
 

 

         
   

 

 جامعة سوىاج            المجمة التربوية      
 كمية التربية                  

                    

 ُ
ُ
ت
َّ
الي
َ
ع
َ
جُف

َ
ام
َ
رن
َ
دريبِيُب

َ
تُُِفِيُت

َ
نمي

َ
اثُُِت

َ
ار
َ
ه
َ
قرِيرُُِم

َ
صِيُُِت

َ
ُامل

سيُِ
ْ
ح
َ
ت
َ
ةُُِو

َ
ىد
َ
ياةُُِج

َ
تٍُمِنُاحل

َ
ن
ِّ
ي
َ
يُع

َ
د
َ
بُُِل

َّلَّ
ُ
تُُِط

َ
امِع

َ
ُُاجل

َ
ىفِي

ُ
كف
َ
ُامل

ُ

 إعداد 

 د/ ُمحنَُّد مصطفى عبدالساشم

حة النَّفسيَِّة الُمساعدُ   ُأستاُذ الصِّ
 َجامعة َعيف شمس-ُكميَّة التَّربية النَّوعيَّة 

ِة الُمشارؾُ   ُأستاُذ التَّربية الَخاصَّ
 ميَّة التَّربية َجامعة الممؾ خالدكُ 

 المممكة العربية السعودية

 الطيطاويد/ َمحنوُد حمنَّد 

 ة ُكميَّة التَّربيةالتَّربية الخاصَّ  ُس درِّ مُ 
 شمس امعة عيف جَ 
ة ُأستاذُ   المساعدُ  التَّربية الخاصَّ

حمد بف سعود ُكميَّة التَّربية جامعة اإلماـ مُ 
 المممكة العربية السعودية-ةاإلسبلميَّ 
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 :الدَِّزاسة ُصَلستخُم

بِ مف  َعيَِّنةٍ ى ياة لدَ الحَ  ةِ ودَ جَ  حسيفِ صير وتَ المَ  قريرِ تَ  ياراتِ مَ  َتنمَيةِ إلى  الدَِّراسةُ ت دفَ ىَ      ُطبلَّ
َنت، فَ يكفوفِ امعة المَ الجَ  بٍ ( ٜمف ) الدِّرَاسة َعيَِّنةُ  َوَتكوَّ بمف  يفَ وفِ كفُ مَ  ُطبلَّ الممؾ  جامعةِ  ُطبلَّ

اة الحيَ  ودةِ ستوى جَ ي مُ دنِّ وتَ  قرير المصيرِ يارات تَ مَ  عؼِ وف مف ضَ ، يعانُ "أبيا" خالد بمدينةِ 
( ٕ(، )يفِ الباحثَ  صير )إعدادُ يارات تقرير المَ مَ  قياُس ( مِ ٔفي: ) الدَِّراسة داوتُ أَ  َتمثَّمتييـ، وَ لدَ 
 ترَ سفَ (، وأَ الباحثيفِ  )إعدادُ  التَّدِريبي الَبرَناَمج( ٖ(، )الباحثيفِ  اة )إعدادُ ة الحيَ ودَ جَ  قياُس مِ 

، الَمصيرِ تقرير  ياراتِ مَ  َتنمَية يف الُمسَتْخَدـ التَّدِريبي الَبرَناَمج ةِ يَّ عالفَ  عف الدَِّراسة نتائجُ 
 النََّظِريَّة اأُلُطر َضوء يف تائجِ النَّ  تفسيرُ  َـّ ، وتَ الدِّرَاسة َعيَِّنةِ ى لدَ  اةِ الحيَ  ةِ ودَ جَ  حسيفِ تَ وَ 
 تْ ة، وأوصَ الحاليَّ  الدِّرَاسة َعيَِّنةل ةِ يَّ الُمجَتمعو  ةِ قافيَّ الثَّ  اأُلُطر َضوءِ  يف كذلؾو  ،ةالسَّاِبق الدَِّراَساتِ و 

 مةِ قدَّ رامج المُ البَ  داخؿِ في  الحياةِ  َجوَدةِ و  الَمصير َتقِريريارات ضميف مَ تَ  بضرورةِ  الدَِّراسة نتائجُ 
ة الدِّرَاسيَّة الَمناِىج داخؿِ في ، و وفيفَ كفُ المَ  لؤلشخاصِ   بيـ. الخاصَّ

بُ  الحياة، َجوَدةُ ، الَمصيرِ  َتقِرير ياراتُ مَ يبي، درِ تَ  امجُ رنَ بَ : ةُ يَّ احِ فتَ المِ  مماتُ الكِ  امعة، الجَ  ُطبلَّ
 .وفوفَ كفُ المَ 
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The Effectiveness of a Training Program for Developing Self-

Determination Skills and Improving the Quality of Life among a 

Sample of Blind University Students   

Abstract: 

The current study aimed at developing self-determination skills and 

improving the quality of life among a sample of blind university students. The 

study sample consisted of (9) blind students from King Khalid University in 

Abha, suffering from poor self-determination skills and low quality of life. The 

following tools were used: Self-determination skills scale (prepared by the 

researchers), quality of life scale (prepared by the researchers), and the training 

program (prepared by the researchers). The results of the research indicated the 

effectiveness of the training program used for developing self-determination 

skills and improving the quality of life among the study sample. The results 

were interpreted considering the theoretical frameworks and related literature, 

as well as considering the cultural and societal frameworks of the current study 

sample. The results of the study recommended that self-determination skills 

and quality of life should be included within the programs provided for the 

blind, and within their school curricula.  

Keywords: Training Program, Self-determination Skills, Quality of Life, 

University Students, Blind 
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 :الدَِّزاسِة ُةَمدَِّكُم

يـ ياتِ حَ  نواتِ بر سَ عَ  الُمجَتمع داخؿِ في  التَّحِديَّاتِ مف  اديدً عَ  فَ ووفُ كفُ المَ  األشخاُص  واجوُ يُ    
مف  جديدةٌ  رحمةٌ مَ  بدأُ نوات دراستيـ وتَ نتيوف مف سَ عندما يَ  ةٍ شدَّ بِ  التَّحِديَّاتُ ىذه  َتتَِّضحُ وَ 

أْف  رحمةُ ىذه المَ  َتَتَطمَّبُ  ، حيثُ فسِ عمى النَّ  واالعتمادِ  ف االستقبلؿِ مَ  أكبرَ ا قدرً  َتَتَطمَّبيـ حياتِ 
 كويفِ تَ  و مف أجؿِ اتِ موحَ و وطُ دراتِ مع قُ  وافؽُ و ويتَ يناسبُ  عف عمؿٍ  وؼُ كفُ المَ  خُص الشَّ  َيبحثَ 

ى لدَ  ياراتِ جموعة مف المَ مَ  رَ وافُ تَ  َتَتَطمَّبُ  خرى، وىي أمورٌ تطمبات األُ ف المُ و وغيرىا مِ سرتِ أُ 
 جزُ عَ  ُيودِّيوَ  درسة والجامعة،المَ  نواتِ يا أثناء سَ عمي بَ تدرَّ يَ  ي أفْ نبغِ وؼ يَ كفُ المَ  خصِ الشَّ 
مف  عاناتو مف العديدِ يا إلى مُ رحمة التي يعيشُ بات المَ تطمَّ مع مُ  التَّواُفؽعف  الَمكُفوؼخص الشَّ 
 ، وبذلؾ يصبحُ االقتصادي وواستقبللِ  ،وحياتِ  َجوَدةعمى  ةٌ مبيَّ سَ  اتٌ أثير تَ التي ليا  شكبلتِ المُ 

 .عف استقبلليتيـ اجزيفَ عَ  صرِ البَ  عاؼُ وضِ  فَ والَمكُفوفُ  األشخاُص 
ة التَّربيةفي مجاؿ  احثوفَ ى البَ ويرَ      يارات المَ  بعَض  يفَ الَمكُفوف األشخاصِ  إكسابَ  أفَّ  الخاصَّ

 وموكَ سُ  الشَّخُص يا بِ  مارُس التي يُ  ةُ العمميَّ بيا  صدُ قْ التي يُ  الَمصير َتقِريرِ  ياراتُ متيا مَ قدِّ وفي مُ 
مف  فُ سِّ حَ التي تُ  اتِ موكيَّ عمى الس   زُ ركِّ يُ  بحيثُ خريف، اآلف مِ  أثيرٍ أو تَ  ؿٍ دخ  وف تَ دُ  راراتوقَ  َيتَِّخذُ وَ 

دارة الذَّ المُ  حؿَّ ، وَ الةِ عَّ رارات الفَ القَ  خاذَ اتِّ  فُ ضمَّ تَ التي تَ  توحيا َجوَدة اتي، ـ الذَّ عم  ات، والتَّ شكبلت، وا 
الحياة  جاح فيوالنَّ  التَّواُفؽعمى الشخصية فكؿ  ذلؾ ُيساعده  قوؽِ فاع عف الحُ يارات الدِّ ومَ 

 (.VandenBos, 2015, 954يا )التي يعيشُ 

 ستقؿِّ المُ  العيشِ ب ثيًقاوَ ارتباًطا وي اإلعاقة األشخاص ذَ  َلَدى الَمصير َتقِرير ياراتُ مَ  ترتبطُ و     
مكانِ وظيؼ واالستقبلؿ المَ والتَّ   د  ُيعَ ، كما الُمجَتمعصوؿ إلى االجتماعي والوُ  ؿِ كامُ ية التَّ الي وا 
 َيتعمَّؽُ وخاصة فيما  حياتيـ َجوَدةا عمى وي  ا قَ رً ؤشِّ مُ  الَمصير َتقِريرميارات األشخاص بِ  عُ ت  مَ تَ 
 جميعِ بِ  الَمصير َتقِرير مياراتُ  ترتبطُ و ، (Garrels & Arvidsson, 2019) الشَّخصـ نموىِ بِ 
ودعـ  اإلحالة،مات عمومات وخدَ وفير المَ مف خبلؿ تَ  اإلعاقةوي ذَ  ؤلشخاصلِ  وانب الحياةِ جَ 

 (.VandenBos, 2015, 954) المعيشة المستقمة
روَ       البيئةُ  رَ وفِّ تُ  ينبغي أفْ  ختمفة حيثُ مر المُ العُ  راحؿِ بر مَ عَ  الَمصير َتقِريرِ  ياراتُ مَ  َتتَطوَّ

يارات المَ  مارسةِ مُ لِ  َص رَ الفُ  التَّعميِميَّة البيئةَ  اصةً وخَ  عاقةِ اإلِ  وو ذَ  فييا األشخاُص  التي يعيُش 
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ة ة والمينيَّ مو الجوانب األكاديميَّ في نُ  سيـُ ا يُ ، ممَّ الَمصير َتقِريرمف  كبرَ أَ  رٍ دْ ي إلى قَ ؤدِّ تُ  التي
سات ؤسَّ المُ  ورِ دَ عمى  وءضَّ ي المقِ ، وىو ما يُ وي اإلعاقةذَ  ة لؤلشخاصِ نزليَّ ة والمَ واالجتماعيَّ 
 ,Shogren) وي اإلعاقةِ ذَ  لؤلشخاصِ  الَمصير َتقِريريارات يا في إكساب مَ وأىميتِ  التَّعميِميَّة

Burke, Anderson, Antosh, Wehmeyer, LaPlante & Shaw, 2018 .) 
 الشَّخص وأفَّ  اإلعاَقةمشخص ذي اخمي لِ الدَّ  افعِ عمى الدَّ  الَمصير َتقِرير فيوـُ مَ  دُ يؤكِّ وَ     
موِكيَّات ُس مارِ يُ  موِكيَّاتِ  أفَّ  وأ، ؿ اآلخريفَ بَ مف قِ  و مدفوعٌ بأنَّ  رُ عُ شْ ة عندما يَ مبيَّ السَّ  الس  التي  الس 
 (.VandenBos, 2015, 954و )فعمَ  يدُ رِ بو ويُ  شعرُ ا يَ عمَّ  رُ بِّ ا ال ُتعَ يمارسُ يُ 

بِ  َلَدى الَمصير َتقِرير ياراتِ مَ  َتنمَيةب االىتماـُ  وقد ازدادَ       ُيودِّي حيثُ  اإلعاَقةوي ذَ  الط بلَّ
 َجوَدة َتحِسيفو  في حياة األشخاصِ  ةٍ جوىريَّ  روؽٍ دوث فُ إلى حُ  الَمصير َتقِريريارات مَ  ـُ عم  تَ 

ة عميميَّ تَ  رامجَ بَ لذات، وبناء الوعي با تعزيزِ  عمى الَمصير َتقِرير ياراتُ مَ  تساعدُ  يـ، حيثُ حياتِ 
البيئة وتقييـ البرامج  داخؿِ في عـ ة مناسبة عمى أساس االحتياجات، وتقديـ الدَّ ينيَّ مَ أو 

 .(Emanuela, 2019)اإلعاَقةلؤلشخاص ذوي  واألنشطة
 َجوَدةو  الَمصير َتقِريريارات بيف مَ  العبلقةَ  الدَِّراَساتحوث و مف البُ  عديدٍ  ت نتائجُ وقد أوضحَ    

 ,Krabbenborg, Boersma, van der Veld, Volleberghراسة دِ  ت نتائجُ الحياة، فقد أوضحَ 

(2017) & Wolf,   َِدراسة ت نتائجُ حَ الحياة، وأوضَ  َجوَدةب الَمصير َتقِريرأبعاد  ارتباط Chao 

الحياة،  َجوَدةو  الَمصير َتقِريريارات بيف مَ  ِإحصاِئي ا َدالَّة ُموَجَبة ةٍ بلقة ارتباطيَّ عِ  وجودَ  (2018)
,Bölenius, Lämås, Sandman, Lindkvist, & Edvardsson  ِدراسة ت نتائجُ كما أوضحَ 

 َجوَدةو  الَمصير َتقِريربيف ارتفاع ميارات  ِإحصاِئي ا َدالَّة ُموَجَبة ةٍ عبلقة ارتباطيَّ  وجودَ  (2019)
حيَّةِ الحياة   .الصِّ

ا لو مَ لِ  يفَ الَمكُفوفاألشخاص  َلَدى الَمصير َتقِريرميارات  َتنمَيةالحالي إلى  البحثُ  عىسَ لذلؾ   
يـ، يـ في حياتِ قابمُ التي تُ  التَّحِديَّاتعمى الكثير مف  بِ غم  ساعدتيـ عمى التَّ في مُ  ةٍ مف أىميَّ 

 يـ. حياتِ  َجوَدةِ  َتحِسيفِ و 
 :الدَِّزاسِة صهلُةُم

بع مَ  فِ الباحَثي ؿِ عامُ مف خبلؿ تَ  الدَِّراسة شكمةُ مُ ت بعَ نَ   وخاصةً  يفَ الَمكُفوفالجامعة  ُطبلَّ
بىؤالء  أفَّ  وحظَ ة؛ ولُ اإلنسانيَّ  الدَِّراَساتو ة، اإلسبلميَّ  الدِّرَاَساتو  ريعةِ ات الشَّ ميَّ في كُ   الط بلَّ
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عمى وجو  الَمصير َتقِريريارات ة، ومَ عامَّ  يارات الحياة بصفةٍ في مَ  عؼٍ ف ضَ عانوف مِ يُ 
بقابمو ىؤالء مُ صوص، وبِ الخُ   فَّ أ ضحَ يـ، اتَّ واجيُ التي تُ  شكبلتِ ناقشتيـ عف المُ ومُ  الط بلَّ
، التَّعاُمؿِ في  ةِ عورىـ باالستقبلليَّ ، وعدـ شُ الُمجَتمعيـ مف في خوفِ  َتَتَمثَّؿُ ة األساسيَّ  شكمةَ المُ 

اتج عف عدـ حياتيـ النَّ  َجوَدةا عمى مبي  سَ  رَ ا أثَّ ، وىو مَ ستمرةٍ مُ  صفةٍ واحتياجيـ لآلخريف بِ 
إلى استقراء  فِ الباحَثي فعَ يا وتنظيميا؛ وىو ما دَ درتيـ عمى إدارتِ عورىـ بذواتيـ، وعدـ قُ شُ 

 األشخاص َلَدىالحياة  َجوَدةو  الَمصير َتقِريرِ يارات ف مَ مِ  بل  ناولت كُ التي تَ  ةالسَّاِبق الدَِّراَسات
 بعضِ   نتائجُ  َأوَضحتة، وقد خاصَّ  بصفةٍ  يفَ الَمكُفوف واألشخاصة، بصفة عامَّ  اإلعاَقةوي ذَ 

ف ومِ  اإلعاَقةوي ذَ  شخاَص األَ  أفَّ  Chao, Chou & Cheng (2019) ِدراسةمثؿ  الدَِّراَسات
بُ يـ ضمنِ  بنجاح  نبؤُ التَّ  فُ مكِ و يُ ، وأنَّ الَمصير َتقِريريارات في مَ  عؼٌ لدييـ ضَ  فَ الَمكُفوُفو الط بلَّ

 َتقِريرِ يارات عمى ما لدييـ مف مَ  اءً نَ بِ  اإلعاَقةذوي  لؤلشخاصِ  االنتقاؿ إلى الحياة العامةِ 
 وا فييا.في المدارس وفي الجامعات التي درسُ  الدَِّراسةنوات اكتسبوىا خبلؿ سَ  الَمصير

 يا مانية التي وضعَ الثَّ  الحياةِ  َجوَدةأبعاد  أحدَ  ُتعد   الَمصير َتقِرير ياراتِ مَ  ونظرًا ألفَّ 
Schalock (2000)   االجتماعي،  ( االندماجُ ٕة، )يَّ الشَّخص ( العبلقاتُ ٔ: )َتَتَضمَّفُ والتي

( ٚ، )قوؽُ ( الحُ ٙ، )الَمصير َتقِريرُ ( ٘ة، )االنفعاليَّ  الرَّفاىيةُ ( ٗة، )يَّ الشَّخص التَّنمَية( ٖ)
 صور فييا مف شأنو أفْ ي قُ أَ  ، فإفَّ (Kim, 2019)المادي  فاهُ ( الرَّ ٛ، )ةالجسميَّ  الرَّفاَىةُ 
& ,Nadig, Flanagan, White ه ُيوكِّدُ ، وىو ما الحياةِ  َجوَدةي في نِّ دَ إلى تَ  ُيودِّيَ 

Bhatnagar (2018)   ُحياةِ  في اأساسي   اجزءً  ُتَعد   الَمصير َتقِريرنات مكوِّ  يرى أفَّ  حيث 
 يا.َتحِسينِ و  حياتو َجوَدة عمى والحفاظ الشَّخص
عف  ثُ حدُ تَ  ةَ فسيَّ النَّ  الرَّفاَىةالحياة و  َجوَدة عزيزَ تَ  ، فإفَّ الَمصير َتقِريرظرية فقًا لنَ وَ وَ 

إرادة  محضِ بِ  التَّصر ؼُ ة )أي ( االستقبلليَّ ٔفي ) َتَتَمثَّؿة أساسيَّ  احتياجاتٍ بلثة مبية ثَ تَ  طريؽِ 
درة عمى بالفعالية والقُ  الش عورُ )وىي  ( الكفاءةُ ٕة في االختيار(، )بالحريَّ  الش عورالفرد، مع 
عـ مف باالرتباط والدَّ  الش عورَ عني )وتَ  بلقاتُ ( العِ ٖ(، )ياـ والوصوؿ إلى أىداؼ الحياةِ أداء المَ 

و مع وضعِ  التَّعاُمؿمف  الشَّخُص يا ِمن فُ مكَّ تَ التي يَ  الطَّريقةِ  شكيؿِ إلى تَ  ُيودِّيا اآلخريف(، ممَّ 
 ,Altenaو )مع إعاقتِ  تناسبُ تَ  َتكي فيَّةات استراتيجيَّ  إلى استخداـِ  ُيودِّيا الحالي، ممَّ 

Boersma, Beijersbergen, & Wolf, 2018.) 
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 ,Trigueros, Aguilar-Parra (2019) مف ؿ  ظر كُ مع وجية نَ  فؽُ ما يتَّ  وىو

López-Liria & Rocamora   يحتاج إلييا  ةاحتياجات نفسيَّ  ةَ ىناؾ ثبلث أفَّ في
قامةِ ة، و الكفاءَ و ، االْسِتقبلليَّةِ  في َتَتَمثَّؿمع الحياة  التَّواُفؽمف أجؿ  الشَّخُص  مع  اتِ العبلق ا 
بُ ، لذلؾ فاآلخريف ات رار القَ  نعِ يشاركوف في صُ  االْسِتقبلليَّةمف  الذيف يشعروف بمزيدٍ  الط بلَّ
ة ، المجموعةِ  داخؿِ في  االجتماعي يـحيطِ مُ مف عـ واالندماج ضِ يشعروف بالدَّ كما  بيـ، الخاصَّ
بُ لذلؾ ف يـ احتياجاتِ  بسببِ  وف باإلحباطِ يشعرُ  الَمصير َتقِرير َمياراتفتقروف إلى الذيف يَ  الط بلَّ
، والعجز المعاييربِ  ، وعدـ االلتزاـليـ مةِ فضَّ المُ  األنشطةِ عف  خمييـإلى تَ  ُيودِّيا ممَّ ، النَّفسيَّة

 .َتكي فيَّةَ البل  الس موِكيَّاتِ  األمرِ في نياية  وفَ رُ يِ ظْ ويُ ة، يَّ الشَّخصالعبلقات  عف إقامةِ 
 َمياراتبيف  ُموَجَبةة ارتباطيَّ  جود عبلقةٍ حوؿ وُ  الدَِّراَساتعديد مف  نتائجُ  دتووىو ما أكَّ     
 تَأوَضحَ فقد ، (White, Flanagan & Nadig, 2018) الحياة َجوَدةو  الَمصير َتقِرير
 & Vignesh, Gupta, Kalaivani, Goswami, Nongkynrih ِدراسة نتائجُ 

Gupta (2019)  َتقِرير َمياراتالكتساب  الطَّبيِعيَّةِ  رصِ عـ لزيادة الفُ توفير الدَّ  َأىميَّة 
ِقيفَ  األشخاصِ  َلَدىالحياة  َجوَدة َتعِزيزوذلؾ ل الَمصير   .الُمعوَّ
بِ دريب تَ  َأىميَّةإلى  الحاجةُ  َتتَِّضحُ لذلؾ       بة، و بصفة عامَّ  اإلعاَقةوي ذَ  الط بلَّ الجامعة  ُطبلَّ

 عمى حؿِّ  وا قادريفَ يصبحُ ، حتى الَمصير َتقِرير َمياراتخاصة عمى  بصفةٍ  يفَ الَمكُفوف
لتحقيؽ  ُمحدََّدة ةٍ طَّ خُ  ـِ سْ رَ األىداؼ وَ  عِ ضْ دريبيـ عمى وَ ف خبلؿ تَ نظيـ ذواتيـ، مِ شكبلتيـ، وتَ مُ 

ـ مع يُ قَ وافُ تَ ـ وَ موىَ نُ  عوؽُ يـ في حياتيـ وتَ قابمُ التي تُ  التَّحِديَّاتواجية ، مف أجؿ مُ تمؾ األىداؼِ 
 الحياة التي يعيشوف فييا.

ة التَّربيةفي مجاؿ  ميفَ عمِّ والمُ  يفَ ثِ احِ البَ  فعَ وىو ما دَ      َميارات َتنمَيةإلى االىتماـ ب الخاصَّ
ببي امؿ السَّ العَ  بمثابةِ  د  عَ تُ  الَمصير َتقِرير َمياراتِ  ، ذلؾ ألفَّ واالنتقاؿ لمحياةِ  الَمصير َتقِرير

مف  ؿِ دخ  أثير والتَّ وقرارات خالية مف التَّ  ياراتِ ديد الخِ مف أجؿ تح الشَّخصاألساسي في حياة 
 مثؿ َمياراتمف ال ُمَتنوَِّعةً  جموعةً مَ  الَمصير َتقِرير َمياراتُ  َتَتَضمَّفُ  َحيثُ  ،أشخاص آخريفَ 

حراز و  ،شكبلتالمُ  حؿِّ و  ،خاذ القرارتِّ وا ،االختيار درة عمىالقُ  اتية راقبة الذَّ المُ و  ه،تحديد اليدؼ وا 
فات َتنمَيةو  ،الذَّاتيَّةقابة الرِّ  َتعِزيز، و الذَّاتيعميـ التَّ و  ،الذَّاتي التَّعِزيزاتي و قييـ الذَّ والتَّ   الصِّ

وي األشخاص ذَ حياة  َجوَدةمف أجؿ  َضُروِريَّةٌ  َمياراتٌ يا م  وكُ  ،الذَّاتيالوعي و  ،الَفعَّالةة اإليجابيَّ 
 (.Chao, Chou & Cheng, 2019) اإلعاَقة
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وظيؼ إلى التَّ  باالنتقاؿِ  الُمتعمَِّقةاألىداؼ  َتنمَيةِ إلى  تيدؼُ  رامجَ ىذه البَ  وذلؾ ألفَّ      
قييـ تأثير وتَ  ضميفِ عمى تَ  يَّةالتَّعِميم ظـُ الن   عمؿَ تَ  ى الطويؿ أفْ ى المدَ عمَ َفَينَبِغي ، تكامؿِ المُ 
وارؽ مف الفَ  ولة لمحدِّ بذُ يود المَ لمجُ  كعناصرَ  الَمصير َتقِرير َميارات َتعِزيزِ خطيط االنتقالي و التَّ 

 Shogren)  اإلعاَقة َذوي اأَلشَخاصو  العادييفَ  اأَلشَخاصتكاممة بيف وظيؼ المُ في نتائج التَّ 

et al, (2018. 
 فُ مكِ يُ  النََّظِريَّة اأُلُطريـ لمدراسات و تقرائِ واس فِ الباحَثي ف مبلحظاتِ مِ  ما سبؽَ  َضوءوفي     
 َميارات َتنمَيةدريبي في رنامج تَ بَ  ةُ عاليَّ ا فَ ئيسي التالي: مَ ؿ الرَّ ساؤُ في التَّ  الدَِّراسةشكمة مُ  مورةُ بَ 

بمف  َعيَِّنةٍ  َلَدىالحياة  َجوَدة َتحِسيفو  الَمصير َتقِرير  .؟يفَ الَمكُفوفالجامعة  ُطبلَّ
 : ةُ اليَّ ة التَّ الفرعيَّ  األسئمةُ  السَّاِبؽؤاؿ ف السَّ مِ  عُ تفرَّ يَ وَ 

 َلَدى الَمصير َتقِرير َمياراتقياس عدي عمى مِ والبَ  الَقبمي طبيقيفِ بيف التَّ  الُفُروؽُ ا مَ  -ٔ
بمف  الدَِّراسة َعيَِّنة   .؟التَّدِريبي الَبرَناَمج طبيؽِ تَ  بعدَ  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ

 َعيَِّنة َلَدىالحياة  َجوَدةقياس عدي عمى مِ والبَ  الَقبمي طبيقيفِ التَّ  بيفَ  الُفُروؽُ ما  -ٕ
بمف  الدَِّراسة   .؟التَّدِريبي الَبرَناَمجطبيؽ بعد تَ  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ

 َلَدى الَمصير َتقِرير َمياراتعمى مقياس  التََّتب عيعدي و البَ  طبيقيفِ التَّ  بيفَ  الُفُروؽُ ما  -ٖ
بمف  الدَِّراسة َعيَِّنة    .؟تابعةِ فترة المُ  بعد يفَ الَمكُفوف الط بلَّ

 َعيَِّنة َلَدىالحياة  َجوَدةقياس عمى مِ  التََّتب عيعدي و البَ  طبيقيفِ بيف التَّ  الُفُروؽُ ما  -ٗ
بمف  الدَِّراسة    .فترة المتابعة؟ بعد يفَ الَمكُفوف الط بلَّ

 : الدَِّزاسِة دُفَه

 َلَدىالحياة  َجوَدة َتحِسيفو  الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَيةِ إلى  ةُ الحاليَّ  الدِّرَاسةُ  تِ دفَ ىَ 
بمف  َعيَِّنة  .يفَ الَمكُفوفالجامعة  ُطبلَّ

 :الدَِّزاسِة َأهنيَُّة 

 ىما: أساسييفِ  في جانبيفِ  ةالحالي الدراسة َأىميَّةِ  َتَتَمثَّؿُ 
 يف: ةاحلالي الدزاسة سهُهت َحيُح: اليََّظِسيَُّة هنيَُّةاأَل

وء إلقاءُ  -ٔ ب َلَدى الحياة َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َميارات عمى الضَّ الجامعة  ُطبلَّ
ة التَّربيةإثراًء عممًيا في مجاؿ  ؿُ مثِّ ا يُ ، ممَّ يفَ الَمكُفوف  .الخاصَّ
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وء إلقاءُ  -ٕ ب َلَدى الحياة َجوَدة َتحِسيفودورىا في  الَمصير َتقِرير َمياراتعمى  الضَّ  ُطبلَّ
  .ةة واالجتماعيَّ الجوانب األكاديمية والمينيَّ  َتحِسيفودورىا في  يفَ الَمكُفوفالجامعة 

 البيئة في ةستقبميَّ مُ  ىرَ خْ أُ  دراساتٍ  نحو انطبلؽٍ  قطةَ نُ  الحالية الدَِّراسةُ  ؿَ شكِّ تُ  أفْ  فُ مكِ يُ  -ٖ
 .الَمصيرِ  َتقِرير َميارات َتنمَيةل الَعربيَّة

 :اآلتي يف َتَتَنجَُّلو ،ُةيكيَّطِبالتَّ هنيَُّةاأَل

 َلَدى الُمَتغيِّراتمجموعة مف  قيُس التي تَ  نةِ قنَّ بعض األدوات المُ بِ  الَعربيَّةِ المكتبة  تزويدُ  -ٔ
ب  َلَدى الحياة َجوَدة ومقياُس ، الَمصير َتقِرير َميارات قياُس : مِ الجامعة وىما ُطبلَّ
ب  .ةِ يكومتريَّ صيما السَّ ؽ مف خصائِ حق  والتَّ  يفَ الَمكُفوفالجامعة مف  ُطبلَّ

 الَمصير َتقِرير َمياراتف مِ  ؿ  كُ  َتنمَيةل دريبيتَ  جَ رنامَ بَ  اءِ نَ بِ  في َتَتَمثَّؿُ و  ،ةٌ ميَّ دخ  تَ  َأىميَّةٌ  -ٕ
ب َلَدى الحياة َجوَدةو   .يفَ الَمكُفوفالجامعة مف  ُطبلَّ

 الَمصير َتقِرير َمياراترار حوؿ ي القَ خذِ تَّ في توجيو أنظار مُ  َتَتَمثَّؿُ و  ،ةٌ ربويَّ تَ  َأىميَّةٌ  -ٖ
بِ  دريبِ تَ  َأىميَّةو   الدِّرَاسيَّة الَمناِىج داخؿِ في يا ضمينِ عمييا وتَ  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
بلم  .يـتعميمِ  بدايةِ  منذُ  يفَ الَمكُفوف ُطبلَّ

 يَّةِ الُمجَتمعظر جيات النَّ وِ  غييرِ تَ  عفة الحاليَّ  الدَِّراسة نتائجُ  ُتسفرَ  أفْ  فِ الباحثا أمؿُ يَ  -ٗ
بإعطاء  َأىميَّةحوؿ  ة يَّ الشَّخصيـ قرارتِ  خاذفي اتِّ  ةَ صرية الحريَّ البَ  اإلعاَقة َذوي الط بلَّ
 .مصيرىـ َتقِريروتمتعيـ ب سرةمف األُ  ؿٍ دخ  دوف تَ 

 :الدَِّزاسِة صطلحاُتُم

 : امَلصري َتكِسيس َمهازاُت -ٔ

 والمعارؼِ  َمياراتمف ال يا مجموعةٌ بأنَّ  ِإْجراِئي ا الَمصير َتقِرير َميارات الباحثافِ  ؼُ رِّ ُيع  
بَ  التي تساعدُ  يـ مكينِ يـ، وتَ استقبلليتِ  ذواتيـ، وتحقيؽِ  وتحقيؽِ  في تنظيـِ  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ

عمييا  التي يحصؿُ  بالدرجةِ  قاُس ، وتُ ةِ وَّ رجُ يـ المَ أىدافِ  حقيؽِ ىـ عمى تَ نفسًيا، مما يساعدُ 
 .الحاليَّة الدِّرَاسةفي  الُمسَتْخَدـ الَمصير َتقِرير َمياراتالب عمى مقياس الطَّ 

 : احلياِة َجوَدُة -2

في  الُمَتمثِّمة ماتِ قوِّ جموعة مف المُ يا مَ إجرائيًا بأنَّ الحياة  َجوَدة الباحثافِ  ؼُ رِّ ُيع   
دارتِ  التَّعِميـة و ة واالجتماعيَّ سريَّ واألُ  النَّفسيَّةالحياة  َجوَدة  زُ عزِّ و، بما يُ وشغؿ الوقت وا 
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 َجوَدةقياس عمى مِ  الطَّالبعمييا  بالدرجة التي يحصؿُ  قاُس ، وتُ لمفرد النَّفسيَّة الرَّفاَىةَ 
 .الحاليَّة الدِّرَاسةفي  الُمسَتْخَدـ الحياة

 :التَّدِزييب الَبسَىاَمُج -3

ب إلى إكسابِ  تيدؼُ  مةٌ نظَّ مُ  ةٌ طَّ خُ  وبأنَّ  التَّدِريبي الَبرَناَمج الباحثافِ  ؼُ رِّ ُيع عة الجام ُطبلَّ
الحياة، وذلؾ  َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َمياراتف مِ  ؿ  كُ بِ  رتبطةَ المُ  َمياراتِ وال عارؼَ المَ  يفَ الَمكُفوف

 .ُمحدََّدةٍ ة خبلؿ فترة زمنيَّ 
 : الدَِّزاسِة ُمحدَّداُت

 في دريبيتَ  جامَ رنَ بَ  ةعاليَّ ؿ في" فَ تمثِّ المُ  ابموضوعي الحاليَّة الدِّرَاسة ُمحدَّداتُ  َتَتَمثَّؿُ 
بمف  َعيَِّنة َلَدى الحياة َجوَدة َتحِسيفو  الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَية "، يفَ الَمكُفوف الجامعة ُطبلَّ
في الفصؿ  اطبيقي، وبزماف تَ "أبيا" ات جامعة الممؾ خالد بمدينةِ ميَّ في كُ  اطبيقيمكاف تَ وبِ 
 َتقِريرفي مقياس  الُمَتمثِّمة ا، وبأدواتيٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓؿ مف العاـ الجامعي راسي األوَّ الدِّ 

 )إعدادُ  التَّدِريبي الَبرَناَمج(، و الباحثيفِ  )إعدادُ  الحياة َجوَدةقياس (، ومِ الباحثيفِ  )إعدادُ  الَمصير
 . التَّجريبيبو شِ  نيجُ وىو المَ  ،الُمسَتْخَدـالمنيج بِ  دُ تحدَّ (، كما تَ الباحثيفِ 
 :ةُ السَّاِبق الدَِّراَساتُ و  ظري  النَّ  اإلطارُ 

الذيف لدييـ حدة  اأَلشَخاُص يـ "بأنَّ  يفَ الَمكُفوف( ٕٚٔٓالقحطاني وأبو سيؼ ) ؼُ عرِّ 
صحيح؛ أو ى بعد التَّ حتَّ  ينيفِ مترًا في أفضؿ العَ  ٓٙ/ٙقدًما، أو  ٕٓٓ/ٕٓإبصار ال تزيد عمى 

مف  ؿ  كُ  ؼَ رَّ "؛ وعَ درجةً  ٕٓيؽ ال يزيد عف جاؿ بصري ضَ الذيف لدييـ مَ  اأَلشَخاصيـ أنَّ 
 الشَّخُص و "االجتماعي بأنَّ  مف المنظور الكفيؼَ  الشَّخَص ( ٕٛٔٓالكفوري، السماحي، محمد)

لديو؛ ومف  ةِ فَ رَّ عَ ساعدة في البيئة غير المُ أو مُ  ةٍ يادَ و دوف قِ طريقَ  يجدَ  الذي ال يستطيع أفْ 
 عاني مف استخداـِ الذي يُ  الشَّخصو ( بأنَّ ٕٛٔٓفو الكفوري وآخروف )رَّ فقد عَ  التَّرَبويّ الجانب 
 عرفة.صوؿ عمى المَ صر في الحُ حاسة البَ 

عاؽ المُ  َلَدىات فيـو الذَّ ي مَ دنِّ مف المشكبلت مثؿ تَ  ة عديدٌ صريَّ البَ  اإلعاَقةعف  وينتجُ 
 الش عور، إضافة إلى إلى اإلحباطِ  ُيودِّيختمفة ما ياـ المُ عف أداء المَ  نتيجة شعوره بالعجزِ 

االجتماعي )القريطي،  التَّواُفؽفس واالعتماد عمى اآلخريف وقصور قة بالنَّ ة وانعداـ الثِّ ونيَّ الد  بِ 
مو ر عمى الن  ؤث  صرية تُ لبَ  اإلعاَقة ( أفَّ ٕٙٔٓبريؾ ) ِدراسةُ  تْ نَ يَّ بَ (؛ وَ ٕٙٔٓ؛ صياـ، ٕٔٓٓ
 ؽُ قد ُتعو ةٍ مبيَّ سَ  ؿٍ عْ فِ  دودِ إلى رُ  ُيودِّية نحوىـ، مما مبيَّ جاىات السَّ تِّ ، وذلؾ نتيجة اال االنفعالي
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إلى  ُيودِّيختمفة، مما ة المناسبة لممواقؼ المُ واالجتماعيَّ  الس موكيَّةِ يـ عمى القياـ باألنماط قدرتَ 
عوبات يعاني مف صُ  بصري ا الُمعاؽَ  أفَّ إلي ( ٜٕٔٓىيكؿ ) ِدراسةت ختمفة؛ وأشارَ مشكبلت مُ 

واجية األماف واالرتباؾ في مُ  ـبعد الش عورإلى  ُيودِّية، مما في ممارسة أنشطة حياتو اليوميَّ 
فس قة بالنَّ إلى الثِّ  ا يفتقرُ بصري   الُمعاؽ ( أفَّ ٕٚٔٓعطاهلل ) ِدراسةُ الجديدة؛ ورأت  المواقؼ

اتج مف األذى النَّ  ُمَتنوَِّعةو إلى أشكاؿ ضِ عر  إلى تَ  ُيودِّيا وتسود شخصيتو مشاعر الخوؼ ممَّ 
 راع بيف دافعي االستقبلؿ واألمف.عف الصِّ 

مبيَّةوبالنظر إلى اآلثار    عمى إدراكيـ  رُ ؤثِّ يا قد تُ أنَّ  ضحُ ا يتَّ بصري   الُمعاؽالتي يعاني منيا  السَّ
 ( مف أفَّ ٕٛٔٓده عبد القادر، محمد، الفقي، ىيكؿ )لمحياة التي يعيشونيا، وىو ما أكَّ 

 األفراد. َلَدىمو الحياة اُلمدرؾ يرتبط بجميع جوانب الن   َجوَدةستوى مُ 
ية الشَّخص الُمَتغيِّراتمف  الحياة بعددٍ  َجوَدةل بصري ا الُمعاؽإدراؾ الفرد  كما يرتبطُ      

عمى  يؤثر إيجابي ا الُمعاؽ الشَّخصعـ االجتماعي الذي يتمقاه الدَّ  ضح أفَّ واالجتماعية، لذلؾ يتَّ 
وىو ، الُمعاؽالتي يشعر بيا  االْسِتقبلليَّة َمياراتالحياة بال َجوَدةر الحياة لديو، كما تتأثَّ  َجوَدة
غبة الشديدة يشتركوف في الرَّ  اإلعاَقة َذوياألفراد  التي أشارت إلى أفَّ  الدَِّراَساتدتو ما أكَّ 

أو  بشكؿٍ  يزيد، وىو ما اشديفَ والعيش باستقبللية، ومعاممتيـ كأفراد رَ  الُمجَتمعلبلنخراط في 
 (.ٕٙٓٓالحياة )بخش،  َجوَدةإدراكيـ ب َتعِزيزفي  بآخرٍ 
شكبلت التي تواجو عمى المُ  بِ غم  لمتَّ َوتظيُر َأىميَُّة تدريبيـ عمى َميارات َتقِرير الَمصير     
ؿ بينيـ وبيف بيئاتيـ فاعُ الحياة لدييـ ، وذلؾ لتحقيؽ التَّ  َجوَدة َتحِسيفو  يفَ الَمكُفوف األفرادَ 
ستقؿ )المصري، حمداف، مُ  بشكؿٍ نوا مف إدارتيا يتمكَّ جريات حياتيـ وَ راقبة مُ نوا مف مُ تمكَّ ى يَ حتَّ 

خطيط عمى التَّ  يفَ الَمكُفوفعمى مساعدة األفراد  الَمصير َتقِرير َميارات (؛ كما تساعدُ ٕٙٔٓ
عؼ لدييـ، وتحديد الميف المناسبة إلمكاناتيـ، ؼ عمى نقاط القوة والضَّ عر  ، والتَّ و ذاتي اوجَّ المُ 

)القريني،  اإِليجاِبيَّةواجية درتيـ عمى المُ وزيادة قُ  يَّةالذَّاتوكذلؾ ُتسيـ في تطوير فاعميتيـ 
 (.ٕٕٓٓ؛ الشافعي، ٕٚٔٓ

عمى  ساعدَ يُ  مف شأنو أفْ  الَمصير َتقِرير َمياراتل يفَ الَمكُفوف اأَلشَخاص امتبلؾَ  كما أفَّ   
ياقات اؿ في كافة السِّ ؼ الفعَّ كي  مس مف مرحمة إلى مرحمة، وتحقيؽ التَّ اجح والسَّ االنتقاؿ النَّ 
عبير عف حاجاتيـ، والحفاظ عمى أعماليـ، وجعميـ في قدرتيـ عمى التَّ  ة، كما ُيسيـُ االجتماعيَّ 
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الحياة  َجوَدة َتحِسيفإلى  ُيودِّيمع مف حوليـ بشكؿ  اإِليجاِبيَّةبلقات أكثر استعداًدا إلقامة العِ 
 (.ٕٕٓٓ؛ الشافعي،Gillis, 2011لدييـ )
 :يفَ الَمكُفوف َلَدى الَمصير َتقِرير َمياراتُ 

المرحمة  بداية مف ،اإلعاَقة، باالىتماـ في مجاؿ الَمصير َتقِريرفيوـ مَ ظي لقد حَ 
َـّ ، وذلؾ عندما شدِ الرَّ وصواًل إلى وَ ة في المدرسة، االنتقاليَّ   اإلعاَقةِ  يو ذَ  اأَلشَخاصِ  سؤاؿُ  ت

لتي غالًبا ما ُتخصص لؤلشخاص ياـ اوالمَ  األدوارِ عف  دماتِ الخَ  يمِ قدِّ ومُ  فَ يمعمِّ سرىـ والمُ وأُ 
 & Hoffman, Field))ة ليذه األدوار موذجيَّ وقعات النَّ مع التَّ  َيتَِّفؽ، وبما اإلعاَقة َذوي

Sawilowsky, 2004. 
عتقدات التي عارؼ والمُ والمَ  َمياراتال يا مجموعةُ بأنَّ  الَمصير َتقِرير َمياراتُ  عرؼُ تُ وَ 

( ٕٚٔٓيا إماـ )فَ ، وعرَّ )Wehmeyer(2002,األفراد في تنظيـ ذواتيـ واختيار أىدافيـ  ساعدُ تُ 
عي ، والسَّ ـعمى تحديد اختياراتي اإلعاَقة َذوياألفراد  التي تساعدُ  َمياراتمف ال يا مجموعةٌ بأنَّ 

 نحو تحقيؽ ىذه األىداؼ. ـستوى تقدميقييـ مُ بإصرار إلى تحقيقيا، وتَ 
خاذ اتِّ مف أجؿ  الشخص البلزمة لحياةدرات المواقؼ والقُ و بأنَّ  الَمصير َتقِريرُ  ؼُ عرَ يُ وَ 
 ,Kim) رِ برَّ ارجي غير المُ الخَ  ؿِ دخ  أثير أو التَّ خالية مف التَّ  ، بحيث تكوفوبأفعال تعمَّؽتَ خيارات 

 الشَّخص حؽ  و بأنَّ  Rudinger (2020)و فَ ة فقد عرَّ البصريَّ  اإلعاَقةا في مجاؿ (؛ أمَّ 2019
حياتو،  يعيَش  في أفْ  ودوف تأثير ال داعي لو كيؼ يرغبُ  بحريةٍ  رَ قرِّ يُ  في أفْ  عوؽ بصرًياالمُ 

 .صرعاؼ البَ أو ضِ  يفَ الَمكُفوفلؤلفراد  التَّعِميـفي مجاؿ  ةً أولويَّ  ؿُ مثِّ وىو يُ 
منيا  في ذلؾ رُ التي تؤثِّ  مف العوامؿ اددً ىناؾ عَ  فإفَّ  الَمصير َتقِرير َمياراتولتطوير 

ة، والقدرات العقميَّ  النَّوع، والمستوى االقتصادي واالجتماعي و ةُ يَّ الُمجَتمعو  ةُ سريَّ قافة األُ الثَّ 
 (.ٖٕٔٓ)الزبوف،  الُمعاؽية لمفرد الشَّخص، والخصائص بيا الفردُ  رَّ والخبرات التي مَ 

التي تسمح لؤلفراد عتقدات والمُ  ارؼعوالمَ  َمياراتال مف اددً عَ  الَمصير َتقِرير فُ يتضمَّ و 
يـ نقاط القوة فَ  يشمؿُ كما ستقبًل؛ نظـ ذاتًيا، ومُ نحو اليدؼ، مُ  وٍ وجَّ مُ  شاركة في سموؾٍ بالمُ 

ةوالقيود   & ,Field, Martin, Miller, Wardعاليتو )بالفرد واإليماف بقدرة الفرد وفَ  الخاصَّ

Wehmeyer,1998 ُوتشمؿ ):  
الفرد عمى إيجاد حموؿ  ساعدةَ مُ  َتَتَضمَّفُ (: و problem-solvingشكبلت )المُ  حؿِّ  ميارةُ  -ٔ

 يجبُ  َمياراتىذه ال َتنمَية، ولتواجيو أفْ  فُ مكِ عبة التي يُ مواقؼ الصَّ لممشكبلت وال
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، وتعريفيا، وتوليد الحموؿ دقيؽٍ  ة تحديد المشكمة بشكؿٍ تدريب الفرد عمى كيفيَّ 
 مة ليا.حتمَ المُ 

ـ  Decision-Makingخاذ القرار )اتِّ  ميارةُ  -ٕ فييا مساعدة الفرد عمى اختيار أفضؿ  (: ويت
مف  عةِ توقَّ تائج المُ مف النَّ  ؽِ حق  التَّ  أي مشكمة تواجيو، وذلؾ بعدَ  تاحة لحؿِّ البدائؿ المُ 

مف العوامؿ  يارة بعددٍ ىذه المَ  رُ ىذا البديؿ، وأثرىا في تحقيؽ األىداؼ، وتتأثَّ 
 .ةِ تماعيَّ ة واالجوالبيئيَّ  ةِ يَّ الشَّخص

عرفة الشاممة والدقيقة لنقاط (: وُتشير إلى المَ Self-awareness) الذَّاتب الَوْعي ميارةُ  -ٖ
 و يجبُ ىذه الميارة فإنَّ  اإلعاَقة َذوييا الفرد، ولتعميـ األفراد عؼ التي يمتمكُ القوة والضَّ 

ؼ عمى عر  التَّ و اس، شتركة بيف النَّ والمادية المُ  النَّفسيَّةاالحتياجات  تدريبيـ عمى تحديدِ 
  .مييز بيف األفرادِ دريب عمى التَّ التَّ و جاه اآلخريف، أفعاؿ الفرد تُ  دودِ رُ 

 التَّصر ؼإلى تدريب األفراد عمى  (: تشيرُ Independent skills) االْسِتقبلليَّة َمياراتُ ال -ٗ
ية ليـ، وكذلؾ مساعدتيـ عمى استخداـ الشَّخصفضيبلت التَّ  َضوءإرادي في  بشكؿٍ 

ةومتابعة الخطط  الذَّاتاستراتيجيات إدارة   .بيـ الخاصَّ

 فُ كِّ مَ (: وُتشير إلى االستجابة التي تُ Self-Regulation Skills) الذَّاتتنظيـ  َمياراتُ  -٘
ةالبيئة  ِدراسةل األفرادَ  ـ   الخاصَّ وتحديد أوجو  مؿٍ طة عَ عف طريؽ وضع خُ  بيـ، وتت
ـ  الحاليَّةة واإلمكانات وَّ رجُ ناقض بيف األىداؼ المَ التَّ  تعميـ  ، وتقييـ خطة العمؿ، ويت

  .يَّةالذَّاتات اإلدارة عف طريؽ توظيؼ استراتيجيَّ  َمياراتاألفراد ىذه ال

فاع عف ي الدِّ ساعدة فمُ ال (: وتشمؿُ Self-advocacy skill) الذَّات ناصرةمُ  ميارةُ  -ٙ
دريبيـ عمى كيفية الحصوؿ األنظمة واإلجراءات، وتَ  والمطالبة بيا في ظؿِّ  قوؽالحُ 

في تمبيو احتياجاتيـ، وكذلؾ استخداـ  ُتسيـَ  أفْ  مكفُ عـ التي يُ عمى مصادر الدَّ 
 .الُمجَتمعفي  اليفَ عَّ فَ  يكونوا أعضاءَ  وكيفية أفْ  الذَّاتتوكيد  َميارات

ـ  Self-efficacy skills) يَّةالذَّاتالكفاءة  َمياراتُ  -ٚ بمساعدة األفراد عمى االنخراط  (: وتيت
ـ   فٍ عيِّ في سموؾ مُ  عف طريؽ تكرار  َمياراتعمى ىذه ال دريبُ التَّ  بطريقة ناجحة، ويت

، أبو داود؛ ٕٚٔٓختمفة )القريني، المُ  َمياراتطبيؽ الاجحة في تَ ب النَّ جارِ التَّ 
 (.ٕٛٔٓالمعيقؿ، والعتيبي، ؛ ٕٛٔٓ؛ الشرعة وآخروف، ٕٚٔٓالخطيب، 
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ب كر أفَّ سالفة الذَّ  َمياراتإلى ال ظرِ النَّ بِ َوَيتَِّضُح    التَّدِريبيحتاجوف إلى  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
عمييـ، وكذلؾ عدـ تكافؤ الفرص  اإلعاَقةيا ، وذلؾ بسبب القيود التي تفرضُ حٍ مِّ مُ  عمييا بشكؿٍ 

أقصى  ؽَ حقِّ يُ  ؿ الذي مف شأنو أفْ دخ  التَّ  َأىميَّة رُ برِّ ا يُ بصريف، ممَّ بينيـ وبيف أقرانيـ المُ 
 أفَّ  أوضحا َحيثُ ( ٕٙٔٓوالمصري،  ده )حمداف،، وىو ما أكَّ َمياراتمكنة مف ىذه الاستفادة مُ 
نيـ مف مكِّ تُ  َحيثُ بينيـ وبيف بيئاتيـ ب ؿِ فاعُ عمى التَّ  يفَ الَمكُفوف تساعدُ  الَمصير َتقِرير َميارات
دارتيا في مراقبة مُ  عنو  تجُ نْ ا يَ عة مف بيئتيـ، ممَّ توقَّ الفعؿ المُ  ردودِ  َضوءجريات حياتيـ وا 
ة ة واالنفعاليَّ ينيَّ صاؿ الفرد باآلخريف في جميع الجوانب الدِّ لة ناتجة عف اتِّ تبادِ ـ مُ عم  عممية تَ 

 ة.واالجتماعيَّ 
لحياة اماح بالسيطرة عمى ( السَّ ٔمف خبلؿ: ) الَمصير َتقِرير َميارات َأىميَّةُ َوَتتَِّضُح     

وظيؼ ز التَّ يعزِّ تُ ( ٕ؛ )(Field et al., 1998) الُمجَتمعجاح في بصورة أفضؿ وتحقيؽ النَّ 
تاًحا ـ في المدرسة مُ قدَّ المُ  عـُ الدَّ  عندما ال يكوفُ  اإلعاَقة َذوي لمشبابِ  الُمجَتمعصوؿ إلى والوُ 

باب الشَّ  ساعدةُ ( مُ ٖ؛ )(Palmer, Rifenbark, & Little,Shogren, Wehmeyer , 5201ليـ )
في الحد  ( المساعدةُ ٗج مف الجامعة، )خر  ؿ لمنجاح بعد التَّ عدَّ مُ أعمى في تحقيؽ  يفَ الَمكُفوف
 .(Cmar, 2019) يفَ الَمكُفوفوتر الذي يقع عمى عاتؽ األفراد مف التَّ 

عمى تحديد أىدافيـ وترتيبيا  اإلعاَقة َذوياألفراد  الَمصير َتقِرير َمياراتُ  كما تساعدُ 
يطرة عمى ، ومف ثـ السَّ ـخاذ قرارتيعمى اتِّ  ـعميو مساعدتي بُ ا يترتَّ ، ممَّ ـيأولوياتِ  حسبُ 
 ا يرفعُ ممَّ  اإلعاَقة َذوية لؤلفراد راحؿ االنتقاليَّ في إنجاح المَ  كما ُتسيـُ  ،ميا كما ىيوتقب   ـحياتي

خاذ قرارتيـ حوؿ إتماـ دراستيـ اتِّ وكذلؾ مساعدتيـ في  ،مف فرص حصوليـ عمى عمؿٍ 
 الَوْعي َمياراتُ وخاصة ) َمياراتبعض ال وتمكينيـ مف المشاركة في الحياة، كما تساعدُ 

؛ ٕٙٔٓ)المصري، حمداف، الحياة لدييـ  َجوَدة فعِ خاذ القرار وحؿ المشكبلت( في رَ ، واتِّ الذَّاتب
 .(ٕ٘ٔٓغريب، 

 تعديبًل فيبت طمَّ شريعات التي تَ تو التَّ ىو ما أقرَّ  الَمصير َتقِرير َأىميَّةعمى  ُيوكِّدوما 
 َحيثُ  ،(ٚٔ-٘ٓٔ)القانوف العاـ  ٜٜٚٔ( لعاـ IDEA) اإلعاَقة َذويقانوف تعميـ األفراد 

 ٙٔو  ٗٔىـ بيف أعمارُ  الذيف تتراوحُ  اإلعاَقة َذويباب دعوة األطفاؿ والشَّ  َأىميَّةدت عمى أكَّ 
ـ   ة( IEPsالفردي ) التَّعِميـرامج فييا مناقشة بَ  عاًما لممشاركة في االجتماعات التي تت  الخاصَّ

بستند إلى اىتمامات القرارات تَ  وأفَّ  ،بيـ  .  (Hoffman, et al., 2004) وتفضيبلتيـ الط بلَّ
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أيًضا في تشريعات  اواضحً  ظيرَ  لمطالبِ  الَمصير َتقِريرتزايد عمى المُ  ركيزَ التَّ  كما أفَّ 
عمى حؽ  PL 102-569 ،ٕٜٜٔدت تعديبلت قانوف إعادة التأىيؿ لعاـ أكَّ فقد  ،أىيؿإعادة التَّ 
تعديبلت قانوف إعادة التأىيؿ لعاـ  نص  تُ  َحيثُ  الَمصير َتقِريرمتع بفي "التَّ  اإلعاَقة َذوياألفراد 
ٜٜٕٔ (PL 102-569 َّعمى أف ) " َة وال تقمؿ بأي جربة اإلنسانيَّ طبيعي مف التَّ زء جُ  اإلعاَقة

؛ واختياراتيـ مصيرىـ َتقِريرمتع بالتَّ و ستقؿ؛ شكؿ مف األشكاؿ حؽ األفراد في العيش المُ 
متع باالندماج الكامؿ في ؛ والتَّ المناسبةميف ال والعمؿ في؛ الُمجَتمعساىمة في بناء المُ و 

 ,Hoffman) لممجتمع األمريكي يَّةالتَّعِميمو  ةوالثقافيَّ  ةواالجتماعيَّ  ةوالسياسيَّ  ةاالقتصاديَّ  الجوانب

et al., 2004)  . 
ـ   ، فإفَّ اإلعاَقة َذويلؤلفراد  الَمصير َتقِرير َمياراتبتعميـ  َيتعمَّؽأما فيما  كغيره  ذلؾ يت

ناتمة مف خبلؿ تدريس تعمِّ المُ  الس موِكيَّاتمف  ب َلَدىو والعمؿ عمى تطويرىا ُمكوِّ ، لذلؾ الط بلَّ
ة التَّربيةرامج يجب عمى بَ  ى وتقييـ خدماتيا في مدَ  َمياراتعمى تطوير ىذه ال أف تعمؿَ  الخاصَّ

 (. ٕٗٔٓ)الزبوف، الصمادي، الَمصير َتقِرير َمياراتالتزاميا بتطوير 
في تطبيؽ  َتَتَمثَّؿ التَّحِديَّاتمف  ادً دَ عَ  وتطبيُقو الَمصير َتقِرير َمياراتِ  تعميـُ  ويواجوُ 

لقرارات القائـ  اإلعاَقةو ذُ  الفردُ  عاية الوالدية، فعندما يستجيبُ مقابؿ سيطرة الرِّ  َمياراتال
تطمبات تحقيؽ تسقة تماًما مع مُ ، وتكوف استجابتو غير مُ الَمصير َتقِرير َمياراتبتدريبو عمى 
ؿ ات لمتعامُ مف االستراتيجيَّ  اإلى استخداـ األسر عددً  ُيودِّيذلؾ  فإفَّ  الَمصير َتقِريراليدؼ مف 

سر و، أو تتولى األُ خاذ قراراتمسئولية اتِّ  اإلعاَقة في إعطاء الفرد ِذي َتَتَمثَّؿمع ىذا الموقؼ و 
عد ىذا خاذ القرار بداًل منو ويُ جاىؿ استجابة الفرد واتِّ ، أو تَ الُمعاؽمف الفرد  ة بدالً المسؤوليَّ 

؛ ٖٕٔٓمع أطفاليـ )الزبوف،  الَمصير َتقِرير َمياراتسر في تطبيؽ عمى فشؿ األُ رًا ؤشِّ مُ 
Karlsson, 2007.) 

رتبطة المُ  التَّحِديَّاتُ  الَمصير َتقِرير َمياراتعمى  التَّدِريبالتي تواجو  التَّحِديَّاتف ومِ 
اإللماـ  ( عدـُ ٕميف، )تدريب المعمِّ  ( عدـُ ٔفي: ) َتَتَمثَّؿو  َمياراتمع ىذه ال التَّعاُمؿة بكيفيَّ 

االىتماـ  مةُ ( قِ ٗ، )الَمصير َتقِرير َمياراتيات لتدريس إعطاء أولوِّ  ( عدـُ ٖالجيد بالمنيج، )
تأخرة مف العمر، األفراد في مراحؿ مُ  ( تدريبُ ٘، )الَمصير َتقِرير َمياراتب الُمتعمَِّقةباألىداؼ 
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 الدَّعـ ( قمةُ ٚالفردي، ) التَّرَبويّ  الَبرَناَمجفي  اإلعاَقة َذويمشاركة األفراد  ةُ حدوديَّ ( مَ ٙ)
 .(Test, et al,. 2004) اإلعاَقة َذويمع األفراد  التَّعاُمؿي في الُمجَتمعاألسري و 

المكاف األمثؿ لتحقيؽ  األسرةُ  ، فُتعد  الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَيةوحوؿ دور األسرة في     
 ، كما أفَّ الطَّبيِعيَّةواقؼ فيو الفرد سموكياتو في المَ  المكاف الذي يكتسبُ ، كونيا َمياراتىذه ال

عبير عف خاذ القرار والتَّ المنزؿ ىو المكاف األساسي لتعميـ األفراد األىداؼ وتحقيقيا، واتِّ 
 الُمتعمَِّقةخاذ القرارات عمى اتِّ  اإلعاَقة َذوياألفراد  عَ جِّ شَ تُ  لؤلسرة أفْ  مكفُ جاىات، ويُ الميوؿ واالتِّ 

 ,Lee, Palmer, Turnbull؛ٖٕٔٓ)الزبوف،  ـواحتياجاتي ـبحياتيـ، وكذلؾ تحديد اىتماماتي

Wehmeyer,2006.) 
 :امَلصرِي َتكِسيِسل سُةفسِّامُل اُتاليََّظِسي

درة الفرد يا حوؿ قُ جميعُ  التي تدورُ اُت الُمفسِّرُة لَميارات َتقِرير الَمصير النََّظِري تِ عَ نوَّ تَ 
إلى  ة التي تنظرُ البيئية االجتماعيَّ  ةالنََّظِريات النََّظِريعمى االختيار بفعالية ذاتية، ومف ىذه 

د بمجموعة مف ة التي تتحدَّ كونو عممية يتفاعؿ فييا الفرد مع العوامؿ البيئيَّ  الَمصير َتقِرير
مج االجتماعي، االجتماعي والدَّ  الدَّعـفي الكفاءة االجتماعية و  الُمَتمثِّمةالوسيطة  الُمَتغيِّرات
ات فًقا لمتفاعؿ بيف العمميَّ وَ  الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَيةدوًرا في  الُمَتغيِّراتىذه  وتمعبُ 

 (.ٕٗٔٓاالجتماعية والعناصر البيئية )الزبوف، الصمادي، 
 َتقِريردت مفيـو حدَّ  التيالوظيفية  ةُ النََّظِري الَمصير َتقِريرات التي فسرت النََّظِريومف 

قة حقِّ خاذه القرارات المُ ؾ أساسي لحياتو واختياراتو واتِّ حرِّ كمُ  الشَّخص ؼُ صر  و "تَ بأنَّ  الَمصير
األفراد الذيف يظيروف ىذه  صؼُ تَّ ؿ خارجي، ويَ دخ  حياة أفضؿ بعيًدا عف أي تأثير أو تَ  َجوَدةل
تاحة لو وتشمؿ مر الفرد والفرص المُ مف الخصائص يعتمد تطورىا عمى عُ  بمجموعةٍ  َمياراتال

 (.ٖٕٔٓ" )الزبوف، الذَّاتفسي، معرفة مكيف النَّ ، التَّ الذَّات، تنظيـ االْسِتقبلليَّةىذه الخصائص 
 Ryan & Deci نظريةُ  الَمصير َتقِرير َمياراتلأيًضا رة ات المفسِّ النََّظِريومف 

(2000a,2000b)  ُـ  رفاىية اإلِ  أفَّ  ةالنََّظِري فترُض تَ  َحيث  تحقيقيا مف خبلؿ إشباع ثبلثِ  نساف يت
ببية إلى إدراؾ الفرد لمعبلقة السَّ  : وتشيرُ االْسِتقبلليَّة( ٔوىي: ) ،ةة أساسيَّ اجات نفسيَّ حَ 

يطرة عمييا، دة في الحياة ويمكنو السَّ تعدِّ و يمتمؾ خيارات مُ صور أنَّ لؤلشياء وذلؾ مف خبلؿ تَ 
( الكفاءة: ٕالختيار، بداًل مف فرض األشياء عميو مف قوى خارجية، )بحرية ا عُ تمتَّ أي أنو يَ 
ةإلى التصورات  وتشيرُ  ه في التي تساعدُ  ة التي يتمتع بيا الفردُ يَّ الشَّخصباإلمكانات  الخاصَّ



 م0205( 51) -0ج-عدد مايو                               ...           الَمِصيرِ  تَقرِيرِ  َمَهارَاتِ  تَنمَيةِ  ِفي َتدريِبي بَرنَاَمج فَ َعاليَّة  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 888 - 

االجتماعي  الدَّعـب الش عورإلى  ة: وتشيرُ االجتماعيَّ  ( العبلقاتُ ٖختمفة )تحقيؽ األىداؼ المُ 
ؿ مثؿ األسرة واألصدقاء، وذلؾ عف طريؽ االرتباط بيـ وتبادُ  حيطيفَ مع األفراد المُ  التَّواُفؽو 

 .(Bandura, 2012; Pingree et al., 2010)عاية واالىتماـ مشاعر الحب والرِّ 
 فإفَّ  بتمبية ىذه االحتياجات األساسيَّة ةروؼ البيئيَّ ة والظ  االجتماعيَّ  حت البيئاتُ مَ ا سَ مَ مَّ كُ وَ 
ختمفة، وافعو المُ حقيؽ دَ ، وتَ الرَّفاىيةحقيؽ شعوره بإمكانات الفرد وتَ  َتنمَيةِ إلى  ُيودِّيذلؾ 

و يسعى دائمًا وراء األىداؼ التي ترضي طوري لمفرد فإنَّ اريخ التَّ و وخبلؿ التَّ ويرجع ذلؾ إلى أنَّ 
ضعاؼ ضا عف ىذه االحتياجات إلى اضطراب الن  عدـ الرِّ  ُيودِّياحتياجاتو، فقد  مو الطبيعي، وا 

مف ىذه االحتياجات ليا وظيفة  ؿَّ كُ  وذلؾ ألفَّ  النَّفسيَّةظيور األمراض  َتعِزيزو  ،الرَّفاىية
 (.Buttitta, Rousseau & Guerrien, 2017مو المثالي لمفرد )الن  ستقمة في مُ 

َـّ وقد   َحيثُ  النَّفسيَّةجاالت مف المَ  في عددٍ  الَمصير َتقِريرنظرية  مف صحةِ  ؽُ حق  التَّ  ت
مف  ، كما ساىمت في الحدِّ َمياراتلؤلفراد الذيف يمتمكوف ىذه ال النَّفسيَّة الرَّفاىية ؽُ قَّ حَ تُ 

 (.al. et ,Hull, 2016) مثؿ القمؽ واالكتئابِ  النَّفسيَّةاالضطرابات 
 Functional Theory of Self-Determination الَمصير َتقِريرالوظيفي ل موذجُ النَّ ا أمَّ 
مف أربعة  فُ تكوَّ و يَ مائية يرى أنَّ اإلعاقات النَّ  َذويلؤلفراد  Wehmeyer (2001) هالذي أعدَّ 
نات  ىي ُمكوِّ

الكثير  بُ ية، وال يتطمَّ الشَّخصفضيبلت عمى التَّ  االستقبللي: ىو سموؾ فردي قائـٌ  موؾُ الس   -ٔ
 ر.برَّ مف اآلخريف، وخالي مف التأثير الخارجي غير المُ  الدَّعـمف التوجيو أو 

، ووضع الذَّاتراقبة بو القدرة عمى إدارة األحداث مف خبلؿ مُ  دُ قصَ : ويُ يالذَّات نظيـُ التَّ  -ٕ
ـ عم  الخطط، والتَّ  َتحِسيف، ومراجعة و النَّتائج، وتقييـ التَّصر ؼة طط والقرارات حوؿ كيفيَّ الخُ 
 .يالذَّاتوالحكـ  التَّعِزيزو 

غزى، وينطوي تحقيؽ ذي مَ  بو الميؿ إلى تشكيؿ حياة المرء في كؿِّ  دُ صَ قْ : يُ الذَّات إدراؾُ  -ٖ
كبير( لتفضيبلت الفرد نقاط  )ودقيقة إلى حد   قةٍ وفَّ قوية ومُ  عمى استخداـ معرفةٍ  الذَّات

بة، ويتأثر جرِ مف خبلؿ التَّ  الذَّاتب الش عورُ ىذا  ؿُ تشكَّ يَ وَ  ،القوة والقيود لتحقيؽ نتائج أفضؿ
 مع اآلخريف. التَّفاُعؿو  يالذَّاتـ والتحميؿ عم  بالتَّ 
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ب جارِ ومعرفة قيمة األىداؼ، وينشأ مف تَ  الذَّاتبو اإليماف ب دُ قصَ يُ : وَ النَّفسي مكيفُ التَّ  -ٗ
ة في نتائج إيجابيَّ  مف تحقيؽِ  المرءَ  فُ كِّ مَ يُ ية، وَ الشَّخصجاح في الوصوؿ إلى األىداؼ النَّ 

 .الُمجَتمع

 عممية أفَّ  Self-Determination Learning Theory الَمصير َتقِرير ـعم  تَ  ى نموذجُ ويرَ       
ـ   الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَية  أساس عمى ويقـو لمفرد، تاحةالمُ  رصوالفُ  دراتلقُ ا َضوء في تت
ب تمكيف  ـعم  لتَّ تحقيؽ او  المشكبلت لحؿِّ  اليدؼ نحو يةٍ وجَّ مُ  ةاستراتيجيَّ  تطبيؽ مف الط بلَّ
 تعديؿُ  ،التَّعم ـ خطة بناءُ  ،التَّعم ـ ىدؼ تحديدُ ) ىيو  ،راحؿَ مَ  َثبلثِ  مف فويتكوَّ  المباشر، يالذَّات

ناتٍ  ثبلثةِ  مف فتتكوَّ  المراحؿ ىذه مف مرحمة وكؿ   ،(يَّاتالس موك ب أسئمةُ ) ىيو  ،ُمكوِّ  ،الط بلَّ
 ,Wehmeyer, Abery, Mithaug & Stancliffe) (التَّدريس اتاستراتيجيَّ  ،الُمعمِّـ أىداؼُ 

2003). 
بُ  ـَ يتعمَّ  أفْ  النَّموَذجُ ى ىذا ويرَ  التي  يالذَّاتالتنظيـ  َميارات اإلعاَقة َذوو الط بلَّ

مف المدرسة،  جِ خر  مع المدرسة، واالنتقاؿ اليادؼ إلى الحياة بعد التَّ  التَّواُفؽتساعدىـ عمى 
ده سوؼ يقوـ باستخداـ ا ويحدَّ يختار ىدفً  بمجرد أفْ  الطَّالبَ  أفَّ  التَّعم ـموذج ى نَ ويرَ 

جراء بعض التَّ لمساعدتو في تحقيؽ اليدؼ المَ  الذَّاتإدارة  اسِتراِتيجيَّات عديبلت في نشود، وا 
بُ ، فتحقيؽ أىدافيـ ة بما يدعـُ الُمسَتْخَدم سِتراِتيجيَّاتبيئتيـ أو اال الذيف يمتمكوف  الط بلَّ

يـ َمياراتاىتماماتيـ و  يـِ ا ألنفسيـ بناًء عمى فَ يضعوف أىدافً  الَمصير َتقِرير َميارات
 (.Reynolds & Janzen , 2007طة لتحقيقيا )وحدودىـ، ثـ يضعوف خُ 
ب َلَدى الَمصير َتقِرير َميارات زَ عزِّ تُ  أفْ  فُ كِ مْ مارسات التي يُ أما عف أبرز المُ   َذوي الط بلَّ

بفي إتاحة الفرص لم َتَتَمثَّؿف اإلعاَقة عبير عف وجية نظرىـ، وتشجيعيـ عمى حدث والتَّ بالتَّ  ُطبلَّ
خاذ القرار )المصري، حمداف، المساىمة في اتِّ محاوالتيـ بِ  َتعِزيز، و االْسِتقبلليَّة َمياراتال

ٕٓٔٙ).  
ر وف  د في إمكانية تَ فتتحدَّ  الَمصير َتقِرير َمياراتعميـ أماـ تَ  التي تقؼُ  قاتِ يعِ وحوؿ المُ 

يف الُمعمِّم، وكذلؾ تقديرات َمياراتاعمة ليذه الة الدَّ ، وتوفير البيئة الماديَّ االجتماعيَّةالفرص 
مكانية توفر الفرص لمُ و ، اإلعاَقة َذويجاىاتيـ نحو األفراد واتِّ   ,Nota) َمياراتمارسة ىذه الا 

Wehmeyer, 2007Ferrari, Soresi,& ). 
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 الُمعمِّـفي مدى امتبلؾ  َتمثَّمت عيقاتِ مف المُ  ا( عدًدا آخرً ٕ٘ٔٓغريب ) ِدراسةت وذكرَ 
مكانية توفر الموارد الماديَّ و ، الَمصير َتقِرير َمياراتتعميـ  سِتراِتيجيَّاتال االجتماعي  الدَّعـة و ا 
 َميارات مارسةِ تاحة لمُ رص المُ ر الفُ وف  مدى تَ و وشدتيا،  اإلعاَقةنوع و ، َمياراتىذه ال َتعِزيزل

 (.ٕ٘ٔٓ)غريب،  الُمجَتمعسر أو ستوى األُ سواء عمى مُ  الَمصير َتقِرير
  :نَيامَلهُفوف اأَلشَخاِص َلَدى احلياة َجوَدُة

 في تزايًدامُ  ااىتمامً  اإلعاَقة َذوي اأَلشَخاص حياة َجوَدة حوؿ والبحوثُ  الدِّرَاَساتُ  تاكتسبَ     
ة التَّربية مجاؿ  ا عمى المراحؿنصب  مُ  ركيزُ التَّ  كافَ  فْ وا ِ  اضية،المَ  عاًما بلثيفالثَّ  في الخاصَّ
بلم ساسية المختمفةاأل يَّةالتَّعِميم  لمشباب َأىميَّة أكثرُ  المسألةَ  ىذه فإفَّ  بكثرِة  اإلعاَقة َذوي ُطبلَّ
 وبدء الُمجَتمع دخوؿ عند أو ُكميَّةال إلى انويةالثَّ  المدرسة مف االنتقاؿ أثناء اإلعاَقة َذوي
شكبلت ومُ  ية،الشَّخص عبلقاتيـ في تعقيًدا أكثر واقؼَ مَ  يوفواجِ يُ  يـألنَّ  نظًرا ة،ينيَّ المَ  الحياة

 ية،الُمجَتمع شاركةوالمُ  في الجامعة، التَّعِميـو  وظيؼوالتَّ  رفيو وقضاء وقت الفراغ،التَّ  في مياـ
 لذلؾ فإفَّ  حياتيـ، مف التالية المرحمة والمراحؿ ىذه في ةواالنفعاليَّ  ةالجسديَّ  حةوالصِّ 

 ،عاـٍ  بشكؿٍ  حياتيـ َجوَدة عمى مباشر تأثيرٌ  لو المواقؼ ىذه مع ؼمساعدتيـ عمى التكي  
ة التَّربية مجاؿ في واسعٍ  نطاؽ عمى الحياة َجوَدة مفيوـِ  عمى أكيدالتَّ  في ببوالسَّ   يرجع الخاصَّ
ب حياة َجوَدة مستوى أفَّ  إلى األوؿ قاـالمَ  في  فعالية يعكَس  أفْ  فُ كِ مْ يُ  اإلعاَقة َذوي الط بلَّ

 .(Chao, 2018ي )التَّعِميمداخؿ النظاـ  يتمقونيا التي يَّةالتَّعِميم الخدمات
ة بأولويَّ  يفَ الَمكُفوفوال سيما  اإلعاَقة َذوي اأَلشَخاص َلَدىالحياة  َجوَدة ِدراسةُ  ظيتحَ وقد   

مفيـو  حياتو، ويرتبطُ  َجوَدةعمى  رُ ؤثِّ البصرية يُ  اإلعاَقةب الشَّخص إصابةَ  والشؾ في أفَّ كبيرة، 
 يةالشَّخصوسمات  منيا الجنس الُمَتغيِّراتمجوعة مف بِ  يفَ الَمكُفوف اأَلشَخاص َلَدىالحياة  َجوَدة

 لفقداف مبيالسَّ  متد التأثيرصاحبة لئلعاقة البصرية، ويَ المُ  واألمراض أىيؿالتَّ  إعادة وعممية
 ، لذلؾ فإفَّ االجتماعيَّة بالعزلة منيـ العديد عوروشُ  ،يفَ الَمكُفوف اأَلشَخاصات البصر إلى سموكيَّ 

 ,Vuletić) اأَلشَخاصواالجتماعي ليؤالء  النَّفسي أىيؿالتَّ  إعادة دخؿ الرئيسي غرضوالتَّ 

Šarlija & Benjak, 2016.) 
 نتائج اإلحصاءات التي تشيرُ  َضوءفي  يفَ الَمكُفوف اأَلشَخاص َلَدىالحياة  َجوَدة َأىميَّةُ  وتبرزُ   

عانوف مف الفقد الكمي لمبصر يُ  ستوى العالـمميوف شخص عمى مُ  ٜٖما يقرب مف  إلى أفَّ 
% مف ىؤالء ٜٓحوالي  صر الجزئي، وأفَّ عانوف مف فقد البَ مميوف شخص يُ  ٕٙٗوأف حوالي 
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ئيس ؤية ىي السبب الرَّ أخطاء االنكسار في رُ  امية، وأفَّ وؿ النَّ في الدِّ  يعيشوف اأَلشَخاص
 فُ كِ مْ ئيسي لكؼ البصر وأنو يُ بب الرَّ اعتاـ عدسة العيف ىو السَّ أف  في حيف لضعؼ البصر

حيَّةعاية رت الرِّ وفَّ البصرية إذا تَ  اإلعاَقة بُ ن  جَ تَ   (.WHO, 2011ناسبة )المُ  الصِّ
الحياة  َجوَدة مفيوـَ  فَّ إلى أَ  Edgerton, Roberts & Von Below (2012, 268) ويشيرُ   

، أي الرَّفاَىةز في جزء منو عمى خصصات وىو يركِّ التَّ  دتعدِّ ومُ  األبعاد والنطاؽ دُ تعدِّ مفيـو مُ 
 َلَدىالحياة  َجوَدةكبرى في تحقيؽ  َأىميَّةٍ  َذا التَّعِميـُ  د  عَ الشروط المطموبة لمحياة الجيدة، ويُ 

 عدالتمُ ) مثؿ يَّةالتَّعِميم المؤشرات د  عَ تُ  َحيثُ  الحياة رصمف فُ  يتجزأ ال جزءٌ  التَّعِميـُ ف ،اأَلشَخاص
رات ؤشِّ مُ ( التحصيؿ القياسي، واختبارات المستوى عمى رجاتالدَّ  ومتوسط بالمدرسة، االلتحاؽ
 ُمؤشِّراتال تعد   َحيثُ  مجتمع،داخؿ في  عيشيةالمَ  روؼالظ   عمى توزيع راتؤشِّ أو مُ  اجتماعية
  الحياة.  َجوَدةفيدة في تحديد مُ  إحصائية أدوات االجتماعيَّة

واجية ولقدرتو عمى مُ  الشَّخصلجميع المراحؿ التي يمر بيا  مةً حصِّ الحياة مُ  َجوَدةُ  َوُتَعد       
حة شخصي يصعب تعريفو، وتعرؼ منظمة الصِّ  عاب في ىذه المراحؿ، وىي مفيوـٌ الصِّ 

والقيـ  ظـوالن   قافةالثَ  سياؽ في في الحياة لوضعو الشَّخص يا إدراؾالحياة بأنَّ  َجوَدةالعالمية 
 ,Falahaty, Cheong & Isaواىتماماتو ) ؽ فييا أىدافو وتوقعاتوويحقِّ  فييا يعيُش  التي

2015.) 
 الذي يحصؿ عميو المدى إلى يشيرُ  الحياة َجوَدة مفيوـَ  أفَّ  VandenBos (2016ويرى )     

والجسدية،  والمادية ةالنَّفسي الرَّفاَىةالحياة  َجوَدة َتَتَضمَّفالحياة، و  الرضا عف مف الشَّخص
 َمياراتاكتساب ال) يالشَّخصطور والقدرة عمى التَّ  ية،الشَّخص العبلقات في والمشاركة
 ،الُمجَتمع والمشاركة في ميمة في الحياة، ذاتية قرارات خاذواتّ  الحقوؽ مارسةومُ  ،(الجديدة

أو  تطوري أو زمفٍ مُ  مرضٍ  فمِ  عانوفيُ  مفلِ  ةً اصَّ خَ  مؽقَ  مصدرَ  الحياة َجوَدة َتحِسيفُ  عد  يُ وَ 
 .فِّ السِّ  وكذلؾ كبار نفسًيا لمعبلج، أو طبًيا خضعوفيَ  مفأو لِ  عاقات،غيرىا مف اإلِ 

 االجتماعيَّة في الحياة شاركةالمُ  عمى اأَلشَخاص درةقُ  مدى" ياالحياة بأنَّ  َجوَدةال وتعرَّؼ 
مكاناتيـ ز رفاىيتيـعزِّ تُ  التي الظروؼ ظؿ في لمجتمعاتيـ واالقتصادية  ,Ferriss) الفردية وا 

2010, 108.) 
 َلَدىمات قوِّ توافر مجموعة مف المُ  َتَتَطمَّبالحياة  َجوَدة أفَّ  Ferriss (2010, 108ى )ويرَ      

ضا عف ، والرِّ اإِليجاِبيَّةوافر المشاعر مات: تَ قوِّ حياتو، ومف ىذه المُ  َجوَدةب اإلنساف كي يشعرَ 
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، االجتماعيَّةدرات واإلمكانات ، واالندماج االجتماعي، ونمو القُ الُمجَتمعساىمة في والمُ  الحياة،
حكـ في البيئة، درة عمى التَّ ، والقُ الذَّات، وقبوؿ االجتماعيَّةؿ اآلخريف، وتوافر االىتمامات قب  وتَ 

 ي، واالستقبلؿ، ووجود ىدؼ في الحياة. الشَّخصمو مع اآلخريف، والن   اإِليجاِبيَّةوالعبلقات 
 َمياراتبقدرتيـ عمى أداء مجموعة مف ال يفَ الَمكُفوف اأَلشَخاص َلَدىالحياة  َجوَدة وترتبطُ   

 ة منيا:صريَّ البَ  اإلعاَقة التي تأثرت بفعؿِ 
 .(البصري األداء) اليومية الحياة أنشطة أداء عمى درةُ القُ  •
 اآلخريف. مع تُ التَّفاُعبل •
 .ةالنَّفسيَّ  الرَّفاَىةُ  •
 Firouzehi & Tabatabaee,  2018) ) االْسِتقبلليَّةُ •
إعادة التأىيؿ البصري  إلى أفَّ Firouzehi & Tabatabaee (2018)  ِدراسة وقد أشارت نتائجُ   

 َحيثُ الحياة،  َجوَدةكبير في  فٍ حس  ى إلى تَ يؤدِّ  يفَ الَمكُفوفوتوفير الخدمات لؤلشخاص 
حةو  التَّواُفؽيساعدىـ عمى تحقيؽ  عوبات ب عمى صُ غم  والتَّ  ،األنشطة َجوَدة، و ةالنَّفسي الصِّ

 األدوار، واالعتماد عمى اآلخريف. 
 في يساعدَ  أف فُ كِ مْ يُ وَ  ـ  يِ مُ  وَتْقييَميـ بصرًيا يفَ الُمعاق اأَلشَخاص حياة َجوَدة معرفةَ  كما أفَّ   
 َجوَدة وزيادة ،الرَّفاىيةوتحقيؽ  الظروؼ مف كؿ   َتحِسيفلأىيؿ التَّ  إعادة عممية أثناء دخبلتالتَّ 

ِقيفَ  اأَلشَخاص حياة  ,de Almeida, Rebouças, de Araújo, Bragaا )بصري   الُمعوَّ

Fernandes & Costa, 2016.) 
 َتحِسيفو  تقييـ ىو يفَ الَمكُفوفلؤلشخاص  أىيؿالتَّ  إعادة جرامَ بَ  الرئيس مف اليدؼُ  كما ُيعد    

 االجتماعي الوضع مثؿ مختمفة، بعوامؿ الحياة َجوَدة رُ تتأثَّ  َحيثُ لدييـ،  الحياة نوعية
حةو  قافي،والثَّ  واالقتصادي  اإلعاَقةب المرتبطة المختمفة العوامؿ تأثيرات تحديد إفَّ  البدنية، الصِّ
 أمر قافاتوالثَّ  البمداف ختمؼمُ  في منيا يعانوف الذيف لؤلفراد الحياة نوعية عمى البصرية
في المشاركة في  واضحٌ  عؼٌ ضَ  يفَ الَمكُفوف اأَلشَخاص َلَدى َحيثُ لمغاية،  وميـ ضروري
 & Khorrami-nejad, Sarabandi, Akbariوقضاء وقت الفراغ ) االجتماعيَّةالمواقؼ 

Askarizaadeh, 2016 .) 
 َتقِريراألخرى ومنيا  الُمَتغيِّراتالحياة ببعض  َجوَدة ارتباطَ  الدِّرَاَساتبعض  نتائجُ  تْ ظيرَ وقد أَ   

 بيف ُموَجَبة َدالَّة ارتباطية عبلقة وجود Chao(2018) ِدراسة نتائجُ  َأوَضحت، فقد الَمصير
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 َجوَدةل ةالفرعيَّ  المقاييس عمى اأَلشَخاص درجاتُ  فقد كانت الحياة، َجوَدةو  الَمصير َتقِرير
-ٝ ٖ.ٖٓ بيف ما شرحِ  عمى قادرةً ( االْسِتقبلليَّةو  ،النَّفسي مكيفوالتَّ  ،يالذَّات اإلدراؾ)الحياة 
وقد  ،(والبيئة االجتماعيَّةو  ةالنَّفسيَّ  العبلقات) مجاالت في لدرجاتيـ يالكمِّ  فبايُ التَّ  مفٝ ٕ.ٖ٘
 َذوي لؤلفراد الحياة َجوَدةو  الَمصير َتقِرير بيف اإِليجاِبيَّة العبلقة تأكيد الدَِّراسة ىذه نتائج أعادت
 عمى مباشر تأثيرٌ  لو ليس الَمصير َتقِرير أفَّ  الدِّرَاسة نتائجُ  تأبرزَ  ذلؾ عمى عبلوةً  ،اإلعاَقة
 .المدى طويؿَ  اتأثيرً  لو أفَّ  يبدو بؿ فحسب، اإلعاَقة َذوي اأَلشَخاص حياة َجوَدة

  :ابكٌةَس دزاساٌت

 َلَدىالحياة  َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َمياراتالتي تناولت  ةالسَّاِبق الدِّرَاَساتُ عت تنوَّ 
ب َـّ  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ  الية:حاور التَّ فؽ المِ يا وَ تقسيمُ  وت

 :ِةالبصسيَّ اإلعاَقة َذوي َلَدى امَلصري َتكِسيس َمهازاِتت تياوَل زاساٌت: ِدُلاألوَّ حوُزامِل

عمى  التَّدِريب، و يَّةالتَّعِميمبرة ؼ عمى العبلقة بيف الخِ عر  إلى التَّ  Gyles (2003) ِدراسةت ىدفَ 
 اإلعاَقة َذوي َلَدىجاح في العمؿ ، والنَّ الَمصير َتقِريرو والحركة، ومستويات وج  التَّ  َميارات

(، ٕٔٓٓ -ٜٓٛٔفي جامايكا، خبلؿ الفترة بيف ) يفَ الَمكُفوفالبصرية، خريجي مدرسة 
َنت ، ا( عامً ٔ٘ -ٜٔىـ بيف )حت أعمارُ ( أنثى، تراوَ ٙٔ، )ا( ذكرً ٕٛمف ) الدَِّراسة َعيَِّنة َوَتكوَّ

َـّ  حوؿ تقييماتيـ عمى  الدِّرَاسة َعيَِّنةقاببلت ىاتفية مع بواسطة مُ  الدِّرَاسةبيانات  جمعُ  وت
 َتقِريروجو والحركة، وخصائص النجاح، ومستويات التَّ  َمياراتعمى  التَّدِريبة، و الخبرة المدرسيَّ 

 بيف الجنسيفِ  روؽٍ فُ  إلى وجودِ  النَّتائجمف المدرسة، وأشارت  التَّخر ج ، ووظائفيـ بعدَ الَمصير
عرضوا لمشاكؿ في العمؿ تَ  يفَ الَمكُفوف مت إلى أفَّ في الرضا الوظيفي لصالح الذكور، كما توصَّ 

مت، كما عاؼ البصرِ يـ ضِ أكثر مف أقرانِ  جاح في  النَّ  الَمصير َتقِريرستويات إلى إسياـ مُ  َتوصَّ
 .الدَِّراسة َعيَِّنة َلَدىالوظيفي 
 َلَدى الَمصير َتقِريرحؽ  َتعِزيزحوؿ  ةً نظريَّ  ِدراسةً   Cho & Palmer (2008)ى وأجرَ 

 نظيـَ التَّ  يرى أفَّ  َحيثُ (، يفَ الَمكُفوفعاؼ البصر/ ة )ضِ البصريَّ  اإلعاَقة َذويغار مف األطفاؿ الصِّ 
ـ   يَّاتالس موكمف  صمةٍ تَّ مُ  مف سمسمةٍ  زءٌ جُ  الَمصير َتقِريرو  يالذَّات يا مف خبلؿ اكتسابُ  التي يت

 التي تبدأُ  التَّجاِربالمشكبلت بناًء عمى  ة ومف خبلؿ حؿِّ والماديَّ  االجتماعيَّةمع البيئة  التَّفاُعؿ
رُ في مرحمة الطفولة و  درات في وقت رعاية ىذه القُ  ، ويجبُ رةِ بكِّ رحمة الطفولة المُ خبلؿ مَ  َتتَطوَّ

 َتقِرير رَص فُ  مف األحياف، فإفَّ  ، ولكف في كثيرٍ داخؿ المنزؿِ في لجميع األطفاؿ، ال سيما  رٍ بكِّ مُ 
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ت ، وأسفرَ َبصِريَّة اب الذيف يعانوف مف إعاقاتٍ في المنازؿ والمدارس لمشب فقودةٌ مَ  الَمصير
مر عمى مف العُ  ؿ عاميفِ خبلؿ أوَّ  َبصِريَّةال اإلعاَقة َذوي تدريب األطفاؿِ  َأىميَّة عف النَّتائج

 َتقِرير، ومف ثـ يالذَّاتنظيـ التَّ  أساَس  ؿُ كِّ التي ُتشَ  االجتماعيَّةة و ة والحركيَّ المجاالت المعرفيَّ 
متفيما بعد، كما  الَمصير  الوالديفِ  َلَدىلزيادة المعارؼ  جَ رامَ تقديـ بَ  إلى ضرورةِ  الدِّراسةُ  َتوصَّ

 غار الذيف يعانوف مف إعاقةٍ األطفاؿ الصِّ  َلَدى يالذَّاتنظيـ حوؿ التَّ  ية والمينييفَ عاي الرِّ مِ قدِّ ومُ 
في سياؽ  الَمصير َتقِريرو  يالذَّاتالتنظيـ  َمياراتلتطوير  ُمحدََّدة اسِتراِتيجيَّاتكبيرة و  َبصِريَّة
 . األسرةِ 
عمى  التَّعر ؼإلى  Pintanel, Gomes, Xavier & Da Fonseca (2013) ِدراسةُ ت فَ ىدَ 

 َلَدى الَمصير َتقِرير َمياراتكأحد  االْسِتقبلليَّة َمياراتمارسة العف مُ  ةِ سريَّ رات األُ صو  التَّ 
َـّ َبصِريَّةال اإلعاَقة َذوياألطفاؿ  مة مع نظَّ بو مُ قاببلت شِ مف خبلؿ مُ  الدَِّراسةبيانات  معُ جَ  ، وت

في جنوب البرازيؿ،  يف بصري االُمعاقفي مركز تعميـ  يفَ الَمكُفوفاألطفاؿ  ف أسرِ مِ  عشرة أفرادٍ 
 االْسِتقبلليَّة َمياراتمارسة العوبة مُ في صُ  تْ بَ سبَّ تَ التي رات صو  مف التَّ  إلى عددٍ  النَّتائجوأشارت 
 َمياراتب عمى صعوباتو كانت ىي األساس في الغم  ـ والتَّ الطفؿ لمتعم   إرادةَ  ( إفَّ ٔفي: ) َتمثَّمت

ـُ احتراـ المجتمع لممكفوفيَف ( ٕ، )االْسِتقبلليَّة ( ٖ، وانعداـ األمف في األماكف العامة، )عد
االستقبلؿ،  عمى الطفؿ حصوؿ ؽُ عومما يَ  مرافؽٍ  إلى دائًما يـ سيحتاجوفأنَّ بِ  اآلخريف راتُ صو  تَ 

ب عمييا ومساعدة التغم   و يمكفُ رات فإنَّ غـ مف ىذه التصو  و عمى الرَّ إلى أنَّ  الدَِّراسةوخمصت 
 َمياراتالحصوؿ عمى استقبلليتيـ مف خبلؿ تدريبيـ عمى  عمى َبصِريَّةال اإلعاَقة َذوياألطفاؿ 
 في مراحؿ مبكرة مف أعمارىـ. الَمصير َتقِرير
المصري  ِدراسةُ  الَعربيَّةفي البيئة  الَمصير َتقِرير َمياراتالتي تناولت  الدَِّراَساتومف    

بستوى امتبلؾ عمى مُ  التَّعر ؼ( التي ىدفت إلى ٕٙٔٓوحمداف )  َمياراتل يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
َنت، بأقرانيـ العادييفَ  مقارنةً  الَمصير َتقِرير ، منيـ ( طالًبا وطالبةً ٜٛمف ) الدَِّراسة َعيَِّنةُ  َوَتكوَّ

(، الباحثيفِ  : إعدادُ الَمصير َتقِريرقياس في )مِ  الدَِّراسة أدواتُ  َتمثَّمت، و بصري ا اعاقً ( مُ ٛٗ)
 َذويبيف  الَمصير َتقِرير َمياراتفي  إحصائي ا َدالَّة ُفُروؽٍ إلى عدـ وجود  النَّتائج ت أىـ  وأسفرَ 
 النَّوعإلى  ترجعُ  ِإحصاِئي ا َدالَّة ُفُروؽوالعادييف، كما أشارت إلى عدـ وجود  َبصِريَّةال اإلعاَقة
 .اإلعاَقةوشدة 

 الذَّاتناصرة عمى طبيعة العبلقة بيف مُ  التَّعر ؼ( إلى ٕٚٔٓفرغمي ) ِدراسةُ  َوَىَدَفت
رات )نوع متغيِّ  َضوءفي  َبصِريَّةالة و معيَّ اإلعاقات السَّ  َذوياألفراد  َلَدى الَمصير َتقِرير َمياراتو 
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َنت/ الجنس(، اإلعاَقة مف  فرًدا (٘ٙمف األفراد الصـ، )فرًدا ( ٔٚمف ) الدَِّراسة َعيَِّنةُ  َوَتكوَّ
)تعريب: الباحث(،  Harris,2009إعداد:  الذَّاتمناصرة  قياُس عمييـ مِ  ؽَ ، ُطبِّ يفَ الَمكُفوفاأَلفراد 
عف وجود  الدِّرَاسةت نتائج (، وأسفرَ ٕٙٔٓ)إعداد: نعماف، حمداف،  الَمصير َتقِريرمقياس 

 ِإحصاِئي ا َدالَّة ُفُروؽوجود و ، الَمصير َتقِريرو  الذَّاتناصرة مف مُ  بيف كؿ   ُموَجَبةة عبلقة ارتباطيَّ 
بيف  ُفُروؽـ، وجود جاه األفرد الص  في اتِّ  يفَ الَمكُفوفـ و بيف الص   الَمصير َتقِرير َمياراتفي 

 الذكور. اتِّجاهوذلؾ في  النَّوعإلى  ىزَ عْ ( تُ الَمصير َتقِرير/ الذَّات)مناصرة  الدِّرَاسة ُمتغيِّرات
 Cmar ِدراسةُ  َىَدَفت فقد الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَيةة لالُمسَتْخَدممارسات وحوؿ المُ 

 َلَدى الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَيةة لالُمسَتْخَدممارسات عمى أفضؿ المُ  التَّعر ؼإلى  (2019)
ةاالحتياجات  َذوياألفراد  ب، وذلؾ لتطبيقيا عمى الخاصَّ ـَ الباحُث ، يفَ الَمكُفوف الط بلَّ لتحقيؽ َوقا
ة مع ىؤالء الُمسَتْخَدممارسات تناولت المُ  ِدراسةً ( ٗٔلعدد ) الُمحَتوىبتحميؿ  الدِّرَاسةىدؼ 

َـّ  مت، و ٕٓٓٓجريت بعد عاـ التي أُ  الدِّرَاَساتالتركيز عمى  األطفاؿ، وت  إلى أفَّ  النَّتائج َتوصَّ
َـّ دخ  أىـ التَّ  ناصرة المُ  اسِتراِتيجيَّاتفي  َتمثَّمت الَمصير َتقِرير َمياراتاستخداميا ل بلت التي ت
 بمساعدة الكمبيوتر. التَّعِميـ، و ذاتي اوجَّ الفردي المُ  التَّعِميـج رنامَ ، بَ يَّةالذَّات

في  الَمصير َتقِرير حؽِّ  استكشاؼِ إلى  َىَدَفتنوعية  ِدراسةً Markoski (2019) ىجرَ وأَ 
ـَ الباحُث ، َبصِريَّةال اإلعاَقة َذوية والبرامج الخارجية لمشباب الحياة اليوميَّ  مف ذلؾ  ؽِ لمتحق  وقا

في "القدرة،  َتمثَّمتوالتي  الَمصير َتقِرير َمياراتفي تطوير  مجاالت ُتسيـُ  باستكشاؼ ثبلثةِ 
صيًصا لمشباب خِ  مةٍ صمَّ مُ  سابقةٍ في مُ  الدَِّراسةالمشاركيف في  "، وشارؾ جميعُ الدَّعـرص، و والفُ 
َـّ داخؿ المناطؽ السكنيَّ  االْسِتقبلليَّةيـ َمياراتؽ مف لمتحق   َبصِريَّةال اإلعاَقة َذويمف   ة، وت

 النَّتائجة، وجمسات المجموعات، وأشارت قاببلت الفرديَّ الحصوؿ عمى البيانات مف خبلؿ المُ 
درات والفرص أماـ القُ  قباتٍ يواجيوف عَ  َبصِريَّةباب الذيف يعانوف مف إعاقات الشَّ  إلى أفَّ 

إلى  النَّتائجة، كما أشارت المناسب في حياتيـ اليوميَّ  الدَّعـيـ ال يجدوف المتاحة ليـ، كما أنَّ 
 َذويلمشباب مف  المناسبيفِ  الدَّعـفي توفير الفرص و  أف ُتسيـَ  يمكفُ ة يَّ التَّدِريب جّ رامّ البّ  أفَّ 

 .الَمصيرِ  َتقِرير َمياراتمارسة في مُ  َبصِريَّةال اإلعاَقة
ب َلَدى الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَيةفي  النَّفسيور اإلرشاد وعف دَ   يفَ الَمكُفوف الط بلَّ

 تمركزٍ مُ  صرٍ ختَ ج إرشادي مُ رنامَ ة بَ ؽ مف فعاليَّ حق  ( إلى التَّ ٕٕٓٓالشافعي ) ِدراسةُ  َىَدَفتفقد 
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َنت، يفَ الَمكُفوفالمراىقيف  َلَدى الَمصير َتقِرير َمياراتبعض  َتنمَيةحوؿ الحؿ في   َعيَِّنة َوَتكوَّ
بٍ ( ٓٔمف ) الدَِّراسة وذلؾ متحقيف بمدرسة النور بمحافظة المنيا، مف المُ  مكفوفيفَ  ُطبلَّ

 الَمصير َتقِرير َمياراتفي مقياس  الدِّرَاسة أدواتُ  َتمثَّمت، و ( سنةً 6ٛٙٔمري قدره )بمتوسط عُ 
ة عف فعاليَّ  النَّتائج ت أىـ  اإلرشادي )إعداد: الباحثة(، وأسفرَ  الَبرَناَمج)إعداد: الباحثة(، 

في  ُفُروؽ ضح وجودُ لـ يتَّ ، كما الَمصير َتقِرير َمياراتبعض  َتنمَيةاإلرشادي في  الَبرَناَمج
 .النَّوعترجع إلى  الَبرَناَمجة فعاليَّ 

 :َبصِسيَِّةال اإلعاَقة َروياحلياة ل َجوَدَةت تياوَل زاساٌتاىي: ِدالجَّ حوُزامِل

( إلى ٕٔٔٓعبد العاؿ ) ِدراسة َىَدَفتفقد  الدَِّراَساتمف  اددً عَ  ىذا المحورُ  فَ مَّ ضَ تَ 
 َلَدى الذَّاتالحياة ومفيـو  َجوَدة َتحِسيفل حٍ قترَ ي مُ رويحي رياضِ ج تَ رنامَ ة بَ مف فعاليَّ  ؽِ حق  التَّ 

َنتالمنيا،  بمدينةِ  يفَ الَمكُفوفاألطفاؿ  ، تراوحت أعمارىـ ًفاَكفي( ٕٓمف ) الدَِّراسة َعيَِّنة َوَتكوَّ
الحياة )إعداد:  َجوَدةفي مقياس  الدِّرَاسةأدوات  َتمثَّمت، و سنةً ( ٘ٔ -ٕٔبيف )الزمنية 

(، ٜٛٚٔ)ترجمة: عبلوي؛ شمعوف،  الذَّات(، مقياس تنسي لمفيـو ٕٓٔٓالينداوي، 
متالمقترح )إعداد: الباحث(، و  الَبرَناَمج قترح في المُ  الَبرَناَمجإلى فعالية  النَّتائج أىـ   َتوصَّ
 .يفَ الَمكُفوف َلَدى الذَّاتالحياة ومفيـو  َجوَدةمف  ؿ  كُ  َتحِسيف

أبو زيد  ِدراسة َىَدَفتالحياة فقد  َجوَدةي في الس موكوعف تأثير العبلج المعرفي 
موكعرفي عمى فاعمية العبلج المَ  التَّعر ؼ( إلى ٕٕٔٓ)  َلَدىالحياة  َجوَدة َتنمَيةي في الس 

َنت، يفَ الَمكُفوف المراىقيفَ  بمحافظة  ورلن  ابمدارس  ا( مراىقً ٘ٔمف ) الدَِّراسة َعيَِّنة َوَتكوَّ
َـّ  أفراٍد ( ٚة، )لمتجريبيَّ  أفرادٍ  (ٛ، بواقع )ابطةٍ وضَ  ةٍ جريبيَّ تَ  :يـ إلى مجموعتيفِ تقسيمُ  سوىاج، ت
 & Schalock)إعداد:  الحياة لممكفوفيفَ  َجوَدةفي مقياس  الدَِّراسةأدوات  َتمثَّمتلمضابطة، و 

Keith, 1993 ،)متاإلرشادي )إعداد: الباحث(، و  الَبرَناَمج ة العبلج إلى فعاليَّ  النَّتائج َتوصَّ
 .يفَ الَمكُفوفالمراىقيف  َلَدىالحياة  َجوَدة َتنمَيةي في الس موكالمعرفي 

 ؿٍ عدِّ مُ  تغيرٍ ة كمُ قظة العقميَّ ور اليَ دَ  إلى فحصِ  َىَدَفت( فقد ٕٚٔٓشاىيف ) ِدراسةا أمَّ 
، يفَ الَمكُفوفمف المراىقيف  َعيَِّنة َلَدىدركة الحياة المُ  َجوَدةلمعبلقة بيف القمؽ االجتماعي و 

َنت أدوات  َتمثَّمت، و ا(عامً 6ٗٔ٘ٔراىًقا كفيًفا، بمتوسط عمري )( مُ ٙٙمف ) الدَِّراسة َعيَِّنةُ  َوَتكوَّ
دركة )إعداد: الباحثة(، مقياس القمؽ الحياة المُ  َجوَدةفي مقياسي اليقظة العقمية، و  الدَِّراسة

 ؿُ دِّ اليقظة العقمية ُتعَ  عف أفَّ  الدِّرَاسة (، وأسفرت نتائجُ ٕٕٓٓالبببلوي، االجتماعي )إعداد: 
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 مف المراىقيفَ  الدِّرَاسة َعيَِّنة َلَدىالحياة المدركة  َجوَدةمف قوة العبلقة بيف القمؽ االجتماعي و 
 . يفَ الَمكُفوف

عمى  التَّعر ؼإلى  Oliveira, Ribeiro, Simões, & Pereira (2018) ِدراسةُ  َوَىَدَفت
واميا قِ  َعيَِّنةٍ وأسرىـ، وذلؾ عمى  يفَ الَمكُفوفاألطفاؿ والمراىقيف  َلَدىالحياة  َجوَدةفي  ُفُروؽال
بيف منية الزَّ ىـ ، تراوحت أعمارُ ا( مراىقٔٔ( أطفاؿ، )ٚ، وذلؾ بواقع )ا بصري اعاقً مُ  ا( طالبً ٛٔ)
 ,Gaspar & Matos)الحياة )إعداد:  َجوَدةفي مقياس  الدَِّراسة أدواتُ  َتمثَّمت( سنة، و ٛٔ-ٛ)

باإلناث،  كور مقارنةً الذ   َلَدىالحياة  َجوَدةعدالت عف ارتفاع مُ  النَّتائج(، وأسفرت أىـ .(2008
 حياة أفضؿ مقارنة بوالدييـ. َجوَدةَ  يفَ الَمكُفوفمف األطفاؿ والمراىقيف  كما أظير كؿ  

عؼ الت انتشار ضَ عدَّ عمى مُ  التَّعر ؼِ إلى   al(2019) Vignesh, et ِدراسةُ  َوَىَدَفت
 َجوَدةوعبلقتيا ب دليي باليندإعادة التوطيف في مدينة  ستعمراتِ ف في مُ كبار السِّ  َلَدىالبصر 

َنتيموغرافية، ت الدِّ ار تغيِّ بعض المُ  َضوءالحياة وذلؾ في  ( ٗٓٙمف ) الدِّرَاسة َعيَِّنةُ  َوَتكوَّ
َـّ  خصٍ شَ  ؼ عمى خصائصيـ مة لمتعر  قاببلت منظَّ عمييـ مُ  ؽَ اختيارىـ بطريقة عشوائية، ُطبِّ  ت
 لممكفوفيفيموغرافية، استخداـ لوحة سينميف لتشخيص حدة اإلبصار، مقياس جود الحياة الدِّ 
مت(، و Gupta et al ,2005سخة اليندية )إعداد: الن    اإلعاَقةإلى انتشار  النَّتائج أىـ   َتوصَّ
مت%(، كما 6ٕ٘ٗيا )بمغت نسبتُ  َحيثُ  الدِّرَاسة َعيَِّنة َلَدى َبصِريَّةال إلى وجود عبلقة  َتوصَّ

 .َبصِريَّةال اإلعاَقةالحياة و  َجوَدةبيف  ُموَجَبةة ارتباطيَّ 
عمى  التَّعر ؼإلى  َىَدَفتالتي   ,e Haan, & Dale (2019)DBathelt ِدراسة وسعت

ستويات ومُ  َبصِريَّةاألطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطرابات  َلَدىفي التكي   الس موؾفي  ُفُروؽال
َنتالحياة،  َجوَدةعؼ اإلبصار وتأثيرىا عمى مختمفة مف ضَ  ( طفبًل ٛٔمف ) الدِّرَاسة َعيَِّنةُ  َوَتكوَّ

في  الدَِّراسةأدوات  َتمثَّمت، و ( سنةً ٖٔ-ٛتراوحت أعمارىـ بيف ) َبصِريَّةيعانوف مف مشكبلت 
الحياة )إعداد  َجوَدة، مقياس Harrison & Oakland, 2008)في )إعداد: كي  التَّ  الس موؾمقياس 

Varni, (Seid, & Kurtin, 2001 َالتكيفي  الس موؾمف  عف انخفاض كؿ   النَّتائج ت أىـ  ، وأسفر
األفراد الذيف يعانوف  َلَدىوكذلؾ  َبصِريَّةاألفراد الذيف يعانوف مف اضطرابات  َلَدىالحياة  َجوَدةو 

 .بصارِ في اإلِ  عؼٍ مف ضَ 
 َىَدَفت يفَ الَمكُفوفاألفراد  َلَدىالحياة  َجوَدة َميارات َتنمَيةة في وعف دور األنشطة الرياضيَّ     
 َجوَدةة و شاركات الرياضيَّ عمى العبلقة بيف المُ  التَّعر ؼ إلى Ilhan, Idil & Ilhan (2020) ِدراسةُ 
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َنتا، يف بصري  الُمعاق َلَدىالحياة  ا، تراوحت بصري   عاؽٍ ( مُ ٕٓٓمف ) الدَِّراسة َعيَِّنةُ  َوَتكوَّ
َـّ ا( ذكرً ٗٔٔ( أنثى، )ٙٛ، بواقع )( سنةً ٚٗ-ٗٔبيف ) الزََّمنيَّةأعمارىـ  تقسيميـ إلى  ؛ وت
تشارؾ في األنشطة  ، إحدى المجموعتيفِ شخصٍ ( ٓٓٔقواـ كؿ مجموعة ) مجموعتيفِ 
ختصرة لتشخيص مُ  ةتطبيؽ استبان تـَ و ة، واألخرى لـ تشارؾ في أي نشاط رياضي، الرياضيَّ 
عف وجود عبلقة  النَّتائجت أىـ ، وأسفرَ (Ware & Sherboune, 1992الحياة لدييـ ) َجوَدة
 ت، وأوصَ يفَ الَمكُفوفاألفراد  َلَدىالحياة  َجوَدةبيف األنشطة الرياضية وجميع مجاالت  ةٍ إيجابيَّ 
 َجوَدة َتحِسيفتضميف األنشطة الرياضية في برامج إعادة التأىيؿ و  َأىميَّةب الدَِّراسة نتائجُ 
 الحياة.

 .احلياة وَدةيف عالقته جَب امَلصري َتكِسيس َمهازاِتتياولت  : دزاساٌتالجالُح حوُزامِل

 الحياة فمفْ  َجوَدةفي عبلقتيا ب الَمصير َتقِرير َمياراتالتي تناولت  الدِّرَاَساتأما عف 
 َلَدى الدِّرَاسةي تغيرَ في حدود اطبلعيما عمى العثور عمى دراسات تناولت مُ  فِ ثييتسنى لمباح

ب ئات أخرى مف فِ  َلَدى الدِّرَاسةتغيري قا لمدراسات التي تناولت مُ طرَّ يما تَ ، إال أنَّ يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
ةاالحتياجات  َذوياألفراد   ,Nota, Ferrari ِدراسة َىَدَفتالفكرية  اإلعاَقة ُمستوى، فعمى الخاصَّ

Soresi, & Wehmeyer (2007)  َمياراتة واليَّ الشَّخصعمى العبلقة بيف الخصائص  التَّعر ؼإلى 
َنتالفكرية،  اإلعاَقة َذوي اأَلشَخاص َلَدىالحياة  َجوَدةو  االجتماعيَّة مف  الدِّرَاسة َعيَِّنةُ  َوَتكوَّ

في  الدِّرَاسة أدواتُ  َتمثَّمتالفكرية مف المقيميف في إيطاليا، و  اإلعاَقة َذويمف فرًدا ( ٔٗٔ)
الباحثيف(، مقياس  الحياة )إعداد َجوَدةمقياس و (، Soresi et al, 2002) الَمصير َتقِريرمقياس 

ة بيف شدة إلى وجود عبلقة عكسيَّ  النَّتائج(، وأشارت Nota et al., 2001) االجتماعيَّة َمياراتال
، كما أظيرت االجتماعيَّة َمياراتالحياة وال َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َمياراتوكؿ مف  اإلعاَقة
األصغر  اتِّجاهإلى المرحمة العمرية وذلؾ في  ترجعُ  الدِّرَاسة ُمتغيِّراتفي  ُفُروؽوجود  النَّتائجُ 

متا، وأخيرًا سن   وذلؾ  الَمصير َتقِرير َمياراتفي  بيف الجنسيفِ  ُفُروؽإلى وجود  النَّتائج َتوصَّ
والخصائص  االجتماعيَّة َمياراتفي ال بيف الجنسيفِ  ُفُروؽٌ  لـ تظيرْ  في حيفاإلناث،  اتِّجاهفي 

 ة.يَّ الشَّخص
مف  ور الوسيط لكؿ  عمى الدَّ  التَّعر ؼإلى  Krabbenborg et al (2017) ِدراسةُ  َوَىَدَفت    
، االْسِتقبلليَّة) الَمصير َتقِريراالجتماعي في العبلقة بيف بعض أبعاد  الدَّعـو  النَّفسيغط الضَّ 

َنت، شرديفَ الشباب المُ  َلَدىالحياة  َجوَدةوالكفاءة، والعبلقات(، و  مف  الدَِّراسة َعيَِّنة َوَتكوَّ
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إيواء في ىولندا،  ( مرافؽَ ٓٔعاية في )الذيف يتمقوف الرِّ  مف الشباب المشرديفَ شاًبا ( ٕ٘٘)
 َتمثَّمت، و ا( عامً ٕٙ -ٚٔىـ بيف )، وتراوحت أعمارُ ا%( إناثً 6ٕٕٖ، )اكورً ( ذُ 6ٛٚٙبواقع )%

(، مقياس Wolf, 2007سخة اليولندية )إعداد: الحياة الن   َجوَدةفي مقياس  الدِّرَاسة دواتُ أَ 
(، Deci& Ryan, 2000) الَمصير َتقِرير َمياراتؼ عمى األساسية لمتعر   ةالنَّفسياالحتياجات 
 الدَّعـنة لمتعرؼ عمى قنَّ (، مقابمة مُ De Beurs & Zitman, 2005) النَّفسيغط مقياس الضَّ 

 طَ الحياة، كما توسَّ  َجوَدةب الَمصير َتقِريرعف ارتباط أبعاد  النَّتائجاالجتماعي، وأسفرت أىـ 
 في حيفالحياة  َجوَدةو  الَمصير َتقِريراالجتماعي في العبلقة بيف الكفاءة كأحد أبعاد  الدَّعـ
 الحياة. َجوَدةوالكفاءة في عبلقتيـ ب االْسِتقبلليَّة َمياراتالعبلقة بيف ال النَّفسيغط الضَّ  طَ توسَّ 

 الَمصير َتقِريرعمى العبلقة االرتباطية بيف  التَّعر ؼإلى  Chao (2018) ِدراسة َىَدَفت
ب َلَدىالحياة  َجوَدةو  َنت، اإلعاَقة َذويالجامعة مف  ُطبلَّ طالًبا  (٘ٗٔمف ) الدَِّراسة َعيَِّنةُ  َوَتكوَّ

َـّ  (، ٙٔ)ف= َبصِريَّةال اإلعاَقةكالتالي:  اإلعاَقة َضوءيـ في توزيعُ  جامعًيا مف شماؿ تايواف، ت
عوبات (، صُ ٓٗة )ف=(، اإلعاقات الجسميَّ ٙكبلـ ولغة )ف= (، اضطراباتُ ٚٔعؼ سمع )ف=ضَ 

(، ٗدة )ف=تعدِّ (، اإلعاقات المُ ٘واالنفعالية )ف=  يَّةالس موك (، االضطراباتُ ٕٙ)ف=  التَّعم ـ
حيَّة(، اإلعاقات ٖٕد )ف=وح  التَّ  ، ا(عامً ٕ٘ -ٕٕ(؛ وتراوحت أعمارىـ بيف ) ٛ)ف= الصِّ
بصير لمَ ال َتقِريرفي مقياس  الدِّرَاسةدوات أ َتمثَّمتو  (، مقياس Chao, 2016الجامعة )  ُطبلَّ

عف وجود عبلقة ارتباطية  النَّتائج ت أىـ  (، وأسفرَ WHOQOL Group, 1998الحياة ) َجوَدة
رت األبعاد الحياة، كما فسَّ  َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َمياراتمف  بيف كؿ   ِإحصاِئي ا َدالَّة ُموَجَبة

(، االْسِتقبلليَّة، و النَّفسي، والتمكيف يالذَّاتفي )اإلدراؾ  الُمَتمثِّمة الَمصير َتقِريرالفرعية لمقياس 
 الحياة. َجوَدةي عمى مقياس ف الكمِّ بايُ %( مف التَّ 6ٕٖ٘ -%  6ٖٖٓبنسبة تتراوح ما بيف )
 ,Altena, Boersmaِدراسة َىَدَفتفقد األشخاص الذيف ال مأوى ليـ وعف فئة 

Beijersbergen & Wolf (2018)  ة واجية المعرفيَّ عمى العبلقة بيف أساليب المُ  التَّعر ؼإلى
َنت، ببل مأوى اأَلشَخاص َلَدىالحياة  َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َمياراتمف  وكؿ    الدِّرَاسة َعيَِّنة َتكوَّ
اإليواء في ىولندا، تراوحت أعمارىـ  مف الشباب المتواجديف في أحد مراكزشاًبا ( ٕٔ٘مف )
ة واجية المعرفيَّ في مقياس أساليب المُ  الدِّرَاسةأدوات  َتمثَّمت، و ا( عامً ٕ٘ -ٛٔبيف )

((Garnefski & Kraaij, 2006 الَمصير َتقِرير، مقياس (Deci & Ryan, 2000). مقابمة ،
ة بيف عف وجود عبلقة ارتباطيَّ  النَّتائج الحياة )إعداد: الباحث(، وأسفرت أىـ   َجوَدةلتشخيص 
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الذيف األفراد  َلَدىالحياة  َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َمياراتمف  ة بيف كؿ  أساليب المواجية المعرفيَّ 
 .ليس ليـ مأوى
 َىَدَفتفقد  دِ وح  يؼ التَّ اضطراب طَ  َذويمع األطفاؿ  الدَِّراسةتغيري مُ  ِدراسةوحوؿ 

 َتقِرير َمياراتعمى العبلقة بيف  التَّعر ؼإلى  White, Flanagan, & Nadig (2018) ِدراسة
ب َلَدىالحياة  َجوَدةو  الَمصير داضطراب طيؼ  َذوي الط بلَّ َنت، التَّوح  مف  الدَِّراسة َعيَِّنةُ  َوَتكوَّ

د باضطراب طيؼِ  اصابً مُ  ا( طالبً ٖٓ) ، تراوحت ( إناثٍ ٓٔ)و، ا( ذكرً ٕٓفي كندا، بواقع ) التَّوح 
الحياة )إعداد:  َجوَدةفي مقياس  الدَِّراسةأدوات  َتمثَّمت، و سنةً ( ٜٕ-ٛٔبيف ) الزََّمنيَّة أعمارىـ

(Schalock & Keith, 1993) إعداد:  الَمصير َتقِرير، مقياس(Wehmeyer & Kelchner 

 الَمصير َتقِرير َمياراتبيف  ُموَجَبةة عف وجود عبلقة ارتباطيَّ  النَّتائج (، وأسفرت أىـ  1995
 الحياة. َجوَدةو 

ب َلَدىالحياة  َجوَدة َتعِزيزفي  الَمصير َتقِرير َمياراتوعف دور  اضطراب  َذوي الط بلَّ
دطيؼ   َتقِريرعمى طبيعة العبلقة بيف  التَّعر ؼإلى  Kim (2019) ِدراسة َىَدَفتفقد  التَّوح 
 باضطرابِ  صابيفَ المُ  غيفَ لاألفراد البا َلَدىالحياة  َجوَدةالشاممة و ة الحياتيَّ  التَّجاِربو  الَمصير
دطيؼ  ( ٗٔفسير النقدي لعدد )ة اعتمدت عمى التَّ نوعيَّ  ِدراسة، وذلؾ عف طريؽ إجراء التَّوح 
األفراد  َلَدىالحياة  َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َمياراتبيف  رِتباِطيَّة، تناولت العبلقة اال ِدراسةٍ 

دالمصابيف ب  وكؿ   الَمصير َتقِرير َمياراتبيف  ارِتباِطيَّةج عف وجود عبلقة ئتات النَّ ، وأسفرَ التَّوح 
، اليوية ةالَفعَّال االجتماعيَّة، الوضع الوظيفي، المشاركة اإِليجاِبيَّةمف الخبرات الحياتية 

لزيادة الفرص  الدَّعـوفير تَ  َأىميَّةَ  الدَِّراسةُ  تِ دَ ، وأكَّ اؿٍ غوط بشكؿ فعَّ ، إدارة الض  اإِليجاِبيَّة
األفراد البالغيف  َلَدىالحياة  َجوَدة َتعِزيزوذلؾ ل الَمصير َتقِرير َمياراتالكتساب  الطَّبيِعيَّة

دِ ب صابيفَ المُ   .التَّوح 
 َلَدى الَمصير َتقِريررات عمى تصو   التَّعر ؼإلى  Bölenius et al (2019) ِدراسة َوَىَدَفت

عمى العبلقة بيف  التَّعر ؼكبار السف الذيف يعيشوف في المنزؿ برعاية مف الخدمات المنزلية، و 
َنتالحياة لدييـ،  َجوَدةو  الَمصير َتقِريرإدراكيـ ل مف  شخًصا (ٖٗٔمف ) الدَِّراسة َعيَِّنةُ  َوَتكوَّ

دوات أ َتمثَّمت، و اعامً ( ٘ٙ، أعمارىـ أكبر مف )ا( ذكرً ٓ٘)و( أنثى، ٗٛكبار السف بواقع )
 َجوَدةمقياس و (، Ottenvall et al., 2014لكبار السف ) الَمصير َتقِريرفي مقياس  الدَِّراسة
حيَّةالحياة  مت(، و Hunt, et al., 1980) الصِّ كبار السف الذيف يتمقوف  إلى أفَّ  النَّتائج أىـ   َتوصَّ
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عاية في "استخداـ الوقت، الرِّ  الُمَتمثِّمة الَمصير َتقِريرعوف بخبرات الخدمات المنزلية يتمتَّ 
مت"، كما يَّةالذَّات  َتقِرير َمياراتبيف ارتفاع  ِإحصاِئي ا َدالَّة ُموَجَبة ارِتباِطيَّةإلى وجود عبلقة  َتوصَّ

حيَّةالحياة  َجوَدةو  الَمصير  .الصِّ
 نسالرِّ سالفة ةالسَّاِبك الدَِّزاَساِت على عكيُبالتَّ

 دراسات بيف ما ،يفَ الَمكُفوف األفراد َلَدى لمصيرا َتقِرير تناولت التي الدِّرَاَساتُ  عتتنوَّ  -ٔ
 ؛ٕٙٔٓ وحمداف، المصري) ةصفيَّ وَ  ودراسات ،(Cho & Palmer, 2008) ومنيا نظرية
 كما ؛(Cmar, 2019 ؛ٕٕٓٓ الشافعي،) ِدراسة ومنيا تطبيقية خرىوأُ ( ٕٚٔٓ فرغمي،

 دراسات ومنيا قاببلتالمُ  عمى أدواتيا في اعتمدت التي الكيفية الدِّرَاَسات بيف ما عتنوَّ تَ 
(Gyles, 2003; Pintanel et al.,2013 .) 

مت -ٕ ب َلَدى الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَية َأىميَّة إلى ةالسَّاِبق الدِّرَاَسات نتائجُ  َتوصَّ  الط بلَّ
 سِتراِتيجيَّاتواال ياتالفنِّ  مف اعددً  تناولت كما لدييـ، الحياة َجوَدة عمى وأثرىا يفَ الَمكُفوف
مت كذلؾ ،َمياراتال ىذه َتنمَية في ياتوظيفُ  يمكفُ  التي  ارِتباِطيَّة عبلقة وجود إلى َتوصَّ

 ,Altena) دراسات ومنيا الحياة َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َميارات بيف ِإحصاِئي ا َدالَّة ُموَجَبة

et al.,2018; Kim, 2019; Nota, et al.,2007; White, et al., 2007.) 
ب َلَدى الحياة َجوَدةَ  تناولت التي الدِّرَاَسات نتائجُ  اختمفت -ٖ  دراسات بيف ما يفَ الَمكُفوف الط بلَّ

 Oliveira et al.,2018; Vignesh et) دراساتُ  ومنيا ُموَجَبة ارِتباِطيَّةً  عبلقةً  توجدَ 

al.,2019)، مت في حيف  َجوَدة بيف سمبية عبلقة وجود إلى أخرى دراسات نتائجُ  َتوصَّ
 (.Bathelt et al., 2019) ِدراسة ومنيا َبصِريَّةال اإلعاَقةو  الحياة

 الَبرَناَمج وخاصة األدوات بناءِ  في ةالسَّاِبق الدَِّراَسات مف الحاليَّة الدِّرَاسةُ  تاستفادَ  -ٗ
 .الحاليَّة الدَِّراسة في الُمسَتْخَدـ يالتَّدِريب

 تناولت التي فِ الباحثي عمـِ  حدودِ  في األولى الَعربيَّة الدَِّراسة ياكونِ ل الحاليَّة الدَِّراسةُ  زتميَّ تَ  -٘
ب َلَدى الدَِّراسة يمتغيرَ   ِدراسة وجود مف الرغـ وعمى ،يفَ الَمكُفوف السعودية الجامعات ُطبلَّ
ب َلَدى الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَية تناولت أخرى  ،(ٕٕٓٓ الشافعي،) يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
 .مختمفة ةثقافيَّ  بيئة في ياكونِ ل عنيا اختمفت الحاليَّة الدَِّراسة أفَّ  إال

 مف كؿ   َتنمَية تناولت تدخمية ِدراسة يانَّ أل  ةالسَّاِبق الدِّرَاَسات عمى الحاليَّة الدَِّراسةُ  زتميَّ تَ  -ٙ
ب َلَدى الحياة َجوَدةو  ،الَمصير َتقِرير َميارات  .يفَ الَمكُفوف الجامعة ُطبلَّ
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 .الدَِّراسة َعيَِّنة مع تتناسبُ  جديدة مقاييس ببناء الحاليَّة الدِّرَاسة زتتميَّ  -ٚ
موك الفنيات بيف ما فنياتو بتنوع الحاليَّة الدَِّراسة في الُمسَتْخَدـ الَبرَناَمجُ  زَ تميَّ  -ٛ  يَّةالس 

 جرامَ بَ  في يااستخدمُ  تـ ياتفنِّ  عمى اعتماده بجانب انفعالية، عقبلنية وفنيات والمعرفية
َـّ  لـ ولكف أخرى أجنبية  .العربي الُمجَتمع في إلييا ؽُ طر  التَّ  يت

 :الدَِّزاسِة سوُضُف

َـّ  َضوءفي  ، الدَِّراسة ُمتغيِّراتب ةمرتبط و مف إطار نظري ودراسات سابقةٍ استعراضُ  ما ت
 وىي: ،مف الفروضِ  عددٍ إلى  الدِّرَاسةُ ت خمصَ 

ة في التَّجريبيَّ تب درجات أفراد المجموعة توسطي رُ ة بيف مُ ذات داللة إحصائيَّ  ُفُروؽ توجدُ  -ٔ
 القياس اتِّجاهوذلؾ في  الَمصير َتقِرير َمياراتعدي عمى مقياس والبَ  الَقبميالقياسيف 
 البعدي.

ة في التَّجريبيدرجات أفراد المجموعة  ُرَتبذات داللة إحصائية بيف متوسطي  ُفُروؽٌ  توجدُ  -ٕ
 البعدي. القياس اتِّجاهالحياة وذلؾ في  َجوَدةوالبعدي عمى مقياس  الَقبمي القياسيفِ 

ة التَّجريبيدرجات أفراد المجموعة  ُرَتبذات داللة إحصائية بيف متوسطي  ُفُروؽ ُتوَجدُ ال  -ٖ
 .الَمصير َتقِرير َمياراتعمى مقياس  التََّتب عيفي القياسيف البعدي و 

ة التَّجريبيدرجات أفراد المجموعة  ُرَتبذات داللة إحصائية بيف متوسطي  ُفُروؽ ُتوَجدُ ال  -ٗ
 الحياة. َجوَدةعمى مقياس  التََّتب عيفي القياسيف البعدي و 

  :واإلجساءاُت الطَّسيكُة

 : الدَِّزاسة ميهُج

 الَبرَناَمجة مف فعاليَّ  التَّحق ؽوذلؾ بيدؼ  التَّجريبيشبو  َمنَيجعمى ال الدِّرَاسةت اعتمدَ 
َـّ الدِّرَاسة َعيَِّنة َلَدى الحياة َجوَدة َتحِسيف، و الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَيةفي  يالتَّدِريب  ، وت
في ، يالتَّدِريب الَبرَناَمجر المستقؿ في تغيِّ المُ  ؿُ مثِّ ة الواحدة، وتُ التَّجريبيعمى المجوعة  االعتمادُ 

 .الحياة َجوَدةو ، الَمصير َتقِرير َمياراتابعة في التَّ  ُمتغيِّراتال َتمثَّمت حيف
 :َعيَِّيُتهوالدَِّزاسِة  جتنُعُم

بمف جميع  الدَِّراسة ُمْجَتمع فَ تكوَّ : الدِّرَاسة مجتمعُ  في ي الممؾ خالد بجامعتَ  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
في الفصؿ األوؿ  السعودية، واإلماـ محمد بف سعود االسبلمية، الَعربيَّةبالمممكة  "أبيا"مدينة 
 (. ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالجامعي )عاـ مف ال
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 مً اآلتي: الدَِّزاسة َعيَِّيُة َتهوََّىت: الدَِّزاسة َعيَِّيُة

بجامعتي الممؾ  ا كفيًفا مف المقيديفَ ( طالبً ٙٓٔبمغ قواميا )و  ةاألوليَّ  الدَِّراسة َعيَِّنةُ  -
د ة(، محمد بف سعو سبلميَّ اإلِ  الدَِّراَساتة، الشريعة و نسانيَّ اإلِ  الدَِّراَساتات)خالد مف كميَّ 

َـّ الَعربيَّةات )المغة ة مف كميَّ سبلميَّ اإلِ  ىـ بصورة اختيارُ  ، الشريعة، أصوؿ الديف(، وت
بة مف انتقائيَّ  بيف  الزََّمنيَّة أعمارىـكمي، وتراوحت  بصرٍ  الذيف يعانوف مف كؼِّ  الط بلَّ

، وذلؾ لمتحقؽ مف اعامً  (ٕ.ٕٔبمتوسط عمري قدره ) ،سنةً ( ٕٗإلى  ٛٔ)
مكانية تطبيقيا عمى الدَِّراسةالخصائص السيكومترية ألدوات   الدِّرَاسة َعيَِّنة، وا 

 األساسية.
 ة وتفاصيميا كالتالي:ساسيَّ األ الدَِّراسة َعيَِّنةُ  -

بمف أفراٍد ( ٜ) الَبرَناَمجيطبؽ عمييا ة التي سَ األساسيَّ  َعيَِّنةُ قواـ ال بمغَ  الذكور الذيف  الط بلَّ
، بمتوسط عمري سنةً ( ٕٕإلى ٛٔبيف ) الزََّمنيَّة، تراوحت أعمارىـ كمي   يعانوف مف كؼ بصرٍ 

َـّ  َعيَِّنة، ولمحصوؿ عمى ىذه الا( عامً 6ٕٕٕٓبمغ )  الية:المرور بالخطوات التَّ  ت
َـّ  -ٔ بمف  ا( طالبً ٕٚ) تحديدُ  ت  الدِّرَاَساتالشريعة و  ُكميَّةمتحقيف بالمُ  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ

َـّ  ،ة بجامعة الممؾ خالدسبلميَّ اإلِ  ، ـعميي الَمصير َتقِرير َمياراتمقياس  تطبيؽُ  وت
بٍ ( ٓٔت ىذه الخطوة عف استبعاد )وأسفرَ  وا عمى درجات مرتفعة ممف حصمُ  ُطبلَّ

 لممقياس. األدنى اإلرباعييقع في  اطالبً ( ٚٔعمى المقياس وبذلؾ أصبح العدد )

َـّ  -ٕ تبقي وأسفرت ىذه الخطوة عف الحياة عمى العدد المُ  َجوَدةمقياس  تطبيؽُ  ت
بمف طبلٍب ( ٛاستبعاد ) الذيف حصموا عمى درجات مرتفعة عمى المقياس،  الط بلَّ

ب وبذلؾ أصبح عددُ  بٍ ( ٜ) الط بلَّ  َمياراتي في كؿ مف ممف يعانوف مف تدنِّ  ُطبلَّ
 الحياة. َجوَدةو  الَمصير َتقِرير

َـّ  -ٖ مف عدـ تمقييـ أي  التَّحق ؽة و األساسيَّ  الدِّرَاسة َعيَِّنةقابمة أولية مع إجراء مُ  ت
الحياة  َجوَدة َتحِسيفأو أي دعـ نفسي ل الَمصير َتقِرير َمياراتدورات عف 

بلدييـ، ولـ يتـ استبعاد أي طالب مف   األساسية. َعيَِّنةال ُطبلَّ
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  :في الدَِّراسةأدوات  َتمثَّمت :الدَِّزاسة أدواُت
 (:الباحجنِي )إعداُد امَلصري َتكِسيس كياُسأواًل: ِم

وعمى الرغـ  اأَلشَخاص َلَدى الَمصير َتقِرير َمياراتعمى  التَّعر ؼبيدؼ  ىذا المقياُس  دَّ ُأعِ 
 ، إال أنو لـ يتسنى لمباحثيفِ الَمصير َتقِرير َمياراتمف المقاييس التي تيتـ ب ر عددٍ وف  مف تَ 

َـّ  الحاليَّة الدَِّراسة َعيَِّنةـ مع خصائص العثور عمى مقياس يتبلءَ  ، إعداد ىذا المقياس لذلؾ ت
 في َتَتَمثَّؿطوات المقياس بعدة خٌ  وقد مرَّ 

وخاصة  اأَلشَخاص َلَدى الَمصير َتقِريرط بموضوع ُرَتبالم النََّظِريراث عمى الت   بلعُ االطِّ  -
، ات المفسرة لوالنََّظِريو  الَمصير َتقِريرؼ عمى مفيـو لمتعر   اإلعاَقة َذوي اأَلشَخاَص 

َـّ  الدِّرَاَساتومف  ،الَمصير َتقِريربعض مقاييس عمى  االطِّبلعو  إلييا  الرجوعُ  التي ت
 ِدراسةو  ،Wehmeyer, Palmer, Shogren& Seong (1996) ِدراسةلبلستفادة مف أدواتيا 

Jenkins-Guarnieri, Vaughan & Wright (2015) ِدراسة، و Caouette, Lachapelle, 

Moreau & Lussier‐ Desrochers (2018)  ِدراسةو Jones, Shogren, Grandfield, 

Vierling, Gallus, & Shaw(2018) ِدراسة، وShogren, Shaw, Raley & 

Wehmeyer(2018)،  ِدراسةو Shogren, Shaw, Raley & Wehmeyer(2018b) ؛ وفي
َـّ  َضوء  .فردةً ( مُ ٓٙىا )فردات المقياس في صورتيا األولية وبمغ عددُ مُ  وضعُ  ذلؾ ت

َـّ  - حةفي مجالي  تخصصيفَ ف المُ مِ  (٘المقياس عمى ) عرُض  ت  التَّربيةو  ةالنَّفسي الصِّ
ة َـّ الحاليَّة الدَِّراسة َعيَِّنةؽ مف صبلحية المقياس لمتطبيؽ عمى وذلؾ لمتحق   الخاصَّ  ، وت
ـ  ٘ٚفاؽ )نسبة اتِّ  تحديدُ  عمى ىذه  َترتَّبَ اإلبقاء عمييا، و  %( لتحديد المفردات التي سيت
فردات المُ  وبذلؾ أصبح عددُ  الدَِّراسة َعيَِّنةيا للعدـ مبلءمتِ  ( مفرداتٍ ٖطوة استبعاد )الخُ 
 .فردةً ( مُ ٚ٘)

َـّ  - بمف  َعيَِّنةالمقياس عمى  عرُض  ت قواميا  -الدَِّراسة َعيَِّنةمف غير  – يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
يميـ لمفردات المقياس، وكذلؾ تحديد بدائؿ االستجابة، ؽ مف فَ وذلؾ لمتحق   ،( مكفوفيفَ ٖ)

َـّ  َضوءوفي  ، وبذلؾ أصبح عدد مفردات لعدـ الوضوح  مفردة واحدة استبعادُ  اقتراحاتيـ ت
َـّ ( مفردةٙ٘المقياس ) ماسي لميكرت كالتالي مـ الخُ فؽ الس  بدائؿ االستجابة وَ  تحديدُ  ، كما ت

 تماًما(. وافؽٍ حايد، غير موافؽ إلى حد ما، غير مُ وافؽ إلى حد ما، مُ وافؽ تماًما، مُ )مُ 

َـّ    كالتالي:  يكومترية لممقياسِ مف الخصائص السَّ  التَّحق ؽُ  ت
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َـّ الدَّ  ساؽُ االتِّ   ُكميَّةوالدرجة ال فردةٍ مُ  بيف درجات كؿِّ  االرِتباطعامبلت مُ  حسابُ  اخمي: ت
 ( قيـَ ٔح جدوؿ )ة لمتحميؿ العاممي االستكشافي، ويوضِّ لممقياس، وذلؾ كخطوة استباقيَّ 

 .االرِتباطعامبلت مُ 

 (8خذول )

هَُّتفشدة وانذسخت اني   بٍُ كم   االسحِباطؼايالث ي    ًَصُش حَمِشَشػهً يمُاس  ك   ان

 سلى  

فَشَدةان  ً 

 ؼايم  ي  

 االسحِباط

 سلى  

فَشَدةِ ان  ً 

ؼاِيم    ي 

 االسحِباط

 سلى  

فَشَدةِ ان  ً 

ؼاِيم    ي 

 االسحِباط

 سلى  

فَشَدةان  ً 

ؼاِيم    ي 

 االسحِباط

 سلى  

فَشَدةان  ً 

ؼاِيم    ي 

 االسحِباط

8 85888 88 85888 88 85888 88 85888 88 85888 
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8 85888 88 85888 88 85888 88 85888 88 85888 

8 85888 88 85888 88 85888 88 85888 88 85888 

8 85888 88 85888 88 85888 88 85888 88 82888 

8 85888 88 85888 88 85888 88 85888 88 85888 

8 85888 88 85888 88 85888  88 85888 88 85888 

8 85888 88 85888 88 85888 88 85888 

88 85888 88 85888 88 85888 88 85888 

88 85888 88 85888 88 85888 88 85888 

88 85888 88 85888 88 85888 88 85888 

عند  َدالَّة االرِتباطت ُمعاِمبلجميع  ضح أفَّ ( يتَّ ٔالواردة في جدوؿ) النَّتائجباستقراء 
فردات ع مُ عمى تمت   (، مما يبرىفُ ٖٜٛ-6ٕٙٗٓتراوحت بيف ) َحيثُ (، 6ٓٔٓ) ُمستوى

 .اخميِّ ساؽ الدَّ رتفعة مف االتِّ المقياس بدرجة مُ 
ؽ مف العاممي االستكشافي، وذلؾ لمتحق   التَّحميؿُ ي رِ اممي االستكشافي: ُأجْ العَ  حميؿُ التَّ 

وذلؾ باستخداـ  د األبعاد؟تعدِّ الُبعد أـ مُ حادي البناء العاممي لممقياس، والوقوؼ عمى كونو أُ 
َـّ ستخرَ تعامد لمعوامؿ المُ ة، مع التدوير المُ طريقة العوامؿ األساسيَّ   جة بطريقة الفاريمكس، وت

العاممي عف  التَّحميؿ ذلؾ أسفرَ  َضوء(، وفي 6ٖٓىو ) ُمفَرَدةع الاألدنى المقبوؿ لتشب   الحدَّ  َعد  
بايف %( مف التَّ 6ٕٜٖٜٗة، فسرت )فرعيَّ  عوامؿٍ  عمى أربعةِ فردات المقياس تشبع جميع مُ 
مف  عدٍ بُ  ؿِّ لنسبة المئوية لتبايف كُ اعات والجذور الكامنة و شب  التَّ  يـَ ( قِ ٕح جدوؿ )الكمي، ويوضِّ 

 ي.مِّ ف الكُ بايُ التَّ 
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 (: 8خذول )

فشداث ؼاث  شب  حَ  ًَصُش حَمِشَشيمُاس  ي  ً  سب انخباَ  وخزوسها انكايُت وَِ  ان  صتِ سخخهَ ٍ نهؼىايم ان

فشداث  ان انثاٍَ انؼايم   انؼايم األول ً  انثانث انؼايم    انشابغ انؼايم    ؼاِيم    انشُىع ي   

a1 82888    82888 

a2 8288    82888 

a3 82888    82888 

a4 82888    82888 

a5 82888    82888 

a6 82888    82888 

a7 8288    8288 

a8 82888    82888 

a9 82888    82888 

a10 82888    82888 

a11 82888    82888 

a12 82888    82888 

a13 82888    82888 

a14 82888    82888 

a15 82888    82888 

a16 82888    82888 

a17 82888    82888 

a18  8288   82888 

a19  82888   82888 

a20  82888   8288 

a21  82888   82888 

a22  82888   82888 

a23  82888   82888 

a24  82888   82888 

a25  82888   82888 

a26  82888   82888 

a27  82888   8288 

a28  82888   82888 

a29  82888   82888 

a30  82888   82888 

a31  82888   82888 

a32  82888   8288 

a33   82888  8288 

a34   82888  82888 

a35   82888  82888 

a36   82888  82888 
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فشداث  ان انثاٍَ انؼايم   انؼايم األول ً  انثانث انؼايم    انشابغ انؼايم    ؼاِيم    انشُىع ي   

a37   82888  82888 

a38   82888  82888 

a39   8288  8288 

a40   82888  8288 

a41   8288  82888 

a42   82888  82888 

a43   82888  82888 

a44   82888  82888 

a45   8288  82888 

a46    828 82888 

a47    82888 82888 

a48    8288 82888 

a49    8288 82888 

a50    82888 82888 

a51    8288 82888 

a52    82888 82888 

a53    82888 82888 

a54    82888 82888 

a55    82888 82888 

a56    82888 82888 

 َسبت انخباٍَ انكهٍ 82888 882888 882888 882888 اندزس انكايٍ

882888% َسبت انخباٍَ  %882888  %882888  %82888  %882888  

العاممي االستكشافي لممقياس  التَّحميؿ ( أفَّ ٕالواردة في جدوؿ ) النَّتائجمف  َيتَِّضحُ 
 ىا كما يمي:تفسيرُ  عوامؿ يمكفُ  أسفر عف أربعةِ 

 -6ٜٗٓٓما بيف ) ياعاتُ ، تراوحت تشب  ُمفَرَدةً ( ٚٔعمى ىذا العامؿ ) عَ ؿ: تشبَّ األوَّ  العامؿُ  -
الكمي، بجذر كامف  التَّباُيف%( مف 6ٖٚٚ٘ٙف )التبايُ  (، وبمغت نسبةُ 6ٖٛ٘ٓ

عمى الجانب أكاَف ة الفرد سواء ىذا العامؿ حوؿ استقبلليَّ  ُمفرداتوتدور  (،6ٜٕ٘ٗٓ)
في جميع  ةٍ مارسة اختياراتو بحريَّ وكذلؾ مُ  ،أـ المينيي التَّعِميمالجانب  ي أـالشَّخص
 (. االْسِتقبلليَّة)ػىذا العامؿ ب تسميةَ  الباحثافِ  حَ قترَ الحياة، لذلؾ امجاالت 

 -6ٖٚٗٓيا ما بيف )عاتُ ، تراوحت تشب  ُمفَرَدةً ( ٘ٔعمى ىذا العامؿ ) عَ بَّ شَ الثاني: تَ  العامؿُ  -
 كامفٍ  الكمي، بجذرٍ  التَّباُيف%( مف 6ٖٜٕٛٗ) التَّباُيف(، وبمغت نسبة 6ٜٕٙٓ

التي  ةالنَّفسيعبير عف الجوانب ىذا العامؿ حوؿ حرية التَّ  ُمفردات(، وتدور 6ٖٗ٘ٙٔ)
إلى إيجاد حالة مف الثقة بالنفس لديو، لذلؾ  ُيودِّيمما  تنتاب الفرد عندما يواجو اآلخريف،

 (. النَّفسي)التمكيف  ػتسمية ىذا العامؿ ب اقترح الباحثافِ 
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 -6ٕٗٗٓيا ما بيف )عاتُ ، تراوحت تشب  ُمفَرَدةً ( ٖٔعمى ىذا العامؿ ) عَ بَّ شَ الثالث: تَ  العامؿُ  -
الكمي، بجذر كامف  التَّباُيف%( مف 6ٜٖٕٔٙ) التَّباُيف(، وبمغت نسبة 6ٕٙ٘ٓ

بلحظة الفرد لسموكياتو وتحديد أىدافو ىذا العامؿ حوؿ مُ  ُمفردات(، وتدور 6ٜٕٚ٘ٔ)
ذلؾ اقترح  َضوءخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وفي عي لتحقيقيا، وكذلؾ اتِّ والسَّ 

 .(الذَّات)تنظيـ ػتسمية ىذا العامؿ ب الباحثافِ 
 -6ٖٕٓٓعاتيا ما بيف )، تراوحت تشب  ُمفَرَدةً ( ٔٔعمى ىذا العامؿ ) عَ بَّ شَ ابع: تَ الرَّ  العامؿُ  -

(، 6ٕٕٔٙالكمي، بجذر كامف ) التَّباُيف%( مف 6ٜٖ٘ٚ) التَّباُيف(، وبمغت نسبة 6ٜٔٗٓ
مف الفشؿ أو عدـ الكفاءة أو  بالخوؼِ  الش عورىذا العامؿ حوؿ عدـ  ُمفرداتوتدور 

عفو، لذلؾ اقترح ؿ نقاط ضَ ب  قَ ة عف مساعدة اآلخريف، وتَ جؿ، وكذلؾ شعوره بالمسؤوليَّ الخَ 
 .(الذَّات حقيؽُ )تَ ػتسمية ىذا العامؿ ب الباحثافِ 

 كياس: امِل باُتَث

ة، صفيَّ جزئة النِّ ي ألفا كرونباخ، والتَّ طريقتَ  استخداـُ  ـ  قياس، تَ المِ  مف ثباتِ  ؽِ لمتحقَّ 
 .جةستخرَ بات المُ ت الثَّ ُمعاِمبليـ ( قِ ٖح جدوؿ )وضِّ ويُ 

 (:8خذول )

ؼاِيال  ًَصُش حَمِشَشث بباث يمُاس ي   تصفَُّ دزئت انُ  طشَمخٍ أنفا كشوَباخ، وانخَّ باسخخذاو  ان

ؼاِيم األبؼاد   و انخدزئت انُصفُت باسخخذاو يؼادنت  كشوَباخأنفا  ي 

 خخًاٌ

 85888 85888 االْسخِمالنَُّت 8

 85888 85888 انَُّفسٍانخًكٍُ  8

 85888 85888 انزَّاثحُظُى  8

 85888 85888 انزَّاثححمُك  8

 85888 85888 انًمُاس ككم

سواء لؤلبعاد  الثَّباتت ُمعاِمبل( إلى ارتفاع جميع ٖالواردة في جدوؿ ) النَّتائجتشير 
( بالنسبة 6ٜٜ٘ٓ–6ٜٖٚٓتراوحت ما بيف ) َحيثُ ؛ لمصير ككؿ   َتقِريرالفرعية أو لمقياس 

( بالنسبة لمتجزئة النصفية بطريقة 6ٜٜٔٓ-6ٜٔٔٓلطريقة ألفا كرونباخ، وتراوحت ما بيف )
 الَمصير َتقِريرعمى ثبات مقياس  ا يبرىفُ ثبات مرتفعة وعالية؛ مم يـُ يا قِ جتماف، وجميعُ 

 .ةِ ه الفرعيَّ بأبعادِ واستقرارِه 
َـّ  ؽِ حق  قياس: لمتَّ المِ  دؽُ صِ  رجة وكيدي مف الدَّ العاممي التَّ  التَّحميؿ إجراءُ  مف صدؽ المقياس ت

ت عف وذلؾ بطريقة االحتماؿ األقصى، والتي أسفرَ  Amos23ج رنامَ الثانية، وذلؾ باستخداـ بَ 
(، بدرجات حرية 6ٖٕ٘ٛٙ) ٕبمغت قيمة كا َحيثُ أبعاد المقياس عمى العامؿ العاـ،  عِ ب  شَ تَ 
 النَّموَذجمطابقة البيانات مع  َجوَدةعمى  ُيوكِّد، مما ِإحصاِئي ا َدالَّةوىي قيمة غير  (،ٙ)

 ،المقترحِ 
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التي  ُمتغيِّراتالعاممي التوكيدي لم التَّحميؿخطيطي لنموذج التَّ  ( المسارَ ٔشكؿ ) حُ ويوضِّ 
 .الَمصير َتقِريرعمى مقياس  عت بالعامؿ الكامفِ شبَّ تَ 
 نًصُش حَمِشَشانؼايهٍ انخىكُذٌ نًمُاس  انخَّحهُم(: ًَىرج 1شكم )

Chi-Square=26,538; Df= 6 

طابقة كانت في المدى المثالي ليا حسف المُ  ُمؤشِّرات يـَ قِ  ( أفَّ ٔمف شكؿ ) َيتَِّضحُ 
، )GFI (ٓ6ٜٜٕ، كما بمغت قيمة َدالَّة( وىي قيمة غير ٖٛ٘.ٕٙ) ٕت قيمة كابمغَ  َحيثُ 

جميع أبعاد المقياس  عُ ب  شَ تَ  َيتَِّضح(؛ كما 6ٜٚ٘ٓ) NFI(، وقيمة 6ٜٚٙٓ) TLIوقيمة 
 َضوء، وفي ِإحصاِئي ا َدالَّة(، وىي قيـ 6ٜٜٓ-6ٙٙٓيا بيف )تراوحت قيمتُ  َحيثُ بالعامؿ العاـ، 

دؽ البنائي ـ دليبًل عمى الصِّ العاممي التوكيدي قدَ  التَّحميؿ أفَّ  َيتَِّضحسالفة الذكر  النَّتائج
 .الَمصير َتقِريرلمقياس 

 : كياِسللِن ُةهائيَّالصوزة اليَّ

ىي  أبعادٍ  عة عمى أربعةِ وزَّ ، مُ ُمفَرَدةً ( ٙ٘ة مف )قياس في صورتو النيائيَّ المِ  فَ وَّ كَ تَ 
المقياس بيف  (، وتراوحت درجاتُ الذَّات حقيؽتَ ، الذَّات، تنظيـ النَّفسي مكيفُ ، التَّ االْسِتقبلليَّة)
ب عِ مت  المرتفعة إلى تَ  رجاتُ ُتشير الدَّ  َحيثُ ( درجة، بٕٓٛإلى  ٙ٘)  َتقِرير َمياراتب الط بلَّ

ت لدييـ، وتمَّ  الَمصير َتقِرير َمياراتة إلى انخفاض تدنيَّ رجات المُ ُتشير الدَّ  في حيف، الَمصير
ساطة والمرغوبية وعي في صياغتيا البَ ة، ورُ المقياس بصورة إيجابيَّ  ُمفردات صياغةُ 

 .االجتماعيَّة
  



 م0205( 51) -0ج-عدد مايو                               ...           الَمِصيرِ  تَقرِيرِ  َمَهارَاتِ  تَنمَيةِ  ِفي َتدريِبي بَرنَاَمج فَ َعاليَّة  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 888 - 

 (:الباحجنِي احلياة )إعداُد َجوَدة كياُسِم

ب َلَدىالحياة  َجوَدة ُمستوىعمى  التَّعر ؼىذا المقياس بيدؼ  دَّ ُأعِ  الجامعة،  ُطبلَّ
 يا ال تتناسبُ الحياة، إال أنَّ  َجوَدةة سمًفا لقياس دَّ مف المقاييس الُمعَ  ر عددٍ غـ مف توف  وعمى الرَّ 

بعدة  الِمقياس ، وقد مرَّ يتبلءـ معيـ قياسٍ مِ  بناءَ  فِ الباحثا ، لذلؾ آثرَ الحاليَّة َعيَِّنةوخصائص ال
 في َتمثَّمتطوات خُ 
في المرحمة  اأَلشَخاص َلَدىالحياة  َجوَدةط بموضوع ُرَتبالم النََّظِريراث عمى الت   االطِّبلع -

َـّ  الدَِّراَساتومف  ،الحياة َجوَدةبعض مقاييس عمى  االطِّبلع، و ةالجامعيَّ  الرجوع إلييا  التي ت
 ,Boixadós ِدراسةو  ،Burckhardt & Anderson (2003) ِدراسةُ لبلستفادة مف أدواتيا 

Pousada, Bueno& Valiente (2009)  ِدراسة، وDa Silva & Baptista (2016) ِدراسة، و 
Lindner, Frykheden, Forsström,.Andersson, Ljótsson, Hedman & 

Carlbring(2016)  َـّ  َضوء، وفي َنتأولية لممقياس  صورةً  وضعُ  ذلؾ ت ( ٖٙمف ) َتكوَّ
 .ُمفَرَدةً 

حةتخصصيف في مجالي ( مف المُ ٘في صورتو األولية عمى ) الِمقياُس  َض ُعرِ  -  ةالنَّفسيَّ  الصِّ
ة التَّربيةو  ، الحاليَّة الدِّرَاسة َعيَِّنةلمتطبيؽ عمى  الِمقياسمف صبلحية  لمتَّحق ؽِ وذلؾ  الخاصَّ

َـّ  ىذه  اإلبقاء عمييا، ولـ ُتسفرْ  التي سيتـُ  ُمفردات%( لتحديد ال٘ٚفاؽ )تحديد نسبة اتِّ  وت
مع  حتى تتبلءـَ  ُمفرداتبعض ال، وتـ إجراء تعديبل في صياغة ُمفَرَدةطوة عف حذؼ أي الخُ 
 .الحاليَّة الدَِّراسة َعيَِّنة

ببعد ذلؾ عمى ثبلثة مف  الِمقياُس  َض ُعرِ  - يميـ مف فَ  لمتَّحق ؽِ وذلؾ  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
َـّ اقتراحاتِ  َضوء، وكذلؾ تحديد بدائؿ االستجابة، وفي الِمقياس ُمفرداتل أي  استبعادُ  يـ لـ يت

مـ الخماسي لميكرت فؽ الس  ، كما تـ تحديد بدائؿ االستجابة وَ الِمقياس ُمفرداتمف  ُمفَرَدةٍ 
وافؽ وافؽ إلى حد ما، غير مُ إلى حد ما، محايد، غير مُ  وافؽُ تماًما، مُ  كالتالي )موافؽُ 

 تماًما(.

 مف الخصائص السيكومترية لممقياس وفؽ الخطوات التالية: التَّحق ؽتـ 
َـّ اخمي: الدَّ  ساؽُ االتِّ  لممقياس،  ُكميَّةوالدرجة ال ُمفَرَدةبيف درجات كؿ  االرِتباطت ُمعاِمبل حسابُ  ت

حُ اممي االستكشافي، ة لمتحميؿ العَ وذلؾ كخطوة استباقيَّ  ت ُمعاِمبل يـَ ( قِ ٗجدوؿ ) وُيوضِّ
 .االرِتباط

  



 م0205( 51) -0ج-عدد مايو                               ...           الَمِصيرِ  تَقرِيرِ  َمَهارَاتِ  تَنمَيةِ  ِفي َتدريِبي بَرنَاَمج فَ َعاليَّة  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 888 - 

 (8خذول )

ؼاِيال  فَشَدة   م  بٍُ ك   االسحِباطث ي  هَُّتوانذسخت ان ي   انحُاة َخىَدةػهً  ك 

 سلى  

فَشَدةان  ً 

ؼاِيم فَشَدةسلى ان االسحِباط ي  ؼاِيم ً   ي 

 االسحِباط

سلى 

فَشَدةان  ً 

ؼاِيم  االسحِباط ي 

8 85888 88 85888 88 85888 

8 85888 88 85888 88 85888 

8 85888 88 85888 88 85888 

8 85888 88 85888 88 85888 

8 85888 88 85888 88 85888 

8 85888 88 85888 88 85888 

8 85888 88 85888 88 85888 

8 85888 88 85888 88 85888 

8 85888 88 85888 88 85888 

88 85888 88 85888 88 85888 

88 85888 88 85888 88 85888 

88 85888 88 85888 88 85888 

عند  َدالَّة االرِتباطت ُمعاِمبلأف جميع  َيتَِّضح( ٗالواردة في جدوؿ) النَّتائجباستقراء 
 ُمفردات عِ عمى تمت   (، مما يبرىفُ ٜٔٛ-6ٖٓٙٓتراوحت بيف ) َحيثُ (، 6ٓٔٓ) ُمستوى
 اخمي.ساؽ الدَّ بدرجة مرتفعة مف االتِّ  الِمقياس

مف  لمتَّحق ؽِ العاممي االستكشافي، وذلؾ  التَّحميؿالعاممي االستكشافي: ُأجري  التَّحميؿُ 
وذلؾ باستخداـ  تعدد األبعاد؟حادي الُبعد أـ مُ أُ البناء العاممي لممقياس، والوقوؼ عمى كونو 

َـّ تعامد لمعوامؿ المُ دوير المُ طريقة العوامؿ األساسية، مع التَّ   ستخرجة بطريقة الفاريمكس، وت
العاممي عف  التَّحميؿ ذلؾ أسفرَ  َضوء(، وفي 6ٖٓىو ) ُمفَرَدةاألدنى المقبوؿ لتشبع ال الحدّ  َعد  
 التَّباُيف%( مف 6ٕٔٛٔٛرت )سَّ ة، فَ عوامؿ فرعيَّ  عمى أربعةِ  الِمقياس ُمفرداتع جميع تشب  

حالكمي،  مف  عدٍ بُ  لنسبة المئوية لتبايف كؿِّ اعات والجذور الكامنة و شب  يـ التَّ ( قِ ٘جدوؿ ) وُيوضِّ
 الكمي. التَّباُيف
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 (: 8خذول )

فشداثؼاث شب  حَ   نهؼىايم انًسخخهصت انخَّباٍَ وخزوسها انكايُت وَسب  انحُاة َخىَدةيمُاس  ي 
فشداث  ان ؼاِيم ابغانشَّ  م  ايِ انؼَ  انؼايم انثانث   انثاٍَ م  ايِ انؼَ  لاألوَّ  م  ايِ انؼَ  ً   انشُىع ي 

a1 82888    8288 

a2 82888    82888 

a3 82888    82888 

a4 82888    82888 

a5 82888    82888 

a6 8288    82888 

a7 82888    82888 

a8 82888    82888 

a9 82888    82888 

a10 82888    82888 

a11  82888   8288 

a12  82888   82888 

a13  82888   82888 

a14  82888   82888 

a15  82888   82888 

a16  82888   82888 

a17  82888   82888 

a18  82888   82888 

a19  82888   82888 

a20  82888   82888 

a21  82888   82888 

a22   82888  82888 

a23   82888  82888 

a24   82888  82888 

a25   82888  82888 

a26   82888  8288 

a27   8288  82888 

a28   82888  82888 

a29   82888  82888 

a30    82888 82888 

a31    82888 82888 

a32    82888 82888 

a33    82888 82888 

a34    8288 82888 

a35    82888 82888 

a36    82888 82888 

 انكهٍ انخَّباٍَ  8288 82888 82888 88288 اندزس انكايٍ

 انخَّباٍَ َسبت 
%
882888 

%882888 
%
882888 

%82888 
885888% 
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العاممي االستكشافي لممقياس أسفر  التَّحميؿ ( أفَّ ٘الواردة في جدوؿ ) النَّتائجمف  َيتَِّضحُ 
 ىا كما يمي:تفسيرُ  يمكفُ  عف أربعة عوامؿَ 

 -6ٖٖٓٓيا ما بيف )عاتُ ، تراوحت تشب  ُمفرداتٍ ( ٓٔعمى ىذا العامؿ ) عَ شبَّ األوؿ: تَ  العامؿُ  -
كامف  الكمي، بجذرٍ  التَّباُيف%( مف ٘ٛ٘.ٖٛ) التَّباُيف(، وبمغت نسبة 6ٖٚ٘ٓ

سرتو وأصدقائو، مع شعوره ىذا العامؿ حوؿ عبلقات الفرد بأُ  ُمفرداتُ وتدور  (،6ٜٖٛٓٔ)
 َجوَدة) ػىذا العامؿ ب الباحثاف تسميةَ  قترحَ ضا عف ىذه العبلقة، لذلؾ اجاىيـ، والرِّ تِ  بالحبِّ 

 .(االجتماعيَّةسرية و الحياة األُ 
 -6ٖٔ٘ٓيا ما بيف )عاتُ ، تراوحت تشب  ُمفَرَدةً ( ٔٔامؿ )عمى ىذا العِ  عَ شبَّ العامؿ الثاني: تَ  -

(، ٖ٘ٗ.ٜالكمي، بجذر كامف ) التَّباُيف%( مف ٕٚٓ.ٕٙ) التَّباُيف(، وبمغت نسبة 6ٛٛ٘ٓ
واالكتئاب  ة مثؿ القمؽِ شكبلت نفسيَّ عاناتو مف أي مُ ىذا العامؿ حوؿ عدـ مُ  ُمفرداتُ وتدور 

، مع سعيو ةالنَّفسيَّ واضطرابات النـو أو المخاوؼ مف المستقبؿ، وكذلؾ شعوره بالسعادة 
الباحثاف عمى ىذا العامؿ  طمؽَ بالمعنى مف حياتو، لذلؾ أَ  الش عور، و لتحقيؽ أىدافو بحماسٍ 

 .(ةالنَّفسيالحياة  َجوَدة)
 -6ٖٗٗٓيا ما بيف )عاتُ ، تراوحت تشب  ُمفرداتٍ ( ٛعمى ىذا العامؿ ) عَ بَّ شَ الثالث: تَ  العامؿُ  -

(، ٜٔٗ.ٗ) الكمي، بجذر كامفٍ  التَّباُيف%( مف ٕٗٚ.ٖٔ) التَّباُيف (، وبمغت نسبةُ 6ٖٚٓٓ
و طموحاتِ  ؽُ حقِّ تُ يا سَ نَّ ة وا ِ ىذا العامؿ حوؿ استمتاع الفرد بدراستو الجامعيَّ  ُمفرداتوتدور 

ى الجانب عمأكانت ة سواء ف الحياة الجامعيَّ ضا عو، وكذلؾ شعوره بالرِّ مبي توقعاتِ وتُ 
الباحثاف  قترحَ ، لذلؾ االدِّرَاسيَّةلتحقيقو أىدافو  مع شعوره بالفخرِ  الخدمي أو األكاديمي

 .(الدِّرَاسةو  التَّعِميـ َجوَدة) ػالعامؿ ب تسميةَ 
 -6٘ٙٛٓما بيف ) ياعاتُ ، تراوحت تشب  ُمفرداتٍ ( ٚعمى ىذا العامؿ ) عَ شبَّ : تَ الرابعُ  العامؿُ  -

(، ٕٖ.ٔ) الكمي، بجذر كامفٍ  التَّباُيف%( مف ٙٙٙ.ٖ) التَّباُيف (، وبمغت نسبةُ 6ٛ٘ٔٓ
المختمفة واالستمتاع بيا، مع  أوقاتو باألنشطةِ  ىذا العامؿ حوؿ شغؿِ  ُمفرداتوتدور 

 ،أكاَف في داخِؿ الجامعة أـ في خارِجيامارسة ىواياتو سواء استثمار وقت الفراغ في مُ 
دارتو( َجوَدةالباحثاف تسمية العامؿ ب ) لذلؾ اقترحَ   .شغؿ الوقت وا 
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 : امِلكياِس ثباُت

َـّ  ح، لمتَّحق ِؽ مف َثبات الِمقياس ةصفيَّ جزئة النِّ والتَّ  ي ألفا كرونباخطريقتَ  استخداـُ  ت  وُيوضِّ
 .جةِ ستخرَ المُ  باتثَّ الت ُمعاِمبل( قيـ ٙجدوؿ )

 (:8خذول )

ؼاِيال  انُ صفَُّت انخَّدِزئتٍ أنفا كشوَباخ، وطشَمخَ  باسخخذاوِ  انحُاة َخىَدةيمُاس  بَباث ث  ي 

ؼاِيم األبؼاد   و  باسخخذاو يؼادنت خخًاٌ انُ صفَُّت انخَّدِزئت كشوَباخأنفا  ي 

انحُاة األسشَت  َخىَدة 8

 االخخًاػَُّتو

85888 85888 

 85888 85888 تانَُّفسُ انحُاة َخىَدة 8

َساستو انخَّؼهُِى َخىَدة 8  85888 85888 انذ 

 85888 85888 شغم انىلج وإداسحه َخىَدة 8

مُاس ًِ  85888 85888 ككم ان

سواء لؤلبعاد  الثَّباتت ُمعاِمبل( إلى ارتفاع جميع ٙالواردة في جدوؿ ) النَّتائجُ  تشيرُ 
( بالنسبة 6ٜٛ٘ٓ–6ٜٕٜٓت ما بيف )تراوحَ  َحيثُ ؛ ككؿِّ  الحياة َجوَدةالفرعية أو لمقياس 

بطريقة  النِّصفيَّةسبة لمتجزئة ( بالنِّ 6ٜٖٚٓ-6ٜٓٓٓلطريقة ألفا كرونباخ، وتراوحت ما بيف )
 الحياة َجوَدةمقياس  ثَباتعمى  ا يبرىفُ عالية؛ ممَّ مرتفعة و  َثبات يا قيـُ جتماف، وجميعُ 

 ة.بأبعاده الفرعيَّ واستقرارِه 
َـّ  الِمقياس دؽِ مف صِ  لمتَّحق ؽِ : الِمقياس دؽُ صِ  وكيدي مف العاممي التَّ  التَّحميؿ إجراءُ  ت

ت التي أسفرَ ؾ بطريقة االحتماؿ األقصى وذل Amos23رجة الثانية، وذلؾ باستخداـ برنامج الدَّ 
(، بدرجات حرية 6ٖٕٜٗ)  ٕكا بمغت قيمةُ  َحيثُ عمى العامؿ العاـ،  الِمقياسأبعاد  عِ عف تشب  

 النَّموَذجطابقة البيانات مع مُ  َجوَدةعمى  ُيوكِّدا ، ممَّ ِإحصاِئي ا َدالَّةوىي قيمة غير  (،ٕ)
حقترح، المُ   ُمتغيِّراتوكيدي لمالعاممي التَّ  التَّحميؿخطيطي لنموذج سار التَّ ( المَ ٕشكؿ ) وُيوضِّ

 .الحياةِ  َجوَدةعمى مقياس  ت بالعامؿ الكامفِ عَ التي تشبَّ 
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 الحياة َجوَدةوكيدي لمقياس العاممي التَّ  التَّحميؿ(: نموذج ٕشكؿ )
Chi-Square=9,432; Df= 2 

 َحيثُ طابقة كانت في المدى المثالي ليا حسف المُ  ُمؤشِّرات يـَ قِ  ( أفَّ ٕمف شكؿ ) َيتَِّضح
 TLI، وقيمة )GFI (ٓ6ٜٜٗت قيمة ، كما بمغَ َدالَّة( وىي قيمة غير 6ٖٕٜٗ) ٕكا غت قيمةُ بمَ 
بالعامؿ العاـ،  الِمقياسجميع أبعاد  عُ شب  تَ  َيتَِّضح(؛ كما 6ٜٜٙٓ) NFI(، وقيمة 6ٜٛٗٓ)

سالفة  النَّتائج َضوء، وفي ِإحصاِئي ا َدالَّة(، وىي قيـ 6ٜٛٓ-6ٛٔٓيا بيف )ت قيمتُ تراوحَ  َحيثُ 
 َجوَدةالبنائي لمقياس  دؽصِّ دليبًل عمى ال ـَ العاممي التوكيدي قدَّ  التَّحميؿ أفَّ  َيتَِّضحكر الذِّ 

 .الحياة
 الِمقياس ت درجاتُ ، وتراوحَ ( عبارةً ٖٙفي صورتو النيائية مف ) الِمقياُس  فَ وَّ كَ تَ  وبذلؾ  

سرية الحياة األُ  َجوَدةُ  :ىيو  ،ةأبعاد فرعيَّ  أربعةعة عمى وزَّ مُ  درجةً  ٓٛٔ -ٖٙما بيف 
 ٔٔ) ةالنَّفسي الحياة َجوَدةُ (، اتٍ عبار  ٛ) الدَِّراسةو  التَّعِميـ َجوَدةُ (، عباراتٍ  ٓٔ) االجتماعيَّةو 

دارتو َجوَدة(، عبارةً  ـ  (اتٍ عبار  ٚ) شغؿ الوقت وا  يا باختيار إجابة واحدة مف ناإلجابة ع ، ويت
( ال يحدث مطمًقاا، نادرً  ا، يحدثُ أحيانً  ا، يحدثُ كثيرً  ثُ ا، يحدُ دائمً  ثُ )يحدُ  ، وىيبدائؿَ  خمسةِ 
 عِ مت  رتفعة إلى تَ الدرجات المُ  ُتشيرُ  َحيثُ ب ، واليعمى التَّ  (ٔ/ ٕ/ ٖ/ ٗ/ ٘) درجات تأخذُ 

ب ت الحياة، وتمَّ  َجوَدةية إلى انخفاض تدنِّ رجات المُ حياة مرتفعة، وُتشير الدَّ  َجوَدةب الط بلَّ
 ةُ والمرغوبيَّ  يا البساطةُ وعي في صياغتِ ة، ورُ بصورة إيجابيَّ  الِمقياس ُمفردات صياغةُ 

 .االجتماعيَّةُ 
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 (:الباحجنِي )إعداُد التَّدِزييبُّ الَبسَىاَمُج

بُ  يحتاجُ     والمنزؿ المدرسة داخؿِ في يـ َميارات لتطوير مناسبة فرصٍ  إلى فَ والَمكُفوفُ  الط بلَّ
التي يحتاجوف  َمياراتومف ال ،مع إعاقتيـ التَّواُفؽؼ و مف أجؿ التكي   ككؿ   ُمْجَتمعالوالجامعة و 

 َمياراتيـ بعض الكسبُ التي تُ  دخبلتوالتَّ  جُ رامَ البَ  تصبحُ  لذلؾ فقد ،الَمصير َتقِرير َمياراتُ إلييا 
 .(Cmar & Markoski, 2019) الَمصير َتقِرير َميارات لتعميـ واعدةً  فرصةً 

 فييا اإلنسافُ  يترؾُ  َحيثُ ، ياكمِّ الشَّخص انتقالية في حياة  الجامعية مرحمةً  المرحمةُ  وُتعد    
المخاطرة  ، وتكوف لو حريةُ جديدةً  ى مسؤولياتٍ تولَّ  يَ ستقبًل ا مُ خصً االعتماد عمى غيره ليصبح شَ 

 الشَّخصبقدرة  وىو ما يعرؼُ  ،فاع عف نفسو وعف حقوقوا عمى الدِّ قادرً  واالختيار، ويصبحُ 
 بممارسة ليـ تسمح التي الخيارات خاذاتِّ  عمى اأَلشَخاص مصيره، وىي قدرة َتقِريرعمى 

ة السيطرة عمى حياتيـ  َمياراتال واكتساب إلييا يطمحوف التي األىداؼ لتحقيؽ الخاصَّ
مف  الَمصير َتقِريرعمى  القدرةُ  ، َوُتَعد  ُمْجَتمعال في واليادفة لممشاركة الكاممة البلزمة والموارد

موك مف زيجٌ مَ  فيي درات الميمة لمشخص الكفيؼ،القُ  لمشخص  تسمح التي والقيـ يَّاتالس 
ة حياتو في ومسؤولية بنشاط والمشاركة يختارىا التي رؽبالط   رغباتو بتحقيؽ كما  ،الخاصَّ
 &Morganحديخاطرة والتَّ المُ  رصوفُ  بالحرية الش عورو  فرصة إلقامة العبلقات لديو تجعؿُ 

McNamara, 2002).) 
الثقافة في تعريفو بصورة  ُتؤثِّرقافية التي مف المصطمحات الثَّ  الَمصير َتقِرير مصطمحُ  وُيَعد    

 كبيرة.
 واألقراف األسرة وأفراد ينييفالمَ  مساعدةُ  اإلعاَقة َذويالخدمات لؤلشخاص  ميقدِّ لمُ  مكفُ ويُ   

 ويمكفُ  ،يفَ الَمكُفوف اأَلشَخاص مع اليومية تفاعبلتيـ في الَمصير َتقِرير مفيـو عمى نشرِ 
مة قدَّ المُ  المختمفة مف األنشطة األنواع مف خبلؿ الَمصير َتقِرير حوؿ معموماتتضميف 
 تقديـ أو عند اآلباء، أو مع المينييف واالجتماعات التَّدِريب جبرامَ  في ذلؾ بما ،لممكفوفيفَ 

 يمكفُ  فمثبًل  ،الَمصير َتقِرير َميارات لمناقشة فرصةً  تفاعؿٍ  أي   رُ يوفِّ  ة، فقداإلعبلميَّ  المواد
 لقيادة أبنائيـ دعـ عمى اآلباء وتشجيع تقديمي، عرضٍ  مف كجزء القرار خاذاتِّ  َأىميَّة إدراجُ 

 (.(Morgan& McNamara, 2002 بيـ الخاص ة الفرديةالتَّرَبويّ الخطة  اجتماع
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ِقيفَ  َلَدى الَمصير َتقِريرالقدرة عمى  طُ َترتَّبكما    الحياة لدييـ،  َجوَدةا با وثيقً اطً ُرَتبا ابصري   الُمعوَّ
دت نتائج أكَّ  َحيثُ الحياة،  َجوَدة ُمستوى مصيره زادَ  َتقِريرعمى  الشَّخص ما زادت قدرةُ مَّ أي كُ 
 الحياة. َجوَدةو  الَمصير َتقِرير بيف ةطرديَّ  وجود عبلقة .Bölenius, et al( 2019) ِدراسة
 رصٍ يحتاجوف إلى فُ  اإلعاَقة َذويباب الشَّ  فاده أفَّ عمى افتراض مُ  الَبرَناَمجُ ويقـو      

 ا، إذا أرادوا أف يصبحوا أفرادً در اإلمكافِ قَ  ستقؿ  مُ  دائيا بشكؿٍ ة، وأَ لممشاركة في األنشطة اليوميَّ 
 يـ.بأنفسِ  مستقميفَ 

 :ِجسىاَملَبِل العاُو ُفاهلَد

 َلَدى الحياة َجوَدة َتحِسيفو  الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَيةالحالي إلى  يالتَّدِريب الَبرَناَمجُ  ييدؼُ   
بمف  َعيَِّنةٍ   . يفَ الَمكُفوفالجامعة  ُطبلَّ

 :ِجللربىاَم ُةاإلجسائيَّ األهداُف

 اآلتي: في جِ اإلجرائية لمبرنامَ  األىداؼُ  َتَتَمثَّؿ  
 .ةالتَّجريبي المجموعة وأعضاء الباحث بيف عارؼُ التَّ  -
 .بيا االلتزاـ ينبغي التي اتالتَّعِميمو  وأنشطتو، وأىميتو الَبرَناَمج بأىداؼ عريؼُ التَّ  -
وأىميتيا بالنسبة لؤلشخاص  الَمصير َتقِرير َمياراتة بالتَّجريبيأعضاء المجموعة  تعريؼُ  -

 .يفَ الَمكُفوف

 .وأبعادىا وأىميتيا بالنسبة لئلنساف الحياة َجوَدةة بالتَّجريبي المجموعة أعضاء تعريؼُ  -
 َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َميارات بيف تبادلةالمُ  بالعبلقة ةالتَّجريبي المجموعة أعضاء تعريؼُ  -

 .الحياة

 ي األىداؼ.ة عمى ميارة تحدِّ التَّجريبيَّ أعضاء المجموعة  تدريبُ  -

 .االستقبلؿ َمياراتة عمى التَّجريبيَّ أعضاء المجموعة  تدريبُ  -

 .النَّفسيالتمكيف  َمياراتة عمى التَّجريبيأعضاء المجموعة  تدريبُ  -

 ة عمى تنظيـ ذاتيـ.التَّجريبيأعضاء المجموعة  تدريبُ   -

 المشكمة. حؿِّ  َمياراتة عمى التَّجريبيأعضاء المجموعة  تدريبٌ  -

 .الذَّاتفاع عف الدِّ  َمياراتة عمى التَّجريبيأعضاء المجموعة  تدريبُ  -

 االختيار. َمياراتة عمى التَّجريبيأعضاء المجموعة  تدريبُ  -

 .الذَّاتب الَوْعي َمياراتة عمى التَّجريبيأعضاء المجموعة  تدريبُ  -
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 تخطي العقبات. َمياراتة عمى التَّجريبيأعضاء المجموعة  تدريبُ  -

 اتخاذ القرار. َمياراتة عمى التَّجريبيأعضاء المجموعة  تدريبُ  -

 االجتماعيَّةالحياة األسرية و  َجوَدة َتحِسيفة عمى التَّجريبيأعضاء المجموعة  تدريبُ  -
 .ةالنَّفسيو 

 .الدَِّراسيَّةالحياة  َجوَدة َتحِسيفة عمى التَّجريبيأعضاء المجموعة  تدريبُ  -

 ة عمى إدارة وقت الفراغ.التَّجريبيأعضاء المجموعة  تدريبُ  -
 :الَبسَىاَمجإعداد  مصادُز

َـّ  -  الحالي. الَبرَناَمجفي إعداد  ِدراسةلم النََّظِريإلى اإلطار  االستنادُ  ت

َـّ  - الحياة  َجوَدة َتحِسيفات ليَّ نت بعض الفنِّ التي تضمَّ  الدِّرَاَساتإلى بعض  االستنادُ  كما ت
 & Wehmeyer ِدراسةُ  الدِّرَاَساتومف ىذه  يفَ الَمكُفوف َلَدى الَمصير َتقِرير َمياراتو 

Schalock (2001)  ِدراسةوKordestani, Daneshfar & Roustaee (2014) ، 
 Šarlija & Benjak (2016) ِدراسة، و Falahaty, Cheong & Isa (2015)ِدراسةو 

Vuletic،  ِدراسةو Trigueros, Aguilar-Parra, López-Liria & Rocamora (2019) ،
 .Curryer, Stancliffe, Wiese & Dew (2020) ِدراسةو 

 :الَبسَىاَمِجً ِم فُةهَدسَتامُل ئُةالِف

بُ    ، الَمصير َتقِرير َمياراتي الذيف يعانوف مف تدنِّ  يفَ الَمكُفوفة مف المرحمة الجامعيَّ  ُطبلَّ
 لدييـ. الحياة َجوَدة ُمستوىى دنِّ وتَ 

 :الَبسَىاَمج سُسُأ

 َلَدىالحياة  َجوَدة َتحِسيفو  الَمصير َتقِرير َميارات َتحِسيفِ لِ  الُمعد   يالتَّدِريب الَبرَناَمجُ  استندَ 
ب َـّ سس منياعمى مجموعة مف األُ  يفَ الَمكُفوفالجامعة  ُطبلَّ  ةالنََّظِرياالستفادة مف  ، كما ت

األساسية  َمياراتحددت ال َحيثُ  Wehmeyer (2003) وضعيا التي الَمصير َتقِريرالوظيفية ل
 خاذ القرار وحؿ المشكبلت.في اتِّ  َتمثَّمتالتي سيتـ تنميتيا والتي 

 فينا يلي:  َتَتَنجَّلو سس العامة:اأُل

ب جميػػػعَ  إفَّ  - بُ متسػػػاووف فػػػي الحقػػػوؽ، لػػػذلؾ فػػػ الط ػػػبلَّ فػػػي  ليػػػـ الحػػػؽ   فَ والَمكُفوفُػػػ الط بلَّ
 ة واإلرشادية مف أجؿ إعدادىـ لمحياة.التَّرَبويّ الخدمات 
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بَ  إفَّ  - يحتاجوف إلي إتاحة الفرص مف أجؿ التقدـ والوصوؿ إلػي مسػتويات  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
 أقرانيـ العادييف.

 َجػوَدة َتحِسػيفو  الَمصػير َتقِريػر َميػارات َتنمَيػةالجامعي في أمس الحاجػة إلػي  ُمْجَتمعال إفَّ  -
بلجميع  الحياة بُ وال سيما  الط بلَّ  .فَ والَمكُفوفُ  الط بلَّ

 ة:التَّسَبوّيو ةاليَّفسيَّ سُساأُل

بَ  فَّ إِ  - بليـ خصائص واحتياجات تتشابو مع  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ العػادييف، وفػي نفػس  الط بلَّ
عمػى  تُػؤثِّرـ في حاجة إلي إشباع ىذه االحتياجات حتػي ال يُ الوقت تختمؼ عنيـ، لذلؾ فَ 

 استقبلليتيـ.

بَ إف  - التػي  سػِتراِتيجيَّاتىـ باألنشػطة والفنيػات واالفي حاجة إلي مف يمػد   يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
 ة.بلـؤ مع الحياة الجامعيَّ يـ وتساعدىـ عمي التَّ تدعمُ 

بَ إف  - الُمسػندة إلػييـ مػف أجػؿ إنجػاز األعمػاؿ  يحتػاجوف إلػي وقػت كػاؼٍ  يفَ الَمكفُػوف الط بلَّ
 ة.باستقبلليَّ 

 : االجتناعيَّة سُساأُل

بمراعاة اشتراؾ  االجتمػاعي لػدييـ  التَّفاُعػؿ فِ يسػحْ في األنشطة مػف أجػؿ تَ  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
 عبير عف مشاعرىـ واحتياجاتيـ. ومساعدتيـ في التَّ 

  :ُةامُلسَتِخَدم اُتيَّيِّالَف

ظر عف جميع البشر بغض النَّ  َلَدىواحدة  ةً نفسيَّ  نيةً بِ  ؿُ مثِّ تُ  الَمصير َتقِرير َمياراتلكوف نظرًا 
االستفادة  و يمكفُ (،  فإنَّ Argyropoulos & Thymakis, 2018الجنس ) وأرؽ أو العِ  اإلعاَقة
بعامة مع  بصفةٍ  الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَيةة في الُمسَتْخَدمات مف الفنيَّ   يفَ الَمكُفوف الط بلَّ

 ، وىي: الفنِّيَّاتعمى مجموعة مف  يالتَّدِريب الَبرَناَمج استندَ  وقد
 الػتَّعم ـة المعرفية، تعتمد عمي عنصػر : أسموب مف األساليب اإلرشاديَّ Lectureحاضرة المُ  -

عادة  ات اتِّجاىػة تيػدؼ إلػي إحػداث تغييػر فػي ويتخمميا ويمييػا مناقشػات جماعيَّػ التَّعم ـوا 
معارفيـ، واكتسابيـ خبرات مختمفة في شػتي مجػاالت الحيػاة )زىػراف،  َتنمَيةالمجموعة، و 

ٜٜٔٛ :ٖٖٓ  .) 



 م0205( 51) -0ج-عدد مايو                               ...           الَمِصيرِ  تَقرِيرِ  َمَهارَاتِ  تَنمَيةِ  ِفي َتدريِبي بَرنَاَمج فَ َعاليَّة  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 888 - 

ـ   ىحدَ : إِ Group Discussionsة الجماعيَّ  المناقشاتُ  - مػف  طػرؽ اإلرشػاد الجمعػي التػي يػت
وسػػيمة أكثػػر فعاليػػة مػػف  المناقشػػةُ  ؿ اآلراء واألفكػػار بشػػأف موضػػوع مػػا، وُتعػػد  خبلىػػا تبػػادُ 

 يشػترؾ فيػو كػؿ   ؿَ دخ  التَّػ د عمػي أفَّ رؽ الفردية في تغييػر سػموؾ المجموعػة، وىػي تؤكِّػالط  
 .(Carr, 2012, 540ظاـ االجتماعي)األفراد الفاعميف في النِّ 

مػػف  الطَّالػػبـ فػػي بعػػض سػػموكيات ـ لمػػتحك  سػػتخدَ يُ  : أسػػموبُ Feedbackاجعػػة الرَّ  غذيػػةُ التَّ  -
ػػموكبط معػػدؿ حػدوثيا مثػؿ أجػؿ َضػ ة، ويحػػدث ذلػؾ مػف خػػبلؿ الحركيػة أو المعرفيَّػ يَّاتالس 

 (.Krapp 929 ,2007 ,اتو )لتصحيح مسار بعض سموكيَّ  الطَّالبقؿ المعمومات إلي نَ 
 –مػف خبلليػا  -تتػألؼ مػف خطػوات نحػاوؿ  : عمميػةٌ Problem – Solvingالمشكمة  حؿ   -

ػنتغمَّ  بإتباع طريقة الخطوة خطوة أفْ  عوبات، وأف نتوصػؿ إلػي نتيجػة، أو حػؿ ب عمػي الص 
ميػػا كاالسػػتدالؿ، والتفكيػػر االبتكػػاري، ومازالػػت عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ الوظػػائؼ العقميػػة العُ 

يا وىػي التػي عرَضػ ،ـىا أربعة صادقة حتي اليو طوات التفكير في المشكمة وحميا وعددُ خُ 
بالمشػكمة، أو  الش ػعورافعية، أو وىي الدَّ  How We Think"ديوي" في كتابو كيؼ نفكر؟ 

 الفُػُروضتقريبيػة، واختبػار  ، أو تقػديـ حمػوؿٍ الفُػُروضحدي وتحديػد المشػكمة، وفػرض التَّ 
 (.  ٕٛٛ :ٕٗٓٓ ،مف صحتيا وخطئيا )سميماف التَّحق ؽو 

ات العػػػبلج المعرفػػػي فنيَّػػػ ىحػػػدَ : إِ Cognitive Reconstructionالبنػػػاء المعرفػػػي  إعػػػادةُ  -
عػف  الشَّػخصيػا نُ ة التي يكوِّ ة والبلمنطقيَّ عتقدات البلعقبلنيَّ ي تيدؼ إلي تعديؿ المُ الس موك

مػع الواقػع الحقيقػي،  فػؽُ تَّ عتقػدات عقبلنيػة منطقيػة تَ ذاتو وعف اآلخريف، وتحويميا إلػي مُ 
 وعبلقتو باآلخريف. الشَّخصعمي أداء  ُتؤثِّرحتى ال 

ف االنفعػالي فػي كػوِّ ـ مػع المُ التػي ُتسػتخدَ  الفنِّيَّػاتف ِمػ د  ُتَعػ Role Play :عػب األدوارلَ  ةُ نيَّػفَ  -
ػػػموكعرفػػػي العػػػبلج المَ  الفرصػػػة لمتنفػػػيس االنفعػػػالي وتفريػػػغ  ةُ ىػػػذه الفنيَّػػػ تتػػػيحُ  ي، إذْ الس 

ـ  حنات والرَّ الش ػػ  ذلػػػؾ مػػف خػػػبلؿ تمثيػػؿ سػػػموؾ أو موقػػػؼٍ  غبػػػات الظػػاىرة والمكبوتػػػة، ويػػت
رؼ اآلخػر مػف عالج بدور الطَّػالمُ  يقوـَ  عمى أفْ  ،بالفعؿِ  و يحدثُ كما لو أنَّ  فٍ عيَّ اجتماعي مُ 
َـّ الػػػدَّ  لعػػػبُ  رُ ويتكػػػرَّ  ،والحػػػوار والمناقشػػػة التَّفاُعػػػؿ ػػػموؾ ـُ تعم ػػػ ور حتػػػى يػػػت المرغػػػوب  الس 
 (.ٕٕٚ: ٕٓٓٓ)شقير،

 ىذا تغيير بيدؼ الخاص ولسموكِ  الشَّخص تسجيؿوىي عبارة عف : يَّةالذَّات المراقبةُ  -

 .اأَلشَخاص سموؾ تعديؿ في ةالُمسَتْخَدم األساليب ىحدَ إِ  وىي الس موؾ
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بيتدرب  ةٌ : استراتيجيَّ Self - Regulation الذَّات تنظيـُ  - ـ في مف خبلليا عمي التحك   الط بلَّ
راقبة ه، ومُ نجازِ خطيط مف أجؿ إِ اليدؼ، والتَّ مارسات مف قبيؿ تحديد بعض األنشطة والمُ 

ب ، وىي تساعدُ الذَّات، وتقييـ الذَّات  Reynolds) الُمسندة إلييـياـ عمي أداء المَ  الط بلَّ

2007, Janzen-& Fletcher .) 
 التي يقـو مف خبلليػا األفػرادُ  يَّةالس موك الفنِّيَّات ىحدَ : إِ Home Works ةُ المنزليَّ  الواجباتُ  -

فػػي  وىػػي تفيػػدُ  ،داخػػؿ المنػػزؿفػػي وا عميػػو بُ رَّ دَ مارسػػة مػػا تَػػبمُ  الَبرَنػػاَمجالمشػػاركوف فػػي 
 .رشدِ ىـ عمي المُ مف اعتمادِ  ؿُ قمِّ ة وتُ المسؤوليَّ  ؿِ حم  درة عمي تَ القُ  الَبرَناَمجاكتساب أفراد 

 .دقيقةً  ٜٓمسة الجَ  زمفُ  : بمغَ ةِ مسَ الجَ  زمفُ 
 :الَبسَىاَمِج جلساُت

 ( 8خذول )

  انبَشََاَيح خهساث  

 تِ هسَ اندَ  سلى  

 هاوػُىاَ  
َّاث   انَدْهَستِ  أهذف   ً سخَْخَذي انفُُ   تان

 األونً انَدْهَست  

 ف()حؼاس  

ف بٍُ انباحث وأػضاء انًدًىػت ؼاس  انخَّ 

 ت2انخَّدشَبُ

وأهًُخه وأَشطخه،  انبَشََاَيحؼشَف بأهذاف انخَّ 

 اث انخٍ َُبغٍ االنخزاو بها2انخَّؼهًُِو

انًحاضشة، وانًُالشت، 

 انىاخب انًُزنٍ

 انثاَُت انَدْهَست  

ًَصُش حَمِشَش)  (ان

هاساثت بانخَّدشَبُأػضاء انًدًىػت  حؼشَف   ًَ 

ًَصُش حَمِشَش وأهًُخها بانُسبت نألشخاص  ان

كف ىف ًَ ٍَ ان ُ2 

 

انًحاضشة، وانًُالشت، 

وانىاخب انًُزنٍ، 

 انخغزَت انشاخؼت

 انثانثت انَدْهَست  

 انحُاة( َخىَدة)

 َدىَدةت بانخَّدشَبُحؼشَف أػضاء انًدًىػت 

 انحُاة وأبؼادها وأهًُخها بانُسبت نإلَسا2ٌ

انًحاضشة، وانًُالشت، 

انخغزَت انشاخؼت، 

 وانىاخب انًُزنٍ

 انشابؼت انَدْهَست  

)انؼاللت انًخبادنت 

 َيهاساثبٍُ 

ًَصُش حَمِشَش  ان

 انحُاة( َخىَدةو

ت بانؼاللت انخَّدشَبُحؼشَف أػضاء انًدًىػت 

  ً ًَصُش حَمِشَش َيهاساثخبادنت بٍُ ان  َخىَدةو ان

 انحُاة2

انًحاضشة، وانًُالشت، 

انخغزَت انشاخؼت، 

 وانىاخب انًُزنٍ

 انخايست انَدْهَست

 َيهاساث)

 االسخمالل(

 

ت ػهً يهاسة انخَّدشَبُأػضاء انًدًىػت  حذسَب  

 ححذَذ األهذاف2

ت ػهً انخَّدشَبُحذسَب أػضاء انًدًىػت 

 االسخمالل2 َيهاساث

حم انًشكهت، انخغزَت 

انشاخؼت، انىاخب 

 انًُزنٍ

 انسادست انَدْهَست  

انخًكٍُ  َيهاساث)

 (انَُّفسٍ

ت ػهً انخَّدشَبُأػضاء انًدًىػت  حذسَب  

 2انَُّفسٍانخًكٍُ  َيهاساث

 

انًشكهت،  حم  

حُظُى  اسخِشاحُِدَُّاث

، انخغزَت انشاخؼت، انزَّاث
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نؼب انذوس، انىاخب  

 انًُزنٍ

انسابؼت  انَدْهَست  

حُظُى  َيهاساث)

 (انزَّاث

ت ػهً حُظُى انخَّدشَبُأػضاء انًدًىػت  حذسَب  

 راحهى2

 

حُظُى  اسخِشاحُِدَُّاث

 ، انىاخب انًُزنٍانزَّاث

 انثايُت انَدْهَست  

انذفاع  َيهاساث)

 (انزَّاثػٍ 

ت ػهً انخَّدشَبُحذسَب أػضاء انًدًىػت 

 2انزَّاثانذفاع ػٍ  َيهاساث

 

نؼب انذوس، حم انًشكهت، 

 انخغزَت انًشحذة

انخاسؼت  انَدْهَست  

 َيهاساث)

 االخخُاس(

 

ت ػهً انخَّدشَبُحذسَب أػضاء انًدًىػت 

 االخخُاس2 َيهاساث

 

حم انًشكهت، وانخغزَت 

 انزَّاثانشاخؼت، يشالبت 

انؼاششة  انَدْهَست  

ٍ خط  حَ  َيهاساث)

 انؼمباث(

 

ت ػهً انخَّدشَبُحذسَب أػضاء انًدًىػت 

 حخطٍ انؼمباث2 َيهاساث

حم انًشكهت، يشالبت 

، انزَّاث، حمُُى انزَّاث

، انخغزَت انزَّاث حَؼِزَز

 انشاخؼت

انحادَت  انَدْهَست  

 َيهاساثػشش )

 (انزَّاثب انَىْػٍ

ت ػهً انخَّدشَبُحذسَب أػضاء انًدًىػت 

 2انزَّاثب انَىْػٍ َيهاساث

 

حم انًشكهت، انخغزَت 

 انًشحذة

انثاَُت  انَدْهَست  

 َيهاساثػشش)

 خار انمشاس(اح  

ت ػهً انخَّدشَبُحذسَب أػضاء انًدًىػت 

 احخار انمشاس2 َيهاساث

 

انًشكهت، انًحاضشة  حم  

وانًُالشت، وإػادة انبُاء 

 انًؼشفٍ، نؼب انذوس

انثانثت  انَدْهَست

ػشش وانشابؼت 

 َخىَدةػشش)

 انحُاة(

ت ػهً انخَّدشَبُأػضاء انًدًىػت  حذسَب  

 االخخًاػَُّتانحُاة األسشَت و َخىَدة حَحِسٍُ

 2تانَُّفسُو

ت ػهً انخَّدشَبُأػضاء انًدًىػت  حذسَب  

َساسَُّتانحُاة  َخىَدة حَحِسٍُ  2انذ 

 

انًحاضشة وانًُالشت، 

انخغزَت انشاخؼت، انىاخب 

 انًُزنٍ

انخايست  انَدْهَست

ػشش )إداسة ولج 

 انفشاؽ(

ت ػهً إداسة انخَّدشَبُحذسَب أػضاء انًدًىػت 

 ولج انفشاؽ

انًحاضشة وانًُالشت، 

انخغزَت انشاخؼت، انىاخب 

 انًُزنٍ

انسادست  انَدْهَست  

ػشش)خهست 

 خخايُت(

، وإخشاء انخمُُى انبؼذٌ، وححذَذ انبَشََاَيححمُُى 

 2انخَّخَب ؼٍيىػذ انخمُُى 
 انًُالشت، وانحىاس

 :الَبسَىاَمجطبيل َت أسلوُب

 ة حسب اليدؼ مف كؿِّ بيف الجمسات الفردية والجمسات الجماعيَّ  الَبرَناَمج عت جمساتُ تنوَّ 
 .ا لمدة ثمانية أسابيعَ أسبوعي   ة، بواقع جمستيفِ الُمسَتْخَدم الفنِّيَّاتمسة وطبيعة جَ 
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 :الَبسَىاَمجكويه َت إجساءاُت

َـّ   اآلتية: رؽِ بالط   الَبرَناَمج تقويـُ  ت
َـّ  -ٔ حةتخصصيف في جموعة مف المُ بؿ مَ مف قِ  الَبرَناَمج حكيـُ تَ  ت فس وعمـ النَّ  ةالنَّفسي الصِّ

ة التَّربيةو  َـّ  الخاصَّ ُصوتخَ المُ  وُ حَ ما اقترَ  تعديؿُ  وت  .فَ صِّ

َـّ  َحيثُ ة التَّجريبيعدي لممجموعة والبَ  الَقبميقويـ التَّ  -ٕ ة بعد التَّجريبيالمجموعة  تقويـُ  ت
 .الَبرَناَمجاالنتياء مف تطبيؽ 

َـّ   .الَبرَناَمجمسات جَ  مف انتياءِ  بعد شيرٍ  الَبرَناَمجمف فعالية  التَّحق ؽ ت
 الدَِّزاسة تيفيِر إجساءاُت

بالتي تناولت  ةالنََّظِري اأُلُطرعمى  االطِّبلع -ٔ عمى  التَّعر ؼو  يفَ الَمكُفوفالجامعة مف  ُطبلَّ
َـّ  َـّ احتياجاتيـ، ومف ثَ   يا.ُمتغيِّراتعمى  التَّعر ؼو  الدِّرَاسةإلى مشكمة  ؿُ وص  التَّ  ت

(، الباحثيفِ  )إعدادُ  الَمصير َتقِرير َمياراتفي مقياس  َتمثَّمت، والتي الدَِّراسةأدوات  تحديدُ  -ٕ
 .يالتَّدِريب الَبرَناَمج(، الباحثيفِ  )إعدادُ  الحياة َجوَدةمقياس 

 ةٍ أوليَّ  َعيَِّنةٍ مف خبلؿ تطبيقيا عمى  الدَِّراسةمف الخصائص السيكومترية ألدوات  التَّحق ؽُ  -ٖ
بمف  ا( طالبً ٙٓٔة قواميا )األساسيَّ  الدِّرَاسة َعيَِّنةمف غير  ، الممؾ خالد تيجامع ُطبلَّ

 .السعودية الَعربيَّةبالمممكة واإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية 

بٍ ( ٜاألساسية وقواميا ) الدَِّراسة َعيَِّنة تحديدُ  -ٗ مف الذيف حصموا عمى  يفَ الَمكُفوفمف  ُطبلَّ
 .الحياة َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َمياراتقياسي ية في مِ تدنِّ درجات مُ 

َـّ  -٘ َـّ التَّجريبيَّ  الدِّرَاسة َعيَِّنةِ عمى  يالتَّدِريب الَبرَناَمجتطبيؽ  ت  ة، وبعد االنتياء مف ذلؾ ت
 .الَبرَناَمجة مف فعاليَّ  لمتَّحق ؽِ خرى مرة أُ  الدِّرَاسةأدوات  تطبيؽُ 

َـّ  -ٙ مف استمرارية  لمتَّحق ؽِ ( التََّتب عي)التقويـ  شيرٍ  روربعد مُ  الدَِّراسةي قياسَ مِ  تطبيؽُ  ت
 .الَبرَناَمجة فعاليَّ 

َـّ  -ٚ  .َعيَِّنةوخصائص ال الدِّرَاسةفروض  َضوءة في ت اإلحصائيَّ التَّحميبل إجراءُ  ت

 .ايفي  وكَ  اي  مِّ كَ  الدِّرَاسةنتائج  استقراءُ  -ٛ

َـّ وَ  -ٜ َـّ الخروج ، وكذلؾ ةِ طبيقيَّ وصيات التَّ مف التَّ  بمجموعةٍ  ما سبؽَ  في َضوءِ  روجُ الخُ  ت ت
 .الدِّرَاسةِ  ُمتغيِّراتطة بُرَتبقترحة المالمُ  ف البحوثِ مِ  عددٍ بِ 
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 هاومياقصُت الدَِّزاسِة ىتائُج

 ُرَتبذات داللة إحصائية بيف متوسطي  ُفُروؽ ُتوَجدُ و: ؿ ونص  رض األوَّ الفَ  نتائجُ 
 َتقِرير َمياراتوالبعدي عمى مقياس  الَقبمي ة في القياسيفِ التَّجريبيَّ درجات أفراد المجموعة 

 .عديطبيؽ البَ التَّ  اتِّجاهوذلؾ في  الَمصير
َـّ مف صِ  لمتَّحق ؽِ  البيانات بواسطة اختبار ويمكوكسوف لحساب  تحميؿُ  حة الفرض ت

ة في التَّجريبيجموعة درجات أفراد المَ  ُرَتببيف متوسطات  ُفُروؽ( ومستويات داللتيا لمzقيمة )
 ( نتائج ذلؾٛجدوؿ ) وُيوضِّحعدي والبَ  الَقبمي القياسيفِ 

 ( 8خذول )

وق( ويسخىَاث دالنخها نهzلُى ) ٍِ  ف ش  ًَصُش حَمِشَش َيهاساثوانبؼذٌ ػهً يمُاس  انمَبهٍ بٍُ انخطبُمُ  ان

حَب األبؼاد    ٌ انش 
يخىسظ 

حَب  انش 

 يدًىع  

حَب  انش 
 (zلًُت )

 ي سخىي

 انذالنت

 االْسخِمالنَُّت

 

حَب انسانبت انش   8 8588 8588 

85888 

ػُذ  َدانَّت

 ي سخىي

8588 

حَب  انش 

ىَخبَتان  ً  
8 8588 88588 

   8 انًخؼادنت

   8 انًدًىع

ًكٍُ انخَّ 

 انَُّفسٍ

 

حَب انسانبت انش   8 8588 8588 

85888 

ػُذ  َدانَّت

 ي سخىي

8588 

حَب  انش 

ىَخبَتان  ً  
8 8588 88588 

   8 انًخؼادنت

   8 انًدًىع

انزَّاثحُظُى   

حَب انسانبت انش   8 8588 8588 

85888 

ػُذ  َدانَّت

 ي سخىي

8588 

حَب  انش 

ىَخبَتان  ً  
8 8588 88588 

   8 انًخؼادنت

   8 انًدًىع

انزَّاثححمُك   

حَب انسانبت انش   8 8588 8588 

85888 

ػُذ  َدانَّت

 ي سخىي

8588 

حَب  انش 

ىَخبَتان  ً  
8 8588 88588 

   8 انًخؼادنت

   8 انًدًىع

هَُّتانذسخت ان ك   

حَب انسانبت انش   8 8588 8588 

85888 

ػُذ  َدانَّت

 ي سخىي

8588 

حَب  انش 

ىَخبَتان  ً  
8 8588 88588 

   8 انًخؼادنت

   8 انًدًىع
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(، 6ٓٔٓ) ُمستوىعند  َدالَّة( z) قيـَ  ( أفَّ ٛالواردة في جدوؿ ) النَّتائجمف  َيتَِّضحُ 
عمى  ُيوكِّد، مما الَبعِديطبيؽ التَّ  اتِّجاه(، وذلؾ في 6ٜٖٕٚ -6ٕٙٙٛت بيف )تراوحَ  َحيثُ 

َـّ  الَبرَناَمجفعالية   َتقِرير َميارات َتنمَيةة في التَّجريبيتطبيقو عمى أفراد المجموعة  الذي ت
 .الَمصير
درجات أفراد  ُرَتبذات داللة إحصائية بيف متوسطي  ُفُروؽ ُتوَجدُ و: الفرض الثاني ونص   نتائجُ 

 اتِّجاهوذلؾ في  الحياة َجوَدةعمى مقياس  الَبعِديو  الَقبمي ة في القياسيفِ التَّجريبيَّ المجموعة 
 .الَبعِدي التَّطِبيؽ

َـّ  لمتَّحق ؽِ  البيانات بواسطة اختبار ويمكوكسوف لحساب  تحميؿُ  مف صحة الفرض ت
ة في التَّجريبيدرجات أفراد المجموعة  ُرَتببيف متوسطات  ُفُروؽ( ومستويات داللتيا لمzقيمة )

حُ  الَبعِديو  الَقبمي القياسيفِ   ( نتائج ذلؾٜجدوؿ ) وُيوضِّ
 (8خذول )

وق( ويسخىَاث دالنخها نهzلُى )   انحُاة َخىَدةػهً يمُاس  انبَؼِذٌو انمَبهٍٍُ انخَّطبُِمبٍُ  ف ش 

حَب األبؼاد    ٌ انش 
 يخىسظ  
حَب  انش 

يدًىع 
حَب  انش 

 (zلًُت )
 ي سخىي
 انذالنت

انحُاة األسشَت  َخىَدة  
 االخخًاػَُّتو

حَب انسانبت انش   8 8588 8588 

-82888 
 

ػُذ  َدانَّت
 ي سخىي
8588 

حَب ً ىَخبَتان انش   8 8588 88588 

   8 انًخؼادنت

   8 انًدًىع

 تانَُّفسُ انحُاة َخىَدة  

حَب انسانبت انش   8 8588 8588 

-82888 
 

ػُذ  َدانَّت
 ي سخىي
8588 

حَب ً ىَخبَتان انش   8 8588 88588 

   8 انًخؼادنت

   8 انًدًىع

َساستو انخَّؼهُِى َخىَدة    انذ 

حَب انسانبت انش   8 8588 8588 

-82888 
 

ػُذ  َدانَّت
 ي سخىي
8588 

حَب ً ىَخبَتان انش   8 8588 88588 

   8 انًخؼادنت

   8 انًدًىع

شغم انىلج  َخىَدة
 وإداسحه

حَب انسانبت انش   8 8588 8588 

-82888 
 

ػُذ  َدانَّت
 ي سخىي
8588 

حَب ً ىَخبَتان انش   8 8588 88588 

   8 انًخؼادنت

   8 انًدًىع

هَُّتانذسخت ان ك   

حَب انسانبت انش   8 8588 8588 

-82888 
 

ػُذ  َدانَّت
 ي سخىي
8588 

حَب ً ىَخبَتان انش   8 8588 88588 

   8 انًخؼادنت

   8 انًدًىع
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(، 6ٓٔٓ) ُمستوىعند  َدالَّة( zقيـ ) ( أفَّ ٜالواردة في جدوؿ ) النَّتائجمف  َيتَِّضحُ 
عمى  ُيوكِّد، مما الَبعِدي التَّطِبيؽ اتِّجاه(، وذلؾ في 6ٕٕٙٛ -6ٕٙٙٛتراوحت بيف ) َحيثُ 

َـّ  الَبرَناَمجفعالية   .الحياة َجوَدة َتنمَيةة في التَّجريبيتطبيقو عمى أفراد المجموعة  الذي ت
درجات  ُرَتبذات داللة إحصائية بيف متوسطي  ُفُروؽ ُتوَجدُ  و: الالفرض الثالث ونص   نتائجُ 

 .الَمصير َتقِرير َمياراتعمى مقياس  التََّتب عيو  الَبعِدي ة في القياسيفِ التَّجريبيأفراد المجموعة 
َـّ  لمتَّحق ؽِ  ويمكوكسوف لحساب تحميؿ البيانات بواسطة اختبار  مف صحة الفرض ت

ة في التَّجريبيدرجات أفراد المجموعة  ُرَتببيف متوسطات  ُفُروؽ( ومستويات داللتيا لمzقيمة )
ح التََّتب عيو  الَبعِديالقياسيف   ( نتائج ذلؾٓٔجدوؿ ) وُيوضِّ

 (88خذول )

وق( ويسخىَاث دالنخها نهzلُى )  ًَصُش حَمِشَش َيهاساثػهً يمُاس  انخَّخَب ؼٍو انبَؼِذٌٍُ انخَّطبُِمبٍُ  ف ش   ان

حَب األبؼاد    ٌ انش 
يخىسظ 

حَب  انش 

يدًىع 

حَب  انش 
 (zلًُت )

 ي سخىي

 انذالنت

 االْسخِمالنَُّت

 

حَب انسانبت انش   8 8288 828 

-82888 

 
 َدانَّتغُش 

حَب ً ىَخبَتان انش   8 8288 8828 

     8 انًخؼادنت

     8 انًدًىع

انَُّفسٍانخًكٍُ   

 

حَب انسانبت انش   8 8288 8828 

85888 

 
َدانَّتغُش   

حَب ً ىَخبَتان انش   8 8288 8828 

     8 انًخؼادنت

     8 انًدًىع

انزَّاثحُظُى   

حَب انسانبت انش   8 828 88 

َدانَّتغُش  85888  
حَب ً ىَخبَتان انش   8 828 88 

     8 انًخؼادنت

     8 انًدًىع

انزَّاثححمُك   

حَب انسانبت انش   8 8288 8828 

َدانَّتغُش  85888  
حَب ً ىَخبَتان انش   8 8288 8828 

     8 انًخؼادنت

     8 انًدًىع

هَُّتانذسخت ان ك   

حَب انسانبت انش   8 828 88 

َدانَّتغُش  85888  
حَب ً ىَخبَتان انش   8 8 88 

     8 انًخؼادنت

     8 انًدًىع

في  ِإحصاِئي ا َدالَّة( غير zجميع قيـ ) ( أفَّ ٓٔالواردة في جدوؿ ) النَّتائجمف  َيتَِّضحُ 
عمى  ُيوكِّد(، مما التََّتب عي/ الَبعِدييف )التَّطِبيقفي  ُكميَّةوالدرجة ال الِمقياسجميع أبعاد 
بمف  الدَِّراسة َعيَِّنةِ  َلَدى الَمصير َتقِرير َمياراتفي  فِ س  حَ استمرارية التَّ   يفَ الَمكُفوفالجامعة  ُطبلَّ
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درجات  ُرَتبذات داللة إحصائية بيف متوسطي  ُفُروؽ ُتوَجدُ  و: الابع ونص  الفرض الرَّ  نتائجُ 
 .الحياة َجوَدةعمى مقياس  التََّتب عيو  الَبعِدية في القياسيف التَّجريبيأفراد المجموعة 
َـّ  لمتَّحق ؽِ  البيانات بواسطة اختبار ويمكوكسوف لحساب  حميؿُ تَ  مف صحة الفرض ت

ة في التَّجريبيدرجات أفراد المجموعة  ُرَتببيف متوسطات  ُفُروؽ( ومستويات داللتيا لمzقيمة )
ح التََّتب عيو  الَبعِديالقياسيف   ( نتائج ذلؾٔٔجدوؿ ) وُيوضِّ

 (88خذول )

وق( ويسخىَاث دالنخها نهzلُى )   انحُاة َخىَدةػهً يمُاس  انخَّخَب ؼٍو انبَؼِذٌٍُ انخَّطبُِمبٍُ  ف ش 

حَب   األبؼاد    ٌ انش 
يخىسظ 

حَب  انش 

يدًىع 

حَب  انش 
 (zلًُت )

 ي سخىي

 انذالنت

انحُاة  َخىَدة  

األسشَت 

 االخخًاػَُّتو

حَب   انسانبت انش   8 8 88 

 َدانَّتغُش  85888
حَب ىَخبَتان انش   ً  8 8 8 

     8 انًخؼادنت

     8 انًدًىع

 انحُاة َخىَدة

 تانَُّفسُ

حَب انسانبت انش   8 8 88 

َدانَّتغُش  85888  
حَب ىَخبَتان انش   ً  8 8 88 

     8 انًخؼادنت

     8 انًدًىع

 انخَّؼهُِى َخىَدة

َساستو  انذ 

حَب انسانبت انش   8 8288 88 

َدانَّتغُش  85888  
حَب ىَخبَتان انش   ً  8 8 8 

     8 انًخؼادنت

     8 انًدًىع

شغم انىلج  َخىَدة

 وإداسحه

حَب انسانبت انش   8 828 8828 

َدانَّتغُش  85888  
حَب ىَخبَتان انش   ً  8 8288 828 

     8 انًخؼادنت

     8 انًدًىع

هَُّتانذسخت ان ك   

حَب انسانبت انش   8 8288 88 

َدانَّتغُش  85888  
حَب ىَخبَتان انش   ً  8 828 8 

     8 انًخؼادنت

     8 انًدًىع

في  ِإحصاِئي ا َدالَّة( غير zجميع قيـ ) ( أفَّ ٔٔالواردة في جدوؿ ) النَّتائجمف  َيتَِّضحُ 
عمى  ُيوكِّد(، مما التََّتب عي/ الَبعِدييف )التَّطِبيقفي  ُكميَّةوالدرجة ال الِمقياسجميع أبعاد 
بمف  الدَِّراسة َعيَِّنة َلَدى الحياة َجوَدةفي  فِ س  حَ استمرارية التَّ   .يفَ الَمكُفوفالجامعة  ُطبلَّ
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 ها:وتفسرُي اليَّتائج ياقصُةُم

 ,Zito؛ ٕٕٓٓ)الشافعي،  مف ؿ  كُ  ِدراسة نتائج  مع الحاليَّة الدِّرَاسة قت نتائجُ فَ اتَّ 

; Cmar, 20192009 ة في يالتَّدِريبج المختمفة سواء اإلرشادية أو رامِ البَ  َأىميَّةَ ( التي تناولت
ب َلَدى الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَية  ,Agran) ِدراسةنتائج مع فقت ؛ كما اتَّ يفَ الَمكُفوف الط بلَّ

, 2011Fuller-Rotheram2007; Levin&  & BlankenshipHong مت( التي  َأىميَّة إلى َتوصَّ
بلم  الَمصير َتقِريرج رامِ بَ   ليـ. الَمصير َتقِرير َمياراتتقديـ  َأىميَّة؛ وكذلؾ يفَ الَمكُفوف ُطبلَّ

 ,Lachapelle. Et al., 2005; Nota, Ferrari) مف ؿ  كُ  ِدراسةنتائج مع  النَّتائجُ فقت كما اتَّ 

White. Et al.,2018Wehmeyer, 2007;  &Soresi, مت( التي  َتقِرير َميارات  َأىميَّةإلى  َتوصَّ
نتائج دراسات فقت مع ؛ كما اتَّ اإلعاَقة َذوي اأَلشَخاص َلَدىالحياة  َجوَدة َتنمَيةفي  الَمصير

(Altena, et al.,2018; Kim, 2019 َّالتي أك ) رص لزيادة الفُ  الدَّعـتوفير  َأىميَّةدت عمى
أساليب  َأىميَّة، وكذلؾ الحياة َجوَدة َتعِزيزوذلؾ ل الَمصير َتقِرير َمياراتالكتساب  الطَّبيِعيَّة

 .الحياة َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َمياراتمف  كؿ   َتنمَيةفي ة واجية المعرفيَّ المُ 
وسيطة ساىمت في زيادة فعالية  ُمتغيِّراتإلى وجود  الدِّرَاسةنتائج  تفسيرُ  فُ مكِ ويُ 

ة، والذي التَّجريبيَّ  َعيَِّنةِ أفراد ال َلَدى اإِليجاِبيَّةعات وق  والتَّ  باألمؿِ  الش عورمثؿ  الَبرَناَمجيات فنِّ 
ضوف ليا، واكتشاؼ نقاط القوة تعرَّ التي يَ  التَّحِديَّاتغيير ومواجية درة عمى التَّ لدييـ القُ  فَ وَّ كَ 

مبيَّةب عمى النظرة الكامنة لدييـ، وتوظيفيا لمتغم    في توليد دافعٍ  لذواتيـ، األمر الذي ساىـَ  السَّ
 (.ٕٕٓٓ)الشافعي،  االْسِتقبلليَّةب الش عورفضؿ و ؤلغيير لخاذ قرار التَّ داخمي باتِّ 

 د  ُيعَ  الَمصير َتقِرير إلى أفَّ  الدَِّراسة َعيَِّنة َلَدىالحياة  َجوَدةف س  حَ تَ  تفسيرُ  فُ كِ مٍ كما يُ 
غبات واالحتياجات، جميع البشر يشتركوف عمى األقؿ في الرَّ  الحياة، وذلؾ ألفَّ  َجوَدةأبعاد  أحدَ 

 ،غبات واالحتياجاتناسبة لدعـ تحقيؽ أفضؿ نتيجة ليذه الرَّ تقديـ الخدمات المُ  وأنو يجبُ 
 (.Kim, 2019ىذه الخدمات ) أبرزَ  الَمصير َتقِريرُ  د  عَ والذي يُ 

 النَّفسيَّ  مكيفَ والتَّ  االْسِتقبلليَّةَ  أفَّ  يكولوجي الذي يرىراث السَّ مع الت   النَّتائج فؽُ تَّ تَ وَ 
دارةَ  ب َلَدىالحياة  َجوَدةفي تحقيؽ  اؿٍ عَّ فَ  بشكؿٍ  ُيسيـُ  ياوتنظيمَ الذَّات  وا  االحتياجات  َذوي الط بلَّ
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ة التي   et al. White)2018) ِدراسةُ ؛ وما يدعـ ذلؾ ما ذكرتو (.Shogren et al, 2017) الخاصَّ
مت المختمفة،  ةالنَّفسياإلصابة باالضطرابات  مف خطرِ  االفتقار إلى السيطرة ُيزيدُ  إلى أفَّ  َتوصَّ
 َبصِريَّةال اإلعاَقةب صابيفَ المُ  الشبابِ  َلَدىلمصير  َتقِرير َمياراتتطوير  َأىميَّةعمى  ُيوكِّدوىذا 

 .العمؿ سوؽِ حياتيـ أثناء انتقاليـ إلى  َجوَدة َتحِسيفل
َـّ  الَبرَناَمج َضوءفي  النَّتائج تفسيرُ  مكفُ يُ وَ  بو عمى تطبيقُ  الذي ت  فَ ضمَّ تَ  َحيثُ ، الط بلَّ

موكالمعرفية و  سِتراِتيجيَّاتمف اال اعددً  المشكبلت الناتجة عف  إلى حؿِّ  َىَدَفتالتي  يَّةالس 
عمى الجوانب ركيز ر مف خبلؿ التَّ مف التوت   خطيط، والحدِّ عف طريؽ إعادة التَّ  َبصِريَّةال اإلعاَقة
 َعيَِّنة َلَدىالحياة  َجوَدة َتحِسيفو  الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَيةإلى  دِّيؤ يُ  ة، بشكؿٍ االنفعاليَّ 
 (.Altena, Boersma, Beijersbergen, & Wolf, 2018) الدَِّراسة

 الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَية عمى الَبرَناَمجة في الُمسَتْخَدم الفنِّيَّاتُ  تِ فقد ساعدَ 
ب َلَدىالحياة  َجوَدة َتحِسيفو  يا نَّ أحاضرة ية المُ نِّ إلى فَ  ظرِ بالنَّ فقد ُلوِحَظ ، يفَ الَمكُفوف الط بلَّ

ب َلَدىت في إعادة البناء المعرفي ساىمَ   الَمصير َتقِريرمف  يـ عمى كؿ  ، وذلؾ بتعريفِ الط بلَّ
 الحياة لدييـ. َجوَدةوره في حياتيـ، ومدى تأثيره عمى وأىميتو ودَ 

 ،الدَِّراسةِ  َعيَِّنة َلَدى الذَّاتب الَوْعي َتحِسيفِ الحوار والمناقشة في  ياتُ نِّ ت فَ كما ساىمَ 
تاحة الفُ وذلؾ عف طريؽ التَّ  عؼ رص ليـ لتحديد نقاط القوة والضَّ عبير عف احتياجاتيـ، وا 
إلى سيولة في تحديد األىداؼ ى ، مما أدَّ ى إلى معرفة ذواتيـ بشكؿ جيدٍ لدييـ، األمر الذي أدَّ 

طوات تحقيؽ ىذه األىداؼ، ، وتحديد خُ مع إعاقتو وذلؾ بشكؿ مستقؿ   تناسبُ المختمفة التي تَ 
 خاذ القرار.في اتِّ  االْسِتقبلليَّة زُ عزِّ ا يُ ممَّ 

بَ  الَبرَناَمجة في الُمسَتْخَدمالمشكمة  حؿِّ  ةُ ت استراتيجيَّ وساعدَ  عمى  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
 ناءً أىدافيـ، وانتقاء اختياراتيـ بِ  استطاعوا مف خبلليا تحديدَ  َحيثُ  التفكير العممي،استخداـ 
ائبة في المشكبلت التي يرغبوف في خاذ قرارات صَ مف أجؿ اتِّ  وسةٍ درُ ة مَ طوات عمميَّ عمى خُ 
الزمة  َمياراتٌ يا م  وىي كُ  ،ي العقباتخطِّ ؿ إلى حموؿ بشأنيا، كما ساعدتيـ عمى تَ التوص  

بلم   مصيرىـ. َتقِريرمف أجؿ  يفَ الَمكُفوف ُطبلَّ
بالنفس، وذلؾ لقيامو  قةَ الثِّ  فيؼَ الكَ  الطَّالبَ  المشكمة حؿِّ  اسِتراِتيجيَّاتُ  تأكسبَ  كما

ثابرة لموصوؿ إلى اليدؼ، وىو ما المُ  َتعِزيزت عمى شكبلت المختمفة، كما ساعدَ بحؿ المُ 
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 ُمْجَتمعالداخؿ في  اؿٌ عَّ فَ  خٌص و شَ أنَّ بالحياه لدييـ، وذلؾ لشعور الكفيؼ  َجوَدةعمى  انعكَس 
 (.Dymnicki, Sambolt, & Kidron, 2013) ِدراسةدتو وىو ما أكَّ 
 َميارات َتنمَيةعمى  يفَ الَمكُفوف اأَلشَخاصت فقد ساعدَ قييـ المعرفي: إعادة التَّ  يةُ ا فنِّ أمَّ 

ًتسيـ المعرفي قييـ إعادة التَّ  ةَ عمميَّ  فَّ وذلؾ أل الحياة لدييـ،  َجوَدة َتحِسيف، و الَمصير َتقِرير
 أفْ  اينِ ي مف شأاألفكار الت معِ  مف قَ ضا اليومي، وذلؾ بدالً ، وتحقيؽ الرِّ الذَّاتبط ضَ  َتنمَيةفي 
المرء إلى اإلصابة باالضطرابات ؼ االجتماعي، بؿ قد يصؿ بِ كي  عوبة التَّ إلى اإلحباط وصُ  ودِّيَ تُ 

اخمية غير وى الدَّ مف تأثير القُ  بالحدِّ  ليا يسمحُ  الذَّات بطَ ضَ  ذلؾ فإفَّ  َضوء، وفي ةالنَّفسي
حيَّة وىو  ،مارسة الفرد لتصرفاتو بكامؿ إرادتوإلى مُ  ُيودِّيالفرد، وكذلؾ  ـَ قد  تَ  ؽُ التي َتُعو الصِّ

 (.Allen, 2020 Mills &) الحياة َجوَدةب الش عوروبالتالي  االْسِتقبلليَّةلو  ؽُ حقِّ ما يُ 
 الذَّاتة مثؿ مراقبة فرعيَّ  َمياراتو مف َتَتَضمَّنبما  الذَّاتتنظيـ  َمياراتُ ت كما ساعدَ 

ب الذَّات َتعِزيزو  الذَّاتوتقييـ  راقبة أفكارىـ وتقييميا، وقد عمى مُ  يفَ الَمكُفوفالجامعة  ُطبلَّ
المشكبلت  حؿِّ  عمى ـتيقابميـ، كما ساعدَ ي العقبات التي تُ خطِّ بذاتيـ وتَ  الَوْعيتيـ في ساعدَ 

  خاذ القرار بشأنيا.يا واتِّ نَ و التي يقابمُ 
بَ ور الدَّ  عبِ لَ  ةُ يَّ نِّ فَ  تْ وساعدَ  ؿ خرى تمثِّ أدوار أُ  عمى لعبِ  يفَ الَمكُفوفجامعة ال ُطبلَّ

ةروف في بعض الموضوعات فكِّ يـ يُ تجعمُ  َحيثُ بخصيات مختمفة شَ  بيـ مف خبلؿ وجية  الخاصَّ
ا ظر واألفكار السائدة وجعميـ أكثر انفتاحً مف وجيات النَّ  ا أدي إلى تغيير كثيرٍ ممَّ  نظر مختمفةٍ 

الحياة لدييـ  َجوَدة َتحِسيفو  الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَيةعمى  عمى أفكار اآلخريف، مما ساعدَ 
 الحياة. َجوَدةو  الَمصير َتقِريرمف  كؿ   َتحِسيفانفتاح األفكار في  يساعدُ  َحيثُ 

بت ساعدَ  كما داخؿ المحاضرات في  ةالَفعَّالشاركة عمى زيادة المُ  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
  .الَمصيرِ  َتقِرير َمياراتو نتيجة زيادة دىا لنفسِ لؤلىداؼ التي حدَّ  ى إلى تحقيؽ أكبرَ ا أدَّ ممَّ 

ب دريبُ تَ  كذلؾ ساىـَ  لؤلنشطة اليومية التي  يَّةالذَّاتراقبة المُ  في يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
َـّ  َحيثُ يقوموف بيا،  ( بداًل مف يالذَّات)التوجيو  وتقييمعمى و أدائيـ راقبة يـ عمى مُ تشجيعُ  ت

عمى  التَّعر ؼطموبة منيـ، و ياـ المَ ىـ عمى تحديد المَ ا ساعدَ خريف، ممَّ االعتماد عمى اآل
في تطوير  سيـُ يـ، مما يُ عوبات قد تواجيُ حتممة ألية صُ خطوات القياـ بيا وتحديد األسباب المُ 

 لدييـ. االْسِتقبلليَّة َمياراتال
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بساعدة مُ  عمىني عاوُ والعمؿ التَّ   الذَّاتب الَوْعية نيَّ ف فَ مِ  ؿ  كُ ت وساعدَ   الط بلَّ
حيطة بيـ، وتحديد غاياتيـ، عمى إمكانات البيئة المُ  التَّعر ؼخاذ القرار، و عمى اتِّ  يفَ الَمكُفوف

 .(Lee et al., 2011) ِدراسةونتائج  َيتَِّفؽمع المجموعات الصغيرة وىو ما  الَفعَّاؿؿ واص  والتَّ 
َـّ  الَمصير َتقِرير َمياراتفي ترسيخ  ةُ المنزليَّ  ت الواجباتُ ساىمَ وأخيرًا  تدريب  التي ت

، كما َمياراتى إلى تطوير ىذه الا أدَّ عمييا، وممارستيا في الحياة اليومية، ممَّ  الطَّالب
في  َمياراتىذه ال َأىميَّةشعوًرا ب دَ لَّ ا وَ الحياة لدييـ، ممَّ  َجوَدة فيات أيًضا التَّدِريبت ىذه ساىمَ 

في  ُفُروؽٌ  رْ يَ ظْ لـ تَ  َحيثُ ، التََّتب عي التَّطِبيؽحياتيـ المستقبمية، وىو ما انعكس في نتائج 
 الحياة. َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َمياراتمف  عمى كؿ   التََّتب عيو  الَبعِدييف التَّطِبيق

عف طريؽ إعطاء  الَمصير َتقِرير َميارات َتعِزيزِ في  يالتَّدِريب الَبرَناَمجـ كما ساىَ 
ب مسات مف خبلؿ الجَ  بعضٍ َمع يـ عضِ يـ بَ ىـ وتفاعمِ عبير عف وجية نظرِ حرية التَّ  الط بلَّ
َـّ  َحيثُ ة، الجماعيَّ  بطُ  تقسيـُ  ت  ؿِّ كُ  قائدُ  يقوـُ  ؿٍ مَ عَ  إلى مجموعتيفِ ة التَّجريبي المجموعةِ  بلَّ

َـّ  الَمصير َتقِرير َميارات معيا، ثـ يمارُس  مجموعة بإدارة مجموعتو ويتفاعؿُ   بُ در  التَّ  التي ت
ـ  االْسِتقبلليَّةخاذ القرار و اتِّ  َمياراتعمييا وخاصة   األدوار بيف أفراد المجموعاتِ  ؿُ تبادُ  ؛ ثـ يت

 ة.يَّ التَّدِريب
َـّ  ت البيئةُ فقد ساعدَ ية ُمْجَتمعالقافية و احية الثَّ مف النَّ  النَّتائج تفسيرُ  ويمكفُ   التي ت

ب دريبُ تَ  ، وىو ما انعكس إيجابًيا ُمْجَتمعالداخؿ في مارسة ىذه األنشطة فييا عمى مُ  الط بلَّ
ت التي أشارَ  Unsworth (2011) Sheppard & ِدراسةِ مع  َيتَِّفؽُ حياتيـ، وىو ما  َجوَدةعمى 
في  اؿٍ عَّ فَ  بشكؿٍ  ًتسيـُ  االْسِتقبلليَّةمارسات اعمة لممُ الدَّ  االجتماعيَّةة و البيئة الماديَّ  إلى أفَّ 
 الحياة لدييـ. َجوَدةمف  فُ سِّ حَ يا، وكذلؾ تُ ُمْجَتمعأفراد  َلَدى الَمصير َتقِرير َميارات َتحِسيف

 & Deci ىترَ  َحيثُ  الدَِّراسةتغيري بلقة بيف مُ مف خبلؿ العِ  النَّتائج تفسيرُ  فُ كِ مْ كما يُ 

Ryan, 2000, 2008; Ryan & Deci ;2002))  َّفي  الُمَتمثِّمة الَمصير َتقِرير َميارات ممارسةَ  أف
الحياة؛ وىو ما  َجوَدةفي تحقيؽ  ـُ سيِ تُ  االجتماعيَّةوالكفاءة والعبلقات  االْسِتقبلليَّةب الش عور
في  فَ س  حَ التَّ  ى أفَّ التي ترَ  Ntoumanis, Edmunds & Duda ( 2009) ِدراسةمع  يتناقُض 
 استخداـَ  فَّ ، وذلؾ أل الَمصير َتقِرير َمياراتفي اكتساب  الحياة ُيسيـُ  َجوَدة َميارات

إلى تنظيـ  ودِّيتُ األفراد  َلَدىالحياة  َجوَدة َتنمَيةِ التي تساعد عمى  ةالَفعَّالؼ التكي   اسِتراِتيجيَّات
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التي  الطَّريقةمف تشكيؿ  ، وىذا بدوره قد يزيدُ يالذَّات التَّصر ؼاالنفعاؿ، وبالتالي القدرة عمى 
 ِدراسة دتو نتائجُ وىذا ما أكَّ ، االْسِتقبلليَّةو الحالي وشعوره ببيا مع وضعِ  يتعامؿَ  لمفرد أفْ  مكفُ يُ 
)Skinner, Pitzer, & Steele, 2013) َِّدراسةُ دت ؛ وأك Buttitta, Rousseau& 

Guerrien(2017)  مت َحيثُ ذلؾ  َمياراتأبعاد  كأحدِ  االْسِتقبلليَّة َمياراتحقيؽ التَ  إلى أفَّ  َتوصَّ
 ة.الحياة األكاديميَّ  َجوَدة%( مع ٖٙط بنسبة )ُرَتبا الَمصير َتقِرير

موؾَ  فإفَّ  الَمصير َتقِريرفًقا لنظرية وَ وَ  مبية و تيسير تَ مف شأنِ  يالذَّاتاعـ لمضبط الدَّ  الس 
دتو الحياة لدييـ؛ وىذا ما أكَّ  َجوَدة ؽُ حقِّ األساسية بما يُ  ةالنَّفسيَّ االحتياجات 

Standage, Gillison, ; Liukkonen, Barkoukis, Watt& Jaakkola, 2010)دراساتُ 

2012 Ntoumanis & Treasure, مت( التي ب إلى أفَّ  َتوصَّ ييـ عممِ مُ  روفَ عندما يَ  الط بلَّ
ظيروف يـ يُ ، فإنَّ االْسِتقبلليَّةوخاصة ميارة  الَمصير َتقِرير َمياراتل داعمةً  اتٍ موكيَّ وف سُ رُ يِ ظْ يُ 
 الحياة. َجوَدةوخاصة  َتكي فيَّةة الاالنفعاليَّ  يَّاتالس موكمف  اددً عَ 

َـّ  النَّتائجغـ مف عمى الرَّ وَ   ُتوَجدُ و ال إال أنَّ  الحاليَّة الدِّرَاسةإلييا في  ؿُ التوص   التي ت
 َلَدى الَمصير َتقِرير َمياراتو  الحياة َجوَدةمف  العبلقة بيف كؿ   رت طبيعةَ سَّ فَ  ةٌ ظريَّ نَ  ماذجُ نَ 

ب خرى نات أُ يِّ عمى عَ  يتجرِ التي أُ  الدَِّراَساتو  الحاليَّة الدَِّراسة نتائجَ  ، إال أفَّ يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
 .النََّظِري رِ صو  ىذا التَّ  عِ ضْ في وَ  ُتسيـَ  أفْ  يمكفُ 

 :الدَِّزاسِة وصياُتَت

ة التَّربية حكـُ شريعات التي تَ والتَّ  في القوانيفِ  الَمصير َتقِرير َميارات ضميفُ تَ  .ٔ ا ، ممَّ الخاصَّ
 .خاذ قرارتيـفي اتِّ  اإلعاَقة َذويف عمى إتاحة الفرصة لؤلفراد مِ  يساعدُ 

في برامج  الَمصير َتقِرير َميارات مجِ دَ  َأىميَّةي القرار حوؿ خذِ تِّ مُ وعوية لِ ج تَ رامَ بَ  تقديـُ  .ٕ
بإعداد   .يفَ الَمكُفوف الط بلَّ

 َلَدى الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَيةإلى  البرامج التي تيدؼُ اىتماـ وسائؿ اإلعبلـ بِ  ضرورةُ  .ٖ
 .اإلعاَقة َذوي اأَلشَخاص

حياة  َجوَدة َتحِسيفِ في  الَمصير َتقِرير َميارات ة في توظيؼِ مف الخبرات العالميَّ  االستفادةُ  .ٗ
ب  .يفَ الَمكُفوف الط بلَّ



 م0205( 51) -0ج-عدد مايو                               ...           الَمِصيرِ  تَقرِيرِ  َمَهارَاتِ  تَنمَيةِ  ِفي َتدريِبي بَرنَاَمج فَ َعاليَّة  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 888 - 

بمي معمِّ ة لِ تدريبيَّ  رامجَ بَ  تقديـُ  .٘  الَمصير َتقِرير َميارات َتنمَيةحوؿ كيفية  يفَ الَمكُفوف الط بلَّ
 .ىولَ فوؼ األُ لؤلطفاؿ في الص  

خاذ القرار اتِّ  حريةَ  يفَ الَمكُفوفية حوؿ إعطاء األفراد ُمْجَتمعالة و سريَّ ات األُ تِّجاىاال  تعديؿُ  .ٙ
ةفي شؤونيـ  التَّصر ؼو   .الخاصَّ

 َلَدىفي تنميتو  ساىـَ ، وذلؾ حتى يُ الَمصير َتقِرير َمياراتي حوؿ ُمْجَتمعال الَوْعي نشرُ  .ٚ
 .فَ والَمكُفوفاألفراد  ومنيـ ،ُمْجَتمعالجميع أفراد 

لممكفوفيف في  ـُ التي ُتقدَّ  الدِّرَاسيَّة الَمناِىجداخؿ في  الَمصير َتقِرير َميارات تضميفُ  .ٛ
 .يارية المختمفة، وذلؾ لتنميتيا والحفاظ عمى استمراريتِ مُ راحؿ العُ المَ 

 :ُةيَّالَبحِج حاُتكرَتامُل

 َذوي اأَلشَخاص َلَدى الَمصير َتقِريرنحو  ُمْجَتمعالات أفراد اتِّجاىحة حوؿ قترَ مُ  ِدراسةٌ  .ٔ
ةاالحتياجات    .الخاصَّ

  .الحياة َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َمياراتالعبلقة بيف  الوسيطة التي تحكـُ  ُمتغيِّراتال ِدراسةُ  .ٕ

 َلَدى الحياة َجوَدةو  الَمصير َتقِرير َمياراتعدؿ لمعبلقة بيف مُ  رٍ كمتغيِّ  اإلعاَقةوع نَ  ِدراسةُ  .ٖ
ب ةاالحتياجات  َذوي الط بلَّ   .الخاصَّ

ب َلَدىة و بالخدمات االنتقاليَّ في عبلقتِ  الَمصير َتقِرير َميارات ِدراسةُ  .ٗ  َذوي الط بلَّ
ةاالحتياجات   .الخاصَّ

ة التَّربيةي مِ عمِّ مُ ة البلزمة لِ التَّرَبويّ الكفايات  ِدراسةُ  .٘  َميارات َتنمَيةفي  ـُ التي ُتسيِ  الخاصَّ
 .الَمصيرِ  َتقِرير
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(. معرفة معممي التربية 7108الشرعة، فيصل خمف؛ المومني، وفاء عبد اهلل؛ مييدات، محد عمي. )
الخاصة لميارات تقرير المصير في تعميم الطمبة ذوي اإلعاقة في مؤسسات التربية الخاصة في 

 .088-077(، 7)01جامعة البحرين،  -مجمة العموم التربوية والنفسيةاألردن ومراكزىا. 
. القاىرة: دار الفكر لمنشر عمم النفس العيادي والمرضي لألطفال والراشدين(. 7117شقير، زينب )
 .والتوزيع

(. مفيوم الذات وعالقتو بالكفاية االجتماعية لدى الطمبة المكفوفين. 7108صيام، إسحاق محمود. )
 .021-007(، 7)17جامعة أسيوط،  -مجمة كمية التربية

(. فاعمية برنامج ترويحي رياضي لتحسين جودة الحياة ومفيوم 7100عبد العال، رمضان محمود )
(، 1)11مجمة أسيوط لعموم وفنون التربية الرياضية، الذات لدى األطفال المراىقين بمدينة المنيا. 

218-281. 
، دينا محمد عبد القادر، أشرف أحمد؛ محمد، صالح الدين عراقي؛ الفقي، آمال إبراىيم؛ ىيكل

 .271-712(، 008)71مظاىر جودة الحياة لدى المراىقين المكفوفين، (. 7108)
(. األفكار الالعقالنية وأعراض الشخصية التجنبية كمنبئ بالحساسية 7102عطاهلل، مصطفى خميل. )

وعمم دراسات عربية في التربية االنفعالية لدى المراىقين المكفوفين: دراسة سيكومترية إكمينيكية. 
 .711 -721، 81النفس، 
(. امتالك الطمبة ذوي اضطرب طيف التوحد لميارات تقرير المصير من وجية 7102غريب، ريم )

 .787-711(، 0-087)17جامعة األزىر، -مجمة كمية التربيةنظر المعممين. 
عيًا (. مناصرة الذات وعالقتيا بتقرير المصير لعينة من المعاقين سم7102فرغمي، جمعة فاروق )

 . 718 -722، 08مجمة البحث العممي في التربية، وبصريًا. 
(. التسامح كمتغير منبئ باإلقبال عمى 7102القحطاني، عبد اهلل صالح، وأبوسيف، حسام أحمد. )

مجمة الحياة واالندماج االجتماعي لدى عينتين من المراىقين المعاقين بصريا والمعاقين سمعًيا. 
 .771-082، 77 عموم االنسان والمجتمع،
 . عمان: دار الفكر.سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة(. 7110القريطي، عبد المطمب أمين. )

(. واقع تقديم ميارات تقرير المصير لمتالميذ ذوي اإلعاقات المتعددة 7102القريني، تركي عبد اهلل. )
(، 7)08جامعة البحرين،  -مجمة العموم التربوية والنفسيةوأىميتيا ليم من وجية نظر معممييم. 

011-701. 
(. فعالية 7108الكفوري، صبحي عبد الفتاح؛ السماحي، فريدة عبد الغني؛ محمد، فاطمة الزىراء. )

جامعة -مجمة كمية التربيةبرنامج إرشادي انتقائي في تنمية الحكمة لدى المراىقين المكفوفين. 
 .281-222(، 7)08 كفر الشيخ،
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(. مستوى امتالك الطمبة المكفوفين لميارات تقرير 7108دان، محمد أكرم )المصري، أماني عزت، وحم
 .07-0(، 7)7مجمة المعيد الدولي لمدراسة والبحث، المصير مقارنة بأقرانيم المبصرين. 

(. تقرير المصير لدى التالميذ ذوي 7108المعيقل، إبراىيم عبد العزيز؛ العتيبي، عذاري ناشي. )
 .710-088(، 72)7مجمة التربية الخاصة والتأىيل، ات اكتسابو. اإلعاقة الفكرية ومعوق

(. فاعمية برنامج إرشادي في تنمية بعض الميارات االجتماعية لدى عينة 7101ىيكل، دينا محمد. )
 .718-781(، 001)11جامعة بنيا،  -مجمة كمية التربيةمن المراىقين المكفوفين. 
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