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امللخص:
شــهدت اخلدمــة االجتماعيــة منــذ الســتينيات تطــورات رئيســة يف املعرفــة ،كمــا شــهدت
تغـ ـرات يف أمن ــاط املمارس ــة املهني ــة اخلاص ــة هب ــا وأس ــاليبها وطرقه ــا ونظرايهت ــا يف اجمل ــال
اإلكلينيكــي .ويعتــر مدخــل العــاج الــذي يركــز علــى احلـ ّـل إحــدى طــرق التدخــل احلديثــة
يف اخلدم ــة االجتماعي ــة املباش ــرة م ــع األف ـراد واألس ــر ،وال ــذي أثب ــت فعاليت ــه يف العدي ــد م ــن
الدراس ــات واألحب ــاث يف ال ــدول املتقدم ــة.
ـي ابس ــتخدام
ويه ــدف ه ــذا البح ــث ش ــبه التجري ــي إىل اختب ــار فعالي ــة التدخ ــل امله ـ ّ
الع ــاج ال ــذي يرك ــز عل ــى احل ـ ّـل  SFBTكمتغ ــر مس ــتقل يف تنمي ــة الدافعي ــة للتعل ــم ل ــدى
األح ــداث األح ــداث اجلاحن ــن بوصفه ــا املتغ ــر التاب ــع يف ه ــذا البح ــث ،وم ــن أج ــل حتقي ــق
هــذا اهلــدف متَّ تطبيــق البحــث علــى عينــة مــن األحــداث اجلاحنــن املودعــن يف دار املالحظــة
االجتماعيــة ابلـرايض بلــغ عددهــم ( )16حــد ًث ،متَّ تقســيمهم إىل جمموعتــن متســاويتني بواقــع
( )8أح ــداث ل ــكل جمموع ــة ،خضع ــت اجملموع ــة التجريبي ــة إىل برانم ــج عالج ــي وف ــق فني ــات
وأســاليب العــاج الــذي يركــز علــى احلــل ملــدة ( )4أســابيع ,يف حــن مل تتلـ َّـق اجملموعــة الضابطــة
أي برانم ــج .واش ــتملت أدوات البح ــث عل ــى مقي ــاس الدافعي ــة للتعل ــم م ــن إع ــداد الباحث ــن ،
وبرانمــج عالجــي مــن إعــداد الباحثــن مؤســس وفــق فنيــات العــاج الــذي يركــز علــى احلــل،
ابإلضافــة إىل إســتمارة تقييــم الربانمــج مــن وجــه نظــر األحــداث اجلاحنني(عينــة البحــث) .وقــد
متَّ اخض ــاع االختباري ــن ال َقْبل ــي والبـَْع ــدي لعين ــة البح ــث للمعاجل ــة إحصائي ــة ،حي ــث متَّ إج ـراء
اختبــار «ت» للعينــات املســتقلة  Independent Sample T testمــن أجــل معرفــة مــا
إذا كان ــت الف ــروق ب ــن اجملموعت ــن يف االختب ــار البَع ــدي فروقًــا ذات دالل ــة إحصائي ــة.
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وق ــد أظه ــرت نتائ ــج الدراس ــة وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة يف الدافعي ــة للتعل ــم
لــدى األحــداث اجلاحنــن لصــاحل أفـراد (العينــة التجريبيــة) الذيــن خضعـوا للربانمــج العالجــي،
مقارن ــة أبف ـراد (العين ــة الضابط ــة) الذي ــن مل َّ
يتلق ـوا الربانم ــج ،وهب ــذا يتض ــح أن الع ــاج ال ــذي
يرك ــز عل ــى احل ــل ذو فاعلي ــة يف تنمي ــة الدافعي ــة للتعل ــم ،كم ــا يتب ــن إمكاني ــة تنمي ــة دافعي ــة
ـي علــى الرباهــن يف مؤسســات الرعايــة
األحــداث اجلاحنــن للتعلــم كإحــدى طــرق التأهيــل املبـ ّ
االجتماعي ــة لألح ــداث يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية.
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 intervention in direct social work practice with individuals and
families, which has proved effective in many studies and research in developed countries.
The semi-experimental study aims to test the effectiveness
of occupational intervention using SFBT as a separate variable 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 methods 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 learning from the researchers’ preparation, and a treatment program 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 posttest were statistically significant.
The results of the study showed that there were statistically 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 implementing such program as one of the evidence-based rehabilitation method in social welfare institutions for juveniles
in the kingdom of Saudi Arabia
Keywords: Social work, Juvenile delinquents, Solution-focused brief therapy, Motivation, Learning.

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

6

د .مساعد غنام العتيبي وآخرون

مدخل البحث
 -1-1املقدمة:
ـري يف س ــعي اإلنس ــان جت ــاه حتقي ــق ذات ــه
ـون جوه ـ ًّ
تُع ــد الدافعي ــة للتعل ــم واإلجن ــاز مك ـ ً
وتوكيده ــا ،وتوجي ــه س ــلوكه وأنش ــطته ،ومس ــاعدته عل ــى إدراك املواق ــف وفه ــم وتفس ــر س ــلوك
احمليطــن بــه ،كمــا تــرز أمهيــة خاصــة للدافعيــة يف حيــاة املتعلــم ،حيــث تدفــع ســلوكه حنــو الرغبــة
يف األداء اجلي ــد واملي ــل إىل ب ــذل احمل ــاوالت اجل ــادة لتحقي ــق النج ــاح التعليم ــي.
وتشري نتائج العديد من الدراسات اليت تناولت متغري الدافعية للتعلم كدراسات:
(احلامد 1995م؛ اجملماج 1998م؛ أبو احلسن 2007م؛ العازمي وآخرين 2009م؛ نصر
2013م) إىل أمهية هذا املتغري وماله من أتثري كبري وابرز يف حتسني مستوى التحصيل الدراسي
للمتعلمني ،وأنه من الصعوبة مبكان أن يتعلم طالباً ليس لديه دافعية للتعلم.
تبعا هلذه العوامل،
والشك أن متغري (الدافعية) يتأثر ابلعديد من العوامل
ً
اخنفاضا وار ً
تفاعا ً
فقد بينت دراسة خليفة ( ،1997ص  )7أن 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 للطالب يدفع املعلمني إىل خفض املكافئات اليت يقدموهنا بنوعيها املادي
واملعنوي وينعكس ذلك سلباً على مستوى الدافعية لدى الطالب ،كما يضاف إىل ذلك
بعض األسباب األخرى كتوقعات الفرد املتعلقة ابحتمال حدوث النجاح والفشل ،وقيمة
النجاح ذاته ،واملناخ االجتماعي السليب ،وأتثري مجاعات الرفاق ،والبيئة وما فيها من متغريات
مشجعة على التعلم السليب ،واصطباغ العملية التعليمية بطابع التلقني ،وغريه.
وهــذا ينطبــق علــى أحـوال العديــد مــن املتعلمــن وخباصــة نـزالء املؤسســات اإليوائيــة منهــم،
حي ــث ج ــاء يف دراس ــة (السيس ــي ،2009،ص  )4847أن بع ــض الدراس ــات االجتماعي ــة
والنفســية بينــت أن نـزالء املؤسســات اإليوائيــة يعانــون مــن العديــد مــن املشــكالت االجتماعيــة
والنفس ــية ،م ــن بينه ــا اخنف ــاض الدافعي ــة وس ــوء التكي ــف م ــع حميطه ــم ،وال ــي تتطل ــب املواجه ــة
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وتســتلزم العــاج كجــزء مــن الرعايــة االجتماعيــة الــي تقدمهــا هــذه املؤسســات.
وعلى اجلانب اآلخر فإن الواقع التطوري الذي تشهده املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية
على املستويني العاملي واحمللي قد حتم عليها التعامل مع العديد من املشكالت والبحث يف
العديد من اجلوانب اإلشكالية ،ومن بينها مشكلة ضعف الدافعية للتعلم ،وهذا ما بينته دراسة
دسوقي(2008م) ،من أن اخلدمة االجتماعية تستطيع اإلسهام يف زايدة الدافعية لإلجناز
الدراسي لدى التالميذ منخفضي التحصيل من خالل تطبيق الربامج العالجية.
هلذا جاءت فكرة البحث احلايل الختبار مدى فاعلية أحد املداخل العالجية احلديثة
يف اخلدمة االجتماعية وهو "مدخل العالج الذي يركز على احلل "Solution Focused
 "Brief Therapyيف تنمية الدافعية للتعلم لدى عينة من األحداث اجلاحنني.

 -2-1مشكلة البحث:
يف ضوء ما تقدم وما توصلت إليه نتائج العديد من الدراسات القائمة على النماذج
العالجية املختلفة ،واليت تنتمي مجيعها إىل العالج القصري يف اخلدمة االجتماعية ،اليت أظهرت
فاعلية يف عالج وختفيف العديد من املشكالت اليت يعانيها عمالء اخلدمة االجتماعية،
وحيث إنه من أبرز وظائف البحث يف اخلدمة االجتماعية ،واملمارسة البحثية على وجه
اخلصوص هو التحقق من فاعلية ما يستجد من أساليب ومناذج عالجية يف حتقيق أهداف
ونظرا لقلة الدراسات اليت تناولت "فاعلية العالج الذي يركز على احلل"
اخلدمة االجتماعيةً ،
 Solution Focused Brief Therapyبشكل عام ،ولدى األحداث اجلاحنني بشكل
حتديدا-حسب علم الباحثني -حيث مل
عموما ويف اجملتمع السعودي ً
خاص يف البيئة العربية ً
جيدا من بني األدبيات اليت اطلعا عليها أي دراسة على مستوى الوطن العريب تناولت هذا
اجلانب ،عدا دراسة رشوان ( )2007اليت أجريت الختبار فعالية التدخل املهين ابستخدام
العالج املتمركز حول احلل  Solution Focused Brief Therapyيف حتقيق املساندة
االجتماعية لطالب اجلامعة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هذا النموذج ذات فاعلية يف
إحداث التغيريات املطلوبة ،وهذا يدعو إىل اختباره يف جماالت أخرى وعلى عينات ومتغريات
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جديدة ،ومن هذه املتغريات تنمية الدافعية  Motivationللتعلم لدى األحداث اجلاحنني،
وألمهية اجلوانب املعرفية وما ميكن أن حيدثه التعلم من تغريات 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 للباحثني أن
حيددا مشكلة البحث احلايل يف اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:
ما مدى فاعلية العالج املتمركز حول احلل  SFBTيف اخلدمة االجتماعية يف تنمية
الدافعية  Motivationللتعلم لدى األحداث اجلاحنني؟

 -3-1أمهية البحث:
يكتس ــب البح ــث أمهيت ــه م ــن أمهي ــة موضوع ــه ،حي ــث يتن ــاول مش ــكلة جدي ــرة
ابالهتم ــام والدراس ــة املس ــتمرة ،وه ــي مش ــكلة جن ــوح األح ــداث ،وم ــا ق ــد يرتب ــط هب ــا م ــن
تصع ــب م ــن اجله ــود ال ــي تق ــدم هل ــم هب ــدف الع ــاج والتأهي ــل للمس ــامهة يف
معوق ــات ق ــد ّ
تعديــل احنرافاهتــم الســلوكية ،ومــن أهــم هــذه املعوقــات الــي تصاحــب وجــود األحــداث يف
ال ــدور اإليوائي ــة ه ــي مش ــكلة ضع ــف الدافعي ــة للتعل ــم.
وهل ــذا ت ــرز أمهي ــة ه ــذا البح ــث مل ــا يتوق ــع أن يق ــدم م ــن إضاف ــات لألخصائي ــن
االجتماعي ــن العامل ــن يف جم ــال املمارس ــة املباش ــرة م ــع األح ــداث اجلاحن ــن عل ــى وج ــه
اخلص ــوص ،وكذل ــك األخصائي ــن االجتماعي ــن العامل ــن يف املنظم ــات االجتماعي ــة
املختلف ــة ،وميك ــن حتدي ــد ه ــذه اإلضاف ــات يف اجلانب ــن التالي ــن:

األمهية النظرية:
 -1يعد البحث حماولة ميكن أن تضاف إىل الرتاث النظري يف جمال العالج االجتماعي
بوجه عام ،وعالج مشكالت األحداث اجلاحنني بوجه خاص.
 -2يعتــر أول حبــث يف اجملتمــع الســعودي -حســب علــم الباحثــن -يســتخدم تصميــم
برانم ــج عالج ــي وف ــق فني ــات الع ــاج ال ــذي يرك ــز عل ــى احل ــل SFBTل ــدى عين ــة م ــن
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األح ــداث اجلاحن ــن (الط ــاب) الذي ــن يعان ــون م ــن ضع ــف الدافعي ــة للتعل ــم.
عموما
 -3يتناول هذا البحث مشكلة على قدر من األمهية بني األوساط الطالبية ً
واألحداث اجلاحنني منهم على وجه التحديد ،وهي مشكلة ضعف الدافعية للتعلم.

األمهية التطبيقية:
 -1ميتاز بتصميم برانمج عالجي وف ًقا لفنيات العالج املتمركز حول احلل
 SFBTوجتربته على عينة من األحداث اجلاحنني والتأكد من مدى صالحيته
مع مثل هذه العينات.
 -2التحقق من مدى فاعلية واستخدام هذا الربانمج وتطويره بوصفه أداة ميكن االستفادة
منها يف اجملاالت املشاهبة.
برهان على إمكانية استخدام مزيج من األساليب العالجية حتت
 -3يقدم هذا البحث ً
أيضا عن إمكانية استخدام هذا
إطار مدخل العالج الذي يركز على احلل ،كما يربهن ً
النوع من العالج يف البيئة السعودية.

 -4-1أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
 -1معرفة أثر العالج املوجز الذي يركز على احلل يف اخلدمة االجتماعية يف تنمية
الدافعية للتعلم لدى األحداث اجلاحنني.
 -2نقل رسالة لإلخصائيني االجتماعيني املمارسني يف املؤسسات االجتماعية حول
إمكانية تطبيق هذا املدخل العالجي مع األحداث اجلاحنني.
 -3إبراز أمهية تطبيق أسلوب تنمية الدافعية للتعلم يف جمال األحداث اجلاحنني.
 -4اختب ــار فاعلي ــة أح ــد النم ــاذج العالجي ــة احلديث ــة يف اخلدم ــة االجتماعي ــة ابلتطبي ــق
عل ــى اجملتم ــع الس ــعودي.
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 -5-1فرض البحث:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف
تنمية الدافعية للتعلم لدى األحداث اجلاحنني ابستخدام العالج املوجز الذي يركز على احلل.

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

يوج ــد العدي ــد م ــن التعريف ــات ال ــي تناول ــت الع ــاج ال ــذي يرك ــز عل ــى احل ــل ومجي ــع
ه ــذه التعريف ــات تتف ــق عل ــى أن ــه من ــوذج أو مدخ ــل عالج ــي ينتم ــي إىل فصيل ــة الع ــاج
القص ــر  ،Short Therapyوميت ــاز بع ــدم االس ــتغراق يف البح ــث ع ــن أس ــباب املش ــكلة
والتوج ــه مباش ــرة حن ــو احلل ــول املنش ــودة.
يعرفه (رشوان ،2007،ص  )1129على أنه" :نوع من أنواع العالج املختصر واملوجه
مباشرة حنو حتقيق اهلدف النهائي الذي يسعى له العميل وهو الوصول إىل التوافق النفسي
واالجتماعي مع الذات ومع البيئة".
وتعرف ــه اجلمعي ــة األوروبي ــة للع ــاج املوج ــز E.B.T.A. European Brief
 Therapy Associationأبن ــه :من ــوذج عالج ــي صاغ ــه س ــتيف دي ش ــازار De
 Shazerوزم ــاؤه ،يرك ــز ه ــذا النم ــوذج عل ــى حتقي ــق احلل ــول واأله ــداف والتغ ـرات بصف ــة

عام ــة ،وذل ــك م ــن خ ــال اس ــتخدام أس ــاليب عالجي ــة متع ــددة منه ــا :سـ ـؤال املعج ــزة
 ،Miracle Questionواملقايي ــس  ،Scalesوأس ــئلة التواف ــق ،Coping Question
ـدل مــن إضاعــة الوقــت
وذلــك مــن خــال اســتخدام لغــة العميــل والســعي إىل إجيــاد احللــول بـ ً
يف البح ــث ع ــن أس ــباب ح ــدوث املش ــكلة ،وترك ــز العالق ــة ب ــن األخصائ ــي والعمي ــل عل ــى
االحـ ـرام وع ــدم توجي ــه الل ــوم (حمم ــد ،2012 ،ص .)216

وميكــن تعريفــه إجرائيًّــا أبنــه :مدخــل عالجــي يتضمــن أســاليب وفنيــات عالجيــة متنوعــة
تتمثــل عناصــره فيمــا يلــي:
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مدخل عالجيًّا من أحدث املداخل العالجية املختصرة.
 يعد ً تعتمد تطبيقاته العملية على التقنيات واألساليب اليت تتالءم مع أغلب الفئاتاالجتماعية على اختالفها ،ومن بني هذه التقنيات” إعادة التشكيل ،توجيه النجاح،
خريطة العقل...إخل.
 من خصائص هذا املدخل أنه ال يستغرق يف البحث عن األعراض املرضية للمشكلةوال عن العوامل اليت سامهت يف إحداثها ،بقدر ما يتوجه مباشرة حنو البحث عن حلوهلا.
 يتيح هذا املدخل استخدام العديد من األساليب العالجية املختلفة حبسب طبيعةاملشكلة وظروف العمالء.
إذاً العــاج املوجــز الــذي يركــز علــى احلــل يف هــذا البحــث هــو" :مدخــل عالجــي يشــتمل
عل ــى أس ــاليب وتقني ــات تطبيقي ــة س ــيتم اس ــتخدامها م ــع العين ــة التجريبي ــة للبح ــث للتع ــرف
علــى مــدى فاعليــة هــذا النــوع مــن املداخــل العالجيــة يف تنميــة دافعيــة التعلــم لــدى األحــداث
اجلاحنــن منخفضــي الدافعيــة".
الدافعية للتعلم :Learning Motivation
عمومــا إىل" :حالــة داخليــة لــدى الفــرد تســتثري ســلوكه وتعمــل علــى
يشــر مفهــوم الدافعيــة ً
اســتمراره وتوجيهــه حنــو حتقيــق هــدف معــن" (دنــدش ،2003 ،ص .)81
كما يعرفها كل من (توق وآخرون ،2003 ،ص  )211أبهنا :احلالة النفسـية الداخلية
للمتعلـم التي تسـتثري سـلوكه وتعمـل اسـتمرار هـذا السـلوك وتوجيهـه حنـو حتقيـق هـدف معين،
أمـا الدافعيـة للتعلـم فتشير إىل حالـة داخليـة عنـد املتعلـم تدفعـه إىل االنتبـاه للموقـف التعليمـي
واإلقبـال عليـه بنشـاط موجـه ،واالسـتمرار يف ذلـك النشـاط حتى يتحقـق التعلـم.
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املفهوم اإلجرائي لتنمية الدافعية:
 ارتف ــاع درج ــة املبح ــوث عل ــى مقي ــاس الدافعي ــة للتعل ــم ال ــذي أع ــده الباحث ــان عن ــدتطبيق ــه عل ــى املبحوث ــن بع ــد تنفي ــذ الربانم ــج العالج ــي.
 إقب ــال املبحوث ــن الذي ــن خضع ـوا لربانم ــج التدخ ــل العالج ــي عل ــى برام ــج التدري ــباملعملــي داخــل الــدار ،ويتــم التعــرف علــى ذلــك مــن خــال سـؤال األخصائيــن واملشــرفني
االجتماعي ــن ع ــن م ــدى اش ـراك املبحوث ــن يف برام ــج التدري ــب داخ ــل ال ــدار.
األحداث اجلاحنني :Delinquent Minors
هن ــاك العدي ــد م ــن التعريف ــات ال ــي تناول ــت مصطل ــح األح ــداث اجلاحن ــن ،وي ــرى
(السيس ــي ،2007ص  )2418أن أغل ــب التعريف ــات تتف ــق عل ــى أن احل ــدث اجلان ــح ه ــو
ذل ــك الش ــخص ال ــذي خي ــرق القان ــون ويق ــع يف مرحل ــة عمري ــة أق ــل م ــن  18عام ـاً ويطل ــق
علي ــه ح ــدث ،ويتمث ــل احنراف ــه يف مظاه ــر الس ــلوك غ ــر املتوافق ــة م ــع الس ــلوك االجتماع ــي
الس ــوي ،وتب ــدو أب ــرز ص ــور ه ــذا االحنـ ـراف يف إقدام ــه عل ــى ارت ــكاب جرمي ــة الس ــرقة أو
االغتص ــاب أو غ ــر ذل ــك م ــن األفع ــال ال ــي مت ــس س ــامة اجملتم ــع.

أما املفهوم اإلجرائي:
حي ــدد املفه ــوم اإلجرائ ــي األح ــداث اجلاحن ــن يف ه ــذا البح ــث أبهن ــم " :األح ــداث
الذي ــن ت ـراوح أعماره ــم ب ــن  18 -15س ــنة ،وارتكب ـوا أفع ـ ًـال يعاق ــب عليه ــا القان ــون ومت
إيداعه ــم يف دار املالحظ ــة االجتماعي ــة بن ــاءً عل ــى مس ــتند قان ــوين ،ويعان ــون م ــن ضع ــف
الدافعيــة للتعلــم تتضــح آاثرهــا يف ضعــف التحصيــل الدراســي ،وعــدم اإلقبــال علــى برامــج
التدري ــب املعمل ــي ،وحصل ـوا عل ــى درج ــات متدني ــة عل ــى مقي ــاس الدافعي ــة للتعل ــم وال ــذي
ق ــام الباحث ــان بتطبيق ــه عل ــى عين ــة حبثهم ــا".
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اإلطار النظري:
 -1-2األحداث اجلاحنني:
عموما،
إن احلديث عن مفهوم األحداث اجلاحنني يقتضي بيان املقصود ابحلدث ً
وتعريف اجلنوح واألحداث اجلاحنني على النحو التايل:

مفهوم احلدث:
عمومــا أبنــه صغــر الســن الــذي يقــع يف الفــرة احملــددة مــن الصغــر والــي
يعــرف احلــدث ً
تبــدأ بســن التميــز وتنعــدم فيهــا املســؤولية اجلنائيــة ،إىل بلــوغ الســن الــي حددهــا القانــون للرشــد،
والــي يفــرض فيهــا أن احلــدث أصبــح أهـ ًـا للمســئولية ،وخيتلــف حتديــد الســن الــي يكــون فيهــا
احلــدث املســئول جنائيـاً 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
السوي ،حبيث لو قام هبذا السلوك إنسان ابلغ العتُِ َب 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
تبعا ملدى
كما يعرف اجلنوح قانونياً أبنه :كل خرق متعمد للقانون يعاقب فاعله قانونيًّا ً
خطورة هذا اخلرق وسن اجلانح وظروفه ،وكل فعل ال يدخل ضمن التحديد القانوين ال يعترب
متردا على القيم أو األعراف ،أو سوء تكيف مع
جنوحا ابملعىن الدقيق ،فقد يعترب مروقًا أو ً
ً
األنظمة ،أو كل ما يدخل ضمن فئة التعرض خلطر االحنراف مما يستدعي إجراءات محاية
جنوحا ما مل ينص
ورعاية ،وهكذا فاخلروج على املعايري االجتماعية املتعارف عليها ال يعترب ً
عليه قانون العقوابت (حجازي ،2010 ،ص .)20
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مفهوم احلدث اجلانح:
مشول ملفهوم احلدث اجلانح ،ما ذكره (ربيع وآخرون،1995،
من أكثر التعريفات ً
ص  )207والذي يرى أن احلدث اجلانح هو :الصغري الذي أمت السن اليت حددها القانون
للتمييز ،ومل يتجاوز السن اليت حددها لبلوغ الرشد ،ويقدم على ارتكاب فعل يعتربه القانون
جرمية ،كاإليذاء أو السرقة أو القتل ،أو أي فعل آخر يعاقب عليه القانون ملساسه بسالمة
حادا أو بعبارة أدق احنرافًا جنائيًّا.
اجملتمع وأمنه ،مما يعترب احنرافًا ًّ
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
معاقب عليها بني ( )18 -12سنة.
قانون عقوبة اإليقاف يف حال ارتكابه خمالفة
ٌ

ويتمثل احنراف وجنوح األحداث يف مظاهر السلوك غري املتوافق مع السلوك االجتماعي
ـوي ،والصورة البارزة هلذا االحنراف تبدو يف إقدام احلدث على ارتكاب جرمية كالسـرقة أو
الس ّ
ـب عليـه إلخاللـه بسلامة
ـررا ،ويعاق ٌ
السـطو أو االغتصـاب أو أي فعـل آخـر أشـد أو أخـف ض ً
اجملتمع وأمنه ،مما يعترب احنرافًا جنائيًّا ،وهو ما اصطلح على تسـميته ابجلنوح.
وحت ــدد خط ــورة الفع ــل اجلان ــح قانونيًّ ــا م ــن خ ــال التقس ــيم الثالث ــي التقلي ــدي إىل:
(حج ــازي ،2010 ،ص )20
 املخالفات :وهي أبسط خرق للقانون ،ومن أمثلتها( :خمالفات أنظمة السري ،وعدمالتقيد ابألنظمة يف السلوك العام).
 اجلنح :وتتضمن ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون مثل :السرقة ،واالعتداء علىاألموال واألشخاص من مستوى بسيط.
 اجلناايت :تُشكل أشد درجات االعتداء على القانون خطورة ،مثل( :السطو والسرقةاملسلحة ،القتل العمد ،واالغتصاب.)..
ّ
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قانون تبعاً لشدة خطورة الفعل ،حيث املخالفة هي األخف،
وتتحدد شدة العقوبة ً
واجلناية هي األشد .ويتوقف هذا التحديد على مدى خطورة هتديد األمن االجتماعي
والسالمة 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،
 ،2010ص  )20على النحو التايل:
اجلانح العارض أو اجلانح ابلصدفة ،وشبه اجلانح ،واجلانح املعتاد ،ووصوالً إىل اجلانح
احملرتف .وأتيت ابلتالزم مع هذه الفئات ،فئة األحداث املعرضني خلطر االحنراف (مما سيأيت
بيان حتديد مؤشرات خطر احنرافهم).

اجلانح العارض /أو جانح الصدفة:
هــو حــدث متكيــف اجتماعيًّــا ونفسـيًّا ،قــد يقــدم علــى ســلوك جانــح مــن نــوع مــا ،بشــكل
ال إرادي أو دون إدراك كامــل ملســئولية الفعــل اجلانــح ،وغالبـاً 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 حتـ ٍـد أو إاثرة
املولــد للتوتــر النفســي الشــديد ،وكلهــا قــد
أو رغبــة يف مغامــرة أو الوقــوع يف حالــة مــن اإلحبــاط ّ
تــؤدي إىل الوقــوع يف ســلوك جانــح تتفــاوت خطورتــه القانونيــة ،ولكــن يف العمــوم فــإن جانــح
الصدفــة هــو حــدث متكيــف اجتماعيًّــا ونفسـيًّا طاملــا ظـ ّـل مبنــأى عــن الضغوطــات اخلارجيــة الــي
تفوق طاقته على املقاومة ،أي طاملا مل يتعرض لوضعيات تشـ ّكل هتديداً لتوازنه النفســي ،مثل
اإلغـراءات اخلارجيــة ،أو إحلــاح حاجــات داخليــة ،أو تفاعــل األمريــن معـاً ،حيــث يعــد الفعــل
اجلانــح يف الغالــب حـ ًّـا ملــأزق جيــد احلــدث نفســه فيــه.
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أشباه اجلاحنني:
هؤالء يش ّكلون الفئة االنتقالية ما بني اجلاحنني العارضني وبني املعتادين ،ويعاين هؤالء
غالبًا من ضعف التكيف النفسي واالجتماعي ،وقد يظّلون مسترتين طاملا كانوا حديثي السن
أو ُوِج ُدوا 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 يش ّكلون
تظل على هامش التكيف املقبول طاملا مل تتفاقم الضغوطات الداخلية
الفئة الرمادية اليت ّ
واخلارجية اليت ال ميتلكون مناعة ذاتية ملواجهتها ،وغالباً ما ويؤدي هبم اهنيارهم إىل االجنراف
يف تيار االحنرافات من خالل وقوعهم ضحااي لبعض العصاابت املنحرفة ،ويدخل ضمن هذه
الفئة النسبة األكرب من األحداث املعرضني خلطر االحنراف.

اجلانح املعتاد:
خيتلف اجلانح املعتاد عمن سبقه يف اختاذ االحنراف منطًا من أمناط حياته ،مع الدخول
يف عالقة 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
متزايد من األوساط اجلاحنة املشجعة على االحنراف ،ويتوزع اجلاحنون املعتادون إىل فئتني
أساسيتني :املك ِرُرون أو املقلدون :وتتوزع جنحهم بني أكثر من شكل ،إال أهنم ال يربعون
تظل جنحهم رهنًا مبا يتيسر هلم من الفرص،
يف أي منها وال يصلون حد االختصاص ،بل ّ
وتشكل هذه الفئة النسبة العظمى من اجلاحنني الفاشلني نزالء اإلصالحيات ،كما قد يظلون
ّ
على هامش التكيف حيث يتذبذبون ما بني سلوكيات متكيفة وأخرى جاحنة.
احملرتفون :وهم جاحنون ُم َك ِرُرون 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 التبين 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.
 -2-2الدافعية :Motive

حتظى دارسة مكوانت الدافعية ابهتمام ابلغ من قِبل املتخصصني يف العديد من العلوم
السلوكية النفسية والرتبوية واالجتماعية ،وذلك ملا تشتمل عليه من نظم وأنساق حتدد طبيعة
السلوك البشري (احلامد ،1995 ،ص  ،)364حيث تـَُع ُّد 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
املتعلم على أن تكون لديه الرغبة فيما جيب تعلمه ،كما جيب أن توجهه إىل إدراك أمهية
انجحا يف حتصيله (اخلويل ،2009 ،ص .)201
األنشطة التعليمية حىت يكون ً

مفهوم دافعية التعلم:

يعرفها كل من (توق وآخرون ،2003،ص  )211أبهنا :احلالة النفسية الداخلية للمتعلم
اليت تستثري سلوكه وتعمل استمرار هذا السلوك وتوجيهه حنو حتقيق هدف معني ،أما الدافعية
للتعلم فتشري إىل حالة داخلية عند املتعلم تدفعه إىل االنتباه للموقف التعليمي واإلقبال عليه
بنشاط موجه ،واالستمرار يف ذلك النشاط حىت يتحقق التعلم.
كما يعرفها "سالقن" أبهنا" :الرغبة يف النجاح عن طريف التجربة واالستكشاف
واالشرتاك يف األنشطة اليت يعتمد النجاح فيها على جهد الفرد وقدراته" (بلحاج.)2011 ،
وشكل من أشكال دافعية اإلجناز يكون الرتكيز فيها على الدافعية
نوعا
ً
وتعد الدافعية ً
املرتبطة ابلنشاط املدرسي ،وقد ودرت بعدة تعريفات أمهها :أهنا جمموعة من القوى اليت تثري
وتوجه وتعزز السلوك حنو هدف دراسي (احلامد ،1995 ،ص )360
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أمهية دافعية التعلم:
تـَُعـ ُّـد الدافعيــة للتعلــم مــن أهــم املتغـرات الــي تــؤدي دوراً فاعـاً يف عمليــة التعلــم ،حيــث
هلــا أمهيــة يف زايدة انتبــاه املتعلــم واندماجــه يف األنشــطة التعليميــة ،وســيطرته علــى العوامــل املؤثــرة
ابرزا يف رف ــع مس ــتوى أداء الطال ــب وإنتاجيت ــه يف
دورا ً
يف إجن ــاز مهم ــة التعل ــم ،كم ــا أن هل ــا ً
خمتلــف اجملــاالت واألنشــطة الــي يواجههــا ،ابإلضافــة إىل كوهنــا وســيلة موثوقــة للتنبــؤ ابلســلوك
األكادميــي للطالــب (ســرحان ،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 كبري من املهتمني ابلعملية التعليمية يف اجملاالت
الرتبوية والنفسية واالجتماعية ،للوقوف على أتثريها وكيفية التحكم فيها لصاحل املتعلمني.
فقد افرتض برويف  Broophyأن الدافعية تتمثل يف ميل الطلبة حنو إجياد األنشطة
األكادميية لديهم ،وهم بذلك يسعون لتحقيق مكافأة تشبع حاجة داخلية ،أما ولفولك
 Wollfolkفقد رأت أن الدافعية للتعلم تتضمن يف معناها العمل من أجل حتقيق أهداف
التعلم بقصد الفهم والتحسن يف جمال اخلربة ،كما أن الدافعية من احلاالت الداخلية واخلارجية
للمتعلمني اليت حترك أداءهم وتوجهه حنو حتقيق هدف حمدد ،وحتافظ على استمراريته ودوامه
حىت يتحقق ذلك اهلدف (قطامي ،1993،ص .)232
وتع ــد دراس ــة الدافعي ــة للتعل ــم أساسـ ـاً مهمـ ـاً لفه ــم الس ــلوك وتوجيه ــه ،وك ــذا فه ــم
ـرا مــن عمــل اآلابء واملعلمــن واملرشــدين النفســيني
احلاجــات والدوافــع وامليــول ،ولــذا فــإن كثـ ً
واالجتماعي ــن واملختص ــن ،وغريه ــم م ــن املهتم ــن يف التعام ــل م ــع املتعل ــم واملسرتش ــد يرتك ــز
ح ــول مش ــكلة الدافعي ــة (س ــرحان ،2013 ،ص .)14
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عالقة الدافعية ابلتعلم واالنتاجية:
ومؤثرا يف رفع مستوى أداء الفرد وإنتاجيته يف خمتلف اجملاالت
دورا ًّ
تلعب الدافعية ً
مهما ً
واألنشطة اليت يواجهها ال سيما يف جمال التحصيل األكادميي ،ومن خالل التعرف على
مستوى الدافعية املوجودة لدى الطلبة ميكن تفسري جزء من التباين يف حتصيلهم األكادميي،
فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات مثل دراسات( :احلميد1999 ،؛ سحلول )2005 ،أنه
كلما كان مستوى دافعية التعلم عاليًا كلما ارتفع التحصيل األكادميي للمتعلمني.

االجتاهات النظرية يف تفسري الدافعية:
االجتاه السلوكي:

تـَُع ـ ُّـد الدافعي ــة م ــن أه ــم املتغـ ـرات ال ــي تناولته ــا االجتاه ــات النظري ــة النفس ــية يف وق ــت
مبك ــر لفهمه ــا وتفس ــرها ،وكان م ــن أول ه ــذه االجتاه ــات ه ــو االجت ــاه الس ــلوكي ال ــذي ي ــرى
أن الدافعيــة تنشــأ لــدى األف ـراد بفعــل مث ـرات داخليــة أو خارجيــة ،حبيــث يصــدر عــن الفــرد
س ــلوك أو نش ــاط اس ــتجابةً هل ــذه املث ـرات ،ويؤك ــد س ــننكر أن خ ـرات الف ــرد بنتائ ــج الس ــلوك
هــي الــي حتــدد تكـرار او عــدم تكـرار الســلوك يف املـرات الالحقــة ،إذ يــرى أن نتائــج الســلوك
والســيما التعزيزيــة منهــا تشــكل احلافــز أو الباعــث الــذي يدفــع األف ـراد للســلوك بطريقــة معينــة
يف موق ــف م ــا ،فحص ــول الف ــرد عل ــى مع ــززات أو مكافئ ــات عل ــى س ــلوكياته يس ــتثري لدي ــه
الدافعي ــة للحف ــاظ عل ــى ه ــذه الس ــلوكيات وتكراره ــا ،فعل ــى س ــبيل املث ــال عندم ــا يت ــم تعزي ــز
الطف ــل عل ــى س ــلوك م ــا كنط ــق كلم ــة م ــا فإن ــه يث ــر دافعيت ــه لتك ـرار مث ــل ه ــذا الس ــلوك ،وي ــرى
ســكنر أن التعزيــز رمبــا يتطــور ليصبــح ذاتي ـاً ،حبيــث يقــوم الفــرد بســلوك مــا إلشــباع حاجــات
ودوافــع لديــه دون أتثــر خارجــي ،كالطالــب الــذي يقــوم مبطالعــة بعــض الكتــب ليــس مــن أجــل
اجتي ــاز امتح ــا ُن م ــا فحس ــب وإمن ــا للمتع ــة أو التس ــلية (زغل ــول.)2012 ،
حمكوم ــا يف تعلم ــه
فالدافعي ــة إذن اس ــتجاابت مرهون ــة مبع ــزز حم ــدد ،وبذل ــك يك ــون الف ــرد ً
هبــدف احلصــول علــى ذلــك املعــزز ،وهلــذا ركــزت النظـرايت الســلوكية علــى رفــع مســتوى الدافعيــة
للتعلــم مــن خــال تطبيقاهتــا الرتبويــة عــر صــور التعزيــز املختلفــة (قطامــي ،1993،ص.)234
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االجتاه املعريف:
أمــا االجتــاه املعــريف فيميــز بــن مصــادر الدوافــع علــى أســاس أهنــا :إمــا أن تكــون داخليــة
مدفوعــا هبــدف الوصــول إىل حالــة
أو تكــون خارجيــة ،ويفــرض هــذا االجتــاه أن الفــرد يكــون
ً
تـوازن معــريف ينطلــق منهــا يف ســعيه للحصــول علــى اخلـرات أو املعــارف الــي تســاعده يف متثــل
اخلـرات الــي يواجههــا ويعمــل علــى تكييفهــا وابلتــايل فهمهــا (قطامــي ،1993 ،ص .)234
وي ــرى ه ــذا االجت ــاه ان االف ـراد ال يس ــتجيبون للمث ـرات واحل ـوادث اخلارجي ــة او الداخلي ــة
عل ــى حن ــو تلقائ ــي ،ل ــذا فالدافعي ــة وف ًق ــا ألصح ــاب االجت ــاه املع ــريف تعتم ــد عل ــى معاجل ــات
أيض ــا عل ــى االختي ــارات والق ـرارات واخلط ــط
املعرفي ــة لغاي ــة الوص ــول اىل ت ـوازن مع ــريف ،وتق ــوم ً
واالهتمام ــات واعتب ــار م ــا ي ــؤدي اىل جن ــاح أو الفش ــل ،مبع ــى أن توقع ــات النج ــاح والفش ــل
مهم ــا يف التحلي ــل املفاهيم ــي للدافعي ــة ،ويف ــرض ه ــذا االجت ــاه ان الف ــرد حباج ــة
دورا ًّ
تلع ــب ً
اىل اس ــتيعاب مع ــارف جدي ــدة وحتويله ــا اىل خمطط ــات معرفي ــة مناس ــبة ،لك ــي يس ــتطيع الف ــرد
الشــعور ابلســيطرة علــى اخلــرة اجلديــدة ومتثلهــا ،وابلتــايل يشــعر ابلتـوازن املعــريف ،وميثــل التـوازن
املعــريف مفهــوم احلاجــة اىل الفهــم ,واحلاجــة اىل الفهــم تشــكل أهــم بواعــث دافعيــة التعلــم لــدى
املتعل ــم (قطام ــي ،وقطام ــي ،2000 ،ص.)216
ومن النظرايت املعرفية اليت حتدثت بشيء من التفصيل عن الدافعية نظرية واينر()weiner

املسماة بنظرية العزو ،حيث تصف كيف تؤثر تفسريات االفراد وتربيراهتم خلربات النجاح
والفشل يف دافعيتهم ،وتتناول النظرية أربعة تفسريات للنجاح والفشل يف مواقف اإلجناز اليت
مير هبا الفرد ،يذكرها (عسكر ،والقنطار ،2005 ،ص  )264على 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،
وينظر للقدرة على أهنا على درجة من الثبات وال ميكن تغبريها على عكس اجلهد الذي
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 ،فالطالب الذين يعزون سبب فشلهم إىل عوامل اثبتة (القدر ،صعوبة املهمة) يؤثر فيهم
الفشل بدرجة عالية وينتاهبم اليأس وتنخفض معنوايهتم وثقتهم أبنفسهم ،على عكس الذي
يعزون الفشل ألسباب غري اثبتة كاجلهد ،وتكمن املشكلة الرئيسة هبذا اخلصوص ،عندما
يُعزى الفشل إىل عامل داخلي واثبت غري قابل للتحكم ،كما أن املتعلمني 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:
متثــل الدافعيــة يف ظــل مفهــوم نظـرايت التحليــل النفســي حالــة اســتثارة الســتغالل أقصــى
طاقــات األنســان ،وذلــك مــن أجــل اشــباع دوافعــه اىل املعرفــة لتحقيــق ذاتــه (كوافحــة،2004 ،
ص .)147وي ــرى ه ــذا االجت ــاه أن الف ــرد مدف ــوع يف س ــلوكه هب ــدف حتقي ــق الل ــذة والس ــعادة،
لذلــك فــإن مواقــف التعلــم تثــر دافعيــة املتعلــم إذا مــا حققــت لــه الســرور ،ممــا يدفعــه لالســتمرار
فيــه والســعي وراء النجــاح واإلجنــاز (قطامــي ،1993 ،ص .)235
ل ــذا ي ــرى أنص ــار ه ــذا االجت ــاه أن الف ــرد يق ــوم بتحلي ــل س ــلوكه اآلين واملس ــتقبلي ،ويرب ــط
ذلــك ابلقــدر الــذي يشــعر فيــه ابلســعادة واللــذة واالرتيــاح ،فيســعد ابلســلوك الــذي حيقــق لــه
دافعــا لــه لإلجنــاز السـريع واجليــد (احلامــد،1995 ،
الســعادة واللــذة الــي ينشــدها ويكــون هــذا ً
ص  .)368ويســتخلص ممــا ســبق أن الدافعيــة يف النظريــة التحليليــة هــي منظومــة االســقاطات
الالش ــعورية ل ــدى الف ــرد ,ال ــي تدفع ــه للقي ــام بنش ــاطات معين ــة يف املوق ــف الصف ــي ,وتش ــكل
انعكاس ــا هل ــا م ــن جه ــة ،وتُع ــد حاف ـ ًـزا للمزي ــد م ــن الدواف ــع ع ــر تل ــك املس ــارات الالش ــعورية
ً
اإلس ــقاطية م ــن جه ــة أخ ــرى (الش ــنطي ،1970,ص .)6
االجتاه اإلنساين:
يـَُعـ ُّـد إبراهــام ماســلو ( )Maslowأحــد رواد هــذا االجتــاه البارزيــن ،فقــد انصــب تركيــزه
عل ــى تفس ــر أس ــباب الس ــلوك اإلنس ــاين ،حي ــث ي ــرى أن الس ــلوك اإلنس ــاين وراءه دواف ــع
ترتب ــط إبش ــباع ال ــذات ال ــذي يتط ــور ليص ــل إىل مفه ــوم حتقي ــق ال ــذات ،حي ــث إن األفـ ـراد
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يول ــدون ولديه ــم دواف ــع داخلي ــة هت ــدف إىل حتقي ــق ال ــذات ،ولكن ــه ب ــدون أن يتحق ــق هل ــم
إش ــباع احلاج ــات الضروري ــة (الغ ــذاء ،واألم ــن ،وامل ــأوى) فإهن ــم ل ــن يش ــعروا بتحقي ــق ذواهت ــم
(احلام ــد ،1995 ،ص .)368
وإمجال يرى االجتاه اإلنساين أن الدافعية تستند على احلرية الشخصية وتقرير املصري،
ً
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
على عكس احلاجات الفسيولوجية اليت تتوقف عند اشباعها ،لذلك ترتبط الدافعية يف
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
اإلجنازات ،كما تُعد من العوامل الرئيسة لدى اإلنسان ،واليت تساهم يف حتصيل وحتقيق
األهداف اليت يسعى املتعلم لتحقيقها ،وبناءً على ذلك ويرى (الزغلول ،2005 ،ص )227
عددا من املربني وعلماء السلوك إىل ضرورة التأكيد على أن
أن االهتمام م ابلدافعية قد دفع ً
تكون هدفًا تعليميًّا حبد ذاهتا ،ليتسىن للمتعلم حتقيق التعليم املرغوب فيه.
من هنا ميكن القول إن أمهية الدافعية ال تقف عند حدود التعلم وحتقيق اإلجنازات
عنصرا أساس ملواجهة مشكالت اإلنسان بشكل عام ،فهي عامل
املعرفية فحسب ،وإمنا متثل ً
مهم لتعديل السلوك غري املرغوب لدى بعض املنحرفني واجلاحنني اخلارجني عن القانون ،من
خالل تعزيز اجلوانب اإلجيابية ورفع الروح املعنوية لديهم ،وتنمية دوافعهم للتغلب على هذه
املشكالت من خالل التعامل مع خصائص االختالف والتغري لديهم ،وبطرق تدخل عالجية
			
المجلد الثاني عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤1ه /مارس 2020م

23

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

تعتمد على أساليب وفنيات علمية.

 -3-2العالج املختصر أو العالج القصري :Short Therapy
دأب العديــد مــن املتخصصــن يف مهنــة اخلدمــة االجتماعيــة علــى العمــل الكتشــاف
طرائــق متعــددة تســاهم يف حــل مشــكالت عمالئهــم وتتناســب مــع التحــدايت والتطــورات
املط ــردة لظ ــروف احلي ــاة اإلنس ــانية ،وق ــد اش ــتقوا م ــن نظـ ـرايت عل ــم النف ــس والع ــاج
النفســي الدينامــي مــا يســمى ابلعــاج املختصــر أو العــاج القصــر ،Short Therapy
فق ــد ذك ــرت معظ ــم املص ــادر العلمي ــة أن الع ــاج املختص ــر ارتب ــط بعل ــم النف ــس الدينام ــي
ونظري ــة التحلي ــل النفس ــي لف ــرة م ــن الزم ــن وأن ــه مل ينق ــل إىل اخلدم ــة االجتماعي ــة إال يف
الس ــتينات م ــن الق ــرن املاض ــي ،بي ــد أن الع ــاج املختص ــر ميك ــن أن يع ــزى إىل إس ــهامات
 Milton Ericksonعندم ــا أطل ــق عبارت ــه الش ــهرية :ال يوج ــد نظري ــة عام ــة وال يوج ــد
عمي ــل ع ــام .No general Theory, No general Client
ويشــر  )1997( Murphyإىل أن إســهامات  Ericksonكان هلــا قصــب الســبق
يف صياغ ــة أساس ــيات الع ــاج املختص ــر ،ويضي ــف أن عب ــارة  Ericksonتتضم ــن أن ــه
م ــن الصع ــب احلص ــول عل ــى نظري ــة واح ــدة تس ــتطيع تفس ــر الس ــلوك اإلنس ــاين ،كم ــا أن ــه م ــن
الصع ــب أن ينظ ــر إىل العم ــاء نظ ــرة واح ــدة ح ــى وإن كان ــت تب ــدو مش ــكالهتم متش ــاهبة
(رشـ ـوان ،والق ــرين ،2004 ،ص .)216
فقــد أشــار  )1960( Colemanإىل أن طريقــة العــاج القصــر األمــد أثبتــت فاعليــة
كب ــرة يف احلف ــاظ عل ــى الصح ــة العام ــة للن ــاس إال أهن ــا مل حت ــظ ابالهتم ــام ال ــكايف نتيج ــة
تركيــز معظــم املمارســن علــى اســتخدام طرائــق العــاج النفســي طويــل األمــد يف التعامــل مــع
املش ــكالت واملواق ــف املختلف ــة إال م ــع بداي ــة الس ــتينيات م ــن الق ــرن العش ـرين حي ــث اس ــتطاع
املختص ــون يف مهن ــة اخلدم ــة االجتماعي ــة وخدم ــة الف ــرد اإلكلينيكي ــة حتدي ـ ًـدا أن يس ــهموا يف
اســتقالل هــذه الطريقــة عــن تبعيتهــا لبعــض الطــرق واملهــن اإلنســانية األخــرى نظ ـراً الرتباطهــا
ولفــرة زمنيــة طويلــة نســبياً بطريقــة التحليــل النفســي ،فقــد أصبحــت طريقــة قائمــة بذاهتــا ،وكان
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وراء ذل ــك العدي ــد م ــن العوام ــل أمهه ــا( :ط ــاش ،1428 ،ص .)3
 -1ازدايد حجــم ونوعيــة املشــكالت النفســية واالجتماعيــة الــي يعــاين منهــا النــاس نتيجــة
للتط ــور التكنولوج ــي الس ـريع وم ــا يصاحب ــه م ــن تغ ـرات اجتماعي ــة أث ــرت عل ــى حياهت ــم
وطريقــة تعاملهــم مــع هــذه املشــكالت.
 -2قل ــة ع ــدد املؤسس ــات واملراك ــز املتخصص ــة يف جم ــال تق ــدمي الرعاي ــة واخلدم ــات
النفس ــية واالجتماعي ــة.
 -3قلــة عــدد املختصــن يف جمــال مهــن املســاعدة اإلنســانية وعــدم توفــر اخلــرة الكافيــة
ل ــدى البع ــض منه ــم.
 -4انشــغال النــاس يف أمــور حياهتــم اليوميــة وعــدم توفــر الوقــت الــكايف لديهــم أو عــدم
اس ــتعدادهم للدخ ــول يف عالق ــات عالجي ــة طويل ــة األم ــد.
ـهاما جيـ ًـدا ،حيــث
وقــد أســهمت اخلدمــة االجتماعيــة يف جمــال العــاج حمــدود الوقــت إسـ ً
ـرا م ــن مفاهي ــم ه ــذه الطريق ــة معروف ــة ومألوف ــة ل ــدى األخصائي ــن االجتماعي ــن،
جن ــد أن كث ـ ً
كمــا أتثــر كثــر منهــم ابلعــاج النفســي الدينامــي وخاصــة مــن النتائــج الــي توصــل إليهــا كل
م ــن  )1969( Reid and Shyneابس ــتخدام الع ــاج قص ــر األم ــد .فق ــد أتث ــرت Taft
ومدرســتها الوظيفيــة يف اخلدمــة االجتماعيــة – جبامعــة بنســلفانيا -ابملختــص يف جمــال التحليــل
النفس ــي  Otto Rankورك ــزت عل ــى اس ــتخدام منه ــج دراس ــة احلال ــة احمل ــدود الوق ــت –
 Time Limited Case Workكأداة فاعلــة يف مســاعدة العمــاء للتكيــف مــع تقلبــات
احليــاة ،بــل ذهبــت إىل أبعــد مــن ذلــك حينمــا قامــت بتطبيــق هــذا التوجــه يف مقابلــة أو جلســة
عالجي ــة واح ــدة فق ــط ،ويف ع ــام 1957م ق ــام  Perlmanبدم ــج طريق ــة ح ــل املش ــكلة
 Problem Solvingوعناص ــر م ــن الطريق ــة الوظيفي ــة  Functional Approachيف
كتاب ــة ع ــن دراس ــة احلال ــة االجتماعي ــة  ،Social Caseworkوال ــذي وض ــع في ــه القاع ــدة
األساس ــية لنظري ــة التدخ ــل يف األزم ــات ،ويف ع ــام 1980م ،من ــت وتط ــورت طريق ــة الع ــاج
املوج ــز وأصبح ــت طريق ــة مع ــرف هب ــا وذل ــك م ــن خ ــال املؤمت ــر ال ــدويل ال ــذي رعت ــه مؤسس ــة
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هارف ــرد للصح ــة اجملتمعي ــة يف بوس ــطن ،حي ــث خل ــص املتح ــدث  Herbert Pardesم ــن
املؤسســة الدوليــة للصحــة النفســية العوامــل الــي أدت إىل االهتمــام ابلعــاج القصــر األمــد يف
العوام ــل التالية(:ط ــاش وآخ ــرون ،1428 ،ص .)6
 -1قبول كثري من املختصني املمارسني بفكرة األهداف العالجية احملدودة.
 -2زايدة استخدام املمارسني ألكثر من طريقة عالجية مع احلالة الواحدة.
 -3التطور الكبري الذي حدث يف جمال تصنيف األمراض واالضطراابت النفسية.
وانطالقًــا مم ــا س ــبق واس ــتجابةً لدع ــاوى التجدي ــد ال ــي ين ــادي هب ــا املش ــتغلون يف اخلدم ــة
مجيع ــا إىل
االجتماعي ــة ،فق ــد ظه ــرت العدي ــد م ــن املداخ ــل والنم ــاذج العالجي ــة وال ــي تنتم ــي ً
فصيل ــة الع ــاج القص ــر ،أو الع ــاج حم ــدود الوق ــت  ،Time Limited therapyوم ــن
أحــدث هــذه املداخــل العالجيــة هــو مدخــل العــاج املوجــز الــذي يركــز علــى احلــل Solution
 .Focused Brief Therapyوال ــذي س ــيتم تناول ــه يف الصفح ــات التالي ــة:
 -4-2العالج املوجز الذي يركز على احلل Solution Focused
:Brief Therapy

نشأته:
ظه ــر الع ــاج املوج ــز ا ل ــذي يرك ــز عل ــى ا حل ــل  SFBTيف بدا ي ــة الثمانين ــات
م ــن الق ــرن العش ــرين ،وحتد ي ـ ًـد ا يف الع ــام  ،1982وق ــد كا ن ــت جله ــود de Shazer
 Steveرئي ــس مرك ــز الع ــاج األ س ــري  Brief Family Therapy Centerيف
مدين ــة ميوالك ــي بوال ي ــة ويسكونس ــن وزوجت ــه  .Insoo Kim Bergا ل ــدور األ ب ــرز
يف نش ــأة وتط ــور ه ــذا املد خ ــل ( ( ،)Simon & Berg, 2002س ــتيف دي ش ــا زار
)Steef de Shazer 1940-2005
يُعد  de Shazerمن رواد العالج املوجز الذي يركز على احلل ،وله يف هذا اجملال
العديد من املؤلفات (:)Michael, 2001, p 2
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• أمناط العالج األسري املوجز :هنج النظام اإليكولوجي (.)1982
• مفاتيح احلل يف العالج املوجز (.)1985
• القرائن :حتقيق احللول يف العالج املوجز (.)1988
• وضع الفرق يف العمل (.)1991
• أكثر من املعجزات :يف فن العالج املوجز الذي يركز على احلل .وقد نشر هذا املؤلَف
عام  2007بعد وفاته.
وعل ــى الرغ ــم م ــن أن الع ــاج املوج ــز ا ل ــذي ي ــرك عل ــى ا حل ــل ق ــد ب ــدأ من ــوه يف الع ــام
 1980إال أن مؤلفي ــه ي ــرون أن ظه ــوره احلقيق ــي كان يف ع ــام  1982حينم ــا ب ــدأ
يتبل ــور بن ــاؤه كمدخ ــل نظ ــري مس ــتقل وص ــاحل إلجـ ـراء الدراس ــات التطبيقي ــة والتد ري ــب
(.)de Shazer & Berg, 1997, p. 121

مفهوم العالج الذي يركز على احلل :SFBT

هنــاك عــدة تعريفــات تناولــت العــاج الــذي يركــز علــى احلــل ومجيــع هــذه التعريفــات تتفــق
علــى أنــه منــوذج أو مدخــل عالجــي ينتمــي إىل فصيلــة العــاج القصــر ،Short Therapy
وميتــاز عــن غــره مــن املداخــل العالجيــة بعــدم االســتغراق يف البحــث عــن أســباب املشــكالت
والتوجــه مباشــرة حنــو احللــول املنشــودة .ومــن تلــك التعريفــات مــا يلــي:
تعريف اجلمعية األوروبية للعالج املوجز E.B.T.A. European Brief Therapy
 Associationأبنه :منوذج عالجي صاغه ستيف دي شازار  de Shazerوزمالئه ،يركز

هذا النموذج على حتقيق احللول واألهداف والتغريات بصفة عامة ،وذلك من خالل استخدام
أساليب عالجية منها" :سؤال املعجزة  ،Miracle Questionواملقاييس  ،Scalesوأسئلة
التوافق  "Coping Questionوذلك من خالل استخدام لغة العميل والسعي إىل إجياد
بدل من إضاعة الوقت يف البحث عن أسباب حدوث املشكلة ،وتركز العالقة
احللول ً
بني األخصائي والعميل على احرتام وعدم توجيه اللوم (يف حممد ،2012 ،ص .)360
			
المجلد الثاني عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤1ه /مارس 2020م

27

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

كما يعرفه رشوان والقرين :على أنه :نوع من أنواع العالج 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
أما مسيث ومسيث  ،Smith and Smithفيعرفانه على أنه :منوذج للعالج النفسي
أساسا بوقت الالمشكلة  ،Non Problem Timeإذ ينصب
املبين على احلل ،حيث يهتم ً
بدل من االهتمام
الرتكيز العالجي على االستثناءات وهي األوقات اليت ال تظهر فيها املشكلة ً
ابملشكلة نفسها ،واالهتمام ابلعمل مع تسلسالت احلل احملدد وحتديد األدوات واملصادر اليت
ميلكها العمالء حلل شكاواهم (.)Smith, & Smith, 2006, p208
ويعرفه معهد العالج الذي يركز على احلل Institute For Solution Focused
 Therapyأبن ــه من ــوذج عالج ــي صاغ ــه de Shazer (1940-2005) and Berg
 )(1934-2007وزمالؤهــم يف أواخــر الســبعينات مــن القــرن العش ـرين ،يركــز هــذا النمــوذج

ـدل م ــن الرتكي ــز عل ــى
عل ــى األه ــداف املس ــتقبلية حبثًــا ع ــن الوص ــول للحل ــول املنش ــودة ب ـ ً
املش ــكالت ال ــي دفع ــت ابلعم ــاء لطل ــب املس ــاعدة املهني ــة ،وق ــد مت تطوي ــر ه ــذا النم ــوذج
يف جم ــاالت متع ــددة كالصح ــة العقلي ــة وجم ــال اخلدم ــات الصحي ــة ،ومل يقتص ــر عل ــى ذل ــك
ب ــل امت ــد اس ــتخدامه يف جم ــاالت متع ــددة مث ــل رعاي ــة األطف ــال وخدم ــات العدال ــة اجلنائي ــة
والتعلي ــم والسياس ــة االجتماعي ــة وجرائ ــم العن ــف ،ابعتب ــاره من ــوذج عمل ــي يس ــتهدف حتقي ــق
اهل ــداف بص ــورة واقعي ــة وموج ــزة (حمم ــد ،2012 ،ص .)362

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

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

 التعاون بني األخصائي والعميل يف حتديد املشكلة وصياغة األهداف العالجية هوعامل أساس ،على افرتاض أن العمالء هم أشخاص أسوايء قادرون على املسامهة جبانب
األخصائي يف حتديد احتياجاهتم وأهدافهم العالجية.
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 ع ــدم االس ــتغراق يف البح ــث ع ــن األعـ ـراض املرضي ــة أو العوام ــل ال ــي س ــامهت يفنشــأهتا ،والتوجــه مباشــرة حنــو احللــول املمكنــة الــي قــد تســاهم يف القضــاء علــى املشــكلة
أو التخفي ــف م ــن حدهت ــا أو التكي ــف م ــع إفرازاهت ــا.
 تنفي ــذ امله ــام يف أقص ــر وق ــت ممك ــن حبي ــث يتي ــح لألخصائ ــي أو املع ــاجل الوص ــول إىلأك ــر ق ــدر ممك ــن م ــن العم ــاء.
 م ــن الصع ــب القض ــاء عل ــى املش ــكلة بص ــورة هنائي ــة عل ــى اعتب ــار أن املش ــاكل ق ــدتك ــون ج ــزءا م ــن حي ــاة اإلنس ــان ،فه ــو حي ــاول تطوي ــر مع ـ ٍ
ـان أو ط ــرق جدي ــدة للنظ ــر
ً
إىل املش ــكلة ،وبذل ــك ق ــد يس ــتطيع العم ــاء يف كث ـ ٍر م ــن األحي ــان الوص ــول إىل حل ــول
تناس ــب مش ــكالهتم حينم ــا ترتف ــع لديه ــم ال ــروح املعنوي ــة.
 يعد  SFBTعالج موجه ومباشر حنو اهلدف النهائي الذي تسعى له عملية املساعدة،وهو الوصول ابلعميل إىل التوافق النفسي واالجتماعي مع الذات ومع البيئة احمليطة.
ويذكر ( )Treppe, et. al, n.d, p2أنه بعد ظهور مدخل العالج املوجز الذي
يركز على احلل  SFBTعلى يد  de Shazerقام عدد من الباحثني أمثالBerg &( :

& Miller,1992; de Shazer et al,1986 2006 ;Berg,1994; De jong
 .),Berg 2008; Dolan et alإبجراء العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية على مدى

عاما هبدف تطويره كمدخل للممارسة اإلكلينيكية مع العمالء حىت تبلور
أكثر من عشرين ً
كمدخل العالجي وظهر يف صورته احلالية.
واألمر الذي جتب اإلشارة إليه هو أن أغلب رواد  SFBTإن مل يكن مجيعهم ينتمون
إىل فكر الفلسفة البنائية االجتماعية ،على الرغم من قرهبم إىل الفلسفة املنطقية الوضعية نظراً
الشتقاق أغلب املداخل العالجية من نظرايت علم النفس ،إال أهنم يؤمنون بتأثري العوامل
االجتماعية على الفرد وأتثري السياق االجتماعي على قوى العمالء وواقعهم ،مبا يف ذلك
العواطف واالنفعاالت والعالقات االجتماعية ،مما جعل هؤالء يشككون يف مدى فائدة
املمارسات اليت تقوم على األساليب العالجية التقليدية ،واليت تنتمي إىل العالج النفسي
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طويل األجل الذي يرى أن التغيري يف سلوك األفراد ال بد أن يستغرق وقت أطول يف عمليات
الدراسة والتشخيص وكذلك العالج ،ولكن العالج املوجز الذي يركز على احلل يرى أن هذه
مزاعم وافرتاضات ليست صحيحة ،وأن الفاعلية ليست يف طول املدة اليت يقضيها املمارس
يف عمليات املمارسة ،بل هي يف مدى قدرة املمارس على توجيه مسار احملادثة العالجية
صحيحا واستخدام التقنيات العالجية املناسبة ،واليت من بينها تقنيات العالج املوجز
توجيها
ً
ً
الذي يركز على احلل حسب تصور مؤلفيه (.)Sharry, et al, 2002
وعلى هذا فإن  de Shazerورفاقه اهتموا ابجلوانب اإلجيابية يف حياة العمالء واستثمارها
إىل أقصى حد ممكن ،حىت يستطيعوا التغلب على الصعوابت اليت تعوق أداءهم لوظائفهم
وأدوارهم االجتماعية ،حيث يشري ( Kottler (1997إىل أن  de Shazerبدأ يف مالحظة
التغري الذي حيدث للعمالء بني اجللسات من خالل الرتكيز على األوقات اليت ال حتدث فيها
املشكلة أو اليت ال يتعرض العميل فيها للضغوط وذلك حبثا منه عن احللول املنشودة ،ومن
هنا فإن  SFBTال يركز على املشكلة وال على أعراضها بل إنه يعترب ذلك مضيعة للوقت.
ويؤكد  de Shazerأن املشكلة ال تستمر مع العميل طوال الوقت بل إهنا أتيت وتذهب
تبعا للمؤثرات والعوامل اليت تسبب حدوثها(يف رشوان والقرين ،2004 ،ص .)223
ً
ويصف (رشوان ،2007،ص  )1129العالج الذي يركز على احلل أبنه جاء على
كبريا لدى املمارسني يف
خالف غريه من املداخل العالجية ،فرغم حداثته إال أنه القى صدى ً
جمال العالج النفسي واخلدمة االجتماعية لعدة أسباب ميكن حصرها يف اآليت:
أسلوب عالجيًّا من أحدث األساليب العالجية.
 -1يعترب ً

 -2يستغل كل ما حيضره العميل للعالج وال يستغرق يف املاضي للبحث عن األعراض
املرضية املسببة للمشكلة ونشأهتا بقدر ما يتوجه مباشرة إىل البحث عن احللول.
 -3أنه عالج فعال وموجه حنو اهلدف النهائي مباشرة.
 -4سهولة تطبيقه يف الواقع االجتماعي وتدريب املمارسني عليه.
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 -5يتعامل مع مشكالت احلياة اليومية بفاعلية وال جيهد العمالء أو يستنفذ أوقاهتم يف
جلسات العالج الطويلة.

الفرضيات اليت يقوم عليها العالج الذي يركز على احلل:
حاول عدد من املتهمني مبمارسة مدخل العالج املوجز الذي يركز على احلل أمثال:
( )Simon & Berg, 2002;Berg & Miller, 1992;1987أن حيددوا جمموعة من
الفرضيات اليت يقوم عليها هذا املدخل على النحو التايل:
 -1يع ــد التغ ــر أم ـ ًـرا حتميًّــا ل ــدى كل إنس ــان ،فلي ــس م ــن املنط ــق أن يول ــد اإلنس ــان
عل ــى مس ــة م ــا ويس ــتمر عليه ــا ح ــى املم ــات ،وإن ــه م ــن املس ــلمات البديهي ــة ح ــن
تتع ــرض مفاهي ــم اإلنس ــان لعوام ــل تغي ــر معين ــة ف ــإن ذل ــك التغ ــر م ــن الطبيع ــي أن
ينتق ــل لس ــلوكه وحي ــدث التغي ــر في ــه.
 -2العم ــاء ه ــم الذي ــن حي ــددون أهدافه ــم العالجي ــة وال جي ــب أن تف ــرض تل ــك
األه ــداف عليه ــم م ــن قب ــل املع ــاجل ،وعل ــى ه ــذا جي ــب أن يك ــون الرتكي ــز منصبًّــا عل ــى
ـدل م ــن البح ــث يف العوام ــل ال ــي
مس ــاعدة العم ــاء عل ــى الوص ــول إىل احلل ــول ب ـ ً
ســامهت يف تفاقــم املشــكلة ،واجتــاه املعــاجل حنــو ذلــك األســلوب جيعــل العميــل يتجــاوب
م ــع الع ــاج ومي ّكن ــه م ــن اس ــتثمار قدرات ــه وإمكانيات ــه.
 -3التغريات الصغرية مع االستمرار ميكن أن تؤدي إىل تغريات كبرية .ومعىن ذلك أن
التغيري مهما كان بسيطًا هو اهلدف املنشود والوصول إليه وشعور العميل مبا حيدثه يف
حياته هو لب العالج ،وجيب أن يستمر العمل من خالله حىت يتحقق التغيري الكامل
وهو زوال املشكلة أو على األقل احلد من آاثرها على العميل.
 -4اإلنسان عبارة عن أنساق مرتابطة ،ومعىن ذلك أن على األخصائي املعاجل أن يعمل
على إحداث التغيري يف العديد من جوانب شخصية العميل ،كتغيري األفكار واملعتقدات
والقيم اليت يؤمن هبا العميل وينتج عنها أتثري يف سلوكه.
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 -5ليس ابإلمكان تغيري املاضي ،فاملهم يف هذا النوع من العالج هو الرتكيز على
بدل من إهدار الوقت يف تذكر املاضي.
احلاضر واملستقبل ً
 -6كل شــخص قــد تكــون لديــه املـوارد الالزمــة ملســاعدة نفســه ،ولكــن الذيــن يعانــون
م ــن املش ــكالت تنقصه ــم معرف ــة كيفي ــة اس ــتغالل قدراهت ــم للتغل ــب عل ــى مش ــكالهتم
وتبق ــى ه ــذه مهم ــة اخل ـراء واملتخصص ــن.
 -7كل مشــكلة هلــا اســتثناءات ولــو واحــدة علــى األقــل (هــي األوقــات الــي ال تظهــر
فيه ــا املش ــكلة) ميك ــن حتويله ــا والتعام ــل معه ــا عل ــى أهن ــا حل ــول ممكن ــة للمش ــكلة.
ويــرى مؤسســو هــذا النــوع مــن العــاج أن العمــاء يعتقــدون خطـأً أن املشــكالت الــي
ـوي
يعانــون منهــا مالزمــة هلــم علــى الــدوام بينمــا يف الواقــع أن أتثــر املشــكلة ال يســتمر قـ ًّ
ط ـوال الوقــت ،بــل إنــه قــد يتالشــى مث يعــاود ،وأن املشــكلة تكمــن يف أن العمــاء ال
يالحظ ــون ذل ــك التالش ــي م ــن حياهت ــم ابلق ــدر ال ــذي يش ــعرون ابلتأث ــر م ــى ع ــاودت،
فمالحظــة املمــارس لتلــك االســتثناءات يعتــر اخلطــوة األوىل حنــو الوصــول إىل احللــول
املمكن ــة ملس ــاعدة العمي ــل وتق ــدمي عملي ــة املس ــاعدة.
 -8فردية احلالة ،كل إنسان هو حالة فريدة من نوعها وجيب أن يعامل على هذا األساس.
" -9إذا كان العالج غري فعال ومل حيدث التغيري فال تعاود حماولته مرة اثنية" ،وهنا
على املعاجل أن يبحث عن أسلوب آخر أو حل آخر غري الذي ثبت فشله ،ويف
هذا خروجاً من اإلحباطات اليت قد يشعر هبا العميل واستثارة لقدراته وإمكانياته يف
البحث عن حلول أخرى أكثر فاعلية يف التصدي ملشكلته.
وميك ــن لإلخصائ ــي االجتماع ــي يف الع ــاج ال ــذي يك ــز عل ــى احل ــل أن يس ــتخدم
العدي ــد م ــن الط ــرق واألس ــاليب العالجي ــة ،م ــع أمهي ــة الرتكي ــز عل ــى ش ــخصية العمي ــل
وطريق ــة تفاعل ــه م ــع الس ــياق االجتماع ــي ال ــذي يعي ــش في ــه ك ــون ذل ــك ميك ــن اس ــتغالله
لتطوي ــر حل ــول جدي ــدة ملش ــكالت العم ــاء.
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املبادئ األساسية للعالج املوجز الذي يركز عل احلل :The Basic Tenets

يـَُع ُّد مدخل العالج املوجز الذي يركز على احلل  SFBTكغريه من املداخل النظرية اليت
تستند إىل مبادئ أساسية جيب أن يفهمها األخصائي وميارس عملية املساعدة يف ضوئها،
وقد أشار عدد من الباحثني إىل أهم املبادئ اليت تشكل اإلطار العام هلذا املدخل على النحو
التايل )Burwell & Chen, 2006; Berg & Miller, 1992 ;Kottlor, 1997
رشوان والقرين:)Trepper, et. al, n.d ; 2004 ،
 -1يقوم املبدأ األول :حول الرتكيز على موارد العمالء وف ًقا ملعطياهتم الشخصية والبيئية،
وعلى هذا فاملمارس تقع عليه مسؤولية توجيه العميل حنو ما ميكن حتقيقه والنجاح
بدل من ما ال ميكن حتقيقه والفشل فيه ،ويشري أنصار هذا املبدأ إىل ذلك مبقولة
فيه ً
بدل من حديث
" "Solution talk rather than Problem talkحديث احلل ً
املشكلة" ومعىن ذلك أن عملية العالج جيب أن توجه حنو احلل وكيفية الوصول إليه.
 -2املب ــدأ الث ــاين :يق ــوم عل ــى فك ــرة ك ــرة الثل ــج " "Snow ballمبع ــى أن التغي ــر يب ــدأ
حتم ــا س ــيؤدي إىل تغيـ ـ ٍر أك ــر وص ــوالً إىل اهل ــدف
بس ــيطًا يف حي ــاة العمي ــل ،ولكن ــه ً
النهائ ــي وه ــو التواف ــق النفس ــي واالجتماع ــي.
 -3املبدأ الثالث :يدور حول أمهية االعرتاف أبن لكل عميل قدرات ()Strengths

يستطيع استخدامها للتغلب على ما يواجهه من صعوابت .وعلى هذا جيب على
اكبريا حنو اكتشاف قدرات العميل والرتكيز عليها لزايدة ثقة
املمارس أن يعطي اهتماماً ً
العميل بنفسه وفق قدرته لالعتماد عليها ،وجتنب الرتكيز على مواطن الضعف فيه.
 -4املبــدأ الرابــع :هــو ضــرورة صياغــة أهــداف العميــل بصــورة إجيابيــة Positive goals
ـدل م ــن صياغته ــا بص ــورة س ــلبية  .Negative goalsوم ــن هن ــا كان عل ــى املم ــارس
بـ ً

أن يســاعد العميــل علــى صياغــة أهدافــه بطريقــة إجيابيــة مــن خــال سـؤاله عمــا يــود فعلــه
ولي ــس م ــا ال ي ــود فعل ــه ،حي ــث ثب ــت أن الن ــاس يكتس ــبون الق ــوة والدع ــم املعن ــوي م ــن
خــال إجنــاز األهــداف الــي وضعوهــا حلــل مشــكالهتم الــي يواجهوهنــا.
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 -5املبـدأ اخلامـس :التعامـل مـع العميـل كخبير ،علـى األخصائـي أن يتعامـل مـع
العملاء كخبراء بشـؤون حياهتـم وظروفهـم وإمكانياهتـم ،وحتديـد أهدافهـم واحتياجاهتـم
ورغباتـه التي ال تتعـارض مـع العمليـة العالجيـة ،فيتـم سـؤاهلم عـن مـاذا يقرتحـون مـن
برامج أو نشـاطات ميكن أن ميارسـوهنا للتغلب على مشـكالهتم ،ابإلضافة إىل إمكانية
إشـراكهم يف تفسير بعـض نتائـج سـلوكهم ليصبـح لديهـم تصـور عـن ذلـك السـلوك
وكيفيـة تعديلـه ،مـع احتفـاظ األخصائـي بقيـادة عمليـة املسـاعدة ولكنـه يعطـي العميـل
مسـاحة مـن احلريـة الختيـار األسـاليب التي قـد تسـاهم يف إشـباع احتياجاتـه وتكسـبه
القـدرة علـى مواجهـة املشـكالت التي قـد يتعـرض هلـا يف املسـتقبل.
 -6املبــدأ الســادس :بنــاء التحالــف التعــاوين ،يقــوم هــذا املبــدأ علــى ضــرورة العمــل بــن
األخصائ ــي والعمي ــل بش ــكل تع ــاوين ،ويت ــم التحال ــف التع ــاوين م ــن خ ــال بن ــاء عالق ــة
مهني ــة إجيابي ــة م ــن املقابل ــة أو االجتم ــاع األول ،حي ــث تـَُع ـ ُّـد ه ــذه املقابل ــة ه ــي األه ــم
م ــن ب ــن املقاب ــات يف العملي ــة العالجي ــة كوهن ــا مبثاب ــة خارط ــة الطري ــق للمقاب ــات
التاليــة؛ فمــن خالهلــا يتــم رســم اخلطــوط العريضــة لعمليــة املســاعدة مــن خــال حتديــد
مع ــا وحتدي ــد دور كل ط ــرف يف
أغل ــب امله ــام ال ــي س ــينفذها العم ــاء واألخصائ ــي ً
عملي ــة املس ــاعدة ،كم ــا يت ــم التع ــرف عل ــى وجه ــات نظ ــر العم ــاء جت ــاه مش ــكالهتم
أيض ــا.
والتع ــرف عل ــى قدراهت ــم وإمكاانهت ــم ً

خصائص العالج املوجز الذي يركز على احلل :SFBT

يتفق عدد من املختصني يف جمال العالج املوجز الذي يكز على احلل  SFBTمثل:
()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 للعمالء ومن أهم تلك اخلصائص ما يلي:
 -1ذات أمهي ــة :أن ترك ــز أه ــداف الع ــاج عل ــى املوضوع ــات ذات األمهي ــة البالغ ــة يف
حي ــاة العم ــاء.
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 -2واقعي ــة :أن تك ــون األه ــداف ال ــي حيدده ــا العم ــاء ابالتف ــاق م ــع املع ــاجل أه ــداف
واقعي ــة وقابل ــة للتحقي ــق ضم ــن س ــياق احلي ــاة العام ــة للعم ــاء.
 -3غ ــر ش ــاقة :أال يتطل ــب حتقي ــق األه ــداف عم ـ ًـا ش ــاقًّا ،ك ــون العم ــاء يف بداي ــة
مراح ــل الع ــاج ق ــد ينصرف ــون ع ــن أي أعم ــال حتت ــاج إىل ب ــذل مزي ــداً م ــن اجله ــد.
 -4وســيلة وليــس غايــة :أن تكــون األهــداف وســيلة لتحقيــق غــاايت أكــر وهــو التوافــق
النفســي واالجتماعــي.
 -5حمددة وسلوكية :أن تكون األهداف ملموسة وحمددة وتشتمل على سلوك.
 -6يبدأ العمل بتحديد أهداف صغرية وسهلة التحقيق.
 -7قابل ــة للقي ــاس :أن تك ــون األه ــداف املـ ـراد حتقيقه ــا قابل ــة للقي ــاس حبي ــث ميك ــن
التحق ــق م ــن م ــدى حتقيقه ــا.
 -8حتقيق التوسع املستمر لألهداف :أي أنه يفضل أن يبدأ األخصائي مع العمالء
أبهداف سهلة التحقيق أو قصرية املدى ،وكلما حتققت فيمكن التوسع يف أهداف أخرى.

مهارات األخصائي االجتماعي يف العالج الذي يركز على احلل :SFBT
يـَُعـ ُّـد مدخــل العــاج املوجــز الــذي يركــز علــى احلــل  SFBTخالصــة فكريــة جلهــود عــدد
م ــن ال ــرواد واملختص ــن يف جم ــال ممارس ــة الع ــاج النفس ــي واخلدم ــة االجتماعي ــة اإلكلينيكي ــة،
ولي ــس م ــن ش ــك أن ــه م ــر مبراح ــل متتالي ــة م ــن التطوي ــر والتعدي ــل ح ــى أضح ــى أح ــد املداخ ــل
املتقدمــة يف جمــال املمارســة املهنيــة ،وال بــد لألخصائــي الــذي ميــارس العمــل مــن خــال هــذا
املدخ ــل أن يتمت ــع مبجموع ــة م ــن اخلصائ ــص والصف ــات وامله ــارات اخلاص ــة يف عالقت ــه م ــع
العم ــاء ،وال ــي حدده ــا كل م ــن (Aguilera & Messick, 1986؛ رشـ ـوان والق ــرين،
2004؛  )Trepper, et. al, n.dفيم ــا يل ــي:
 -1التعاطف واملشاركة الوجدانية ( )empathyوفيها يظهر اهتمام املعاجل ابلعميل من
خالل فهمه ملشكلته وتقديره ملشاعره واملعاانة اليت يشعر هبا.
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 -2االستعداد ملناقشة كل شيء وأي شيء يود العميل مناقشته Readiness to
 ،discuss everythingولكن هذا األمر ال يعين ابلضرورة أن املعاجل يستطيع أن

يعاجل كل مشكالت العميل أو أن لديه إجابة لكل سؤال أو استفسار يطرحه العميل،
بل يعين أن املعاجل لديه استعداد لبذل اجلهد يف حماولة مساعدة العمالء.

اتح ــا م ــن
 -3اهل ــدوء ورابط ــة اجل ــأش ( )Composureوتع ــي أن يك ــون املع ــاجل مر ً
عالقت ــه ابلعمي ــل بغ ــض النظ ــر ع ــن اعتقادات ــه وآراءه الش ــخصية ،وبغ ــض النظ ــر ع ــن
الفـ ـوارق االجتماعي ــة أو االقتصادي ــة أو العرقي ــة أو غريه ــا .فالعمي ــل يف هناي ــة املط ــاف
ـادرا علــى الرتكيــز يف كل
إنســان جيــب احرتامــه واالهتمــام بــه ،واهلــدوء هنــا جيعــل املعــاجل قـ ً
م ــا يقول ــه أو يش ــعر ب ــه العمي ــل.
 -4التش ــجيع ( :)encouragementاإلمي ــان الكام ــل أبن ل ــكل عمي ــل ق ــدرات
وإمكاني ــات يس ــتطيع اس ــتثمارها إىل أقص ــى ح ــد م ــن أج ــل التغل ــب عل ــى املش ــكالت
ال ــي تع ــوق تكيف ــه النفس ــي واالجتماع ــي ،وقي ــام األخصائ ــي االجتماع ــي بتش ــجيع
العمي ــل عل ــى حتم ــل املس ــؤولية يكس ــب األخ ــر الثق ــة بذات ــه وبقدرات ــه كم ــا أن ذل ــك
يس ــهل عملي ــة تق ــدمي املس ــاعدة.
 -5اهلدفية ( :)Purposefulnessوتعين أن يكون األخصائي االجتماعي هادفًا يف
عمله ،فلكل نشاط يقوم به هدف وغاية يسعى إىل حتقيقها وختدم مصاحل عمالءه ،كما
جيب عليه أن يسعى إىل توضيح ذلك للعمالء الذين يتعامل معهم ،فكلما كانت تلك
األهداف واضحة لدى األخصائي والعميل كلما كان ذلك أدعى ألن تصبح عملية
املساعدة أكثر كفاءة وفاعلية.
تقنيات العالج املوجز الذي يركز على احلل :SFBT Techniques
يق ــوم ه ــذا املدخ ــل عل ــى ع ــدد م ــن التقني ــات العالجي ــة ،وال ــي تعتم ــد عل ــى مه ــارات
األخصائــي االجتماعــي وعلــى مــدى اســتجابة العمــاء أثنــاء عمليــة املســاعدة ،وميكــن ذكرهــا
عل ــى النح ــو الت ــايل ;Kottler,1997 ;de Shazer, 1988( :رشـ ـوان ،والق ــرين2004 ،؛
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)Macdonald, 2011

إعادة التشكيل :Reframing
وهو أسلوب يستخدم من أجل مساعدة العمالء على تفهم مواقفهم وصياغة أهدافهم
العالجية ،ويعين إعادة صياغة مفاهيم العميل غري املنطقية لتكون أكثر واقعية ومنطقية.

السؤال املعجزة :Miracle Question
يهــدف "الس ـؤال املعجــزة" إىل تشــجع التفكــر اإلبداعــي واستكشــاف ردود أفعــال
العمــاء الــي حتــدث بعفويــة وتلقائيــة ،فقــد حتــدد إمكانيــات العمــاء ونقــاط القــوة لديهــم،
وميكــن أخذهــا يف االعتبــار كوســيلة مســاعدة لألخصائــي حنــو وضــع اخلطــط العالجيــة مــن
خــال إتبــاع أمنــاط مــن األســاليب العالجيــة البســيطة الــي ميكــن للعمــاء تنفيذهــا بــكل يســر.
ويقــدم ( de Shazer (1988صيغــة هلــذا التكتيــك علــى النحــو التــايل:
األخصائ ــي :ختي ــل أن ــك قم ــت م ــن الن ــوم يف الصب ــاح وق ــد انته ــت املش ــكلة ال ــي
تواجه ــك .م ــا ال ــذي ميك ــن أن يتغ ــر يف حيات ــك؟ م ــن خ ــال إجاب ــة العمي ــل ح ــول ه ــذا
االف ـراض ميك ــن لألخصائ ــي االجتماع ــي أن يبح ــث ع ــن احلل ــول وف ًق ــا مل ــا يراه ــا العمي ــل مث
يق ــوم مبناقش ــة العمي ــل ح ــول إمكاني ــة تطبي ــق تل ــك احلل ــول.
ـدل
وقــد اقــرح القــرين ( )2004أن يســمى سـؤال احللــم ( )Dream Questionبـ ً
م ــن س ـؤال املعج ــزة ،ليتواف ــق ذل ــك م ــع املعطي ــات اإلس ــامية ويك ــون أدع ــى للقب ــول ل ــدى
األف ـراد يف اجملتمعــات اإلســامية.

أسئلة "ماذا بعد؟" :What else questions
إن اهل ــدف م ــن ه ــذه األس ــئلة أو ه ــذه الفني ــة ه ــو زايدة وتعزي ــز فرص ــة العم ــاء يف أن
جيــدوا احللــول املمكنــة للمشــكالت الــي يواجهوهنــا .ويفيــد يف مثــل هــذا التكنيــك نــوع األســئلة
املفتوحــة الــي مــن شــأهنا أن حتــرك مهــارات العصــف الذهــي لــدى العميــل.
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خريطة العقل (:)Mind mapping
إن هذا التكتيك (الفنية) العالجي ما هو إال رسم خريطة لألفكار اليت تقود وتوجه
العمالء وتصبغ سلوكهم ومشاعرهم ،ولكي يستخدمه األخصائي االجتماعي فعليه أن يتعرف
ئيسا يف التأثري على
على الكلمات أو األفكار أو املهام اليت يؤمن هبا العميل ومتثل ً
عامل ر ً
سلوكه مث يعمل على تصحيحها ،ومن أفضل األساليب لتصحيح األفكار اخلاطئة لدى
العمالء هو التشكيك يف نتائجها من خالل األدلة اليت تعرض السلوك اخلاطئ للعميل ،بعد
صغريا وتعزيز ذلك السلوك
ذلك يقوم األخصائي ابستدعاء سلوك العميل اإلجيايب مهما كان ً
يف حياة العميل ومطالبته بعمل املزيد منه ،فإن هذا السلوك سوف يعمل مبثابة خارطة إجيابية
تقود العميل وترشده إىل الوصول إىل النجاح يف العملية العالجية وفيما حيقق أهدافها.

توجيه النجاح (:)Cheer Leading
يوص ــف ه ــذا التكتي ــك أبن ــه مس ــاندة وتش ــجيع جن ــاح العمي ــل م ــن خ ــال إمس ــاع
العميــل كلمــات املــدح والثنــاء .فالعمــاء حيبــون مــن يثــي علــى مــا يقدمــون أو مــا يقومــون
بــه مــن أفعــال ،حيــث إن ذلــك مينحهــم الثقــة ابلنفــس ويعتــر مبثابــة الوقــود الــذي يدفعهــم
للمش ــاركة الفاعل ــة يف عملي ــة املس ــاعدة.
وميكن لألخصائي أن يظهر هذا التكنيك من خالل:
 -1رفع مستوى الصدق أثناء احلوار لريي العميل كيف أن عملية املساعدة تتقدم.
 -2التعب ــر للعمي ــل ع ــن الس ــرور عندم ــا يق ــوم العمي ــل مبحاول ــة ج ــادة للوص ــول إىل
ح ــل للمش ــكلة.
 -3إظه ــار اإلعج ــاب مب ــا يقدم ــه العمي ــل م ــن تفك ــر بن ــاء ورش ــيد وانض ــج يف
املش ــكلة ال ــي يواجهه ــا.
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املقياس :Scaling
هذا التكتيك أو الفنية هتدف إىل مراقبة التحسن الذي يطرأ على احلالة من مقابلة إىل
أخرى أثناء العملية العالجية ،ويتم ذلك من خالل الطلب من العميل أن حيدد أين يرى نفسه
على مقياس يبدأ من "صفر إىل  ،"10حبيث يعين الصفر أنه ال يوجد تقدم أو حتسن يف حل
رقما بني طريف
املشكلة ،بينما يعين رقم  10أن املشكلة انتهت ً
متاما ،فعندما خيتار العميل ً
املقياس يطلب منه األخصائي أن يفسر سبب اختياره هلذا الرقم ،مع مالحظة التغريات 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.
فمثل عندما خيتار العميل يف املقابلة األوىل صفر ويف املقابلة الثانية خيتار الرقم  4يتم
ً
سؤاله عما حدث من تقدم وما هي األفعال واملهام اليت قام هبا يف مواجهة املشكلة اليت
بعضا من تلك األفعال اليت سامهت يف عملية التغيري يطالبه
يعاين منها ،وعندما يذكر العميل ً
وصول إىل األهداف العالجية.
األخصائي ابالستمرار يف فعل ذلك حىت تستمر حالة التغيري ً

أنواع العمالء يف العالج الذي يركز على احلل:
يق ــدم ( )de Shazer, 1988تصنيفـ ـاً للعم ــاء يف الع ــاج املوج ــز ال ــذي يرك ــز
عل ــى احل ــل  SFBTوف ًق ــا لن ــوع املش ــكلة ولطبيع ــة تصوراهت ــم وموق ــف كل عمي ــل م ــن
مش ــكلته عل ــى النح ــو الت ــايل:
 -1العمي ــل الزائ ــر ( )Visitorوه ــو العمي ــل ال ــذي ال يرغ ــب يف أن يك ــون ج ــزءًا أو
مش ــارًكا يف عملي ــة الع ــاج ،ولي ــس لدي ــه ش ــكوى واضح ــة ابلنس ــبة ل ــه وال يفع ــل ش ــيئاً
جتــاه املشــكلة الــي يعــاين منهــا ،ومثــال ذلــك الطالــب الــذي يرغــم علــى مقابلــة املرشــد
الط ــايب م ــن قب ــل مدي ــر املدرس ــة.
 -2العمي ــل كث ــر الش ــكوى ( )Complainantوه ــو العمي ــل ال ــذي يع ــرف بوج ــود
املش ــكلة وأتثريه ــا علي ــه ،وم ــع ذل ــك فه ــو غ ــر ق ــادر أو غ ــر راغ ــب يف عم ــل أي ش ــيء
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ملواجهته ــا أو التص ــدي هل ــا ،وأغل ــب العم ــاء ه ــم م ــن ه ــذا الن ــوع ويعت ــرون أنفس ــهم
ضح ــااي للمش ــكالت ولي ــس هل ــم دور يف وقوعه ــا عليه ــم.
 -3العميل الزبون ( )Customerوهو العميل الذي يعرتف بوجود املشكلة ويرغب
يف حلها ولديه الدافع واالستعداد الكامل للتعاون مع األخصائي االجتماعي
ملواجهة مشكلته ،ويؤمن أبمهية اجلهود الشخصية اليت يتوجب عليه بذهلا للوصول
إىل حتقيق األهداف.
وعل ــى غـ ـرار ذل ــك يق ــدم كل م ــن (Murphy, 1997؛ ورشـ ـوان والق ــرين)2004 ،
ـددا مــن املهــارات الــي قــد يوظفهــا األخصائــي االجتماعــي يف التعامــل مــع كل نــوع مــن
عـ ً
العم ــاء كم ــا تتض ــح يف اجل ــدول الت ــايل:
اجلدول التايل :يبني أنواع العمالء وف ًقا لتصنيفهم يف العالج املوجز الذي يركز على احلل
نوع العميل

العميل الزائر

الوصف

املهارات

االمتناع عن االقرتاحات اليت تتضمن أفعال.
ال يدرك املشكلة وي راها مرتبطة
تقدير املوقف ووجهة النظر اليت يتبناها العميل.
بشخص آخر.
مدح اجلوانب اإلجيابية يف موقفه.
مرغما.
أييت إىل العالج ً
ليس لديه التزام يف العملية العالجية .نقاش العميل يف املشكلة واألهداف بطريقة
ذات معىن.
انقش مع العميل مواضيع حمببة مثل هواايته.

االمتناع عن االقرتاحات اليت تتضمن أفعال.
يعــرف ابملشــكلة وأتثريهــا ولكــن ال
استمع وقدم املديح.
يرغــب يف التعــاون حللهــا.
يرى نفســه عاجزا عن حل مشــاكله .قدم أسئلة وتوجيهات أبسلوب غري مباشر.
ً
العميل كثري الشكوى يــرى أن مســؤولية حــل مشــاكله تقــع حاول مع العميل الوصول إىل حلول عن
طريق الوصف الذهين.
علــى غريه.
اجعل العميل يتأمل يف واقعه ويالحظ
األحداث اليت تدور حوله.
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نوع العميل

العميل الزبون

الوصف

املهارات

اقرتح مهام تتضمن أفعال.
يعرتف بوجود املشكلة ويرغب يف اكتشف واستخدم األفكار اليت حيضرها
العميل معه أثناء املقابلة.
حلها.
عنصر فاعل يف عملية املساعدة .االتصال ابلعميل واطالعه على التقدم
الذي حصل.
حاول أن جتعل العميل متصالً بعملية
املساعدة ومشارًكا يف كل مهامها.

نقالً عن ( رشوان والقرين.)2004 ،

تقييم العالج املوجز الذي يركز على احلل:
رغ ــم تع ــدد املس ــميات ال ــي أطلق ــت ح ــول الع ــاج املوج ــز ال ــذي يرك ــز عل ــى احل ــل
 SFBTإال أن خصائصــه حتــدد أنــه مدخــل نظــري ،حيــث حيمــل يف جوهــره خطــة عمــل
ميك ــن للمم ــارس امله ــي أن يتبعه ــا يف التعام ــل م ــع احل ــاالت ،ويُع ــد -ب ــا ش ــك -أح ــد
املداخ ــل العالجي ــة احلديث ــة واملس ــتخدمة يف الع ــاج النفس ــي واخلدم ــة االجتماعي ــة ،وعل ــى
الرغــم مــن نــدرة الدراســات العربيــة الــي اســتخدمت هــذا املدخــل علــى حــد علــم الباحثــان،
أن الدراس ــات األجنبي ــة وخصوص ـاً يف أمري ــكا وأورواب أثبت ــت إجيابيت ــه وإمكاني ــة اس ــتخدامه
مــع أنـواع متعــددة مــن املشــكالت كمشــكالت ســوء التوافــق األســري واملشــكالت الســلوكية
للمراهق ــن واألح ــداث املنحرف ــن وصعوب ــة أتقل ــم املوظف ــن يف م ــكان العم ــل ومش ــكالت
كب ــار الس ــن وح ــى م ــع مش ــكالت الصح ــة العقلي ــة.
وخيتلــف  SFBTعــن غــره مــن املداخــل التقليديــة يف نـواح كثــرة ،فهــو مدخــل ميارســه
األخصائــي االجتماعــي علــى أســاس زايدة الثقــة يف العميــل ،والتقليــل مــن الرتكيــز علــى
ـدل مــن ذلــك علــى نقــاط القــوة لــدى العمــاء
إخفاقــات املاضــي أو املشــاكل الســابقة ،ويركــز بـ ً
وجناحاهتــم الســابقة إلميانــه الراســخ بقــدرة العمــاء علــى التخطيــط وحتقيــق مــا هــو أفضــل
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ابلنســبة هلــم ،وحيــاول تعزيــز جانــب اإلجنــاز لديهــم للمحافظــة علــى التقــدم يف حتقيــق األهــداف
اإلجيابيــة ( .)McCollum, 2006وتشــر العديــد مــن الدراســات مثــلGermain, :
;& Palamara, 2006 ; de Shazer & Berg, 1997; de shazer, 1988

خصوصــا يف
إىل أنــه قــد حقــق جناحــات فعليــة علــى مســتوى املمارســة املهنيــة مــع العمــاء
ً
الــدول الغربيــة ،وميكــن القــول أن التجــارب الــي أجريــت حــول هــذا املدخــل كشــفت أنــه مــن
املداخــل العالجيــة ذات اخلــط الواضــح يف عمليــة التدخــل ،فهــو يســاعد األخصائــي املمــارس
علــى تســجيل مجيــع خطـوات املمارســة مــع العمــاء وااللتـزام ابملنهجيــة العلميــة والــي غالبًــا مــا
عمومــا ويف
تكــون احللقــة املفقــودة يف ممارســات األخصائيــن االجتماعيــن يف الــدول العربيــة ً
اجملتمــع الســعودي علــى وجــه اخلصــوص.
ظ ابهتم ــام الباحث ــن وال املمارس ــن يف ال ــدول
إال أن ــه عل ــى الرغ ــم م ــن ذل ــك مل حيـ ـ َ
العربي ــة إىل عه ــد قري ــب -حس ــب عل ــم الباحث ــن -مل تت ــم ترمجت ــه للعربي ــة قب ــل ع ــام 2004
حينمــا كتــب فيــه رشـوان والقــرين ( )2004مقـ ًـال نشــر يف أحــد املؤلفــات .ومل جتــر عليــه أي
دراس ــات عربي ــة تطبيقي ــة قب ــل الدراس ــة ال ــي ق ــام هب ــا رش ـوان ( )2007م ــع ط ــاب اجلامع ــة
هب ــدف حتقي ــق املس ــاندة االجتماعي ــة ،وق ــد أظه ــرت نتائ ــج إجيابي ــة.
ويشري القرين ورشوان ( )2004إىل أنه على الرغم من النجاحات املتوالية اليت تزخ
هبا أدبيات العالج النفسي حول كفاءة وفاعلية هذا املدخل يف التعامل مع املشكالت
اإلنسانية ،إال أن تعميم تلك النجاحات يف اجملتمعات اإلنسانية ومع خمتلف الثقافات ال
أمرا حيتاج إىل الكثري من الدراسات والبحوث امليدانية ،فاملشكالت اإلنسانية ليست
يزال ً
دائما متماثلة أو متطابقة ،كما وأن العمالء يتمايزون يف قدراهتم الذاتية وخيتلفون يف
مدخل عالجيًّا تفاؤليًّا إىل حد املبالغة،
بيئاهتم ،ومن هنا يتوجه النقد إىل  SFBTيف كونه
ً
فهو ينظر إىل العميل على أنه ميلك من القدرات واإلمكانيات ما يؤهله للتغلب على
الصعوابت اليت تواجهه ،ويف هذا نوع من التفاؤل املفرط وجتاهل للفروق الفردية بني الناس،
فالعمالء ليسوا يف مستوى واحد من القدرات الصحية والنفسية واالجتماعية وابلتايل فمن
املنطقي أن خيتلفوا يف مستوى استجاابهتم وردود أفعاهلم.
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ـرا عل ــى البح ــث ع ــن
وم ــن النق ــد ال ــذي يوج ــه ً
أيض ــا هل ــذا املدخ ــل أن ــه يعتم ــد كث ـ ً
االســتثناءات (األوقــات الــي ال تظهــر فيهــا املشــكلة) ودفــع العميــل حنــو مالحظتهــا وإدامــة
فرتاهتــا ،ويف هــذا هــروب مــن مواجهــة املشــكلة وحماولــة للتوافــق معهــا ومــع أتثرياهتــا كمــا وأن
ذل ــك جيع ــل العمي ــل يق ــف موقف ــا س ــلبيًّا منه ــا.
املقرتحات:
 مبا أن هذا املدخل العالجي من املداخل احلديثة واملهمة يف ممارســة مهنة االجتماعيةحســب مــا أثبتتــه الدراســات األجنبيــة ،وأن الدراســات العربيــة الــي أجريــت حولــه -حســب
علــم الباحثــن غــر كافيــة للحكــم عليــه أو الكشــف عــن جوانــب القــوة والضعــف فيــه -فإنــه
حباجــة إىل العديــد مــن الدراســات العربيــة النظريــة منهــا والتطبيقيــة والنشــر العلمــي للتأكــد مــن
مــدى جــدواه ومالءمتــه للتطبيــق يف اجملتمعــات العربيــة.
 حيتاج هذا املدخل إىل اختبار فاعليته يف عملية التدخل يف جماالت متعددة منجماالت املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية وعلى عينات ومتغريات خمتلفة.
 تدريب اإلخصائيني االجتماعيني املمارسني على استخدام فنيات SFBTخصوصا
ً
وأنه يتمتع بدرجة ال أبس هبا من التنظيم يف مفاهيمه وفرضياته ومبادئه ،كما أنه يساعد
األخصائي االجتماعي على االلتزام ابملنهجية العلمية أثناء املمارسة وتسجيل اخلطوات اليت
اتبعها يف عمله ،وهذا النوع من التدخل مي ّكن من بناء قاعدة معرفية علمية تسهل على
املمارسني اآلخرين إعادة استخدام التدخل املهين بنفس اخلطوات مع عمالء آخرين.

 -5-2الدراسات السابقة:
متهيــد:

فيما يلي سيتم تناول بعض الدراسات اليت أجريت حول الدافعية واإلجناز ،وسوف
يتم الرتكز على الدراسات شبه التجريبية حسب ما يتوفر منها ،ابإلضافة إىل تناول بعض
الدراسات اليت أجريت يف جمال األحداث اجلاحنني ،للوقوف على العديد من مشكالهتم اليت
يعانوهنا وكيف ميكن التعامل مع هذه املشكالت من خالل طرق اخلدمة االجتماعية املختلفة.
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دراسات شبه جتريبية تناولت تنمية الدافعية (دراسات عامة)
مـن أهـم الدراسـات شـبه التجريبيـة التي أجريـت للتحقـق مـن أثـر برانمـج تدريبي يف تنميـة
دافعيـة اإلجنـاز والتحصيـل الدراسـي لـدى الطلبـة بطيئـي التعلـم ،وهـل خيتلـف أثـر التدريـب يف
تنميـة دافعيـة اإلجنـاز ويف التحصيـل الدراسـي ابختلاف اجلنـس ،والصـف ،والتفاعـل بينهمـا؟
دراسـة الرفـوع وآخريـن(2004م) التي أجريـت علـى عينـة جتريبيـة تكونـت مـن( )20طالبًـا
وطالبـة ،مـن طلاب املـدارس احلكوميـة األساسـية ابألردن ،وقـد اسـتخدم الباحثـون برانمـج
تدريبي لتنميـة دافعيـة اإلجنـاز ،وقـد بينـت نتائـج البحـث مـن خلال املقارنـة بين القيـاس القبلـي
والبعـدي لدرجـات العينـة أن للربانمـج التدريبي فعاليـة واضحـة يف تنميـة دافعيـة اإلجنـاز لـدى
الطلبة بطيئي التعلم ،ويف مسـتوى حتصيلهم الدراسـي ،كما أن فعالية الربانمج التدرييب مل تتأثر
مبتغير جنـس الطالـب ،وصفـه الدراسـي ،والتفاعـل بينهمـا.
كما قامت أبو احلسـن (2007م) بدراسـة هدفت إىل اختبار العالقة بني أحد النماذج
الرتكيبيـة التوليفيـة يف عمليـة التدريس(،منـوذج رحلـة التدريـس) وبين عـدة متغيرات اتبعـة مـن
بينهـا الدافعيـة للتعلـم ،وقامـت الباحثـة بتوزيـع عينـة حبثهـا إىل جمموعتين 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 ( )0,05يف مقيـاس
الدافعيـة للتعلـم بين طالبـات اجملموعتين التجريبيـة والضابطـة لصـاحل اجملموعـة التجريبيـة التي
درسـت وفق منوذج رحلة التدريس ،وقد تعود هذه الفروق -حسـب رأي الباحثة -إىل طبيعة
املهـام التعليميـة التي مت تقدميهـا للطالبـات يف كل حـدث مـن أحـداث منـوذج رحلـة التدريـس،
حيـث كان هلـا األثـر األكبر يف تنميـة دافعيـة الطالبـات للتعلـم.
وللكش ــف ع ــن أث ــر التفاع ــل ب ــن ن ــوع املكاف ــأة (لفض ــي ،م ــادي) وتقدي ــر ال ــذات يف
الدافعيــة الذاتيــة ،أجــرى الش ـريف(2009م) دراســة اســتخدم فيهــا برانمــج تدريــي مت تطبيقــه
علــى عينــة مكونــة مــن  84تلمي ـ ًذا مــن تالميــذ الصــف اخلامــس االبتدائــي ،ت ـراوح أعمارهــم
عامــا ،وكان عــدد جلســات الربانمــج مخــس عشــرة جلســة تدريبيــة اســتغرق
مــا بــن ً 12-11
تنفيذهــا مخســة أســابيع بواقــع ثــاث جلســات أســبوعيًّا ،وقــد اشــتمل الربانمــج التدريــي علــى
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عــدد مــن امل ـواد التدريبيــة منهــا:
 اختالفات حمددة بني شكلني. املتاهات ابستخدام مناذج هندسية. التوصل إىل كلمة السر. الرسم احلر أبقالم خمتلفة. لغز لتكوين كلمات من الصور.. .إخل.وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية دالة إحصائيًّا بني نوع املكافأة وتقدير
الذات ودرجة أتثريمها يف الدافعية الذاتية.

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

دراسات تناولت جمال ألحداث اجلاحنني:
كثــرة هــي الدراســات الــي 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 الــي هدفــت إىل اختبــار العالقــة بــن متغرييــن ،مســتقل وميثــل
تدخـ ًـا مهنيًّــا بقصــد إحــداث تغيــر يف متغــر اتبــع ميثــل مشــكلة مــا يعانيهــا األحــداث اجلاحنــن،
ومبعــى آخــر ســيتم الرتكيــز علــى الدراســات شــبه التجريبيــة الــي أجريــت يف جمــال اخلدمــة
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االجتماعيــة علــى األحــداث اجلاحنــن الرتباطهــا مبوضــوع البحــث احلــايل.
ومن تلك الدراسات دراسة أجراها علي(2004م) هدفت الختبار أتثري برانمج
مقرتح يف خدمة اجلماعة على حتقيق التكيف االجتماعي لألحداث اجلاحنني ،وأجريت
الدراسة على مركز رعاية األحداث مبدينة عيسى التابع لوزارة الداخلية مبملكة البحرين،
وتكونت عينة الدراسة من ( )30حد ًث ترتاوح أعمارهم بني( )15 -13سنة ،وقد مضى
على إيداعهم يف مركز رعاية األحداث مدة ال تقل عن ستة أشهر ،ومت تقسيم عينة البحث
إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية بواقع ( )15حد ًث لكل جمموعة ،وقام الباحث إبدخال املتغري
املستقل (الربانمج العالجي املقرتح) على اجملموعة التجريبية دون الضابطة ،وأظهرت نتائج
القياس البعدي وجود فروق جوهرية بني متوسطات درجات أعضاء اجلماعتني التجريبية
والضابطة عند مستوى داللة معنوية( )0,01مما يدل على أن التدخل املهين ابستخدام
الربانمج املقرتح ذو فاعلية يف حتقيق التكيف االجتماعي لألحداث اجلاحنني.
وهل ــدف معرف ــة أث ــر حتس ــن البن ــاء املع ــريف لتحلي ــل املواق ــف يف إع ــادة ترتي ــب منظوم ــة
القي ــم ل ــدى املراهق ــن اجلاحن ــن ،ق ــام البس ــطامي (2008م) بتطبي ــق دراس ــة عل ــى جمموع ــة
م ــن املراهق ــن اجلاحن ــن يف األردن ،وبل ــغ ع ــدد عين ــة الدراس ــة ( )120ح ــداثً م ــن الذك ــور
واإلانث ،مت تقس ــيمهم إىل جمموعت ــن :جتريبي ــة وضابط ــة ضم ــت كل جمموعة60ح ــد ًث،
واش ــتملت الدراس ــة عل ــى مقي ــاس لتحدي ــد القي ــم وبرانم ــج تدري ــي لتحس ــن البن ــاء املع ــريف
ألف ـراد الدراس ــة ،وبع ــد معاجل ــة نتائ ــج الدراس ــة إحصائيًّــا أظه ــرت االختب ــارات وج ــود ف ــروق
ذات دالل ــة إحصائي ــة يف إع ــادة ترتي ــب منظوم ــة القي ــم ل ــدى املراهق ــن اجلاحن ــن الذي ــن
خضع ـوا للربانم ــج ،مقارن ــة أبف ـراد اجملموع ــة الضابط ــة الذي ــن مل يتلق ـوا الربانم ــج التدري ــي ،مم ــا
يؤكــد إمكانيــة تدريــب املراهقــن اجلاحنــن علــى تعديــل أبنيتهــم املعرفيــة ملســاعدهتم يف إعــادة
فه ــم وإدراك القي ــم وابلت ــايل إع ــادة ترتي ــب منظوم ــة القي ــم لديه ــم.
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دراسات يف العالج الذي يركز على احلل :SFBT
من خالل املسح األديب لتقصي الدراسات اليت أجريت ابستخدام العالج الذي يركز
على احلل توفر لدى الباحثني دراستان إحدامها دراسة وليام ( William (2002اليت
أجراها كأطروحة للحصول على درجة الدكتوراه ،وكانت الدراسة هتدف إىل تقييم فائدة
وفعالية العالج الذي يركز على احلل يف زايدة التحصيل األكادميي والتقليل من نسبة الغياب
لدى عينة من طالب املرحلة املتوسطة والثانوية ،وقد تكونت عينة البحث من ( )52طالبًا
مت توزيعهم إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية ابلتساوي ،ومت تطبيق فنيات العالج الذي يركز على
احلل على اجملموعة التجريبية بواقع ( )8جلسات ،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 طالب اجملموعة التجريبية قد أحرزوا درجات عالية يف
املقاييس االجتماعية واألكادميية يف فرتات ما بعد العالج وفرتة الستة أسابيع من املتابعة.
ودراسة رشوان (2007م) ،اليت أجريت على جمموعة من طالب كلية العلوم االجتماعية
جبامعة أم القراء هبدف حتديد العالقة بني التدخل املهين ابستخدام مدخل العالج املوجز
 SFBTوحتقيق املساندة االجتماعية للطالب ،وقد تكونت عينة البحث من ( )16طالبًا،
قام الباحث إبدخال املتغري املستقل ( )SFBTعلى عينة البحث ملدة فصل دراسي ،واعتمد
يف معرفة التغري الذي حيدثه على املتغري التابع (حتقيق املساندة االجتماعية) على القياس القبلي
والبعدي وقد أظهرت النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بني ممارسة العالج الذي يركز على
احلل وحتقيق املساندة االجتماعية لطالب اجلامعة لصاحل القياس البعدي.

التعليق على الدراسات السابقة وما توصلت إليه:
من خالل التمعن يف الدراسات السابقة جند أهنا توصلت مجيعها إىل نتائج إجيابية
حول إمكانية تنمية الدافعية للتعلم ،فمن خالل هذه الدراسات يتضح أن تنمية الدافعية
أمر ممكن احلدوث بدرجات عالية جدًّا ،وهذا يعزز من قبول فرض البحث أبن إمكانية
تنمية الدافعية للتعلم واردة بدرجات كبرية لدى عينة البحث احلالية.
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تناول ــت دراس ــة ولي ــام (  William (2002تقيي ــم فائ ــدة وفعالي ــة الع ــاج ال ــذي
يركــز علــى احلــل يف زايدة التحصيــل األكادميــي والتقليــل مــن نســبة الغيــاب لــدى عينــة مــن
ط ــاب املرحل ــة املتوس ــطة والثانوي ــة ،وأظه ــرت النتائ ــج أن هنال ــك دالئ ــل إحصائي ــة عل ــى
فوائ ــد وفعالي ــة املدخ ــل املس ــتخدم ابملقارن ــة م ــع نتائ ــج القي ــاس القبل ــي ،مم ــا يع ــزز فرص ــة
إجـ ـراء ه ــذا البح ــث للتع ــرف عل ــى م ــدى فاعلي ــة ه ــذا املدخ ــل يف تنمي ــة متغ ــر الدافعي ــة
ل ــدى عين ــات أخ ــرى ويف بيئ ــات خمتلف ــة.
الدراسات اليت تناولت جمال األحداث اجلاحنني مل تتطرق إىل التدخل ابستخدام
العالج الذي يركز على احلل مع األحداث اجلاحنني ،ومل يكن من بينها ما يهتم بتنمية
الدافعية للتعلم لدى األحداث اجلاحنني ،وابلتايل مل تظهر فاعلية الربامج املستخدمة مع
هؤالء ،ومل يتأكد الدور الفعلي لألخصائي االجتماعي املمارس هلذه الربامج يف مؤسساتنا
االجتماعية رغم أمهيتها ،حيث إنه من املمكن أن تقود مثل هذه الربامج تلك الفئة إىل
أمر ابلغ
إصالح سلوكهم والعودة هبم للتوافق مع احلياة يف احمليط االجتماعي السوي ،وهو ٌ
األمهية ،ومن الضروري أن هتتم به البحوث والدراسات التقوميية والتجريبية لزايدة فاعلية
وكفاءة العاملني ابملؤسسات االجتماعية ،وكذلك تطوير الربامج واألنشطة اليت متارس
داخل هذه املؤسسات لتصبح أكثر فاعلية وقدرة على التأثري يف سلوك األحداث اجلاحنني
وإعادة تشكيل سلوكهم ،ليعودوا أعضاء صاحلني انفعني ألنفسهم وجمتمعهم.
وخنل ــص م ــن خ ــال ع ــرض الدراس ــات الس ــابقة إىل العناص ــر التالي ــة ال ــي ت ــرر
احلاج ــة للدراس ــة احلالي ــة:
 ع ــدم وج ــود الدراس ــات ال ــي تناول ــت تصمي ــم برانم ــج عالج ــي ابس ــتخدام الع ــاجال ــذي يرك ــز عل ــى احل ــل م ــع األح ــداث اجلاحن ــن يف إط ــار البيئ ــة الس ــعودية  -حس ــب
عل ــم الباحث ــن.
 أيمل الباحثان أن تكون الدراسة احلالية إضافة جديدة للدراسات اليت تعتمد علىتصميم برانمج عالجي يف ظل نقص مثل هذه الدراسات يف مؤسساتنا االجتماعية.
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 االســتفادة مــن الدراســات الســابقة بضــرورة اســتخدام الربامــج العالجيــة يف اخلدمــةاالجتماعيــة ملاهلــا مــن فعاليــة يف حتقيــق التغـرات املطلوبــة يف العمــاء ،كمــا تســاهم مثــل
هــذه الربامــج يف حتقيــق تكيفهــم وتدعيــم مشــاركاهتم والتغيــر يف ســلوكياهتم ،وألن فلســفة
اخلدمــة االجتماعيــة جتعــل منهــا اســتثمارات ال حــدود لعائدهــا.
 ومــن انحيــة أخــرى فــإن الدراســة احلاليــة تعــرض تصميــم الربانمــج املســتخدم فيهــابــدءاً مــن خطـوات إعــداده إىل طريقــة إجرائــه ،وأيمــل الباحثــان أن يكــون ذلــك مبثابــة
الدلي ــل اإلرش ــادي ال ــذي ميك ــن للباحث ــن والعامل ــن يف جم ــال األح ــداث اجلاحن ــن
والط ــاب عموم ــا اس ــتخدامه واالس ــتفادة من ــه.

اإلجراءات املنهجية:
 -1-3منهج البحث وإجراءاته:
منهج البحث:
مت اســتخدام املنهــج شــبه التجريــي الــذي اســتهدف اختبــار العالقــة بــن متغرييــن ،متغــر
مس ــتقل وميثل ــه (الع ــاج املوج ــز ال ــذي يرك ــز عل ــى احل ــل) ،ومتغ ــر اتب ــع وه ــو (الدافعي ــة للتعل ــم
لــدى األحــداث اجلاحنــن) فقــد كان هــذا البحــث مبــي علــى أســاس تصميــم برانمــج عالجــي
ابس ــتخدام فني ــات الع ــاج ال ــذي يرك ــز عل ــى احل ــل ،ملعرف ــة ج ــدوى ه ــذا املدخ ــل يف تنمي ــة
الدافعيــة للتعلــم لــدى األحــداث اجلاحنــن الذيــن يعانــون مــن ضعــف الدافعيــة للتعلــم ،والشــكل
التــايل يوضــح التصميــم التجريــي املتبــع يف هــذا البحــث.

تصميم الربانمج:
اتبع الباحثان التصميم التايل للربانمج:
قياســا قبليًّــا يكــون لعينــي البحث(التجريبيــة والضابطــة) ،حيــث ينتــج عنــه مســتوى
ً -1
معــا.
قاعــدي هلمــا ً
 -2برانمج التدخل ،ويكون مع اجملموعة التجريبية دون الضابطة.
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بعدي ويكون بعد انتهاء الربانمج مباشرة للمجموعتني (التجريبية والضابطة).
قياسا ًّ
ً -3

وبنــاءً علــى ذلــك فــإن أنســب التصاميــم التجريبيــة هلــذه الدراســة هــو تصميــم بقيــاس قبلــي
وبعــدي جملموعتــن إحدامهــا جتريبيــة واألخــرى ضابطــة.
()Pre-test. Post-Test:- Control Experimental Group Design
والشكل رقم ( )3التايل :يوضح ذلك التصميم املتبع يف البحث احلايل
اختيار العينة

اجملموعة

اختيار قبلي

متغري مستقل

اختيار بعدي

ع

ت

خ1

x

خ2

ع

ض

خ1

صفر

خ2

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

خ :1اختبار قبلي.
ض :اجملموعة الضابطة.

صفر :عدم دخول متغري مستقل.
× :دخول متغري مستقل.

خ :2اختبار بعدي.

جمتمع البحث:
مب ــا أن ه ــذا البح ــث يس ــتهدف التأك ــد م ــن فاعلي ــة الع ــاج املوج ــز ال ــذي يرك ــز عل ــى
احلــل يف تنميــة الدافعيــة للتعلــم لــدى األحــداث اجلاحنــن مــن (الطــاب) ،فــإن جمتمــع البحــث
يشــتمل علــى مجيــع الطــاب الذيــن يعانــون مــن ضعــف الدافعيــة للتعلــم مــن األحــداث اجلاحنــن
املودعــن بــدار املالحظــة االجتماعيــة ابل ـرايض.

عينة البحث:
مت اختيــار عينــة البحــث مــن بــن الطــاب ضعيفــي الدافعيــة للتعلــم مــن األحــداث اجلاحنــن
املودعــن يف دار املالحظــة االجتماعيــة ابل ـرايض واملنتظمــن يف الدراســة ملرحلــي املتوســطة
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والثانويــة ،والذيــن صــدر حبقهــم حكــم قضائــي مــن قاضــي األحــداث يضمــن بقائهــم يف الــدار
فــرة تنفيــذ الربانمــج العالجــي ،وكانــت أعمارهــم تـراوح بــن ( )18-15ســنة .وضمــت العينــة
عــدد( )16حــداثً مت تقســيمهم بطريقــة عشـوائية إىل جمموعتــن بواقــع ( )8أحــداث للمجموعــة
التجريبيــة ،و( )8أحــداث للمجموعــة الضابطــة.

طريقة اختيار العينة:
اختيارا عشوائيًّا
مرت طريقة اختيار عينة البحث بعدة مراحل؛ فلم يكن ذلك االختيار
ً
نظرا لعدم إمكانية االختيار
اختيارا
كما هو معمول به يف أغلب البحوث ،بل كان
ًّ
ً
قصدي ً
العشوائي يف بداية البحث ،حيث إنه ال بد من توفر معايري معينة يف عينة البحث ،وتتضح
طريقة اختيار العينة من خالل اخلطوات التالية:
اخلطوة األوىل:
وضــع الباحثــان شــروطًا ومعايــر ال بــد مــن توافرهــا يف العينــة ليتســى اختيــار العينــة بدقــة
قــدر اإلمــكان ،وهــذه الشــروط واملعايــر هــي:
 أن تكون العينة من األحداث منخفضي الدافعية للتعلم. أن تكون عينة البحث ضمن طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية. أن يتوف ــر التجان ــس أبك ــر ق ــدر ممك ــن ب ــن أفـ ـراد عين ــة البح ــث م ــن حي ــث تق ــارباملس ــتوى العم ــري ،والتعليم ــي ،واالقتص ــادي ،واالجتماع ــي ،والثق ــايف.
 أن تك ــون العين ــة م ــن األح ــداث املنتظم ــن يف الدراس ــة قب ــل دخوهل ــم لل ــدار وأثن ــاءوجوده ــم فيه ــا.
 أن تك ــون عين ــة البح ــث م ــن األح ــداث الذي ــن التحقـ ـوا ابلدراس ــة داخ ــل ال ــدار م ــنبداي ــة الفص ــل الدراس ــي األول للع ــام الدراس ــي 1432 -1431هــ .لتت ــم االس ــتعانة
بدرجاهتــم يف االختبــارات الشــهرية كأحــد معايــر حتديــد درجــة التغــر الــذي حيــدث بعــد
إدخ ــال املتغ ــر املس ــتقل (.)SFBT
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 أن تكون عينة البحث من األحداث املضمون بقائهم داخل الدار طيلة فرتة التجربة.اخلطوة الثانية:
مت حتديــد عينــة قوامهــا ( )32حــد ًث مــن األحــداث الذيــن توفــرت فيهــم الشــروط واملعايــر
ال ــي مت حتديده ــا مس ــبقاً ،وق ــام الباحث ــان بتطبي ــق مقي ــاس الدافعي ــة للتعل ــم ،وبع ــد ذل ــك ق ــام
الباحث ــان حبس ــاب درج ــات املبحوث ــن ومت اختي ــار ( )16مف ــردةً ميثل ــون األح ــداث الذي ــن
حصل ـوا علــى أقــل درجــة يف املقيــاس ،حيــث يفيــد املقيــاس أنــه كلمــا اخنفضــت الدرجــة كلمــا
دل ذل ــك عل ــى اخنف ــاض الدافعي ــة ل ــدى املبح ــوث والعك ــس.
اخلطوة الثالثة:
مت توزيع العينة بطريقة عشوائية إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية بواقع ( )8أحداث لكل
جمموعة ،والباحثان قدر اإلمكان على متاثل عينيت البحث بدرجة كبرية من حيث املراحل
الدراسية ،واألعمار ،والدرجة الكلية لدافعية التعلم قبل إدخال املتغري املستقل(برانمج التدخل
نظرا لكون هذه املتغريات قد تكون هي األهم دون غريها من العوامل ذات التأثري
العالجي)ً ،
احملدود على إحداث التغيري 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 ( )4( ،)3( ،)2التالية تبني مدى متاثل اجملموعتني التجريبية والضابطة من حيث
املراحل الدراسية ،واألعمار ،ودرجة الدافعية قبل إدخال الربانمج العالجي.
جدول ( :)2التوزيع التكرار حسب املرحلة الدراسية للمجموعات التجريبية والضابطة
اجملموعة
التجريبية

الضابطة

املرحلة الدراسية
املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية
اجملموع
املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية
اجملموع

التكرار
2
6
8
4
4
8

النسبة
%25
%75
%100
%50
%50
%100

اجلدول رقم ( :)2يبني التوزيع التكراري ملفردات عينة البحث يف اجملموعتني التجريبية والضابطة وفقاً للمرحلة الدراسية
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جدول ( :)3متوسط العمر لدى عينيت البحث التجريبية والضابطة
اجملموعة

املتوسط

اإلحنراف املعياري

التجريبية

16,63

1.06

الضابطة

16,25

0.89

اجلدول رقم ( )3أعاله يوضح املتوسط العمري لعينيت البحث اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة

وللتأكد من عدم وجود تباين واضح يف مستوى الدافعية للتعلم لدى عينيت البحث
التجريبية والضابطة يف القياس القبلي مت إجراء اختبار "ت" للعينات املستقلة Independent
 ،Sample T-testوقد أظهرت نتائج هذا االختبار املوضحة يف اجلدول رقم ( )4أدانه
أنه ال توجد فروق يف مستوى الدافعية للتعلم لدى عينيت البحث اجملموعة التجريبية واجملموعة
الضابطة من خالل القياس القبلي ،حيث بلغت قيمة "ت"  1.340وهي ذات داللة على
مستوى أكرب من ( ، )0.05وميكن القول إن القياس القبلي يؤكد على متاثل اجملموعتني
التجريبية والضابطة إىل ٍّ
حد ما يف مستوى الدافعية للتعلم.
جدول ( :)4نتائج اختبار «ت» للعينات املستقلة للفروق يف اجملموعة التجريبية
والضابطة يف االختبار القبلي
االختبار اجملموعة العدد املتوسط االحنراف املعياري قيمة "ت"
الدافعية

التجريبية

8

123,88

10,24

الضابطة

8

121,00

10,32

1.340

الداللة اإلحصائية P

0.202

يوضح اجلدول رقم ( )4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الدافعية للتعلم يف االختبار القبلي

بع ــد بتطبي ــق اخلط ـوات الس ــابقة أصب ــح الباح ــث مطمئنً ــا لتماث ــل جمموع ــي البح ــث مل ــا
ســيرتتب علــى هــذا التماثــل مــن ســهولة يف حتديــد التغــر الــذي ســيطرأ علــى اجملوعــة التجريبيــة
يف القيــاس البعــدي جـراء إدخــال املتغــر املســتقل ،مث قــام الباحــث ابالجتمــاع وعقــد مقابــات
أوليــة مــع األحداث(اجملموعــة التجريبيــة) مــن خــال اجللســات الفرديــة واجلماعيــة وإطــاع كل
واح ــد منه ــم عل ــى الغ ــرض م ــن الربانم ــج وكيفي ــة تطبيق ــه ،دون التع ــرض للمجموع ــة الضابط ــة
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حرصــا مــن الباحــث علــى عــدم شــعورهم ابلتمييــز بينهــم وبــن اجملموعــة التجريبيــة مــن
وذلــك ً
حيــث تقــدمي العــاج جملموعــة دون أخــرى ،ومت اســتبعاد ( )3أحــداث مــن اجملموعــة التجريبيــة
نظ ـراً النســحاهبم مــن الربانمــج بســبب خروجهــم.

 -2-3أدوات البحث:
مقياس الدافعية للتعلم:
اطل ــع الباحث ــان عل ــى ع ــدد م ــن الدراس ــات واملقايي ــس الس ــابقة ال ــي صمم ــت لقي ــاس
الدافعي ــة للتعل ــم واإلجن ــاز ومنه ــا (الس ــامرائي واهليازع ــي 1988م ،احلام ــد2004م ،أب ــو
احلس ــن2007م ،دس ــوقي2008م) ،وكان م ــن أكث ــر ه ــذه املقايي ــس مناس ــبة هل ــذا البح ــث
ه ــو مقي ــاس الس ــامرائي ،واهليازع ــي(1988م) لقي ــاس الداف ــع اإلجن ــازي الدراس ــي ،وق ــد ق ــام
ـادا عل ــى ه ــذا املقي ــاس بتصمي ــم مقي ــاس حبثه ــم احل ــايل وتقنين ــه عل ــى البيئ ــة
الباحث ــان اعتم ـ ً
الســعودية ،وكان املقيــاس يعتمــد علــى التقديــر الــذايت مت تصميمــه علــى طريقــة ليكــرت ،ويف
هــذا النــوع مــن املقاييــس يقــدم للمبحــوث قائمــة تشــتمل علــى عبــارات أو فقـرات ،ويطلــب
من ــه إب ــداء موافقت ــه بدرج ــات متفاوت ــة تعك ــس ش ــدة دافعيت ــه ،إذ يوج ــد أم ــام كل عب ــارة
عــدد مــن بدائــل االســتجابة تبــدأ بتأييــد اتم وتنتهــي مبعارضــة شــديدة ،وعلــى املبحــوث أن
يس ــتجيب ل ــكل عب ــارة م ــن عب ــارات املقي ــاس بوض ــع عالم ــة ت ــدل عل ــى تفضيل ــه ألح ــدى
بدائــل االســتجابة ،وبذلــك تكــون درجــة املبحــوث الكليــة علــى املقيــاس هــي جممــوع األوزان
التقديري ــة ال ــي حص ــل عليه ــا يف مجي ــع عب ــارات املقي ــاس.
ومن مث قام الباحثان بعرض املقياس على عدد من احملكمني يف قسم اخلدمة االجتماعية
وعلم االجتماع وعلم النفس ابلكلية وأبدو وجهات نظرهم حوله ،إضافة إىل تطبيق املقياس
على عينة استطالعية للتأكد من مدى وضوح العبارات للمبحوثني ليظهر املقياس بصورته
النهائية ،وفيما يلي توضيح لوصف للمقياس واملراحل اليت مر هبا.
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وصف املقياس:
يتكون املقياس من جزئني مها:
اجلزء األول :البياانت األولية وتشتمل على:
االس ــم:ـ ـ العمر:ـ ـ ـ املرحل ــة الدراس ــية :ـ ـ إمج ــايل دخ ــل األس ــرة :ـ ـ الوض ــع األس ــري:ـ ـ ـ
تعليــم الوالدين:ـ ـ ـ مهنــة الوالدين:ـ ـ ـ ـ اســم احلــي الســكين:ـ ـ نــوع الســكن :ـ ـ ـ ملكيــة املســكن :ـ ـ
اجل ــزء الث ــاين :ويض ــم عب ــارات املقي ــاس البال ــغ عدده ــا يف بداي ــة األم ــر( )52عب ــارًة ،مث
ج ــاءت بع ــد التعدي ــل ( )49عب ــارة ،وتق ــاس كل عب ــارة مبقي ــاس مخاس ــي ،تس ــتغرق لإلجاب ــة
عليه ــا ب ــن  25 -20دقيق ــة تقريبـ ـاً ،ويت ــم تصحي ــح املقي ــاس ابجت ــاه درج ــة الدافعي ــة للتعل ــم
حيــث يفيــد ذلــك أنــه كلمــا اخنفضــت الدرجــة كلمــا دل ذلــك علــى اخنفــاض الدافعيــة لــدى
املبح ــوث والعك ــس صحي ــح .ه ــذا وتك ــون الدرج ــات الس ــتجابة املبح ــوث عل ــى كل عب ــارة
حس ــب اجتاهه ــا س ــلبيًّا أو إجيابيًّــا عل ــى النح ــو الت ــايل:
جدول رقم ( :)5وزن درجات االستجابة على عبارات املقياس حسب اجتاهها
العبارات املوجبة

العبارات السالبة

موافق بشدة

=()5

موافق بشدة

=()1

موافق

=()4

موافق

=()2

موافق بدرجة أقل

=()3

موافق بدرجة أقل

=()3

غري موافق

=()2

غري موافق

=()4

غري موافق بشدة

=()1

غري موافق بشدة

=()5
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صدق وثبات املقياس بعد التعديل:
أول :صدق املقياس:
ً
أ .الصدق الظاهري:
يق ــوم ه ــذا الن ــوع م ــن الص ــدق عل ــى فك ــرة م ــدى مناس ــبة االس ــتبيان مل ــا يقي ــس ومل ــن
يطب ــق عليه ــم ،أو ه ــو :عين ــة حم ــددة وكافي ــة م ــن حمت ــوى حم ــدد م ــن حق ــل أو جمتم ــع مع ــن،
وه ــو وج ــه أو مؤش ــر م ــن مؤش ـرات ص ــدق احملتوى،وغالبًــا م ــا يق ــرر ذل ــك بع ــرض االس ــتبيان
عل ــى جمموع ــة م ــن احملكم ــن م ــن ذوي االختص ــاص واخل ــرة للقي ــام بتحكيم ــه ،وذل ــك بع ــد
أن يطل ــع ه ــؤالء احملكم ــون عل ــى عن ـوان الدراس ــة ،وتس ــاؤالهتا ،وأهدافه ــا ،فيب ــدي احملكم ــون
آراءه ــم ومالحظاهت ــم ح ــول االس ــتفتاء وفقرات ــه م ــن حي ــث م ــدى مالءم ــة الفق ـرات ملوض ــوع
الدراســة ،وصدقهــا يف الكشــف عــن املعلومــات املرغوبــة للدراســة ،وكذلــك مــن حيــث ترابــط
الفقـ ـرات ،وم ــدى وضوحه ــا وس ــامة صياغته ــا ،واقـ ـراح ط ــرق حتس ــينها ابإلش ــارة ابحل ــذف
أو البق ــاء ،أو تعدي ــل العب ــارات ،والنظ ــر يف ت ــدرج املقي ــاس وم ــدى مالئمت ــه وغ ــر ذل ــك مم ــا
يرونــه مناســباً .وبنــاءً علــى آراء احملكمــن ومالحظاهتــم والتعديــل وفقهــا ،يتوصــل الباح ــثان إىل
ص ــدق املقي ــاس وأن ــه صاحل ـاً للتطبي ــق بع ــد أخ ــذ ش ــكله النهائ ــي.
ب .العينة االستطالعية:
بعد التأكد من الصدق الظاهري للمقياس قام الباحثان حبساب صدق االتساق الداخلي
من خالل تطبيقه على عينة استطالعية قوامها ( )20حد ًث من طالب املرحلتني املتوسطة
والثانوية بدار املالحظة االجتماعية ابلرايض وذلك بقصد التعرف على مدى مالءمة العبارات
ودقتها ووضوحها ،وملعرفة مدى صالحية املقياس لقياس أهداف البحث.

اثنيًا :ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ

للتأكد من ثبات املقياس بعد تعديله مت بتطبيقه على عينة مستقلة ممثلة جملتمع البحث
قوامها ( )15مفردة من األحداث اجلاحنني املودعني يف دار املالحظة االجتماعية ابلرايض،
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واستخدم ملعرفة الثبات طريقة ألفاكرونباخ (( ،)Cronbach›s Alpha (αوقد أظهرت نتائج
االختبار أن درجة املقياس هي ( )0,82ألفا كرونباخ ،وهي درجة مرتفعة وميكن االطمئنان هلا،
واجلدول التايل يوضح حتليل الثبات  Reliability analysisملقياس البحث:
جدول رقم ( :)6معامل ثبات أداة البحث ابستخدام ألفا كرونباخ
املقياس

العينة

عدد العبارات

معامل الثبات ألفا

الدافعية للتعلم

15

49

0.821

يتض ــح م ــن اجل ــدول رق ــم ( )6أن معام ــل ثب ــات املقي ــاس مرتف ــع إحصائيًّــا مم ــا يش ــر إىل
ثب ــات النتائ ــج ال ــي ميك ــن أن تس ــفر عنه ــا ه ــذه االس ــتبانة ،ونس ــتخلص مم ــا س ــبق أن أداة
القي ــاس (االس ــتبانة) ،صادق ــة يف قي ــاس م ــا وضع ــت لقياس ــه ،كم ــا أهن ــا اثبت ــة بدرج ــة جي ــدة
ج ــدًّا ،مم ــا يؤهله ــا لتك ــون أداة قي ــاس مناس ــبة وفاعل ــة هل ــذا البح ــث.

استمارة تقومي الربانمج
عب ــارة ع ــن اس ــتمارة اس ــتبيان مبس ــطة مت إعداده ــا م ــن قِب ــل الباحث ــن لتقيي ــم الربانم ــج
مــن وجهــة نظــر الطــاب (األحــداث) بعــد هنايــة اجللســات العالجيــة هبــدف الوقــوف علــى
مــدى حتقيــق جلســات الربانمــج ألهدافــه ،وحتتــوي هــذه االســتمارة علــى( )10أســئلة يشــتمل
كل سـؤال علــى خياريــن (نعــم)( ،ال) ويطلــب مــن كل طالــب اإلجابــة علــى األســئلة بوضــع
عالم ــة ( )xأم ــام اخلي ــار ال ــذي ي ــرى أن ــه يعك ــس وجه ــة نظ ــره ،ت ــوزع ه ــذه اإلس ــتمارة عل ــى
الطــاب يف اجللســة األخــرة مــن الربانمــج هبــدف تقــومي مــدى فعاليتــه يف إحــداث التغي ـرات
املطلوب ــة م ــن وجه ــة نظ ــر املبحوث ــن ،وم ــن مث يت ــم حت ــول البي ــاانت الكيفي ــة ال ــي مت احلص ــول
عليه ــا ع ــن طري ــق ه ــذه األداة إىل بي ــاانت كمي ــة ليس ــهل تفس ــرها.
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 -3-3برانمج التدخل العالجي(من إعداد الباحثَني):

أول :مت تن ــاول مصطل ــح (الط ــاب) يف أغل ــب احل ــاالت لك ــون عين ــة البح ــث م ــن
ً
الط ــاب فعـ ـاً ،وك ــذا مصطل ــح األح ــداث اجلاحن ــن ق ــد ينظ ــر ل ــه الط ــاب عل ــى أن ــه ن ــوع
م ــن الوصــم هلــم ،حي ــث إن ــه ســيتم اطالعهــم عل ــى مصطلح ــات الربانمــج مــن خ ــال الع ــرض
البصــري أثنــاء اجللســات ،وكذلــك مــن خــال الواجبــات الــي يتــم تكليفهــم هبــا ،فقــد حــرص
الباحثــان علــى عــدم اســتخدام املصطلحــات الــي قــد تشــعرهم ابلتمييــز أو الدونيــة ،أو تصفهــم
ابجملرمــن أو املنحرفــن ،ملــا لذلــك مــن أتثـرات ســلبية عليهــم يف تكويــن العالقــة املهنيــة والثقــة
يف الباحث ــان واجلدي ــة يف العم ــل معه ــم خ ــال ف ــرة الربانم ــج.
أمــا برانمــج التدخــل العالجــي فقــد اعتمــد الباحثــان يف تصميمــه علــى نتائــج الدراســات
خصوصــا الدراســات الــي أجريــت يف جمــال العــاج اإلكلينيكــي
الســابقة ومــا انتهــت إليــه،
ً
يف اخلدمــة االجتماعيــة وعلــم النفــس ،ابإلضافــة إىل اخلــرة العمليــة مــع األحــداث اجلاحنــن،
كمــا أن هــذا الربانمــج مؤســس علــى سلســلة مــن اخلطـوات وف ًقــا ملفاهيــم وفنيــات ومهــارات
العــاج الــذي يركــز علــى احلــل  ،SFBTعلــى النحــو التــايل:

أ -املفاهيم واملسلمات:
 عمل الباحثان على توجيه اهتمام الطالب للرتكيز على احلاضر وما ميكن حدوثهمستقبل ،مع االبتعاد عن التطرق إىل املاضي الذي ال فائدة منه أو البحث فيه.
ً
 الرتكيز على ما ميكن حتقيقه وفقاً ملعطيات شخصيات املبحوثني (الطالب) ،وكذلكمعطيات البيئة احمليطة ،وتوجيه الطالب حنو حتقيق األهداف املتاحة.
 االهتمام بكل ما حيضره الطالب من أفكار أو وسائل تساعد على حتقيق التغري اإلجيايب. االهتمــام مبشــاركة الطــاب يف حتديــد األهــداف العالجيــة املـراد حتقيقهــا مــن عمليــةالتدخــل ،وعــدم قيــام الباحــث بوضــع تلــك األهــداف مبفــرده أو فرضهــا علــى الطــاب
دون مشــاركتهم فيهــا واقتناعهــم هبــا.
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صغريا ولزوم األساليب اليت ميكن أن حتدث
 االهتمام ابلتغري الذي حيدث مهما كان ًذلك التغري وتوضيحه للطالب 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 للتغلبعلى الصعوابت اليت حتول دون حتقيق التغري اإلجيايب ،والعمل على اكتشاف تلك
القدرات واإلمكاانت من خالل تكليف كل طالب ببعض الواجبات واملهام اليت ميكن أن
يقوم هبا داخل املدرسة وخارجها ،لزايدة ثقته يف نفسه ودفعه حنو حتقيق التغيري املطلوب.
 مس ــاعدة الط ــاب عل ــى صياغ ــة أه ــداف عملي ــة التدخ ــل بطريق ــة إجيابي ــة وجتن ــبالصياغــات الســلبية ،ويعــي ذلــك أن تكــون الربامــج املرحليــة الــي ينفذهــا الطــاب توافــق
رغباهت ــم اإلجيابي ــة وح ــل مش ــكالهتم ويري ــدون تنفيذه ــا فع ـ ًـا ،وأال يكونـ ـوا جمربي ــن عل ــى
تنفيذهــا ،ألن مــن مســلمات العــاج الــذي يركــز علــى احلــل أن العمــاء يكتســبون القــوة
م ــن خ ــال إجن ــاز األه ــداف ال ــي وضعوه ــا حل ــل مش ــكالهتم ال ــي يواجهوهن ــا.

ب -فنيات العالج الذي يركز على احلل مثل:
اســتخدم الباحثــان يف عمليــة التدخــل العالجــي مــع املبحوثــن (الطــاب) مجيــع فنيــات
وتقني ــات الع ــاج ال ــذي يرك ــز عل ــى احل ــل واملتمثل ــة يف ( :إع ــادة التش ــكيل /الس ـؤال املعج ــزة
(س ـؤال احلل ــم) /أس ــئلة م ــاذا بع ــد /خريط ــة العق ــل /توجي ــه النج ــاح /املقي ــاس) .وق ــد اس ــتخدم
كل تكني ــك عل ــى ح ــده كم ــا س ــيتم توضي ــح ذل ــك الح ًق ــا.

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
التعبريية /مهارات االستجابة /مهارات الرتكيز /مهارات تشجيع أعضاء اجلماعة على التفاعل).
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وقد عمد الباحثان إىل مساعدة الطالب على حتديد األهداف والربامج العالجية
واحملافظة على تركيزهم يف إجنازها ،وفيما يلي عرض ملا اشتمل عليه الربانمج:

أول :اإلطـار النـظري لربنــامج التدخل ويشـتمل علـى:
ً
 -1أهداف الربانمج:
أ  -اهلدف العام:
يهــدف الربانمــج إىل تنميــة الدافعيــة للتعلــم لــدى األحــداث اجلاحنــن مــن خــال تقنيــات
العــاج الــذي يركــز علــى احلــل.

ب -األهداف املرحلية:
وضــع الباحثــان عــدة خط ـوات تنفيذيــة تســاعد يف حتقيــق األهــداف املرحليــة للربانمــج،
وتتمثــل هــذه اخلط ـوات فيمــا يلــي:
أ -شرح الربانمج للمبحوثني واهلدف املراد من هذا العمل وهو تنمية الدافعية للتعلم
بقصد زايدة درجات التحصيل األكادميي وتعديل بعض املفاهيم والسلوكيات اخلاطئة
املتعلقة بطرق التعلم ونتائج التعليم.
ب -التعاقد الشفوي بني الباحثني وبني املبحوثني(الطالب) من حيث إبداء آرائهم
معا وفق اإلمكانيات املتاحة للوصول إىل اهلدف املراد حتقيقه
ابملوافقة واالستعداد للعمل ً
قدر اإلمكان.
ج -االتفاق على مواعيد اجللسات العالجية واليت تتمثل يف جلستني كل أسبوع ترتاوح
املدة بني ( )60 - 45دقيقة لكل جلسة ،وتكون اجللسات يف الفرتة املسائية نظراً
الرتباط املبحوثني ابلدراسة يف الفرتة الصباحية.
د -تكوين العالقة املهنية العالجية بني الباحثني واملبحوثني.
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هــ -االتف ــاق عل ــى مب ــدأ املش ــاركة ب ــن الطرف ــن ،يف مجي ــع الوس ــائل ال ــي م ــن ش ــأهنا
حتقي ــق أه ــداف التدخ ــل امله ــي.
وقد مت العمل لتحقيق األهداف املرحلية على النحو التايل:
 -1التعرف على انطباعات الطالب جتاه التعليم وتصحيح مفاهيمهم اخلاطئة حوله
واليت يتمثل بعضها يف :عدم جدوى التعليم ،ال ميكن للذين حيملون مؤهالت علمية
جهدا ووقتًا
عالية احلصول على فرص وظيفية أكثر من غري املتعلمني .التعليم يتطلب ً
طويل ،فقد يتقدم اإلنسان يف العمر وهو مل حيصل على ما يريد...إخل.
انتظارا ً
و ً
 -2حتسني مهارات التفكري والتعلم ،واستشراف املستقبل من خالل:
أ -التبصري وزايدة الوعي أبمهية التعليم وما حيدثه من تغيري يف أساليب التفكري والتعلم
اليت ينتج عنها حدوث تغري يف السلوك.
ب -احلديث عن التعليم وتوضيح إجيابياته.
ج -تشــجيع االســتماع واإلنصــات واملناقشــة الفعالــة بــن الباحــث مــن جهــة والطــاب
مــن جهــة ،وبــن الطــاب وبعضهــم البعــض.
د -ربــط املهــام التعليميــة حباجــات واهتمامــات الطــاب وإقناعهــم أبمهيتهــا يف حياهتــم
اليوميــة والشــخصية.
هــ -حــث الطــاب للرتكيــز علــى اجلوانــب التطبيقيــة يف حمتــوى التعلــم وطرقــه وعــدم قصــر
االهتمــام علــى اجلوانــب النظريــة فقــط.
و -تش ــجيع الط ــاب عل ــى وض ــع أه ــداف مرحلي ــة (أس ــبوعية مث ـ ًـا) ذات صل ــة
ابلتحصي ــل الدراس ــي.
ز -تنميــة االعتـزاز والثقــة ابلنفــس والقــدرات ،وكذلــك املهــارات واالجتاهــات الشــخصية
والس ــلوك االجتماع ــي اإلجي ــايب م ــن أج ــل مس ــاعدة الط ــاب يف الرتكي ــز عل ــى اجلوان ــب
			
المجلد الثاني عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤1ه /مارس 2020م

61

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

الــي يرغبــون التحســن فيهــا.
ح -تعزيز بعض املفاهيم اإلجيابية لدى الطالب مثل « :ميكنكم حتقيق أشياء عظيمه
إذا عملتم على حتقيق األهداف خطوة خطوة.
 -3معرفة أسباب غياب الطالب عن احلصص الدراسية ،وحماولة زايدة معدالت حضورهم
ابلتعاون مع املعلمني من خالل النصح واإلرشاد والتوجيه وتدعيم السلوكيات اإلجيابية
ابملكافئات املعنوية واملادية.
 -4إعطاء الطالب الفرصة للحديث والتعبري عن مشاعرهم بقصد التعرف على طرق
التفكري اخلاطئة وكيفية جتنبها مستقبالً.
 -5استثارة دافعية الطالب للتعلم وحثهم وتشجيعهم ابستخدام أساليب النمذجة من
خالل عرض بعض سري النماذج اإلجيابية من الواقع االجتماعي.

 -2طرق حتقيق األهداف:
مت العم ــل لتحقي ــق أه ــداف التدخ ــل العالج ــي م ــن خ ــال تطبي ــق الربانم ــج يف ص ــورة
جمموع ــة جلس ــات طب ًق ــا لفردي ــة كل حال ــة بصف ــة خاص ــة واجلماع ــة بصف ــة عام ــة.

 -3مصـادر الربانمـج
اعتمد الباحثان يف تصميم الربانمج على عدة مصادر منها:
 اإلطار النظري للعالج الذي يركز على احلل .SFBT االستفادة من بعض التصميمات العالجية يف اخلدمة االجتماعية اإلكلينيكية ،وعلمالنفس اإلكلينيكي.
 االستفادة من الرسائل العلمية والدراسات السابقة اليت أجريت يف اخلدمة االجتماعيةاإلكلينيكية ،وعلم النفس.
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 -4حتكيم الربنــامج:
متَّ ع ــرض الربانم ــج عل ــى ع ــدد م ــن احملكم ــن م ــن األس ــاتذة املتخصص ــن يف اخلدم ــة
االجتماعي ــة وعل ــم النف ــس ،وكذل ــك عرض ــه عل ــى مدي ــر دار املالحظ ــة االجتماعي ــة ورئي ــس
وخصوص ــا اجلان ــب املي ــداين
األقس ــام الداخلي ــة بصفتهم ــا م ــن املتخصص ــن يف ه ــذا اجلان ــب
ً
العمل ــي ،وذل ــك هب ــدف معرف ــة اس ــتيفاء األس ــس العالجي ــة العام ــة للربانم ــج ،واأله ــداف ال ــي
يس ــعى إىل حتقيقه ــا ،واإلجـ ـراءات ال ــي ميك ــن أن حتق ــق ه ــذه األه ــداف ،وملناس ــبته وإب ــداء
مالحظاهتــم وتعديالهتــم ،ومــدى صالحيتــه لتغطيــة كافــة اجلوانــب األساســية لعمليــة التدخــل،
واتفقـ ـوا عل ــى صالحي ــة الربانم ــج م ــن انحي ــة الش ــكل وحمت ــوى اجللس ــات .كم ــا اتفقـ ـوا عل ــى
إضاف ــة بع ــض النق ــاط ال ــي جي ــب توفره ــا يف الربانم ــج مث ــل:
 -1أن حي ــدد الباحث ــان ل ــكل فني ــة أو تكني ــك م ــن التكني ــكات العالجي ــة ال ــي
يتضمنه ــا النم ــوذج العالج ــي زمنً ــا حم ــدد ًاكأن يك ــون جلس ــة أو جلس ــتني قب ــل
االنتق ــال إىل التكني ــك ال ــذي يلي ــه.
 -2أن تك ــون اجللس ــة عل ــى ش ــكل ح ـوار ومناقش ــة ب ــن الباحث ــن واملبحوث ــن ح ــى
ال يش ــعر املبحوث ــون ابملل ــل.
 -3أن يكون لدى الباحثني قائمة بطرق التنفيذ مكتوبة ،ومفصلة ،وال يعتمدون
على الذاكرة.
وبناءً على املالحظات السابقة؛ فقد أخذ الباحثان يف االعتبار مجيع االقرتاحات اليت من
شأهنا الرفع من مستوى الربانمج ,وعمل على إعداده فيصورته النهائية قبل التطبيق.

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

برانمج عالجي ابستخدام فنيات العالج الذي يركز على احلل  ،SFBTيشتمل هذا
الربانمج على فنيات وتقنيات ومهارات ميكن استخدامها يف تنمية الدافعية للتعلم ،حبيث يقوم
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كل من الباحثني واملبحوثني مبجموعة من املهام اليت هتدف إىل حتقيق التغيري املطلوب.

 -2مـراحل التـدخل العـالجي:
اش ــتمل الربانم ــج عل ــى ث ــاث ( )3مراح ــل متتالي ــة ،ابت ــداءً م ــن مرحل ــة اإلع ــداد القبل ــي
للربانمــج والــي تضمنــت ،اختيــار العينــة ،وتوزيعهــا إىل جمموعتــن جتريبيــة وضابطــة ،ابإلضافــة
إىل االجتم ــاع وعق ــد مقاب ــات أولي ــة م ــع الط ــاب (اجملموع ــة التجريبي ــة) ،مث عق ــد االتف ــاق
الشــفوي بــن الباحثــن وبــن الطــاب والتأكــد مــن رغبــة كل طالــب يف املشــاركة يف الربانمــج،
مث تع ــن الدخ ــول يف املرحل ــة الثاني ــة وال ــي هدف ــت إىل بن ــاء العالق ــة العالجي ــة ,والتحال ــف
العالج ــي وش ــرح املفاهي ــم وتوضي ــح اهل ــدف م ــن عملي ــة التدخ ــل ،وانته ــاءً مبرحل ــة التدخ ــل
العالج ــي وفق ـاً لتقني ــات الع ــاج ال ــذي يرك ــز عل ــى احل ــل.

 -3عـدد اجلل ــسات:
اشتمل الربانمج العالجي على عدد ( )8جلسات مبعدل جلستني كل أسبوع.

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

 -5تكـرار اجللـسات :جلستان أسبوعيًّا.
 -6مــدة اجللــسة:
تـ ـراوح ب ــن ( )60-45دقيق ــة للجلس ــة الواح ــدة حس ــب امل ــادة التدريبي ــة ال ــي
تتضمنه ــا اجللس ــة.

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

 -8حــجم العــينة:
يبل ــغ حج ــم عين ــة البح ــث ( )16س ــتة عش ــر طالبً ــا (م ــن األح ــداث املودع ــن يف دار
املالحظــة االجتماعيــة ابلـرايض) مــن طــاب املرحلتــن املتوســطة والثانويــة مبعــدل ( )8طــاب
يف اجملموع ــة التجريبي ــة )8( ،ط ــاب يف اجملموع ــة الضابط ــة.

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

 -10توقيت إجراء اجللسات:
يتم إجراء اجلالسات يف الفرتة املسائية وبناءً على اتفاق مسبق يتم بعد كل
جلسة بني الباحث والطالب.

 -11احلالة التشـخيصية:
ضعف الدافعية حنو التعلم.

 -12أسـلوب الربنــامج:
اعتم ــد الباح ــث يف ش ــرح الربانم ــج للط ــاب عل ــى أس ــلوب احملاض ــرة واملناقش ــة واحل ـوار،
واس ــتخدام بع ــض الوس ــائل مث ــل:
 العرض البصري ( الباور بوينت) .Power point جهاز عارض املعلومات .Data-show -قياس عائد التدخل ابستخدام املقياس( ،أحد تقنيات العالج الذي يركز على احلل)
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 -13تقويـم جلــسات الربنــامج:
حرا مع الطالب ،يشتمل على بعض التساؤالت
نقاشا ًّ
طرح الباحث يف هناية كل جلسة ً
حول بعض األفكار والتصورات اليت تغريت لديهم ،واملهارات اليت اكتسبوها وما مشاعرهم
حول األعمال املنجزة خالل 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 الربانمج:

املرحلة األوىل :مرحلة اإلعداد القبلي للربانمج وتتضمن:

 -1اختي ــار العين ــة :مت اختي ــار عين ــة البح ــث م ــن خ ــال تطبي ــق مقي ــاس الدافعي ــة
عل ــى عين ــة قوامه ــا ( )32طالبً ــا واختي ــار( )16طالبً ــا ه ــم الط ــاب الذي ــن حصلـ ـوا
عل ــى أق ــل درج ــة يف املقي ــاس.
 -2توزي ــع العين ــة :مت تقس ــيم الط ــاب إىل جمموعت ــن جتريبي ــة وضابط ــة بواق ــع ()8
ط ــاب يف ٍ
كل م ــن اجملموعت ــن.
 -3االجتم ــاع :بع ــد حتدي ــد عين ــة الدراس ــة ق ــام الباحث ــان ابالجتم ــاع وعق ــد مقاب ــات
أولي ــة م ــع الط ــاب (اجملموع ــة التجريبي ــة) ،واط ــاع كل طال ــب م ــن خ ــال اجللس ــات
الفرديــة واجلماعيــة علــى الغــرض مــن الربانمــج وكيفيــة تطبيقــه ،دون التعــرض للمجموعــة
حرصــا علــى عــدم شــعورهم ابلتمييــز بينهــم وبــن اجملموعــة التجريبيــة مــن
الضابطــة وذلــك ً
حي ــث تق ــدمي الربانم ــج جملموع ــة دون أخ ــرى.
 -4عق ــد االتف ــاق :مت أثن ــاء االجتم ــاع عق ــد اتف ــاق ش ــفوي ب ــن الباح ــث وب ــن
الط ــاب عل ــى:
أ -التأك ــد م ــن رغب ــة كل طال ــب يف املش ــاركة يف الربانم ــج واس ــتبعاد م ــن ال يرغب ــون
املش ــاركة يف الربانم ــج ألي س ــبب.
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ب -قواعد املشاركة واملناقشة يف اجللسات العالجية.
ج -الوقت الذي تتم فيه اجللسات.
د -املدة الزمنية لكل جلسة.
هـ -املكان الذي سوف تتم فيه اجللسات.
و -حضور الطالب جللسات الربانمج وعدم االنقطاع عنها حىت النهاية.
وم ــن مث متَّ إخب ــار الط ــاب املش ــاركني يف البح ــث بع ــد تطبي ــق مقي ــاس الدافعي ــة للتعل ــم
عليه ــم أن ه ــذا املقي ــاس مؤش ــر لقي ــاس معرف ــة التحس ــن ال ــذي س ــيحدث فيم ــا بع ــد إذا كان
هن ــاك حتس ــن س ــيحدث بع ــد إدخ ــال الربانم ــج العالج ــي ،و أك ــد الباحث ــان للط ــاب عين ــة
البحــث أمهيــة السـرية يف املعلومــات الــي يدلــون هبــا ،وكان مــن الطبيعــي بعــد إمتــام اإلجـراءات
الســابقة أن يتوفــر لــدى الباحثــن نظــرة شــاملة عــن مســتوايت الدافعيــة للتعلــم لعينــة البحــث،
وم ــن مث يت ــم حتدي ــد اجمل ــاالت التالي ــة م ــن خ ــال التقيي ــم:
 -1ما مدى وجود درجة الدافعية للتعلم لدى عينة البحث .؟
 -2ما املوضوعات األكثر شيوعاً يف أوساط الطالب واليت تقلل من أمهية التعلم والتعليم؟
 -3ما أهم عوامل القوة لدى الطالب اليت ميكن استغالهلا يف تنمية دافعيتهم للتعلم؟
 -4ما أهم األفكار التلقائية واملعتقدات اليت يعتقدوهنا الطالب عن التعلم والتعليم ؟
 -5ما الذي ميكن للباحثني القيام به ملساعدة الطالب لتنمية دافعيتهم للتعلم؟
واجل ــدول الت ــايل يوض ــح أعم ــال التدخ ــل العالج ــي ال ــي مت ــت ممارس ــتها م ــع الط ــاب
(اجملموع ــة التجريبي ــة) يف املرحلت ــن الثاني ــة والثالث ــة.
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جدول رقم ( :)6يوضح وصف ألعمال برانمج التدخل العالجي يف املرحلتني الثانية والثالثة
جدول جلسات الربانمج
ترتيب اجللسة

عنوان اجللسة

الفنيات العالجية املستخدمة

األهداف العالجية

 الرتحيب ابلطالب واالبتسامة هلم - .هتيئــة الطــاب لبنــاء عالقــة مهنيــة استخدام مهارات التعبري اللفظية عال جيــة .وغري اللفظية لتشجيع وتعزيز سلوك  -بنــاء الثقــة وكســر احلواجــز بينهــم وبــن
املبادرة واجلراءة يف املناقشات وإبداء الباحــث ،وبــن بعضهــم البعض.
الرأي لدى الطالب.

األوىل

التهيئة وبناء العالقة املهنية

 إبداء االستعداد والرغبة يف املساعدةواإلجابة على مجيع األسئلة.
 تشجيع ودعم التحالف العالجي منخالل تشجيع الطالب وحثهم على الصرب
والتعاون واالستمرار يف الربانمج حىت النهاية.
 توزيع أوراق تشتمل على موضوعاتاجللسة لكل طالب.

الثانية

 معرفــة تصــورات الطــاب حــول املقياس. الشرح املفصل عن مفهوم التعلم مفهــوم التعلــم وفوائــده.وخصائصه وأنواعه ،وبيان فوائده وكيفية  -شــرح وتوضيــح مفهــوم التعلــم وبيــان
تطبيق املقياس ،وشرح مفاهيم
حدوثه ،من خالل العرض البصري .فوائــده وكيفيــة حدوثــه للمتعلــم.
الدافعية ،والتعلم ،والعالج
 شرح وتوضيح مفهوم الدافعية وأمهيتها  -شــرح مفهــوم الدافعيــة وأمهيتهــا يفالذي يركز على احلل.
إحــداث التعلــم.
يف إحداث عملية التعلم.
 إعط ــاء فك ــرة ع ــن الع ــاج التمرك ــز  -توضيــح مفهــوم العــاج الــذي يركــزح ــول احل ــل ،وفاعليت ــه يف إح ــداث احلــل وبيــان أمهيــة واهلــدف مــن تطبيقــه
يف هــذا الربانمــج.
التغي ــر اإلجي ــايب.

الثالثة

استخدام تكنيك إعادة
التشكيل.

 إعــادة صياغــة مفاهيــم الطــاب غــر استخدام مهارة األسئلة. تصحيح وإعادة صياغة املفاهيم غري املنطقيــة جتــاه التعلــم والتعليــم لتكــونأكثــر واقعيــة ومنطقيــة.
الصحيحة.
 ضــرب األمثلــة لتقــدمي تصــور معــريفعــن التعلــم.
 -تشجيع قدرات وإمكاانت الطالب.
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جدول جلسات الربانمج
ترتيب اجللسة

عنوان اجللسة
استخدام تكنيك السؤال
املعجزة (سؤال احللم)
تطبيق املقياس.

الرابعة

الفنيات العالجية املستخدمة

األهداف العالجية

 التعرف على احللول اليت يرى الطالب املقياس. مهــارات وضــع األهــداف العامــة أهنا تتناسب مع املشكلة من وجهة نظركل طالب.
واملرحليــة وكيفيــة حتقيقهــا.
 مناقشة إمكانية تطبيق تلك احللولعلى واقعهم للتوصل إىل رفع مستوى
الدافعية للتعلم.
 معرفة أسباب تغري مفاهيم الطالبإن كان هناك تغري ،وتعزيزها ومساعدهتم
على عمل املزيد منها.

اخلامسة

السادسة

السابعة

استخدام تكنيك أسئلة ماذا  -مهارات العصف الذهين.
بعد؟
 -تكوين جمموعات مناقشة.

استخدام تكنيك خريطة
العقل.

 زايدة فرصة الطالب يف إجياد احللولاملمكنة ملشكلة (ضعف الدافعية للتعلم).

 تشــجيع حتــدث الطــاب أمــاما آل خريــن .
 مهــارات اســتدعاء الســلوكيات  -رسم خريطة ذهنية ألفكار اليت تقودواألفــكار اإلجيابيــة ابســتعراض األعمــال
وتوجه سلوك الطالب.
املنجــزة مــن قبــل الطــاب.
 اســتخالص األفــكار واملفاهيــم اجليــدةوتوضيحهــا لدعــم الســلوك.

استخدام تكنيك توجيه
النجاح.

 التعبري عن السرور. املدح والثناء. -إظهار اإلعجاب.

 مساندة وتوجيه جناح وتقدم الطالبيف العملية العالجية.

 إظهار الصدق يف احلوار.التقييم واإلهناء.
الثامنة

 -احلوار واملناقشة.

 -تقييم فاعلية الربانمج العالجي.

 املقارنة بني مفاهيم ومعارف األحداث  -معرفة ما حتقق من نتائج إجيابيةخالل الربانمج.
من بداية الربانمج وحىت النهاية.
 -إحضار بعض التقارير.

 -اإلهناء.

 استمارة تقومي الربانمج.			
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املرحل ــة الثاني ــة :هدف ــت إىل بن ــاء العالق ــة العالجي ــة ،والتحال ــف العالج ــي وش ــرح
املفاهي ــم وتوضي ــح اهل ــدف م ــن عملي ــة التدخ ــل ,وه ــذا م ــا مت الرتكي ــز علي ــه يف اجللس ــتني
األوىل والثاني ــة للربانم ــج العالج ــي.
أمــا املرحلــة الثالثــة :فهــي مرحلــة التدخــل العالجــي Therapeutic Intervention

ويف هذه املرحلة قام الباحثان بتنفيذ اخلطة العالجية اليت مت إعدادها مســبقاَ ،واســتغرقت هذه
املرحلــة ســت جلســات عالجيــة بــدأت مــن اجللســة الثالثــة وحــى اجللســة الثامنــة.1

عرض وحتليل نتائج البحث:
يف هذا الفصل سوف يتم عرض وتفسري نتائج البحث ،يف ضوء حمورين أساسيني مها:
احملــور األول :يتنــاول اخلصائــص الدميوغرافيــة لعينــة البحــث ،ويشــتمل اخلصائــص
الدميوغرافيــة وتتمثــل يف املتغ ـرات التاليــة( :العمــر ،املرحلــة الدراســية ،املســتوى التعليمــي،
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.

أول :اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة.
ً
جدول رقم ( :)8التوزيع حسب املرحلة الدراسية لعينة الدراسية
اجملموعة
التجريبية

الضابطة

املرحلة الدراسية
املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية
اجملموع
املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية
اجملموع

التكرار
2
6
8
4
4
8

النسبة
%25
%75
%100
%50
%50
%100

 .1لالطالع على الربانمج العالجي مفصالً ميكن الرجوع إىل الدراسة األصل ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرايض.
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يتض ــح م ــن النتائ ــج املبين ــة يف اجل ــدول رق ــم ( )8أع ــاه اخل ــاص ابملراح ــل الدراس ــية
لعين ــة الدراس ــة أن نس ــبة ( )%75م ــن مف ــردات العين ــة التجريبي ــة يف املرحل ــة الثانوي ــة ،بينم ــا
متث ــل املرحل ــة املتوس ــطة م ــا نس ــبته ( ،)%25أم ــا العين ــة الضابط ــة فيمث ــل م ــن ه ــم يف املرحل ــة
املتوس ــطة نس ــبة ( )%50وبنف ــس النس ــبة للمرحل ــة الثانوي ــة ،وق ــد يك ــون ه ــذا االخت ــاف
يف املراح ــل الدراس ــية ب ــن العينت ــن ه ــو وج ــود بع ــض الط ــاب يف هناي ــة املرحل ــة املتوس ــطة،
وآخري ــن يف بداي ــة املرحل ــة الثانوي ــة ،وه ــذا ال ميث ــل فـ ـوارق كب ــرة ب ــن العينت ــن عط ًف ــا عل ــى
التق ــارب العم ــري ال ــذي يظه ــر يف اجل ــدول الت ــايل:
جدول رقم ( :)9توزيع أفراد العينة حسب متغري متوسط العمر
اجملموعة
التجريبية
الضابطة

االحنراف املعياري
1.06
0.89

املتوسط
16,63
16,25

تظه ــر النتائ ــج املوضح ــة يف اجل ــدول رق ــم ( )9أع ــاه أن متوس ــط أعم ــار العين ــة يبل ــغ
( )16,63للعين ــة التجريبي ــة ،كم ــا يبل ــغ ( )16,25للعين ــة الضابط ــة ،وه ــذا يع ــي التق ــارب
الكب ــر يف العم ــر ب ــن أف ـراد العين ــة.
جدول رقم ( :)10توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري املستوى التعليمي لألب
اجملموعات
اجملموعة التجريبية

املستوى التعليمي لألب

التكرار

النسبة

ابتدائي

1

%12,5

متوسط

1

%12,5

اثنوي

3

%37,5

جامعي

1

%12,5

أخرى

2

%25

اجملموع

8

%100

			
المجلد الثاني عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤1ه /مارس 2020م

71

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

اجملموعات
اجملموعة الضابطة

املستوى التعليمي لألب
ابتدائي

التكرار
0

النسبة
%0

متوسط

2

%25

اثنوي

4

%50

جامعي

1

%12,5

أخرى

1

%12,5

اجملموع

8

%100

تش ــر بي ــاانت اجل ــدول رق ــم ( )10يف األعل ــى واملتعلق ــة ابملس ــتوى التعليم ــي آلابء عين ــة
الدراس ــة ،أن م ــن حيمل ــون مؤه ــل الثان ــوي حيتل ــون املرتب ــة األوىل ب ــن عين ــة الدراس ــة بنس ــبة
( )%50يف اجملموع ــة الضابط ــة ،و( )%37,5يف امل
مجوع ــة التجريبي ــة ،فيم ــا أييت اثنيً ــا محل ــة املتوس ــطة يف اجملموع ــة الضابط ــة ،وأخ ــرى يف
اجملموع ــة التجريبي ــة وبنس ــبة ( )%25ل ــكال جمموع ــة ،فحمل ــة املؤه ــل االبتدائي ــة واملتوس ــط
واجلامع ــي يف اجملموع ــة التجريبي ــة ،وكذل ــك اجلامع ــي وأخ ــرى يف اجملموع ــة الضابط ــة ونس ــبتهم
( )%12,5ل ــكل فيئ ــة.
أمــا البيــاانت املتعلقــة ابملســتوى التعليمــي ألمهــات عينــة الدراســة واملبينــة يف اجلــدول رقــم
أيضــا وبنســبة ( )%37,5يف
() التــايل ،فــإن مــن حيم ْلــن مؤهــل الثانــوي حيتل ْلـ َـن املرتبــة األوىل ً
اجملموعت ــن التجريبي ــة والضابط ــة ،بينم ــا أييت يف الرتتي ــب الث ــاين م ــن حيمل ــن مؤه ــل االبتدائ ــي
يف اجملموعــة التجريبيــة ،ومؤهــل املتوســط واجلامعــي يف اجملموعــة الضابطــة بواقــع ( )%25لــكل
ـرا محل ــة مؤه ــل املتوس ــطة واجلامع ــي وأخ ــرى يف اجملموع ــة التجريبي ــة بنس ــبة
فئ ــة ،فيم ــا أييت أخ ـ ً
( )%12,5لــكل فئــة ،ومثلهــا لفئــة أخــرى يف اجملموعــة الضابطــة.
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جدول رقم ( :)11توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري املستوى التعليمي لألم
اجملموعات
اجملموعة التجريبية
اجملموعة الضابطة

املستوى التعليمي لألب
ابتدائي

التكرار
2

النسبة
%25

متوسط

1

%12,5

اثنوي

3

%37,5

جامعي

1

%12,5

أخرى

1

%12,5

اجملموع

8

%100

ابتدائي

0

%0

متوسط

2

%25

اثنوي

3

%37,5

جامعي

2

%25

أخرى

1

%12,5

اجملموع

8

%100

جدول رقم ( :)12توزيع عينة الدراسة وفق متغري احلالة التعليمية للوالدين
اإلجابة
موظف
متقاعد
أعمال حرة
متسبب /ربة منزل
اجملموع

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

12

%75

4

%25

2

%12,5

0

%00

1

%6,25

3

%18,75

1
16

%6,25
%100

9
16

%56,25
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يظهــر اجلــدول الســابق املتعلــق ابحلالــة العمليــة للوالديــن أن النســبة األكــر مــن آابء عينــة
الدراس ــة موظف ــون ،حي ــث متث ــل ه ــذه الفئ ــة م ــا نس ــبته ( ،)%75بينم ــا األمه ــات املوظف ــات
ميث ْل ـ َـن م ــا النس ــبة ( )%25يف ح ــن أتيت مهن ــة املتقاع ــد م ــن اآلابء يف املرتب ــة الثاني ــة وبنس ــبة
( )%12,5وال يوجــد مــن بــن األمهــات متقاعــدات ،أمــا األعمــال احلــرة واملتســبب مــن اآلابء
فبلغــت النســبة ( )%6,25لــكل فئــة ،بينمــا بلغــت لــدى األمهــات علــى الت ـوايل (،)18,75
( )%56,25م ــن ( ،)%25ويتض ــح م ــن ه ــذه النتيج ــة أن النس ــبة األعل ــى م ــن اآلابء ه ــم
املوظف ــون ،بينم ــا رابت املن ــازل م ــن األمه ــات ه ـ َّـن األعل ــى نس ــبة.
جدول رقم ( :)13توزيع عينة الدراسة وفق متغري حياة الوالدين
األب على قيد احلياة

اإلجابة

األم على قيد احلياة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

نعم

15

%93,75

16

%100

اجملموع

1
16

%6,25
%100

0
16

%0,00
%100

ال

يتضــح مــن اجلــدول الســابق واملتعلــق مبتغــر حيــاة الوالديــن أن مــا نســبته ()%93,75
مــن عينــة الدراســة آابؤهــم علــى قيــد احليــاة ،بينمــا  %6,25األب متــوىف ،يف حــن أن نســبة
( ،)%100مــن األمهــات علــى قيــد احليــاة.
جدول رقم ( :)14حيدد توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري الوضع الزواجي للوالدين

74

وضع الوالدين الزواجي

التكرار

النسبة

سوي
يعيشان ًّ
منفصالن

13

%81,25

3

%18,75

اجملموع

16

%100

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية
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تظهر بياانت اجلدول السابق اخلاص مبتغري الوضع الزواجي للوالدين أن نسبة ()%81,25
سوي ،بينما نسبة ( )%18,75والداهم منفصالن عن
من عينة الدراسة يعيش والديهم ًّ
بعضهم ،ومن ذلك يتبني أن الغالبية يعيشون مع والديهم.
جدول رقم ( :)15توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري دخل األسرة
دخل األسرة

التكرار

النسبة

من  5000رايل فأقل

3

%18,75

من  8000-5001رايل

3

%18,75

من  10000 -8001رايل

6

%37,5

أكثر من  10000رايل

4

%25

اجملموع

16

%100

تشري بياانت اجلدول أعاله اخلاص مبتغري دخل أسر املبحوثني أن الفئة األكرب من عينة
الدراسة هم َم ْن يرتاوح دخلهم الشهري بني ( )10000 -8001ومتثل ما نسبته (،)%37,5
وأييت يف الرتتيب الثاين من يزيد دخل أسهم عن ( )10000رايل وبنسبة ( ،)%25ويف
الرتتيب الثالث من يبلغ دخل أسرهم الشهري أقل من ( )5000رايل ونسبتهم (،)%18,75
وبنفس النسبة من يرتاوح دخل أسرهم بني (.)8000 -5001
جدول رقم ( :)16توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري مكان السكن
مكان السكن

التكرار

النسبة

داخل مدينة الرايض

14

%87,5

خارج مدينة الرايض

2

%12,5

اجملموع

16

%100
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يظهــر مــن اجلــدول الســابق أن ( )%87.5مــن عينــة الدراســة يســكنون داخــل مدينــة
الـرايض ،وهــم الفئــة األكــر يف العينــة ،مقابــل ( )%12.5منهــم يســكنون خــارج مدينــة الـرايض،
وهــم الفئــة األقــل يف عينــة الدراســة.
جدول رقم ( :)17توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري نوع السكن
نوع السكن
فيال
دور
شقة
أخرى
اجملموع

التكرار
11
3
2
0
16

النسبة
%68,75
%18,75
%12,5
0
%100

يظهــر مــن اجلــدول أعــاه أن ( )%68,75مــن عينــة الدراســة يســكنون يف فيــا ،وهــم
دورا ،أمــا مــن يســكنون شــق ًقا فقــد
الفئــة األعلــى مــن العينــة ،مقابــل ( )%18,75يســكنون ً
بلغ ـوا مــا نســبته ( ،)12,5وهــم الفئــة األقــل يف عينــة الدراســة.
يف ح ــن يظه ــر اجل ــدول الت ــايل واملتعل ــق مبتغ ــر ملكي ــة الس ــكن أن ( )%37،5م ــن عين ــة
الدراســة ســكنهم ابإلجــار ،وهــم الفئــة األكــر مــن العينــة ،مقابــل مــا نســبته ( )%25ميلكــون
ســكنًا ،وكذلــك مــن يســكنون علــى حســاب العمــل ابلنســبة ذاهتــا ،وأقــل نســبة هــم فئــة أخــرى
بنســبة تبلــغ (.)%12,5
جدول رقم ( :)18توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري ملكية السكن
ملكية امسكن
ملك
مستأجر
على حساب العمل
أخرى
اجملموع
76

التكرار
4
6
4
2
16

النسبة
%25
%37,5
%25
%12,5
%100
مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية
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احملور الثاين :مناقشة فرض البحث وأهدافه خالل املقارانت التالية:
 -1الفــروق بــن اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة يف القيــاس القبلــي للتأكــد مــن
مــدى متاثــل اجملموعتــن.
 -2الفروق يف درجات اجملموعة الضابطة قبل التدخل وبعده.
 -3الفروق يف درجات اجملموعة التجريبية قبل التدخل وبعده.
 -4الفــروق بــن اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة يف القيــاس البعــدي للوقــوف علــى
مــدى فعاليــة الربانمــج العالجــي املســتخدم مــع اجملموعــة التجريبيــة.
وفيما يلي يقوم الباحثان بعرض وتفسري النتائج اليت توصل إليها البحث على النحو التايل:

 -1-4األسلوب الكمي (اإلحصائي):
هو ذلك األسلوب أو املنهج الذي يتعامل مع أرقام ونسب مئوية ،أي أنه يهتم
بدراسة وتفسري ظاهرة معينة أو موضوع معني عن طريق مجع البياانت واملعلومات الكمية
مستخدما أسلوب التحليل اإلحصائي املعتمد على األرقام والنسب
حتليل كميًّا
وحتليلها ً
ً
املئوية (السروجي وآخرون1424،ه ،ـص .)163
وقد قام الباحثان بقياس درجة التغري الذي طرأ على مستوى الدافعية للتعلم
قياسا كميًّا من خالل إجراء اختبار «ت» للعينات املستقلة
للمجموعتني التجريبية والضابطة ً
 ،Independent Sample T testعلى النحو التايل:
أول :ملعرفة الفروق بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس القبلي للتأكد
ً
من مدى متاثل اجملموعتني مت طرح السؤال التايل :هل هناك اختالف يف مستوى الدافعية
للتعلم لدى األحداث اجلاحنني يف اجملموعة التجريبية و واجملموعة الضابطة يف القياس القبلي؟
ولإلجابة عن هذا السؤال متَّ إجراء اختبار «ت» للعينات املستقلة Independent
 ،Sample T testوقد وجد من خالل 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 خالل القياس القبلي ،حيث بلغت قيمة «ت»  ،1.340وهي غري دالة إحصائيًّا
اضحا يف مستوى
عند مستوى ( ،)0.05وميكن القول إن القياس القبلي مل يظهر اختالفًا و ً
الدافعية بني عينيت البحث التجريبية الضابطة.
جدول رقم ( :)19نتائج اختبار «ت» للعينات املستقلة للفروق يف اجملموعة التجريبية
والضابطة يف االختبار القبلي
االختبار اجملموعة العدد
الدافعية التجريبية
للتعلم الضابطة

8

8

املتوسط

االحنراف املعياري قيمة "ت" الداللة اإلحصائية P

123,88

10,24

121,00

10,32

1.340

0.202

اثنيًــا :بعــد أن تبــن مــن خــال اختبــار "ت" للعينــات املســتقلة Independent
 Sample T-testأنــه 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 يطـرأ علــى درجــات الدافعيــة
للتعلــم ألي مــن اجملموعتــن ،واجلــدوالن ( )21( ،)20التاليــان يوضحــان درجــات كل مــن
اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة يف االختباريــن القبلــي والبعــدي علــى النحــو التــايل:
جدول ( :)20نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة للفروق يف اجملموعة الضابطة
يف االختبار القبلي
االختبار العدد املتوسط االحنراف املعياري قيمة "ت" الداللة اإلحصائية P
القبلي

الدافعية
للتعلم البعدي

8

121,00

10,32

8

120,75

11,99

0.045

0.965

تب ــن نتائ ــج االختب ــار املوضح ــة يف اجل ــدول رق ــم ( )20أع ــاه ان ــه ال يوج ــد ف ــرق يف
مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى األحــداث يف اجملموعــة الضابطــة يف القياســن (قبلي/بعــدي)،
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حي ــث بلغ ــت قيم ــة "ت"  0.045وه ــي ذات دالل ــة عل ــى مس ــتوى أك ــر م ــن (.)0.05
وميك ــن الق ــول إن مس ــتوى الدافعي ــة للتعل ــم ل ــدى العين ــة يف اجملموع ــة الضابط ــة يف االختب ــار
البع ــدي ال خيتل ــف عن ــه يف االختب ــار القبل ــي ،وه ــذا يؤك ــد عل ــى أن التغ ــر ال ــذي س ــيحدث
للمجموعــة التجريبيــة يف االختبــار البعــدي إن حــدث ذلــك ،مــرده إىل أتثــر دخــول املتغــر
املس ــتقل (الربانم ــج العالج ــي) ،بدرج ــة كب ــرة ولي ــس إىل التغ ــر التلقائ ــي أو تدخ ــل متغ ــر
وس ــيط ،وذل ــك ألن الباحث ــان ح ــاوال ق ــدر املس ــتطاع ضب ــط املتغـ ـرات ال ــي م ــن ش ــأهنا
إحــداث تغيــر علــى عينــة البحــث أثنــاء فــرة التجربــة علــى األقــل ،حيــث زايرات األهــل مل
تتغ ــر قب ــل وأثن ــاء التجرب ــة ،ابإلضاف ــة إىل م ــكان الط ــاب (اجملموع ــة التجريبي ــة) ه ــو نفس ــه
قب ــل وأثن ــاء التجرب ــة داخ ــل دار املالحظ ــة االجتماعي ــة ،كم ــا أن مجي ــع أفـ ـراد العين ــة ق ــد
ص ــدرت حبقه ــم أح ــكام القضائي ــة فه ــم يعلم ــون مب ــا س ــيؤول إلي ــه مصريه ــم م ــن قب ــل إج ـراء
البح ــث ،ومل يك ــن هن ــاك عنص ــر مفاجئ ــة ق ــد حي ــث تغي ــر واض ــح لديه ــم.
وملعرفــة مــدى التغــر الــذي طـرأ علــى درجــات اجملموعــة التجريبيــة يف القياســن (قبلــي/
أيض ــا إبجـ ـراء اختب ــار "ت" للعين ــات املس ــتقلة Independent
بع ــدي) ،ق ــام الباح ــث ً
 Sample T-testوق ــد وج ــد م ــن خ ــال االختب ــار املوضح ــة نتائج ــه يف اجل ــدول
رق ــم ( )21أدانه ارتف ــاع قيم ــة املتوس ــط احلس ــايب لدرج ــات العين ــة التجريبي ــة يف القي ــاس
البعــدي حيــث بلــغ ( ،)136,50مقارنــة بــذات املتوســط يف القيــاس القبلــي والــذي بلــغ
( ،)123,88وق ــد بلغ ــت قيم ــة "ت" ( ،)2.684وهب ــذا يظه ــر القي ــاس أن هن ــاك فروقًــا
ذات دالل ــة إحصائي ــة يف مس ــتوى الدافعي ــة للتعل ــم ل ــدى األح ــداث يف اجملموع ــة التجريبي ــة
عل ــى مس ــتوى أق ــل م ــن ( ،)0.05لص ــاحل القي ــاس البع ــدي وميك ــن الق ــول أن مس ــتوى
الدافعي ــة للتعل ــم ل ــدى األح ــداث يف اجملموع ــة التجريبي ــة يف القي ــاس البع ــدي أعل ــى من ــه
يف القي ــاس القبل ــي ل ــدى العين ــة نفس ــها ،وه ــذا يوض ــح أتث ــر املتغ ــر املس ــتقل (التدخ ــل
العالجــي ابســتخدام فنيــات العــاج الــذي يركــز علــى احلــل) علــى املتغــر التابــع (الدافعيــة
للتعل ــم) ونتائ ــج اجل ــدول رق ــم ( )21تب ــن ذل ــك.
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جدول ( :)21نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة للفروق يف اجملموعة التجريبية
يف االختبار القبلي والبعدي
االختبار العدد املتوسط االحنراف املعياري قيمة "ت" الداللة اإلحصائية P
القبلي

الدافعية
للتعلم البعدي

8

123,88

10,24

8

136,50

14,58

2.684

*0.012

بع ــد أن مت ــت املق ــارانت ب ــن درج ــات كل جمموع ــة عل ــى ح ــدة يف االختباري ــن القبل ــي
والبع ــدي أصب ــح م ــن الس ــهولة مب ــكان اختب ــار ف ــرض البح ــث للتأك ــد م ــن صحت ــه ،حي ــث
ينــص فــرض البحــث علــى أنــه "توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ب ــن متوس ــط درج ــات
اجملموعت ــن التجريبي ــة والضابط ــة يف تنمي ــة الدافعي ــة للتعل ــم ل ــدى األح ــداث اجلاحن ــن
ابس ــتخدام الع ــاج املوج ــز ال ــذي يرك ــز عل ــى احل ــل"
وللتأكــد مــن صحــة فــرض البحــث أو عدمهــا مت إج ـراء اختبــار "ت" للعينــات املســتقلة
 Independent Sample T-testوقــد ظهــرت نتائــج هــذا االختبــار كمــا هــو مبــن يف
اجلــدول رقــم ( )22أدانه:
جدول ( :)22نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة للفروق يف اجملموعة التجريبية
والضابطة يف االختبار والبعدي
اجملموعة العدد املتوسط االحنراف املعياري قيمة "ت" الداللة اإلحصائية P

الدافعية التجريبية
للتعلم الضابطة

8

136,50

14,58

8

120,75

11,99

2.359

*0.03

* دالة عند مستوى 0.05

يظهــر مــن البيــاانت املوضحــة يف اجلــدول رقــم ( )22وجــود فــروق بــن عينــي البحــث
حي ــث بلغ ــت قيم ــة "ت" ( )2.359وه ــي قيم ــة ذات دالل ــة إحصائي ــة عن ــد مس ــتوى
( ،)0.05فقــد بلــغ متوســط مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى األحــداث اجلاحنــن يف اجملموعــة
التجريبي ــة يف القي ــاس البع ــدي ( )136.50ابحنـ ـراف معي ــاري مق ــداره ( )14.58يف ح ــن
بل ــغ متوس ــط مس ــتوى الدافعي ــة للتعل ــم ل ــدى األح ــداث اجلاحن ــن يف اجملموع ــة الضابط ــة يف
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القي ــاس البع ــدي ( )120.75ابحنـ ـراف معي ــاري مق ــداره ( ،)11.99مم ــا يؤك ــد أن هن ــاك
فروقًــا ذات دالل ــة إحصائي ــة يف مس ــتوى الدافعي ــة للتعل ــم ل ــدى األح ــداث اجلاحن ــن يف
اجملموع ــة التجريبي ــة واجملموع ــة الضابط ــة م ــن خ ــال القي ــاس البع ــدي عن ــد مس ــتوى أق ــل م ــن
( ،)0.05لص ــاحل اجملموع ــة التجريبي ــة ،وهب ــذا تتأك ــد صح ــة ف ــرض البح ــث .والرس ــم البي ــاين
التــايل يبــن ارتفــاع مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى اجملموعــة التجريبيــة ،عــن مســتوى الدافعيــة
للتعل ــم ل ــدى اجملموع ــة الضابط ــة يف القي ــاس البع ــدي.

الشكل رقم ( :)4أعاله يبني الفروق يف مستوى الدافعية للتعلم بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف القياس البعدي

 -2-4حتليل وتفسري نتائج اجتاهات الطالب حنو برانمج التدخل املهين
من خالل أداة تقييم الربانمج:
اســتخدم الباحثــان هلــذا الغــرض أداة تقييــم الربانمــج املســتخدمة يف البحــث ،والــي ســبق
توضيحه ــا يف اجل ــزء اخل ــاص أبدوات البح ــث وم ــن مث قام ــا بتحلي ــل وتفس ــر البي ــاانت ال ــي مت
احلصــول عليهــا مــن خــال تلــك األداة ،فجــاءت كمــا يفســرها اجلــدول رقــم ( )23التــايل:
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اجلدول رقم ( :)11يوضح اجتاهات الطالب (اجملموعة التجريبية) حنو برانمج التدخل املهين
الرقم

العبارة

ن= جمموع
القيم

بني يل الربانمج بعض النقاط املهمة
اليت كنت أجهلها مثل :أمهية التعلم
1
وفوائده ،أمهية وجود األهداف احملددة
وأمهية العمل على حتقيقها؟

8

ساهم الربانمج يف تعليمي لبعض
األساليب اليت قد تساعدين يف
2
التغلب على املشكالت اليت ميكن أن
تواجهين مستقبالً؟

8

االستجاابت

نعم
7

6

ال
1

2

نسبة املوافق أو الرفض
موافق غري موافق

%12,5 %87,5

%75

%25

أعتقد أن الربانمج أفادين يف توضيح
 3كيفية التعامل مع األطراف اآلخرين
وخصوصا الوالدين واملعلمني والزمالء.
ً

8

8

0

%100

أعتقد أن الربانمج العالجي ساهم يف
4
تنمية دافعييت للتعلم.

8

7

1

%12,5 %87,5

5

مهارات األخصائي االجتماعي
ومعارفه مهمة يف عملية إحداث
التغيري يف املفاهيم والسلوك.

حمتوايت الربامج العالجية اليت يقدمها
 6األخصائيون هلا دور كبري يف إحداث
التغيري يف مفاهيم وسلوك العمالء.
7
82

أعتقد أن مدة الربانمج  4أسابيع
كافية لتعديل املفاهيم وإحداث
التغيريات املطلوبة.

8

8

8

8

7

6

0

1

2

%100

%0

%0

%12,5 %87,5

%75

%25
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الرقم

العبارة

ن= جمموع
القيم

8

أعتقد أن االشرتاك يف مثل هذه
الربامج مفيد يف تصحيح املفاهيم
وتطويرها.

8

9

من األفضل ممارسة األخصائيني
االجتماعيني ملثل هذه الربامج مع
األحداث ابستمرار.

8

االستجاابت

نعم
8

8

ال
0

0

طريقة تعامل األخصائي مع الطالب
 10هلا أتثري كبري على إحداث التغيري يف
سلوكهم.

8

7

1

اجملموع الكلي

80

72

8

نسبة املوافق أو الرفض
موافق غري موافق

%100

%100

%0

%0
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تشــر نتائــج اجتاهــات الطــاب حنــو تقييــم برانمــج التدخــل املهــي املبينــة يف اجلــدول رقــم
( )23أعــاه إىل االتفــاق علــى فائــدة وفاعليــة الربانمــج ،حيــث بلــغ االتفــاق علــى كل فقــرة مــن
فقـرات أداة التقييــم نســب عاليــة جــدًّا تراوحــت بــن ( ،)٪75 -٪100وبلغــت نســبة االتفــاق
الكلي ــة( ،)٪90وه ــذا يدع ــم النتائ ــج ال ــي أظهره ــا التحلي ــل اإلحصائ ــي ،مم ــا يع ــي أن برانم ــج
وضــح للطــاب
التدخــل العالجــي وفــق فنيــات مدخــل العــاج املوجــز الــذي يركــز علــى احلــل ّ
بعــض النقــاط املهمــة الــي كانـوا جيهلوهنــا ،كمــا ســاهم يف زايدة دافعيتهــم حنــو التعلــم بتعليمهــم
بعــض أســاليب التعلــم الصحيحــة وتصحيــح بعــض املفاهيــم اخلاطئــة ،ابإلضافــة إىل زايدة ثقــة
ـتقبل ،وتبصريه ــم بكيفي ــة التعام ــل األمث ــل م ــع
الط ــاب يف أنفس ــهم ملواجه ــة مش ــكالهتم مس ـ ً
اآلخريــن ،إضافــة إىل إمجاعهــم علــى أمهيــة وجــود املهــارات واملعــارف املهنيــة لــدى األخصائيــن
االجتماعيــن إلحــداث التغيــر يف مفاهيــم وســلوكيات العمــاء ،ويتفــق ذلــك مــع مــا أشــارت
إلي ــه دراس ــة عل ــي(1994م) ،ح ــول أمهي ــة امله ــارات املهني ــة لألخصائي ــن االجتماعي ــن وال ــي
تســاهم إىل حـ ٍـد كبــر يف حتقيــق أهــداف التدخــل املهــي ابســتخدامهم للربامــج العالجيــة ،كمــا
أن الطــاب يــرون أن اش ـراكهم يف مثــل هــذه الربامــج العالجيــة مفيــد جــداً ،ويبــدون رغبتهــم
			
المجلد الثاني عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤1ه /مارس 2020م

83

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

يف ممارســة األخصائيــن االجتماعيــن ملثــل هــذه الربامــج يف عملهــم مــع األحــداث.

مناقشة وتفسري النتائج:

 -1-5مناقشة النتائج اخلاصة بفرض البحث:
أســفرت نتائــج البحــث اإلحصائيــة واملبينــة يف اجلــدول رقــم ( )9عــن وجــود فــروق ذات
دالل ــة عن ــد مس ــتوى ( )0,05يف اختب ــار درج ــة الدافعي ــة للتعل ــم م ــن خ ــال القي ــاس البع ــدي
بــن اجملموعــة التجريبيــة الــي خضعــت لربانمــج عالجــي وفــق فنيــات العــاج الــذي يركــز احلــل
واجملموعــة الضابطــة الــي مل تتلـ َـق الربانمــج ،وكانــت هــذه الفــروق لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة.

وح ــول اتف ــاق أو اخت ــاف نتائ ــج البح ــث احل ــايل م ــع نتائ ــج الد راس ــات
الس ــابقة وال ــي اعتم ــدت عل ــى املنه ــج ش ــبه التجري ــي جن ــد أهن ــا تتف ــق م ــع نتائ ــج
د راس ــة كل من(مظل ــوم2001م ،حمم ــد2001م ،الرف ــوع وآخري ــن2004م ،س ــامل2004م،
أب ــو احلس ــن2007م ،الش ــريف2009م) ح ــول إمكاني ــة تنمي ــة الدافعي ــة للتعل ــم ،كم ــا
أهن ــا اتفق ــت م ــع د راس ــي (عل ــي1994م2004-م) ،ح ــول فاعلي ــة الربام ــج العالجي ــة
يف إح ــداث التغي ــر لألح ــداث اجلاحن ــن ،ابإلضاف ــة إىل اتف ــاق نتائ ــج البح ــث احل ــايل
وه ــي األه ــم م ــع نتائ ــج د راس ــة كل م ــن ولي ــام (2002 ،Williamم؛ ورش ــوان2007م)
ح ــول فاعلي ــة الع ــاج ال ــذي يرك ــز عل ــى احل ــل يف اخلدم ــة االجتماعي ــة يف إح ــداث
التغي ــرات املطلوب ــة يف العم ــاء.

 -2-5تفسر هذه النتائج على النحو التايل:
يفس ــر الباحث ــان نتائ ــج حبثهم ــا وال ــي تفي ــد بوج ــود ف ــروق دال ــة إحصائيًّــا ب ــن متوس ــط
درج ــات جمموع ــي البح ــث التجريبي ــة والضابط ــة يف تنمي ــة الدافعي ــة للتعل ــم ابس ــتخدام الع ــاج
املوج ــز ال ــذي يرك ــز عل ــى احل ــل لص ــاحل اجملوع ــة التجريبي ــة مب ــا يل ــي:
 أن الع ــاج ال ــذي يرك ــز عل ــى احل ــل يس ــتمد مس ــلماته وفنيات ــه ومفاهيم ــه م ــن واق ــعحاج ــات العم ــاء هب ــدف تلمس ــها والعم ــل عل ــى إش ــباعها ،إضاف ــة إىل ك ــون العمي ــل عنص ــر
مهــم ومشــاركته ضروريــة يف رســم اخلطــة العالجيــة مــن واقــع احتياجاتــه ،وهلــذا مــن املتوقــع أن
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يك ــون ه ــذا الن ــوع م ــن الع ــاج جدي ــر إبح ــداث التغي ـرات املرغوب ــة ،وق ــد أس ــهمت فني ــات
العــاج الــي متــت ممارســتها مــع املبحوثــن يف زايدة فاعليتــه يف تنميــة دافعيتهــم للتعلــم ،ويظهــر
ذل ــك يف الف ــروق ال ــي وج ــدت ب ــن القي ــاس القبل ــي والقي ــاس البع ــدي للمجموع ــة التجريبي ــة
وقــد أكــد ذلــك أيض ـاً القيــاس البعــدي للمجموعــة الضابطــة ،وهلــذا ميكــن القــول إن التدخــل
العالج ــي ابس ــتخدام فني ــات الع ــاج ال ــذي يرك ــز عل ــى احل ــل كان ل ــه أث ــر إجي ــايب يف تنمي ــة
الدافعي ــة للتعل ــم ل ــدى عين ــة البح ــث التجريبي ــة.
 أن مش ــاركة الط ــاب (املبحوث ــن) يف الربانم ــج وحض ــور اجللس ــات وتفاعله ــم م ــعالباحث ــان وتنفي ــذ امله ــام ال ــي يطل ــب الباحث ــان منه ــم تنفيذه ــا كل ذل ــك كان م ــن املؤش ـرات
الــي تؤكــد علــى زايدة الدافعيــة للتعلــم لــدى جمموعــة البحــث التجريبيــة وهلــذا فقــد أظهــرت
نتائ ــج االختب ــار اإلحصائ ــي ذل ــك التغ ــر.
 أن مــا متتــع بــه الربانمــج العالجــي مــن تشــبع اجللســات ببعــض األســاليب العالجيــةمث ــل (العالق ــة املهني ــة العالجي ــة ،إع ــادة صياغ ــة املفاهي ــم غ ــر املنطقي ــة ،التش ــجيع والدع ــم
اإلجي ــايب ،وتش ــجيع التفك ــر يف إجي ــاد احلل ــول للمش ــكالت م ــن خ ــال عملي ــات العص ــف
الذه ــي..إخل ).كان ل ــه أتث ــر واض ــح يف تبص ــر الط ــاب وتصحي ــح مفاهيمه ــم جت ــاه التعل ــم
األم ــر ال ــذي زاد م ــن رغبته ــم ودافعيته ــم للتعل ــم.
 اس ــتخدام الباحث ــان وس ــائل متنوع ــة مث ــل( :احملاض ــرة واحلـ ـوار واملناقش ــة ،الع ــرضالبصــري ابســتخدام ابوربوينــت  Power pointيف عمليــة شــرح حمتــوايت الربانمــج كل هــذه
الوس ــائل أضف ــت عل ــى الربانم ــج ج ــو م ــن التفاع ــل وأك ــدت عل ــى جديت ــه وزادت م ــن رغب ــة
الط ــاب يف املش ــاركة ،وابلت ــايل أصبح ــت لديه ــم الدافعي ــة والرغب ــة يف التعل ــم.
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التوصيات والبحوث املقرتحة
استنادا إىل النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل هذا البحث واليت تؤكد فعالية العالج
ً
الذي يركز على احلل يف اخلدمة االجتماعية يف تنمية الدافعية للتعلم لدى األحداث اجلاحنني،
ونظرا ألن هذه النتائج تتفق مع نتائج الدارسات السابقة واليت تناولت الربامج العالجية ومدى
ً
فاعليتها يف إحداث التغيريات ،فإنه ميكن للباحث اخلروج ابلتوصيات التالية:
 -1تشجيع ودعم الدراسات اليت تعتمد على النماذج العالجية احلديثة يف املمارسة
عموما.
سواء مع األحداث اجلاحنني ونزالء الدور اإليوائية أو مع طالب املدارس ً

 -2إجراء دراسات أخرى حول فاعلية العالج الذي يركز على احلل والتأكد من مدى
فاعليته يف البيئة السعودية على عينات ومتغريات أخرى.
خصوص ــا م ــن خ ــال
عموم ــا واألح ــداث
ً
 -3تن ــاول ع ــاج مش ــكالت الط ــاب ً
البح ــوث والدراس ــات ش ــبه التجريبي ــة واحل ــرص عل ــى أن يق ــوم إبج ـراء ه ــذه البح ــوث
متخصص ــون يف ه ــذا الش ــأن.
 -4ضرورة ممارسة األخصائيني االجتماعيني العاملني يف املنظمات واملؤسسات
االجتماعية ملثل هذه النماذج العالجية احلديثة واليت ثبتت فاعليتها.
 -5أتهيل العاملني يف املؤسسات اإليوائية من خالل إشراكهم يف دورات تدريبية
متخصصة يف اجلامعات تصل مدهتا إىل فصل دراسي أو تزيد عن ذلك ،ملا حتققه مثل
هذه الدورات من فوائد معرفيه هلؤالء العاملني يظهر مردودها يف إنتاجهم العملي.
 -6تس ــهيل العقب ــات أم ــام األخصائي ــن االجتماعي ــن لتفعي ــل دور الرعاي ــة الالحق ــة
خصوصــا لــدى األحــداث املفــرج عنهــم للحــد مــن انتكاســتهم قــدر اإلمــكان،
واملتابعــة
ً
إضاف ــة إىل أن أتث ــر األخصائي ــن االجتماعي ــن ق ــد ميت ــد إىل أس ــر ه ــؤالء األح ــداث
وال ــي ه ــي األخ ــرى حباج ــة إىل تعدي ــل الكث ــر م ــن املفاهي ــم املتعلق ــة برتبي ــة ومتابع ــة
األبن ــاء حلمايته ــم م ــن عوام ــل االحنـ ـراف.
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املراجع
أول :املراجع العربية:
ً

	-العل ــي ،نص ــر؛ وس ــحلول ،حمم ــد ( )2006العالق ــة ب ــن فاعلي ــة ال ــذات ودافعي ــة الاجن ــاز
وأثرمه ــا يف التحصي ــل األكادمي ــي ل ــدى طلب ــة الثانوي ــة يف مدين ــة صنع ــاء ،جمل ــة جامع ــة أم الق ــرى للعل ــوم
الرتبوي ــة واالجتماعي ــة واإلنس ــانية ،م ــج (18ع.)1
	-بلح ــاج ،فروج ــة ( )2011التواف ــق النفس ــي االجتماع ــي وعالقت ــه ابلدافعي ــة للتعل ــم ل ــدى املراه ــق
املتم ــدرس يف التعلي ــم الثان ــوي ،دراس ــة ميداني ــة بوالي ــة تي ــزي وزو وب ــودراس ،ابجلمهوري ــة اجلزائري ــة.
(رس ــالة ماجس ــتري ،كلي ــة اآلداب والعل ــوم اإلنس ــانية ،جامع ــة مول ــود معم ــري ،اجلزائ ــر) مت االس ــرجاع
م ــن موق ــعhttps://ar.islamway.net/book/9339 :
	-بــي يونــس ،حممــد (2007م) ،ســيكولوجيا الدافعيــة واالنفعــاالت ،ط 1دار املســرة للنشــر والتوزيــع،
عم ــان – األردن.
	-تــوق ،حمــي الديــن وآخــرون ( )2003أســس علــم النفــس الرتبــوي ،الطبعــة الثالثــة ،دار الفكــر للطباعــة
والنش ــر ،األردن.
	-احلامــد ،حممــد ( )1995العوامــل املؤثــرة يف دافعيــة اإلجنــاز الدراســي ،حبــث يف األصــول النفســية للرتبيــة،
جملــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية( ،ع )14الـرايض.
	-احلامــد ،حممــد (1996م) ،قيــاس دافعيــة اإلجنــاز الدراســي علــى البيئــة الســعودية ،املكتبــة اإللكرتونيــة،
جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،ال ـرايض.
	-حوم ــر ،مسي ــة ( )2006أث ــر العوام ــل االجتماعي ــة يف جن ــوح األح ــداث( ،رس ــالة ماجس ــتري ،جامع ــة
منت ـ�وري قس ـ�نطينة ،اجلمهوري ـ�ة اجلزائري ـ�ة) مت االســ�رجاع م ـ�ن موق ـ�ع https://bu.umc.edu.dz/the� :
ses/sociologie/AHOU2072.pdf

	-خليفة ،عبد اللطيف (1997م) ،الدافعية لإلجناز وعالقتها ببعض املتغريات(دراســة ثقافية مقارنة بني
طــاب اجلامعــة مــن املصريــن والســودانيني) ،جملــة علــم النفــس( ،ع ،)44أكتوبــر -نوفمــر -ديســمرب،
الســنة  ،11اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب.
	-خليفة ،عبد اللطيف(2000م) ،الدافعية لإلجناز ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة.
	-اخلويل :هشام ( )2009األساليب املعرفية وضوابطها يف علم النفس ،دار الكتاب احلديث للطباعة والنشر.
	-رشـ ـوان ،عب ــد املنص ــف ،الق ــرين ،حمم ــد (2004م) ،املداخ ــل العالجي ــة املعاص ــرة للعم ــل م ــع األفـ ـراد
واألس ــر ،مكتب ــة الرش ــد ،الـ ـرايض.
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	-الســامرائي ،ابســم؛ واهليازعــي ،شــوكت (1988م) ،بنــاء مقيــاس مقنــن للدافــع اإلجنــازي الدراســي لطلبــة
الكلي ــات اهلندس ــية ،اجملل ــة العربي ــة للبح ــوث الرتبوي ــة ،ج(،8ع ،)3تون ــس ،املكتب ــة اإللكرتوني ــة ،جامع ــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،ال ـرايض.
	-ســرحان ،ســهري ( )2013الدافعيــة للتعلــم والــذكاء االنفعــايل وعالقتهمــا ابلتحصيــل الدراســي لــدى
طلب ــة املرحل ــة اإلعدادي ــة بغ ــزة( ،رس ــالة ماجس ــتري ،كلي ــة الرتبي ــة ،جامع ــة األزه ــر ،غ ــزة ،فلس ــطني) مت
االس ــرجاع م ــن موق ــع:
www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0048200

	-مسيــث ،روبــرت .ومسيــث ،ابتريشــيا ( )2006اإلرشــاد والعــاج النفســي واألســري ،موضوعــات وقضــااي
أساســية .ترمجــة :فهــد بــن عبــد هللا الدليــم .النشــر العلمــي مطابــع ،جامعــة امللــك ســعود ،الـرايض.
	-الش ــرقاوي ،أن ــور (2000م) الدافعي ــة واإلجن ــاز األكادمي ــي وامله ــي وتقومي ــه ،عل ــم النف ــس الرتب ــوي،
مس ــتخلصات البح ــوث والدراس ــات العربي ــة ،الكت ــاب الثاين،م ــج ،1مكتب ــة األجنل ــو املصري ــة ،القاه ــرة.
	-الشـ ـريف ،بن ــدر (2009م) ،كي ــف تنم ــي الدافعي ــة عن ــد ابن ــك ،الدافعي ــة الذاتي ــة ب ــن تقدي ــر ال ــذات
واملكاف ــآت ،دراس ــة نظري ــة تطبيقي ــة ،إيـ ـراك للطباع ــة والنش ــر ،القاه ــرة.
	-الطـ ـواب ،س ــيد (1990م) ،أث ــر تفاع ــل مس ــتوى دافعي ــة اإلجن ــاز وال ــذكاء واجلن ــس عل ــى التحصي ــل
الدراســي لــدى طــاب وطالبــات جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،املكتبــة اإللكرتونيــة ،جامعــة اإلمــام
حمم ــد ب ــن س ــعود اإلس ــامية ،ال ـرايض.
	-عســكر ،علــي؛ والقنطــار ،فايــز ( )2005مدخــل إىل علــم النفــس الرتبــوي ،الرتبيــة مــن منظــور نفســي،
ط ،1مكتبــة الفــاح للنشــر والتوزيــع ،الكويــت.
	-عواد ،أمحد ( )1998قراءات يف علم النفس الرتبوي  ،ط 3مكتبة النهضة ،القاهرة.
	-غامن ،حممود ( )2002علم النفس الرتبوي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل.
	-القرين ،حممد (2007م) ،تصميم برانمج عالجي معريف سلوكي لتخفيف مستوى الكدر الزواجي وقياس
فاعليته( ،رسالة الدكتوراه ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية) الرايض.
	-قطامــي ،انيفــة ( )1996أثــر متغــر اجلنــس والصــف ودرجــة داخليــة الضبــط يف درجــة الدافعيــة املعرفيــة
للتعل ــم عن ــد الطلب ــة املتفوق ــن دراس ــيا يف منطق ــة األغ ـوار الوس ــطى ،جمل ــة كلي ــة الرتبي ــة( ،ع ،)12جامع ــة
اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة.
	-قطامــي ،يوســف ( )1993الدافعيــة للتعلــم الصفــي لــدى طلبــة الصــف العاشــر يف مدينــة عمــان ،جملــة
دراســات العلــوم اإلنســانية ،مــج ( ،20ع )2اجلامعــة األردنيــة ،عمــان.
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