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اختبار فاعلية العاج الموجز الذي يركز على الحل SFBT في تنمية 
الدافعية للتعلم لدى األحداث الجانحين

د. مساعد غنام العتيبي
د. ناصر بن صالح العود

امللخص:
شـــهدت اخلدمـــة االجتماعيـــة منـــذ الســـتينيات تطـــورات رئيســـة يف املعرفـــة، كمـــا شـــهدت 
اجملـــال  يف  ونظرايهتـــا  وطرقهـــا  وأســـاليبها  هبـــا  اخلاصـــة  املهنيـــة  املمارســـة  أمنـــاط  يف  تغـــرات 
اإلكلينيكـــي. ويعتـــر مدخـــل العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــّل إحـــدى طـــرق التدخـــل احلديثـــة 
يف اخلدمـــة االجتماعيـــة املباشـــرة مـــع األفـــراد واألســـر، والـــذي أثبـــت فعاليتـــه يف العديـــد مـــن 

الدراســـات واألحبـــاث يف الـــدول املتقدمـــة.

املهـــّي ابســـتخدام  التدخـــل  التجريـــي إىل اختبـــار فعاليـــة  البحـــث شـــبه  ويهـــدف هـــذا 
العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــّل SFBT  كمتغـــر مســـتقل يف تنميـــة الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى 
األحـــداث األحـــداث اجلاحنـــن بوصفهـــا املتغـــر التابـــع يف هـــذا البحـــث، ومـــن أجـــل حتقيـــق 
هـــذا اهلـــدف متَّ تطبيـــق البحـــث علـــى عينـــة مـــن األحـــداث اجلاحنـــن املودعـــن يف دار املاحظـــة 
االجتماعيـــة ابلـــرايض بلـــغ عددهـــم )16( حـــدًث، متَّ تقســـيمهم إىل جمموعتـــن متســـاويتن بواقـــع 
)8( أحـــداث لـــكل جمموعـــة، خضعـــت اجملموعـــة التجريبيـــة إىل برانمـــج عاجـــي وفـــق فنيـــات 
وأســـاليب العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــل ملـــدة )4( أســـابيع, يف حـــن مل تتلـــقَّ اجملموعـــة الضابطـــة 
أي برانمـــج. واشـــتملت أدوات البحـــث علـــى مقيـــاس الدافعيـــة للتعلـــم مـــن إعـــداد الباحثـــن ، 
وبرانمـــج عاجـــي مـــن إعـــداد الباحثـــن مؤســـس وفـــق فنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــل، 
ابإلضافـــة إىل إســـتمارة تقييـــم الرانمـــج مـــن وجـــه نظـــر األحـــداث اجلاحنن)عينـــة البحـــث(. وقـــد 
متَّ اخضـــاع االختباريـــن الَقْبلـــي والبـَْعـــدي لعينـــة البحـــث للمعاجلـــة إحصائيـــة، حيـــث متَّ إجـــراء 
اختبـــار »ت« للعينـــات املســـتقلة Independent Sample  T test  مـــن أجـــل معرفـــة مـــا 

إذا كانـــت الفـــروق بـــن اجملموعتـــن يف االختبـــار الَبعـــدي فروقًـــا ذات داللـــة إحصائيـــة.
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وقـــد أظهـــرت نتائـــج الدراســـة وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة يف الدافعيـــة للتعلـــم 
لـــدى األحـــداث اجلاحنـــن لصـــاحل أفـــراد )العينـــة التجريبيـــة( الذيـــن خضعـــوا للرانمـــج العاجـــي، 
مقارنـــة أبفـــراد )العينـــة الضابطـــة( الذيـــن مل يتلقَّـــوا الرانمـــج، وهبـــذا يتضـــح أن العـــاج الـــذي 
يركـــز علـــى احلـــل ذو فاعليـــة يف تنميـــة الدافعيـــة للتعلـــم، كمـــا يتبـــن إمكانيـــة تنميـــة دافعيـــة 
األحـــداث اجلاحنـــن للتعلـــم كإحـــدى طـــرق التأهيـــل املبـــّي علـــى الراهـــن يف مؤسســـات الرعايـــة 

االجتماعيـــة لألحـــداث يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية.    

الكلمــات املفتاحيــة: اخلدمــة االجتماعيــة، األحــداث اجلاحنــن، العــاج الــذي يركــز 
علــى احلــل، الدافعيــة، التعلــم.
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Test The Effectiveness of Solution-Focused 
Brief Therapy in Developing Motivation for 

Learning in Juvenile Delinquents
Dr. Mosaed Al-Otaibi

Dr. Naser Al-Oud

Abstract:

Since the 1960s, Social Work practice have witnessed 
major developments in knowledge, and there have been 
changes in its professional practice patterns, methods, and 
Clinical intervention theories. The Solution-Focused Brief 
therapy approach is one of the most modern methods of in-
tervention in direct social work practice with individuals and 
families, which has proved effective in many studies and re-
search in developed countries. 

The semi-experimental study aims to test the effectiveness 
of occupational intervention using SFBT as a separate vari-
able in the development of motivation for learning in juvenile 
delinquent events as the dependent variable in this study. In 
order to achieve this objective, the research was applied to 
a sample of juvenile delinquents reside in juvenile House in 
Riyadh Area. The sample was (16) participants divided into 
two equal groups (8) events per group, the experimental group 
received an in intervention based on  the techniques and meth-
ods of SFBT for a period of (4) weeks, while the control group 
provided the normal treatment program.
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The research tools included the motivation scale for learn-
ing from the researchers’ preparation, and a treatment pro-
gram prepared by the researchers based on SFBT techniques, 
as well as a program assessment form from the perspective 
of juvenile delinquents (research sample). The experimental 
and post-test results were subjected to statistical processing. 
The independent sample T test was performed to determine 
whether the differences between the two groups in the post-
test were statistically significant.

The results of the study showed that there were statisti-
cally significant differences in the motivation for learning 
among juvenile delinquents in favor for the experimental 
group compared to the controlled  group who did not receive 
the program. Thus, the SFBT was shown to be effective in 
developing the motivation to learn , and the possibility of im-
plementing such program as one of the evidence-based reha-
bilitation method in social welfare institutions for juveniles 
in the kingdom of Saudi Arabia

Keywords: Social work, Juvenile delinquents, Solu-
tion-focused brief therapy, Motivation, Learning.
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مدخل البحث
1-1- املقدمة:

ذاتـــه  اإلنســـان جتـــاه حتقيـــق  للتعلـــم واإلجنـــاز مكـــواًن جوهـــرايًّ يف ســـعي  الدافعيـــة  تُعـــد 
وتوكيدهـــا، وتوجيـــه ســـلوكه وأنشـــطته، ومســـاعدته علـــى إدراك املواقـــف وفهـــم وتفســـر ســـلوك 
احمليطـــن بـــه، كمـــا تـــرز أمهيـــة خاصـــة للدافعيـــة يف حيـــاة املتعلـــم، حيـــث تدفـــع ســـلوكه حنـــو الرغبـــة 

يف األداء اجليـــد وامليـــل إىل بـــذل احملـــاوالت اجلـــادة لتحقيـــق النجـــاح التعليمـــي.   

للتعلم كدراسات:  الدافعية  متغر  تناولت  اليت  الدراسات  من  العديد  نتائج  وتشر 
)احلامد 1995م؛ اجملماج 1998م؛ أبو احلسن 2007م؛ العازمي وآخرين 2009م؛ نصر 
2013م( إىل أمهية هذا املتغر وماله من أتثر كبر وابرز يف حتسن مستوى التحصيل الدراسي 

للمتعلمن، وأنه من الصعوبة مبكان أن يتعلم طالباً ليس لديه دافعية للتعلم.        

والشك أن متغر )الدافعية( يتأثر ابلعديد من العوامل اخنفاًضا وارتفاًعا تبًعا هلذه العوامل، 
فقد بينت دراسة خليفة )1997، ص 7( أن املتعلم قد يتعرض للعديد من العوامل اليت قد 
تسهم يف خفض مستوى دافعيته للتعلم، كغياب االبن عن والديه لفرتات طويلة، حيث يتولد 
لديه إحساس أبمهية االنتماء أكثر من اهتمامه ابلرغبة يف اإلجناز والتفوق، وكذلك اخنفاض 
مستوى التحصيل للطاب يدفع املعلمن إىل خفض املكافئات اليت يقدموهنا بنوعيها املادي 
الدافعية لدى الطاب، كما يضاف إىل ذلك  على مستوى  واملعنوي وينعكس ذلك سلباً 
وقيمة  والفشل،  النجاح  املتعلقة ابحتمال حدوث  الفرد  األخرى كتوقعات  األسباب  بعض 
النجاح ذاته، واملناخ االجتماعي السلي، وأتثر مجاعات الرفاق، والبيئة وما فيها من متغرات 

مشجعة على التعلم السلي، واصطباغ العملية التعليمية بطابع التلقن، وغره.

وهـــذا ينطبـــق علـــى أحـــوال العديـــد مـــن املتعلمـــن وخباصـــة نـــزالء املؤسســـات اإليوائيـــة منهـــم، 
حيـــث جـــاء يف دراســـة )السيســـي،2009، ص 4847( أن بعـــض الدراســـات االجتماعيـــة 
والنفســـية بينـــت أن نـــزالء املؤسســـات اإليوائيـــة يعانـــون مـــن العديـــد مـــن املشـــكات االجتماعيـــة 
والنفســـية، مـــن بينهـــا اخنفـــاض الدافعيـــة وســـوء التكيـــف مـــع حميطهـــم، والـــيت تتطلـــب املواجهـــة 
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وتســـتلزم العـــاج كجـــزء مـــن الرعايـــة االجتماعيـــة الـــيت تقدمهـــا هـــذه املؤسســـات. 

وعلى اجلانب اآلخر فإن الواقع التطوري الذي تشهده املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية 
على املستوين العاملي واحمللي قد حتم عليها التعامل مع العديد من املشكات والبحث يف 
العديد من اجلوانب اإلشكالية، ومن بينها مشكلة ضعف الدافعية للتعلم، وهذا ما بينته دراسة 
الدافعية لإلجناز  االجتماعية تستطيع اإلسهام يف زايدة  اخلدمة  أن  دسوقي)2008م(، من 

الدراسي لدى التاميذ منخفضي التحصيل من خال تطبيق الرامج العاجية.   

هلذا جاءت فكرة البحث احلايل الختبار مدى فاعلية أحد املداخل العاجية احلديثة 
 Solution Focused" يف اخلدمة االجتماعية وهو "مدخل العاج الذي يركز على احلل

Brief  Therapy" يف تنمية الدافعية للتعلم لدى عينة من األحداث اجلاحنن.

1-2- مشكلة البحث:
يف ضوء ما تقدم وما توصلت إليه نتائج العديد من الدراسات القائمة على النماذج 
العاجية املختلفة، واليت تنتمي مجيعها إىل العاج القصر يف اخلدمة االجتماعية، اليت أظهرت 
االجتماعية،  اخلدمة  عماء  يعانيها  اليت  املشكات  من  العديد  وختفيف  عاج  فاعلية يف 
وجه  على  البحثية  واملمارسة  االجتماعية،  اخلدمة  يف  البحث  وظائف  أبرز  من  إنه  وحيث 
اخلصوص هو التحقق من فاعلية ما يستجد من أساليب ومناذج عاجية يف حتقيق أهداف 
اخلدمة االجتماعية، ونظرًا لقلة الدراسات اليت تناولت "فاعلية العاج الذي يركز على احلل" 
Solution Focused Brief  Therapy بشكل عام، ولدى األحداث اجلاحنن بشكل 
خاص يف البيئة العربية عموًما ويف اجملتمع السعودي حتديًدا-حسب علم الباحثن- حيث مل 
جيدا من بن األدبيات اليت اطلعا عليها أي دراسة على مستوى الوطن العريب تناولت هذا 
اجلانب، عدا دراسة رشوان )2007( اليت أجريت الختبار فعالية التدخل املهي ابستخدام 
العاج املتمركز حول احلل Solution Focused Brief  Therapy يف حتقيق املساندة 
فاعلية يف  النموذج ذات  الدراسة أن هذا  نتائج  االجتماعية لطاب اجلامعة، وقد أظهرت 
إحداث التغيرات املطلوبة، وهذا يدعو إىل اختباره يف جماالت أخرى وعلى عينات ومتغرات 
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جديدة، ومن هذه املتغرات تنمية الدافعية Motivation للتعلم لدى األحداث اجلاحنن، 
وألمهية اجلوانب املعرفية وما ميكن أن حيدثه التعلم من تغرات إجيابية يف اجلوانب السلوكية 
سواء على مستوى الفرد نفسه أو على مستوى حميطه االجتماعي الضيق كاألسرة والرفاق، 
أو حىت على احمليط الواسع كاجلماعة أو اجملتمع الذي ينتمي إليه، وبذلك ميكن للباحثن أن 

حيددا مشكلة البحث احلايل يف اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:

ما مدى فاعلية العالج املتمركز حول احلل SFBT يف اخلدمة االجتماعية يف تنمية 
الدافعية Motivation للتعلم لدى األحداث اجلاحنني؟  

1-3- أمهية البحث:   
جديـــرة  مشـــكلة  يتنـــاول  حيـــث  موضوعـــه،  أمهيـــة  مـــن  أمهيتـــه  البحـــث  يكتســـب 
ــا مـــن  ــا قـــد يرتبـــط هبـ ــتمرة، وهـــي مشـــكلة جنـــوح األحـــداث، ومـ ــة املسـ ــام والدراسـ ابالهتمـ
ــامهة يف  ــم هبـــدف العـــاج والتأهيـــل للمسـ ــدم هلـ ــود الـــيت تقـ ــد تصّعـــب مـــن اجلهـ ــات قـ معوقـ
تعديـــل احنرافاهتـــم الســـلوكية، ومـــن أهـــم هـــذه املعوقـــات الـــيت تصاحـــب وجـــود األحـــداث يف 

الـــدور اإليوائيـــة هـــي مشـــكلة ضعـــف الدافعيـــة للتعلـــم. 

لألخصائيـــن  إضافـــات  مـــن  يقـــدم  أن  يتوقـــع  ملـــا  البحـــث  هـــذا  أمهيـــة  تـــرز  وهلـــذا 
وجـــه  علـــى  اجلاحنـــن  األحـــداث  مـــع  املباشـــرة  املمارســـة  جمـــال  العاملـــن يف  االجتماعيـــن 
االجتماعيـــة  املنظمـــات  يف  العاملـــن  االجتماعيـــن  األخصائيـــن  وكذلـــك  اخلصـــوص، 

التاليـــن: اجلانبـــن  يف  اإلضافـــات  هـــذه  حتديـــد  وميكـــن  املختلفـــة، 

األمهية النظرية: 
1- يعد البحث حماولة ميكن أن تضاف إىل الرتاث النظري يف جمال العاج االجتماعي 

بوجه عام، وعاج مشكات األحداث اجلاحنن بوجه خاص. 

يعتـــر أول حبـــث يف اجملتمـــع الســـعودي- حســـب علـــم الباحثـــن- يســـتخدم تصميـــم   -2
برانمـــج عاجـــي وفـــق فنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــلSFBT لـــدى عينـــة مـــن 
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األحـــداث اجلاحنـــن )الطـــاب( الذيـــن يعانـــون مـــن ضعـــف الدافعيـــة للتعلـــم.

الطابية عموًما  البحث مشكلة على قدر من األمهية بن األوساط  يتناول هذا   -3
واألحداث اجلاحنن منهم على وجه التحديد، وهي مشكلة  ضعف الدافعية للتعلم. 

األمهية التطبيقية: 
احلل  حول  املتمركز  العاج  لفنيات  وفًقا  عاجي  برانمج  بتصميم  ميتاز   -1
صاحيته  مدى  من  والتأكد  اجلاحنن  األحداث  من  عينة  على  وجتربته   SFBT

العينات.   هذه  مثل  مع 
التحقق من مدى فاعلية واستخدام هذا الرانمج وتطويره بوصفه أداة ميكن االستفادة   -2

منها يف اجملاالت املشاهبة.
يقدم هذا البحث برهااًن على إمكانية استخدام مزيج من األساليب العاجية حتت   -3
إطار مدخل العاج الذي يركز على احلل، كما يرهن أيًضا عن إمكانية استخدام هذا 

النوع من العاج يف البيئة السعودية.  

1-4- أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:     

تنمية  االجتماعية يف  اخلدمة  احلل يف  يركز على  الذي  املوجز  العاج  أثر  معرفة    -1
الدافعية للتعلم لدى األحداث اجلاحنن. 

االجتماعية حول  املؤسسات  املمارسن يف  االجتماعين  لإلخصائين  رسالة  نقل   -2
إمكانية تطبيق هذا املدخل العاجي مع األحداث اجلاحنن.    

3-  إبراز أمهية تطبيق أسلوب تنمية الدافعية للتعلم يف جمال األحداث اجلاحنن.    
اختبـــار فاعليـــة أحـــد النمـــاذج العاجيـــة احلديثـــة يف اخلدمـــة االجتماعيـــة ابلتطبيـــق   -4

علـــى اجملتمـــع الســـعودي.
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1-5- فرض البحث: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بن متوسط درجات اجملموعتن التجريبية والضابطة يف 
تنمية الدافعية للتعلم لدى األحداث اجلاحنن ابستخدام العاج املوجز الذي يركز على احلل. 

1-6- مفاهيم البحث:
 Solution Focused Brief  Therapy العالج املوجز الذي يركز على احلل

يوجـــد العديـــد مـــن التعريفـــات الـــيت تناولـــت العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــل ومجيـــع 
هـــذه التعريفـــات تتفـــق علـــى أنـــه منـــوذج أو مدخـــل عاجـــي ينتمـــي إىل فصيلـــة العـــاج 
ــن أســـباب املشـــكلة  ــتغراق يف البحـــث عـ ـــاز بعـــدم االسـ ــر Short Therapy، وميت القصـ

والتوجـــه مباشـــرة حنـــو احللـــول املنشـــودة.

يعرفه )رشوان،2007، ص 1129( على أنه: "نوع من أنواع العاج املختصر واملوجه 
مباشرة حنو حتقيق اهلدف النهائي الذي يسعى له العميل وهو الوصول إىل التوافق النفسي 

واالجتماعي مع الذات ومع البيئة". 

 E.B.T.A. European Brief املوجـــز  للعـــاج  األوروبيـــة  اجلمعيـــة  وتعرفـــه 
 De شـــازار  دي  ســـتيف  صاغـــه  عاجـــي  منـــوذج  أبنـــه:   Therapy Association
Shazer وزمـــاؤه، يركـــز هـــذا النمـــوذج علـــى حتقيـــق احللـــول واألهـــداف والتغـــرات بصفـــة 
املعجـــزة  ســـؤال  منهـــا:  متعـــددة  عاجيـــة  أســـاليب  اســـتخدام  خـــال  مـــن  وذلـــك  عامـــة، 
 ،Coping Question وأســـئلة التوافـــق ،Scales واملقاييـــس ،Miracle Question
وذلـــك مـــن خـــال اســـتخدام لغـــة العميـــل والســـعي إىل إجيـــاد احللـــول بـــداًل مـــن إضاعـــة الوقـــت 
يف البحـــث عـــن أســـباب حـــدوث املشـــكلة، وتركـــز العاقـــة بـــن األخصائـــي والعميـــل علـــى 

االحـــرتام وعـــدم توجيـــه اللـــوم )حممـــد، 2012، ص 216(. 

وميكـــن تعريفـــه إجرائيًّـــا أبنـــه: مدخـــل عاجـــي يتضمـــن أســـاليب وفنيـــات عاجيـــة متنوعـــة 
تتمثـــل عناصـــره فيمـــا يلـــي:
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يعد مدخًا عاجيًّا من أحدث املداخل العاجية املختصرة.   -
الفئات  أغلب  مع  تتاءم  اليت  واألساليب  التقنيات  على  العملية  تطبيقاته  تعتمد   -
االجتماعية على اختافها، ومن بن هذه التقنيات” إعادة التشكيل، توجيه النجاح، 

خريطة العقل...إخل. 
من خصائص هذا املدخل أنه ال يستغرق يف البحث عن األعراض املرضية للمشكلة   -
وال عن العوامل اليت سامهت يف إحداثها، بقدر ما يتوجه مباشرة حنو البحث عن حلوهلا.

يتيح هذا املدخل استخدام العديد من األساليب العاجية املختلفة حبسب طبيعة   -
املشكلة وظروف العماء. 

إذاً العـــاج املوجـــز الـــذي يركـــز علـــى احلـــل يف هـــذا البحـــث هـــو: "مدخـــل عاجـــي يشـــتمل 
علـــى أســـاليب وتقنيـــات تطبيقيـــة ســـيتم اســـتخدامها مـــع العينـــة التجريبيـــة للبحـــث للتعـــرف 
علـــى مـــدى فاعليـــة هـــذا النـــوع مـــن املداخـــل العاجيـــة يف تنميـــة دافعيـــة التعلـــم لـــدى األحـــداث 

اجلاحنـــن منخفضـــي الدافعيـــة".

  :Learning Motivation الدافعية للتعلم 
يشـــر مفهـــوم الدافعيـــة عموًمـــا إىل: "حالـــة داخليـــة لـــدى الفـــرد تســـتثر ســـلوكه وتعمـــل علـــى 

اســـتمراره وتوجيهـــه حنـــو حتقيـــق هـــدف معـــن" )دنـــدش، 2003، ص 81(.  

كما يعرفها كل من )توق وآخرون، 2003، ص 211( أبهنا :احلالة النفسـية الداخلية  
للمتعلـم الـيت تسـتثر سـلوكه وتعمـل اسـتمرار هـذا السـلوك وتوجيهـه حنـو حتقيـق هـدف معـن، 
أمـا الدافعيـة للتعلـم فتشـر إىل حالـة داخليـة عنـد املتعلـم تدفعـه إىل االنتبـاه للموقـف التعليمـي 

واإلقبـال عليـه بنشـاط موجـه، واالسـتمرار يف ذلـك النشـاط حـىت يتحقـق التعلـم.  
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املفهوم اإلجرائي لتنمية الدافعية: 
ارتفـــاع درجـــة املبحـــوث علـــى مقيـــاس الدافعيـــة للتعلـــم الـــذي أعـــده الباحثـــان عنـــد   -

العاجـــي.  الرانمـــج  تنفيـــذ  بعـــد  املبحوثـــن  تطبيقـــه علـــى 

إقبـــال املبحوثـــن الذيـــن خضعـــوا لرانمـــج التدخـــل العاجـــي علـــى برامـــج التدريـــب   -
املعملـــي داخـــل الـــدار، ويتـــم التعـــرف علـــى ذلـــك مـــن خـــال ســـؤال األخصائيـــن واملشـــرفن 

االجتماعيـــن عـــن مـــدى اشـــرتاك املبحوثـــن يف برامـــج التدريـــب داخـــل الـــدار.

    :Delinquent Minors األحداث اجلاحنني
ويـــرى  اجلاحنـــن،  األحـــداث  مصطلـــح  تناولـــت  الـــيت  التعريفـــات  مـــن  العديـــد  هنـــاك 
ــو  )السيســـي2007، ص 2418( أن أغلـــب التعريفـــات تتفـــق علـــى أن احلـــدث اجلانـــح هـ
ــق  ــاً ويطلـ ــل مـــن 18 عامـ ــة أقـ ــة عمريـ ــع يف مرحلـ ــون ويقـ ذلـــك الشـــخص الـــذي خيـــرتق القانـ
عليـــه حـــدث، ويتمثـــل احنرافـــه يف مظاهـــر الســـلوك غـــر املتوافقـــة مـــع الســـلوك االجتماعـــي 
الســـرقة أو  ارتـــكاب جرميـــة  إقدامـــه علـــى  أبـــرز صـــور هـــذا االحنـــراف يف  الســـوي، وتبـــدو 

االغتصـــاب أو غـــر ذلـــك مـــن األفعـــال الـــيت متـــس ســـامة اجملتمـــع.

أما املفهوم اإلجرائي:
حيـــدد املفهـــوم اإلجرائـــي األحـــداث اجلاحنـــن يف هـــذا البحـــث أبهنـــم : "األحـــداث 
الذيـــن تـــرتاوح أعمارهـــم بـــن 15- 18 ســـنة، وارتكبـــوا أفعـــااًل يعاقـــب عليهـــا القانـــون ومت 
إيداعهـــم يف دار املاحظـــة االجتماعيـــة بنـــاًء علـــى مســـتند قانـــوين، ويعانـــون مـــن ضعـــف 
الدافعيـــة للتعلـــم تتضـــح آثرهـــا يف ضعـــف التحصيـــل الدراســـي، وعـــدم اإلقبـــال علـــى برامـــج 
التدريـــب املعملـــي، وحصلـــوا علـــى درجـــات متدنيـــة علـــى مقيـــاس الدافعيـــة للتعلـــم والـــذي 

قـــام الباحثـــان بتطبيقـــه علـــى عينـــة حبثهمـــا".
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 اإلطار النظري:
2-1- األحداث اجلاحنني:

عموًما،  ابحلدث  املقصود  بيان  يقتضي  اجلاحنن  األحداث  مفهوم  عن  احلديث  إن 
وتعريف اجلنوح واألحداث اجلاحنن على النحو التايل:

مفهوم احلدث:  
يعــرف احلــدث عموًمــا أبنــه صغــر الســن الــذي يقــع يف الفــرتة احملــددة مــن الصغــر والــيت 
تبــدأ بســن التميــز وتنعــدم فيهــا املســؤولية اجلنائيــة، إىل بلــوغ الســن الــيت حددهــا القانــون للرشــد، 
والــيت يفــرتض فيهــا أن احلــدث أصبــح أهــًا للمســئولية، وخيتلــف حتديــد الســن الــيت يكــون فيهــا 

احلــدث املســئول جنائيــاً مــن جمتمــع آلخــر )حومــر، 2006، ص 22(. 

مفهوم اجلنوح: 
درجت التشريعات يف خمتلف الدول على استخدام مصطلح جنوح األحداث كمفهوم 
متعارف عليه، فجاء يف تعريف جنوح األحداث أبنه: احنراف احلدث عن السلوك االجتماعي 
السوّي، حبيث لو قام هبذا السلوك إنسان ابلغ العُتِرَ جرمية يعاقب عليها القانون، كما ميكن 
أن يلحق به االحنراف الذي ينطوي على جمرد مظهر من مظاهر السلوك السيئ الذي ينقلب 

إىل احنرافات حادة ينطبق عليها وصف اجلنوح )اخلاين، 1989، ص 26(.    

كما يعرف اجلنوح قانونياً أبنه: كل خرق متعمد للقانون يعاقب فاعله قانونيًّا تبًعا ملدى 
خطورة هذا اخلرق وسن اجلانح وظروفه، وكل فعل ال يدخل ضمن التحديد القانوين ال يعتر 
جنوًحا ابملعىن الدقيق، فقد يعتر مروقًا أو مترًدا على القيم أو األعراف، أو سوء تكيف مع 
األنظمة، أو كل ما يدخل ضمن فئة التعرض خلطر االحنراف مما يستدعي إجراءات محاية 
ورعاية، وهكذا فاخلروج على املعاير االجتماعية املتعارف عليها ال يعتر جنوًحا ما مل ينص 

عليه قانون العقوابت )حجازي، 2010، ص 20(.
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مفهوم احلدث اجلانح:
وآخرون،1995،  )ربيع  ذكره  ما  اجلانح،  احلدث  ملفهوم  مشواًل  التعريفات  أكثر  من 
ص 207( والذي يرى أن احلدث اجلانح هو: الصغر الذي أمت السن اليت حددها القانون 
للتمييز، ومل يتجاوز السن اليت حددها لبلوغ الرشد، ويقدم على ارتكاب فعل يعتره القانون 
جرمية، كاإليذاء أو السرقة أو القتل، أو أي فعل آخر يعاقب عليه القانون ملساسه بسامة 

اجملتمع وأمنه، مما يعتر احنرافًا حادًّا أو بعبارة أدق احنرافًا جنائيًّا.

وقد عرفه نظام األحداث يف اململكة العربية السعودية أبنه كل ذكر أو أنثى أمت السابعة 
ومل يتم الثامنة عشر من عمره، كما حدد النظام نفسه عمر احلدث الذي جيري عليه تطبيق 

قانون عقوبة اإليقاف يف حال ارتكابه خمالفة معاقٌب عليها  بن )12- 18( سنة.

ويتمثل احنراف وجنوح األحداث يف مظاهر السلوك غر املتوافق مع السلوك االجتماعي 
السـوّي، والصورة البارزة هلذا االحنراف تبدو يف إقدام احلدث على ارتكاب جرمية كالسـرقة أو 
السـطو أو االغتصـاب أو أي فعـل آخـر أشـد أو أخـف ضـررًا، ويعاقـٌب عليـه إلخالـه بسـامة 

اجملتمع وأمنه، مما يعتر احنرافًا جنائيًّا، وهو ما اصطلح على تسـميته ابجلنوح.

وحتـــدد خطـــورة الفعـــل اجلانـــح قانونيًّـــا مـــن خـــال التقســـيم الثاثـــي التقليـــدي إىل: 
)حجـــازي، 2010، ص 20( 

- املخالفات: وهي أبسط خرق للقانون، ومن أمثلتها: )خمالفات أنظمة السر، وعدم 
التقيد ابألنظمة يف السلوك العام(.

على  واالعتداء  السرقة،  مثل:  القانون  عليه  يعاقب  فعل  ارتكاب  وتتضمن  اجلنح:   -
األموال واألشخاص من مستوى  بسيط.

- اجلناايت: ُتشكل أشد درجات االعتداء على القانون خطورة، مثل: )السطو والسرقة 
املّسلحة، القتل العمد، واالغتصاب..(. 
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األخف،  املخالفة هي  الفعل، حيث  لشدة خطورة  تبعاً  قانواًن  العقوبة  وتتحدد شدة 
االجتماعي  األمن  هتديد  خطورة  مدى  على  التحديد  هذا  ويتوقف  األشد.  هي  واجلناية 

والسامة العامة. أي مقدار األذى الذي يلحق ابآلخرين أو ابجملتمع جراء هذا الفعل. 

تصنيفات األحداث اجلاحنني:
يصنف األحداث اجلاحنون من حيث خطورة الفعل إىل عدة تصنيفات يتناوهلا )حجازي، 

2010، ص 20( على النحو التايل:

اجلانح العارض أو اجلانح ابلصدفة، وشبه اجلانح، واجلانح املعتاد، ووصواًل إىل اجلانح 
احملرتف. وأتيت ابلتازم مع هذه الفئات، فئة األحداث املعرضن خلطر االحنراف )مما سيأيت 

بيان حتديد مؤشرات خطر احنرافهم(.

اجلانح العارض/ أو جانح الصدفة:
هــو حــدث متكيــف اجتماعيًّــا ونفســيًّا، قــد يقــدم علــى ســلوك جانــح مــن نــوع مــا، بشــكل 
ال إرادي أو دون إدراك كامــل ملســئولية الفعــل اجلانــح، وغالبــاً يكــون ذلــك بســبب اإلمهــال أو 
قلــة التوجيــه أو اجلهــل ابلظــروف وســوء تقديرهــا، وأهــم مــا مييــز ذلــك الفعــل هــو غيــاب النيــة 
اجلاحنــة أو الرغبــة يف خــرق القانــون، كأن ينخــرط احلــدث مــن هــؤالء يف عمليــة حتــٍد أو إثرة 
أو رغبــة يف مغامــرة أو الوقــوع يف حالــة مــن اإلحبــاط املّولــد للتوتــر النفســي الشــديد، وكلهــا قــد 
تــؤدي إىل الوقــوع يف ســلوك جانــح تتفــاوت خطورتــه القانونيــة، ولكــن يف العمــوم فــإن جانــح 
الصدفــة هــو حــدث متكيــف اجتماعيًّــا ونفســيًّا طاملــا ظــّل مبنــأى عــن الضغوطــات اخلارجيــة الــيت 
تفوق طاقته على املقاومة، أي طاملا مل يتعرض لوضعيات تشــّكل هتديداً لتوازنه النفســي، مثل 
اإلغــراءات اخلارجيــة، أو إحلــاح حاجــات داخليــة، أو تفاعــل األمريــن معــاً، حيــث يعــد الفعــل 

اجلانــح يف الغالــب حــاًّ ملــأزق جيــد احلــدث نفســه فيــه. 



د. مساعد غنام العتيبي وآخرون

المجلد الثاني عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤١ه/ مارس 2020م     ١7

أشباه اجلاحنني: 
هؤالء يشّكلون الفئة االنتقالية ما بن اجلاحنن العارضن وبن املعتادين، ويعاين هؤالء 
غالًبا من ضعف التكيف النفسي واالجتماعي، وقد يظّلون مسترتين طاملا كانوا حديثي السن 
أو ُوِجُدوا يف حميط خال من التحدايت واألزمات، إال أهنم سرعان ما ينهارون عندما تتفاقم 
صعوابهتم النفسية أو االجتماعية، يف حالة من فقدان أسباب العون واحلماية، فهم يشّكلون 
الداخلية  الضغوطات  تتفاقم  مل  طاملا  املقبول  التكيف  هامش  على  تظّل  اليت  الرمادية  الفئة 
واخلارجية اليت ال ميتلكون مناعة ذاتية ملواجهتها، وغالباً ما ويؤدي هبم اهنيارهم إىل االجنراف 
يف تيار االحنرافات من خال وقوعهم ضحااي لبعض العصاابت املنحرفة، ويدخل ضمن هذه 

الفئة النسبة األكر من األحداث املعرضن خلطر االحنراف. 

اجلانح املعتاد: 
خيتلف اجلانح املعتاد عمن سبقه يف اختاذ االحنراف منطًا من أمناط حياته، مع الدخول 
يف عاقة صراعية مع اجملتمع، واالعتداء على القانون. ويتباعد هؤالء عن احلياة املتكيفة يف 
حالة من الغربة التدرجيية عن عامل األسرة واملدرسة واجملتمع، مع تصاعد السلوك اجلانح وتقارب 
فئتن  إىل  املعتادون  اجلاحنون  ويتوزع  االحنراف،  على  املشجعة  اجلاحنة  األوساط  من  متزايد 
أساسيتن: املكرُِرون أو املقلدون: وتتوزع جنحهم بن أكثر من شكل، إال أهنم ال يرعون 
يف أي منها وال يصلون حد االختصاص، بل تظّل جنحهم رهًنا مبا يتيسر هلم من الفرص، 
وتّشكل هذه الفئة النسبة العظمى من اجلاحنن الفاشلن نزالء اإلصاحيات، كما قد يظلون 

على هامش التكيف حيث يتذبذبون ما بن سلوكيات متكيفة وأخرى جاحنة.

احملرتفون: وهم جاحنون ُمَكرُِرون ولكن قد ختصصوا يف جمال حمدد من اجلرائم، فاختذوا 
منها وسيلة أساسية للكسب واالنتفاع املادي، فهم ابرعون يف سلوكيات وجنح مثل: )النشل، 
التزوير، السطو احملرتف، واالحتيال..(، ويف حالة من التبي الكامل لنمط احلياة اجلانح والغربة 
االجتماعية عن العامل املتكيف، وأفعاهلم مقصودة وهم خيلقون فرصها وجييدون التخطيط هلا، 
ألهنم ال يكتفون مبجرد االنتفاع املادي من النشاط اجلانح، بل إن هذا النشاط يصبح حمور 
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اهتمامهم احليايت، وابلتايل يكتسبون قيمة نفسية يف نظر اآلخرين جتعلهم يتباهون مبا يتقنون 
من سلوكيات جاحنة.

:Motive 2-2- الدافعية
حتظى دارسة مكوانت الدافعية ابهتمام ابلغ من ِقبل املتخصصن يف العديد من العلوم 
السلوكية النفسية والرتبوية واالجتماعية، وذلك ملا تشتمل عليه من نظم وأنساق حتدد طبيعة 
السلوك البشري )احلامد، 1995، ص 364(، حيث تـَُعدُّ الدوافع لدى الفرد من أهم العوامل 
فعالية يف عملية التعلم، فهي تشجع املتعلم على زايدة أنشطته التعليمية، وتؤدي إىل اختيار 
منوذج النشاط الذي يرغب املتعلم أداءه، وابلتايل فهي توجه سلوكه، وعليه فإنه جيب مساعدة 
أمهية  إدراك  أن توجهه إىل  تعلمه، كما جيب  فيما جيب  الرغبة  لديه  املتعلم على أن تكون 

األنشطة التعليمية حىت يكون انجًحا يف حتصيله )اخلويل، 2009، ص 201(.  

مفهوم دافعية التعلم:
يعرفها كل من )توق وآخرون،2003، ص 211( أبهنا :احلالة النفسية الداخلية  للمتعلم 
اليت تستثر سلوكه وتعمل استمرار هذا السلوك وتوجيهه حنو حتقيق هدف معن، أما الدافعية 
للتعلم فتشر إىل حالة داخلية عند املتعلم تدفعه إىل االنتباه للموقف التعليمي واإلقبال عليه 

بنشاط موجه، واالستمرار يف ذلك النشاط حىت يتحقق التعلم.  

واالستكشاف  التجربة  طريف  عن  النجاح  يف  "الرغبة  أبهنا:  "ساقن"  يعرفها  كما 
واالشرتاك يف األنشطة اليت يعتمد النجاح فيها على جهد الفرد وقدراته" )بلحاج، 2011(.

وتعد الدافعية نوًعا وشكًا من أشكال دافعية اإلجناز يكون الرتكيز فيها على الدافعية 
املرتبطة ابلنشاط املدرسي، وقد ودرت بعدة تعريفات أمهها: أهنا جمموعة من القوى اليت تثر 

وتوجه وتعزز السلوك حنو هدف دراسي )احلامد، 1995، ص 360( 
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أمهية دافعية التعلم:
تـَُعـــدُّ الدافعيـــة للتعلـــم مـــن أهـــم املتغـــرات الـــيت تـــؤدي دوراً فاعـــًا يف عمليـــة التعلـــم، حيـــث 
هلـــا أمهيـــة يف زايدة انتبـــاه املتعلـــم واندماجـــه يف األنشـــطة التعليميـــة، وســـيطرته علـــى العوامـــل املؤثـــرة 
يف إجنـــاز مهمـــة التعلـــم، كمـــا أن هلـــا دورًا ابرزًا يف رفـــع مســـتوى أداء الطالـــب وإنتاجيتـــه يف 
خمتلـــف اجملـــاالت واألنشـــطة الـــيت يواجههـــا، ابإلضافـــة إىل كوهنـــا وســـيلة موثوقـــة للتنبـــؤ ابلســـلوك 

األكادميـــي للطالـــب )ســـرحان، 2013، ص 13(. 

كما تزداد أمهية دافعية التعلم كوهنا تعد وسيلة مهمة ميكن استخدامها يف سبيل إجناز 
أهداف تعليمية معينة على حنو فعال، فهي أحد العوامل احملددة لقدرة املتعلم على التحصيل 

واإلجناز )غامن، 2002، ص 114(. 

وهلذا كان هناك جهود جادة موجهة حنو فهم العوامل املؤثرة يف عملييت التعليم والتعلم، 
فقد حظي جمال الدافعية للتعلم ابهتمام عدد كبر من املهتمن ابلعملية التعليمية يف اجملاالت 

الرتبوية والنفسية واالجتماعية، للوقوف على أتثرها وكيفية التحكم فيها لصاحل املتعلمن. 

األنشطة  إجياد  الطلبة حنو  ميل  تتمثل يف  الدافعية  أن   Broophy برويف  افرتض  فقد 
ولفولك   أما  داخلية،  حاجة  تشبع  مكافأة  لتحقيق  يسعون  بذلك  وهم  لديهم،  األكادميية 
Wollfolk فقد رأت أن الدافعية للتعلم تتضمن يف معناها العمل من أجل حتقيق أهداف 
التعلم بقصد الفهم والتحسن يف جمال اخلرة، كما أن الدافعية من احلاالت الداخلية واخلارجية 
للمتعلمن اليت حترك أداءهم وتوجهه حنو حتقيق هدف حمدد، وحتافظ على استمراريته ودوامه 

حىت يتحقق ذلك اهلدف )قطامي،1993، ص 232(.

فهـــم  وكـــذا  وتوجيهـــه،  الســـلوك  لفهـــم  مهمـــاً  أساســـاً  للتعلـــم  الدافعيـــة  دراســـة  وتعـــد 
احلاجـــات والدوافـــع وامليـــول، ولـــذا فـــإن كثـــرًا مـــن عمـــل اآلابء واملعلمـــن واملرشـــدين النفســـين 
واالجتماعيـــن واملختصـــن، وغرهـــم مـــن املهتمـــن يف التعامـــل مـــع املتعلـــم واملسرتشـــد يرتكـــز 

حـــول مشـــكلة الدافعيـــة )ســـرحان، 2013، ص 14(. 
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عالقة الدافعية ابلتعلم واالنتاجية:
تلعب الدافعية دورًا مهمًّا ومؤثرًا يف رفع مستوى أداء الفرد وإنتاجيته يف خمتلف اجملاالت 
على  التعرف  ومن خال  األكادميي،  التحصيل  يواجهها ال سيما يف جمال  اليت  واألنشطة 
مستوى الدافعية املوجودة لدى الطلبة ميكن تفسر جزء من التباين يف حتصيلهم األكادميي، 
فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات مثل دراسات: )احلميد، 1999؛ سحلول، 2005( أنه 

كلما كان مستوى دافعية التعلم عالًيا كلما ارتفع التحصيل األكادميي للمتعلمن. 

االجتاهات النظرية يف تفسري الدافعية:
االجتاه السلوكي:

تـَُعـــدُّ الدافعيـــة مـــن أهـــم املتغـــرات الـــيت تناولتهـــا االجتاهـــات النظريـــة النفســـية يف وقـــت 
مبكـــر لفهمهـــا وتفســـرها، وكان مـــن أول هـــذه االجتاهـــات هـــو االجتـــاه الســـلوكي الـــذي يـــرى 
أن الدافعيـــة  تنشـــأ لـــدى األفـــراد بفعـــل مثـــرات داخليـــة أو خارجيـــة، حبيـــث يصـــدر عـــن الفـــرد 
ــلوك  ــرد بنتائـــج السـ ــننكر أن خـــرات الفـ ــذه املثـــرات، ويؤكـــد سـ ــتجابًة هلـ ــاط اسـ ــلوك أو نشـ سـ
هـــي الـــيت حتـــدد تكـــرار او عـــدم تكـــرار الســـلوك يف املـــرات الاحقـــة، إذ يـــرى أن نتائـــج الســـلوك 
والســـيما التعزيزيـــة منهـــا تشـــكل احلافـــز أو الباعـــث الـــذي يدفـــع األفـــراد للســـلوك بطريقـــة معينـــة 
يف موقـــف مـــا، فحصـــول الفـــرد علـــى معـــززات أو مكافئـــات علـــى ســـلوكياته يســـتثر لديـــه 
الدافعيـــة للحفـــاظ علـــى هـــذه الســـلوكيات وتكرارهـــا، فعلـــى ســـبيل املثـــال عندمـــا يتـــم تعزيـــز 
الطفـــل علـــى ســـلوك مـــا كنطـــق كلمـــة مـــا فإنـــه يثـــر دافعيتـــه لتكـــرار مثـــل هـــذا الســـلوك، ويـــرى 
ســـكنر أن التعزيـــز رمبـــا يتطـــور ليصبـــح ذاتيـــاً، حبيـــث يقـــوم الفـــرد بســـلوك مـــا إلشـــباع حاجـــات 
ودوافـــع لديـــه دون أتثـــر خارجـــي، كالطالـــب الـــذي يقـــوم مبطالعـــة بعـــض الكتـــب ليـــس مـــن أجـــل 

اجتيـــاز امتحـــاُن مـــا فحســـب وإمنـــا للمتعـــة أو التســـلية )زغلـــول، 2012(. 

ــه  ـــا يف تعلمـ ــرد حمكوًم ــون الفـ ــزز حمـــدد، وبذلـــك يكـ ـــة مبعـ ـــة إذن اســـتجاابت مرهون فالدافعي
هبـــدف احلصـــول علـــى ذلـــك املعـــزز، وهلـــذا ركـــزت النظـــرايت الســـلوكية علـــى رفـــع مســـتوى الدافعيـــة 
للتعلـــم مـــن خـــال تطبيقاهتـــا الرتبويـــة عـــر صـــور التعزيـــز املختلفـــة )قطامـــي،1993، ص234(. 
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االجتاه املعريف:   
أمـــا االجتـــاه املعـــريف فيميـــز بـــن مصـــادر الدوافـــع علـــى أســـاس أهنـــا: إمـــا أن تكـــون داخليـــة 
أو تكـــون خارجيـــة، ويفـــرتض هـــذا االجتـــاه أن الفـــرد يكـــون مدفوًعـــا هبـــدف الوصـــول إىل حالـــة 
تـــوازن معـــريف ينطلـــق منهـــا يف ســـعيه للحصـــول علـــى اخلـــرات أو املعـــارف الـــيت تســـاعده يف متثـــل 
اخلـــرات الـــيت يواجههـــا ويعمـــل علـــى تكييفهـــا وابلتـــايل فهمهـــا )قطامـــي، 1993، ص 234(. 

ويـــرى هـــذا االجتـــاه ان االفـــراد ال يســـتجيبون للمثـــرات واحلـــوادث اخلارجيـــة او الداخليـــة 
علـــى حنـــو تلقائـــي، لـــذا فالدافعيـــة وفًقـــا ألصحـــاب االجتـــاه املعـــريف تعتمـــد علـــى معاجلـــات 
املعرفيـــة لغايـــة الوصـــول اىل تـــوازن معـــريف، وتقـــوم أيًضـــا علـــى االختيـــارات والقـــرارات واخلطـــط 
واالهتمامـــات واعتبـــار مـــا يـــؤدي اىل جنـــاح أو الفشـــل، مبعـــىن أن توقعـــات النجـــاح والفشـــل 
ـــا يف التحليـــل املفاهيمـــي للدافعيـــة، ويفـــرتض هـــذا االجتـــاه ان الفـــرد حباجـــة  تلعـــب دورًا مهمًّ
اىل اســـتيعاب معـــارف جديـــدة وحتويلهـــا اىل خمططـــات معرفيـــة مناســـبة، لكـــي يســـتطيع الفـــرد 
الشـــعور ابلســـيطرة علـــى اخلـــرة اجلديـــدة ومتثلهـــا، وابلتـــايل يشـــعر ابلتـــوازن املعـــريف، وميثـــل التـــوازن 
املعـــريف مفهـــوم احلاجـــة اىل الفهـــم, واحلاجـــة اىل الفهـــم تشـــكل أهـــم بواعـــث دافعيـــة التعلـــم لـــدى 

املتعلـــم )قطامـــي، وقطامـــي، 2000، ص216(. 

 (weiner(ومن النظرايت املعرفية اليت حتدثت بشيء  من التفصيل عن الدافعية نظرية واينر
النجاح  وتريراهتم خلرات  االفراد  تفسرات  تؤثر  تصف كيف  العزو، حيث  بنظرية  املسماة 
والفشل يف دافعيتهم، وتتناول النظرية أربعة تفسرات للنجاح والفشل يف مواقف اإلجناز اليت 

مير هبا الفرد، يذكرها )عسكر، والقنطار، 2005، ص 264( على النحو التايل: 

القدرة، واجلهد، وصعوبة املهمة، واحلظ، ويصنف اإليعاز ابلقدرة واجلهد ضمن األسباب 
الداخلية أو املتعلقة ابلفرد، بينما صعوبة املهمة واحلظ،  يندرجان حتت األسباب اخلارجية، 
الذي  تغبرها على عكس اجلهد  الثبات وال ميكن  أهنا على درجة من  للقدرة على  وينظر 
يتفاوت من موقف إىل آخر، ومن حيث الثبات فإن أي مهمة هلا صفاهتا اخلاصة، وابلتايل 
فإن صعوبة املهمة تتسم ابلثبات، على عكس احلظ الذي يتسم بعدم الثبات وصعوبة التنبؤ 
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به، فالطاب الذين يعزون سبب فشلهم إىل عوامل ثبتة )القدر، صعوبة املهمة( يؤثر فيهم 
الفشل بدرجة عالية وينتاهبم اليأس وتنخفض معنوايهتم وثقتهم أبنفسهم، على عكس الذي 
الرئيسة هبذا اخلصوص، عندما  الفشل ألسباب غر ثبتة كاجلهد، وتكمن املشكلة  يعزون 
يُعزى الفشل إىل عامل داخلي وثبت غر قابل للتحكم، كما أن املتعلمن الذين يرون النجاح 
يف الدراسة عائداً إىل احلظ ومزاج املعلم أو عوامل خارجية أخرى، فهؤالء لن يبذلوا اجلهد 

املطلوب مقارنة ابلذين يرون أن النجاح أو الفشل يعتمد على جهدهم. 

االجتاه التحليلي:
متثـــل الدافعيـــة يف ظـــل مفهـــوم نظـــرايت التحليـــل النفســـي حالـــة اســـتثارة الســـتغال أقصـــى 
طاقـــات األنســـان، وذلـــك مـــن أجـــل اشـــباع دوافعـــه اىل املعرفـــة لتحقيـــق ذاتـــه )كوافحـــة، 2004، 
ص147(. ويـــرى هـــذا االجتـــاه أن الفـــرد مدفـــوع يف ســـلوكه هبـــدف حتقيـــق اللـــذة والســـعادة، 
لذلـــك فـــإن مواقـــف التعلـــم تثـــر دافعيـــة املتعلـــم إذا مـــا حققـــت لـــه الســـرور، ممـــا يدفعـــه لاســـتمرار 

فيـــه والســـعي وراء النجـــاح واإلجنـــاز )قطامـــي، 1993، ص 235(.

ــتقبلي، ويربـــط  ــاه أن الفـــرد يقـــوم بتحليـــل ســـلوكه اآلين واملسـ لـــذا يـــرى أنصـــار هـــذا االجتـ
ذلـــك ابلقـــدر الـــذي يشـــعر فيـــه ابلســـعادة واللـــذة واالرتيـــاح، فيســـعد ابلســـلوك الـــذي حيقـــق لـــه 
الســـعادة واللـــذة الـــيت ينشـــدها ويكـــون هـــذا دافًعـــا لـــه لإلجنـــاز الســـريع واجليـــد )احلامـــد، 1995، 
ص 368(. ويســـتخلص ممـــا ســـبق أن الدافعيـــة يف النظريـــة التحليليـــة هـــي منظومـــة االســـقاطات 
الاشـــعورية لـــدى الفـــرد, الـــيت تدفعـــه للقيـــام بنشـــاطات معينـــة يف املوقـــف الصفـــي, وتشـــكل 
انعكاًســـا هلـــا مـــن جهـــة، وتُعـــد حافـــزًا للمزيـــد مـــن الدوافـــع عـــر تلـــك املســـارات الاشـــعورية 

اإلســـقاطية مـــن جهـــة أخـــرى )الشـــنطي,1970، ص 6(.

االجتاه اإلنساين: 

يـَُعـــدُّ إبراهـــام ماســـلو (Maslow) أحـــد رواد هـــذا االجتـــاه البارزيـــن، فقـــد انصـــب تركيـــزه 
علـــى تفســـر أســـباب الســـلوك اإلنســـاين، حيـــث يـــرى أن الســـلوك اإلنســـاين وراءه دوافـــع 
ترتبـــط إبشـــباع الـــذات الـــذي يتطـــور ليصـــل إىل مفهـــوم حتقيـــق الـــذات، حيـــث إن األفـــراد 
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يولـــدون ولديهـــم دوافـــع داخليـــة هتـــدف إىل حتقيـــق الـــذات، ولكنـــه بـــدون أن يتحقـــق هلـــم 
ــم  ــم لـــن يشـــعروا بتحقيـــق ذواهتـ ــة )الغـــذاء، واألمـــن، واملـــأوى( فإهنـ ــباع احلاجـــات الضروريـ إشـ

)احلامـــد، 1995، ص 368(.

وإمجااًل يرى االجتاه اإلنساين أن الدافعية تستند على احلرية الشخصية وتقرير املصر، 
والرغبة يف النمو الشخصي من جانب الفرد، أو كما يسميه ما سلو حتقيق الذات، لذلك 
توجه النظرية اإلنسانية اهتمامها يف املقام األول إىل الدافعية الداخلية، ويقصد هبا املواقف 
اليت تتحدى قدرات الفرد وتشبع فيه الرغبة للتعلم والنمو والنجاح، و متثل حاجات مستمرة 
يف  الدافعية  ترتبط  لذلك  اشباعها،  عند  تتوقف  اليت  الفسيولوجية  احلاجات  عكس  على 
النظرية االنسانية ابحلاجات اليت تسمو ابلفرد اىل أعلى درجات النمو والنضج، والدافعية يف 
النظرية اإلنسانية تتضمن الدافعية الداخلية واخلارجية, ولذلك جتذب الدافعية الداخلية احلاجة 
لتحقيق الذات، وجتذب الدافعية اخلارجية احلاجة لتقدير الذات, ويف التعلم تتشكل الدافعية 
الداخلية ألننا ندفع لكي نتعلم، والدافعية الداخلية تكييف هلذا النمط, أما الدافعية اخلارجية 

فتتشكل ابلتنافس واملكافئات امللموسة ) زايد،2003، ص 131(. 

ونستخلص مما سبق أن الدافعية حالة داخلية تدفع املتعلم لتحقيق هدف ما من أجل 
غاية حمددة، فهي شرط أساس يف دفع اإلنسان وتوجيه سلوكه وحثه على حتقيق املزيد من 
وحتقيق  حتصيل  يف  تساهم  واليت  اإلنسان،  لدى  الرئيسة  العوامل  من  تُعد  اإلجنازات، كما 
األهداف اليت يسعى املتعلم لتحقيقها، وبناًء على ذلك ويرى )الزغلول، 2005، ص 227( 
أن االهتمام م ابلدافعية قد دفع عدًدا من املربن وعلماء السلوك إىل ضرورة التأكيد على أن 

تكون هدفًا تعليميًّا حبد ذاهتا، ليتسىن للمتعلم حتقيق التعليم املرغوب فيه.   

التعلم وحتقيق اإلجنازات  الدافعية  ال تقف عند حدود  القول إن أمهية  من هنا ميكن 
املعرفية فحسب، وإمنا متثل عنصرًا أساس ملواجهة مشكات اإلنسان بشكل عام، فهي عامل 
مهم لتعديل السلوك غر املرغوب لدى بعض املنحرفن واجلاحنن اخلارجن عن القانون، من 
خال تعزيز اجلوانب اإلجيابية ورفع الروح املعنوية لديهم، وتنمية دوافعهم للتغلب على هذه 
املشكات من خال التعامل مع خصائص االختاف والتغر لديهم، وبطرق تدخل عاجية 
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تعتمد على أساليب وفنيات علمية.  

:Short Therapy 2-3- العالج املختصر أو العالج القصري
دأب العديـــد مـــن  املتخصصـــن يف مهنـــة اخلدمـــة االجتماعيـــة علـــى العمـــل الكتشـــاف 
طرائـــق متعـــددة تســـاهم يف حـــل مشـــكات عمائهـــم وتتناســـب مـــع التحـــدايت والتطـــورات 
والعـــاج  النفـــس  علـــم  نظـــرايت  مـــن  اشـــتقوا  وقـــد  اإلنســـانية،  احليـــاة  لظـــروف  املطـــردة 
 ،Short Therapy النفســـي الدينامـــي مـــا يســـمى ابلعـــاج املختصـــر أو العـــاج القصـــر
فقـــد ذكـــرت معظـــم املصـــادر العلميـــة أن العـــاج املختصـــر ارتبـــط بعلـــم النفـــس الدينامـــي 
ونظريـــة التحليـــل النفســـي لفـــرتة مـــن الزمـــن وأنـــه مل ينقـــل إىل اخلدمـــة االجتماعيـــة إال يف 
الســـتينات مـــن القـــرن املاضـــي، بيـــد أن العـــاج املختصـــر ميكـــن أن يعـــزى إىل إســـهامات 
Milton Erickson عندمـــا أطلـــق عبارتـــه الشـــهرة: ال يوجـــد نظريـــة عامـــة وال يوجـــد 

 .No general Theory, No general Client عميـــل عـــام

ويشـــر Murphy )1997( إىل أن إســـهامات Erickson  كان هلـــا قصـــب الســـبق 
أنـــه  تتضمـــن   Erickson املختصـــر، ويضيـــف أن عبـــارة  العـــاج  يف صياغـــة أساســـيات 
مـــن الصعـــب احلصـــول علـــى نظريـــة واحـــدة تســـتطيع تفســـر الســـلوك اإلنســـاين، كمـــا أنـــه مـــن 
الصعـــب أن ينظـــر إىل العمـــاء نظـــرة واحـــدة حـــىت وإن كانـــت تبـــدو مشـــكاهتم متشـــاهبة 

)رشـــوان، والقـــرين، 2004، ص 216(.

فقـــد أشـــار Coleman )1960( إىل أن طريقـــة العـــاج القصـــر األمـــد أثبتـــت فاعليـــة 
كبـــرة يف احلفـــاظ علـــى الصحـــة العامـــة للنـــاس إال أهنـــا مل حتـــظ ابالهتمـــام الـــكايف نتيجـــة 
تركيـــز معظـــم املمارســـن علـــى اســـتخدام طرائـــق العـــاج النفســـي طويـــل األمـــد يف التعامـــل مـــع 
املشـــكات واملواقـــف املختلفـــة إال مـــع بدايـــة الســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين حيـــث اســـتطاع 
املختصـــون يف مهنـــة اخلدمـــة االجتماعيـــة وخدمـــة الفـــرد اإلكلينيكيـــة حتديـــًدا أن يســـهموا يف 
اســـتقال هـــذه الطريقـــة عـــن تبعيتهـــا لبعـــض الطـــرق واملهـــن اإلنســـانية األخـــرى نظـــراً الرتباطهـــا 
ولفـــرتة زمنيـــة طويلـــة نســـبياً بطريقـــة التحليـــل النفســـي، فقـــد أصبحـــت طريقـــة قائمـــة بذاهتـــا، وكان 
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ــا: )طـــاش، 1428، ص 3(.   ــن العوامـــل أمههـ ــد مـ وراء ذلـــك العديـ
ازدايد حجـــم ونوعيـــة املشـــكات النفســـية واالجتماعيـــة الـــيت يعـــاين منهـــا النـــاس نتيجـــة   -1
للتطـــور التكنولوجـــي الســـريع ومـــا يصاحبـــه مـــن تغـــرات اجتماعيـــة أثـــرت علـــى حياهتـــم 

وطريقـــة تعاملهـــم مـــع هـــذه املشـــكات. 
قلـــة عـــدد املؤسســـات واملراكـــز املتخصصـــة يف جمـــال تقـــدمي الرعايـــة واخلدمـــات   -2

واالجتماعيـــة.  النفســـية 
قلـــة عـــدد املختصـــن يف جمـــال مهـــن املســـاعدة اإلنســـانية وعـــدم توفـــر اخلـــرة الكافيـــة   -3

لـــدى البعـــض منهـــم. 
انشـــغال النـــاس يف أمـــور حياهتـــم اليوميـــة وعـــدم توفـــر الوقـــت الـــكايف لديهـــم أو عـــدم   -4

اســـتعدادهم للدخـــول يف عاقـــات عاجيـــة طويلـــة األمـــد. 

وقـــد أســـهمت اخلدمـــة االجتماعيـــة يف جمـــال العـــاج حمـــدود الوقـــت إســـهاًما جيـــًدا، حيـــث 
جنـــد أن كثـــرًا مـــن مفاهيـــم هـــذه الطريقـــة معروفـــة ومألوفـــة لـــدى األخصائيـــن االجتماعيـــن، 
كمـــا أتثـــر كثـــر منهـــم ابلعـــاج النفســـي الدينامـــي وخاصـــة مـــن النتائـــج الـــيت توصـــل إليهـــا كل 
 Taft 1969( ابســـتخدام العـــاج قصـــر األمـــد. فقـــد أتثـــرت( Reid and Shyne مـــن
ومدرســـتها الوظيفيـــة يف اخلدمـــة االجتماعيـــة – جبامعـــة بنســـلفانيا- ابملختـــص يف جمـــال التحليـــل 
الوقـــت –  احملـــدود  احلالـــة  منهـــج دراســـة  اســـتخدام  علـــى  Otto Rank وركـــزت  النفســـي 
Time Limited Case Work  كأداة فاعلـــة يف مســـاعدة العمـــاء للتكيـــف مـــع تقلبـــات 
احليـــاة، بـــل ذهبـــت إىل أبعـــد مـــن ذلـــك حينمـــا قامـــت بتطبيـــق هـــذا التوجـــه يف مقابلـــة أو جلســـة 
املشـــكلة  قـــام Perlman بدمـــج طريقـــة حـــل  عـــام 1957م  فقـــط، ويف  عاجيـــة واحـــدة 
Problem Solving وعناصـــر مـــن الطريقـــة الوظيفيـــة Functional Approach  يف 
كتابـــة عـــن دراســـة احلالـــة االجتماعيـــة Social Casework، والـــذي وضـــع فيـــه القاعـــدة 
األساســـية لنظريـــة التدخـــل يف األزمـــات، ويف عـــام 1980م، منـــت وتطـــورت طريقـــة العـــاج 
املوجـــز وأصبحـــت طريقـــة معـــرتف هبـــا وذلـــك مـــن خـــال املؤمتـــر الـــدويل الـــذي رعتـــه مؤسســـة 
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هارفـــرد للصحـــة اجملتمعيـــة يف بوســـطن، حيـــث خلـــص املتحـــدث Herbert Pardes مـــن 
املؤسســـة الدوليـــة للصحـــة النفســـية العوامـــل الـــيت أدت إىل االهتمـــام ابلعـــاج القصـــر األمـــد يف 

العوامـــل التالية:)طـــاش وآخـــرون، 1428، ص 6(.
قبول كثر من املختصن املمارسن بفكرة األهداف العاجية احملدودة.   -1
زايدة استخدام املمارسن ألكثر من طريقة عاجية مع احلالة الواحدة.   -2

التطور الكبر الذي حدث يف جمال تصنيف األمراض واالضطراابت النفسية.    -3

ــا ممـــا ســـبق واســـتجابًة لدعـــاوى التجديـــد الـــيت ينـــادي هبـــا املشـــتغلون يف اخلدمـــة  وانطاقًـ
ــا إىل  ــة والـــيت تنتمـــي مجيًعـ ــاذج العاجيـ ــل والنمـ ــن املداخـ ــد مـ ــد ظهـــرت العديـ ــة، فقـ االجتماعيـ
فصيلـــة العـــاج القصـــر، أو العـــاج حمـــدود الوقـــت Time Limited therapy، ومـــن 
 Solution أحـــدث هـــذه املداخـــل العاجيـــة هـــو مدخـــل العـــاج املوجـــز الـــذي يركـــز علـــى احلـــل

Focused Brief  Therapy. والـــذي ســـيتم تناولـــه يف الصفحـــات التاليـــة: 

 Solution Focused  2-4- العالج املوجز الذي يركز على احلل
:Brief Therapy

نشأته: 
الثمانينـــات  بدايـــة  يف   SFBT احلـــل  علـــى  يركـــز  الـــذي  املوجـــز  العـــاج  ظهـــر 
 de Shazer مـــن القـــرن العشـــرين، وحتديـــًدا يف العـــام 1982، وقـــد كانـــت جلهـــود 
Brief Family Therapy Center يف  األســـري  العـــاج  مركـــز  رئيـــس   Steve
األبـــرز  الـــدور   .Insoo Kim Berg مدينـــة ميوالكـــي بواليـــة ويسكونســـن وزوجتـــه 
يف نشـــأة وتطـــور هـــذا املدخـــل (Simon & Berg, 2002(، )ســـتيف دي شـــازار 

)Steef de Shazer 1940-2005

الذي يركز على احلل، وله يف هذا اجملال  املوجز  العاج  يُعد de Shazer من رواد 
:(Michael, 2001, p 2) العديد من املؤلفات
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• أمناط العاج األسري املوجز: هنج النظام اإليكولوجي )1982(.
• مفاتيح احلل يف العاج املوجز )1985(.

• القرائن: حتقيق احللول يف العاج املوجز )1988(. 
• وضع الفرق يف العمل )1991(.

• أكثر من املعجزات: يف فن العاج املوجز الذي يركز على احلل. وقد نشر هذا املؤَلف 
عام 2007 بعد وفاته. 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن العـــاج املوجـــز الـــذي يـــرك علـــى احلـــل قـــد بـــدأ منـــوه يف العـــام 
بـــدأ  حينمـــا   1982 عـــام  يف  احلقيقـــي كان  ظهـــوره  أن  يـــرون  مؤلفيـــه  أن  إال   1980
يتبلـــور بنـــاؤه كمدخـــل نظـــري مســـتقل وصـــاحل إلجـــراء الدراســـات التطبيقيـــة والتدريـــب  

  .(de Shazer & Berg, 1997, p. 121)

  :SFBT مفهوم العالج الذي يركز على احلل
هنـــاك عـــدة تعريفـــات تناولـــت العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــل ومجيـــع هـــذه التعريفـــات تتفـــق 
 ،Short Therapy علـــى أنـــه  منـــوذج أو مدخـــل عاجـــي ينتمـــي إىل فصيلـــة العـــاج القصـــر
وميتـــاز عـــن غـــره مـــن املداخـــل العاجيـــة بعـــدم االســـتغراق يف البحـــث عـــن أســـباب املشـــكات 

والتوجـــه  مباشـــرة حنـــو احللـــول املنشـــودة. ومـــن تلـــك التعريفـــات مـــا يلـــي:

 E.B.T.A. European Brief Therapy تعريف اجلمعية األوروبية للعاج املوجز
Association أبنه: منوذج عاجي صاغه ستيف دي شازار de Shazer وزمائه، يركز 
هذا النموذج على حتقيق احللول واألهداف والتغرات بصفة عامة، وذلك من خال استخدام 
أساليب عاجية منها: "سؤال املعجزة Miracle Question، واملقاييس Scales، وأسئلة 
التوافق Coping Question" وذلك من خال استخدام لغة العميل والسعي إىل إجياد 
العاقة  وتركز  املشكلة،  أسباب حدوث  البحث عن  الوقت يف  إضاعة  بداًل من  احللول 
بن األخصائي والعميل على احرتام وعدم توجيه اللوم )يف حممد، 2012، ص 360(.
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كما يعرفه رشوان والقرين: على أنه: نوع من أنواع العاج املختصر واملوجه مباشرة حنو 
حتقيق اهلدف النهائي الذي يسعى إليه  العميل، وهو الوصول إىل التوافق النفسي واالجتماعي 

مع الذات والبيئة )رشوان والقرين، 2004، ص 216(. 

النفسي  أنه: منوذج للعاج  أما مسيث ومسيث Smith and Smith، فيعرفانه على 
املبي على احلل، حيث يهتم أساًسا بوقت الامشكلة Non Problem Time، إذ ينصب 
الرتكيز العاجي على االستثناءات وهي األوقات اليت ال تظهر فيها املشكلة بداًل من االهتمام 
ابملشكلة نفسها، واالهتمام ابلعمل مع تسلسات احلل احملدد وحتديد األدوات واملصادر اليت 

 .)Smith, &  Smith, 2006, p208( ميلكها العماء حلل شكاواهم

 Institute For Solution Focused ويعرفه معهد العاج الذي يركز على احلل
 de Shazer (1940-2005) and Berg صاغـــه  عاجـــي  منـــوذج  أبنـــه   Therapy
2007-1934)) وزماؤهـــم يف أواخـــر الســـبعينات مـــن القـــرن العشـــرين، يركـــز هـــذا النمـــوذج 
علـــى األهـــداف املســـتقبلية حبثًـــا عـــن الوصـــول للحلـــول املنشـــودة بـــداًل مـــن الرتكيـــز علـــى 
املشـــكات الـــيت دفعـــت ابلعمـــاء لطلـــب املســـاعدة املهنيـــة، وقـــد مت تطويـــر هـــذا النمـــوذج 
يف جمـــاالت متعـــددة كالصحـــة العقليـــة وجمـــال اخلدمـــات الصحيـــة، ومل يقتصـــر علـــى ذلـــك 
بـــل امتـــد اســـتخدامه يف جمـــاالت متعـــددة مثـــل رعايـــة األطفـــال وخدمـــات العدالـــة اجلنائيـــة 
والتعليـــم والسياســـة االجتماعيـــة وجرائـــم العنـــف، ابعتبـــاره منـــوذج عملـــي يســـتهدف حتقيـــق 

اهلـــداف بصـــورة واقعيـــة وموجـــزة )حممـــد، 2012، ص 362(.

الفلسفة اليت يقوم عليها العالج:
تقوم فلسفة العاج املوجز الذي يركز على احلل SFBT على عدد من املسلمات التالية 

 :(Bezanson, 2004; de Shazer et al, 1986)

- التعاون بن األخصائي والعميل يف حتديد املشكلة وصياغة األهداف العاجية هو 
عامل أساس، على افرتاض أن العماء هم أشخاص أسوايء قادرون على املسامهة جبانب 

األخصائي يف حتديد احتياجاهتم وأهدافهم العاجية. 
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- عـــدم االســـتغراق يف البحـــث عـــن األعـــراض املرضيـــة أو العوامـــل الـــيت ســـامهت يف 
نشـــأهتا، والتوجـــه مباشـــرة حنـــو احللـــول املمكنـــة الـــيت قـــد تســـاهم يف القضـــاء علـــى املشـــكلة 

أو التخفيـــف مـــن حدهتـــا أو التكيـــف مـــع إفرازاهتـــا. 
- تنفيـــذ املهـــام يف أقصـــر وقـــت ممكـــن حبيـــث يتيـــح لألخصائـــي أو املعـــاجل الوصـــول إىل 

أكـــر قـــدر ممكـــن مـــن العمـــاء. 
- مـــن الصعـــب القضـــاء علـــى املشـــكلة بصـــورة هنائيـــة علـــى اعتبـــار أن املشـــاكل قـــد 
تكـــون جـــزًءا مـــن حيـــاة اإلنســـان، فهـــو حيـــاول تطويـــر معـــاٍن أو طـــرق جديـــدة للنظـــر 
ــٍر مـــن األحيـــان الوصـــول إىل حلـــول  إىل املشـــكلة، وبذلـــك قـــد يســـتطيع العمـــاء يف كثـ

تناســـب مشـــكاهتم حينمـــا ترتفـــع لديهـــم الـــروح املعنويـــة.

- يعد SFBT عاج موجه ومباشر حنو اهلدف النهائي الذي تسعى له عملية املساعدة، 
وهو الوصول ابلعميل إىل التوافق النفسي واالجتماعي مع الذات ومع البيئة احمليطة.

الذي  املوجز  العاج  مدخل  ظهور  بعد  أنه   (Treppe, et. al, n.d, p2) ويذكر 
 Berg &) :قام عدد من الباحثن أمثال de Shazer على يد SFBT يركز على احلل
 Miller,1992; de Shazer et al,1986 2006 ;Berg,1994; De jong &
Berg 2008; Dolan et al,). إبجراء العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية على مدى 
أكثر من عشرين عاًما هبدف تطويره كمدخل للممارسة اإلكلينيكية مع العماء حىت تبلور 

كمدخل العاجي وظهر يف صورته احلالية.

واألمر الذي جتب اإلشارة إليه هو أن أغلب رواد SFBT إن مل يكن مجيعهم ينتمون 
إىل فكر الفلسفة البنائية االجتماعية، على الرغم من قرهبم إىل الفلسفة املنطقية الوضعية نظراً 
الشتقاق أغلب املداخل العاجية من نظرايت علم النفس، إال أهنم يؤمنون بتأثر العوامل 
االجتماعية على الفرد وأتثر السياق االجتماعي على قوى العماء وواقعهم، مبا يف ذلك 
فائدة  مدى  يف  يشككون  هؤالء  جعل  مما  االجتماعية،  والعاقات  واالنفعاالت  العواطف 
النفسي  التقليدية، واليت تنتمي إىل العاج  املمارسات اليت  تقوم على األساليب العاجية 
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طويل األجل الذي يرى أن التغير يف سلوك األفراد ال بد أن يستغرق وقت أطول يف عمليات 
الدراسة والتشخيص وكذلك العاج، ولكن العاج املوجز الذي يركز على احلل يرى أن هذه 
مزاعم  وافرتاضات ليست صحيحة، وأن الفاعلية ليست يف طول املدة اليت يقضيها املمارس 
العاجية  احملادثة  توجيه مسار  املمارس على  قدرة  املمارسة، بل هي يف مدى  يف عمليات 
توجيًها صحيًحا واستخدام التقنيات العاجية املناسبة، واليت من بينها تقنيات العاج املوجز 

 .(Sharry, et al, 2002) الذي يركز على احلل حسب تصور مؤلفيه

وعلى هذا فإن de Shazer ورفاقه اهتموا ابجلوانب اإلجيابية يف حياة العماء واستثمارها 
إىل أقصى حد ممكن، حىت يستطيعوا التغلب على الصعوابت اليت تعوق أداءهم لوظائفهم 
وأدوارهم االجتماعية، حيث يشر )Kottler )1997 إىل أن de Shazer بدأ يف ماحظة 
التغر الذي حيدث للعماء بن اجللسات من خال الرتكيز على األوقات اليت ال حتدث فيها 
املشكلة أو اليت ال يتعرض العميل فيها للضغوط وذلك حبثا منه عن احللول املنشودة، ومن 
هنا فإن SFBT ال يركز على املشكلة وال على أعراضها بل إنه يعتر ذلك مضيعة للوقت. 

ويؤكد de Shazer أن املشكلة ال تستمر مع العميل طوال الوقت بل إهنا أتيت وتذهب 
تبًعا للمؤثرات والعوامل اليت تسبب حدوثها)يف رشوان والقرين، 2004، ص 223(. 

الذي يركز على احلل أبنه جاء على  العاج  ويصف )رشوان،2007، ص 1129( 
خاف غره من املداخل العاجية، فرغم حداثته إال أنه القى صدى كبرًا لدى املمارسن يف 

جمال العاج النفسي واخلدمة االجتماعية لعدة أسباب ميكن حصرها يف اآليت:
1-  يعتر أسلواًب عاجيًّا من أحدث األساليب العاجية.

2-  يستغل كل ما حيضره العميل للعاج وال يستغرق يف املاضي للبحث عن األعراض 
املرضية املسببة للمشكلة ونشأهتا بقدر ما يتوجه مباشرة إىل البحث عن احللول.

أنه عاج فعال وموجه حنو اهلدف النهائي مباشرة.  -3
سهولة تطبيقه يف الواقع االجتماعي وتدريب املمارسن عليه.  -4
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يتعامل مع مشكات احلياة اليومية بفاعلية وال جيهد العماء أو يستنفذ أوقاهتم يف   -5
جلسات العاج الطويلة. 

الفرضيات اليت يقوم عليها العالج الذي يركز على احلل:
حاول عدد من املتهمن مبمارسة مدخل العاج املوجز الذي يركز على احلل أمثال:  
(Simon & Berg, 2002;Berg & Miller, 1992;1987) أن حيددوا جمموعة من 

الفرضيات اليت يقوم عليها هذا املدخل على النحو التايل:

ــًرا حتميًّـــا لـــدى كل إنســـان، فليـــس مـــن املنطـــق أن يولـــد اإلنســـان  يعـــد التغـــر أمـ  -1
البديهيـــة حـــن  مـــن املســـلمات  املمـــات، وإنـــه  مـــا ويســـتمر عليهـــا حـــىت  علـــى مســـة 
تتعـــرض مفاهيـــم اإلنســـان لعوامـــل تغيـــر معينـــة فـــإن ذلـــك التغـــر مـــن الطبيعـــي أن 

ينتقـــل لســـلوكه وحيـــدث التغيـــر فيـــه.

تلـــك  تفـــرض  أن  جيـــب  وال  العاجيـــة  أهدافهـــم  حيـــددون  الذيـــن  هـــم  العمـــاء   -2
ــا علـــى  ــز منصبًّـ ــذا جيـــب أن يكـــون الرتكيـ ــاجل، وعلـــى هـ ــم مـــن قبـــل املعـ األهـــداف عليهـ
الـــيت  العوامـــل  يف  البحـــث  مـــن  بـــداًل  احللـــول  إىل  الوصـــول  علـــى  العمـــاء  مســـاعدة 
ســـامهت يف تفاقـــم املشـــكلة، واجتـــاه املعـــاجل حنـــو ذلـــك األســـلوب جيعـــل العميـــل يتجـــاوب 

مـــع العـــاج وميّكنـــه مـــن اســـتثمار قدراتـــه وإمكانياتـــه.

التغرات الصغرة مع االستمرار ميكن أن تؤدي إىل تغرات كبرة. ومعىن ذلك أن   -3
التغير مهما كان بسيطًا هو اهلدف املنشود والوصول إليه وشعور العميل مبا حيدثه يف 
حياته هو لب العاج، وجيب أن يستمر العمل من خاله حىت يتحقق التغير الكامل 

وهو زوال املشكلة أو على األقل احلد من آثرها على العميل. 

اإلنسان  عبارة عن أنساق مرتابطة، ومعىن ذلك أن على األخصائي املعاجل أن يعمل   -4
على إحداث التغير يف العديد من جوانب شخصية العميل، كتغير األفكار واملعتقدات 

والقيم اليت يؤمن هبا العميل وينتج عنها أتثر يف سلوكه. 
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على  الرتكيز  هو  العاج  من  النوع  هذا  يف  فاملهم  املاضي،  تغير  ابإلمكان  ليس   -5
احلاضر واملستقبل بداًل من إهدار الوقت يف تذكر املاضي.

كل شـــخص قـــد تكـــون لديـــه املـــوارد الازمـــة ملســـاعدة نفســـه، ولكـــن الذيـــن يعانـــون   -6
مـــن املشـــكات تنقصهـــم معرفـــة كيفيـــة اســـتغال قدراهتـــم للتغلـــب علـــى مشـــكاهتم 

ــة اخلـــراء واملتخصصـــن.  وتبقـــى هـــذه مهمـ

كل مشـــكلة هلـــا اســـتثناءات ولـــو واحـــدة علـــى األقـــل )هـــي األوقـــات الـــيت ال تظهـــر   -7
للمشـــكلة.  أهنـــا حلـــول ممكنـــة  املشـــكلة( ميكـــن حتويلهـــا والتعامـــل معهـــا علـــى  فيهـــا 
ويـــرى مؤسســـو هـــذا النـــوع مـــن العـــاج أن العمـــاء يعتقـــدون خطـــًأ أن املشـــكات الـــيت 
يعانـــون منهـــا مازمـــة هلـــم علـــى الـــدوام بينمـــا يف الواقـــع أن أتثـــر املشـــكلة ال يســـتمر قـــوايًّ 
طـــوال الوقـــت، بـــل إنـــه قـــد يتاشـــى مث يعـــاود، وأن املشـــكلة تكمـــن يف أن العمـــاء ال 
ياحظـــون ذلـــك التاشـــي مـــن حياهتـــم ابلقـــدر الـــذي يشـــعرون ابلتأثـــر مـــىت عـــاودت، 
فماحظـــة املمـــارس لتلـــك االســـتثناءات يعتـــر اخلطـــوة األوىل حنـــو الوصـــول إىل احللـــول 

املمكنـــة ملســـاعدة العميـــل وتقـــدمي عمليـــة املســـاعدة.

فردية احلالة، كل إنسان هو حالة فريدة من نوعها وجيب أن يعامل على هذا األساس.  -8

"إذا كان العاج غر فعال ومل حيدث التغير فا تعاود حماولته مرة ثنية"، وهنا   -9
ويف  فشله،  ثبت  الذي  غر  آخر  أو حل  آخر  أسلوب  عن  يبحث  أن  املعاجل  على 
هذا خروجاً من اإلحباطات اليت قد يشعر هبا العميل واستثارة لقدراته وإمكانياته يف 

البحث عن حلول أخرى أكثر فاعلية يف التصدي ملشكلته.  

يســـتخدم  أن  احلـــل  علـــى  يكـــز  الـــذي  العـــاج  االجتماعـــي يف  وميكـــن لإلخصائـــي 
العميـــل  شـــخصية  علـــى  الرتكيـــز  أمهيـــة  مـــع  العاجيـــة،  واألســـاليب  الطـــرق  مـــن  العديـــد 
وطريقـــة تفاعلـــه مـــع الســـياق االجتماعـــي الـــذي يعيـــش فيـــه كـــون ذلـــك ميكـــن اســـتغاله 

العمـــاء.  ملشـــكات  جديـــدة  حلـــول  لتطويـــر 
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:The Basic Tenets  املبادئ األساسية للعالج املوجز الذي يركز عل احلل

يـَُعدُّ مدخل العاج املوجز الذي يركز على احلل SFBT  كغره من املداخل النظرية اليت 
تستند إىل مبادئ أساسية جيب أن يفهمها األخصائي وميارس عملية املساعدة يف ضوئها، 
وقد أشار عدد من الباحثن إىل أهم املبادئ اليت تشكل اإلطار العام هلذا املدخل على النحو 
 )Burwell & Chen, 2006; Berg & Miller, 1992 ;Kottlor, 1997 التايل

:(Trepper, et. al, n.d ; 2004 ،رشوان والقرين

يقوم املبدأ األول: حول الرتكيز على موارد العماء وفًقا ملعطياهتم الشخصية والبيئية،   -1
والنجاح  حتقيقه  ميكن  ما  حنو  العميل  توجيه  مسؤولية  عليه  تقع  فاملمارس  هذا  وعلى 
فيه بداًل من ما ال ميكن حتقيقه والفشل فيه، ويشر أنصار هذا املبدأ إىل ذلك مبقولة 
"Solution talk rather than Problem talk" حديث احلل بداًل من حديث 
املشكلة" ومعىن ذلك أن عملية العاج جيب أن توجه حنو احلل وكيفية الوصول إليه.

ــدأ  ــرة الثلـــج "Snow ball" مبعـــىن أن التغيـــر يبـ ــرة كـ ــوم علـــى فكـ ــاين: يقـ ــدأ الثـ املبـ  -2
بســـيطًا يف حيـــاة العميـــل، ولكنـــه حتًمـــا ســـيؤدي إىل تغيـــٍر أكـــر وصـــواًل إىل اهلـــدف 

النهائـــي وهـــو التوافـــق النفســـي واالجتماعـــي. 

 (Strengths) املبدأ الثالث: يدور حول أمهية االعرتاف أبن لكل عميل قدرات  -3
على  جيب  هذا  وعلى  صعوابت.  من  يواجهه  ما  على  للتغلب  استخدامها  يستطيع 
املمارس أن يعطي اهتماماًاكبرًا حنو اكتشاف قدرات العميل والرتكيز عليها لزايدة ثقة 

العميل بنفسه وفق قدرته لاعتماد عليها، وجتنب الرتكيز على مواطن الضعف فيه.  

 Positive goals املبـــدأ الرابـــع: هـــو ضـــرورة صياغـــة أهـــداف العميـــل بصـــورة إجيابيـــة  -4
بـــداًل مـــن صياغتهـــا بصـــورة ســـلبية Negative goals. ومـــن هنـــا كان علـــى املمـــارس 
أن يســـاعد العميـــل علـــى صياغـــة أهدافـــه بطريقـــة إجيابيـــة مـــن خـــال ســـؤاله عمـــا يـــود فعلـــه 
وليـــس مـــا ال يـــود فعلـــه، حيـــث ثبـــت أن النـــاس يكتســـبون القـــوة والدعـــم املعنـــوي مـــن 

خـــال إجنـــاز األهـــداف الـــيت وضعوهـــا حلـــل مشـــكاهتم الـــيت يواجهوهنـــا. 
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مـع  يتعامـل  أن  األخصائـي  علـى  العميـل كخبـر،  مـع  التعامـل  اخلامـس:  املبـدأ   -5
العمـاء كخـراء بشـؤون حياهتـم وظروفهـم وإمكانياهتـم، وحتديـد أهدافهـم واحتياجاهتـم 
فيتـم سـؤاهلم عـن مـاذا يقرتحـون مـن  العاجيـة،  العمليـة  تتعـارض مـع  الـيت ال  ورغباتـه 
برامج أو نشـاطات ميكن أن ميارسـوهنا للتغلب على مشـكاهتم، ابإلضافة إىل إمكانية 
السـلوك  ذلـك  عـن  تصـور  لديهـم  ليصبـح  سـلوكهم  نتائـج  بعـض  تفسـر  يف  إشـراكهم 
وكيفيـة تعديلـه، مـع احتفـاظ األخصائـي بقيـادة عمليـة املسـاعدة ولكنـه يعطـي العميـل 
مسـاحة مـن احلريـة الختيـار األسـاليب الـيت قـد تسـاهم يف إشـباع  احتياجاتـه وتكسـبه 

القـدرة علـى مواجهـة املشـكات الـيت قـد يتعـرض هلـا يف املسـتقبل. 

املبـــدأ الســـادس: بنـــاء التحالـــف التعـــاوين، يقـــوم هـــذا املبـــدأ علـــى ضـــرورة العمـــل بـــن   -6
األخصائـــي والعميـــل بشـــكل تعـــاوين، ويتـــم التحالـــف التعـــاوين مـــن خـــال بنـــاء عاقـــة 
مهنيـــة إجيابيـــة مـــن املقابلـــة أو االجتمـــاع األول، حيـــث تـَُعـــدُّ هـــذه املقابلـــة هـــي األهـــم 
للمقابـــات  الطريـــق  مبثابـــة خارطـــة  العاجيـــة كوهنـــا  العمليـــة  املقابـــات يف  بـــن  مـــن 
التاليـــة؛ فمـــن خاهلـــا يتـــم رســـم اخلطـــوط العريضـــة لعمليـــة املســـاعدة مـــن خـــال حتديـــد 
أغلـــب املهـــام الـــيت ســـينفذها العمـــاء واألخصائـــي مًعـــا وحتديـــد دور كل طـــرف يف 
عمليـــة املســـاعدة، كمـــا يتـــم التعـــرف علـــى وجهـــات نظـــر العمـــاء جتـــاه مشـــكاهتم 

والتعـــرف علـــى قدراهتـــم وإمكاانهتـــم أيًضـــا.

:SFBT خصائص العالج املوجز الذي يركز على احلل
يتفق عدد من املختصن يف جمال العاج املوجز الذي يكز على احلل SFBT مثل:

 (Bavelas, et al 2013 ;Simon & Berg, n.d ;Miller, & Berg, 1992) 
على أن تكون أهدافه ذات خصائص معينة، كي يتحقق اهلدف األساس وهو التوافق النفسي 

واالجتماعي للعماء ومن أهم تلك اخلصائص ما يلي:

ــة البالغـــة يف  ذات أمهيـــة: أن تركـــز أهـــداف العـــاج علـــى املوضوعـــات ذات األمهيـ  -1
ــاة العمـــاء.  حيـ
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واقعيـــة: أن تكـــون األهـــداف الـــيت حيددهـــا العمـــاء ابالتفـــاق مـــع املعـــاجل أهـــداف   -2
واقعيـــة وقابلـــة للتحقيـــق ضمـــن ســـياق احليـــاة العامـــة للعمـــاء.

غـــر شـــاقة: أال يتطلـــب حتقيـــق األهـــداف عمـــًا شـــاقًّا، كـــون العمـــاء يف بدايـــة   -3
مراحـــل العـــاج قـــد ينصرفـــون عـــن أي أعمـــال حتتـــاج إىل بـــذل مزيـــداً مـــن اجلهـــد. 

وســـيلة وليـــس غايـــة: أن تكـــون األهـــداف وســـيلة لتحقيـــق غـــاايت أكـــر وهـــو التوافـــق   -4
النفســـي واالجتماعـــي.

حمددة وسلوكية: أن تكون األهداف ملموسة وحمددة وتشتمل على سلوك.  -5
يبدأ العمل بتحديد أهداف صغرة وسهلة التحقيق.   -6

قابلـــة للقيـــاس: أن تكـــون األهـــداف املـــراد حتقيقهـــا قابلـــة للقيـــاس حبيـــث ميكـــن   -7
التحقـــق مـــن مـــدى حتقيقهـــا.

العماء  مع  األخصائي  يبدأ  أن  يفضل  أنه  أي  لألهداف:  املستمر  التوسع  حتقيق   -8
أبهداف سهلة التحقيق أو قصرة املدى، وكلما حتققت فيمكن التوسع يف أهداف أخرى.

:SFBT مهارات األخصائي االجتماعي يف العالج الذي يركز على احلل
يـَُعـــدُّ مدخـــل العـــاج املوجـــز الـــذي يركـــز علـــى احلـــل SFBT خاصـــة فكريـــة جلهـــود عـــدد 
مـــن الـــرواد واملختصـــن يف جمـــال ممارســـة العـــاج النفســـي واخلدمـــة االجتماعيـــة اإلكلينيكيـــة، 
وليـــس مـــن شـــك أنـــه مـــر مبراحـــل متتاليـــة مـــن التطويـــر والتعديـــل حـــىت أضحـــى أحـــد املداخـــل 
املتقدمـــة يف جمـــال املمارســـة املهنيـــة، وال بـــد لألخصائـــي الـــذي ميـــارس العمـــل مـــن خـــال هـــذا 
املدخـــل أن يتمتـــع مبجموعـــة مـــن اخلصائـــص والصفـــات واملهـــارات اخلاصـــة يف عاقتـــه مـــع 
والقـــرين،  )Aguilera & Messick, 1986؛ رشـــوان  مـــن  والـــيت حددهـــا كل  العمـــاء، 

2004؛ Trepper, et. al, n.d( فيمـــا يلـــي: 

التعاطف واملشاركة الوجدانية (empathy) وفيها يظهر اهتمام املعاجل ابلعميل من   -1
خال فهمه ملشكلته وتقديره ملشاعره واملعاانة اليت يشعر هبا.
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 Readiness to مناقشته  العميل  يود  شيء  وأي  شيء  ملناقشة كل  االستعداد   -2
discuss everything، ولكن هذا األمر ال يعي ابلضرورة أن املعاجل يستطيع أن 
يعاجل كل مشكات العميل أو أن لديه إجابة لكل سؤال أو استفسار يطرحه العميل، 

بل يعي أن املعاجل لديه استعداد لبذل اجلهد يف حماولة مساعدة العماء. 

مـــن  مراتًحـــا  املعـــاجل  يكـــون  أن  وتعـــي   (Composure) اجلـــأش  اهلـــدوء ورابطـــة   -3
عاقتـــه ابلعميـــل بغـــض النظـــر عـــن اعتقاداتـــه وآراءه الشـــخصية، وبغـــض النظـــر عـــن 
الفـــوارق االجتماعيـــة أو االقتصاديـــة أو العرقيـــة أو غرهـــا. فالعميـــل يف هنايـــة املطـــاف 
إنســـان جيـــب احرتامـــه واالهتمـــام بـــه، واهلـــدوء هنـــا جيعـــل املعـــاجل قـــادرًا علـــى الرتكيـــز يف كل 

مـــا يقولـــه أو يشـــعر بـــه العميـــل.

قـــدرات  عميـــل  لـــكل  أبن  الكامـــل  اإلميـــان   :(encouragement) التشـــجيع   -4
ــتثمارها إىل أقصـــى حـــد مـــن أجـــل التغلـــب علـــى املشـــكات  وإمكانيـــات يســـتطيع اسـ
بتشـــجيع  وقيـــام األخصائـــي االجتماعـــي  النفســـي واالجتماعـــي،  تكيفـــه  تعـــوق  الـــيت 
العميـــل علـــى حتمـــل املســـؤولية يكســـب األخـــر الثقـــة بذاتـــه وبقدراتـــه كمـــا أن ذلـــك 

يســـهل عمليـــة تقـــدمي املســـاعدة. 

اهلدفية (Purposefulness): وتعي أن يكون األخصائي االجتماعي هادفًا يف   -5
عمله، فلكل نشاط يقوم به هدف وغاية يسعى إىل حتقيقها وختدم مصاحل عماءه، كما 
جيب عليه أن يسعى إىل توضيح ذلك للعماء الذين يتعامل معهم، فكلما كانت تلك 
األهداف واضحة لدى األخصائي والعميل كلما كان ذلك أدعى ألن تصبح عملية 

املساعدة أكثر كفاءة وفاعلية.

:SFBT  Techniques  تقنيات العالج املوجز الذي يركز على احلل
يقـــوم هـــذا املدخـــل علـــى عـــدد مـــن التقنيـــات العاجيـــة، والـــيت تعتمـــد علـــى مهـــارات 
األخصائـــي االجتماعـــي وعلـــى مـــدى اســـتجابة العمـــاء أثنـــاء عمليـــة املســـاعدة، وميكـــن ذكرهـــا 
علـــى النحـــو التـــايل: (Kottler,1997 ;de Shazer, 1988; رشـــوان، والقـــرين، 2004؛ 
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(Macdonald, 2011

:Reframing إعادة التشكيل
وهو أسلوب يستخدم من أجل مساعدة العماء على تفهم مواقفهم وصياغة أهدافهم 

العاجية، ويعي إعادة صياغة مفاهيم العميل غر املنطقية لتكون أكثر واقعية ومنطقية. 

:Miracle Question  السؤال املعجزة
أفعــال  ردود  واستكشــاف  اإلبداعــي  التفكــر  تشــجع  إىل  املعجــزة"  "الســؤال  يهــدف 
العمــاء الــيت حتــدث بعفويــة وتلقائيــة، فقــد حتــدد إمكانيــات العمــاء ونقــاط القــوة لديهــم، 
وميكــن أخذهــا يف االعتبــار كوســيلة مســاعدة لألخصائــي حنــو وضــع اخلطــط العاجيــة مــن 
خــال إتبــاع أمنــاط مــن األســاليب العاجيــة البســيطة الــيت ميكــن للعمــاء تنفيذهــا بــكل يســر. 

ويقــدم )de Shazer (1988 صيغــة هلــذا التكتيــك علــى النحــو التــايل:

الـــيت  املشـــكلة  انتهـــت  وقـــد  الصبـــاح  يف  النـــوم  مـــن  قمـــت  أنـــك  ختيـــل  األخصائـــي: 
تواجهـــك. مـــا الـــذي ميكـــن أن يتغـــر يف حياتـــك؟ مـــن خـــال إجابـــة العميـــل حـــول هـــذا 
االفـــرتاض ميكـــن لألخصائـــي االجتماعـــي أن يبحـــث عـــن احللـــول وفًقـــا ملـــا يراهـــا العميـــل مث 

يقـــوم مبناقشـــة العميـــل حـــول إمكانيـــة تطبيـــق تلـــك احللـــول.

وقـــد اقـــرتح القـــرين )2004( أن يســـمى ســـؤال احللـــم (Dream Question) بـــداًل 
مـــن ســـؤال املعجـــزة، ليتوافـــق ذلـــك مـــع املعطيـــات اإلســـامية ويكـــون أدعـــى للقبـــول لـــدى 

األفـــراد يف اجملتمعـــات اإلســـامية.

 :What else questions "أسئلة "ماذا بعد؟
إن اهلـــدف مـــن هـــذه األســـئلة أو هـــذه الفنيـــة هـــو زايدة وتعزيـــز فرصـــة العمـــاء يف أن 
جيـــدوا احللـــول املمكنـــة للمشـــكات الـــيت يواجهوهنـــا. ويفيـــد يف مثـــل هـــذا التكنيـــك نـــوع األســـئلة 

املفتوحـــة الـــيت مـــن شـــأهنا أن حتـــرك مهـــارات العصـــف الذهـــي لـــدى العميـــل.
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:)Mind mapping( خريطة العقل
اليت تقود وتوجه  العاجي ما هو إال رسم خريطة لألفكار  )الفنية(  التكتيك  إن هذا 
العماء وتصبغ سلوكهم ومشاعرهم، ولكي يستخدمه األخصائي االجتماعي فعليه أن يتعرف 
على الكلمات أو األفكار أو املهام اليت يؤمن هبا العميل ومتثل عامًا رئيًسا يف التأثر على 
لدى  اخلاطئة  األفكار  لتصحيح  األساليب  أفضل  ومن  تصحيحها،  على  يعمل  مث  سلوكه 
العماء هو التشكيك يف نتائجها من خال األدلة اليت تعرض السلوك اخلاطئ للعميل، بعد 
ذلك يقوم األخصائي ابستدعاء سلوك العميل اإلجيايب مهما كان صغرًا وتعزيز ذلك السلوك 
يف حياة العميل ومطالبته بعمل املزيد منه، فإن هذا السلوك سوف يعمل مبثابة خارطة إجيابية 

تقود العميل وترشده إىل الوصول إىل النجاح يف العملية العاجية وفيما حيقق أهدافها.

:)Cheer Leading( توجيه النجاح
إمســـاع  خـــال  مـــن  العميـــل  جنـــاح  وتشـــجيع  مســـاندة  أبنـــه  التكتيـــك  هـــذا  يوصـــف 
العميـــل كلمـــات املـــدح والثنـــاء. فالعمـــاء حيبـــون مـــن يثـــي علـــى مـــا يقدمـــون أو مـــا يقومـــون 
بـــه مـــن أفعـــال، حيـــث إن ذلـــك مينحهـــم الثقـــة ابلنفـــس ويعتـــر مبثابـــة الوقـــود الـــذي يدفعهـــم 

للمشـــاركة الفاعلـــة يف عمليـــة املســـاعدة.

وميكن لألخصائي أن يظهر هذا التكنيك من خال:
رفع مستوى الصدق أثناء احلوار لري العميل كيف أن عملية املساعدة تتقدم.  -1

التعبـــر للعميـــل عـــن الســـرور عندمـــا يقـــوم العميـــل مبحاولـــة جـــادة للوصـــول إىل   -2
للمشـــكلة. حـــل 

يف  وانضـــج  ورشـــيد  بنـــاء  تفكـــر  مـــن  العميـــل  يقدمـــه  مبـــا  اإلعجـــاب  إظهـــار   -3
يواجههـــا.  الـــيت  املشـــكلة 
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:Scaling املقياس
هذا التكتيك أو الفنية هتدف إىل مراقبة التحسن الذي يطرأ على احلالة من مقابلة إىل 
أخرى أثناء العملية العاجية، ويتم ذلك من خال الطلب من العميل أن حيدد أين يرى نفسه 
على مقياس يبدأ من "صفر إىل 10"، حبيث يعي الصفر أنه ال يوجد تقدم أو حتسن يف حل 
املشكلة، بينما يعي رقم 10 أن املشكلة انتهت متاًما، فعندما خيتار العميل رقًما بن طريف 
املقياس يطلب منه األخصائي أن يفسر سبب اختياره هلذا الرقم، مع ماحظة التغرات اليت 
طرأت على العميل بعد كل جلسة. ومن الضروري أن يكون هناك خط أساس للمشكلة يتم 

حتديده من البداية ليسهل على املمارس تقييم التقدم احملرز يف وقت الحق.

فمثًا عندما خيتار العميل يف املقابلة األوىل صفر ويف املقابلة الثانية خيتار الرقم 4 يتم 
اليت  قام هبا يف مواجهة املشكلة  اليت  سؤاله عما حدث من تقدم وما هي األفعال واملهام 
يعاين منها، وعندما يذكر العميل بعًضا من تلك األفعال اليت سامهت يف عملية التغير يطالبه 
األخصائي ابالستمرار يف فعل ذلك حىت تستمر حالة التغير وصواًل إىل األهداف العاجية. 

أنواع العمالء يف العالج الذي يركز على احلل:
يركـــز  الـــذي  املوجـــز  العـــاج  للعمـــاء يف  تصنيفـــًا   (de Shazer, 1988) يقـــدم
مـــن  ولطبيعـــة تصوراهتـــم وموقـــف كل عميـــل  املشـــكلة  لنـــوع  وفًقـــا   SFBT احلـــل  علـــى 

التـــايل:   النحـــو  علـــى  مشـــكلته 

العميـــل الزائـــر (Visitor) وهـــو العميـــل الـــذي ال يرغـــب يف أن يكـــون جـــزًءا أو   -1
ــيئاً  ــه وال يفعـــل شـ ــبة لـ ــة ابلنسـ ــه شـــكوى واضحـ ــة العـــاج، وليـــس لديـ ــارًكا يف عمليـ مشـ
جتـــاه املشـــكلة الـــيت يعـــاين منهـــا، ومثـــال ذلـــك الطالـــب الـــذي يرغـــم علـــى مقابلـــة املرشـــد 

الطـــايب مـــن قبـــل مديـــر املدرســـة.

العميـــل كثـــر الشـــكوى (Complainant) وهـــو العميـــل الـــذي يعـــرتف بوجـــود   -2
املشـــكلة وأتثرهـــا عليـــه، ومـــع ذلـــك فهـــو غـــر قـــادر أو غـــر راغـــب يف عمـــل أي شـــيء 
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ملواجهتهـــا أو التصـــدي هلـــا، وأغلـــب العمـــاء هـــم مـــن هـــذا النـــوع ويعتـــرون أنفســـهم 
ضحـــااي للمشـــكات وليـــس هلـــم دور يف وقوعهـــا عليهـــم. 

العميل الزبون (Customer) وهو العميل الذي يعرتف بوجود املشكلة ويرغب   -3
االجتماعي  األخصائي  مع  للتعاون  الكامل  واالستعداد  الدافع  ولديه  حلها  يف 
للوصول  بذهلا  عليه  يتوجب  اليت  الشخصية  اجلهود  ويؤمن أبمهية  ملواجهة مشكلته، 

إىل حتقيق األهداف.

وعلـــى غـــرار ذلـــك يقـــدم كل مـــن )Murphy, 1997؛ ورشـــوان والقـــرين، 2004( 
عـــدًدا مـــن املهـــارات الـــيت قـــد يوظفهـــا األخصائـــي االجتماعـــي يف التعامـــل مـــع كل نـــوع مـــن 

العمـــاء كمـــا تتضـــح يف اجلـــدول التـــايل: 

اجلدول التايل: يبن أنواع العماء وفًقا لتصنيفهم يف العاج املوجز الذي يركز على احلل

املهاراتالوصفنوع العميل

العميل الزائر

بطة  راها مرت ة وي ال يدرك املشكل
بشخص آخر.

أييت إىل العاج مرغًما.
ليس لديه التزام يف العملية العاجية.

االمتناع عن االقرتاحات اليت تتضمن أفعال.
تقدير املوقف ووجهة النظر اليت يتبناها العميل.

مدح اجلوانب اإلجيابية يف موقفه.
نقاش العميل يف املشكلة واألهداف بطريقة 

ذات معىن.
انقش مع العميل مواضيع حمببة مثل هواايته.

العميل كثري الشكوى

يعــرتف ابملشــكلة وأتثرهــا ولكــن ال 
يرغــب يف التعــاون حللهــا.

يرى نفســه عاجًزا عن حل مشــاكله.
يــرى أن مســؤولية حــل مشــاكله تقــع 

علــى غره.

االمتناع عن االقرتاحات اليت تتضمن أفعال.
استمع وقدم املديح.

قدم أسئلة وتوجيهات أبسلوب غر مباشر.
حاول مع العميل الوصول إىل حلول عن 

طريق الوصف الذهي.
اجعل العميل يتأمل يف واقعه وياحظ 

األحداث اليت تدور حوله.
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املهاراتالوصفنوع العميل

العميل الزبون

يف  ويرغب  املشكلة  بوجود  يعرتف 
حلها.

عنصر فاعل يف عملية املساعدة.

اقرتح مهام تتضمن أفعال.
اكتشف واستخدم األفكار اليت  حيضرها 

املقابلة. أثناء  معه  العميل 
التقدم  على  واطاعه  ابلعميل  االتصال 

حصل. الذي 
بعملية  متصًا  العميل  جتعل  أن  حاول 

مهامها. يف كل  ومشارًكا  املساعدة 

نقًا عن ) رشوان والقرين، 2004(.

تقييم العالج املوجز الذي يركز على احلل:

الـــذي يركـــز علـــى احلـــل  العـــاج املوجـــز  الـــيت أطلقـــت حـــول  رغـــم تعـــدد املســـميات 
SFBT  إال أن خصائصـــه حتـــدد أنـــه مدخـــل نظـــري، حيـــث حيمـــل يف جوهـــره خطـــة عمـــل 
التعامـــل مـــع احلـــاالت، ويُعـــد -بـــا شـــك- أحـــد  ميكـــن للممـــارس املهـــي أن يتبعهـــا يف 
املداخـــل العاجيـــة احلديثـــة واملســـتخدمة يف العـــاج النفســـي واخلدمـــة االجتماعيـــة، وعلـــى 
الرغـــم مـــن نـــدرة الدراســـات العربيـــة الـــيت اســـتخدمت هـــذا املدخـــل علـــى حـــد علـــم الباحثـــان، 
ــتخدامه  ــة اسـ ــه وإمكانيـ ــاً يف أمريـــكا وأورواب أثبتـــت إجيابيتـ ــة وخصوصـ أن الدراســـات األجنبيـ
مـــع أنـــواع متعـــددة مـــن املشـــكات كمشـــكات ســـوء التوافـــق األســـري واملشـــكات الســـلوكية 
للمراهقـــن واألحـــداث املنحرفـــن وصعوبـــة أتقلـــم املوظفـــن يف مـــكان العمـــل ومشـــكات 

ــة. ــة العقليـ ــع مشـــكات الصحـ ــار الســـن وحـــىت مـ كبـ

وخيتلــف SFBT عــن غــره مــن املداخــل التقليديــة يف نــواح كثــرة، فهــو مدخــل ميارســه 
علــى  الرتكيــز  مــن  والتقليــل  العميــل،  يف  الثقــة  زايدة  أســاس  علــى  االجتماعــي  األخصائــي 
إخفاقــات املاضــي أو املشــاكل الســابقة، ويركــز بــداًل مــن ذلــك علــى نقــاط القــوة لــدى العمــاء 
وجناحاهتــم الســابقة إلميانــه الراســخ بقــدرة العمــاء علــى التخطيــط وحتقيــق مــا هــو أفضــل 



اختبار فاعلية العالج الموجز الذي يركز على الحل SFBT في تنمية الدافعية للتعلم...

٤2                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

ابلنســبة هلــم، وحيــاول تعزيــز جانــب اإلجنــاز لديهــم للمحافظــة علــى التقــدم يف حتقيــق األهــداف 
 Germain, مثــل:  الدراســات  مــن  العديــد  وتشــر   .(McCollum, 2006) اإلجيابيــة 
 ;& Palamara, 2006 ; de Shazer & Berg, 1997; de shazer, 1988
إىل أنــه قــد حقــق جناحــات فعليــة علــى مســتوى املمارســة املهنيــة مــع العمــاء خصوًصــا يف 
الــدول الغربيــة، وميكــن القــول أن التجــارب الــيت أجريــت حــول هــذا املدخــل كشــفت أنــه مــن 
املداخــل العاجيــة ذات اخلــط الواضــح يف عمليــة التدخــل، فهــو يســاعد األخصائــي املمــارس 
علــى تســجيل مجيــع خطــوات املمارســة مــع العمــاء وااللتــزام ابملنهجيــة العلميــة والــيت غالبًــا مــا 
تكــون احللقــة املفقــودة يف ممارســات األخصائيــن االجتماعيــن يف الــدول العربيــة عموًمــا ويف 

اجملتمــع الســعودي علــى وجــه اخلصــوص.
الـــدول  إال أنـــه علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك مل حيـــَظ ابهتمـــام الباحثـــن وال املمارســـن يف 
ــة قبـــل عـــام 2004  ــه للعربيـ العربيـــة إىل عهـــد قريـــب -حســـب علـــم الباحثـــن- مل تتـــم ترمجتـ
حينمـــا كتـــب فيـــه رشـــوان والقـــرين )2004( مقـــااًل نشـــر يف أحـــد املؤلفـــات. ومل جتـــر عليـــه أي 
دراســـات عربيـــة تطبيقيـــة قبـــل الدراســـة الـــيت قـــام هبـــا رشـــوان )2007( مـــع طـــاب اجلامعـــة 

ــة.  ــد أظهـــرت نتائـــج إجيابيـ ــة، وقـ ــاندة االجتماعيـ هبـــدف حتقيـــق املسـ

اليت تزخ  املتوالية  النجاحات  الرغم من  أنه على  القرين ورشوان )2004( إىل  ويشر 
املشكات  مع  التعامل  يف  املدخل  هذا  وفاعلية  النفسي حول كفاءة  العاج  أدبيات  هبا 
اإلنسانية، إال أن تعميم تلك النجاحات يف اجملتمعات اإلنسانية ومع خمتلف الثقافات ال 
يزال أمًرا حيتاج إىل الكثر من الدراسات والبحوث امليدانية، فاملشكات اإلنسانية ليست 
يف  وخيتلفون  الذاتية  قدراهتم  يف  يتمايزون  العماء  وأن  متطابقة، كما  أو  متماثلة  دائما 
بيئاهتم، ومن هنا يتوجه النقد إىل SFBT يف كونه مدخًا عاجيًّا تفاؤليًّا إىل حد املبالغة، 
على  للتغلب  يؤهله  ما  واإلمكانيات  القدرات  من  ميلك  أنه  على  العميل  إىل  ينظر  فهو 
الصعوابت اليت تواجهه، ويف هذا نوع من التفاؤل املفرط وجتاهل للفروق الفردية بن الناس، 
فالعماء ليسوا يف مستوى واحد من القدرات الصحية والنفسية واالجتماعية وابلتايل فمن 

املنطقي أن خيتلفوا يف مستوى استجاابهتم وردود أفعاهلم. 
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عـــن  البحـــث  علـــى  يعتمـــد كثـــرًا  أنـــه  املدخـــل  هلـــذا  أيًضـــا  يوجـــه  الـــذي  النقـــد  ومـــن 
االســـتثناءات )األوقـــات الـــيت ال تظهـــر فيهـــا املشـــكلة( ودفـــع العميـــل حنـــو ماحظتهـــا وإدامـــة 
فرتاهتـــا، ويف هـــذا هـــروب مـــن مواجهـــة املشـــكلة وحماولـــة للتوافـــق معهـــا ومـــع أتثراهتـــا كمـــا وأن 

ــا.  ــلبيًّا منهـ ــا سـ ــل يقـــف موقفـ ــل العميـ ذلـــك جيعـ

املقرتحات: 
- مبا أن هذا املدخل العاجي من املداخل احلديثة واملهمة يف ممارســـة مهنة االجتماعية 
حســـب مـــا أثبتتـــه الدراســـات األجنبيـــة، وأن الدراســـات العربيـــة الـــيت أجريـــت حولـــه -حســـب 
علـــم الباحثـــن غـــر كافيـــة للحكـــم عليـــه أو الكشـــف عـــن جوانـــب القـــوة والضعـــف فيـــه- فإنـــه 
حباجـــة إىل العديـــد مـــن الدراســـات العربيـــة النظريـــة منهـــا والتطبيقيـــة والنشـــر العلمـــي للتأكـــد مـــن 

مـــدى جـــدواه وماءمتـــه للتطبيـــق يف اجملتمعـــات العربيـــة. 

من  متعددة  جماالت  التدخل يف  عملية  فاعليته يف  اختبار  إىل  املدخل  هذا  حيتاج   -
جماالت املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية وعلى عينات ومتغرات خمتلفة.

- تدريب اإلخصائين االجتماعين املمارسن على استخدام فنيات SFBT خصوًصا 
يساعد  أنه  ومبادئه، كما  مفاهيمه وفرضياته  التنظيم يف  بدرجة ال أبس هبا من  يتمتع  وأنه 
األخصائي االجتماعي على االلتزام ابملنهجية العلمية أثناء املمارسة وتسجيل اخلطوات اليت 
على  تسهل  علمية  معرفية  قاعدة  بناء  من  ميّكن  التدخل  من  النوع  عمله، وهذا  اتبعها يف 

املمارسن اآلخرين إعادة استخدام التدخل املهي بنفس اخلطوات مع عماء آخرين. 

2-5- الدراسات السابقة:
متهيــد:

واإلجناز، وسوف  الدافعية  أجريت حول  اليت  الدراسات  بعض  تناول  سيتم  يلي  فيما 
يتم الرتكز على الدراسات شبه التجريبية حسب ما يتوفر منها، ابإلضافة إىل تناول بعض 
الدراسات اليت أجريت يف جمال األحداث اجلاحنن، للوقوف على العديد من مشكاهتم اليت 
يعانوهنا وكيف ميكن التعامل مع هذه املشكات من خال طرق اخلدمة االجتماعية املختلفة.
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دراسات شبه جتريبية تناولت تنمية الدافعية )دراسات عامة(  
مـن أهـم الدراسـات شـبه التجريبيـة الـيت أجريـت للتحقـق مـن  أثـر برانمـج تدريـي يف تنميـة 
دافعيـة اإلجنـاز والتحصيـل الدراسـي لـدى الطلبـة بطيئـي التعلـم، وهـل خيتلـف أثـر التدريـب يف 
تنميـة دافعيـة اإلجنـاز ويف التحصيـل الدراسـي ابختـاف اجلنـس، والصـف، والتفاعـل بينهمـا؟ 
طالبًـا  مـن)20(  تكونـت  عينـة جتريبيـة  علـى  أجريـت  الـيت  وآخريـن)2004م(  الرفـوع  دراسـة 
الباحثـون برانمـج  وطالبـة، مـن طـاب املـدارس احلكوميـة األساسـية ابألردن، وقـد اسـتخدم 
تدريـي لتنميـة دافعيـة اإلجنـاز، وقـد بينـت نتائـج البحـث مـن خـال املقارنـة بـن القيـاس القبلـي 
والبعـدي لدرجـات العينـة أن للرانمـج التدريـي فعاليـة واضحـة يف تنميـة دافعيـة اإلجنـاز لـدى 
الطلبة بطيئي التعلم، ويف مسـتوى حتصيلهم الدراسـي، كما أن فعالية الرانمج التدريي مل تتأثر 

مبتغـر جنـس الطالـب، وصفـه الدراسـي، والتفاعـل بينهمـا. 

كما قامت أبو احلسـن )2007م( بدراسـة هدفت إىل اختبار العاقة بن أحد النماذج 
الرتكيبيـة التوليفيـة يف عمليـة التدريس،)منـوذج رحلـة التدريـس( وبـن عـدة متغـرات اتبعـة مـن 
بينهـا الدافعيـة للتعلـم، وقامـت الباحثـة بتوزيـع عينـة حبثهـا إىل جمموعتـن ضابطـة يتـم تدريسـها 
وفـق طريقـة التدريـس املعتـادة، وجتريبيـة يتـم تدريسـها وفـق منـوذج رحلـة التدريـس، وقـد أظهـرت 
نتائـج القيـاس البعـدي وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى )0,05( يف مقيـاس 
الـيت  التجريبيـة  التجريبيـة والضابطـة لصـاحل اجملموعـة  للتعلـم بـن طالبـات اجملموعتـن  الدافعيـة 
درسـت وفق منوذج رحلة التدريس، وقد تعود هذه الفروق -حسـب رأي الباحثة- إىل طبيعة 
املهـام التعليميـة الـيت مت تقدميهـا للطالبـات يف كل حـدث مـن أحـداث منـوذج رحلـة التدريـس، 

حيـث كان هلـا األثـر األكـر يف تنميـة دافعيـة الطالبـات للتعلـم.    

وللكشـــف عـــن أثـــر التفاعـــل بـــن نـــوع املكافـــأة )لفضـــي، مـــادي( وتقديـــر الـــذات يف 
الدافعيـــة الذاتيـــة، أجـــرى الشـــريف)2009م( دراســـة اســـتخدم فيهـــا برانمـــج تدريـــي مت تطبيقـــه 
علـــى عينـــة مكونـــة مـــن 84 تلميـــًذا مـــن تاميـــذ الصـــف اخلامـــس االبتدائـــي، تـــرتاوح أعمارهـــم 
مـــا بـــن 11-12 عاًمـــا، وكان عـــدد جلســـات الرانمـــج  مخـــس عشـــرة جلســـة تدريبيـــة اســـتغرق 
تنفيذهـــا مخســـة أســـابيع بواقـــع ثـــاث جلســـات  أســـبوعيًّا، وقـــد اشـــتمل الرانمـــج التدريـــي علـــى 
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عـــدد مـــن املـــواد التدريبيـــة منهـــا: 
اختافات حمددة بن شكلن.   -

املتاهات ابستخدام مناذج هندسية.   -
التوصل إىل كلمة السر.    -
الرسم احلر أبقام خمتلفة.   -

لغز لتكوين كلمات من الصور. ..إخل.   -

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عاقة طردية دالة إحصائيًّا بن نوع املكافأة وتقدير 
الذات ودرجة أتثرمها يف الدافعية الذاتية.

 دراسات يف اخلدمة االجتماعية:
الختبــار العاقــة بــن ممارســة خدمــة الفــرد اجلماعيــة وزايدة دافعيــة اإلجنــاز لــدى التاميــذ 
الطــاب  مــن  عينــة  علــى  بدراســة  دســوقي)2008م(  قــام  الدراســي،  التحصيــل  منخفضــي 
منخفضــي  الدافعيــة لإلجنــاز والتحصيــل الدراســي بلــغ عددهــم )20( طالبًــا، وقــد اســتخدم 
الباحــث املنهــج شــبه التجريــي علــى طريقــة العينتــن، وتوصــل مــن خــال نتائــج الدراســة إىل 
وجــود عاقــة طرديــة دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0,01( بــن ممارســة خدمــة الفــرد اجلماعيــة 

وتنميــة دافعيــة اإلجنــاز لــدى التاميــذ منخفضــي التحصيــل الدراســي.

دراسات تناولت جمال ألحداث اجلاحنني: 
كثــرة هــي الدراســات الــيت تناولــت جمــال األحــداث اجلاحنــن وقــد غطــت العديــد مــن 
اجلوانــب، كأســباب االحنرافــات والعوامــل املؤثــرة فيهــا وطــرق التعامــل معهــا، إال أن هــذا البحــث 
ســيقتصر علــى بعــض الدراســات الــيت هدفــت إىل اختبــار العاقــة بــن متغريــن، مســتقل وميثــل 
تدخــًا مهنيًّــا بقصــد إحــداث تغيــر يف متغــر اتبــع ميثــل مشــكلة مــا يعانيهــا األحــداث اجلاحنــن، 
اخلدمــة  جمــال  أجريــت يف  الــيت  التجريبيــة  شــبه  الدراســات  علــى  الرتكيــز  ســيتم  آخــر  ومبعــىن 
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االجتماعيــة علــى األحــداث اجلاحنــن الرتباطهــا مبوضــوع البحــث احلــايل.                 

برانمج  أتثر  الختبار  هدفت  علي)2004م(  أجراها  دراسة  الدراسات  تلك  ومن 
وأجريت  اجلاحنن،  لألحداث  االجتماعي  التكيف  حتقيق  على  اجلماعة  خدمة  يف  مقرتح 
البحرين،  الداخلية مبملكة  لوزارة  التابع  مبدينة عيسى  األحداث  الدراسة على مركز رعاية 
وتكونت عينة الدراسة من )30( حدًث  ترتاوح أعمارهم بن)13- 15( سنة، وقد مضى 
على إيداعهم يف مركز رعاية األحداث مدة ال تقل عن ستة أشهر، ومت تقسيم عينة البحث 
إىل جمموعتن ضابطة وجتريبية بواقع )15( حدًث لكل جمموعة، وقام الباحث إبدخال املتغر 
املستقل )الرانمج العاجي املقرتح( على اجملموعة التجريبية دون الضابطة، وأظهرت نتائج 
التجريبية  اجلماعتن  أعضاء  متوسطات درجات  بن  فروق جوهرية  البعدي وجود  القياس 
املهي ابستخدام  التدخل  أن  يدل على  مما  معنوية)0,01(  والضابطة عند مستوى داللة 

الرانمج املقرتح ذو فاعلية يف حتقيق التكيف االجتماعي لألحداث اجلاحنن. 

وهلـــدف معرفـــة أثـــر حتســـن البنـــاء املعـــريف لتحليـــل املواقـــف يف إعـــادة ترتيـــب منظومـــة 
القيـــم لـــدى املراهقـــن اجلاحنـــن، قـــام البســـطامي )2008م( بتطبيـــق دراســـة علـــى جمموعـــة 
مـــن املراهقـــن اجلاحنـــن يف األردن، وبلـــغ عـــدد عينـــة الدراســـة )120( حـــدثً مـــن الذكـــور 
جمموعة60حـــدًث،  ضمـــت كل  وضابطـــة  جتريبيـــة  جمموعتـــن:  إىل  تقســـيمهم  مت  واإلانث، 
واشـــتملت الدراســـة علـــى مقيـــاس لتحديـــد القيـــم وبرانمـــج تدريـــي لتحســـن البنـــاء املعـــريف 
ألفـــراد الدراســـة، وبعـــد معاجلـــة نتائـــج الدراســـة إحصائيًّـــا أظهـــرت االختبـــارات وجـــود فـــروق 
الذيـــن  اجلاحنـــن  املراهقـــن  لـــدى  القيـــم  منظومـــة  ترتيـــب  إعـــادة  إحصائيـــة يف  داللـــة  ذات 
خضعـــوا للرانمـــج، مقارنـــة أبفـــراد اجملموعـــة الضابطـــة الذيـــن مل يتلقـــوا الرانمـــج التدريـــي، ممـــا 
يؤكـــد إمكانيـــة تدريـــب املراهقـــن اجلاحنـــن علـــى تعديـــل أبنيتهـــم املعرفيـــة ملســـاعدهتم يف إعـــادة 

فهـــم وإدراك القيـــم وابلتـــايل إعـــادة ترتيـــب منظومـــة القيـــم لديهـــم.
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  :SFBT دراسات يف العالج الذي يركز على احلل
من خال املسح األديب لتقصي الدراسات اليت أجريت ابستخدام العاج الذي يركز 
اليت   William (2002) وليام   دراسة  إحدامها  دراستان  الباحثن  لدى  توفر  احلل  على 
فائدة  تقييم  إىل  هتدف  الدراسة  وكانت  الدكتوراه،  درجة  على  للحصول  أجراها كأطروحة 
وفعالية العاج الذي يركز على احلل يف زايدة التحصيل األكادميي والتقليل من نسبة الغياب 
لدى عينة من طاب املرحلة املتوسطة والثانوية، وقد  تكونت عينة البحث من )52( طالًبا 
مت توزيعهم إىل جمموعتن ضابطة وجتريبية ابلتساوي، ومت تطبيق فنيات العاج الذي يركز على 
احلل على اجملموعة التجريبية بواقع )8( جلسات، مث املتابعة ملدة ستة أسابيع، وقد أظهرت 
نتائج القياس البعدي أن هنالك دالئل إحصائية على فوائد وفعالية املدخل املستخدم ابملقارنة 
مع نتائج القياس القبلي، حيث إن طاب اجملموعة التجريبية قد أحرزوا درجات عالية يف 

املقاييس االجتماعية واألكادميية يف فرتات ما بعد العاج وفرتة الستة أسابيع من املتابعة. 

ودراسة رشوان )2007م(، اليت أجريت على جمموعة من طاب كلية العلوم االجتماعية 
العاج املوجز  التدخل املهي ابستخدام مدخل  العاقة بن  القراء هبدف حتديد  أم  جبامعة 
SFBT وحتقيق املساندة االجتماعية للطاب، وقد تكونت عينة البحث من )16( طالًبا، 
قام الباحث إبدخال املتغر املستقل (SFBT) على عينة البحث ملدة فصل دراسي، واعتمد 
يف معرفة التغر الذي حيدثه على املتغر التابع )حتقيق املساندة االجتماعية( على القياس القبلي 
والبعدي  وقد أظهرت النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بن ممارسة العاج الذي يركز على 

احلل وحتقيق املساندة االجتماعية لطاب اجلامعة لصاحل القياس البعدي.  

التعليق على الدراسات السابقة وما توصلت إليه:
إجيابية  نتائج  إىل  أهنا توصلت مجيعها  السابقة جند  الدراسات  التمعن يف  من خال 
حول إمكانية تنمية الدافعية للتعلم، فمن خال هذه الدراسات يتضح أن تنمية الدافعية 
ا، وهذا يعزز من قبول فرض البحث أبن إمكانية  أمر ممكن احلدوث بدرجات عالية جدًّ

تنمية الدافعية للتعلم واردة بدرجات كبرة لدى عينة البحث احلالية. 
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تناولـــت دراســـة وليـــام )William (2002 تقييـــم فائـــدة وفعاليـــة العـــاج الـــذي 
يركـــز علـــى احلـــل يف زايدة التحصيـــل األكادميـــي والتقليـــل مـــن نســـبة الغيـــاب لـــدى عينـــة مـــن 
طـــاب املرحلـــة املتوســـطة والثانويـــة، وأظهـــرت النتائـــج أن هنالـــك دالئـــل إحصائيـــة علـــى 
فوائـــد وفعاليـــة املدخـــل املســـتخدم ابملقارنـــة مـــع نتائـــج القيـــاس القبلـــي، ممـــا يعـــزز فرصـــة 
إجـــراء هـــذا البحـــث للتعـــرف علـــى مـــدى فاعليـــة هـــذا املدخـــل يف تنميـــة متغـــر الدافعيـــة 

لـــدى عينـــات أخـــرى ويف بيئـــات خمتلفـــة.

ابستخدام  التدخل  إىل  تتطرق  مل  اجلاحنن  األحداث  جمال  تناولت  اليت  الدراسات 
بتنمية  يهتم  ما  بينها  من  يكن  ومل  اجلاحنن،  األحداث  مع  احلل  على  يركز  الذي  العاج 
مع  املستخدمة  الرامج  فاعلية  تظهر  مل  وابلتايل  اجلاحنن،  األحداث  لدى  للتعلم  الدافعية 
هؤالء، ومل يتأكد الدور الفعلي لألخصائي االجتماعي املمارس هلذه الرامج يف مؤسساتنا 
الفئة إىل  الرامج تلك  إنه من املمكن أن تقود مثل هذه  االجتماعية رغم أمهيتها، حيث 
إصاح سلوكهم والعودة هبم للتوافق مع احلياة يف احمليط االجتماعي السوي، وهو أمٌر ابلغ 
فاعلية  لزايدة  والتجريبية  التقوميية  والدراسات  البحوث  به  هتتم  أن  الضروري  ومن  األمهية، 
متارس  اليت  واألنشطة  الرامج  تطوير  وكذلك  االجتماعية،  ابملؤسسات  العاملن  وكفاءة 
داخل هذه املؤسسات لتصبح أكثر فاعلية وقدرة على التأثر يف سلوك األحداث اجلاحنن 

وإعادة تشكيل سلوكهم، ليعودوا أعضاء صاحلن انفعن ألنفسهم وجمتمعهم. 

وخنلـــص مـــن خـــالل عـــرض الدراســـات الســـابقة إىل العناصـــر التاليـــة الـــيت تـــرر 
احلاجـــة للدراســـة احلاليـــة:        

عـــدم وجـــود الدراســـات الـــيت تناولـــت تصميـــم برانمـــج عاجـــي ابســـتخدام العـــاج   -
ــعودية - حســـب  ــة السـ ــار البيئـ ــع األحـــداث اجلاحنـــن يف إطـ ــل مـ ــز علـــى احلـ الـــذي يركـ

علـــم الباحثـــن. 
أيمل الباحثان أن تكون الدراسة احلالية إضافة جديدة للدراسات اليت تعتمد على   -
تصميم برانمج عاجي يف ظل نقص مثل هذه الدراسات يف مؤسساتنا االجتماعية. 
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االســتفادة مــن الدراســات الســابقة بضــرورة اســتخدام الرامــج العاجيــة يف اخلدمــة   -
االجتماعيــة ملاهلــا مــن فعاليــة يف حتقيــق التغــرات املطلوبــة يف العمــاء، كمــا تســاهم مثــل 
هــذه الرامــج يف حتقيــق تكيفهــم وتدعيــم مشــاركاهتم والتغيــر يف ســلوكياهتم، وألن فلســفة 

اخلدمــة االجتماعيــة جتعــل منهــا اســتثمارات ال حــدود لعائدهــا.

ومـــن انحيـــة أخـــرى فـــإن الدراســـة احلاليـــة تعـــرض تصميـــم الرانمـــج املســـتخدم فيهـــا   -
بـــدءاً مـــن خطـــوات إعـــداده إىل طريقـــة إجرائـــه، وأيمـــل الباحثـــان أن يكـــون ذلـــك مبثابـــة 
اجلاحنـــن  األحـــداث  جمـــال  يف  والعاملـــن  للباحثـــن  ميكـــن  الـــذي  اإلرشـــادي  الدليـــل 

والطـــاب عمومـــا اســـتخدامه واالســـتفادة منـــه.

اإلجراءات املنهجية:
3-1- منهج البحث وإجراءاته:

منهج البحث:
مت اســـتخدام املنهـــج شـــبه التجريـــي الـــذي اســـتهدف اختبـــار العاقـــة بـــن متغريـــن، متغـــر 
مســـتقل وميثلـــه )العـــاج املوجـــز الـــذي يركـــز علـــى احلـــل(، ومتغـــر اتبـــع وهـــو )الدافعيـــة للتعلـــم 
لـــدى األحـــداث اجلاحنـــن( فقـــد كان هـــذا البحـــث مبـــي علـــى أســـاس تصميـــم برانمـــج عاجـــي 
ابســـتخدام فنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــل، ملعرفـــة جـــدوى هـــذا املدخـــل يف تنميـــة 
الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى األحـــداث اجلاحنـــن الذيـــن يعانـــون مـــن ضعـــف الدافعيـــة للتعلـــم، والشـــكل 

التـــايل يوضـــح التصميـــم التجريـــي املتبـــع يف هـــذا البحـــث. 

تصميم الرانمج: 
اتبع الباحثان التصميم التايل للرانمج:

 1- قياًســـا قبليًّـــا يكـــون لعينـــيت البحث)التجريبيـــة والضابطـــة(، حيـــث ينتـــج عنـــه مســـتوى 
قاعـــدي هلمـــا مًعـــا.

 2- برانمج التدخل، ويكون مع اجملموعة التجريبية دون الضابطة.
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 3 - قياًسا بعدايًّ ويكون بعد انتهاء الرانمج مباشرة للمجموعتن )التجريبية والضابطة(.

وبنـــاًء علـــى ذلـــك فـــإن أنســـب التصاميـــم التجريبيـــة هلـــذه الدراســـة هـــو تصميـــم بقيـــاس قبلـــي 
وبعـــدي جملموعتـــن إحدامهـــا جتريبيـــة واألخـــرى ضابطـــة.

(Pre-test. Post-Test:- Control Experimental Group Design)

والشكل رقم )3( التايل: يوضح ذلك التصميم املتبع يف البحث احلايل

اختيار بعديمتغر مستقلاختيار قبلياجملموعةاختيار العينة

ع
ع

ت
ض

خ1
خ1

x
صفر

خ2
خ2

وفيما يلي عرض الرموز اليت تضمنها الشكل رقم )3( وهي:
ع: عشوائية اختيار العينة.                       

ت: اجملموعة التجريبية.
خ1: اختبار قبلي.                                

ض: اجملموعة الضابطة.
صفر: عدم دخول متغر مستقل.                 

×: دخول متغر مستقل.
خ2: اختبار بعدي.

جمتمع البحث:  
مبـــا أن هـــذا البحـــث يســـتهدف التأكـــد مـــن فاعليـــة العـــاج املوجـــز الـــذي يركـــز علـــى 
احلـــل يف تنميـــة الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى األحـــداث اجلاحنـــن مـــن )الطـــاب(، فـــإن جمتمـــع البحـــث 
يشـــتمل علـــى مجيـــع الطـــاب الذيـــن يعانـــون مـــن ضعـــف الدافعيـــة للتعلـــم مـــن األحـــداث اجلاحنـــن 

املودعـــن بـــدار املاحظـــة االجتماعيـــة ابلـــرايض. 

عينة البحث: 
مت اختيــار عينــة البحــث مــن بــن الطــاب ضعيفــي الدافعيــة للتعلــم مــن األحــداث اجلاحنــن 
املتوســطة  الدراســة ملرحلــيت  املودعــن يف دار املاحظــة االجتماعيــة ابلــرايض واملنتظمــن يف 
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والثانويــة، والذيــن صــدر حبقهــم حكــم قضائــي مــن قاضــي األحــداث يضمــن بقائهــم يف الــدار 
فــرتة تنفيــذ الرانمــج العاجــي، وكانــت أعمارهــم تــرتاوح بــن )15-18( ســنة. وضمــت العينــة 
عــدد)16( حــدثً مت تقســيمهم بطريقــة عشــوائية إىل جمموعتــن بواقــع )8( أحــداث للمجموعــة 

التجريبيــة، و)8( أحــداث للمجموعــة الضابطــة. 

طريقة اختيار العينة:
مرت طريقة اختيار عينة البحث بعدة مراحل؛ فلم يكن ذلك االختيار اختيارًا عشوائيًّا 
كما هو معمول به يف أغلب البحوث، بل كان اختيارًا قصدايًّ نظرًا لعدم إمكانية االختيار 
العشوائي يف بداية البحث، حيث إنه ال بد من توفر معاير معينة يف عينة البحث، وتتضح 

طريقة اختيار العينة من خال اخلطوات التالية:  

اخلطوة األوىل:

وضـــع الباحثـــان شـــروطًا ومعايـــر ال بـــد مـــن توافرهـــا يف العينـــة ليتســـىن اختيـــار العينـــة بدقـــة 
قـــدر اإلمـــكان، وهـــذه الشـــروط واملعايـــر هـــي:

- أن تكون العينة من األحداث منخفضي الدافعية للتعلم. 
- أن تكون عينة البحث ضمن طاب املرحلتن املتوسطة والثانوية.

- أن يتوفـــر التجانـــس أبكـــر قـــدر ممكـــن بـــن أفـــراد عينـــة البحـــث مـــن حيـــث تقـــارب 
العمـــري، والتعليمـــي، واالقتصـــادي، واالجتماعـــي، والثقـــايف.    املســـتوى 

- أن تكـــون العينـــة مـــن األحـــداث املنتظمـــن يف الدراســـة قبـــل دخوهلـــم للـــدار وأثنـــاء 
وجودهـــم فيهـــا.

- أن تكـــون عينـــة البحـــث مـــن األحـــداث الذيـــن التحقـــوا ابلدراســـة داخـــل الـــدار مـــن 
بدايـــة الفصـــل الدراســـي األول للعـــام الدراســـي  1431- 1432هــــ. لتتـــم االســـتعانة 
بدرجاهتـــم يف االختبـــارات الشـــهرية كأحـــد معايـــر حتديـــد درجـــة التغـــر الـــذي حيـــدث بعـــد 

.(SFBT) إدخـــال املتغـــر املســـتقل
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- أن تكون عينة البحث من األحداث املضمون بقائهم داخل الدار طيلة فرتة التجربة.  
اخلطوة الثانية: 

مت حتديـــد عينـــة قوامهـــا )32( حـــدًث مـــن األحـــداث الذيـــن توفـــرت فيهـــم الشـــروط واملعايـــر 
الـــيت مت حتديدهـــا مســـبقاً، وقـــام الباحثـــان بتطبيـــق مقيـــاس الدافعيـــة للتعلـــم، وبعـــد ذلـــك قـــام 
الذيـــن  الباحثـــان حبســـاب درجـــات املبحوثـــن ومت اختيـــار )16( مفـــردًة ميثلـــون األحـــداث 
حصلـــوا علـــى أقـــل درجـــة يف املقيـــاس، حيـــث يفيـــد املقيـــاس أنـــه كلمـــا اخنفضـــت الدرجـــة كلمـــا 

دل ذلـــك علـــى اخنفـــاض الدافعيـــة لـــدى املبحـــوث والعكـــس. 
اخلطوة الثالثة:

مت توزيع العينة بطريقة عشوائية إىل جمموعتن ضابطة وجتريبية بواقع )8( أحداث لكل 
البحث بدرجة كبرة من حيث املراحل  جمموعة، والباحثان قدر اإلمكان على متاثل عينيت 
الدراسية، واألعمار، والدرجة الكلية لدافعية التعلم قبل إدخال املتغر املستقل)برانمج التدخل 
العاجي(، نظرًا لكون هذه املتغرات قد تكون هي األهم دون غرها من العوامل ذات التأثر 
احملدود على إحداث التغير يف درجة الدافعية وقت إجراء التجربة على األقل، لتمتعها بدرجة 
ضبط ال أبس هبا كون عينة البحث موجودة بشكل دائم داخل الدار أثناء فرتت التجربة. 
واجلداول )2(، )3(، )4( التالية تبن مدى متاثل اجملموعتن التجريبية والضابطة من حيث 

املراحل الدراسية، واألعمار، ودرجة الدافعية قبل إدخال الرانمج العاجي. 
جدول )2(: التوزيع التكرار  حسب املرحلة الدراسية للمجموعات التجريبية والضابطة 

النسبةالتكراراملرحلة الدراسيةاجملموعة
25%2املرحلة املتوسطةالتجريبية

75%6املرحلة الثانوية
100%8اجملموع

الضابطة
50%4املرحلة املتوسطة
50%4املرحلة الثانوية

100%8اجملموع
اجلدول رقم )2(: يبن التوزيع التكراري ملفردات عينة البحث يف اجملموعتن التجريبية والضابطة وفقاً للمرحلة الدراسية
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جدول )3(: متوسط العمر لدى عينيت البحث التجريبية والضابطة 

اإلحنراف املعيارياملتوسطاجملموعة
16,631.06التجريبية

16,250.89الضابطة
اجلدول رقم )3( أعاه يوضح املتوسط العمري لعينيت البحث اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة

البحث  عينيت  لدى  للتعلم  الدافعية  تباين واضح يف مستوى  وللتأكد من عدم وجود 
 Independent التجريبية والضابطة يف القياس القبلي مت إجراء اختبار "ت" للعينات املستقلة
نتائج هذا االختبار املوضحة يف اجلدول رقم )4( أدانه  Sample T-test، وقد أظهرت 
أنه ال توجد فروق يف مستوى الدافعية للتعلم لدى عينيت البحث اجملموعة التجريبية واجملموعة 
الضابطة من خال القياس القبلي، حيث بلغت قيمة "ت" 1.340 وهي ذات داللة على 
اجملموعتن  متاثل  على  يؤكد  القبلي  القياس  إن  القول  وميكن   ،  )0.05( من  أكر  مستوى 

التجريبية والضابطة إىل حدٍّ ما يف مستوى الدافعية للتعلم.
جدول )4(: نتائج اختبار »ت« للعينات املستقلة للفروق يف اجملموعة التجريبية 

 والضابطة يف  االختبار القبلي

الداللة اإلحصائية Pقيمة "ت"االحنراف املعيارياملتوسطالعدداجملموعةاالختبار

8123,8810,24التجريبيةالدافعية
1.3400.202

8121,0010,32الضابطة
يوضح اجلدول رقم )4( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الدافعية للتعلم يف االختبار القبلي

بعـــد بتطبيـــق اخلطـــوات الســـابقة أصبـــح الباحـــث مطمئنًـــا لتماثـــل جمموعـــيت البحـــث ملـــا 
ســـيرتتب علـــى هـــذا التماثـــل مـــن ســـهولة يف حتديـــد التغـــر الـــذي ســـيطرأ علـــى اجملوعـــة التجريبيـــة 
يف القيـــاس البعـــدي جـــراء إدخـــال املتغـــر املســـتقل، مث قـــام الباحـــث ابالجتمـــاع وعقـــد مقابـــات 
أوليـــة مـــع األحداث)اجملموعـــة التجريبيـــة( مـــن خـــال اجللســـات الفرديـــة واجلماعيـــة وإطـــاع كل 
واحـــد منهـــم علـــى الغـــرض مـــن الرانمـــج وكيفيـــة تطبيقـــه، دون التعـــرض للمجموعـــة الضابطـــة 
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وذلـــك حرًصـــا مـــن الباحـــث علـــى عـــدم شـــعورهم ابلتمييـــز بينهـــم وبـــن اجملموعـــة التجريبيـــة مـــن 
حيـــث تقـــدمي العـــاج جملموعـــة دون أخـــرى، ومت اســـتبعاد )3( أحـــداث مـــن اجملموعـــة التجريبيـــة 

نظـــراً النســـحاهبم مـــن الرانمـــج بســـبب خروجهـــم.

3-2- أدوات البحث:
مقياس الدافعية للتعلم: 

اطلـــع الباحثـــان علـــى عـــدد مـــن الدراســـات واملقاييـــس الســـابقة الـــيت صممـــت لقيـــاس 
أبـــو  احلامـــد2004م،  1988م،  واهليازعـــي  )الســـامرائي  ومنهـــا  واإلجنـــاز  للتعلـــم  الدافعيـــة 
ــبة هلـــذا البحـــث  ــر هـــذه املقاييـــس مناسـ احلســـن2007م، دســـوقي2008م(، وكان مـــن أكثـ
هـــو مقيـــاس الســـامرائي، واهليازعـــي)1988م( لقيـــاس الدافـــع اإلجنـــازي الدراســـي، وقـــد قـــام 
الباحثـــان اعتمـــاًدا علـــى هـــذا املقيـــاس بتصميـــم مقيـــاس حبثهـــم احلـــايل وتقنينـــه علـــى البيئـــة 
الســـعودية، وكان املقيـــاس يعتمـــد علـــى التقديـــر الـــذايت مت تصميمـــه علـــى طريقـــة ليكـــرت، ويف 
هـــذا النـــوع مـــن املقاييـــس يقـــدم للمبحـــوث قائمـــة تشـــتمل علـــى عبـــارات أو فقـــرات، ويطلـــب 
إبـــداء موافقتـــه بدرجـــات متفاوتـــة تعكـــس شـــدة دافعيتـــه، إذ يوجـــد أمـــام كل عبـــارة  منـــه 
عـــدد مـــن بدائـــل االســـتجابة تبـــدأ بتأييـــد اتم وتنتهـــي مبعارضـــة شـــديدة، وعلـــى املبحـــوث أن 
يســـتجيب لـــكل عبـــارة مـــن عبـــارات املقيـــاس بوضـــع عامـــة تـــدل علـــى تفضيلـــه ألحـــدى 
بدائـــل االســـتجابة، وبذلـــك تكـــون درجـــة املبحـــوث الكليـــة علـــى املقيـــاس هـــي جممـــوع األوزان 

ــاس.  ــارات املقيـ ــع عبـ ــا يف مجيـ ــة الـــيت حصـــل عليهـ التقديريـ

ومن مث قام الباحثان بعرض املقياس على عدد من احملكمن يف قسم اخلدمة االجتماعية 
وعلم االجتماع وعلم النفس ابلكلية وأبدو وجهات نظرهم حوله، إضافة إىل تطبيق املقياس 
على عينة استطاعية للتأكد من مدى وضوح العبارات للمبحوثن ليظهر املقياس بصورته 

النهائية، وفيما يلي توضيح لوصف للمقياس واملراحل اليت مر هبا.
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وصف املقياس: 
يتكون املقياس من جزئن مها:

اجلزء األول: البياانت األولية وتشتمل على: 

االســـم:ـــ  العمر:ـــــــ  املرحلـــة الدراســـية:ــــ   إمجـــايل دخـــل األســـرة:ــــ  الوضـــع األســـري:ـــــ  
تعليـــم الوالدين:ـــــــ  مهنـــة الوالدين:ـــــــــ  اســـم احلـــي الســـكي:ـــ  نـــوع الســـكن:ــــــ  ملكيـــة املســـكن:ــــ

اجلـــزء الثـــاين: ويضـــم عبـــارات املقيـــاس البالـــغ عددهـــا يف بدايـــة األمـــر)52( عبـــارًة، مث 
جـــاءت بعـــد التعديـــل )49( عبـــارة، وتقـــاس كل عبـــارة مبقيـــاس مخاســـي، تســـتغرق لإلجابـــة 
عليهـــا بـــن 20- 25 دقيقـــة تقريبـــاً، ويتـــم تصحيـــح املقيـــاس ابجتـــاه درجـــة الدافعيـــة للتعلـــم 
حيـــث يفيـــد ذلـــك أنـــه كلمـــا اخنفضـــت الدرجـــة كلمـــا دل ذلـــك علـــى اخنفـــاض الدافعيـــة لـــدى 
املبحـــوث والعكـــس صحيـــح. هـــذا وتكـــون الدرجـــات الســـتجابة املبحـــوث علـــى كل عبـــارة 

حســـب اجتاههـــا ســـلبيًّا أو إجيابيًّـــا علـــى النحـــو التـــايل:

جدول رقم )5(: وزن درجات االستجابة على عبارات املقياس حسب اجتاهها

العبارات السالبةالعبارات املوجبة

=)1(موافق بشدة=)5(موافق بشدة

=)2(موافق=)4(موافق

=)3(موافق بدرجة أقل=)3(موافق بدرجة أقل

=)4(غر موافق=)2(غر موافق
=)5(غر موافق بشدة=)1(غر موافق بشدة
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صدق وثبات املقياس بعد التعديل:
أواًل: صدق املقياس: 
أ . الصدق الظاهري:

يقـــوم هـــذا النـــوع مـــن الصـــدق علـــى فكـــرة مـــدى مناســـبة االســـتبيان ملـــا يقيـــس وملـــن 
يطبـــق عليهـــم، أو هـــو: عينـــة حمـــددة وكافيـــة مـــن حمتـــوى حمـــدد مـــن حقـــل أو جمتمـــع معـــن، 
وهـــو وجـــه أو مؤشـــر مـــن مؤشـــرات صـــدق احملتوى،وغالبًـــا مـــا يقـــرر ذلـــك بعـــرض االســـتبيان 
علـــى جمموعـــة مـــن احملكمـــن مـــن ذوي االختصـــاص واخلـــرة للقيـــام بتحكيمـــه، وذلـــك بعـــد 
أن يطلـــع هـــؤالء احملكمـــون علـــى عنـــوان الدراســـة، وتســـاؤالهتا، وأهدافهـــا، فيبـــدي احملكمـــون 
ــرات ملوضـــوع  ــة الفقـ ــه مـــن حيـــث مـــدى ماءمـ ــتفتاء وفقراتـ ــول االسـ ــم حـ ــم وماحظاهتـ آراءهـ
الدراســـة، وصدقهـــا يف الكشـــف عـــن املعلومـــات املرغوبـــة للدراســـة، وكذلـــك مـــن حيـــث ترابـــط 
الفقـــرات، ومـــدى وضوحهـــا وســـامة صياغتهـــا، واقـــرتاح طـــرق حتســـينها ابإلشـــارة ابحلـــذف 
أو البقـــاء، أو تعديـــل العبـــارات، والنظـــر يف تـــدرج املقيـــاس ومـــدى مائمتـــه وغـــر ذلـــك ممـــا 
يرونـــه مناســـباً. وبنـــاًء علـــى آراء احملكمـــن وماحظاهتـــم والتعديـــل وفقهـــا، يتوصـــل الباحــــثان إىل 

ــاً للتطبيـــق بعـــد أخـــذ شـــكله النهائـــي. صـــدق املقيـــاس وأنـــه صاحلـ

ب . العينة االستطالعية:
بعد التأكد من الصدق الظاهري للمقياس قام الباحثان حبساب صدق االتساق الداخلي 
من خال تطبيقه على عينة استطاعية قوامها )20( حدًث من طاب املرحلتن املتوسطة 
والثانوية بدار املاحظة االجتماعية ابلرايض وذلك بقصد التعرف على مدى ماءمة العبارات 

ودقتها ووضوحها، وملعرفة مدى صاحية املقياس لقياس أهداف البحث. 

اثنًيا: ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ 
للتأكد من ثبات املقياس بعد تعديله مت بتطبيقه على عينة مستقلة ممثلة جملتمع البحث 
قوامها )15( مفردة من األحداث اجلاحنن املودعن يف دار املاحظة االجتماعية ابلرايض، 
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واستخدم ملعرفة الثبات طريقة ألفا كرونباخ )(α( Cronbach›s Alpha)، وقد أظهرت نتائج 
االختبار أن درجة املقياس هي )0,82( ألفا كرونباخ، وهي درجة مرتفعة وميكن االطمئنان هلا، 

واجلدول التايل يوضح حتليل الثبات Reliability analysis  ملقياس البحث:

جدول رقم )6(: معامل ثبات أداة البحث ابستخدام ألفا كرونباخ

معامل الثبات ألفا عدد العباراتالعينةاملقياس
15490.821الدافعية للتعلم

يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم )6( أن معامـــل ثبـــات املقيـــاس مرتفـــع إحصائيًّـــا ممـــا يشـــر إىل 
ثبـــات النتائـــج الـــيت ميكـــن أن تســـفر عنهـــا هـــذه االســـتبانة، ونســـتخلص ممـــا ســـبق أن أداة 
ــدة  ــة جيـ ــة بدرجـ ــا ثبتـ ــا أهنـ ــه، كمـ ــا وضعـــت لقياسـ ــاس مـ ــة يف قيـ ــتبانة(، صادقـ ــاس )االسـ القيـ

ا، ممـــا يؤهلهـــا لتكـــون أداة قيـــاس مناســـبة وفاعلـــة هلـــذا البحـــث.  جـــدًّ

استمارة تقومي الرانمج
عبـــارة عـــن اســـتمارة اســـتبيان مبســـطة مت إعدادهـــا مـــن ِقبـــل الباحثـــن لتقييـــم الرانمـــج 
مـــن وجهـــة نظـــر الطـــاب )األحـــداث( بعـــد هنايـــة اجللســـات العاجيـــة هبـــدف الوقـــوف علـــى 
مـــدى حتقيـــق جلســـات الرانمـــج ألهدافـــه، وحتتـــوي هـــذه االســـتمارة علـــى)10( أســـئلة يشـــتمل 
كل ســـؤال علـــى خياريـــن )نعـــم(، )ال( ويطلـــب مـــن كل طالـــب اإلجابـــة علـــى األســـئلة بوضـــع 
ــتمارة علـــى  ــره، تـــوزع هـــذه اإلسـ ــة نظـ ــه يعكـــس وجهـ ــار الـــذي يـــرى أنـ ــام اخليـ ــة )x( أمـ عامـ
الطـــاب يف اجللســـة األخـــرة مـــن الرانمـــج هبـــدف تقـــومي مـــدى فعاليتـــه يف إحـــداث التغيـــرات 
ــول  ــة الـــيت مت احلصـ ــاانت الكيفيـ ــول البيـ ــم حتـ ــر املبحوثـــن، ومـــن مث يتـ ــة نظـ ــة مـــن وجهـ املطلوبـ

عليهـــا عـــن طريـــق هـــذه األداة إىل بيـــاانت كميـــة ليســـهل تفســـرها. 
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3-3- برانمج التدخل العالجي)من إعداد الباحَثني(:
أواًل: مت تنـــاول مصطلـــح )الطـــاب( يف أغلـــب احلـــاالت  لكـــون عينـــة البحـــث مـــن 
الطـــاب فعـــًا، وكـــذا مصطلـــح األحـــداث اجلاحنـــن قـــد ينظـــر لـــه الطـــاب علـــى أنـــه نـــوع 
مـــن الوصـــم هلـــم، حيـــث إنـــه ســـيتم اطاعهـــم علـــى مصطلحـــات الرانمـــج مـــن خـــال العـــرض 
البصـــري أثنـــاء اجللســـات، وكذلـــك مـــن خـــال الواجبـــات الـــيت يتـــم تكليفهـــم هبـــا، فقـــد حـــرص 
الباحثـــان علـــى عـــدم اســـتخدام املصطلحـــات الـــيت قـــد تشـــعرهم ابلتمييـــز أو الدونيـــة، أو تصفهـــم 
ابجملرمـــن أو املنحرفـــن، ملـــا لذلـــك مـــن أتثـــرات ســـلبية عليهـــم يف تكويـــن العاقـــة املهنيـــة والثقـــة 

يف الباحثـــان واجلديـــة يف العمـــل معهـــم خـــال فـــرتة الرانمـــج.

أمـــا برانمـــج التدخـــل العاجـــي فقـــد اعتمـــد الباحثـــان يف تصميمـــه علـــى نتائـــج الدراســـات 
الســـابقة ومـــا انتهـــت إليـــه، خصوًصـــا الدراســـات الـــيت أجريـــت يف جمـــال العـــاج اإلكلينيكـــي 
يف اخلدمـــة االجتماعيـــة وعلـــم النفـــس، ابإلضافـــة إىل اخلـــرة العمليـــة مـــع األحـــداث اجلاحنـــن، 
كمـــا أن هـــذا الرانمـــج مؤســـس علـــى سلســـلة مـــن اخلطـــوات وفًقـــا ملفاهيـــم وفنيـــات ومهـــارات 

العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــل SFBT، علـــى النحـــو التـــايل:

أ- املفاهيم واملسلمات:
الباحثان على توجيه اهتمام الطاب للرتكيز على احلاضر وما ميكن حدوثه  - عمل 

مستقبًا، مع االبتعاد عن التطرق إىل املاضي الذي ال فائدة منه أو البحث فيه.
- الرتكيز على ما ميكن حتقيقه وفقاً ملعطيات شخصيات املبحوثن )الطاب(، وكذلك 

معطيات البيئة احمليطة ،وتوجيه الطاب حنو حتقيق األهداف املتاحة.
- االهتمام بكل ما حيضره الطالب من أفكار أو وسائل تساعد على حتقيق التغر اإلجيايب.
- االهتمـــام مبشـــاركة الطـــاب يف حتديـــد األهـــداف العاجيـــة املـــراد حتقيقهـــا مـــن عمليـــة 
التدخـــل، وعـــدم قيـــام الباحـــث بوضـــع تلـــك األهـــداف مبفـــرده أو فرضهـــا علـــى الطـــاب 

دون مشـــاركتهم فيهـــا واقتناعهـــم هبـــا.
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- االهتمام ابلتغر الذي حيدث مهما كان صغرًا ولزوم األساليب اليت ميكن أن حتدث 
ذلك التغر وتوضيحه للطاب ومساعدهتم على عمل املزيد منه حىت الوصول إىل اهلدف 

املنشود والذي يتمثل يف الزوال النهائي للمشكلة.
- إميان الباحثان أبن لكل طالب من هؤالء قدرات وإمكاانت ميكن استخدامها للتغلب 
تلك  اكتشاف  على  والعمل   اإلجيايب،  التغر  حتقيق  دون  اليت حتول  الصعوابت  على 
القدرات واإلمكاانت من خال تكليف كل طالب ببعض الواجبات واملهام اليت ميكن أن 
يقوم هبا داخل املدرسة وخارجها، لزايدة ثقته يف نفسه ودفعه حنو حتقيق التغير املطلوب. 
- مســـاعدة الطـــاب علـــى صياغـــة أهـــداف عمليـــة التدخـــل بطريقـــة إجيابيـــة وجتنـــب 
الصياغـــات الســـلبية، ويعـــي ذلـــك أن تكـــون الرامـــج املرحليـــة الـــيت ينفذهـــا الطـــاب توافـــق 
رغباهتـــم اإلجيابيـــة وحـــل مشـــكاهتم ويريـــدون تنفيذهـــا فعـــًا، وأال يكونـــوا جمريـــن علـــى 
تنفيذهـــا، ألن مـــن مســـلمات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــل أن العمـــاء يكتســـبون القـــوة 

ــا.  ــا حلـــل مشـــكاهتم الـــيت يواجهوهنـ ــاز األهـــداف الـــيت وضعوهـ مـــن خـــال إجنـ

ب- فنيات العالج الذي يركز على احلل مثل:
اســـتخدم الباحثـــان يف عمليـــة التدخـــل العاجـــي مـــع املبحوثـــن )الطـــاب( مجيـــع فنيـــات 
وتقنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــل واملتمثلـــة يف: ) إعـــادة التشـــكيل/ الســـؤال املعجـــزة 
)ســـؤال احللـــم(/ أســـئلة مـــاذا بعـــد/ خريطـــة العقـــل/ توجيـــه النجـــاح/ املقيـــاس(. وقـــد اســـتخدم 

كل تكنيـــك علـــى حـــده كمـــا ســـيتم توضيـــح ذلـــك الحًقـــا.

ج- مهارات اإلخصائي االجتماعي وتتضمن:
حاول الباحثان تطبيق املهارات التالية: )التعاطف واملشاركة الوجدانية/ االستعداد ملناقشة 

ما يود العميل مناقشته/ اهلدو رابطة اجلأش/ التشجيع/ اهلدفية(.

ابإلضافة إىل بعض املهارات اليت توجه عمليات اجلماعة مثل:) مهارات احلضور/ املهارات 
التعبرية/ مهارات االستجابة/ مهارات الرتكيز/ مهارات تشجيع أعضاء اجلماعة على التفاعل(.
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العاجية  والرامج  األهداف  حتديد  على  الطاب  مساعدة  إىل  الباحثان  عمد  وقد 
واحملافظة على تركيزهم يف إجنازها، وفيما يلي عرض ملا اشتمل عليه الرانمج: 

أواًل: اإلطـار النـظري لرنــامج التدخل ويشـتمل علـى:
1-  أهداف الرانمج:

أ - اهلدف العام:
يهـــدف الرانمـــج إىل تنميـــة الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى األحـــداث اجلاحنـــن مـــن خـــال تقنيـــات 

العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــل. 

ب- األهداف املرحلية:
وضـــع الباحثـــان عـــدة خطـــوات تنفيذيـــة تســـاعد يف حتقيـــق األهـــداف املرحليـــة للرانمـــج، 

وتتمثـــل هـــذه اخلطـــوات فيمـــا يلـــي:

شرح الرانمج للمبحوثن واهلدف املراد من هذا العمل وهو تنمية الدافعية للتعلم  أ - 
بقصد زايدة درجات التحصيل األكادميي وتعديل بعض املفاهيم والسلوكيات اخلاطئة 

املتعلقة بطرق التعلم ونتائج التعليم. 

آرائهم  إبداء  املبحوثن)الطاب( من حيث  وبن  الباحثن  بن  الشفوي  التعاقد  ب - 
ابملوافقة واالستعداد للعمل مًعا وفق اإلمكانيات املتاحة للوصول إىل اهلدف املراد حتقيقه 

قدر اإلمكان.

ج - االتفاق على مواعيد اجللسات العاجية واليت تتمثل يف جلستن كل أسبوع ترتاوح 
الفرتة املسائية نظراً  املدة بن )45 - 60( دقيقة لكل جلسة، وتكون اجللسات يف 

الرتباط املبحوثن ابلدراسة يف الفرتة الصباحية.

د- تكوين العاقة املهنية العاجية بن الباحثن واملبحوثن.
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هــــ- االتفـــاق علـــى مبـــدأ املشـــاركة بـــن الطرفـــن، يف مجيـــع الوســـائل الـــيت مـــن شـــأهنا 
حتقيـــق أهـــداف التدخـــل املهـــي.

وقد مت العمل لتحقيق األهداف املرحلية على النحو التايل:

التعليم وتصحيح مفاهيمهم اخلاطئة حوله  الطاب جتاه  انطباعات  التعرف على   -1
واليت يتمثل بعضها يف: عدم جدوى التعليم، ال ميكن للذين حيملون مؤهات علمية 
عالية احلصول على فرص وظيفية أكثر من غر املتعلمن. التعليم يتطلب جهًدا ووقًتا 

وانتظارًا طويًا، فقد يتقدم اإلنسان يف العمر وهو مل حيصل على ما يريد...إخل.  

2- حتسن مهارات التفكر والتعلم، واستشراف املستقبل من خال:
أ - التبصر وزايدة الوعي أبمهية التعليم وما حيدثه من تغير يف أساليب التفكر والتعلم 

اليت ينتج عنها حدوث تغر يف السلوك.
ب - احلديث عن التعليم وتوضيح إجيابياته.

ج-  تشـــجيع االســـتماع واإلنصـــات واملناقشـــة الفعالـــة بـــن الباحـــث مـــن جهـــة والطـــاب 
مـــن جهـــة، وبـــن الطـــاب وبعضهـــم البعـــض.

 د- ربـــط املهـــام التعليميـــة حباجـــات واهتمامـــات الطـــاب وإقناعهـــم أبمهيتهـــا يف حياهتـــم 
اليوميـــة والشـــخصية.

 هــــ- حـــث الطـــاب للرتكيـــز علـــى اجلوانـــب التطبيقيـــة يف حمتـــوى التعلـــم وطرقـــه وعـــدم قصـــر 
االهتمـــام علـــى اجلوانـــب النظريـــة فقـــط.

صلـــة  ذات  مثـــًا(  )أســـبوعية  مرحليـــة  أهـــداف  وضـــع  علـــى  الطـــاب  تشـــجيع  و-   
الدراســـي. ابلتحصيـــل 

ز- تنميـــة االعتـــزاز والثقـــة ابلنفـــس والقـــدرات، وكذلـــك املهـــارات واالجتاهـــات الشـــخصية 
والســـلوك االجتماعـــي اإلجيـــايب مـــن أجـــل مســـاعدة الطـــاب يف الرتكيـــز علـــى اجلوانـــب 
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الـــيت يرغبـــون التحســـن فيهـــا.
ح- تعزيز بعض املفاهيم اإلجيابية لدى الطاب مثل: » ميكنكم حتقيق أشياء عظيمه 

إذا عملتم على حتقيق األهداف خطوة خطوة.

3- معرفة أسباب غياب الطاب عن احلصص الدراسية، وحماولة زايدة معدالت حضورهم 
ابلتعاون مع املعلمن من خال النصح واإلرشاد والتوجيه وتدعيم السلوكيات اإلجيابية 

ابملكافئات املعنوية واملادية.

4- إعطاء الطاب الفرصة للحديث والتعبر عن مشاعرهم بقصد التعرف على طرق 
التفكر اخلاطئة وكيفية جتنبها مستقبًا.

5- استثارة دافعية الطاب للتعلم وحثهم وتشجيعهم ابستخدام أساليب النمذجة من 
خال عرض بعض سر النماذج اإلجيابية من الواقع االجتماعي.

2-  طرق حتقيق األهداف:
مت العمـــل لتحقيـــق أهـــداف التدخـــل العاجـــي مـــن خـــال تطبيـــق الرانمـــج يف صـــورة 

جمموعـــة جلســـات طبًقـــا لفرديـــة كل حالـــة بصفـــة خاصـــة واجلماعـــة بصفـــة عامـــة.

3-  مصـادر الرانمـج
اعتمد الباحثان يف تصميم الرانمج على عدة مصادر منها:

.SFBT اإلطار النظري للعاج الذي يركز على احلل -

- االستفادة من بعض التصميمات العاجية يف اخلدمة االجتماعية اإلكلينيكية، وعلم 
النفس اإلكلينيكي. 

- االستفادة من الرسائل العلمية والدراسات السابقة اليت أجريت يف اخلدمة االجتماعية 
اإلكلينيكية، وعلم النفس.



د. مساعد غنام العتيبي وآخرون

المجلد الثاني عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤١ه/ مارس 2020م     63

4-  حتكيم الرنــامج:
متَّ عـــرض الرانمـــج علـــى عـــدد مـــن احملكمـــن مـــن األســـاتذة املتخصصـــن يف اخلدمـــة 
االجتماعيـــة وعلـــم النفـــس، وكذلـــك عرضـــه علـــى مديـــر دار املاحظـــة االجتماعيـــة ورئيـــس 
األقســـام الداخليـــة بصفتهمـــا مـــن املتخصصـــن يف هـــذا اجلانـــب وخصوًصـــا اجلانـــب امليـــداين 
العملـــي، وذلـــك هبـــدف معرفـــة اســـتيفاء األســـس العاجيـــة العامـــة للرانمـــج، واألهـــداف الـــيت 
يســـعى إىل حتقيقهـــا، واإلجـــراءات الـــيت ميكـــن أن حتقـــق هـــذه األهـــداف، وملناســـبته وإبـــداء 
ماحظاهتـــم وتعدياهتـــم، ومـــدى صاحيتـــه لتغطيـــة كافـــة اجلوانـــب األساســـية لعمليـــة التدخـــل، 
واتفقـــوا علـــى صاحيـــة الرانمـــج مـــن انحيـــة الشـــكل وحمتـــوى اجللســـات. كمـــا اتفقـــوا علـــى 

إضافـــة بعـــض النقـــاط الـــيت جيـــب توفرهـــا يف الرانمـــج مثـــل: 
الـــيت  العاجيـــة  التكنيـــكات  مـــن  تكنيـــك  أو  فنيـــة  لـــكل  الباحثـــان  حيـــدد  أن   -1
قبـــل  جلســـتن  أو  جلســـة  يكـــون  ًاكأن  حمـــدد  زمنًـــا  العاجـــي  النمـــوذج   يتضمنهـــا 

يليـــه.  الـــذي  التكنيـــك  إىل  االنتقـــال 
2- أن تكـــون اجللســـة علـــى شـــكل حـــوار ومناقشـــة بـــن الباحثـــن واملبحوثـــن حـــىت 

ال يشـــعر املبحوثـــون ابمللـــل. 
يعتمدون  وال  ومفصلة،  مكتوبة،  التنفيذ  بطرق  قائمة  الباحثن  لدى  يكون  أن   -3

الذاكرة. على 

وبناًء على املاحظات السابقة؛ فقد أخذ الباحثان يف االعتبار مجيع االقرتاحات اليت من 
شأهنا الرفع من مستوى الرانمج, وعمل على إعداده فيصورته النهائية قبل التطبيق.

اثنًيا: حمتوايت برنــامج التــدخل وتتضمن:
1- نــوع التـدخل: 

برانمج عاجي ابستخدام فنيات العاج الذي يركز على احلل SFBT، يشتمل هذا 
الرانمج على فنيات وتقنيات ومهارات ميكن استخدامها يف تنمية الدافعية للتعلم، حبيث يقوم 
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كل من الباحثن واملبحوثن مبجموعة من املهام اليت هتدف إىل حتقيق التغير املطلوب. 

2- مـراحل التـدخل العـالجي:
ــة اإلعـــداد القبلـــي  ــة، ابتـــداًء مـــن مرحلـ اشـــتمل الرانمـــج علـــى ثـــاث )3( مراحـــل متتاليـ
للرانمـــج والـــيت تضمنـــت، اختيـــار العينـــة، وتوزيعهـــا إىل جمموعتـــن جتريبيـــة وضابطـــة، ابإلضافـــة 
إىل االجتمـــاع وعقـــد مقابـــات أوليـــة مـــع الطـــاب )اجملموعـــة التجريبيـــة(، مث عقـــد االتفـــاق 
الشـــفوي بـــن الباحثـــن وبـــن الطـــاب والتأكـــد مـــن رغبـــة كل طالـــب يف املشـــاركة يف الرانمـــج، 
مث تعـــن الدخـــول يف املرحلـــة الثانيـــة والـــيت هدفـــت إىل بنـــاء العاقـــة العاجيـــة, والتحالـــف 
العاجـــي وشـــرح املفاهيـــم وتوضيـــح اهلـــدف مـــن عمليـــة التدخـــل، وانتهـــاًء مبرحلـــة التدخـــل 

ــاً لتقنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــل. العاجـــي وفقـ

3- عـدد اجللـــسات:
اشتمل الرانمج العاجي على عدد )8( جلسات مبعدل جلستن كل أسبوع. 

4- املـدة الـزمنيـة للتدخل:
استغرقت املدة الزمنية لتنفيذ برانمج التدخل العاجي أربعة أسابيع. 

5- تكـرار اجللـسات: جلستان أسبوعيًّا.
6-  مــدة اجللــسة: 

الـــيت  التدريبيـــة  املـــادة  حســـب  الواحـــدة  للجلســـة  دقيقـــة   )60-45( بـــن  تـــرتاوح 
اجللســـة. تتضمنهـــا 

7- مـكان عقـد اجللـسات:
مت عقد اجللسات يف مقر الرامج واألنشطة داخل دار املاحظة االجتماعية ابلرايض 
 ،Power point )لتوفر بعض األدوات مثل: جهاز الكمبيوتر للعرض البصري )الباور بوينت
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.Data-show وجهاز عارض املعلومات

8- حــجم العــينة:
يبلـــغ حجـــم عينـــة البحـــث )16( ســـتة عشـــر طالبًـــا )مـــن األحـــداث املودعـــن يف دار 
املاحظـــة االجتماعيـــة ابلـــرايض( مـــن طـــاب املرحلتـــن املتوســـطة والثانويـــة مبعـــدل )8( طـــاب 

يف اجملموعـــة التجريبيـــة، )8( طـــاب يف اجملموعـــة الضابطـــة. 

9- املـدى العمري للعينة:
ترتاوح أعمار العينة بن  15- 18 سنة.

10- توقيت إجراء اجللسات:
بعد كل  يتم  مسبق  اتفاق  على  وبناًء  املسائية  الفرتة  يف  اجلالسات  إجراء  يتم 

والطاب. الباحث  بن  جلسة 

11- احلالة التشـخيصية:
   ضعف الدافعية حنو التعلم.

12- أسـلوب الرنــامج:
اعتمـــد الباحـــث يف شـــرح الرانمـــج للطـــاب علـــى أســـلوب احملاضـــرة واملناقشـــة واحلـــوار، 

واســـتخدام بعـــض الوســـائل مثـــل:
.Power point )العرض البصري ) الباور بوينت -

.Data-show جهاز عارض املعلومات -
- قياس عائد التدخل ابستخدام املقياس، )أحد تقنيات العاج الذي يركز على احلل( 
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13- تقويـم جلــسات الرنــامج:
طرح الباحث يف هناية كل جلسة نقاًشا حرًّا مع الطاب، يشتمل على بعض التساؤالت 
حول بعض األفكار والتصورات اليت تغرت لديهم، واملهارات اليت اكتسبوها وما مشاعرهم 
حول األعمال املنجزة خال كل جلسة, والتأكد من أنه مل يكن لديهم أي غموض. وبعد 

االنتهاء من كل جلسة يقوم الباحثان بكتابـة التقرير النهائي اخلاص هبا. 

اثلثًا: خطوات ومراحل تنفيذ الرانمج:
املرحلة األوىل: مرحلة اإلعداد القبلي للرانمج وتتضمن:

1-  اختيـــار العينـــة: مت اختيـــار عينـــة البحـــث مـــن خـــال تطبيـــق مقيـــاس الدافعيـــة 
علـــى عينـــة قوامهـــا )32( طالبًـــا واختيـــار)16( طالبًـــا هـــم الطـــاب الذيـــن حصلـــوا 

علـــى أقـــل درجـــة يف املقيـــاس.

2-  توزيـــع العينـــة: مت تقســـيم الطـــاب إىل جمموعتـــن جتريبيـــة وضابطـــة بواقـــع )8( 
مـــن اجملموعتـــن.  طـــاب يف كٍل 

3- االجتمـــاع: بعـــد حتديـــد عينـــة الدراســـة قـــام الباحثـــان ابالجتمـــاع وعقـــد مقابـــات 
أوليـــة مـــع الطـــاب )اجملموعـــة التجريبيـــة( ،واطـــاع كل طالـــب مـــن خـــال اجللســـات 
الفرديـــة واجلماعيـــة علـــى الغـــرض مـــن الرانمـــج وكيفيـــة تطبيقـــه، دون التعـــرض للمجموعـــة 
الضابطـــة وذلـــك حرًصـــا علـــى عـــدم شـــعورهم ابلتمييـــز بينهـــم وبـــن اجملموعـــة التجريبيـــة مـــن 

حيـــث تقـــدمي الرانمـــج جملموعـــة دون أخـــرى. 

وبـــن  الباحـــث  بـــن  اتفـــاق شـــفوي  عقـــد  االجتمـــاع  أثنـــاء  االتفـــاق: مت  عقـــد    -4
علـــى:  الطـــاب 

أ - التأكـــد مـــن رغبـــة كل طالـــب يف املشـــاركة يف الرانمـــج واســـتبعاد مـــن ال يرغبـــون 
ســـبب.   الرانمـــج ألي  املشـــاركة يف 
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ب - قواعد املشاركة واملناقشة يف اجللسات العاجية. 

ج -  الوقت الذي تتم فيه اجللسات. 

د -  املدة الزمنية لكل جلسة.  

هـ- املكان الذي سوف تتم فيه اجللسات. 

و- حضور الطاب جللسات الرانمج وعدم االنقطاع عنها حىت النهاية.

ومـــن مث متَّ إخبـــار الطـــاب املشـــاركن يف البحـــث بعـــد تطبيـــق مقيـــاس الدافعيـــة للتعلـــم 
عليهـــم أن هـــذا املقيـــاس مؤشـــر لقيـــاس معرفـــة التحســـن الـــذي ســـيحدث فيمـــا بعـــد إذا كان 
هنـــاك حتســـن ســـيحدث بعـــد إدخـــال الرانمـــج العاجـــي، و أكـــد الباحثـــان للطـــاب عينـــة 
البحـــث أمهيـــة الســـرية يف املعلومـــات الـــيت يدلـــون هبـــا، وكان مـــن الطبيعـــي بعـــد إمتـــام  اإلجـــراءات 
الســـابقة أن يتوفـــر لـــدى الباحثـــن نظـــرة شـــاملة عـــن مســـتوايت الدافعيـــة للتعلـــم لعينـــة البحـــث، 

ومـــن مث يتـــم حتديـــد اجملـــاالت التاليـــة مـــن خـــال التقييـــم:

ما مدى وجود درجة الدافعية للتعلم لدى عينة البحث. ؟   -1

ما املوضوعات األكثر شيوعاً يف أوساط الطاب واليت تقلل من أمهية التعلم والتعليم؟   -2

ما أهم عوامل القوة لدى الطاب اليت ميكن استغاهلا يف تنمية دافعيتهم للتعلم؟   -3

ما أهم األفكار التلقائية واملعتقدات اليت يعتقدوهنا الطاب عن التعلم والتعليم ؟   -4

ما الذي ميكن للباحثن القيام به ملساعدة الطاب لتنمية دافعيتهم للتعلم؟    -5

واجلـــدول التـــايل يوضـــح أعمـــال التدخـــل العاجـــي الـــيت متـــت ممارســـتها مـــع الطـــاب 
الثانيـــة والثالثـــة. التجريبيـــة( يف املرحلتـــن  )اجملموعـــة 
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جدول رقم )6(: يوضح وصف ألعمال برانمج التدخل العاجي يف املرحلتن الثانية والثالثة
جدول جلسات الرانمج

األهداف العالجيةالفنيات العالجية املستخدمةعنوان اجللسةترتيب اجللسة

التهيئة وبناء العاقة املهنيةاألوىل

- الرتحيب ابلطاب واالبتسامة هلم.
اللفظية  التعبر  مهارات  استخدام   -
سلوك  وتعزيز  لتشجيع  اللفظية  وغر 
وإبداء  املناقشات  يف  واجلراءة  املبادرة 

الرأي لدى الطاب.
- إبداء االستعداد والرغبة يف املساعدة 

واإلجابة على مجيع األسئلة.
- تشجيع ودعم التحالف العاجي من 
خال تشجيع الطاب وحثهم على الصر 
والتعاون واالستمرار يف الرانمج حىت النهاية.
- توزيع أوراق تشتمل على موضوعات 

اجللسة لكل طالب.  

مهنيــة  عاقــة  لبنــاء  الطــاب  هتيئــة   -
. عاجيــة

- بنــاء الثقــة  وكســر احلواجــز بينهــم وبــن 
الباحــث، وبــن بعضهــم البعض.  

الثانية

تطبيق املقياس، وشرح مفاهيم 
الدافعية، والتعلم، والعاج 

الذي يركز على احلل. 

- املقياس.
التعلم  مفهوم  عن  املفصل  الشرح   -
وخصائصه وأنواعه، وبيان فوائده وكيفية 

حدوثه، من خال العرض البصري.
- شرح وتوضيح مفهوم الدافعية وأمهيتها 

يف إحداث عملية التعلم. 
التمركـــز  العـــاج  عـــن  فكـــرة  إعطـــاء   -
إحـــداث  يف  وفاعليتـــه  احلـــل،  حـــول 

اإلجيـــايب.  التغيـــر 

حــول  الطــاب  تصــورات  معرفــة   -
وفوائــده.  التعلــم  مفهــوم 

-  شــرح وتوضيــح مفهــوم التعلــم وبيــان 
فوائــده وكيفيــة حدوثــه للمتعلــم.

يف  وأمهيتهــا  الدافعيــة  مفهــوم  شــرح   -
التعلــم. إحــداث 

يركــز  الــذي  العــاج  - توضيــح مفهــوم 
احلــل وبيــان أمهيــة واهلــدف مــن تطبيقــه 

الرانمــج. هــذا  يف 

استخدام تكنيك إعادة الثالثة
التشكيل.

- استخدام مهارة األسئلة.
- تصحيح وإعادة صياغة  املفاهيم غر 

الصحيحة.
لتقــدمي تصــور معــريف  - ضــرب األمثلــة 

التعلــم. عــن 
- تشجيع قدرات وإمكاانت الطاب. 

- إعــادة صياغــة مفاهيــم الطــاب غــر 
لتكــون  والتعليــم  التعلــم  جتــاه  املنطقيــة 

ومنطقيــة. واقعيــة  أكثــر 
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جدول جلسات الرانمج

األهداف العالجيةالفنيات العالجية املستخدمةعنوان اجللسةترتيب اجللسة

الرابعة

استخدام تكنيك السؤال 
املعجزة )سؤال احللم(

 تطبيق املقياس.

 

-  املقياس. 
العامــة  األهــداف  وضــع  مهــارات    -

حتقيقهــا. وكيفيــة  واملرحليــة 

- التعرف على احللول اليت يرى الطاب 
أهنا تتناسب مع املشكلة من وجهة نظر 

كل طالب.
احللول  تلك  تطبيق  إمكانية  مناقشة   -
مستوى  رفع  إىل  للتوصل  واقعهم  على 

الدافعية للتعلم. 
الطاب  مفاهيم  تغر  أسباب  معرفة   -
إن كان هناك تغر، وتعزيزها ومساعدهتم 

على عمل املزيد منها.

اخلامسة

استخدام تكنيك أسئلة ماذا 
بعد؟ 

- مهارات العصف الذهي. 
- تكوين جمموعات مناقشة.

أمــام  الطــاب  حتــدث  تشــجيع   -
 . آلخريــن ا

- زايدة فرصة الطاب يف إجياد احللول 
املمكنة ملشكلة )ضعف الدافعية للتعلم(.

السادسة

استخدام تكنيك خريطة 
العقل. 

الســلوكيات  اســتدعاء  مهــارات   -
واألفــكار اإلجيابيــة ابســتعراض األعمــال 

الطــاب. قبــل  مــن  املنجــزة 
- اســتخاص األفــكار واملفاهيــم اجليــدة 

وتوضيحهــا لدعــم الســلوك.

- رسم خريطة ذهنية ألفكار اليت تقود 
وتوجه سلوك الطاب. 

السابعة

استخدام تكنيك توجيه 
النجاح. 

- التعبر عن السرور.
- املدح والثناء.

- إظهار اإلعجاب.
- إظهار الصدق يف احلوار.

- مساندة وتوجيه جناح وتقدم الطاب 
يف العملية العاجية. 

الثامنة

-  احلوار واملناقشة. التقييم واإلهناء. 
- املقارنة بن مفاهيم ومعارف األحداث 

من بداية الرانمج وحىت النهاية. 
- إحضار بعض التقارير.
- استمارة تقومي الرانمج.

- تقييم فاعلية الرانمج   العاجي. 
- معرفة ما حتقق من نتائج  إجيابية 

خال الرانمج.
 - اإلهناء. 
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املرحلـــة الثانيـــة: هدفـــت إىل بنـــاء العاقـــة العاجيـــة، والتحالـــف العاجـــي وشـــرح 
املفاهيـــم وتوضيـــح اهلـــدف مـــن عمليـــة التدخـــل, وهـــذا مـــا مت الرتكيـــز عليـــه يف اجللســـتن 

العاجـــي.   للرانمـــج  األوىل والثانيـــة 

 Therapeutic Intervention أمــا املرحلــة الثالثــة: فهــي مرحلــة التدخــل العاجــي
ويف هذه املرحلة قام الباحثان بتنفيذ اخلطة العاجية اليت مت إعدادها مســبقاَ، واســتغرقت هذه 

املرحلــة ســت جلســات عاجيــة بــدأت مــن اجللســة الثالثــة وحــىت اجللســة الثامنــة1. 

عرض وحتليل نتائج البحث:
يف هذا الفصل سوف يتم عرض وتفسر نتائج البحث، يف ضوء حمورين أساسين مها:                     
اخلصائــص  ويشــتمل  البحــث،  لعينــة  الدميوغرافيــة  اخلصائــص  يتنــاول  األول:  احملــور 
التعليمــي،  املســتوى  الدراســية،  املرحلــة  )العمــر،  التاليــة:  املتغــرات  يف  وتتمثــل  الدميوغرافيــة 
واحلالــة العمليــة، ومتغــر احليــاة والوضــع الزواجــي للوالديــن، دخــل األســرة، ومــكان الســكن 
ونــوع الســكن وملكيتــه(. يف حــن يتنــاول احملــور الثــاين: نتائــج الدراســة امليدانيــة واإلجابــة عــن 

أهدافهــا، ومــدى حتقــق فرضهــا.

أواًل: اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة.
جدول رقم )8(: التوزيع حسب املرحلة الدراسية لعينة الدراسية 

النسبةالتكراراملرحلة الدراسيةاجملموعة

التجريبية
25%2املرحلة املتوسطة
75%6املرحلة الثانوية

100%8اجملموع

الضابطة
50%4املرحلة املتوسطة
50%4املرحلة الثانوية

100%8اجملموع
1. لاطاع على الرانمج العاجي مفصًا ميكن الرجوع إىل الدراسة األصل، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايض.
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الدراســـية  اخلـــاص ابملراحـــل  أعـــاه  اجلـــدول رقـــم )8(  املبينـــة يف  النتائـــج  مـــن  يتضـــح 
لعينـــة الدراســـة أن نســـبة )75%( مـــن مفـــردات العينـــة التجريبيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة، بينمـــا 
متثـــل املرحلـــة املتوســـطة مـــا نســـبته )25%(، أمـــا العينـــة الضابطـــة فيمثـــل مـــن هـــم يف املرحلـــة 
املتوســـطة نســـبة )50%( وبنفـــس النســـبة للمرحلـــة الثانويـــة، وقـــد يكـــون هـــذا االختـــاف 
يف املراحـــل الدراســـية بـــن العينتـــن هـــو وجـــود بعـــض الطـــاب يف هنايـــة املرحلـــة املتوســـطة، 
وآخريـــن يف بدايـــة املرحلـــة الثانويـــة، وهـــذا ال ميثـــل فـــوارق كبـــرة بـــن العينتـــن عطًفـــا علـــى 

التقـــارب العمـــري الـــذي يظهـــر يف اجلـــدول التـــايل:

جدول رقم )9(: توزيع أفراد العينة حسب متغر متوسط العمر
االحنراف املعيارياملتوسطاجملموعة
16,631.06التجريبية
16,250.89الضابطة

ــة  يبلـــغ  ــار العينـ تظهـــر النتائـــج املوضحـــة يف اجلـــدول رقـــم )9( أعـــاه أن متوســـط أعمـ
ــة، وهـــذا يعـــي التقـــارب  ــة الضابطـ ــا يبلـــغ )16,25( للعينـ ــة التجريبيـــة، كمـ )16,63( للعينـ

الكبـــر يف العمـــر بـــن أفـــراد العينـــة.

جدول رقم )10(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغر املستوى التعليمي لألب

النسبةالتكراراملستوى التعليمي لألباجملموعات

بية
جري

 الت
وعة

جملم
ا

12,5%1ابتدائي
12,5%1متوسط
37,5%3ثنوي
12,5%1جامعي
25%2أخرى
100%8اجملموع
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النسبةالتكراراملستوى التعليمي لألباجملموعات

طة
ضاب

ة ال
موع

اجمل

0%0ابتدائي
25%2متوسط
50%4ثنوي
12,5%1جامعي
12,5%1أخرى
100%8اجملموع

تشـــر بيـــاانت اجلـــدول رقـــم )10( يف األعلـــى واملتعلقـــة ابملســـتوى التعليمـــي آلابء عينـــة 
الدراســـة، أن مـــن حيملـــون مؤهـــل الثانـــوي حيتلـــون املرتبـــة األوىل بـــن عينـــة الدراســـة بنســـبة 

امل الضابطـــة، و)37,5%( يف  )50%( يف اجملموعـــة 

مجوعـــة التجريبيـــة، فيمـــا أييت ثنيًـــا محلـــة املتوســـطة يف اجملموعـــة الضابطـــة، وأخـــرى يف 
واملتوســـط  االبتدائيـــة  املؤهـــل  فحملـــة  لـــكا جمموعـــة،   )%25( وبنســـبة  التجريبيـــة  اجملموعـــة 
واجلامعـــي يف اجملموعـــة التجريبيـــة، وكذلـــك اجلامعـــي وأخـــرى يف اجملموعـــة الضابطـــة ونســـبتهم 

فيئـــة.  لـــكل   )%12,5(

أمـــا البيـــاانت املتعلقـــة ابملســـتوى التعليمـــي ألمهـــات عينـــة الدراســـة واملبينـــة يف اجلـــدول رقـــم 
)( التـــايل، فـــإن مـــن حيمْلـــن مؤهـــل الثانـــوي حيتلْلـــَن املرتبـــة األوىل أيًضـــا وبنســـبة )37,5%( يف 
اجملموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة، بينمـــا أييت يف الرتتيـــب الثـــاين مـــن حيملـــن مؤهـــل االبتدائـــي 
يف اجملموعـــة التجريبيـــة، ومؤهـــل املتوســـط واجلامعـــي يف اجملموعـــة الضابطـــة بواقـــع )25%( لـــكل 
فئـــة، فيمـــا أييت أخـــرًا محلـــة مؤهـــل املتوســـطة واجلامعـــي وأخـــرى يف اجملموعـــة التجريبيـــة بنســـبة 

)12,5%( لـــكل فئـــة، ومثلهـــا لفئـــة أخـــرى يف اجملموعـــة الضابطـــة. 
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جدول رقم )11(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغر املستوى التعليمي لألم

النسبةالتكراراملستوى التعليمي لألباجملموعات

بية
جري

 الت
وعة

جملم
ا

25%2ابتدائي
12,5%1متوسط
37,5%3ثنوي
12,5%1جامعي
12,5%1أخرى
100%8اجملموع

طة
ضاب

ة ال
موع

اجمل

0%0ابتدائي
25%2متوسط
37,5%3ثنوي
25%2جامعي
12,5%1أخرى
100%8اجملموع

جدول رقم )12(: توزيع عينة الدراسة وفق متغر احلالة التعليمية للوالدين

النسبةالتكرارالنسبةالتكراراإلجابة
25%754%12موظف
00%12,50%2متقاعد

18,75%6,253%1أعمال حرة
56,25%6,259%1متسبب/ ربة منزل

10016%16اجملموع
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يظهـــر اجلـــدول الســـابق املتعلـــق ابحلالـــة العمليـــة للوالديـــن أن النســـبة األكـــر مـــن آابء عينـــة 
الدراســـة موظفـــون، حيـــث متثـــل هـــذه الفئـــة مـــا نســـبته )75%(، بينمـــا األمهـــات املوظفـــات 
ميثْلـــَن مـــا النســـبة )25%( يف حـــن أتيت مهنـــة املتقاعـــد مـــن اآلابء يف املرتبـــة الثانيـــة وبنســـبة 
)12,5%( وال يوجـــد مـــن بـــن األمهـــات متقاعـــدات، أمـــا األعمـــال احلـــرة واملتســـبب مـــن اآلابء 
فبلغـــت النســـبة )6,25%( لـــكل فئـــة، بينمـــا بلغـــت لـــدى األمهـــات علـــى التـــوايل )18,75(، 
)56,25%( مـــن )25%(، ويتضـــح مـــن هـــذه النتيجـــة أن النســـبة األعلـــى مـــن اآلابء هـــم 

املوظفـــون، بينمـــا رابت املنـــازل مـــن األمهـــات هـــنَّ األعلـــى نســـبة.

جدول رقم )13(: توزيع عينة الدراسة وفق متغر حياة الوالدين

اإلجابة
األم على قيد احلياةاألب على قيد احلياة

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
100%93,7516%15نعم
0,00%6,250%1ال

100%10016%16اجملموع

يتضــح مــن اجلــدول الســابق واملتعلــق مبتغــر حيــاة الوالديــن أن مــا نســبته )%93,75( 
مــن عينــة الدراســة آابؤهــم علــى قيــد احليــاة، بينمــا 6,25% األب متــوىف، يف حــن أن نســبة 

)100%(، مــن األمهــات علــى قيــد احليــاة.

جدول رقم )14(: حيدد توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغر الوضع الزواجي للوالدين

النسبةالتكراروضع الوالدين الزواجي
81,25%13يعيشان سوايًّ
18,75%3منفصان
100%16اجملموع
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تظهر بياانت اجلدول السابق اخلاص مبتغر الوضع الزواجي للوالدين أن نسبة )%81,25( 
عن  منفصان  والداهم   )%18,75( نسبة  بينما   ، سوايًّ والديهم  يعيش  الدراسة  عينة  من 

بعضهم، ومن ذلك يتبن أن الغالبية يعيشون مع والديهم.

جدول رقم )15(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغر دخل األسرة

النسبةالتكراردخل األسرة
18,75%3من 5000 رايل فأقل

18,75%3من 5001-8000 رايل
37,5%6من 8001- 10000 رايل

25%4أكثر من 10000 رايل
100%16اجملموع

تشر بياانت اجلدول أعاه اخلاص مبتغر دخل أسر املبحوثن أن الفئة األكر من عينة 
الدراسة هم َمْن يرتاوح دخلهم الشهري بن )8001- 10000( ومتثل ما نسبته )%37,5(، 
وبنسبة )25%(، ويف  أسهم عن )10000( رايل  يزيد دخل  الثاين من  الرتتيب  وأييت يف 
الرتتيب الثالث من يبلغ دخل أسرهم الشهري أقل من )5000( رايل ونسبتهم )%18,75(، 

وبنفس النسبة من يرتاوح دخل أسرهم بن )5001- 8000(.

جدول رقم )16(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغر مكان السكن

النسبةالتكرارمكان السكن
87,5%14داخل مدينة الرايض
12,5%2خارج مدينة الرايض

100%16اجملموع
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يظهــر مــن اجلــدول الســابق أن )87.5%( مــن عينــة الدراســة يســكنون داخــل مدينــة 
الــرايض، وهــم الفئــة األكــر يف العينــة، مقابــل )12.5%( منهــم يســكنون خــارج مدينــة الــرايض، 

وهــم الفئــة األقــل يف عينــة الدراســة.
جدول رقم )17(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغر نوع السكن

النسبةالتكرارنوع السكن
68,75%11فيا
18,75%3 دور
12,5%2شقة
00أخرى
100%16اجملموع

يظهــر مــن اجلــدول أعــاه أن )68,75%( مــن عينــة الدراســة يســكنون يف فيــا ،وهــم 
الفئــة األعلــى مــن العينــة، مقابــل )18,75%( يســكنون دورًا، أمــا مــن يســكنون شــقًقا فقــد 

بلغــوا مــا نســبته )12,5(، وهــم الفئــة األقــل يف عينــة الدراســة.  

يف حـــن يظهـــر اجلـــدول التـــايل واملتعلـــق مبتغـــر ملكيـــة الســـكن أن )37،5%( مـــن عينـــة 
الدراســـة ســـكنهم ابإلجـــار، وهـــم الفئـــة األكـــر مـــن العينـــة، مقابـــل مـــا نســـبته )25%( ميلكـــون 
ســـكًنا، وكذلـــك مـــن يســـكنون علـــى حســـاب العمـــل ابلنســـبة ذاهتـــا، وأقـــل نســـبة هـــم فئـــة أخـــرى 

بنســـبة تبلـــغ )%12,5(.
جدول رقم )18(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغر ملكية السكن

النسبةالتكرارملكية امسكن
25%4 ملك

37,5%6مستأجر
25%4على حساب العمل

12,5%2أخرى
100%16اجملموع
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احملور الثاين: مناقشة فرض البحث وأهدافه خالل املقارانت التالية:                     
1-  الفــروق بــن اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة يف القيــاس القبلــي للتأكــد مــن 

مــدى متاثــل اجملموعتــن.  
2-  الفروق يف درجات اجملموعة الضابطة قبل التدخل وبعده. 
3-  الفروق يف درجات اجملموعة التجريبية قبل التدخل وبعده.

4-  الفــروق بــن اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة يف القيــاس البعــدي للوقــوف علــى 
مــدى فعاليــة الرانمــج العاجــي املســتخدم مــع اجملموعــة التجريبيــة. 

وفيما يلي يقوم الباحثان بعرض وتفسر النتائج اليت توصل إليها البحث على النحو التايل:   

4-1- األسلوب الكمي )اإلحصائي(:
يهتم  أنه  أي  مئوية،  ونسب  أرقام  مع  يتعامل  الذي  املنهج  أو  األسلوب  ذلك  هو 
الكمية  البياانت واملعلومات  بدراسة وتفسر ظاهرة معينة أو موضوع معن عن طريق مجع 
والنسب  األرقام  على  املعتمد  اإلحصائي  التحليل  أسلوب  مستخدًما  حتليًا كميًّا  وحتليلها 

املئوية )السروجي وآخرون،1424ه، ـص 163(.

للتعلم  الدافعية  مستوى  على  طرأ  الذي  التغر  درجة  بقياس  الباحثان  قام  وقد   
للمجموعتن التجريبية والضابطة قياًسا كميًّا من خال إجراء اختبار »ت« للعينات املستقلة 

Independent Sample  T test، على النحو التايل:

أواًل: ملعرفة الفروق بن اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس القبلي للتأكد 
الدافعية  التايل: هل هناك اختاف يف مستوى  السؤال  من مدى متاثل اجملموعتن مت طرح 
للتعلم لدى األحداث اجلاحنن يف اجملموعة التجريبية و واجملموعة الضابطة يف القياس القبلي؟

 Independent ولإلجابة عن هذا السؤال متَّ إجراء اختبار »ت« للعينات املستقلة
Sample  T test، وقد وجد من خال نتائج هذا االختبار املوضحة يف اجلدول رقم )19( 
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أنه ال يوجد فرق يف مستوى الدافعية للتعلم لدى األحداث يف اجملموعة التجريبية واجملموعة 
الضابطة من خال القياس القبلي، حيث بلغت قيمة »ت« 1.340، وهي غر دالة إحصائيًّا 
عند مستوى )0.05(، وميكن القول إن القياس القبلي مل يظهر اختافًا واضًحا يف مستوى 

الدافعية بن عينيت البحث التجريبية الضابطة.
التجريبية  اجملموعة  يف  للفروق  املستقلة  للعينات  »ت«  اختبار  نتائج   :)19( رقم  جدول 

القبلي االختبار  يف  والضابطة 
الداللة اإلحصائية Pقيمة "ت"االحنراف املعيارياملتوسطالعدداجملموعةاالختبار
الدافعية 
للتعلم

8123,8810,24التجريبية
1.3400.202 8121,0010,32الضابطة

 Independent املســتقلة  للعينــات  "ت"  اختبــار  خــال  مــن  تبــن  أن  بعــد  اثنيًــا: 
Sample T-test أنــه ال يوجــد فــرق يف مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى األحــداث اجلاحنــن 
بــن اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة يف القيــاس القبلــي، قــام الباحثــان بعمــل مقــارانت 
بــن درجــات كل جمموعــة علــى حــدة مــن خــال املقارنــة بــن درجــات اجملموعــة نفســها يف 
االختباريــن القبلــي والبعــدي، هبــدف التأكــد مــن حــدوث أي تغــر يطــرأ علــى درجــات الدافعيــة 
للتعلــم ألي مــن  اجملموعتــن، واجلــدوالن )20(، )21( التاليــان يوضحــان درجــات كل مــن 

اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة يف االختباريــن القبلــي والبعــدي علــى النحــو التــايل:
جدول )20(: نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة للفروق يف اجملموعة الضابطة 

يف  االختبار القبلي
الداللة اإلحصائية Pقيمة "ت"االحنراف املعيارياملتوسطالعدداالختبار

الدافعية 
للتعلم

8121,0010,32القبلي
0.0450.965 8120,7511,99البعدي

تبـــن نتائـــج االختبـــار املوضحـــة يف اجلـــدول رقـــم )20( أعـــاه انـــه ال يوجـــد فـــرق يف 
مســـتوى الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى األحـــداث يف اجملموعـــة الضابطـــة يف القياســـن )قبلي/بعـــدي(، 
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حيـــث بلغـــت قيمـــة "ت" 0.045 وهـــي ذات داللـــة علـــى مســـتوى أكـــر مـــن )0.05(. 
ــار  ـــة يف اجملموعـــة الضابطـــة يف االختبـ ــم لـــدى العين ـــة للتعلـ ــول إن مســـتوى الدافعي ــن القـ وميكـ
البعـــدي ال خيتلـــف عنـــه يف االختبـــار القبلـــي، وهـــذا يؤكـــد علـــى أن التغـــر الـــذي ســـيحدث 
للمجموعـــة التجريبيـــة يف االختبـــار البعـــدي إن حـــدث ذلـــك، مـــرده إىل أتثـــر دخـــول املتغـــر 
املســـتقل )الرانمـــج العاجـــي(، بدرجـــة كبـــرة وليـــس إىل التغـــر التلقائـــي أو تدخـــل متغـــر 
شـــأهنا  مـــن  الـــيت  املتغـــرات  ضبـــط  املســـتطاع  قـــدر  حـــاوال  الباحثـــان  وذلـــك ألن  وســـيط، 
إحـــداث تغيـــر علـــى عينـــة البحـــث أثنـــاء فـــرتة التجربـــة علـــى األقـــل، حيـــث زايرات األهـــل مل 
ــه  ــو نفسـ ــة( هـ ــة التجريبيـ ــة إىل مـــكان الطـــاب )اجملموعـ ــة، ابإلضافـ ــاء التجربـ ــل وأثنـ ــر قبـ تتغـ
قـــد  العينـــة  أفـــراد  أن مجيـــع  املاحظـــة االجتماعيـــة، كمـــا  دار  داخـــل  التجربـــة  وأثنـــاء  قبـــل 
ــراء  ــل إجـ ــن قبـ ــم مـ ــه مصرهـ ــيؤول إليـ ــا سـ ــون مبـ ــم يعلمـ ـــة فهـ ــكام القضائي ــم أحـ صـــدرت حبقهـ

البحـــث، ومل يكـــن هنـــاك عنصـــر مفاجئـــة قـــد حيـــث تغيـــر واضـــح لديهـــم.

وملعرفـــة مـــدى التغـــر الـــذي طـــرأ علـــى درجـــات اجملموعـــة التجريبيـــة يف القياســـن )قبلـــي/ 
 Independent بعـــدي(، قـــام الباحـــث أيًضـــا إبجـــراء اختبـــار "ت" للعينـــات املســـتقلة
اجلـــدول  يف  نتائجـــه  املوضحـــة  االختبـــار  خـــال  مـــن  وجـــد  وقـــد    Sample  T-test
رقـــم )21( أدانه ارتفـــاع قيمـــة املتوســـط احلســـايب لدرجـــات العينـــة التجريبيـــة يف القيـــاس 
البعـــدي حيـــث بلـــغ )136,50(، مقارنـــة بـــذات املتوســـط يف القيـــاس القبلـــي والـــذي بلـــغ 
ــا  ــر القيـــاس أن هنـــاك فروقًـ )123,88(، وقـــد بلغـــت قيمـــة "ت" )2.684(، وهبـــذا يظهـ
ذات داللـــة إحصائيـــة يف مســـتوى الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى األحـــداث يف اجملموعـــة التجريبيـــة 
أن مســـتوى  القـــول  البعـــدي وميكـــن  القيـــاس  لصـــاحل  مـــن )0.05(،  أقـــل  علـــى مســـتوى 
البعـــدي أعلـــى منـــه  القيـــاس  التجريبيـــة يف  لـــدى األحـــداث يف اجملموعـــة  الدافعيـــة للتعلـــم 
)التدخـــل  املســـتقل  املتغـــر  العينـــة نفســـها، وهـــذا يوضـــح أتثـــر  لـــدى  القبلـــي  القيـــاس  يف 
العاجـــي ابســـتخدام فنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــل( علـــى املتغـــر التابـــع )الدافعيـــة 

للتعلـــم( ونتائـــج اجلـــدول رقـــم )21( تبـــن ذلـــك.
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جدول )21(: نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة للفروق يف اجملموعة التجريبية 
يف  االختبار القبلي والبعدي

الداللة اإلحصائية Pقيمة "ت"االحنراف املعيارياملتوسطالعدداالختبار
الدافعية 
للتعلم

8123,8810,24القبلي
 2.684 *0.012 8136,5014,58البعدي

بعـــد أن متـــت املقـــارانت بـــن درجـــات كل جمموعـــة علـــى حـــدة يف االختباريـــن القبلـــي 
والبعـــدي أصبـــح مـــن الســـهولة مبـــكان اختبـــار فـــرض البحـــث  للتأكـــد مـــن صحتـــه، حيـــث 
ينـــص فـــرض البحـــث علـــى أنـــه "توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة بـــني متوســـط درجـــات 
اجملموعتـــني التجريبيـــة والضابطـــة يف تنميـــة الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى األحـــداث اجلاحنـــني 

ــل" ـــى احلـ ــز عل ــذي يركـ ــز الـ ابســـتخدام العـــالج املوجـ

وللتأكـــد مـــن صحـــة فـــرض البحـــث أو عدمهـــا مت إجـــراء اختبـــار "ت" للعينـــات املســـتقلة 
Independent Sample  T-test  وقـــد ظهـــرت نتائـــج هـــذا االختبـــار كمـــا هـــو مبـــن يف 

اجلـــدول رقـــم )22( أدانه:
جدول )22(: نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة للفروق يف اجملموعة التجريبية 

والضابطة يف االختبار والبعدي
الداللة اإلحصائية Pقيمة "ت"االحنراف املعيارياملتوسطالعدداجملموعة

الدافعية 
للتعلم

8136,5014,58التجريبية
2.359*0.03 8120,7511,99الضابطة

* دالة عند مستوى 0.05
يظهـــر مـــن البيـــاانت املوضحـــة يف اجلـــدول رقـــم )22( وجـــود فـــروق بـــن عينـــيت البحـــث 
مســـتوى  عنـــد  إحصائيـــة  داللـــة  ذات  قيمـــة  وهـــي   )2.359( "ت"  قيمـــة  بلغـــت  حيـــث 
)0.05(، فقـــد بلـــغ متوســـط مســـتوى الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى األحـــداث اجلاحنـــن يف اجملموعـــة 
التجريبيـــة يف القيـــاس البعـــدي )136.50( ابحنـــراف معيـــاري مقـــداره )14.58( يف حـــن 
بلـــغ متوســـط مســـتوى الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى األحـــداث اجلاحنـــن يف اجملموعـــة الضابطـــة يف 
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القيـــاس البعـــدي )120.75( ابحنـــراف معيـــاري مقـــداره  )11.99(، ممـــا يؤكـــد أن هنـــاك 
يف  اجلاحنـــن  األحـــداث  لـــدى  للتعلـــم  الدافعيـــة  مســـتوى  يف  إحصائيـــة  داللـــة  ذات  فروقًـــا 
اجملموعـــة التجريبيـــة واجملموعـــة الضابطـــة مـــن خـــال القيـــاس البعـــدي عنـــد مســـتوى أقـــل مـــن 
ــم البيـــاين  ــة فـــرض البحـــث. والرسـ ــة، وهبـــذا تتأكـــد صحـ ــة التجريبيـ )0.05(، لصـــاحل اجملموعـ
التـــايل يبـــن ارتفـــاع مســـتوى الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى اجملموعـــة التجريبيـــة، عـــن مســـتوى الدافعيـــة 

للتعلـــم لـــدى اجملموعـــة الضابطـــة يف القيـــاس البعـــدي.

الشكل رقم )4(: أعاه يبن الفروق يف مستوى الدافعية للتعلم بن اجملموعة التجريبية والضابطة يف القياس البعدي

4-2- حتليل وتفسري نتائج اجتاهات الطالب حنو برانمج التدخل املهين 
من خالل أداة تقييم الرانمج:       

اســـتخدم الباحثـــان هلـــذا الغـــرض أداة تقييـــم الرانمـــج املســـتخدمة يف البحـــث، والـــيت ســـبق 
توضيحهـــا يف اجلـــزء اخلـــاص أبدوات البحـــث ومـــن مث قامـــا بتحليـــل وتفســـر البيـــاانت الـــيت مت 
احلصـــول عليهـــا مـــن خـــال تلـــك األداة، فجـــاءت كمـــا يفســـرها اجلـــدول رقـــم )23( التـــايل: 
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اجلدول رقم )11(: يوضح اجتاهات الطاب )اجملموعة التجريبية( حنو برانمج التدخل املهي   

ن= جمموع العبارةالرقم
القيم

نسبة املوافق أو الرفضاالستجاابت
غري موافقموافقالنعم

1

بن يل الرانمج بعض النقاط املهمة 
اليت كنت أجهلها مثل: أمهية التعلم 

وفوائده، أمهية وجود األهداف احملددة 
وأمهية العمل على حتقيقها؟ 

871%87,5%12,5

2

ساهم الرانمج يف تعليمي لبعض 
األساليب اليت قد تساعدين يف 

التغلب على املشكات اليت ميكن أن 
تواجهي مستقبًا؟

862%75%25

3
أعتقد أن الرانمج أفادين يف توضيح 
كيفية التعامل مع األطراف اآلخرين 
وخصوًصا الوالدين واملعلمن والزماء. 

880%100%0

أعتقد أن الرانمج العاجي ساهم يف 4
12,5%87,5%871تنمية دافعييت للتعلم.

5
مهارات األخصائي االجتماعي 
ومعارفه مهمة يف عملية إحداث 

التغير يف املفاهيم والسلوك.
880%100%0

6
حمتوايت الرامج العاجية اليت يقدمها 
األخصائيون هلا دور كبر يف إحداث 
التغير يف مفاهيم وسلوك العماء. 

871%87,5%12,5

7
أعتقد أن مدة الرانمج 4 أسابيع 
كافية لتعديل املفاهيم وإحداث 

التغيرات املطلوبة.
862%75%25
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ن= جمموع العبارةالرقم
القيم

نسبة املوافق أو الرفضاالستجاابت
غري موافقموافقالنعم

8
أعتقد أن االشرتاك يف مثل هذه 
الرامج مفيد يف تصحيح املفاهيم 

وتطويرها.
880%100%0

9
من األفضل ممارسة األخصائين 
االجتماعين ملثل هذه الرامج مع 

األحداث ابستمرار.
880%100%0

10
طريقة تعامل األخصائي مع الطاب 
هلا أتثر كبر على إحداث التغير يف 

سلوكهم.
871%87,5%12,5

10%90%80728اجملموع الكلي

تشـــر نتائـــج اجتاهـــات الطـــاب حنـــو تقييـــم برانمـــج التدخـــل املهـــي املبينـــة يف اجلـــدول رقـــم 
)23( أعـــاه إىل االتفـــاق علـــى فائـــدة وفاعليـــة الرانمـــج، حيـــث بلـــغ االتفـــاق علـــى كل فقـــرة مـــن 
ا تراوحـــت بـــن )100%- 75%(، وبلغـــت نســـبة االتفـــاق  فقـــرات أداة التقييـــم نســـب عاليـــة جـــدًّ
الكليـــة)90%(، وهـــذا يدعـــم النتائـــج الـــيت أظهرهـــا التحليـــل اإلحصائـــي، ممـــا يعـــي أن برانمـــج 
التدخـــل العاجـــي وفـــق فنيـــات مدخـــل العـــاج املوجـــز الـــذي يركـــز علـــى احلـــل وّضـــح للطـــاب 
بعـــض النقـــاط املهمـــة الـــيت كانـــوا جيهلوهنـــا، كمـــا ســـاهم يف زايدة دافعيتهـــم حنـــو التعلـــم بتعليمهـــم 
بعـــض أســـاليب التعلـــم الصحيحـــة وتصحيـــح بعـــض املفاهيـــم اخلاطئـــة، ابإلضافـــة إىل زايدة ثقـــة 
ــع  ــل مـ ــة التعامـــل األمثـ ــم بكيفيـ ــتقبًا، وتبصرهـ ــة مشـــكاهتم مسـ ــهم ملواجهـ الطـــاب يف أنفسـ
اآلخريـــن، إضافـــة إىل إمجاعهـــم علـــى أمهيـــة وجـــود املهـــارات واملعـــارف املهنيـــة لـــدى األخصائيـــن 
االجتماعيـــن إلحـــداث التغيـــر يف مفاهيـــم وســـلوكيات العمـــاء، ويتفـــق ذلـــك مـــع مـــا أشـــارت 
ــة لألخصائيـــن االجتماعيـــن والـــيت  ــارات املهنيـ ــة املهـ ــة علـــي)1994م(، حـــول أمهيـ إليـــه دراسـ
تســـاهم إىل حـــٍد كبـــر يف حتقيـــق أهـــداف التدخـــل املهـــي ابســـتخدامهم للرامـــج العاجيـــة، كمـــا 
أن الطـــاب يـــرون أن اشـــرتاكهم يف مثـــل هـــذه الرامـــج العاجيـــة مفيـــد جـــداً، ويبـــدون رغبتهـــم 
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يف ممارســـة األخصائيـــن االجتماعيـــن ملثـــل هـــذه الرامـــج يف عملهـــم مـــع األحـــداث.
مناقشة وتفسري النتائج:

5-1- مناقشة النتائج اخلاصة بفرض البحث:
أســـفرت نتائـــج البحـــث اإلحصائيـــة واملبينـــة يف اجلـــدول رقـــم )9( عـــن وجـــود فـــروق ذات 
داللـــة عنـــد مســـتوى )0,05( يف اختبـــار درجـــة الدافعيـــة للتعلـــم مـــن خـــال القيـــاس البعـــدي 
بـــن اجملموعـــة التجريبيـــة الـــيت خضعـــت لرانمـــج عاجـــي وفـــق فنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز احلـــل 
واجملموعـــة الضابطـــة الـــيت مل تتلـــَق الرانمـــج، وكانـــت هـــذه الفـــروق لصـــاحل اجملموعـــة التجريبيـــة.

دراســـات  ال ـــج  ائ ت ن ـــع  م احلـــايل  حـــث  ب ال ـــج  ائ ت ن ـــاف  اخت أو  ـــاق  ف ات وحـــول 
ـــج  ائ ت ـــع ن ـــق م ف ت ـــا ت ـــي جنـــد أهن تجري ه ال ـــج شـــب ه ن ـــى امل ل ـــدت ع م ـــيت اعت قة وال ســـاب ال
ـــن2004م، ســـامل2004م،  ـــوع وآخري رف ـــد2001م، ال ـــوم2001م، حمم دراســـة كل من)مظل
ـــا  ـــم، كم ل ع ت ل ـــة ل ي ع داف ـــة ال مي ن ـــة ت ي ـــول إمكان ـــريف2009م( ح ش ـــو احلســـن2007م، ال أب
ـــة  ـــج العاجي رام ـــة ال ي اعل ـــول ف ـــي1994م-2004م(، ح ـــيت   )عل ـــع دراس ـــت م فق ـــا ات أهن
بحـــث احلـــايل  ـــج ال ائ ت ـــاق ن ف ـــة إىل ات ـــر لألحـــداث اجلاحنـــن، ابإلضاف ي غ ت يف إحـــداث ال
ـــام )William، 2002م؛ ورشـــوان2007م(  ي ـــن ول ـــج دراســـة كل م ائ ت ـــع ن ـــم م ـــي األه وه
ـــة يف إحـــداث  ي ماع ـــة االجت ـــى احلـــل يف اخلدم ل ركـــز ع ـــذي ي ـــاج ال ع ـــة ال ي اعل حـــول ف

ـــاء.  عم ـــة يف ال وب ـــرات املطل ي غ ت ال
5-2- تفسر هذه النتائج على النحو التايل:

يفســـر الباحثـــان نتائـــج حبثهمـــا  والـــيت تفيـــد بوجـــود فـــروق دالـــة إحصائيًّـــا بـــن متوســـط 
درجـــات جمموعـــيت البحـــث التجريبيـــة والضابطـــة يف تنميـــة الدافعيـــة للتعلـــم ابســـتخدام العـــاج 

املوجـــز الـــذي يركـــز علـــى احلـــل لصـــاحل اجملوعـــة التجريبيـــة مبـــا يلـــي: 
- أن العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــل يســـتمد مســـلماته وفنياتـــه ومفاهيمـــه مـــن واقـــع 
ــباعها، إضافـــة إىل كـــون العميـــل عنصـــر  حاجـــات العمـــاء هبـــدف تلمســـها والعمـــل علـــى إشـ
مهـــم ومشـــاركته ضروريـــة يف رســـم اخلطـــة العاجيـــة مـــن واقـــع احتياجاتـــه، وهلـــذا مـــن املتوقـــع أن 
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يكـــون هـــذا النـــوع مـــن العـــاج جديـــر إبحـــداث التغيـــرات  املرغوبـــة، وقـــد أســـهمت فنيـــات 
العـــاج الـــيت متـــت ممارســـتها مـــع املبحوثـــن يف زايدة فاعليتـــه يف تنميـــة دافعيتهـــم للتعلـــم، ويظهـــر 
ذلـــك يف الفـــروق الـــيت وجـــدت بـــن القيـــاس القبلـــي والقيـــاس البعـــدي للمجموعـــة التجريبيـــة 
وقـــد أكـــد ذلـــك أيضـــاً القيـــاس البعـــدي للمجموعـــة الضابطـــة، وهلـــذا ميكـــن القـــول إن التدخـــل 
العاجـــي ابســـتخدام فنيـــات العـــاج الـــذي يركـــز علـــى احلـــل كان لـــه أثـــر إجيـــايب يف تنميـــة 

ــة البحـــث التجريبيـــة.  ــة للتعلـــم لـــدى عينـ الدافعيـ
- أن مشـــاركة الطـــاب )املبحوثـــن( يف الرانمـــج وحضـــور اجللســـات وتفاعلهـــم مـــع 
الباحثـــان وتنفيـــذ املهـــام الـــيت يطلـــب الباحثـــان منهـــم تنفيذهـــا كل ذلـــك كان مـــن املؤشـــرات 
الـــيت تؤكـــد علـــى زايدة الدافعيـــة للتعلـــم لـــدى جمموعـــة البحـــث التجريبيـــة وهلـــذا فقـــد أظهـــرت 

ــار اإلحصائـــي ذلـــك التغـــر.  نتائـــج االختبـ
- أن مـــا متتـــع بـــه الرانمـــج العاجـــي مـــن تشـــبع اجللســـات ببعـــض األســـاليب العاجيـــة 
مثـــل )العاقـــة املهنيـــة العاجيـــة، إعـــادة صياغـــة املفاهيـــم غـــر املنطقيـــة، التشـــجيع والدعـــم 
اإلجيـــايب، وتشـــجيع التفكـــر يف إجيـــاد احللـــول للمشـــكات مـــن خـــال عمليـــات العصـــف 
ــم  ــاه التعلـ ــم جتـ ــه أتثـــر واضـــح يف تبصـــر الطـــاب وتصحيـــح مفاهيمهـ الذهـــي..إخل.( كان لـ

ــم.  ــم للتعلـ ــم ودافعيتهـ ــر الـــذي زاد مـــن رغبتهـ األمـ
العـــرض  الباحثـــان وســـائل متنوعـــة مثـــل: )احملاضـــرة واحلـــوار واملناقشـــة،  اســـتخدام   -
البصـــري ابســـتخدام ابوربوينـــت Power point يف عمليـــة شـــرح حمتـــوايت الرانمـــج كل هـــذه 
الوســـائل أضفـــت علـــى الرانمـــج جـــو مـــن التفاعـــل وأكـــدت علـــى جديتـــه وزادت مـــن رغبـــة 

الطـــاب يف املشـــاركة، وابلتـــايل أصبحـــت لديهـــم الدافعيـــة والرغبـــة يف التعلـــم. 
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التوصيات والبحوث املقرتحة
استناًدا إىل النتائج اليت مت التوصل إليها من خال هذا البحث واليت تؤكد فعالية العاج 
الذي يركز على احلل يف اخلدمة االجتماعية يف تنمية الدافعية للتعلم لدى األحداث اجلاحنن، 
ونظرًا ألن هذه النتائج تتفق مع نتائج الدارسات السابقة واليت تناولت الرامج العاجية ومدى 

فاعليتها يف إحداث التغيرات، فإنه ميكن للباحث اخلروج ابلتوصيات التالية: 
املمارسة  احلديثة يف  العاجية  النماذج  على  تعتمد  اليت  الدراسات  ودعم  تشجيع   -1

سواء مع األحداث اجلاحنن ونزالء الدور اإليوائية أو مع طاب املدارس عموًما. 
إجراء دراسات أخرى حول فاعلية العاج الذي يركز على احلل والتأكد من مدى   -2

فاعليته يف البيئة السعودية على عينات ومتغرات أخرى. 
خـــال  مـــن  واألحـــداث خصوًصـــا  عموًمـــا  الطـــاب  مشـــكات  عـــاج  تنـــاول   -3
البحـــوث والدراســـات شـــبه التجريبيـــة واحلـــرص علـــى أن يقـــوم إبجـــراء هـــذه البحـــوث 

متخصصـــون يف هـــذا الشـــأن.   
واملؤسسات  املنظمات  يف  العاملن  االجتماعين  األخصائين  ممارسة  ضرورة   -4

االجتماعية ملثل هذه النماذج العاجية احلديثة واليت ثبتت فاعليتها. 
تدريبية  دورات  يف  إشراكهم  خال  من  اإليوائية  املؤسسات  يف  العاملن  أتهيل   -5
متخصصة يف اجلامعات تصل مدهتا إىل فصل دراسي أو تزيد عن ذلك، ملا حتققه مثل 

هذه الدورات من فوائد معرفيه هلؤالء العاملن يظهر مردودها يف إنتاجهم العملي. 
تســـهيل العقبـــات أمـــام األخصائيـــن االجتماعيـــن لتفعيـــل دور الرعايـــة الاحقـــة   -6
واملتابعـــة خصوًصـــا لـــدى األحـــداث املفـــرج عنهـــم للحـــد مـــن انتكاســـتهم قـــدر اإلمـــكان، 
إضافـــة إىل أن أتثـــر األخصائيـــن االجتماعيـــن قـــد ميتـــد إىل أســـر هـــؤالء األحـــداث 
والـــيت هـــي األخـــرى حباجـــة إىل تعديـــل الكثـــر مـــن املفاهيـــم املتعلقـــة برتبيـــة ومتابعـــة 

األبنـــاء حلمايتهـــم مـــن عوامـــل االحنـــراف.       
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