداذ القد اررات المناسددبة وتحقيددق
األىددداف ووضددع الخطددط التددي يمكددن أن تحقددق اسددتقالليتيم ،مددع ضددبط كميددة ونوعيددة الدددعم
المقدم ليم ،وعدم تمقى المساعدات إال عند الضرورة ،بما يدعم قددرتيم عمدى المشداركة الفعالدة
في المجتمع وصدوال لجدودة حيداة أفضدل ،متضدمنة عددد مدن الميدارات المختمفدة ،وييدتم البحدث
الحالي بدراستيا لدى المراىقين المكفدوفين بدالتركيز عمدى تنداول ميدارات الدوعي بالدذات وتنظديم
الذات واالستقاللية وتخطى العقبات كهبعاد ليدا مدع محاولدة تنميدتيم باسدتخدام برندامج إرشدادي
مختصر متمرك از حول الحل ،وتقدديم مقياسدا يعكدس تمدك األبعداد لددييم؛ لمدا لدذلك مدن تدداعيات
عمى المراىق الكفيف ومجتمعو.

اليظسيا املفطّس لتقسيس املطص :
دار قمددر وماركوسددكى ) (Cmar & Markoski, 2019, 103-104إلددى مجموعددة مددن
أشد ا
النظريات المفسرة لتقرير المصير ومياراتو ،ويمكن إيضاح كل منيم كما يمي:
-0ىظسيــة رقسيــس املطص ـ ) :Self-Determination Theory (SDTوالتددي صدداهيا ديسددي
وريددان& Ryan

 ، Deciوىددى تعددد منظددور متعدددد األبعدداد لمدافعيددة ،كمددا تشددمل خمددس نظريددات

مصددترة ،وىددى :التقي ديم المعرفددي ،التكامددل العضددوي ،التوجيددات السددببية ،محتويددات اليدددف ،والحاجددات
النفسددية األساسددية ،كمددا تددرى فددي مجمميددا أن تنميددة وتطددوير ميددارات تقريددر المصددير عمميددة مسددتمرة
طدددول الحيددداة حيدددث تعتمدددد عمدددى إشدددباع الحاجدددات النفسدددية األساسدددية لمفدددرد( االنتمددداء ،االسدددتقاللية،
الكفداءة) ،كمدا أن تقريدر المصدير يدرتبط ويتدهثر بالمسدتويات المختمفدة لمدافعيدة (الداخميدة Intrensic
 ،Motivationوالخارجيدة ) Extrinsic Motivation؛ فتتضدمن األولدى القيدام بالنشداط بددافع
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المتعددة والرضددا ،أمددا الثانيددة – وىددى ذات أن دواع مختمفددة– تشددمل القيددام بالنشدداط بدددافع الحصددول عمددى
المكاسب المادية أو لتجنب النتائج السمبية.
-8ىظسيـة رعلـه رقسيـس املطصـ  :Self-Determination Learning Theoryوقدد صداهيا
بنداء عمدى القددرات
ميثداج ، Mithaugوتدرى أن عمميدة تطدوير وتنميدة تقريدر المصدير تتحقدق ً
دداء عمدددى امدددتالك قددددرات التكيدددف مدددع
والفدددرص المتاحدددة لمفدددرد؛ فيختمدددف األفدددراد فيمدددا بيدددنيم بند ً

التحدددديات ،واالختيدددار ،وحدددل المشدددكالت ،وتقيددديم النتدددائج ،وكدددذلك تدددوفر الفدددرص المتاحدددة لدددو
لالستجابة واالختيار.

-1اليظسية الوظيفية لتقسيـس املطصـ  :Functional Theory of Self-Determinationوقدد
صداهيا وييمدر وزمالئدو  ،Wehmeyer et al.وتدرى أن امدتالك اإلرادة ىدو مفتداح تحقيدق تقريدر
المصير؛ حيث يشار إليو بمجموعة اإلجراءات اإلرادية التدي تمكدن الفدرد مدن التصدرف كمحدرك أساسدي
لحياتددو واختياراتددو المؤديددة لنوعيددة حيدداة أفض دل ،وينطددوي عمددى عدددة ميددارات :كمعرفددة الددذات ،تنظدديم
الذات ،االستقاللية ،والتمكين النفسي.
ومن خالل ما سبق يتضح أن تمك النمداذج النظريدة تشدترك فدي نظرتيدا لمبنداء المفداىيمى لتقريدر
المصددير باعتبدداره يركددز عمددى فاعميددة الفددرد مددن خددالل قدرتددو عمددى االختيددار وفددرض اختياراتددو بفعاليددة
ذاتيددة ،وذلددك مددا يحتاجددو المعدداق بصددريا لمتتمددب عمددى آثدار إعاقتددو السددمبية مددن خددالل تنميددة الميددارات
المحققة لتقرير مصيره.

خطصائص األفساد امللفوفني املقسزيً ملطص ٍه:
تتعدد خصدائص وسدمات األفدراد النداجحين فدي تقريدر مصديرىم وخاصدة ذوى اإلعاقدة مدنيم حيدث
معرفتيم الجيدة لكيفية االختيدار ،ومدا لددييم مدن طدرق اسدتثنائية لحدل المشدكالت ،ووعدى بمدا يرهبدون
فدي تحقيقددو مدن أىددداف ،وكددذلك إصدرارىم بالسددعي نحدو تحقيقيددا ،وتقيدديم مددى إحرازىددا؛ ومدن ثددم تقبددل
نتائجيدا(،) Rowe, Alverson, Unruh, Fowler, Kellems, & Test, 2015, 116
فمنيم من يتميز بالتطمع والطموح المرتفع ،والحرص عمى التعمم مدن مواقدف الفشدل ،والمثدابرة والنضدال
في مواجية العقبات ،والرؤية المختمفدة لألمدور واألزمدات؛ ومدن ثدم إمكانيدة اإلحسداس الجيدد بالرفاىيدة
( ، )Erickson et al., 2015, 46كمددا قددد تتمددب عمددييم أيضددا مشدداعر الرضددا والميددل لمتفدداوض
ويتميدددزون باإليجابيدددة والمروندددة فدددي االسدددتجابة ألسددداليب الضدددبط الوالديدددة واسدددتخدام أنمددداط التفكيدددر
اإلبداعيددة ،بينمددا يكددون الفاشددمون فددي تقريددر مصدديرىم أكثددر شددعو ار باإلحبدداط حيددث صددعوبة إشددباع
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حاجاتيم لالستقاللية ،وكدذلك أكثدر مديال لمعنداد والتحددي وأكثدر حساسدية لمتددخالت الوالديدة التنظيميدة،
وذلددك وفقددا لمددا أكدتددو نتددائج دراسددة كددل مددن ( Cheng & Sin, 2019; Van Petegem,
Zimmer-Gembeck, Baudat, Soenens, Vansteenkiste, & Zimmermann,
.)2019
فددي حددين أن الندداجحين مددن المكفددوفين فددي تقريددر مصدديرىم – عمددى وجددو الخصددوص– يتسددمون
أيضدا بتقددير الدذات المرتفدع ( ،)Levin et al., 2011, 351والدوعي الجيدد بالتفضديالت واالىتمامدات
الذاتية ونقاط القوة والضعف الشخصدية وبظدروف إعداقتيم البصدرية ،ومدا ىدم بحاجدة لدو مدن تعدديالت
بيئية وخدمات ضرورية ،وكذلك باستعدادىم لممارسة التحكم الشخصدي؛ فيدم يددركون أنيدم منفصدمون
عن البيئة وأن بإمكانيم التحكم بيا وتحقيدق أقصدى اسدتفادة منيدا  ،كمدا أنيدم أيضدا يحسدنون صدناعة
ق ارراتيم ،ويؤمنون بهىميتيدا ،وكدذلك بقددرتيم عمدى الددفاع عدن حقدوقيم والتعبيدر عدن احتياجداتيم وأثدر
وقيمدددة تقريدددر المصدددير فدددي حيددداتيم ( The Center of the State of California
.)Studies,2014, 73
باإلضددافة إلددى مددا أكددده أيضددا كددل مددن ( Agran et al., 2007؛ آمددال أبددوداود  ،وجمددال
الخطيدددب 8105،؛ جمعدددة فددداروق حممدددي فرهمدددى )8105،فدددي نتدددائج دراسددداتيم بدددهن ىدددؤالء
المكفددوفين المقددررين لمصدديرىم يكونددون أكثددر نجاحددا أكاديميددا ولدددييم مسددتويات مرتفعددة مددن
الشعور بالرضا عن الحياة والمناصرة الذاتية.
ومددن ثددم فددإن تنميددة ميددارات تقريددر المصددير لدددى تمددك الفئددة مددن المكفددوفين تشددكل أىميددة بالتددة؛
وذلك لمواجية التحديات التي تقف عائقا أماميم لتحقيدق مسدتقبميم ،وتفعيدل دورىدم فدي اتخداذ القد اررات
بطريقددددة مسددددتقمة ،ممددددا يسدددداعدىم عمددددى تحقيددددق السدددديطرة عمددددى حيدددداتيم ومصدددديرىم الشخصددددي أو
االجتمدداعي أو التعميمددي ،ومددن ثددم المينددي ،ولكددي يددتمكن كددل مددنيم مددن تقبددل ذاتددو واإلحسدداس بقيمتددو
وتهكيد ىويتو ،وىذا ما يركز عميو البحث الحالي من خدالل اسدتخدام برندامج إرشدادي قدائم عمدى نظريدة
اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل.

ثالثاً -اإلزغاد املختطصس املتنسكص حول احلل ومَازا رقسيس املطص لدى امللفوفني:
يعد اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل مدن أكثدر األنمداط اإل رشدادية التدي القدت صددى
كبيددر لدددى الممارسددين فددي مجددال اإلرشدداد النفسددي نظد ارً لتطبيقاتددو العمميددة واسدديامات البدداحثين
حددول التقنيددات التدددي يقدددميا ،فيددو يتمتدددع بفعاليددة فددي التعامدددل مددع المشددكالت واالضدددطرابات

النفسددية واالنحرافددات السددموكية ،وكددذلك تنميددة الجوانددب اإليجابيددة لدددى األف دراد العدداديين وذوى
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االحتياجات الخاصة ،وذلك ما أكدتدو نتدائج عديدد مدن الدراسدات كمدا سدبقت اإلشدارة إلييدا ،كمدا
يمثددل تطبيقددو فددي تنميددة ميددارات تقريددر المصددير مجدداالً جديد ًددا مددن المجدداالت التطبيقيددة ليددذا
النمددوذج اإلرشددادي خاصددة لدددى األف د ارد المكفددوفين ،حيددث إن عدددم إلمدداميم بيددذه الميددارات قددد
يددؤثر عمددى تكدديفيم اإلنسدداني وصددحتيم النفسددية فددي ظددل مددا يعانون دو مددن آثددار سددمبية عديدددة
إلعاقتيم ساعدت في بمورة فكرة البحث الحالي ،فقد أشار كل من ( Morgan et al., 2002,
13؛ أمداني عدزت نعمدان المصدري ،ومحمدد أكدرم حمددان )01 ، 8104 ،إلدى افتقدارىم لمفدرص
المتكافئة والمناسبة لممارسة سموكيات تقرير المصير حيث تددخالت األسدرة والمدربيين التدي قدد
تحددد مددن فرصدديم فددي التعبيددر عددن احتياجدداتيم واتخدداذ الق د اررات وتحمددل المخدداطر ومواجيتيددا،
وكذلك تعامالت المعممين التي تنطوي عمى اعتبارىم أفراد هيدر قدادرين عمدى االختيدار المناسدب
أو تحمل المسئولية.
وما ينتج عن ظروف إعاقتيم أيضا من حيدث تكدوينيم لالعتقدادات واألفكدار السدمبية حدول
الفددرص المتاحددة وقدددراتيم وامكاندداتيم عمددى التددهقمم والتكيددف؛ ممددا قددد يددؤثر سددمبا عمددى إدارتيددم
لشئون حياتيم؛ ومن ثم الصعوبة في تقرير مصائرىم ( Lipkowitz & Mithaug, 2003,
.)104
وكما أن لممكفوفين أوجو قصور في جوانب معينة ،فمدييم أيضا مدواطن قدوة فدي جواندب
أخددرى؛ لددذا ىددم بحاجددة لتددوفير الظددروف المالئمددة التددي تسدداعدىم عمددى اسددتثمار طاقدداتيم بمددا
يشددعرىم بددهىميتيم كبشددر ليددم حددق الحيدداة والددتحكم بيددا وبمصددائرىم ،وذلددك مددا يتناسددب مددع
الخصددائص واالفتراضددات األساسددية لإلرشدداد المختصددر المتمركددز حددول الحددل ،حيددث يدذكر نبيددل
صالح سفيان( )686 ،8106بدهن ذلدك األسدموب اإلرشدادي يعتمدد عمدى التركيدز عمدى اكتشداف
وابراز جوانب القوة لدى الفرد وتوظيفيا في عالج المشكالت.
أيضا في مقابل ما يعانيو مكفوفو البصر من صعوبات في تقرير المصدير يتضدمن
كما أنو ً
اإلرشاد المختصر المتمركز حدول الحدل وفقدا لمدا أشدار إليدو كدل (Corey, 2013, 402؛ نبيدل
صالح سفيان )682 ،680 ،8106 ،لإليمان الكامل بهن لكل عميل قددرات وامكاندات يسدتطيع
خبير ومسئوالً عن حياتو ،كمدا يؤكدد ىدذا اإلرشداد
استثمارىا إلى أقصى حد ممكن ،فكل فرد يعد ًا
أيضا عمى ضرورة تشجيع العمالء لتحمل المسدئولية واالعتمداد عمدى قددراتيم ،وتحديدد أىددافيم
الخاصددة وتجزئتيددا ،وأيضددا تحديددد السددبل والحمددول لتحقيقيددا ،وذلددك فددي مضددمونو يعددد تحسددينا
- 8102 -

فعالية اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تنمية بعض مهارات تقرير المصير ............................................

لقدددرة الفددرد لمسدديطرة عمددى حياتددو؛ األمددر الددذي يشددير لممناسددبة والمنطقيددة بددين مكونددات البحددث
الحالي.

دزاضا ضابقة:
من خالل المراجعة المسحية لمدراسات السابقة حول اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل
وميارات تقرير المصير ،اتضح أنو ال توجد دراسات عربية أو أجنبية – في حدود عمم الباحثة –
تناولتيما معا لدى المراىقين المكفوفين؛ لذا تم عرض بعض الدراسات العربية واألجنبية ذات الصمة
مع مراعاة أن تكون أقرب الدراسات لمبحث الحالي ،وتم تقسيميم لممحاور التالية:

أوس -دزاضا رياولت مَازا رقسيس املطص لدى امللفوفني:
دراسة روبينسون وليبرمان ) Robinson& Lieberman (2004والتي تعد من الدراسات
األولية التي ىدفت تعرف مستوى ميارات تقرير المصير لدى األفراد ذوى اإلعاقة البصرية ،وذلك
لدى عينة قواميا ( )32طالبا ،وتوصمت النتائج إلى تسجيل المشاركين ذوى اإلعاقة البصرية
مستوى منخفض في تقرير المصير؛ مما يشير إلى قمة الفرص المتاحة ليم لممارسة تمك الميارات.
ودراسة أجران وآخرين ) Agran et al. (2007التي ىدفت تحرى تصورات معممي الطالب
ذوى اإلعاقة البصرية حول الجوانب المرتبطة بتقرير مصير طالبيم ،وذلك لدى عينة قواميا ()065
معمم ،وقد أظيرت النتائج وجود ارتباط دال وموجب بين امتالك ميارات تقرير المصير والنجاح
الدراسي ،وانخفاض مستوى فرص تقرير المصير المقدمة ليؤالء الطالب.
وفى دراسة أماني عزت نعمان المصري ،ومحمد أكرم حمدان( )8104والتي ىدفت التعرف عمى
مستوى امتالك الطالب ذوى اإلعاقة البصرية لميارات تقرير المصير مقارنة بهقرانيم المبصرين،
وتكونت العينة من ( )76طالبا منيم ( 26فرداً من ذوى اإلعاقة البصرية 31 ،فرداً من المبصرين)،

وقد أشارت النتائج إلى أن ميارات تقرير المصير جاءت بمستوى متوسط لدى أفراد العينة ذوى
اإلعاقة البصرية.
كما أجرى جمعة فاروق حممي فرهل ( )8105دراسة استيدفت الكشف عن العالقة بين تقرير
المصير ومناصرة الذات ،وذلك لدى عينة قواميا ( )014فردا ،بواقع ( 50أصم 43 ،مكفوفا)،
وتوصمت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيو دالة موجبة بين تقرير المصير ومناصرة الذات ،وكذلك
تفوق الطالب الصم مقارنة بالمكفوفين في ميارات تقرير المصير.
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ثاىيا -دزاضا رياولت فعالية اإلزغاد املختطصس املتنسكص حول احلل مع بعـ املـتري ا اليفطـية ذا
الطصلة مبتري البخث:
قام كل من ساداتزاد وخميمي ) Saadatzaade & Khalili ( 2012بدراسة ىدفت إلى
معرفة أثر اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تحسين تنظيم الذات والتحصيل األكاديمي،
اميا ( )22طالبا من طالب المرحمة الثانوية الذكور ،تم تقسيميم إلى مجموعتين
وذلك لدى عينة قو ُ
قائما عمى اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل،
تجريبية وضابطة ،واستخدمت الدراسة
ً
برنامجا ً
ومقياس لتنظيم الذات ،وقد استترق تطبيق البرنامج ( )5أسابيع ،بمتوسط زمني لمجمسة ()61

دقيقة؛ ومما توصمت إليو الدراسة من نتائج :فعالية برنامج اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل
في تحسين مستوى كل من تنظيم الذات والتحصيل األكاديمي.
وقد أجرى رودين وآخرون ) Roeden et al. (2014دراسة بيدف تقييم فعالية اإلرشاد
المختصر المتمركز حول الحل في رعاية األفراد ذوى اإلعاقة العقمية البسيطة ،وذلك لدى عينة
فردا ،تراوحت أعمارىم ما بين ( )41-06سنة ،وقد تم تقسيميم إلى مجموعتين
قواميا (ً )16
فردا ،وقد أُستُخدم
فردا ،قد تمقت الرعاية العادية ،وأخرى تجريبية قواميا (ً )81
ضابطة قواميا (ً )06

مقياس لممرونة ببعدييا ( الحكم الذاتي "االستقاللية" ،والتفاؤل) ،وكذلك مقياس لكل من جودة
الحياة ،والسموكيات الالتكيفية ،وبرنامج لإلرشاد المختصر لمتمركز حول الحل معتمدا عمى استخدام
أسبوعا؛ ومما أسفرت عنو
فنية المقياس كفنية رئيسية ،واستترق تطبيق البرنامج اإلرشادي ()03
ً
الدراسة من نتائج :فعالية اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تنمية الحكم الذاتي
"االستقاللية" ،ورفع مستوى جودة الحياة ،وخفض بعض المظاىر السموكية الالتكيفية.
وفى دراسة ريدي وآخرون ) Reddy et al. (2015والتي ىدفت إلى بيان فعالية اإلرشاد
عاما ،وتعانى من
المختصر المتمركز حول الحل ،وذلك في عالج حالة (فتاة) ،تبمغ من العمر (ً )07

سمبا عمى قدرتيا عمى تحديد األىداف والتخطيط وادارة الضتوط األكاديمية ،كما
االكتئاب؛ مما أثر ً
تظير عمييا بعض األعراض ،منيا :قصور االنتباه وضعف القدرة عمى التركيز والتذكر ،والمعاناة
من المزاج السىء حيث سيطرة نوبات البكاء وسرعة التضب واالنفعال الشديد ،مع الشعور بالذنب
والشكوى من اضطرابات النوم وفقدان الشيية ،وقصور األداء األكاديمي وضعف مستوى االستمتاع
الدراسي ،وقد استخدمت الدراسة برنامجاً لإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل ،معتمدا عمى فنيات:

(سؤال المعجزة ،والمقياس ،واالستثناءات) كفنيات أساسية ،كما استترق تطبيق البرنامج ()4
- 8104 -

فعالية اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تنمية بعض مهارات تقرير المصير ............................................

جمسات ،وقد أظيرت النتائج :فعالية اإلرشاد المستخدم في خفض حدة االكتئاب ،والمساعدة عمى
تحديد األىداف وتنفيذىا ،وادارة الضتوط األكاديمية ،وتحسين القدرة عمى االنتباه والتركيز والتخطيط
لالمتحانات ،كما أظيرت أيضا ارتفاع في مستوى األداء األكاديمي.
كما قام كل من روسمانا وسوريانا ) Rusmana& Suryana (2017بإجراء دراسة بيدف
التعرف عمى فعالية اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تطوير ثالثة جوانب لتقرير المصير
(االستقالل ،الكفاءة ،االنتماء) ،وذلك لدى عينة من طالب الجامعة بالمستوى الثالث؛ تم تقسيميم
إلى مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية ،وقد أُستُخدم برنامج لإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل،
وأظيرت النتائج وجود فعالية لإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تطوير الشعور باالستقاللية
والكفاءة واالنتماء.
في حين أجرت إيمان عطية منصور جريش ( )8106دراسة ىدفت إلى معرفة فعالية
اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تنمية إدارة الوقت وخفض حدة التسويف األكاديمي
لدى طالبات الدراسات العميا ،وذلك لدى عينة تجريبية قواميا ( )11طالبة ،تم تقسيميم إلى
مجموعتين تجريبية قواميا ( )03طالبة ،وضابطة قواميا ( )03طالبة ،وقد استخدمت الدراسة
مقياسي إدارة الوقت والتسويف األكاديمي ،وبرنامج اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل،
واستترق تطبيق البرنامج ( )7جمسات ،بواقع جمسة واحدة أسبوعيا ،مدة كل منيا ساعة
ونصف ،وتمت المتابعة بعد مرور( )4أسابيع من انتياء البرنامج؛ ومما توصمت إليو الدراسة
من نتائج :فعالية برنامج اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تنمية إدارة الوقت،
وخفض حدة التسويف األكاديمي.
وأخيرا ،دراسة روزى واسحاق ) Rose & Ishak (2019والتي كانت بيدف تحرى
فعالية اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في خفض مشاعر الضيق النفسي وتنمية
أعمارىن ما
أساليب المواجية اإليجابية لمضتوط ،وذلك لدى عينة قواميا( )4سيدات ،تراوحت
ُ
بين ( )21-82عاماً ،وأُستُخدم برنامج لإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل؛ وقد خمصت

الدراسة إلى وجود فعالية لإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في خفض حدة مشاعر

الضيق النفسي  ،وتنمية أساليب المواجية اإليجابية لمضتوط كهسموب حل المشكالت
وانخفاض استخدام أساليب المواجية السمبية كاالنسحاب ،وصرف الذىن عن التفكير
بالمشكمة ،والبكاء.
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ثالثا -دزاضا رياولت بسامج إزغادية أخسى لتينية مَازا رقسيس املطص :
قام ريب ) Ripp (2005بدراسة ىددفت إلدى الكشدف عدن فعاليدة برندامج إرشدادي عبدر اإلنترندت
قددائم عمددى المناصدرة الذاتيددة فددي تنميددة تقريددر المصددير والتمكددين النفسددي والفعاليددة الذاتيددة ،وذلددك لدددى
عينددة مددن والدددي األطفددال ذوى اإلعاقددة ،قواميددا ( )161فددردا ،تددم تقسدديميم إلددى مجمددوعتين ،إحددداىما
تجريبيدة قواميددا ( )811فددرد ممددن تمقدوا الجمسدات اإلرشددادية عبددر اإلنترنددت ،وضددابطة قواميددا ()061
فددردا ،وقددد اسددتخدمت الدراسددة مقياسددا لكددل مددن تقريددر المصددير والتمكددين النفسددي والفعاليددة الذاتيددة،
وبرنامج إرشادي قائم عمى المناصرة الذاتية إعدداد الباحدث؛ وممدا توصدمت إليدو الدراسدة مدن نتدائج :أن
البرنددامج اإلرشددادي المسددتخدم كددان فعدداال فددي رفددع مسددتوى كددل مددن :تقريددر المصددير والتمكددين النفسددي
والفعالية الذاتية لدى عينة الدراسة.
وقام زيتو( Zito )2009بفحدص أثدر تددريب طدالب المرحمدة الثانويدة ذوى اإلعاقدة ،ومدنيم أفدراد
معدداقين بصددريا عمددى برنددامج قددائم عمددى نظريددة تقريددر المصددير ،وآخددر قددائم عمددى إرشدداد األق دران فددي
تحسددين مسددتوي تقريددر المصير(صددنع القدرار ،والددوعي بالتايددات وأىميتيددا لممسددتقبل) ،وأشددارت النتددائج
إلى تحقق فعالية البرنامجين.
كما أجرت عواطدف محمدود الشدديفات ( )8101دراسدة بيددف تعدرف أثدر برندامج معرفدي سدموكي
في تحسين ميارات تقرير المصير ،وذلدك لددى عيندة مدن الطدالب ذوى صدعوبات الدتعمم ،قواميدا ()61
طالبا وطالبة ،وقد تم تقسيميم إلى مجموعتين تجريبيدة وضدابطة ،وقدد اسدتخدمت أدوات الدراسدة ،كمدا
استترق تطبيق البرندامج ( )04جمسدة؛ وممدا أسدفرت عندو الدراسدة مدن نتدائج :وجدود فعاليدة لمبرندامج
المستخدم في تحسين ميا ارت تقرير المصير.
كمدا قددمت دراسدة فدارمر وزمالئدو ) Farmer, Allsopp,& Ferron (2015برنامجدا لمقدوى
مستندا عمى المنظدور اإليجدابي لعمدم الدنفس الستقصداء فعاليتدو فدي تحسدين ميدارات تقريدر
الشخصية
ً
المصير لددى عيندة الطدالب ذوى صدعوبات االنتبداه وفدرط النشداط ،قواميدا ( )5طدالب ،وقدد اسدتخدمت
أدوات الدراسة ،وأشارت النتائج إلى الزيادة في مستويات تقرير المصير بعد التطبيق.
تعقيب عمى الدراسات السابقة :من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يمى:
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أ -باليطبة لدزاضا احملوز األول:
 اتفق البحث الحالي مع مدا سدبق مدن دراسدات بدذلك المحدور فدي تناوليدا لمتتيدر ميدارات تقريدرالمصددير لدددى المكفددوفين ،بينمددا اختمددف معيددا فددي طبيعددة البحددث؛ حيددث يتندداول البحددث الحددالى
برنامج إرشادى مختصر متمركز حول الحل لتنمية بعض ميارات تقرير المصير لممكفوفين.
 تمثمت أوجو االستفادة من درسات ىذا المحدور فدي إشدارتيا إلدى طبيعدة مسدتوى ميدارات تقريدرالمصير لدى المكفوفين ،وىو ما تم وضعو في الحسبان عندد اختيدار عيندة البحدث الحدالي دون
هيرىم ،وأيضا تهكيددىا عمدى أىميدة المتتيدر الحدالي وضدرورة تناولدو بالدراسدة والبحدث التجريبدي
لدى ىؤالء األفراد ،وتم االستفادة منيا أيضا فدي تحديدد أىدم األبعداد التدي يمكدن االعتمداد عمييدا
في بناء المقياس الحالي.

ب -باليطبة لدزاضا احملوز الثاىى:
 تددم مالحظددة أنددو ال يوجددد – فددي حدددود عمددم الباحثددة– دراسددات عربيددة أو أجنبيددة جمعددت بدديناإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل وميارات تقريدر المصدير سدوى دراسدة ( &Rusmana
 ) Suryana , 2017والتددي تناولتيمددا لدددى طددالب الجامعددة ،وىددى تختمددف كثيد ار عددن البحددث
الحددالي مددن حيددث :الفئددة المسددتيدفة ،وأداة القيدداس والتشددخيص ومحتددوى البرنددامج اإلرشددادي
والفنيددات المسددتخدمة ،والمجتمددع الددذي أجريددت فيددو ،وكددذلك األبعدداد المتناولددة بيددا حيددث إنيددا
مختمفة عن (أبعاد) ميارات تقرير المصير موضع البحدث ،وذلدك مدا يعطدى بعدداً ألىميدة البحدث

الحددالي ،كمددا أن الدراسددات األخددرى قددد تعاممددت بشددكل هيددر مباشددر مددع ميددارات تقريددر المصددير،

وذلددك باسددتخدام اإلرشدداد المختصددر المتمركددز حددول الحددل؛ حيددث أكدددت نتائجيددا عمددى فعاليددة
اإلرشاد الحالي مع بعض المتتيرات النفسدية قريبدة الصدمة بهحدد (أبعداد) ميدارات تقريدر المصدير
موضع البحث.
 تمثمددت أوجددو االسددتفادة مددن دراسددات ىددذا المحددور فددي إثدراء اإلطددار النظددري مددن خددالل توضدديحفنيدات اإلرشداد المختصددر المتمركدز حددول الحدل ،وكدذلك فددي تصدميم البرنددامج اإلرشدادي الحددالي
مددن حيددث تحديددد أىدافددو وأسس دو والفنيددات اإلرشددادية المالئمددة لموضددوع وعينددة البحددث وعدددد
الجمسات ،وفى صياهة الفروض وتفسير النتائج وتهييدىا.
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ج -باليطبة لدزاضا احملوز الثالث:
 اتفددق البحددث الحددالى مددع دراسددات ذلددك المحددور فددى تناوليدا لميددارات تقريددر المصددير مددن خدداللإعداد برامج إرشادية تيدف إلى تنميتيدا ،بينمدا تختمدف تمدك الدراسدات عندو فدى طبيعدة البرندامج
نفسو والعينة المستيدفو.
 تددم مالحظددة أن ميدددارات تقريددر المصددير قدددد القددت اىتمدددام بعددض البدداحثين فدددي بندداء البدددرامجاإلرشدددادية بيددددف تنميتيدددا ،وبدددالرهم مدددن ذلدددك كدددان ىنددداك نددددرة لمدراسدددات فدددي البيئدددة العربيدددة
واألجنبيدة – فدي حددود عمدم الباحثدة – التدي تناولدت تنميتيدا بصدفة عامدة ،وكدذلك لدم توجددد أي
دراسددات – فددي حدددود عمددم الباحثددة – تناولددت تنميددة (أبعدداد) ميددارات تقريددر المصددير موضددع
البحددث الحددالي (الددوعي الددذاتي ،تنظدديم الددذات ،االسددتقاللية ،تخطدى العقبددات) مجتمعددو معددا لدددى
المراىقين المكفوفين ،وىذا ما يعطى بعداً ألىمية البحث الحالي.

 تددم االسددتفادة مددن تمددك الدراسددات ونتائجيددا فددي إعددداد اإلطددار النظددري الخدداص بميددارات تقريددرالمصير ،واالطالع عمى البرامج العالجية واإلرشادية الخاصة بتنميتيا ،وبناء مقياس ليا.

فسوض البخث:
في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة أمكن صياهة الفروض اآلتية:
 .0توجدددد فدددروق دالدددة إحصددددائيا بدددين متوسدددطي رتدددب درجددددات أفدددراد المجموعدددة اإلرشددددادية
فدددي القياسدددين القبمدددي والبعددددي عمدددى مقيددداس ميدددارات تقريدددر المصدددير لصدددالح القيددداس
البعدي.
 .8ال توجدددد فدددروق دالدددة إحصدددائيا بدددين متوسدددطي رتدددب درجدددات كدددل مدددن الدددذكور واإلنددداث
مددددن أفددددراد المجموعددددة اإلرشددددادية عمددددى مقيدددداس ميددددارات تقريددددر المصددددير فددددي القيدددداس
البعدى.
 .1ال توجددددددد فددددددروق دالددددددة إحصددددددائيا بددددددين متوسددددددطي رتددددددب درجددددددات أفددددددراد المجموعددددددة
اإلرشددددادية فددددي القياسددددين البعدي(بعددددد التطبيددددق مباشددددرة) والتتبعددددي (بعددددد فتددددره متابعددددة
شيرين) عمى مقياس ميارات تقرير المصير.
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إجساءا البخث:
أوسً -ميَج البخث:
أُستُخدم المنيج شبو التجريبي بيدف التعرف عمى فعالية برنامج اإلرشاد المختصر المتمركز
حول الحل (كمتتير مستقل) في تنمية بعض ميارات تقرير المصير( كمتتير تابع) لدى المراىقين
المكفوفين ،وذلك من خالل القياس القبمي ،والبعدى ،والتتبعى باستخدام المجموعة الواحدة.

ثاىيا  -عيية البخث :
تددم التهكددد مددن الخصددائص السدديكومترية ألداة البحددث الحددالي بتطبيقيددا عمددى عينددة قواميددا ()40
طالبدددا بواقدددع ( 17ذكدددرا 81 ،أنثدددى) مدددن الطدددالب المدددراىقين المكفدددوفين الممتحقدددين بمدرسدددة الندددور
لممكفددوفين وضددعاف البصددر بمحافظددة المنيددا ،بمتوسددط عمددري قدددره ( )0462سددنة ،وانح دراف معيدداري
قدددره (  ،) 06834وتكونددت عينددة البحددث اإلرشددادية مددن( )01طددالب مددن المدراىقين المكفددوفين ،بواقددع
( 3ذكور 3 ،إناث) ،تراوحت أعمارىم مدا بدين(  ) 06-04عامداً بمتوسدط عمدري قددره ( )0466سدنة،

وانحراف معيداري مقدداره (  ،)16706وقدد تدم اختيدارىم مدن بدين أفدراد العيندة السدابقة ،حيدث روعدي أن

يكون المسترشد مولودا بفقددان البصدر أو فقدده خدالل السدنوات المبكدرة مدن الطفولدة ،وقدد تدم االعتمداد
في ذلك عمى البيانات المدرسية لكل طالب ،وكدذلك أال يعدانى مدن إعاقدات أخدرى هيدر فقددان البصدر أو
أي اضطرابات أو أمراض عضوية مزمنة ،مع مراعاة أيضا أن يكدون جميدع أفدراد المجموعدة اإلرشدادية
مدن مرحمددة التعمديم الثددانوي  ،ويقيمدون إقامددة داخميدة بالمدرسددة ،وأن تكدون درجدداتيم أقدل الدددرجات فددي
المستوى األدنى من الدرجة الكمية لممقياس ،حيث تمثل درجداتيم مسدتوى منخفضدا مدن ميدارات تقريدر
المصير.

ثالثا  -أدارا البخث :
أ -مقياع مَازا رقسيس املطص للنساٍقني امللفوفني (إعداد الباحثة):
تم إعداد ىذا المقياس بيدف إعطاء صورة متكاممة عن (أبعاد) ميارات تقرير المصير لدى
المراىقين المكفوفين ،وتقدير درجة تقرير المصير لدييم ،من خالل توفير أداة سيكومترية
مناسبة لمبيئة المصرية وأىداف البحث وعينتو ،باإلضافة إلى كتابتو بطريقة برايل ليكون أكثر
ويسر في التطبيق ،وقد مر إعداد المقياس وتقنينو بالخطوات اآلتية :
ًا
فيما
ً
ِّ -0
االطالع عمى بعض ما ُكتب عن ميارات تقرير المصير من دراسات وأطر نظرية ومقاييس،
مثل  :مقياس "أرك" لتقرير المصير لوييمر وكيمشنر The Arc’s Self-
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) ،Determination Scale, Wehmeyer & Kelchner (1995ودراسة وييمر
وآخرون

)،Wehmeyer, Kelchner,& Richards(1996

ودراسة روبينسون

وليبرمان ) ، Robinson & Lieberman (2004ودراسة أماني عزت نعمان المصري،
ومحمد أكرم حمدان ( ،)8104لالستفادة من كل منيم في صياهة بنود المقياس وتحديد
أبعاده.
ص ِّممت استبانو مفتوحة– لالستفادة بيا في صياهة بنود المقياس– تضمنت األسئمة اآلتية:
ُ -8
ماذا يدور ببالك حينما تسمع مصطمح "تقرير المصير" ؟ ،ما خصائص الشخص الناجح في
تقرير مصيره من وجية نظرك؟ ،ما المواقف التي قد تجعمك تشعر بقدرتك عمى تقرير
المصير؟ ،وتم تطبيق االستبانة عمى عينة بمتت ( )81طالباً وطالبة من المكفوفين.

طِّبقت عمييم
 -1تم عمل تحميل محتوى لمضمون االستجابات المختمفة ألفراد العينة التي ُ
االستبانة.

عددىا ( )22بنداً ،موزعة عمى
بناء عمى ما سبق من خطوات ،صيتت مجموعة من البنود ُ
ً -2
أربعة أبعاد تمثل ميارات تقرير المصير الفرعية ،وىى :الوعي بالذات ،تنظيم الذات،
رضيا عمى سبعة ُم ِّ
حكمين* من أساتذة الصحة
االستقاللية ،وتخطى العقبات ،ثم تم ع ُ
النفسية؛ لمحكم عمى صالحية البنود لقياس كل ميارة عمى حدة ثم صالحية الميارات الفرعية
لقياس ميارات تقرير المصير ثم مناسبتيا لممراىقين المكفوفين ،وقد تم اإلبقاء عمى البنود
التي حصمت عمى نسبة اتفاق ( ،)8011وتعديل صياهة بعض العبارات ،وبذلك أصبح
المقياس مكوناً من ( )16بنداً حيث تم حذف ( )4بنود ،وتم وضع ثالثة بدائل لإلجابة عن
ِّ
نادر ( ،)0وتُعكس ىذه الدرجات في
دائما ( )1أحياًنا (ً ، )8ا
كل بند من بنود المقياس ،ىيً :
العبارات السالبة ،وبذلك تم تحديد ثالث مستويات لإلجابة بالدرجات كما يمى :المستوى
المنخفض ( ،)41616 -16المستوى المتوسط (  ،) 66632-41617المستوى المرتفع
(.)002-66633
اميا ( )40طالباً وطالبة من
 -3طُِّبق المقياس في صورتو األولية بصورة فردية عمى عينة قو ُ
ذكره.
المكفوفين ،ثم ُ
ص ِّحح المقياس طبقاً لتقدير الدرجات السابق ُ

* يهحق ( )1أصًاء انضادة انًحكًُن نًقُاس يهاراث تقزَز انًصُز نهًزاهقُن انًكفىفُن.
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 -4االتساق الداخمي :حيث تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات
مبعد الذي تنتمي إليو المفردة (محذوفًا منو درجة المفردة ذاتيا)،
المقياس ،والدرجة الكمية ل ُ
بعد من أبعاد المقياس ،والدرجة الكمية لممقياس
وكذلك معامالت االرتباط بين بين درجة كل ُ
البعد) ،وذلك كما بالجدولين التاليين:
(محذوفا منو درجة ُ

عذٚي ()1
ِؼبِالد االسرجبط ث ٓ١دسعخ وً ِفشدح ِٓ ِفشداد ِم١بط ِٙبساد رمش٠ش اٌّص١ش ٌٍّشا٘م ٓ١اٌّىفٛفٓ١
ٚاٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍجؼذ اٌز ٞرٕزّ ٟئٌِ ٗ١حزٚفًب ِٕٗ دسعخ اٌّفشدح ( ْ=) 61
رخط ٝاٌؼمجبد
االعزمالٌ١خ
رٕظ ُ١اٌزاد
اٌٛػ ٟثبٌزاد
ِؼبًِ
سلُ
ِؼبًِ
سلُ
ِؼبًِ
سلُ
ِؼبًِ
سلُ
اسرجبطٙب اٌّفشدح اسرجبطٙب
اٌّفشدح اسرجبطٙب اٌّفشدح اسرجبطٙب اٌّفشدح
ثبٌجؼذ
ثبٌجؼذ
ثبٌجؼذ
ثبٌجؼذ
986,3
4
98622
3
98,,5
2
985,0
1
98,30
,
98642
,
98,,,
6
986,,
5
98,,
12
98,1
11
98,,1
19
98,1,
0
98,6,
16
98633
15
98,4,
14
98,,
13
98,44
29
986,1
10
98,92
1,
98,36
1,
98,62
24
98,95
23
98,55
22
98,,5
21
98,,,
2,
9852,
2,
98,34
26
98666
25
98,9
32
98,,3
31
98,93
39
98652
20
98,95
35
98,9,
34
985,4
33
98,94
3,
98620
36
98505
3,
*عّ١غ ِؼبِالد االسرجبط داٌخ ػٕذ ِغز.)9891(ٜٛ
عذٚي ()2
ِؼبِالد االسرجبط ث ٓ١دسعخ وً ثؼذ ِٓ أثؼبد ِم١بط ِٙبساد رمش٠ش اٌّص١ش ٚاٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍّم١بط
ِحزٚفب ِٕٗ دسعخ اٌجؼذ ( ْ=) 61
ِؼبِالد االسرجبط
أثؼبد اٌّم١بط
9860
اٌٛػ ٟثبٌزاد
98664
رٕظ ُ١اٌزاد
986,5
االعزمالٌ١خ
98566
رخط ٝاٌؼمجبد
*عّ١غ ِؼبِالد االسرجبط داٌخ ػٕذ ِغز.)9891(ٜٛ

ويتضح من جدولي ( )8( ،)0أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى
()1610؛ مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة عالية من التجانس الداخمي.
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 -5صدق املقياع :اعتمدت الباحثة في حساب صدق المقياس عمى ما يمي:
(أ) صدق احملتوى :من خالل التعرف عمى آراء ال ُم ِّ
حكمين نحو انتماء البنود لممقياس وما
مناسبا من عبارات ،وقد سبق اإلشارة إليو في تصفية
يقيسو وتعديل واضافة ما يرونو
ً
البنود التي وصمت إلى ( )16بنداً.
(ب) صدق احملم (الطصدق الت شمي) :وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجات أف ارد عينة
التحقق من الشروط السيكومترية عمى المقياس الحالي ،ودرجاتيم عمى مقياسي :تقدير
الذات لممعاقين بصريا لزينب سيد عبد الحميد عثمان ( ،)8102والرضا عن الحياة
لممراىقين المكفوفين لدينر وآخرين ) Diener et al. (1985ترجمة :نبيل محمد الفحل
( ،)8104حيث يتمتع كل منيما بمستوى مرتفع من الصدق والثبات ،وقد تم تطبيقيم
مساويا( )16618( ،)1663عمى الترتيب ،وىو دال
بصورة متزامنة ،وكان معامل االرتباط
ً

عند مستوى ( ،)1610حيث أشار ليفين وآخرون ( )Levin et al., 2011, 351إلى أن
األفراد المكفوفين الذين يمارسون ويتمتعون بميارات تقرير المصير يتكون لدييم مفيوم
ذات إيجابي ،كما يشعرون بتقدير ذات مرتفع عمى النقيض ممن لدييم مستويات منخفضة
من ميارات تقرير المصير ،كما أكدت نتائج دراسة آمال أبوداود ،وجمال الخطيب ()8105
وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين ميارات تقرير المصير والرضا عن الحياة لدى
المكفوفين؛ وىو ما وضعتو الباحثة في اعتبارىا عند اختيار المقياسين المستخدمين كمحك
في ىذا البحث.
اميدا ( )40طالبداً
 -6ثبا املقياع :تم حساب معامدل الثبدات لألبعداد والمقيداس ككدل عمدى عيندة قو ُ

وطالبة من المكفوفين ،بطريقتي معامل "ألفا كرونباخ" ،والتجزئة النصفية ،ويوضح جدول ( )1ذلك.

عذٚي ()3
ِؼبِالد اٌضجبد ثطش٠مز ٟأٌفب وشٔٚجبخ ٚاٌزغضئخ إٌصف١خ ألثؼبد ِم١بط ِٙبساد رمش٠ش اٌّص١ش ٚاٌّم١بط وىً
اٌزغضئخ إٌصف١خ
ِؼبِالد
اٌّم١بط ٚأثؼبدٖ
ِؼبِالد االسرجبط
أٌفب
عج١شِبْ -ثشاْٚ
ث ٓ١اٌغضأٓ٠
98,54
98,46
9801
اٌٛػ ٟثبٌزاد
9802,
98,64
98052
رٕظ ُ١اٌزاد
98021
98,53
98,,,
االعزمالٌ١خ
9805,
98010
98051
رخط ٝاٌؼمجبد
9806,
98036
98062
اٌّم١بط وىً
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يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت الثبات مرتفعة؛ مما يشير إلي تمتع المقياس
بدرجة عالية من الثبات.
وبناء عمى اإلجراءات السابقة تم التهكد من صالحية مقياس ميارات تقرير المصير لممراىقين
ً
المكفوفين ،والذي يحتوى في صورتو النيائية عمى ( )16عبارة موزعة عمى أربعة أبعاد ،يتمتع كل
منيا والمقياس ككل بدرجات مرتفعة من الصدق والثبات ،وتمت كتابة بنوده بطريقة برايل من خالل

االستعانة ببعض المعممين في مدرسة النور*.

ب -بسىامج اإلزغاد املختطصس املتنسكص حول احلل (إعداد الباحثة):
استند البحث الحالي لبرنامج إرشادي يقوم عمى مبادئ وافتراضات نظرية اإلرشاد المختصر
المتمركز حول الحل ،وقد مر إعداد البرنامج بعدة خطوات كما يمي:

 -1حتديد ادهدف مً إعداد النرىامج اإلزغادي املختطصس املتنسكص حول احلل:
(أ) ادهدف العاو للنرىامج :ييدف البرنامج اإلرشادي الحالي إلى تنمية بعض ميارات تقرير المصير
لدى أفراد المجموعة اإلرشادية من المراىقين المكفوفين باستخدام اإلرشاد المختصر المتمركز حول
الحل.
(ب) األٍداف اإلجسائية  :وىى تتفرع من اليدف العام لمبرنامج ،حيث يتم تحقيقيا من خالل العمل
داخل الجمسات ،وتنفيذ الواجبات المنزلية المكمف بيا أفراد المجموعة اإلرشادية ،وتتضمن جميع
أىداف الجمسات اإلرشادية ،وتتمخص في النقاط التالية:
( )0تعرف أفراد المجموعة اإلرشادية ،ما يمي:
 مفيوم اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل وبعض الجوانب المرتبطة بو.
 بعض فنيات اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل.
 مفيوم تقرير المصير.
 ميارات تقرير المصير ،ومفيوم كل منيا.
( )8تشجيع أفراد المجموعة اإلرشادية عمى االعتماد عمى الذات بدال من االعتماد عمى اآلخرين
باستثمار قدراتيم وامكاناتيم إلحداث التتير اإليجابي في حياتيم المتمثل في تنمية مستوى
امتالكيم لميارات تقرير المصير ،فالجزء األكبر من مسئولية الحل يقع عمى عاتقيم.

*يهحق ( )2انصىرة اننهائُت نًقُاس يهاراث تقزَز انًصُز وانًكتىبت ببزاَم
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( )1تدريب أفراد المجموعة اإلرشادية عمى كيفية إجراء بعض فنيات اإلرشاد المختصر المتمركز
حول الحل؛ لمساعدتيم عمى تنمية بعض ميارات تقرير المصير لدييم.
( )2تنمية وعى أفراد المجموعة اإلرشادية بضرورة التتيير وحاجتيم لو -فيو أمر حتمي بالحياة-
لتحسين مستوى تقرير المصير لدييم.
( )3تنمية الثقة لدى أفراد المجموعة اإلرشادية بهن لدييم القدرة عمى التتيير لمتتمب عمى ظروف
إعاقتيم وصوال إلمكانية تقرير المصير.
( )4مساعدة أفراد المجموعة اإلرشادية عمى اكتشاف ما لدييم من إمكانات وجوانب قوة
بشخصياتيم الستثمارىا؛ لمساعدتيم عمى التتيير لألفضل لموصول لمستوى مرتفع من
امتالك ميارات تقرير المصير.
( )5تدريب أفراد المجموعة اإلرشادية عمى التركيز عمى االستثناءات واستدعاء خبرات النجاح
السابقة لجعميا نواه لمحمول الممكنة التي تساىم في تنمية بعض ميارات تقرير المصير
لدييم من خالل تحسين الوعي الذاتي وتنظيم الذات واالستقاللية وتخطى العقبات بفعالية.
( )6تدريب أفراد المجموعة اإلرشادية عمى التخطيط بتصميم أىداف إيجابية محددة ومصاهة
جيدا.
( )7تدريب أفراد المجموعة اإلرشادية عمى رسم خريطة ذىنية بطريقة برايل لتوزيع أىدافيم
الحياتية وفقا لألولويات ولمبدأ كرات الثمج لمساعدتيم عمى التخطيط المنظم لحياتيم
وتمكينيم من االستقاللية وصوال لمستوى مرتفع من تقرير المصير.
( )01تدريب أفراد المجموعة اإلرشادية عمى التقييم الذاتي المستمر ألدائيم ومدى تقدميم نحو
تحقيق أىدافيم لتحسينيا ببدائل الحمول بما ينمى من مستوى نجاحيم في تقرير المصير.
( )00تدريب أفراد المجموعة اإلرشادية عمى التعزيز الذاتي لتنمية الثقة بالقدرة عمى النجاح في
تحسين مستوى ميارات تقرير المصير لدييم.
( )08تشجيع أفراد المجموعة اإلرشادية عمى االستمرار في تحقيق أىدافيم بالتهكيد عمى مبدأ
التتييرات البسيطة تقود لتتييرات أكبر.
( )01تدريب أفراد المجموعة اإلرشادية عمى استخدام التخيل الستثارة أفكارىم حول السموكيات
والطرق التي تمثل حمول جذرية وواقعية لتحقيق أىدافيم والتتمب عمى عقبات وصعوبات
الحاضر والمستقبل بما يمكنيم من تقرير مصيرىم.
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( )02تشجيع أفراد المجموعة اإلرشادية عمى االنخراط في الحديث الموجو نحو التتيير (الحل)
بدال من الحديث عن المشكمة الستحضار نقاط القوة والمصادر الخاصة واالستفادة منيا في
تحسين مستوى ميارات تقرير المصير لدييم.
( )03تدريب أفراد المجموعة اإلرشادية عمى تتيير تفكيرىم برؤية حياتيم وذواتيم من منظور
مختمف إيجابي مميء بالتفاؤل واألمل – ال تييمن عميو المشاعر السمبية أو المشكالت
والعقبات -إلحداث عممية التتيير بما يحسن من مستوى ميارات تقرير المصير لدييم.
( )04أداء أفراد المجموعة اإلرشادية لبعض ميام الواجب المنزلي الذي من شهنو أن يعمل عمى
استمرارية العممية اإلرشادية ويساىم في الوصول إلى توليفات معرفية وسموكية أكثر توافقا
في الممارسات الحياتية.
 -0أٍنية النرىامج اإلزغادي املختطصس املتنسكص حول احلل :وتكمن أىمية البرنامج اإلرشادي الحالي
في توفير مجموعة من األنشطة واألساليب والفنيات القائمة عمى اإلرشاد المختصر المتمركز حول
الحل والتي يمكن استخداميا في تنمية بعض ميارات تقرير المصير لدى المراىقين المكفوفين،
بحيث تتكامل ىذه األنشطة والفنيات لتنمية الميارات اآلتية ( الوعي بالذات ،تنظيم الذات،
االستقاللية ،تخطى العقبات)؛ ومن ثم إمكانية االستفادة من نتائج البرنامج الحالي من قبل
العاممين في مجال الفئات الخاصة أو الميتمين بيذه الفئات (بالتحديد فئة المكفوفين) من حيث
وضع استراتيجيات إعداد لمطالب المكفوفين بيدف توظيف إمكاناتيم وقدراتيم لتحقيق االستفادة
القصوى منيا.

 -3مطصادز بياء النرىامج اإلزغادي املختطصس املتنسكص حول احلل:
تم صياهة البرنامج اإلرشادي الحالي وتحديد خطواتو ومحتوى جمساتو من خالل االطالع
عمى عديد من الكتابات الخاصة باإل رشاد المختصر المتمركز حول الحل ،مثل:
(

Corey, 2013

;،)Miller&De-Shazer, 2000; Biggs & Flett, 2005

واالطالع عمى بعض البرامج اإلرشادية المتعمقة باإل رشاد المختصر المتمركز حول الحل
لموقوف عمى أىم الفنيات التي استخدميا ،مثل )Roeden et al., 2014( :؛( Reddy et
)al., 2015؛(إيمان عطية منصور جريش)8106،؛(  ،)Rose & Ishak 2019وكذلك
عمى بعض الدراسات السابقة التي تناولت تقرير المصير وكذلك البرامج اإلرشادية التي اىتمت
بتنميتيا ،مثل.) Ripp, 2005; Zito,2009; Farmer et al.,2015 ( :
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 -4أضظ بياء النرىامج اإلزغادي املختطصس املتنسكص حول احلل:
يقوم ىذا البرنامج عمى مجموعة من األسس الميمة ،وىى:
(أ) األسس العامة :حيث تم مراعاة حق الطالب المكفوف في اإلرشاد والعالج النفسي ،وكذلك حقو
في أن يقرر مصيره ،وأن يشعر باألمل في إمكانية التخمص من مشكالتو ،وكذلك مراعاة قابمية
السموك لمتعديل والتتيير.
(ب) األسس الفمسفية :استمد البرنامج اإلرشادي الحالي أصولو الفمسفية من النظرية البنائية
االجتماعية ،وافتراضات " دى شازر"  De- shazerوزمالئو في اإلرشاد المختصر المتمركز
حول الحل الذي اعتمد عمى فكرة كرة الثمج في عممية التتيير ،والتركيز عمى النجاحات
السابقة واالستثناءات ومصادر القوى الشخصية وابرازىا ،مع تعمم توليد الحمول اإلبداعية،
وأيضا تم مراعاة األسس الفمسفية العامة من حيث مراعاة أخالق اإلرشاد وسرية البيانات
والعالقة المينية القائمة عمى التعاون والتقبل واإلقناع.
(ج) األسس النفسية والتربوية :روعيت الخصائص العامة لمنمو في مرحمة المراىقة بصفة
عامة ،والخصائص النفسية المميزة لذوى اإلعاقة البصرية بصفة خاصة ،مع مراعاة الفروق
بين أفراد العينة.
(د) األسس االجتماعية :حيث االىتمام بالفرد ككائن اجتماعي يؤثر ويتهثر في البيئة التي
يعيش فييا ،وقد أُستُخدم أسموب اإلرشاد الجماعي أثناء تطبيق جمسات البرنامج؛ لتمتعو
بكفاءة عالية في العممية اإلرشادية وفقا لما أوضحتو الدراسات.

 -5مساحل النرىامج اإلزغادي املختطصس املتنسكص حول احلل:
تم تقسيميا حسب تقسيمات مراحل اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل كما يمي:
(أ) المرحمة األولى ( تهسيس العالقة وتعريف المشكمة ) :وتضمنت الجمستين األ ولى والثانية
حيث شممت التمييد والتعارف بين الباحثة وأفراد المجموعة اإلرشادية وتكوين العالقة
اإلرشادية التعاونية القائمة عمى التقبل والمودة ،وهرس األمل في نفوسيم من خالل تشجيعيم
باالعتماد عمى قدراتيم إلحداث التتيير االيجابي ،والتركيز عمى دورىم النشط خالل العممية
اإلرشادية ،واالتفاق معيم عمى تعميمات البرنامج ،ومناقشة توقعاتيم ،وتعريفيم باإلطار العام
الفعال بسؤاليم
لمبرنامج في صورة خارطة لألفكار األساسية لو واليدف منو ،وتعزيز دورىم ّ
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عما حدث من تتير قبل بدء اإلرشاد ،مع تقديم شرح مختصر عن اإلرشاد المختصر المتمركز
حول الحل وميارات تقرير المصير وأىميتيا.
(ب) المرحمة الثانية (تقييم وصياهة أىداف اإلرشاد) :وتم فييا تشجيع وتدريب أفراد
المجموعة اإلرشادية عمى تقييم مشكمتيم (ىنا واآلن) باستخدام أسئمة المقياس ،وخمق
توقعات إيجابية لدييم بهن التتيير ممكن وأن لدييم القدرة عمى إحداثو وحاجتيم لو ،مع تهكيد
االتفاق عمى أىداف اإلرشاد المرجوة ،وتم ذلك في الجمسة الثالثة.
(ج) المرحمة الثالثة (تصميم وتنفيذ التدخالت) :وتضمنت الجمسات من ( ،)03-2وفييا تم
محاولة تنمية تقرير المصير من خالل الوقوف عمى بعض مياراتو (الوعي بالذات ،تنظيم
الذات ،االستقاللية ،تخطى العقبات) ،وذلك بتدريب أفراد المجموعة اإلرشادية عمى استخدام
فنيات اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل واأل نشطة المناسبة بالتركيز عمى بناء الحمول
والبحث عن االستثناءات ورسم الخرائط الذىنية لألىداف الموجية نحو الحل واحداث التتييرات
البسيطة التي تؤدى إلى تتيرات أكبر في ضوء الموارد المتاحة ،ومساعدتيم عمى تطبيق ما
تم تعممو بالجمسات في الحياة اليومية من خالل الواجبات المنزلية.
(د) المرحمة الرابعة (اإلنياء والمتابعة والتقييم) :وتضمنت الجمسة ( )04وجمسة المتابعة ،وىى
تيدف إلى بمورة األىداف المكتسبة وتقييم أفراد المجموعة اإلرشادية وتييئتيم إلنياء جمسات
البرنامج اإلرشادي ،حيث قد تمكن جميع أفراد المجموعة اإلرشادية من وضع خططا إليجاد الحمول،
كما تم تشجيعيم عمى تقييم الذات المستمر باستخدام سؤال المقياس لتنفيذ ممارسات اإلرشاد
المختصر المتمركز حول الحل المتعممة داخل الجمسات وحتى بعد انتيائيا ،إلى أن تم إجراء المتابعة
ومعرفة استمرارية فعالية البرنامج اإلرشادي.

 -6الفييا املطتخدمة يف النرىامج اإلزغادي املختطصس املتنسكص حول احلل:
تم االعتماد عند بناء جمسات البرنامج اإلرشادي الحالي عمى بعض من الفنيات التي يقوم
عمييا اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل ،وفيما يمي عرض موجز لكيفية استخدام ىذه الفنيات
بالبرنامج:
(أ) فنية تتيير ما قبل العالج  :Pretherapy changوقد اُستُخدمت تمك الفنية في الجمسة األولى

من جمسات البرنامج اإلرشادي بيدف اإلبراز لكل فرد من أفراد العينة أن لديو القدرات واإلمكانات
إلحداث التتيير والتحرك نحو الحل ،وذلك من خالل توضيح وابراز السموكيات اإليجابية والتتيرات
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الطفيفة التي قام بيا أفراد العينة بداية من االتفاق عمى المشاركة بالبرنامج اإلرشادي حتى البدء
بهولى جمساتو ،معتمدين عمى إمكاناتيم دون تدخل الباحثة؛ األمر الذي ساىم في تنمية الوعي
لدييم بهنيم جزء من حل المشكمة بل وأن الحل يعتمد بشكل كبير عمييم.
(ب) فنية أسئمة المقياس  :Scaling questionولقد اُستُخدمت في البرنامج الحالي من خالل

الطمب من أفراد العينة التقييم الذاتي المستمر لمستوى كل ميارة من ميارات تقرير المصير (موضع
البحث) لدييم؛ لتبصيرىم بمستوى أدائيم ومستوى التقدم الذي تم إح ارزه خالل جمسات البرنامج
اإلرشادي بالمتابعة الدورية لمدى تحقيق أىدافيم ،وكذلك حثيم عمى اقتراح خطوات تقودىم لمزيد
من التقدم بما يحسن من تقرير المصير لدييم.
(ج) فنية أسموب تطبيع المشكمة  :Normalizing the problemوقد اُستُخدمت ىذه الفنية في

البرنامج الحالي باالعتماد عمى القصص والحكايات التي يحفل بيا التاري ألشخاص عانوا من

اإلعاقة البصرية ومع ذلك استطاعوا أن يحققوا نجاحا باى ار في حياتيم؛ لمساعدة أفراد العينة عمى
إعادة بناء الثقة في قدرتيم عمى التتيير لمتتمب عمى الشعور بالوصمة المرتبط بظروف إعاقتيم
وتحقيق النجاحات وتعمم المزيد من الميارات التي تمكنيم من أن يكونوا مقررين لمصيرىم ،وايضاح
أن كف بصرىم ال يعنى أنو سيكون كل منيم إنسان فاشال في حياتو بل من الممكن أن يكون ناجحا
متحكما في حياتو ومسيط ار عمييا إذا بذل الجيد المناسب واستتل إمكاناتو بالطريقة الصحيحة.
(د) فنية أسئمة المواجية  :Coping questionsوتم استخداميا في البرنامج الحالي في
المساىمة في تبصير أفراد العينة بهنيم استطاعوا بالفعال التعامل من ذي قبل مع الوضع الصعب
(ظروف اإلعاقة) ،واكتشاف ما لدييم من قدرات وموارد ،وذلك من خالل مساعدتيم عمى التفكير في
األساليب والمواد التي استخدميا كل منيم لتخطى ذلك الوضع؛ مما قد نمى لدييم توجو إيجابي نحو
قدراتيم وامكاناتيم ،وكان بمثابة الحافز الستثمار تمك القدرات وتحقيق االستفادة القصوى منيا.
(ه) فنية البحث عن االستثناءات  :Exceptions finding questionsnوتم استخداميا في
البرنامج الحالي لمساعدة أفراد المجموعة اإلرشادية عمى االنخراط في الحديث الموجو نحو التتيير
(الحل) من خالل تحديدىم ألىم مواقف النجاحات السابقة في حياتيم والتي تستثير لدييم الشعور
بالثقة بالنفس لتنمية وعييم بالذات بصوره إيجابية ،وكذلك ذكر المحظات االستثنائية في حياة كل
منيم والتي استطاع بيا أن يكون استقالليا أو أن يتخطى بعض العقبات التي واجيتو بفعالية،
وتحديد األسباب والظروف التي ساىمت في ذلك ،وتقييميا وتحديد كيفية تكرارىا؛ مما قد ساعد عمى
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تنمية أسموب حياة جديد لدييم يعتمد عمى الوعي العقمي وتعمم االستفادة من خبرات النجاح واإلنجاز
السابقة في إيجاد الحمول ،ليبرز أنيم قادرون عمى تحقيق النجاحات مرة أخرى بل وتحقيق المزيد
منيا؛ ومن ثم تحقيق أىداف البرنامج اإلرشادي الحالي.
(و) فنية الخريطة الذىنية (العقل)  : Mind mappingاُستُخدمت في البرنامج اإلرشادي الحالي

في تدريب أفراد العينة عمى وضع أىدافيم الحياتية (العامة والمرحمية) ومتابعة تنفيذىا ،وكذلك وضع

بعض األفكار(الحمول) المقترحة التي تمثل سموكيات إيجابية كخارطة تقودىم لتحقيق التتيير
المرهوب (تنمية بعض ميارات تقرير المصير) ،وتشجيعيم عمى أداء المزيد منيا.
(ز) فنية سؤال المعجزة  : Miracle questionوتم استخدام ىذه الفنية في مساعدة أفراد
المجموعة اإلرشادية عمى استثارة أفكارىم البتكار طرق جديدة لتحقيق أىدافيم المستقبمية وتطوير
ذاتيم لمواجية العقبات وتخطييا من خالل تدريبيم عمى تخيل حدوث معجزة أدت إلى تحقق بعض
التتيرات التي يرهبون بيا في حياتيم والمتعمقة بقدرتيم عمى التمكن من ميارات تقرير المصير،
فعل لدييم اإلرادة والعزيمة لطرح بعض الحمول المقترحة الواقعية والبسيطة مع
ومناقشتيم بيا ،مما ّ
البدء في تنفيذىا واشعارىم بهن لدييم القوة لصنع المعجزات الخاصة بيم.
(ح) فنية المجامالت  :Complimentحيث تم استخداميا من خالل تدريب أفراد العينة اإلرشادية
عمى التعزيز اإليجابي الذاتي وكذلك تقديم كممات االستحسان والتشجيع من قبل اآلخرين بالمحيط
االجتماعي ليم ومن قبل الباحثة؛ لما لذلك من تهثير نفسي طيب عمى الكفيف؛ وكذلك لحثيم عمى
بذل مزيد من الجيد لتحقيق المزيد من التقدم داخل العممية اإلرشادية ولتنمية ثقتيم بالقدرة عمى
النجاح في تحسين مستوى تقرير مصيرىم.
(ط) االستراحة  :Taking a breakوتم استخداميا من خالل مراعاة ضرورة وجود فترات راحة
قصيرة خالل الجمسات اإلرشادية لكسر حدة الممل والتتمب عمى اإلجياد واتاحة الفرصة ألفراد العينة
اإلرشادية لطرح األسئمة والحوار اإليجابي ،وتمخيص ما حدث بالجمسة.
(ي) فنية اإلصالح الروائي : Narrative reformوتم استخداميا بالبرنامج اإلرشادي الحالي من
خالل مطالبة أفراد المجموعة اإلرشادية بإعادة سرد قصة حياتيم بصورة مختصرة من منظور
إيجابي حتى في أصعب األوقات.
(ك) فنية الميام المنزلية  :Tasksوقد تم وضع واجبات منزلية بنياية كل جمسة بالبرنامج الحالي
مع الحرص عمى تقييميا في بداية الجمسة التالية بما يتناسب مع أىداف الجمسات اإلرشادية؛ وذلك
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لمساعدة أفراد المجموعة اإلرشادية عمى تطبيق ما تم تعممو داخل الجمسات في الحياة الواقعية؛
ومن ثم انتقال أثر التدريب واستكمال العممية اإلرشادية.

 -7إجساءا ريفير النرىامج اإلزغادي ،وميلً حتديدٍا كنا يلي:
(أ) تحديد الفئة المستيدفة :تكونت أفراد المجموعة اإلرشادية من الطالب المكفوفين بمرحمة
التعميم الثانوي بمدرسة النور لممكفوفين بالمنيا .
(ب) تحديد الزمن الذي تستترقو جمسات البرنامج :استترق تنفيذ البرنامج فترة زمنية قدرىا()6
أسابيع تقريباً.

(ج) تحديدددد مكدددان جمسدددات البرندددامج :تدددم إجدددراء الجمسدددات داخدددل أحددددى قاعدددات التددددريس (الفصدددل)

بمدرسة النور لممكفوفين بالمنيا .
(د) تحديد عدد جمسات البرنامج )04(:جمسة بواقع جمستين أسبوعياً.

(ه) الطريقة التي قددم بيدا البرندامج  :طبدق البرندامج اإلرشدادي جماعيدا ،وقدد تخممتدو بعدض المقداءات

الفردية إلعطاء فرصة لكل فرد لمتعبير بحريدة عدن مشداعره ،ولتقدديم التتذيدة الراجعدة لمسداعدتو عمدى
تحقيق التتيير.
(و) تمخيص موضوعات جمسات البرنامج ،من خالل الجدول التالي:
اٌغٍغخ/
اٌضِٓ
األٌٝٚ

اٌزّ١ٙذ

رغ١١ش ِب لجً اٌؼٍّ١خ اإلسشبد٠خ

ا
أل

ا
ٌ
ِ
ٔ٘
ا
لَ
ش
اح
اٌ)
ٌِ
ِٔ
فص
اٌ
٘٠
٠ح
َ

ٔ
ش
ا
اط
ال
(ع
رث
سط
ا
لح
اح
،د

اٌضبٔ١خ

أٔشطخ
اٌغٍغخ
ٔشبط اعزّبػ( ٟػشف ٔفغه)

69
دل١مخ

عذٚي()4
ِحز ٜٛعٍغبد اٌجشٔبِظ اإلسشبد ٞاٌّخزصش اٌّزّشوض حٛي اٌحً
اٌفٕ١بد
أ٘ذاف اٌغٍغخ اإلعشائ١خ
اٌؼٕٛاْ
اٌّغزخذِخ
 -1ثٕبء ػاللخ ئسشبد٠خ لبئّخ ػٍ ٝاٌزمجً ثٓ١
اٌجبحضخ ٚأفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ.
 -2رؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍ ٝاإلطبس
اٌؼبَ ٌٍجشٔبِظ ِٚذ ٜأّ٘١زٗ ٛٔٚارغٗ
اٌّشعٛح ػٍ ٝح١بر.ُٙ
 -3رشغ١غ أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
االػزّبد ػٍ ٝلذسارٚ ُٙئِىبٔبر ُٙإلحذاس
اٌزغ١١ش اإل٠غبث ٟف ٟح١بر ُٙاٌّزّضً ف ٟرّٕ١خ
ِغز ٜٛاِزالوٌّٙ ُٙبساد رمش٠ش اٌّص١ش.
 -4رطج١ك أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ٌّم١بط
ِٙبساد رمش٠ش اٌّص١ش رطج١مب ً لجٍ١بً.
 -1رؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ِفَٛٙ

 أنظز يهحق ( )3بجهضاث انبزنايج اإلرشادٌ انًختصز انًتًزكز حىل انحم
 يهحق ( )3جهضاث انبزنايج اإلرشادٌ انًختصز انًتًزكز حىل انحم بانتفصُم .
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اٌغٍغخ/
اٌضِٓ
59
دل١مخ

أ٘ذاف اٌغٍغخ اإلعشائ١خ

اٌؼٕٛاْ
-2
-3
-4

اٌضبٌضخ
69
دل١مخ

-2
ئسادح اٌزغ١١ش

-3
-4

رّٕ١خ ِٙبسح اٌٛػ ٟثبٌزاد

.4

ربثغ رّٕ١خ ِٙبسح اٌٛػ ٟثبٌزاد
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اٌجحش ػٓ االعزضٕبءاد ،اٌّغبِالد،
االعزشاحخ ،اٌّٙبَ إٌّضٌ١خ

 -1رّٕ١خ اٌٛػ ٟاٌزار ٟألفشاد اٌّغّٛػخ
اإلسشبد٠خ ِٓ خالي رٛع ٗ١أزجبُ٘ٙ
ألفىبسُ٘ ِٚشبػشُ٘ ٚعٍٛو١برٕ٘( ُٙب
ٚاٌ )ْ٢زحغ ٓ١لذسر ُٙػٍ ٝرمش٠ش
ِص١شُ٘.
 -2رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
و١ف١خ ئعشاء فٕ١خ اٌجحش ػٓ االعزضٕبءاد.
ِ -3غبػذح أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
ئػبدح رأط١ش رفى١شُ٘ حٛي رٚارِٓ ُٙ
ِٕظٛس عذ٠ذ ِٓ خالي اعزذػبء خجشاد
إٌغبػ اٌغبثمخ (االعزضٕبءاد) ثّب ٠حمك

ٔشبط
(أوزشف راره)

.3

ٔشبط
(ِبرا رفؼً ئرا)( ،وٓ داػّب ٌزاره)

اٌخبِغخ
69
دل١مخ

.2

أعئٍخ اٌّٛاعٙخ ،االعزشاحخ ،اٌّٙبَ
إٌّضٌ١خ

اٌشاثؼخ
69
دل١مخ

.1

أعئٍخ اٌّم١بط ،أعٍٛة رطج١غ اٌّشىٍخ،
االعزشاحخ ،اٌّٙبَ إٌّضٌ١خ

-1

رمش٠ش اٌّص١ش.
رؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ثجؼض
ِٙبساد رمش٠ش اٌّص١ش.
رؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ثّب٘١خ
اإلسشبد اٌّخزصش اٌّزّشوض حٛي اٌحً
ٚثؼض اٌغٛأت اٌّشرجطخ ثٗ.
رؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ثفٕ١بد
اإلسشبد اٌّخزصش اٌّزّشوض حٛي اٌحً.
رّٕ١خ ٚػ ٝأفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ
ثأّ٘١خ اٌزّزغ ثّٙبساد رمش٠ش اٌّص١ش.
رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
و١ف١خ ئعشاء فٕ١ز ٟأعئٍخ اٌّم١بط ٚأعٍٛة
رطج١غ اٌّشىٍخ.
رّٕ١خ ٚػ ٝأفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ
ثحبعزٌٍ ُٙزغ١١ش ٌزحغِ ٓ١غزِٙ ٜٛبساد
رمش٠ش اٌّص١ش ٌذ.ُٙ٠
رّٕ١خ اٌضمخ ٌذ ٜأفشاد اٌّغّٛػخ
اإلسشبد٠خ ثمذسر ُٙػٍ ٝاٌزغ١١ش ٌٍزغٍت
ػٍ ٝظشٚف ئػبلزٚ ُٙصٛال إلِىبٔ١خ
رمش٠ش اٌّص١ش.
رؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ِفَٛٙ
اٌٛػ ٟاٌزار.ٟ
رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
و١ف١خ ئعشاء فٕ١خ أعئٍخ اٌّٛاعٙخ.
رشغ١غ أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
اٌزٛعٗ اإل٠غبثٔ ٟحِٛ ٛاسدُ٘ ٚئِىبٔبر.ُٙ
رّٕ١خ ٚػ ٝأفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ
ثزٚار ُٙثطش٠مخ صح١حخ ِٓ خالي
اعزىشبف عٛأت اٌمٛح ٚاٌضؼف
ثشخص١بر ُٙثّب ٠حغٓ ِغز ٜٛرمش٠ش
اٌّص١ش ٌذ.ُٙ٠

اٌفٕ١بد
اٌّغزخذِخ

أٔشطخ
اٌغٍغخ
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اٌغٍغخ/
اٌضِٓ

اٌؼٕٛاْ

اٌفٕ١بد
اٌّغزخذِخ

أ٘ذاف اٌغٍغخ اإلعشائ١خ

أٔشطخ
اٌغٍغخ

ٌذ ُٙ٠اٌٛػ ٟاٌزار ٟثصٛسح ئ٠غبث١خ.
 -4ثش سٚػ اٌضمخ ثبٌٕفظ ٌذ ٜأفشاد اٌّغّٛػخ
اإلسشبد٠خ ِٓ خالي ِّبسعخ اٌزؼض٠ض اٌزار.ٟ
رّٕ١خ ِٙبسح رٕظُ١
اٌزاد
ربثغ رّٕ١خ ِٙبسح رٕظ ُ١اٌزاد
ربثغ رّٕ١خ ِٙبسح رٕظ ُ١اٌزاد

.3

.4

ربثغ رّٕ١خ
ِٙبسح
رٕظُ١
اٌزاد

 -1رم ُ١١أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ٌّذٜ
رمذِٔ ُٙح ٛرحم١ك أ٘ذاف ُٙثّب ٠حغٓ ِٓ
ِغز ٜٛرمش٠ش اٌّص١ش ٌذ. ُٙ٠
 -2رشغ١غ أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ

أعئٍخ اٌّم١بط ،االعزشاحخ ،اٌّغبِالد،
اٌّٙبَ إٌّضٌ١خ

.2

اٌّغبِالد،
االعزشاحخ ،اٌّٙبَ
إٌّضٌ١خ

.4

ٔشبط (خطظ ٌزاره)

.3

ٔشبط
(صٕذٚق
اإل٠غبث١بد)
أعئٍخ
اٌّم١بط،
اٌّغبِالد،
اٌغإاي
اٌّؼغضح،
اٌّٙبَ
إٌّضٌ١خ

اٌزبعؼخ
69
دل١مخ

.1

رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
اٌزم ُ١١اٌزار ٟألدائ ُٙف ٟئداسح اٌٛلذ.
رّٕ١خ ٚػ ٝأفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ
ثأّ٘١خ االٌزضاَ ثمّ١خ اٌٛلذ.
رؼٍ ُ١أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍ ٝو١ف١خ
رٕظٚ ُ١ئداسح اٌٛلذ ثّب ٠غبػذُ٘ ػٍٝ
اٌزٕظ ُ١اٌزار ّٕٝ٠ٚ ٟلذسر ُٙػٍ ٝرمش٠ش
ِص١شُ٘.
رشغ١غ أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
اٌزؼض٠ض اٌزارٌ ٟزّٕ١خ اٌضمخ ثمذسر ُٙػٍٝ
رٕظ ُ١اٌزاد ثّب ٠حغٓ ِٓ ِغز ٜٛرمش٠ش
اٌّص١ش ٌذ.ُٙ٠

.2

ٔشبط رؼٍ ً٘( ّٟ١رؼٍُ)
ٔشبط رؼٍ(ّٟ١اعّغ ٚرؼٍُ).

اٌضبِٕخ
55
دل١مخ

.1

رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
اٌزخط١ظ ثزصّ ُ١أ٘ذاف ئ٠غبث١خ ِحذدح
ِٚصبغخ ع١ذا ثؼ١ذح ٚلش٠جخ اٌّذ.ٜ
رؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
و١ف١خ ئعشاء فٕ١خ اٌخش٠طخ اٌزٕ٘١خ ثّب
٠غبػذ ػٍ ٝرٕظ ُ١رٚارٌ ّٕٝ٠ٚ ُٙذُٙ٠
اٌمذسح ػٍ ٝرمش٠ش اٌّص١ش .
رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
ٚضغ خش٠طخ رٕ٘١خ ثطش٠مخ ثشاٌ ً٠زٛص٠غ
أ٘ذاف ُٙطجمب ٌأل٠ٌٛٚبد ٌّٚجذأ وشاد اٌضٍظ
ٌزّٕ١خ اٌمذسح ػٍ ٝرمش٠ش اٌّص١ش ٌذ. ُٙ٠
رشغ١غ أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
اٌجذء ف ٟرٕف١ز خش٠طز ُٙاٌزٕ٘١خ.

اٌخش٠طخ اٌزٕ٘١خ ،اٌّغبِالد ،االعزشاحخ ،اٌّٙبَ
إٌّضٌ١خ

اٌغبثؼخ
69
دل١مخ

 .1رؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ثّفَٛٙ
اٌزٕظ ُ١اٌزار.ٟ
 .2رؼٍ ُ١أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ و١ف١خ
اٌزخط١ظ ٌح١بر ُٙف ٟضٛء األ٠ٌٛٚبد ثّب
 ّٕٝ٠لذسر ُٙػٍ ٝرمش٠ش ِص١شُ٘.

ٔشبط (فىش ،صاٚط،
شبسن)

اٌغبدعخ
45
دل١مخ
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اٌغٍغخ/
اٌضِٓ

أ٘ذاف اٌغٍغخ اإلعشائ١خ

اٌؼٕٛاْ

-3
-4

رّٕ١خ ِٙبسح االعزمالٌ١خ
ربثغ رّٕ١خ ِٙبسح االعزمالٌ١خ

.3

.1
رّٕ١خ ِٙبسح رخطٝ
اٌؼمجبد

.3

 .1رشغ١غ أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ

أعئٍخ اٌّم١بط،
االعزشاحخ ،اٌّٙبَ
إٌّضٌ١خ.

.2

أعئٍخ اٌّم١بط ،اٌجحش ػٓ االعزضٕبءاد،
االعزشاحخ ،اٌّٙبَ إٌّضٌ١خ

.2

أعٍٛة رطج١غ اٌّشىٍخ ،أعئٍخ اٌّم١بط،
اٌخش٠طخ اٌزٕ٘١خ،
اٌّٙبَ إٌّضٌ١خ

.1

ٔ
ش
ا
اط
ٌ
ث(
ِح
صس
ي
ػ
دْ
ٚ
اس
الن
)ع
ر
ص
ٔ
ا
ء
ا
رد
ا،
ث
اع
ٌ
رِ
ٔع
اِ
ِ٠
حال
د

اٌضبٌضخ

.4

ٔشبط لصصٟ
(رحذ ٜاٌصؼبة)

اٌضبٔ١خ
ػشش
45
دل١مخ

.3

ٔشبط (أٔب أعزط١غ)

اٌحبد٠خ
ػشش
69
دل١مخ

.2

ٔشبط رؼٍّٟ١
(اٌشخص١خ االعزمالٌ١خ)

اٌؼبششح
69
دل١مخ

.1

االعزّشاس ف ٟرحم١ك أ٘ذافٚ ُٙفمب ٌّجذأ
ئٔغبص اٌزغ١شاد اٌجغ١طخ ٠مٛد ئٌ ٝرغ١شاد
ٔٚغبػ أوجش.
رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
و١ف١خ ئعشاء فٕ١خ اٌغإاي اٌّؼغضح.
رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
اعزخذاَ اٌزخ ً١العزضبسح أفىبسُ٘ حٛي
اٌغٍٛو١بد اٌز ٟرّضً حٍٛي عزس٠خ ٚٚالؼ١خ
ٌزحم١ك أ٘ذاف ُٙاٌّغزمجٍ١خ ثصٛسح ِخططخ
ِٕٚظّخ ثّب ِ ِٓ ّٕٝ٠غز ٜٛرمش٠ش
اٌّص١ش اٌزارٌ ٟذ.ُٙ٠
رؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ثّفَٛٙ
االعزمالٌ١خ.
رؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
صفبد اٌشخص اٌّغزمً.
رّٕ١خ ٚػ ٝأفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ
ثضشٚسح اٌزغ١١ش ٌزّٕ١خ االعزمالٌ١خ ثّب
٠حغٓ ِغز ٜٛرمش٠ش اٌّص١ش ٌذ.ُٙ٠
رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
اٌٛػ ٟثمذسار ُٙاالعزمالٌ١خ ِٓ خالي
اٌزشو١ض ػٍ ٝاالعزضٕبءاد ثّب ٠حغٓ ِٓ
لذسر ُٙػٍ ٝرمش٠ش اٌّص١ش.
رشغ١غ أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
االػزّبد ػٍ ٝاٌزاد ثذال ِٓ االػزّبد ػٍٝ
ا٢خش ٓ٠ثبالعزمالٌ١خ ف ٟارخبر اٌمشاساد ثّب
٠ؼضص ِغز ٜٛرمش٠ش اٌّص١ش ٌذ.ُٙ٠
رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
ر١ٌٛذ أفىبس (حٍٛي) ِمزشحخ رمٛد ٌشفغ
ِغز ٜٛاالعزمالٌ١خ ٌذ.ُٙ٠
ِغبػذح أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
ٚضغ خش٠طخ رٕ٘١خ ألفىبسُ٘ (اٌحٍٛي)
اٌّمزشحخ رمٛدُ٘ ٚرٛعٌ ُٙٙزّٕ١خ
ِغز ٜٛاالعزمالٌ١خ ثّب ّ٠ىِٕٓ ُٙ
رمش٠ش ِص١شُ٘.
رؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ثّفَٛٙ
رخط ٝاٌؼمجبد.
رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
اٌزم ُ١١اٌزارٌ ٟمذسر ُٙػٍ ٝرخط ٝاٌؼمجبد
ٌزحغٕٙ١ب ثجذائً اٌحٍٛي.
رّٕ١خ سٚػ اٌزحذٌ ٞذ ٜأفشاد اٌّغّٛػخ
اإلسشبد٠خ ٌزخط ٝئػبلزٚ ُٙرغبٚص٘ب.

اٌفٕ١بد
اٌّغزخذِخ

أٔشطخ
اٌغٍغخ
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اٌغٍغخ/
اٌضِٓ
ػشش
69
دل١مخ

ربثغ رّٕ١خ ِٙبسح رخط ٝاٌؼمجبد

.1
ربثغ رّٕ١خ ِٙبسح رخط ٝاٌؼمجبد

.3

-1
اٌخبرّخ ٚاٌزمُ٠ٛ

-2
-3
-4

اٌغإاي اٌّؼغضح،اإلصالػ اٌشٚائ،ٟ
اٌّٙبَ إٌّضٌ١خ.

.2

رح ً٠ٛرشو١ض أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ِٓ
اٌصؼٛثبد ٚاٌؼمجبد (حذ٠ش اٌّشىٍخ) ئٌٝ
اٌزفى١ش ف ٟح١بح أوضش سضب ٚئشجبع (حذ٠ش
اٌحً) ثّب ٠غبػذُ٘ ػٍ ٝرمش٠ش ِص١شُ٘
ثفؼبٌ١خ.
رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
و١ف١خ ئعشاء فٕ١خ اإلصالػ اٌشٚائ.ٟ
رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
رخط ٝاٌؼمجبد ثأًِ ٚرفبؤي ِٓ خالي رغ١١ش
رفى١شُ٘ ٚسؤ٠خ ح١برِٕ ِٓ ُٙظٛس ِخزٍف
ئ٠غبث ٟثّب ٠حغٓ ِٓ لذسر ُٙػٍ ٝرمش٠ش
اٌّص١ش.
عّغ آساء أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ حٛي
ِذ ٜاالعزفبدح ِٓ اٌجشٔبِظ اٌّمذَ ٌ.ُٙ
رطج١ك ِم١بط ِٙبساد رمش٠ش اٌّص١ش
رطج١مب ً ثؼذ٠ب ً ػٍ ٝأفشاد اٌّغّٛػخ
اإلسشبد٠خ.
ئٔٙبء عٍغبد اٌجشٔبِظ.
االرفبق ػٍِٛ ٝػذ ٌمبء اٌّزبثؼخ.

اٌخش٠طخ اٌزٕ٘١خ ،اٌّغبِالد،
اٌّٙبَ إٌّضٌ١خ

 .1رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
ر١ٌٛذ حٍٛي ِمزشحخ ٌشفغ ِغز ٜٛلذسرُٙ
ػٍ ٝرخط ٝاٌؼمجبد.
ِ .2غبػذح أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
ٚضغ خش٠طخ رٕ٘١خ ٌألفىبس (اٌحٍٛي)
اٌّمزشحخ اٌز ٟرمٛدُ٘ ٚرٛعٌ ُٙٙشفغ
لذسر ُٙػٍ ٝرخط ٝاٌؼمجبد ثّب ّ٠ىِٕٓ ُٙ
رمش٠ش ِص١شُ٘.

أعئٍخ اٌّم١بط

اٌغبدعخ
ػشش
,5
دل١مخ

االٔخشاط ف ٟاٌحذ٠ش اٌّٛعٗ ٔح ٛاٌزغ١١ش
(اٌحً) ثذال ِٓ حذ٠ش اٌّشىٍخ ٌالعزفبدح
ِٓ اٌّصبدس اٌخبصخ ٚاعزغالي ٔمبط اٌمٛح
ف ٟاٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼمجبد ثّب ٠حغٓ ِٓ
لذسر ُٙػٍ ٝرمش٠ش ِص١شُ٘.
 .2رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ػٍٝ
اٌّٛاعٙخ اإل٠غبث١خ ٌٍؼمجبد ٚاٌّشىالد
ٚػذَ االعزغالَ ثّب ٠ؼضص لذسر ُٙػٍٝ
رمش٠ش اٌّص١ش اٌزار.ٟ

ٔشبط لصصٟ
(ِزوشاد ئ٠غبث١خ ،ثطً اٌشطشٔظ)

اٌخبِغخ
ػشش
69
دل١مخ

اٌؼٕٛاْ

ٔشبط
(حٍٛي ِشىٍز)ٟ

اٌشاثؼخ
ػشش
45
دل١مخ

أ٘ذاف اٌغٍغخ اإلعشائ١خ

اٌفٕ١بد
اٌّغزخذِخ

أٔشطخ
اٌغٍغخ

-6التخقق مً صدق النرىامج اإلزغادي املختطصس املتنسكص حول احلل :حيث تم عرض البرنامج
اإلرشادي عمى مجموعة من المتخصصين في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي* ،وذلك لمتهكد من


يهحق ( )4قائًت يحكًٍ انبزنايج اإلرشادٌ انًختصز انًتًزكز حىل انحم.
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مدى مالئمة محتوى الجمسات بحيث تتضمن كل أبعاد المشكمة ،ومناسبة عددىا والفنيات
المستخدمة فييا ومدة كل جمسة ،وقد تم تعديل ما اقترحو المتخصصون.
قبميا ،ثم تطبيق البرنامج اإلرشادي
 -7رقويه النرىامج اإلزغادي :قد تم تطبيق أداة القياس تطبيقًا ً

المختصر المتمركز حول الحل عمى عينة البحث اإلرشادية ،كما تم التقويم التكويني من خالل
تطبيق استمارة تقويم جمسات البرنامج والتي توزع في نياية كل جمسة ،وكذلك تنفيذ فنية " سؤال
المقياس" الذي تم من خاللو التعرف عمى التقدم الذي تم إح ارزه خالل الجمسات ،ثم تم التقويم
بعديا ،كما تم التحقق من
النيائي من خالل استمارة تقويم البرنامج ،وتطبيق أداة القياس تطبي ًقا ً
فعالية البرنامج بعد مرور شيرين من توقف التطبيق (فترة المتابعة).

زابعاً  -األضاليب اإلحطصائية:
استخدمت األساليب اإلحصائية المالئمة لمتحقق من صحة فروض البحث ،وىى :اختبار
ويمكوكسون  ، Wilcoxon's Testاختبار مان وتنى .Mann-Whitney's Test
خامسا -الخطوات اإلجرائية لمبحث :مر البحث بمجموعة من الخطوات اإلجرائية تتمثل في:
 .0االطالع عمى األطر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت مشكالت المعاقين بصريا بصفة
عامة والمكفوفين بصفة خاصة ،وتحديد احتياجاتيم؛ ومن ثم التوصل لمشكمة البحث والتعرف
عمى متتيراتو وخصائص العينة.
 .8إعداد مقياس ميارات تقرير المصير لممراىقين المكفوفين ،وقد تم تحويمو إلى طريقة برايل.
 .1إجراء دراسة أولية عمى عينة قواميا ( )40طالبا وطالبة من المكفوفين بمدرسة النور
لممكفوفين بالمنيا؛ وذلك لمتحقق من الخصائص السيكومترية ألداة البحث.
 .2إعداد البرنامج اإلرشادي المختصر المتمركز حول الحل لتنمية ميارات تقرير المصير.
 .3تحديد عينة البحث اإلرشادية ،وبمغ قواميا ( )01طالب من المكفوفين الذين يعانون من
انخفاض مستوى ميارات تقرير المصير ،حيث تم اختيارىم بطريقة عمدية وفقا لشروط معينة
سبقت اإلشارة إلييا.
 .4إجراء القياس القبمي ،ثم تطبيق البرنامج اإلرشادي عمى أفراد المجموعة اإلرشادية ،ثم تم
إجراء القياس البعدى.
 .5تطبيق مقياس ميارات تقرير المصير مرة أخرى عمى أفراد المجموعة اإلرشادية بعد مرور
شيرين من التطبيق البعدى لمتهكد من استمرارية فعالية البرنامج.
- 8115 -

فعالية اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تنمية بعض مهارات تقرير المصير ............................................

 .6إجراء التحميالت اإلحصائية لنتائج التطبيق القبمي والبعدى والتتبعى باستخدام األساليب
اإلحصائية المناسبة.
 .7عرض نتائج البحث وتفسيرىا في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة وفروض البحث.
.01تقديم مجموعة من التوصيات التربوية والدراسات المقترحة مستقبال.

ىتائج البخث ورفط ٍا:
أ -ىتائج الفسض األول ،ونصو ":توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات أفراد
المجموعة اإلرشادية في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس ميارات تقرير المصير لصالح
القياس البعدي ".
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض إحصائياً تم استخدام اختبار ويمكوكسون لمكشف عن داللة

الفروق بين القياسين القبمي والبعدي  ،ويوضح جدول (  ) 3ذلك.
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عذٚي ()5
ٔزبئظ اخزجبس ٍ٠ٚىٛوغٌ ْٛذالٌخ اٌفشٚق ثِ ٓ١زٛعط ٟسرت دسعبد أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ف ٟاٌم١بع:ٓ١
اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذ ٜػٍِ ٝم١بط ِٙبساد رمش٠ش اٌّص١ش اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٚأثؼبدٖ.
Z
اٌؼذد ِزٛعظ ِغّٛع
ٔٛع
اٌذالٌخ
اٌّغّٛػخ
األثؼبد
اٌشرت
اٌم١بط
اإلحصبئ١خ
اٌشرت
9891
صفش 28,9,-
صفش
صفش
اٌشرت اٌغبٌجخ
لجٍٟ
اٌٛػٟ
55
585
19
اٌشرت اٌّٛعجخ
ثبٌزاد
ثؼذٜ
صفش
اٌشرت اٌّزغب٠ٚخ
9891
صفش 28,14-
صفش
صفش
اٌشرت اٌغبٌجخ
لجٍٟ
55
585
19
اٌشرت اٌّٛعجخ
رٕظ ُ١اٌزاد
ثؼذٜ
صفش
اٌشرت اٌّزغب٠ٚخ
9891
صفش 28,16-
صفش
صفش
اٌشرت اٌغبٌجخ
لجٍٝ
55
585
19
اٌشرت اٌّٛعجخ
االعزمالٌ١خ
صفش
اٌشرت اٌّزغب٠ٚخ
ثؼذٜ
9891
صفش 28,23-
صفش
صفش
اٌشرت اٌغبٌجخ
لجٍٝ
رخطٝ
55
55
19
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌؼمجبد
ثؼذٜ
صفش
اٌشرت اٌّزغب٠ٚخ
9891
صفش 28,9,-
صفش
صفش
اٌشرت اٌغبٌجخ
لجٍٝ
ِٙبساد
رمش٠ش
55
55
19
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌّص١ش
صفش
اٌشرت اٌّزغب٠ٚخ
ثؼذٜ
(اٌذسعخ
اٌىٍ١خ

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي
والبعدى ألبعاد مقياس ميارات تقرير المصير ،والدرجة الكمية لصالح القياس البعدى في
الوضع األفضل ،وذلك الفرق يعود لتهثير برنامج اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في
تنمية بعض ميارات تقرير المصير لدى أفراد المجموعة اإلرشادية.
ولمتهكد من الداللة العممية لمنتائج التي تم الحصول عمييا من معالجة الفرض األول
إحصائيا ،تم حساب حجم تهثير  Effect Sizeالبرنامج اإلرشادي المختصر المتمركز حول
الحل (المتتير المستقل) عمى تنمية ميارات تقرير المصير (المتتير التابع) باستخدام معادلة
قوة العالقة بين المتتيرين المستقل والتابع باستخدام معامل االرتباط الثنائي لرتب األزواج
المرتبطة ،والذي يتم حسابو من المعادلة التالية ،وذلك كما أوضحيا عبد المنعم أحمد
الدردير( )032 ،8114كالتالي:
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0T 2

0-

(ق=)T
ن (ن)0-

حيث (ق =)Tقوة العالقة (معامل االرتباط الثنائي لرتب األزواج المرتبطة) = T1 ،مجموع رتب
ذات اإلشارة الموجبة ،ن= عدد أزواج الدرجات.
ويتم تفسير قوة العالقة (ق )Tكما يمي  :إذا كانت (ق 162 >)Tفتدل عمى عالقة ضعيفة
وحجم تهثير ضعيف ،واذا كانت (  162ق 165 > )Tفتدل عمى عالقة متوسطة وحجم تهثير
متوسط ،واذا كانت( 165ق 167 >)Tفتدل عمى عالقة قوية وحجم تهثير قوى ،واذا كانت
(ق 167 )Tفتدل عمى عالقة قوية جدا وحجم تهثير قوى جدا ( عزت عبد الحميد حسن ،
 ،)861 ،8101ويوضح جدول ( )4قيم حجم التهثير التي تم الوصول إلييا ،كما يمي:
عذٚي ()6
ل ُ١حغُ اٌزأص١ش ٌٍجشٔبِظ اإلسشبد ٞػٍِٙ ٝبساد رمش٠ش اٌّص١ش
ٔٛػ١خ اٌزأص١ش
لّ١خ لٛح
لّ١خ T
ْ
اٌّزغ١شاد
اٌؼاللخ (ق)T
ل ٜٛعذا
184
55
اٌٛػ ٟثبٌزاد
ل ٜٛعذا
184
55
رٕظ ُ١اٌزاد
ل ٜٛعذا
184
55
االعزمالٌ١خ
19
ل ٜٛعذا
184
55
رخط ٝاٌؼمجبد
ل ٜٛعذا
184
55
ِٙبساد رمش٠ش
اٌّص١ش (اٌذسعخ
اٌىٍ١خ)

طبقا لمجدول السابق وحيث إن قيم حجم التهثير أكبر من ( )167عمى كل أبعاد (ميارات)
تقرير المصير والدرجة الكمية؛ من ثم يكون حجم التهثير كبي ار وقويا ،مما يدل عمى حجم تهثير
قوى جدا لممتتير المستقل (البرنامج اإلرشادي) عمى المتتير التابع (ميارات تقرير المصير)،
وتبدو ىذه النتيجة منطقية ،حيث جاءت متسقة مع ما جاء باإلطار النظري حول دور وأىمية
اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في التوجو المتفائل نحو المستقبل بإبراز جوانب القوة
لمفرد واستثمارىا وتحديد وتجزئة األىداف واتخاذ خطوات إجرائية لمتركيز عمى الحمول.
ومن ثم بالنظر إلى نتيجة الفرض األول إجماال نجد أن ىناك فروقا دالة إحصائيا بين القياسين
القبمي والبعدى عمى مقياس ميارات تقرير المصير وأبعاده المختمفة ألفراد المجموعة اإلرشادية
لصالح القياس البعدى ،كما أن البرنامج كمتتير مستقل يتمتع بحجم تهثير كبير في المتتير التابع
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وىو ميارات تقرير المصير ،وىذا يعنى أن أولئك األفراد ارتفع مستوى ميارات تقرير المصير لدييم
بعد تطبيق البرنامج مقارنة بمستوى ميارات تقرير المصير لدييم قبل تطبيق البرنامج؛ مما يؤكد
عمى فعالية اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تنمية بعض ميارات تقرير المصير لدى
المراىقين المكفوفين ،وبيذه النتيجة يتم قبول الفرض األول ،وتتسق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة
روسمانا وسوريانا ( )Rusmana& Suryana, 2017والتي أشارت إلى فعالية استخدام
اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تحسين القدرة عمى تقرير المصير.
ويمكن تفسير اال رتفاع الدال في مستوى ميارات تقرير المصير لدى أفراد المجموعة
اإلرشادية بعد تطبيق البرنامج مقارنة بمستواىا لدييم قبل تطبيق البرنامج في ضوء ما سعى
البرنامج اإلرشادي الحالي إلى تحقيقو حيث ركز عمى بناء األمل والتفاؤل لدى أفراد المجموعة
اإلرشادية بخمق توقعات إيجابية لدييم بقدرتيم عمى التتيير وعمى مواجية التحديات التي
يتعرضون ليا ،وذلك من خالل مساعدتيم عمى اكتشاف نقاط القوة الكامنة بداخميم والتي لم
يكن أي منيم عمى وعى بيا ،وارشادىم بكيفية توظيفيا في ظل نظرتيم السمبية لذواتيم
وحياتيم؛ األمر الذي قد يكون ساىم في تنمية الدافعية لدييم باتخاذ قرار التتيير لألفضل،
والذي بدوره يكون بمثابة دافع داخمي لمنجاح في التخمص أو الخروج من حالة السمبية
واالعتمادية ،وذلك بما يت فق مع أىداف اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل ،فقد أكد كل
من كيم وفرانكمين( )Kim & Franklin, 2015, 37-38عمى أن اليدف األساسي واألولى
لو يتمثل في زيادة وتعزيز االنفعاالت اإليجابية لدى المسترشد وتفعيميا في إحداث عممية
التتيير؛ حيث إن لتنميتيا دو ار ميما في تعديل النظرة السمبية لمقدرات وخفض المشاعر
السمبية؛ ومن ثم تعزيز الدافع لمتتير والمبادرة نحو الحل ،وكذلك زيادة المرونة المعرفية
بتطوير طرق جديدة لمتفكير والتصرف.
كما يمكن إرجاع ذلك أيضا إلى تركيز البرنامج اإلرشادي الحالي عمى مساعدة كل فرد من
أفراد المجموعة اإلرشادية عمى االنخراط في التتيير بالحوار حول الحل وليس حول المشكالت
التي تتسبب في تدنى مستوى بعض ميارات تقرير المصير لدييم ،بتوجيو انتباىيم
لالستثناءات في نمط مشكال تيم والسموكيات اإليجابية المفيدة الصادرة عنيم ،وذلك باستخدام
ميارات وتقنيات لتوية خاصة؛ مما قد كان لو تهثير إيجابيا عمى المعاني النفسية ليم بشكل
فعال مكنيم من إنتاج وتوليد عديد من الحمول التي قد تكون ساىمت في تحسين مستوى
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امتالكيم لميارات تقرير المصير ،فقد ذكر كال من ميمر ودى شازر (Miller & De-
 )Shazer,2000,6بهن لمتة تهثي ار إيجابيا في إنجاح العممية اإلرشادية حيث تسيم بصورة
بناءة في تطوير مناخ إيجابي لمحمول أثناء جمسات اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل،
وذلك ما يتفق أيضا مع ما أشار إليو كوري ( )Corey, 2013,401من حيث أىمية المتة
واشراك العمالء أثناء جمسات اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل فى االنتماس في
األحاديث عن المواقف التي تمكنيم من المضي قدما تجاه تحقيق أىدافيم وليس الحديث عن
المشكالت ،ففي مثل ىذه األحاديث تنخفض قوة وسمطة المشكالت وتظير بدال منيا حمول
جديدة تعمل عمى تحقيق كل ما ىو ممكن.
فضال عن أن البرنامج اإلرشادي الحالي قد ركز أيضا عمى المساعدة عمى وضع خطط
محددة قابمة لمتطبيق لألىداف الموجية نحو الحل لتحسين كل ميارة من ميارات تقرير
المصير (موضع البحث ) بالتركيز عمى فكرة البساطة باعتبارىا مفتاح الحل من خالل اتخاذ
خطوات بسيطة تجاه تنفيذ الحمول المقترحة والواقعية وفقا لمبدأ كرات الثمج بالبدء في تنفيذ
البسيط جدا ثم البسيط إلى المعقد ،وذلك بما يتفق مع ما أوضحو محمد السيد عبد الرحمن
( )415،8103باعتبار أن ىذه الفكرة من الركائز األساسية لإلرشاد المختصر المتمركز حول
الحل؛ األمر الذي قد جعل أفراد المجموعة اإلرشادية يشعرون بهن التحسن قد حصل
ويحرصون عمى االستمرار في تنفيذ مياميم المتفق عمييا داخل جمسات البرنامج اإلرشادي
وبذل المزيد من الجيد لتحقيق المزيد من التقدم؛ مما قد يكون انعكس عمى رفع مستوى
امتالكيم لميارات تقرير المصير ،وىذا ما أكده القياس البعدى.
وقد ترجع أيضا تمك الفروق بين درجات أفراد المجموعة اإلرشادية في القياسيين إلى
انضباطيم في جمسات البرنامج اإلرشادي ومشاركتيم بفعالية فيو؛ مما قد يكون ساعد في بث
روح المبادرة اإليجابية والمثابرة لدييم ،واالبتعاد بيم عن السمبية والخمول ،فقد الحظت
الباحثة أثناء الجمسات أن أفراد العينة كان لدييم اىتمام وتركيز في متابعة جميع الجمسات
والحرص عمى المشاركة فييا ،كما كان لمعالقة بين الباحثة وأفراد المجموعة اإلرشادية القائمة
عمى اإلنسانية والمودة والتشجيع والتقبل هير المشروط حيث احترام ما يقولونو أو يشعرون
بو أو يمارسونو ،وكذلك إشعارىم بهن لدييم إمكانات وقدرات ذاتية وانيم بحاجة الستتالليا
وتنميتيا لتحسين سموكيم ،دو ار بار از في نجاح البرنامج اإلرشادي ،فقد أشار كل من ( Lee,
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 )Uken, & Sebold, 2004,467; Corey, 2013,402إلى أىمية العالقات اإلرشادية
في اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل والتي تتميز بالمشاركة والتعاون؛ نظ ار ألنيا تبشر
بفعالية أكثر وتساىم في ارتفاع نسبة نجاح اإلرشاد إذا ما قورنت بالعالقات السمطوية أو
الفوقية؛ فاندماج وانتماس العمالء في العممية اإلرشادية من البداية حتى النياية ،وما يخمقو
المرشد من مناخ يتسم باالحترام المتبادل والتعاطف والتدعيم اإليجابي قد يشجع العميل عمى
االلتزام باإلرشاد ،ويدفعو لتحمل مسئوليتو؛ ومن ثم استتالل أقصى إمكاناتو لتحقيق التتير
المطموب ،كما أكد أيضا فرانكمين وزمال ئو ( & Franklin, Zhang, Froerer,
 )Shannon, 2017في نتائج دراستيم عمى الدور الميم والفعال لمعالقة التعاونية وأسموب
المرشد في نجاح العممية اإلرشادية.
أيضا في ضوء أن جمسات اإلرشاد المختصر المتمركز حول
كما قد تفسر ىذه النتيجة ً
الحل بما تتضمنو من استخدام لفنيات خاصة ومحددة وأنشطة وتدريبات متعددة ىدفت
لتشجيع أفراد المجموعة اإلرشادية عمى أن يفكرون ويشعرون ويسمكون بطريقة إيجابية قد
ساعدتيم عمى تحسين مستوى امتالكيم لميارات تقرير المصير موضع البحث الحالي،
والمتمثمة في ( :الوعي بالذات ،تنظيم الذات ،االستقاللية ،تخطى العقبات) ،فقد حقق البرنامج
أث ار إيجابيا في تنمية ميارة الوعي بالذات – البعد األول من أبعاد ميارات تقرير المصير -
لدى أفراد العينة اإلرشادية ،حيث احتوى البرنامج عمى جمسات خاصة إلثراء وعى كل فرد من
أفراد المجموعة اإلرشادية بنقاط القوة والضعف بشخصيتو والعمل عمى إبراز قدراتو والموارد
الداخمية والخارجية التي قد تساعده عمى التتيير لألفضل ،واكسابيم الثقة بالنفس ،فقد تم
تدريب أفراد العينة عمى التركيز عمى الجوانب اإليجابية في حياتيم بدال من االىتمام بالجوانب
السمبية من خالل استدعاء خبرات النجاح السابقة لدى كل منيم ،وذلك باستخدام بعض فنيات
اإل رشاد المختصر المتمركز حول الحل ،مثل( :أسئمة المواجية ،البحث عن االستثناءات)،
وكذلك بعض األنشطة ،ومنيا :نشاط (ماذا تفعل إذا) والذي ركز عمى توجيو انتباه كل فرد
بالمجموعة اإلرشادية ألفكاره ومشاعره وسموكياتو والوعي بيا؛ األمر الذي قد ساىم في تقوية
االعتقاد اإليجابي لدييم فيما يمتمكون من قدرات وميارات وأتاح ليم فرصة الوعي بذواتيم
بطريقة إيجابية ،وعزز ليم الثقة بالنجاح في التتيير لمتمكن من القدرة عمى تقرير المصير.
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وأيضا يمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى مساعدة البرنامج الحالي ألفراد المجموعة اإلرشادية
عمى تحسين مستوى ميارة تنظيم الذات -البعد الثاني من أبعاد ميارات تقرير المصير -من
خالل اعتماد البرنامج بشكل أساسي عمى بناء الحمول بوضع أىداف وتضمينيا داخل خريطة
ذىنية لتحقيق التتييرات البسيطة ثم األكبر ،فقد تم التركيز خالل جمسات البرنامج عمى تفعيل
قدرات أفراد المجموعة اإلرشادية عمى التخطيط الجيد بتحديد وصياهة أىدافيم العامة طويمة
المدى والتي تكون بمثابة الحمم الذي يسعوا إلى تحقيقو وأىدافيم المرحمية قصيرة المدى
والتي يتم تنفيذىا بتقسيميا إلى أىداف أصتر فهصتر لتحقيق اليدف العام ،وتشجيعيم عمى
التقييم الذاتي المستمر لمستوى التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق تمك األىداف وتحسينو
باستثارة أفكارىم إلنتاج بدائل الحمول وفقا إلمكاناتيم حيث تم استخدام بعض فنيات اإلرشاد
المختصر المتمركز حول الحل لمساعدتيم عمى ذلك ،مثل( :الخريطة الذىنية ،أسئمة التقييم،
السؤال المعجزة) باإلضافة إلى فنية المجامالت التي كانت بمثابة المعزز والحافز ليم عمى
االستمرار بفعالية داخل الجمسات ولمنجاح في أداء مياميم المدرجة في خطط كل منيم
اليومية ،فضال عن إجراء عديد من األنشطة وخاصة نشاطي (ىل تعمم ،واسمع وتعمم) المذان
ساعدا كل فرد بالمجموعة اإلرشادية عمى إدارة وتنظيم وقتو والوعي بمضيعاتو؛ ومن ثم كل
ىذا قد يكون ساىم في زيادة القدرة عمى التنظيم الذاتي لدى أفراد المجموعة اإلرشادية،
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي أكدت عمى فعالية اإلرشاد
المختصر المتمركز حول الحل في تحسين تنظيم الذات ،مثل دراسة ساداتزاد وخميمي
( ،)Saadatzaade & Khalili, 2012وتدعميا أيضا نتائج دراسة ريدي ( Reddy et
 )al., 2015والتي توصمت لوجود تهثير لإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في المساعدة
عمى تحديد األىداف والتخطيط والتحضير لالمتحانات ،وكذلك نتائج دراسة إيمان عطية
منصور جريش ( )8106والتي أكدت أيضا عمى فعاليتو في تنمية القدرة عمى إدارة الوقت.
كما قد حقق البرنامج اإلرشادي الحالي أث ار إيجابيا في تنمية ميارة االستقاللية – البعد
الثالث من أبعاد ميارات تقرير المصير -لدى أفراد المجموعة اإلرشادية من خالل مساعدتيم
عمى تعرف كل منيم عمى سمات الفرد المستقل ذاتيا مع التقييم الذاتي ألدائو ،وأن يتحمل
مسئولية ذاتو وسموكياتو ،وكذلك رفع ثقتو بقدرتو عمى االعتماد عمى الذات واتخاذ الق اررات،
وقد تم تحقيق ذلك من خالل عرض نماذج وتجارب نجاح تميزت باالستقاللية لبعض
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األشخاص الذين عانوا من مشكمة كف البصر لالقتداء بيا ،وكذلك تدريبيم عمى تحمل
مسئولية ق ارراتيم المتعمقة بالدراسة والعمل والزواج وهيرىا من الجوانب التي تيم كل فرد في
المجموعة اإلرشادية ،مع تعميميم كيفية الحديث اإليجابي لمذات والذي يدفع الفرد المكفوف
إلى أن يكون مسئوالً ،ويقوى دافعيتو عمى القيام باالختيار المناسب واتخاذ القرار وابداء الرأى
والمشاركة النشطة ،باإلضافة إلى تدريبيم عمى اكتشاف كيفية إيجاد وتوليد الحمول لمواجية

جوانب القصور لدييم في ىذا الشهن ،وذلك من خالل استخدام فنيات (أسموب تطبيع
المشكمة ،االستثناءات ،أسئمة المقياس) وهيرىا ،إضافة إلى القيام ببعض األنشطة ،مثل:
نشاطي (الشخصية االستقاللية ،أنا استطيع) ،وىذا ما قد يكون ساعد عمى تحسين ميارة
االستقاللية لدييم كميارة من ميارات تقرير المصير ،وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة
رودين وآخرون ( )Roeden et al., 2014والتي أشارت إلى فعالية اإلرشاد المختصر
المتمركز حول الحل في تحسين الحكم الذاتي "االستقاللية".
كما ترجع أيضا ىذه النتيجة إلى أن البرنامج الحالي قد يكون ساعد في تنمية مستوى
ميارة تخطى العقبات – البعد الرابع واألخير من أبعاد ميارات تقرير المصير موضع البحث-
لدى أفراد المجموعة اإلرشادية من خال ل اعتماده عمى إعمال الخيال لدييم بصورة إيجابية
بناءه لتخطى العقبات والوصول لمتايات واألىداف التي تمثل ليم تحقيق حياة أكثر رضا
واشباع؛ وذلك من خالل تفعيل إرادتيم وعزيمتيم لتحديد النقاط والخطوات اإليجابية والبدء في
تنفيذىا وممارستيا بشكل مستمر؛ الجتياز أي صعوبات أو عقبات قد يواجيونيا ،كما تم
تدريبيم عمى البحث عن اإليجابيات حتى في أصعب المواقف والظروف ،واعادة تفسير حياتيم
في ضوء تمك اإليجابيات؛ مما كان بمثابة الدافع والحافز ليم لمتتيير حيث مواجية العقبات
بمرونة وأمل وتفاؤل ،فقد تم استخدام بعض فنيات اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل،
مثل( :السؤال المعجزة ،والبحث عن االستثناءات) ،وكذلك فنية اإلصالح الروائي والتي قام من
خالليا كل فرد بالمجموعة اإل رشادية برواية قصتو بصورة إيجابية بعيدا عن السمبيات ،كما
أُستُخدمت أيضاً بعض األنشطة ،مثل :نشاط )مثّل دورك ،مذكرات إيجابية ،بطل الشطرنج،)...

وتعضد تمك النتيجة التوصيات واألطر النظرية التي رأت أن اإل رشاد المختصر المتمركز حول

الحل ذو تهثير إيجابي عمى مواجية المواقف الصعبة وايجاد الحمول الخاصة ،فيرى سارى
( ) Sari, 2016, 12أن اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل من المداخل الميمة والفعالة
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في تنمية المرونة من خالل إيجاد الحمول إلنجاز األىداف وتخطى الصعاب والعقبات ،كما
يدعم ىذه النتيجة أيضا نتائج بعض الدراسات التي أكدت عمى فعالية اإلرشاد المختصر
المتمركز حول الحل في المساعدة عمى إدارة الضتوط األكاديمية ،وكذلك تنمية أساليب
المواجية اإليجابية كما في دراسة كل من ( Reddy et al., 2015; Rose & Ishak,
)2019؛ وبيذا يكون قد تحقق الفرض كمية.
ومن العوامل التي لعبت أيضا دو ار مؤث ار في ظيور فعالية البرنامج اإلرشادي المختصر
المتمركز حول الحل لدى أفراد المجموعة اإلرشادية اعتماد البرنامج عمى كل أساليب التواصل
الممكنة مع أفراد العينة اإلرشادية واتخاذه من لتة برايل طريقا سيال ومباش ار لكتابة بعض
التدريبات واألنشطة المستخدمة في البرنامج اإلرشادي؛ مما أدى إلى تشجيعيم وحثيم عمى
تحقيق أكبر قدر من االستفادة من جمسات البرنامج ،وكذلك استخدام اإلرشاد الجمعي حيث
ساعد أفراد المجموعة اإلرشادية عمى التحسن بصورة أسرع وأفضل من اإلرشاد الفردي لما
توفره الجماعة اإلرشادية من فرص لتبادل العالقات البينشخصية فقد أكد مورفى( Murphy,
 )2013,45في دراستو والتي اعتمدت عمى استخدام اإلرشاد الجماعي في جمسات اإلرشاد
المختصر المتمركز حول الحل عمى أن المناقشات الجماعية تساعد عمى إزالة اإلحساس
بالتفرد في المشكمة ،وتتيح فرص الدعم االجتماعي والتقبل العاطفي والتفاعل اإليجابي بين
المشاركين؛ مما يسمح بتبادل الخبرات فيما بينيم.
ب -ىتائج الفسض الثاىي ،وىطصُ  ":ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات كل
من الذكور واإلناث من أفراد المجموعة اإلرشادية عمى مقياس ميارات تقرير المصير في
القياس البعدى".
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار مان -ويتنى Mann-Whitney
لحساب داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات الذكور واإلناث في القياس البعدى عمى أبعاد
مقياس ميارات تقرير المصير ،والدرجة الكمية لممقياس ،والجدول التالي يوضح ذلك:

عذٚي (),
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لّ١خ (ٚ )Uدالٌزٙب ٌٍفشٚق ثِ ٓ١زٛعط ٟسرت دسعبد اٌزوٛس ٚاإلٔبس ِٓ أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ فٟ
اٌم١بط اٌجؼذ ٜػٍِ ٝم١بط ِٙبساد رمش٠ش اٌّص١ش ٚأثؼبدٖ.
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يتضح من الجدول السابق أنو ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب
درجات الذكور واإلناث من أفراد المجموعة اإلرشادية في القياس البعدى عمى أبعاد مقياس
ميارات تقرير المصير والدرجة الكمية ،مما يدل عمى عدم اختالف فعالية البرنامج اإلرشادي
المستخدم باختالف النوع ،وىو ما يثبت صحة الفرض الثاني.
ويمكن تفسير تمك النتيجة في ضوء حرص أفراد المجموعة اإلرشادية سواء من الذكور
أو اإلناث عمى االستفادة من جمسات البرنامج اإلرشادي وأنشطتو؛ فقد حضر وانتظم كال
الجنسين وشاركا بفعالية في البرنامج؛ حيث كان ذلك بناء عمى رهبتيم الشخصية في
المشاركة ،فكان لدييم إقبال وحب ودافعية لمتدريب والتعمم؛ وذلك من أجل رفع مستوى ميارات
ذكورً واناثاً من مشكمة مشتركة بينيما ،حيث
ا
تقرير المصير لدييم ،وخاصة وأنيم يعانون

نقص الوعي الذاتي باإلمكانات والقدرات ،وصعوبة القدرة عمى تنظيم الذات وانخفاض مستوى
االستقاللية حيث صعوبة اتخاذ الق اررات وتحمل المسئولية والتعبير عن االحتياجات والمطالبة
بيا ،وكذلك ضعف القدرة عمى التتمب عمى العقبات ،وذلك قبل تطبيق جمسات البرنامج
اإلرشادي؛ مما ساعد ذلك عمى تشابو ظروفيم المتمثمة في :انخفاض مستوى ميارات تقرير
المصير لدييم ،فضال عن أنو قد تم اختيارىم من الطالب المكفوفين المولودين بفقدان البصر
أو الذي تم فقده خالل السنوات الخمس األولى من الطفولة ،باإلضافة إلى انتمائيم إلى
مرحمة التعميم الثانوي فكالىما يعانيان من نفس ضتوط اإلعاقة وكذلك نفس الضتوط
األكاديمية ،كما أنيم من نفس العمر الزمني والمستوى االجتماعي واالقتصادي تقريبا،
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ويقيمون إقامة داخمية بمدرسة النور لممكفوفين بمحافظة المنيا؛ وبالتالي ليس ىناك فرق
بين الذكور واإلناث فكالىما شاركا بفعالية في الجمسات وكانت ليم نفس الظروف تقريبا؛
األمر الذي قد يكون ساعد في عدم وجود فروق بين الجنسين في االستفادة من البرنامج
اإلرشادي الحالي.
كما يمكن إرجاع ىذه النتيجة أيضا إلى أن البرنامج اإلرشادي المختصر المتمركز حول
الحل قد قُدم بصورة متكافئة لكال الجنسين من أفراد المجموعة اإلرشادية؛ وذلك بترض تنمية
بعض ميارات تقرير المصير لدييم ،فكالىما خضع لنفس اإلجراءات التجريبية؛ حيث إن ما

ُيعرض عمى الذكور داخل الجمسات تم عرضو أيضاً عمى اإلناث ،ويتمثل ذلك في تقديم نفس
المقاالت اإلرشادية واألنشطة والتدريبات داخل الجمسات لكل من الذكور واإلناث ،مثل نشاط:
اكتشف ذاتك ،اسمع وتعمم ،أنا أستطيع ،وهيرىا من األنشطة األخرى ،وكذلك قد تم استخدام
بعض فنيات اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل داخل الجمسات مع كال الجنسين ،مثل
فنية :أسئمة المقياس ،البحث عن االستثناءات ،سؤال المعجزة ،اإلصالح الروائي ،...حيث تم
تدريبيم عمى كيفية إجرائيا كما شارك كل فرد منيم بتنفيذىا بفعالية ،فضال عن أنو كانت ليم
نفس عدد الجمسات والتي تم توزيعيا عمى مدار كل أسبوع بواقع جمستين أسبوعيا ،كما يمكن
عزو تمك النتيجة أيضا إلى أنو قد روعي تكميف كال الجنسين بهداء نفس الواجبات المنزلية،
مثل :التدريب عمى األسئمة اإلستراتيجية لمتقييم ،ووضع األىداف المصاهة جيدا بصورة
إيجابية ومحددة وواقعية وقابمة لمقياس ،وأيضا متابعة تنفيذ الخريطة الذىنية المتفق عمييا
خالل الجمسات ،...حيث تسيم تمك الواجبات في زيادة مستوى ميارات تقرير المصير
واستمرار فعالية البرنامج اإلرشادي لدى كالىما ،فيي تساعد عمى زيادة وعييم بذواتيم
وقدراتيم وايجاد الحمول المناسبة بهنفسيم من خالل اإلصرار والعزيمة ومحاولة تنمية
اإلمكانات والقدرات؛ األمر الذي قد يكون ساعدىم عمى تحقيق اليدف العام لمبرنامج بتض
النظر عن نوع الجنس.
وترجع تمك النتيجة أيضاً إلى حرص الباحثة خالل جمسات البرنامج عمى المساواة في

التعامل مع الذكور واإلناث من أفراد المجموعة اإلرشادية من حيث التشجيع والتقبل والتعاون،
فمم يتم تفضيل أحد الجنسين عمى اآلخر أثناء البرنامج ،بل كان ىناك حرص عمى الحيادية
في المعاممة ،وبالتالي لم يكن ىناك تهثير خارجي بقدر اإلمكان سوى البرنامج الذي قُدِّم
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بصورة متكافئة لمذكور واإلناث؛ مما قد يكون ساعد في عدم وجود فروق دالة بين درجات كل
من الجنسين في االستجابة عمى مقياس ميارات تقرير المصير بعد تطبيق البرنامج.
ج -ىتائج الفسض الثالث ،وىطصُ " :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات
أفراد المجموعة اإلرشادية في القياسين البعدي (بعد التطبيق مباشرة) والتتبعي (بعد فتره
متابعة شيرين) عمى مقياس ميارات تقرير المصير ".
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض ،تم استخدام اختبار ويمكوكسون لحساب داللة الفروق
بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة اإلرشادية في القياسين البعدى والتتبعى عمى أبعاد
مقياس ميارات تقرير المصير ،والدرجة الكمية لممقياس ،والجدول التالي يوضح ذلك:
عذٚي (),
ٔزبئظ اخزجبس ٍ٠ٚىٛوغٌ ْٛذالٌخ اٌفشٚق ثِ ٓ١زٛعط ٝسرت دسعبد أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسشبد٠خ ف ٟاٌم١بع:ٓ١
اٌجؼذٚ ٜاٌززجؼ ٝػٍِ ٝم١بط ِٙبساد رمش٠ش اٌّص١ش اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٚأثؼبدٖ.
األثؼبد

اٌٛػ ٟثبٌزاد

ٔٛع
اٌم١بط
ثؼذٜ
رزجؼٝ
ثؼذٜ

رٕظ ُ١اٌزاد

رزجؼٝ
ثؼذٜ

االعزمالٌ١خ

رزجؼٝ
ثؼذٜ

رخط ٝاٌؼمجبد

ِٙبساد رمش٠ش
اٌّص١ش(اٌذسعخ
اٌىٍ١خ)

رزجؼٝ
ثؼذٜ
رزجؼٝ

رٛص٠غ اٌشرت
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت
اٌّزغب٠ٚخ
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت
اٌّزغب٠ٚخ
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت
اٌّزغب٠ٚخ
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت
اٌّزغب٠ٚخ
اٌشرت اٌغبٌجخ
اٌشرت اٌّٛعجخ
اٌشرت
اٌّزغب٠ٚخ

اٌؼذد

ِزٛعظ
اٌشرت
585
380

ِغّٛع
اٌشرت
1685
1085

6
3
1

581,
486,

31
14

5
5
صفش

380
,81

1085
3585

3
5
2

6
4
صفش

589,
6813

3985
2485

5

584

2,

4
1

485

1,

Z
98216-

18915-

98,32-

9831-

98530-

اٌذالٌخ
اإلحصبئ١خ
غ١ش داي

غ١ش داي

غ١ش داي

غ١ش داي

غ١ش داي

يتضح من جدول ( )6أنو ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات أفراد
المجموعة اإلرشادية في القياسين البعدى (بعد التطبيق مباشرة) والتتبعى(بعد فتره متابعة
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شيرين) عمى أبعاد مقياس ميارات تقرير المصير والدرجة الكمية لممقياس؛ مما يشير إلى
استمرارية تهثير وفعالية البرنامج اإلرشادي المختصر المتمركز حول الحل في تنمية بعض
ميارات تقرير المصير لدى أفراد المجموعة اإلرشادية  ،وىذا يعنى أنو لم يحدث ارتداد لما
أظيره أفراد المجموعة اإلرشادية من تحسن في القياس البعدى بعد انتياء تدريبيم عمى
البرنامج اإلرشادي؛ وىذه النتيجة تحقق صحة الفرض الثالث ؛ وبذلك يمكن قبول الفرض.
وتؤكد ىذه النتيجة أن األنشطة والميارات الجديدة المتعممة خالل جمسات البرنامج
المختمفة قد اكتسبت صفة االستمرارية ،وىنا يمكن تفسير ذلك في ضوء ما يحتويو البرنامج
من واجبات منزلية وأنشطة وتدريبات من واقع بيئة أفراد المجموعة اإلرشادية مع الحرص
عمى أدائيا واالنتظام في تقييميا؛ وبالتالي من المتوقع انتقال أثر التدريب عمييا إلى المواقف
الحياتية األخرى ،إضافة إلى التدريب الذي تمقاه أفراد المجموعة اإلرشادية أثناء جمسات
البرنامج اإلرشادي عمى زيادة وتيرة السموكيات اإليجابية ،وكذلك عمى بعض الميارات الجديدة
واستخداميا في المواقف الحقيقية ،كميارات :التخطيط ،وادارة الوقت ،وتوليد بدائل الحمول،
والمحادثة ،وطرح األسئمة ،والحوار اإليجابي مع الذات واآلخرين؛ ومن ثم فإن االستخدام
المتكرر لتمك اإليجابيات والميارات واألساليب المتعممة داخل جمسات البرنامج؛ قد ساىم في
تدعيميا وتقويتيا لدييم حتى صارت جزءا من شخصياتيم وأصبح من الصعب التخمي عن
ممارستيا أو نسيانيا؛ األمر الذي قد يكون ساىم في استمرارية األثر االيجابي لمبرنامج
اإلرشادي ،ومما يدعم ذلك ما أوضحو كال من ( Trepper et al., 2013, 21; Murphy,
 )2013, 44حيث أشاروا إلى أنو من األىداف والمسممات الرئيسية لإلرشاد المختصر
المتمركز حول الحل تطوير قدرات العميل من خالل التدريب عمى ميارات المحادثة وبناء
الحمول وزيادة وتيرة السموكيات اإليجابية ،وكذلك مساعدتو عمى تعميم الميارات والخبرات
الجديدة والتتيرات اإليجابية التي تم إنجازىا خالل الجمسات اإلرشادية إلى بيئتو الحياتية
الواقعية.
كما يمكن أيضا إرجاع تمك النتيجة إلى أن أفراد المجموعة اإلرشادية قد تمكنوا من تعمم
بعض فنيات اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل والتي لم تكن ذات تهثير وقتي ،بل امتد
أثرىا اإليجابي إلى فترة ما بعد التطبيق ،والتي أىميا :فنية البحث عن االستثناءات ،وتطبيقيا
عند تعرضيم ألي مشكمة الحقة أو مشاعر سمبية أو عقبات ،فقد أدركوا فائدة ممارسة تمك
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الفنية؛ فيي تساعدىم عمى إيجاد أسموب حياة جديد يعتمد عمى الوعي العقمي بهن لكل
مشكمة استثناء يمكن حميا ،كما إنيا وقتية وليس ليا صفة الدوام ،مع تعمم االستفادة من
خبرات وتجارب النجاح واإلنجاز السابقة ،وتفعيميا في حياتيم العممية خالل المواقف
المشابية؛ ومن ث ّم أصبح كل منيم عمى وعى بقدراتو وامكاناتو وما يمتمكو من مصادر
وموارد؛ مما قد ساعدىم عمى التحكم بحياتيم؛ وبالتالي استمرار التحسن الحادث في مستوى
ميارات تقرير المصير لدييم ،وكذلك فنية سؤال المعجزة التي قد ساعدت أفراد العينة عمى
انتياج سبل جديدة إيجابية وواقعية لتحقيق األىداف والتخمص من العقبات وتطبيقيا في
الحياة اليومية ،باإلضافة إلى استخداميم لفنيتي أسموب تطبيع المشكمة والمجامالت الذاتية
التي اعتادوا عمى ممارستيما مع أنفسيم باالقتداء بالنماذج الناجحة ،والتعزيز واإلثابة الذاتية
والحوار اإليجابي مع الذات ،وتطبيقيما في مواقف مشاعر التوتر والقمق والخوف التي قد
تعوق توافقيم ،لما لتعمم كال الفنيتين من أىمية في اقتناع أفراد المجموعة اإلرشادية من
الطالب المكفوفين بذواتيم ،وتكوينيم ألفكار صحية ومعارف متكيفة نحو إعاقتيم البصرية
ونحو الثقة في قدراتيم ،وكذلك في تعديل اتجاىاتيم السمبية نحو مستقبميم العممي والميني؛
األمر الذي قد انعكس عمى سموكيم بالنجاح وأصبح مبعث لالستفادة القصوى من قدراتيم،
ومن ثم كان لتمك الفنيات الفاعمية في االستمرارية في استخداميا؛ األمر الذي ساعد عمى
تطبيق ما تعمموه داخل الجمسات في حياتيم اليومية.
وكذلك يمكن إرجاع ىذه النتيجة أيضا إلى تطبيق أفراد العينة اإلرشادية لفنيتي الخريطة
الذىنية وأسئمة المقياس حتى بعد انتياء جمسات البرنامج فعند مقابمة أفراد المجموعة
اإلرشادية خالل فترة المتابعة أوضحوا مدى استفادتيم من استخدام تمك الفنيتين ،حيث قام كل
منيم بمتابعة تنفيذ الخريطة الذىنية ألىدافيم التي تم وضعيا داخل الجمسات اإلرشادية ،مع
االستمرار في وضع خططيم اليومية بشكل صوتي وفقا ليا ،وتقييميا بصورة دورية ،وكذلك
تحسينيا ببدائل الحمول ،مثمما تعمموا داخل الجمسات؛ سعيا لمحفاظ عمى النجاح والتقدم نحو
تحقيق األىداف ،وذلك ما قد يكون ساعد عمى بقاء أثر التعمم واستمرار التحسن الذي ط أر
عمى ميارات تقرير المصير لدييم ،ومما يدعم أيضا استمرارية فعالية البرنامج اإلرشادي
استخدام الباحثة الدائم لمثناء والتشجيع لجميع أفراد المجموعة اإلرشادية عند تحقيقيم
لإل نجازات أو قياميم بهداء الواجبات المنزلية ،وكان ليذا أثر كبير في تقبميم لمعممية
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اإلرشادية بل وانتقال أثرىا لفترة ما بعد التطبيق حيث أكد نبيل صالح سفيان ()613 ،8106
عمى أىمية استخدام المرشد لمدعم اإليجابي (المدح والتشجيع) لما يمثمو من دو ار ميما في
زيادة ثقة العمالء بما يقدمونو من حمول ذات فاعمية؛ ومن ثم االستمرار عمييا ،األمر الذي
قد يكون ساىم في تعميم النجاح لما تم تعممو في اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل
وذلك في حياتيم اليومية.
وكذلك يمكن إرجاع ىذه النتيجة أيضا لما تناولو البرنامج اإلرشادي من ميارات ميمة
ألفراد المجموعة اإلرشادية بيدف تنميتيا؛ مما دفعيم لالستمرار فى االلتزام بهنشطتو وفنياتو
حتى بعد انتياء جمساتو ،مثل :تنمية الوعي بالذات وىى من أكثر ميارات (أبعاد) تقرير
المصير أىمية وفقا لما أشار إليو أفراد المجموعة اإلرشادية في تقارير المتابعة حيث إدراكيم
لمصادر قواىم الشخصية؛ ومن ثم شعورىم بقيمتيم الذاتية والثقة بقدرتيم عمى النجاح،
وكذلك ميارة التنظيم الذاتي فقد أدركوا فائدة تحديد األىداف واألولويات وممارسة التخطيط
والمتابعة والتقييم في حياتيم؛ األمر الذى قد جعميم يحرصون عمى االستمرار في تطبيق ما
تعمموه في واقعيم اليومي ،فضال عن أن الفارق الذي الحظو أيضا أفراد المجموعة اإلرشادية
بشخصياتيم حيث تمكنيم من ميارتي (االستقاللية ،وتخطى العقبات) وتحسنيم لألفضل بعد
تطبيق جمسات البرنامج اإلرشادي وفقا لما ذكروا بتقارير المتابعة؛ قد يكون ساىم أيضا فى
دفعيم لمتمسك بما تعمموه من سموكيات وأساليب وميارات خالل جمسات البرنامج ،مع الحرص
عمى المحافظة عمييا واالنتظام بإتباعيا في حياتيم الفعمية؛ األمر الذى اكسب األثر اإليجابي
لمبرنامج نوعا من االستمرارية.
ومن األمثمة التى تؤكد عمى استمرار تهثير وفعالية اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في
تنمية ميارات تقرير المصير ،ما ذكره أحد أفراد المجموعة اإلرشادية (ذكر) خالل مقابمتو أثناء فترة
مستمر فى متابعة تنفيذ خريطتو الذىنية التى تم وضعيا
ًا
المتابعة ،فقد أشار إلى أنو مازال
بالجمسات ،كما أن لديو خطط يومية منتظم عمييا ،وقد حقق الكثير منيا ،وأصبح يعتمد عمى ذاتو
فى اختيار ما يريد ،ويناقش المعممين بحرية ،ويحاول حل مشكالتو بذاتو أوال قبل طمب المساعدة،
كما أنو مازال مستم ار فى االشتراك باألنشطة المدرسية وخاصة الرياضية (الجري ،ودفع الجمة)،
والتى بدأ فى االشتراك بيا أثناء جمسات البرنامج مثمما اتفق مع المرشدة ،وىو اآلن يشعر
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باإليجابية والتفاؤل؛ ومن ثم فإن ذلك كمو يدعم استمرارية فعالية البرنامج اإلرشادي ،وتحقيق أىدافو
الموضوعة.

روصيا البخث:
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث أمكن صياهة بعض التوصيات كما يمي :
 .0االىتمام بتضمين البرامج القائمة عمى اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل فى برامج تهىيل
المكفوفين؛ وذلك لرفع مستوى إنتاجيتيم.
 .8االىتمام المبكر بتنمية ميارات تقرير المصير لدى المكفوفين بالتركيز عمى نقاط القوة لدييم
وتوفير الفرص الالزمة ،وذلك من خالل القائمين عمى رعاية تمك الفئة.
 .1تضمين ميارات تقرير المصير ضمن المناىج الدراسية لممكفوفين ،كطريقة مباشرة في
التدريس مع الممارسة المتكررة ليذه الميارات.
 .2عمل ندوات توعوية آلباء وأميات مكفوفي البصر بهىمية التركيز عمى القوى والجوانب
اإليجابية ألبنائيم ،وأنو بإمكانيم التقدم واإلبداع إذا ما أُحسن تعميميم وصقميم بالميارات
الالزمة لذلك.
 .3عمل دورات لتوعية الطالب المكفوفين بمفيوم ميارات تقرير المصير والوقوف عمى أىميتيا
وطرق تنميتيا.
 .4إعداد دورات تدريبية دورية لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين والمعممين تتضمن تدريبيم
عمى االستراتيجيات التي من شهنيا تنمية ميارات تقرير المصير لدى طالبيم المكفوفين
 .5محاولة تطبيق البرنامج اإلرشادي موضع البحث في عديد من المؤسسات التعميمية والتهىيمية
مع عينات أخرى من أجل تنمية ميارات تقرير المصير لدييم.
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البخوث املقرتحة:
بناء عمى ما سبق يمكن اقتراح بعض البحوث التالية:
 .0فعالية اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تحسين جودة الحياة لدى المراىقين
المكفوفين.
 .8فعالية اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل في تنمية فاعمية الذات لدى المراىقين
المكفوفين.
 .1ميارات تقرير المصير وعالقتيا بدافعية اإلنجاز األكاديمي لدى المراىقين المكفوفين.
 .2ميارات تقرير المصير وعالقتيا بمفيوم الذات االجتماعي واألكاديمي لدى المراىقين
المكفوفين.
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اإلرشاد النفسي ،جامعة عين شمس.064-001 ،)23( ،
 تركززي ب ززن عبززد اه س ززميمان القرينززى ( .)7104واق ززع تقززديم مه ززارات تقريززر المص ززير لمتالميززذ ذوى اإلعاق ززاتالمتعززددة وأهميتهززا لهززم مززن وجهززة نظززر معممززيهم .مجمززة العمززوم التربويززة والنفسززية ،جامعززة البح زرين،)7(05 ،

.706 -061
 جززابر عبززد الحميززد جززابر ،وعززالء الززدين كفززافى ( .)0656معجززم عمززم الززنفس والطززب النفسززى .الجزززء الثززانى،القاهرة :مطابع الزهراء لإلعالم العربى.

 جمعة فاروق حممي فرغمى ( .)7104مناصرة الزذات وعالقتهزا بتقريزر المصزير لعينزة مزن المعزاقين سزمعياوبصريا .مجمة البحزث العممزي فزي التربيزة ،كميزة البنزات لزلداب والعمزوم والتربيزة ،جامعزة عزين شزمس،)05( ،
جزء (.463-442 ،)6
 زين ززب س ززيد عب ززد الحميز زد عثم ززان ( .)7104القم ززق ااجتم ززاعي وعالقت ززه بقز زوة األن ززا وتق ززدير ال ززذات والس ززموكالتوكيززدى والسززمات السززوية والالسززوية لززدى عينززة مززن الم زراهقين المعززاقين بص زريا .مجمززة كميززة ا داب ،كميززة

ا داب ،جامعة سوهاج.711-012 ،)74( ،
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 شززادي محمززد السززيد أبززو السززعود ( .)7102فعاليززة برنززامئ قززا م عمززى العززالج المختصززر المتمركززز حززول الحززلفززي تحسززين مسززتوى تقززدير الززذات لززدى التالميززذ ذوى صززعوبات الززتعمم .مجمززة التربيززة الخاصززة ،كميززة عمززوم
اإلعاقة والتمهيل ،جامعة الزقازيق.22-0 ،)00(،
 عبززد المطمززب أمززين القريطززى ( .)7112سززيكولوجية ذوى ااحتياجززات الخاصززة وت زربيتهم .ط ،2القززاهرة :دارالفكر العربي.

 عبززد المنصززد حسززن عمززى رش زوان ،ومحمززد بززن مسززفر عمززى القرنززي ( .)7114المززداخل العالجيززة المعاص زرةلمعمل مع األفراد واألسرة .الرياض :مكتبة الرشد.
 عبززد المززنعم أحمززد الززدردير( .)7113اإلحصززاء البززارامترى والالبززارامترى فززي اختبززار فززروض البحززوث النفسززيةوالتربوية وااجتماعية .القاهرة:عالم الكتب.

 عزززت عبززد الحمي زد حسززن( .)7101حجززم التززمثير فززي بحززوث الموهززوبين  .المززؤتمر العممززي الثززامن" اسززتثمارالموهب ززة ودور مؤسس ززات التعم ززيم  :الواق ززع والطموح ززات" ،كمي ززة التربي ززة  ،جامع ززة الزق ززازيق 77-70،أبري ززل ،
.766-730
 عواطز ززد محم ز ززود الش ز ززديفات ( .)7101تطز ززوير برن ز ززامئ ت ز ززدريبي مس ز ززتند إل ز ززى النظري ز ززة المعرفي ز ززة الس ز ززموكيةواستقصززاء فاعميتززه فززي تحسززين مهززارات التقريززر الززذاتي لززدى الطمبززة مززن ذوى صززعوبات الززتعمم فززي األردن.

مجمة الطفولة والتربية ،جامعة اإلسكندرية ،)03( ،السنة (.175 -754 ،)2

 محمد السيد عبد الرحمن ( .)7102نظريات اإلرشاد والعالج النفسي.القاهرة :مكتبة زهراء الشرق. محمززود محمززد إمززام ( .)7104تززدريب الم زراهقين ذوى اإلعاقززة عمززى مهززارات تقريززر المصززير وأثززر عمززى دعززمااسززتقرار النفسززي وااجتمززاعي وتحسززين جززودة الحيززاة .الممتقززى السززابع عشززر " ااسززتقرار النفسززي وااجتمززاعي

لألشخاص ذوى اإلعاقة" ،الجمعية الخميجية لإلعاقة بالكويت 11-75 ،مارس.70-0 ،

 ميخا يل نيسزتول ( .)7102المزدخل إلزى اإلرشزاد النفسزي مزن منظزور فنزي وعممزي  .ترجمزة :مزراد عمزى سزعدوأحمد عبد اه الشريفين ،عمان :دار الفكر.
 نبيززل صززالي سززفيان ( .)7105نظريززات اإلرشززاد والعززالج النفسززي الحديثززة ومززا بعززد الحداثززة .جززدة :دار جمززالالعممية لمنشر والتوزيع.

 نبيل محمد الفحل ( .)7103مقياس الرضا عن الحياة لممراهقين المكفوفين.القاهرة :دار العموم. هالززة خيززر سززنارى إسززماعيل ( .)7104مهززارات تقريززر المصززير وعالقتهززا بجززودة الحيززاة لززدى الم زراهقين ذوىاإلعاقززة الفكريززة البسززيطة .مجمززة التربيززة الخاصززة ،كميززة عمززوم اإلعاقززة والتمهيززل ،جامعززة الزقززازيق-0،)05( ،
.42
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