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  :إقرار

  
تيجة أبحاثي الخاصة، أقر أنا معد الرسالة أنها ُقدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها ن

باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة، أو أية جزء منها، لم يقدم لنيل درجة علمية عليا 

  .ألي جامعة أو معهد آخر

  

  

  

  :................................التوقيع

  

  عاصم عادل طاهر القواسمه: اإلسم

  

  م2015/ 1/6: التاريخ
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  اإلهداء

  
غمرني وٕاخوتي بطيبة قلبه، وأعطاني من صفاته الكثير، وجاد َعلّي ما لم يجد به أحٌد  إلى من

  .خير الجزاء أطال اهللا عمره وأحسن عمله وجزاه "والدي الطيب"من الناس 
  

  "أمي الصابرة"إلى من َحُلَمت بأن تراني في هذا المقام وألحقت ُحلمها دعمًا وحبًا وحنانًا 
  .احفظها اهللا وأعلى قدره

  
إلى شريكتي في طموحي، ومن على صعاب الحياة كانت معي بل وساندتني في سباقي مع 

  .رعاها اهللا وأدام ودها "زوجتي الحبيبة"الزمن 
  

  "طفلتي شام"و  "ولدي عادل"... إلى أملي المتدفق براءًة حينًا ومشاكسًة أحيانًا 
  

 صهري الحبيبل النفس اإلنسانية إلى الجواد الملهم، من اختار لي سباحة عكس التيار في ظال
  "الدكتور جواد بحر النتشة"
  

  .أساتذتي األفاضل... اق إلى منارات العلم ووقوده الدفّ 
  

  .إخوتي وأخواتي، أصدقائي وزمالئي... إلى رفقاء الدرب ودليل الطريق 
  

  .طالبي األعزاء... إلى الباحثين عن النجاح والتقدم في دروب العلم 
  

  .النصر والتحريرالطامح بللجيل 
  

  .أهدي هذا الجهد المتواضع
  

  عاصم عادل طاهر القواسمه



 ج 
 

  شكر وتقدير
  

َأْدِخْلِني َرب َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الِتي أَنـَْعْمَت َعَلي َوَعَلى َواِلَدي َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا تـَْرَضاُه وَ {: قال اهللا تعالى

  )19: النمل( }ِدَك الصاِلِحينَ ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَبا

الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات والشكر له سبحانه على آالئه التترى، ونعمه التي ال تعد وال 

، فإنني لن "ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس"ُتحصى، وانطالقًا من حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  .لي خير معين بعده عز وجل في إتمام هذه الدراسة أتجاوز شكر اهللا سبحانه حتى أشكر من كانوا

  

سمير شقير َمْن أعانني وأرشدني وأعطاني من وقته وجهده الكثير . شكري وتقديري لمشرفي وأستاذي د

وأنار دربي بمالحظاته المهمة، فجزاه اهللا خيرًا وأدامه بثوب الصحة والعافية، كما وأشكر أساتذتي 

  .ة األستاذ الدكتور عبد عساف والدكتورة سهير الصّباحاألفاضل أعضاء لجنة المناقش

  

، "خليل صالح. أ"شكري وتقديري لمديرية التربية والتعليم الخليل، ولمدير مدرسة الشهيد داود العطاونة 

، وعظيم اإلمتنان للمرشدة التربوية فيها "سوسن عابدين"ولمديرة مدرسة عبد الخالق يغمور المربية 

  ".آية المحتسب. أ"الزميلة 

  

، "خضر مبارك. أ"شكري وتقديري ألستاذي الرئيس السابق لقسم اإلرشاد التربوي في مديرية الخليل 

  ".مصطفى القواسمة. أ"، ولإلحصائي "فايز شرف. أ"كما هو الشكر موصول لرئيس القسم الحالي 

  

  بمجموعة من المراجع العلمية،لتعاونها بتزويدي " عائدة نوفل حراحشة"شكري وتقديري للزميلة المرشدة 

  .لحسن تعاونهما ومساعدتهما" مسعد الغنامي"ولطالبه " ناصر العود"ولسعادة الدكتور 

  

وجزيل الشكر والعرفان لجامعتي جامعة القدس وكلية الدراسات العليا وكلية العلوم التربوية، كما هو 

  .دار سنوات الدراسةالشكر ألساتذتي أساتذة دائرة علم النفس على ما قدموه على م

  عاصم القواسمه



 د 
 

  مصطلحات الدراسة

  

  Efficiencyالفاعلية 

األثر المرغوب الذي يحدثه البرنامج اإلرشادي : "تحدد الجمعية المصرية للمناهج مفهوم الفاعلية بأنها

  ).12، 2011حميد، " (المقترح لتحقيق األهداف التي وضعت من أجلها الدراسة

ة األثر الذي يحدثه البرنامج اإلرشادي المبني على فنيات العالج المتمركز درج: التعريف اإلجرائي

  .حول الحل في تنمية الدافعية للتعلم لدى عينة من طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية

  

  Counseling Program اإلرشادي البرنامج

 فردياً المباشرة غيرو المباشرة اإلرشادية الخدمات لتقديم علمية أسس ضوء في ومنظم مخطط برنامج"

 والقيام السوي النمو تحقيق في مساعدتهم بهدف المؤسسة أو الجماعة تضمهم من لجميع وجماعياً

  .)11: 1998، زهران(" وخارجها الجماعة لداخ النفسي التوافق لتحقيق لالمتعق الواعي باالختيار

يقدمها  التي لها المخطط رشاديةاإل والخدمات واألنشطة اإلجراءات مجموعة :التعريف اإلجرائي

 بهدف فنيات وتقنيات العالج المتمركز حول الحل على معتمداًالباحث للمجموعة التجريبية من الطلبة 

  .تنمية الدافعية للتعلم لديهم

  

  Group Counseling اإلرشاد الجمعي

هم وحاجـاتهم اإلرشـادية الخدمات اإلرشـادية ألكثـر مـن فـردين تتفـق ميـولأغلب وهو اإلرشاد الذي يحقق 

تخدمين إلى حد ما والتي يمكـن تحقيقهـا لهـم فـي مجموعـة صـغيرة أو كبيـرة، أي فـي موقـف جمـاعي مسـ

  ).2000العزة، ( عيأسس وأساليب اإلرشاد الجم



 ه 
 

والمبنيــة علــى العــالج المتمركــز حــول الحــل ظمــة ات اإلرشــادية المنّ جلســال مجموعــة: التعريــف اإلجرائــي

) 30(حـــث لطلبـــة المجمـــوعتين التجـــريبيين مـــن طلبـــة الصـــف العاشـــر والبـــالغ عـــددهم الباالتـــي ينفـــذها و 

  .والمتفقين في رغبتهم بتنمية دافعيتهم للتعلم

  

  Solution - Focused Brief Therapy (SFBT)العالج المتمركز حول الحل 

ي عالجي ال يستغرق في البحث عن األعراض المرضية وال عن العوامل التي ساهمت ف بأسلو 

ما يتوجه مباشرة إلى الحلول التي تساهم في القضاء على المشكلة أو التخفيف من حدتها  نشأتها بقدر

  ).7: 2013الخليفة، (إفرازاتها  أو التكيف مع

اإلطار النظري ومجموعة الفنيات والتقنيات التي استمد الباحث أنشطة وفعاليات : التعريف اإلجرائي

إعادة التشكيل، وسؤال الحلم، وأسئلة ماذا بعد، وخريطة (ا، والمتمثلة في وأسئلة البرنامج اإلرشادي منه

  .، وعدم االستغراق في المشكلة بالقدر التوجه إلى الحل بشكل مباشر)العقل، وتوجيه النجاح، والمقياس

  

  Learning Motivationالدافعية للتعلم  

والقيام بنشاط موجه، واالستمرار في النشاط،  حالة داخلية للمتعلم، تدفعه لالنتباه إلى الموقف التعليمي،

  ).1992القطامي، (حتى يتحقق التعلم كهدف 

علم جابة على مقياس الدافعية للتاإلمن خالل الطالب عليها  التي يحصلالدرجة  :ائيالتعريف اإلجر 

ة وقننه على البيئة السعودي) 1989سليمان، (وعربه وطوره ) 1984، كوزيكي وأنتوسل(الذي أعده 

  ).2009الرافعي، (

  



 و 
 

  ملخص الدراسة

جمعي مبني على العالج المتمركز حول الحل في  مدى فاعلية برنامج إرشاد هدفت الدراسة إلى معرفة

  .تنمية الدافعية للتعلم لدى عينة من طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية

نصفهم من اإلناث من طلبة الصف نصفهم من الذكور و طالب وطالبة ) 60(تكونت عينة الدراسة من 

طالبًا ) 15(كل مجموعة من  تتكون، حيث العاشر، منهم مجموعتان ضابطتان ومجموعتان تجريبيتان

  .المتغيرات الدخيلة قدر المستطاعضبط أو طالبة، تم اختيارهم بطريقة قصدّية مع مراعاة 

ي على العالج المتمركز حول الحل تم تطبيق برنامجًا إرشاديًا جمعيًا مبنف الدراسة اهدأولتحقيق 

إعداد  –طبق الباحث مقياس الدافعية للتعلم لتنمية الدافعية للتعلم على المجموعتان التجريبيتان، وقد 

في نهاية  كاختبار بعدي ه، ثم أعاد تطبيقجميع أفراد العينةكاختبار قبلي على  –) كوزيكي وأنتوسل(

  .التطبيق على نفس األفراد

بين  (α=0.05)وجود فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الدراسة  أظهرت نتائج 

متوسطات درجات الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية لصالح 

وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات الدافعية كما . المجموعة التجريبية

وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في . الجنس لصالح اإلناثللتعلم تعزى لمتغير 

  .متوسطات درجات الدافعية للتعلم تعزى للتفاعل بين المجموعة ومتغير الجنس

الدراسة خرج الباحث بتوصيات لعل أهمها تبني وزارة التربية والتعليم للبرنامج على نتائج  بناءً و 

كز حول الحل والذي أثبت فاعليته في تنمية الدافعية للتعلم لدى اإلرشادي المبني على العالج المتمر 

الطلبة، وتطوير برامج إرشادية فردية وجماعية مبنية على العالج المتمركز حول الحل لصالح الطلبة 

ذوي المشكالت التربوية والنفسية المختلفة، والقيام بدراسات تتناول معالجة بعض المشكالت التربوية 

خالل اإلرشاد والعالج المتمركز حول الحل، ودراسات أخرى وصفية وتجريبية تهدف إلى والنفسية من 

  .تنمية الدافعية للتعلم
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The effectiveness of Group Counseling program, based on Solution - 
Focused Brief Therapy (SFBT), in developing tenth grade students’ 
motivation for learning in Hebron Public Schools. 

 

Prepared by: Assem Qawasmeh 

Supervised by: Dr. Samer Shuqer 

 

Abstract 

The study aimed at recognizing the effectiveness of group counseling program based on 
Solution - Focused Brief Therapy in the development of motivation for learning among a 
sample of the tenth grade students in Hebron governmental schools. 

A purposive sample of (60) tenth grade students was chosen for the study, (30) are males, 
and (30) are females. The sample consists of two experimental groups and two control 
groups, (15) students for each. The researcher controlled some influential factors as could 
as possible. 

To achieve the objectives of the study, the researcher applied a group counseling program 
based on Solution - Focused Brief Therapy (SFBT) for the development of motivation for 
learning on the two experimental groups. The researcher administered the motivation 
measure of learning - prepared by (Kozeki and Entwistle)  as a pre- test and post- test on 
all participants. 

Results revealed significant difference  at (α≤0.05) in motivation for learning of the tenth 
grade students in governmented schools in favor of  the experimental group. It also 
revealed a statistically significant differences in the mean scores of motivation for learning 
differences due to the variable of sex in favor of females. In addition, there were no 
statistically significant differences in the mean scores of motivation for learning 
differences due to the interaction of both group and gender. 

Based on the results, the researcher has recommended: a) for the Ministry of Education to 
adopt  the proposed program which has proved its effectiveness in the development of 
motivation for learning among students, b) there is a need for developing individual and 
group counseling programs based on Solution - Focused Brief Therapy (SFBT) specially 
for students with educational and psychological disorders, c) conduct studies addressing 
Solution - Focused Brief Therapy and Counseling. 
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  الفصل األول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  

  مقدمة 1.1

تعتبر دراسة دوافع اإلنسان األساس لمعرفة الكثير من تصرفاته وسلوكه المباشرة وغير المباشرة، وذلك 

  .هلما تلعبه من دور في تحريك السلوك وتوجيهه وٕادامة نشاط

تعد بداية النصف الثاني من القرن العشرين عالمة بارزة في دراسة موضوع الدافعية بوجه عام، إذ و 

يعتبر هذا التاريخ فيصًال بين مرحلتين في دراستها، فقد اتسمت معالجة هذا الموضوع قبل هذا التاريخ 

نما اتسمت بعد هذا التاريخ بعدم الدقة في تناول المفهوم والخلط بين حدوده وحدود المفاهيم األخرى بي

 .)2000خليفة، ( بالتحديد الدقيق نسبيًا لهذا المفهوم ومعناه

تستثير النشاط وتحركه وتحدد ) 1990 تركي،(فهي حسب ، سلوكلالدافعية المحرك األساسي ل تعتبر

 للنشاط العقلي المحركةوالدافعية هي  الوجهة التي يأخذها النشاط في سبيل الوصول إلى الهدف،

حاجاتنا العضوية والنفسية  إلشباعوالحركي والمسؤولة عما نالحظه من استمرار في النشاط المؤدي 

  .لعملية التعلم في أي مجال من مجاالته المختلفة اً أساسي ًا محركاً كما أنها شرط

ه يلإ يسعى الفرد للوصولنفسيًا  كونها هدفًا تربوياً ناحية الشخصية البشرية  وتبدو أهمية الدافعية من

، تجعلهم هتمامات معينة لديهماوتوجيهها وتوليد  الطلبة، فاستثارة دافعية عبر مراحل عمره النمائية

وفى حياتهم  البيئة المدرسيةخارج نطاق  يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية وعاطفية وحركية

دو أهمية الدافعية من وتب .ينظام تربو ي ينشدها أ يمن األهداف التربوية الهامة الت يهف ،المستقبلية

هداف تعليمية معينة على سبيل إنجاز أي يث كونها وسيلة يمكن استخدامها فالوجهة التعليمية من ح

على التحصيل واإلنجاز،  طالبال ، وذلك من خالل اعتبارها أحد العوامل المحددة لقدرةالنحو فعّ 

تباهه إلى بعض النشاطات دون ان ا توجهنها تتحكم فيها لدرجة أنهإ بل و  طالبفالدافعية ترتبط بميول ال
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ه على سلوكه وتحث يتؤثر ف تاز ت معز ار على عالقة بحاجاته فتجعل من بعض المثي يأخرى، وه

  .)2002نشواتي، ( النشاط فعّ  شكلالعمل بو  المثابرة

ففي حالة عدم وجود دافع  نه ال بد من وجود دافع لكي يحدث التعلم اإلنساني؛وعطفًا على ما سبق فإ

إلى أن ) 2010العلوان والعطيات، (دراسة  تر اشأ وقدلن يكون هناك سلوك ومن ثم لن يحدث التعلم، 

اإلنجاز  في الدافعية وأالحوافز  لتدنيالطلبة في المرحلة الدراسية المتوسطة هم غالبًا عرضة 

رة من التوتر في هذه السن يعيشون فتو  المراهقة مرحلةفمعظم طلبة المرحلة األساسية في األكاديمي، 

الدراسية المتوسطة حتى يأخذ بالنظر إلى المدرسة  النفسي العاصف، والعديد منهم ما أن يصل المرحلة

ويزيد من هذا الشعور السلبي تجاه المدرسة ما يواجه الطلبة من . كمكان ممل وغير مهم بالنسبة لهم

فينتج عن ذلك كله تدني في  ،طةسالمرحلة األساسية الدنيا والمتو  تغيير في البيئة التعليمية بعد

  .ظهور بعض المشاكل السلوكيةذلك أيضًا  دافعيتهم إلى التعلم، وربما يصاحب

وتعد الدافعية للتعلم واالنجاز مكونًا جوهريًا في سعي اإلنسان تجاه تحقيق ذاته وتوكيدها، كما أنها 

ية خاصة للدافعية في حياة مهمة في تحقيق اإلنسان لغاياته وتوجيه سلوكه وتنشيطه، وتبرز أهم

ت الجادة لتحقيق النجاح المتعلم حيث تدفع سلوكه نحو الرغبة في األداء الجيد والميل إلى بذل المحاوال

  .)2011الغنامي، ( التعليمي

فطرية، وترتبط بالقدرة العقلية  أن الدافعية للتعلم لدى الطلبة المتفوقينقديمًا  السائد كان االعتقادفقد 

ثبتوا من خالل نتائج الدراسات أوالمحدثين  إال أن العديد من الباحثين القدامى دى الطالبالعامة ل

ثر بالتفاعل أ، وتتكالتدريبة يبيئعوامل نتيجة ل هي للتعلم ن الدافعيةأ صددأجروها بهذا الالوافرة التي 

 بية احتياجاتالمبكر، والسنوات العديدة من التعليم المنظم والمبرمج بشكل خاص لتل االجتماعي

واستعداداتهم للتعلم،  قابليتهمصة التي تستثير إلى االهتمام بتطوير البرامج الخا، مما دعا الطلبة

  .)2012دودين وجروان، ( لديهم وبالتالي رفع مستوى التحصيل وتقدير الذات

تدريس طرق  تطوير يالستفادة منها واالعتماد عليها فمجال التعلم ومدى ا يألهمية الدافعية ف اً ر ونظ

العملية  يف القصور مكانية تحاشى نواحيوإ، الطلبة عى الفروق الفردية بينار وتعلم أساليب جديدة ت

الحث  همال جانب التحفيز أوإالتعليمية والتربوية بسبب االعتماد على المكافئات المادية أو العقاب و

مجموعة من فقد اتجهت . للتعلم طالبال مج لتنمية دافعيةار ستخدام بانفسه من خالل الطالب النابع من 
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من خاللها يتم تحسين الدافعية ورفع مستوى  يمج التار البلتبنى هذه األهمية من خالل إعداد  ساتار دال

  .)2006يوسف، ( دافعيتهم للتعلم األكاديمي واألدائي عن طريق تنميةالطلبة 

عاون مع بعضهم بانجاز أهداف تسمح للناس بالت لكونهاتبرز أهمية البرامج اإلرشادية ومن هنا 

مشتركة وٕاتاحة فرص عديدة في التعبير عن اآلمال والطموحات والمخاوف، ومشاركة بعضهم بعضًا 

  .في هذه االهتمامات والهموم، والتخفيف من حدتها من أجل التوافق السليم مع الذات واآلخرين

أن ثمة مجموعة من األهداف يرون  النفسي واإلرشادالباحثون في مجال الصحة النفسية  والمالحظ أن

تسعى البرامج اإلرشادية والتدريبية إلى تحقيقها، وهذه األهداف تتباين بتباين المشكالت التي يعاني 

لى الصحة النفسية منها المسترشدون في مراحلهم العمرية المختلفة وديمومتها، وشدتها وخطورتها ع

  .)2008العاسمي، ( للفرد والجماعة

البرامج  طار كان هناك الكثير من الدراسات والبحوث العربية التي أوضحت فعاليةوفي هذا اإل

العينات  ، وتدعيم الجوانب اإليجابية عندوالمشكالت السلوكيةاإلرشادية في تخفيف حدة االضطرابات 

مدى فعالية التي بينت ) 2005جمعة، (دراسة التي خضعت لهذه الدراسات منها على سبيل المثال 

) 2011حميد، (، ودراسة المشكالت السلوكية حدة بعض ج إرشادي في السيكودراما للتخفيف منبرنام

المقيمين داخل ي لدى المعوقين بصريًا مج إرشادي لتنمية الذكاء الوجدانفاعلية برناوالتي بحثت 

 فاعلية برنامج إرشادي نفسي تربوي لتخفيف المشكالتحول ) 2007الخطيب، (المدرسة، ودراسة 

  .)دراما –فن(اللعب  سلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا باستخدام أساليبال

استخدام العاملين في الخدمة اإلرشادية واالجتماعية من  أظهرت بعض الدراسات رفض العديدوقد 

ن ، وبدل منيالطويلة التي تستنزف الوقت والجهد مثل التاريخ التطوري واإلفراغ الوجدا األساليببعض 

القريبة والواقعية المرتبطة بالمشكلة، وفي  بتمام بدراسة حاضر العميل واألسباااله ذلك االتجاه إلى

والتي ترجع بدايتها  تخدام النماذج الحديثة والمختصرةالدراسات القائمة على اس ضوء ما أثبتته نتائج

  .)Macdonald,1997( فعالية في عالج حدة بعض المشكالتمن والمختصر إلى العالج القصير 

التحقق من فعالية ما يستجد من أساليب ) 2013(خليفة الأهم وظائف البحث العلمي كما عبرت عنها ف

ونماذج عالجية تحقق أهداف الخدمة اإلرشادية واالجتماعية، وبما أن الدراسات التي تناولت موضوع 

 - حسب علم الباحث–بي هي دراسات قليلة في المجتمع العر ) SFBT(العالج المتمركز حول الحل 
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ومع ذلك أثبت نتائج هذه الدراسات فعالية اإلجراءات والتقنيات العالجية للعالج المتمركز حول الحل 

العملية ومتابعته لميدان الطلبة  مالحظاتهفالباحث ومن خالل  وعليه. تحقيق أهدافها العالجيةفي 

وتقديره لحجم المشكلة المتمثلة في ضعف واطالعه على احتياجاتهم النمائية والوقائية والعالجية، 

حاجته إلى وسائل وبرامج إرشادية قد تكون ذات  ، هذا ومن خاللالدافعية للتعلم لدى نسبة من الطلبة

برنامج توجه الباحث لدراسة فعالية  ؛عليهن مختصرة وتوفر الجهد والوقت و فاعلية وفي نفس الوقت تك

ج المتمركز حول الحل في تنمية الدافعية للتعلم لدى الطلبة العال إرشادي مبني على فنيات وتكنيكات

  .األساسي من الجنسين العاشرطلبة الصف منخفضي الدافعية للتعلم والذين يمثلهم في هذه الدراسة 

 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها2.1 

رس في مدرستين من المدا مالحظات الباحث المهنية في ميدان اإلرشاد النفسي والتربويمن خالل 

مع  واتصالهزمالئه المرشدين التربويين بعض الحكومية في محافظة الخليل، ومن خالل تواصله مع 

تدني في دافعية الطلبة نحو التعلم وبرز ذلك واضحًا عبر مجموعة من  لوحظالطلبة ومشكالتهم 

ومحاوالت  ،رالتأخر الصباحي والغياب المتكر و  ،تدني التحصيل أبرزهاالمشكالت األكاديمية والسلوكية 

التعليم في فلسطين يعاني من تدني في أوضح تقرير أن كما و  ،والهروب من المدرسةالتسرب 

التحصيل، سواء على مستوى مدارس الحكومة، أو الوكالة أو الخاصة، ويظهر ذلك بتدني المنافسة 

افعية للتعلم ومن أهم أسباب هذا التدني ضعف الد ،العالمية، من خالل مؤشرات االختبارات الدولية

  ).2013مركز إبداع المعلم، (

ضمن إرشادية  ةبنظريمهنتهم بحاجة لدعم  كثافة مهام العاملين باإلرشاد التربوي فإنهموفي ظل 

 حول المتمركزوالتي من أبرزها العالج ) Short Therapy(أو المختصر نظريات العالج القصير 

 ،وقتأقصر الدافعية لدى الطلبة بأقل جهد و  ىزيادة مستو في  مساهمة قد يكونوذلك ) SFBT(الحل 

منهجية إلجراء برنامج إرشادي نفسي تربوي مبني على مفاهيم  جاءت هذه الدراسة في محاولة وعليه

  :اآلتيالرئيس لإلجابة على السؤال وفنيات العالج المتمركز حول الحل لرفع مستوى الدافعية للتعلم و 

تنمية الدافعية للتعلم ) SFBT(لى العالج المتمركز حول الحل مبني عجمعي  برنامج إرشادل هل يمكن

  ؟الحكومية الخليلمدارس في  العاشرالصف  لدى طلبة
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  :اآلتية األسئلة الفرعية وقد انبثق عنه

تنمية في مبني على العالج المتمركز حول الحل الجمعي اإلرشاد البرنامج هل تختلف فاعلية  .1

باختالف المجموعة  لعاشر في مدارس الخليل الحكوميةالدافعية للتعلم لدى طلبة الصف ا

 ؟)الضابطة، التجريبية(

تنمية في  مبني على العالج المتمركز حول الحلالجمعي اإلرشاد البرنامج هل تختلف فاعلية  .2

ذكر، ( باختالف الجنس الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية

 ؟)أنثى

لدى طلبة الصف في متوسطات درجات الدافعية للتعلم ات داللة إحصائية هل توجد فروق ذ .3

 ؟المجموعة ومتغير الجنس التفاعل بين تعزى إلىالعاشر في مدارس الخليل الحكومية 

 

  فرضيات الدراسة3.1 

  :اآلتية الفرضياتأمكن صياغة الدراسة  أسئلةولإلجابة على 

بين متوسطات درجات  α=0.05)( الدJلةJ توجد فروق ذات دJلة إحصائية عند مستوى  .1

ني على العالج المتمركز حول مبالجمعي اإلرشاد البرنامج قبل وبعد تطبيق  الدافعية للتعلم

طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية تعزى  لدىتنمية الدافعية للتعلم في  الحل

 .لمتغير المجموعة

بين متوسطات درجات  α=0.05)( ى الدJلةJ توجد فروق ذات دJلة إحصائية عند مستو .2

مبني على العالج المتمركز حول الجمعي اإلرشاد البرنامج قبل وبعد تطبيق  الدافعية للتعلم

لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية تعزى تنمية الدافعية للتعلم في  الحل

 .الجنسلمتغير 
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بين متوسطات درجات  α=0.05)( الدJلة J توجد فروق ذات دJلة إحصائية عند مستوى .3

قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل  الدافعية للتعلم

  .المجموعة ومتغير الجنسالتفاعل بين  إلىالحكومية تعزى 

  

  أهداف الدراسة 4.1

  :هدفت الدراسة الحالية إلى

يهدف إلى تنمية الدافعية ج المتمركز حول الحل ي على العالمبنجمعي  برنامج إرشاد تنفيذ .1

 .في مدارس الخليل الحكومية األساسي العاشرلدى عينة من طلبة الصف  للتعلم

في  جمعي مبني على العالج المتمركز حول الحلإرشاد برنامج  فاعلية درجة إلىالتعرف  .2

 .يتانالمجموعتان  التجريبلتعلم لدى لتنمية الدافعية 

 مبني على العالج المتمركز حول الحلالجمعي اإلرشاد البرنامج فاعلية  درجةالتعرف إلى و  .3

 .مع متغير الجنس مية الدافعية للتعلم لدى المجموعتان التجريبيتانفي تن

 مبني على العالج المتمركز حول الحلالجمعي اإلرشاد البرنامج والتعرف إلى درجة فاعلية  .4

 .تان التجريبيتان مع متغير الجنس والتفاعل بينهمافي تنمية الدافعية للتعلم لدى المجموع

 

  أهمية الدراسة5.1 

برنامج إرشادي مبني على تكتسب هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع الذي تتناوله بالبحث عن 

في مدارس  العاشرفي تنمية الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف ) SFBT(العالج المتمركز حول الحل 

اإلرشاد  دائرة في مساعدة تسهم الدراسة أن هذه نتائج ظهور بعد الباحث يتوقعو  ،يةالخليل الحكوم

، المختلفة تعليمالتربية و ال اتمديريأقسامها في ة والتعليم و وزارة التربيالتربوي والتربية الخاصة في 

رشدين التربوين عمومًا، في التعرف على مدى فاعلية برنامج ارشادي مبني على فنيات والم

عملهم اإلرشادي الفردي والجماعي لتنمية دافعية الطلبة،  العالج المتمركز حول الحل في استراتيجياتو 

  :والتطبيقيوسوف يكون لهذه الدراسة أهمية على الصعيد النظري والبحثي 
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هذه الدراسة إضافة لألدب النظري في مجال العالج المتمركز  تمثل النظريةوفيما يتعلق باألهمية 

في  - وأثره في زيادة الدافعية للتعلم، كما أنها تعتبر الدراسة األولى التي تطبق في فلسطين حول الحل

  .وتستخدم برنامج إرشادي مبني على فنيات وٕاجراءات العالج المتمركز حول الحل -حدود علم الباحث

لم  رات مختلفةقد تفتح هذه الدراسة أفاقًا لدراسات أخرى تتناول جوانب ومتغي البحثيأما على الصعيد 

تتطرق إليها الدراسة الحالية، كما أنها إضافة أخرى لدراسات تتعلق بالعالج المتمركز حول الحل 

  .واستخدام فنياته في تنمية الدافعية للتعلم

تعتبر هذه الدراسة تطبيقًا عمليًا لبرنامج إرشادي جمعي في حقل اإلرشاد  التطبيقيوعلى الصعيد 

تخدم في مدارس فلسطين لتنمية الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر من النفسي التربوي، وقد يس

  .كال الجنسين

  

  الدراسة محددات 6.1

األساسي  العاشرطلبة الصف من  قصديةعينة  وهيبالعينة المشمولة بالدراسة  الدراسة الحالية تتحدد

  .الخليلوسط ليم في مديرية تربية وتعالمسجلين في المدارس الحكومية و ذكورًا وٕاناثًا 

  .م2014/2015الدراسي العام من  الثانيالدراسي الفصل وتتحدد ب

البرنامج ، و -)كوزيكي وأنتسول(إعداد –كذلك تتحدد باألدوات المستخدمة وهي مقياس الدافعية للتعلم 

 قام الباحث بإعداده بما يتناسب معالذي  ،اإلرشادي الجمعي المبني على العالج المتمركز حول الحل

عينة الدراسة وخصوصية البيئة العربية الفلسطينية، مستفيدًا من البرامج المشابهة في األدب النظري 

  .)2006(وبرنامج نوفل ) 2011(والدراسات السابقة مثل برنامج الغنامي 
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  مصطلحات الدراسة 7.1

  

  Efficiency الفاعلية

 اإلرشادياألثر المرغوب الذي يحدثه البرنامج : "تحدد الجمعية المصرية للمناهج مفهوم الفاعلية بأنها

  ).12، 2011حميد، " (المقترح لتحقيق األهداف التي وضعت من أجلها الدراسة

درجة األثر الذي يحدثه البرنامج اإلرشادي المبني على فنيات العالج المتمركز  :التعريف اإلجرائي

صف العاشر في مدارس الخليل الحكومية، حول الحل في تنمية الدافعية للتعلم لدى عينة من طلبة ال

حيث تُقاس بالفرق في الدرجات بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة على 

  .مقياس الدافعية للتعلم الُمتبنى في هذه الدراسة

  Counseling Program اإلرشادي البرنامج

 علمية أسس ضوء في ومنظم مخطط برنامج" :بأنه البرنامج اإلرشادي )11: 1998، زهران(ف يعر 

 أو الجماعة تضمهم من لجميع وجماعياً فردياً المباشرة غيرو المباشرة اإلرشادية الخدمات لتقديم

 التوافق لتحقيق لالمتعق الواعي باالختيار والقيام السوي النمو تحقيق في مساعدتهم بهدف المؤسسة

  ."وخارجها الجماعة لداخ النفسي

يقدمها  التي لها المخطط رشاديةاإل والخدمات واألنشطة اإلجراءات مجموعة :اإلجرائيالتعريف 

 بهدف فنيات وتقنيات العالج المتمركز حول الحل على معتمداًالطلبة التجريبية من مجموعة للالباحث 

  .تنمية الدافعية للتعلم لديهم

  Group Counseling اإلرشاد الجمعي

الخدمات اإلرشـادية ألكثـر مـن فـردين تتفـق ميـولهم وحاجـاتهم اإلرشـادية ب أغلوهو اإلرشاد الذي يحقق 

تخدمين إلى حد ما والتي يمكـن تحقيقهـا لهـم فـي مجموعـة صـغيرة أو كبيـرة، أي فـي موقـف جمـاعي مسـ

  ).2000العزة، ( عيأسس وأساليب اإلرشاد الجم
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ى العــالج المتمركــز حــول الحــل والمبنيــة علــظمــة ات اإلرشــادية المنّ جلســال مجموعــة: التعريــف اإلجرائــي

) 30(الباحـــث لطلبـــة المجمـــوعتين التجـــريبيين مـــن طلبـــة الصـــف العاشـــر والبـــالغ عـــددهم التـــي ينفـــذها و 

  .والمتفقين في رغبتهم بتنمية دافعيتهم للتعلم

  

  )SFBT( العالج المتمركز حول الحل

 يستغرق في البحث عالجي ال بأسلو "الج المتمركز حول الحل على أنه الع) 2007(رشوان يعرف 

ما يتوجه مباشرة إلى الحلول  عن األعراض المرضية وال عن العوامل التي ساهمت في نشأتها بقدر

ومن هنا فإنه . إفرازاتها التي تساهم في القضاء على المشكلة أو التخفيف من حدتها أو التكيف مع

التوافق النفسي  الوصول إلىوهو  المسترشدالهدف النهائي الذي يسعى له  ونحعالج موجه ومباشر 

  .)7: 2013خليفة، ال( اعي مع الذات ومع البينة المحيطةواالجتم

اإلطار النظري ومجموعة الفنيات والتقنيات التي استمد الباحث أنشطة وفعاليات : التعريف اإلجرائي

ماذا بعد، وخريطة إعادة التشكيل، وسؤال الحلم، وأسئلة (البرنامج اإلرشادي منها، والمتمثلة في وأسئلة 

  .، وعدم االستغراق في المشكلة بالقدر التوجه إلى الحل بشكل مباشر)العقل، وتوجيه النجاح، والمقياس

  

  Learning Motivation  للتعلم دافعيةال

تدفعه لالنتباه إلى الموقف التعليمي، والقيام بنشاط موجه، واالستمرار في النشاط،  ،حالة داخلية للمتعلم

  )171: 1992القطامي، ( .ق التعلم كهدفحتى يتحق

 علمجابة على مقياس الدافعية للتاإلمن خالل الطالب عليها  التي يحصلالدرجة  :ائيالتعريف اإلجر 

وقننه على البيئة السعودية ) 1989سليمان، (وعربه وطوره ) 1984، كوزيكي وأنتوسل(الذي أعده 

  ).2009الرافعي، (
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  ري ودراسات سابقةاإلطار النظ: الفصل الثاني

  

  .اإلطار النظري 1.2

  .دراسات سابقة 2.2

  .دراسات سابقة تتعلق باإلرشاد والعالج المتمركز حول الحل 1.2.2

  .دراسات سابقة تتعلق بالدافعية للتعلم واإلنجاز وبعض المتغيرات 2.2.2

  .التعقيب على الدراسات السابقة 3.2.2
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  الفصل الثاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلطار النظري ودراسات سابقة

  

  اإلطار النظري 1.2

  المحور األول    

  :Counseling Program البرنامج اإلرشادي 1.1.2

  :مقدمة 1.1.1.2

 الميادينفي كل  ن اإلرشاد النفسي هو أحد فروع علم النفس التطبيقية ويقدم خدماته اإلرشاديةإ

اإلرشاد اكز ومر  ،اختالف مراحلها الدراسية المدارس على :عنى باإلنسان مثلوالمؤسسات التي تُ 

الرعاية وغير ذلك من  اإلرشاد النفسي في الجامعات والمصانع والمستشفيات ومراكزووحدات  ،النفسي

  .المؤسسات

، )المجتمع وتنميةنمو الفرد، نمو الجماعة، (البرنامج هو الوسيلة األساسية لتحقيق أهداف الجماعة و 

، وهو وهو النمو ه وسيلة لتحقيق ذلك الهدففي حد ذاته ولكن ليس هدفاً  فالبرنامج اإلرشادي الجمعي

يختلف من جماعة ألخرى، ألن كل جماعة لها هدف تريد أن تحققه ببرنامج مختلف عن غيرها من 

الجماعات، كما يختلف البرنامج من نفس الجماعة الواحدة من وقت آلخر باختالف األهداف، تقوم 

أثير الجماعة على الفرد، من حيث إمكانية تغيير على الدور الفعال لت الجمعيفلسفة اإلرشاد النفسي 

سلوكه وأفكاره ومواقفه بجانب المساعدة في تسهيل نموه، وتتشكل الجماعة اإلرشادية في ضوء عدة 

الخ ...والمشكالت البيولوجية  راضوالسن والذكاء والجنس ونوع األعالمجموعة ت مثل حجم متغيرا

  .)2009حسان، (
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 الخدمات لتقديم علمية أسس ضوء في ومنظم مخطط برنامج" رشادي فهوالبرنامج اإلمفهوم أما 

 بهدف المؤسسة أو الجماعة تضمهم من لجميع وجماعياً فردياًالمباشرة  غيرو المباشرةاإلرشادية 

 لداخ النفسي التوافق لتحقيق المتعقل الواعيباالختيار  والقيام السوي النمو تحقيق في مساعدتهم

  .)11:1998زهران، ( "وخارجها الجماعة

بأنه هو المخطط المنظم الذي يقدم الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير ) 2000(ويعرفه الخطيب 

المباشرة بشكل فردي وجماعي للمسترشدين بهدف مساعدتهم في تحقيق نموهم الشامل والمتكامل في 

  .شتى المجاالت

األهداف العامة والخاصة اإلرشادية هو مزيج من اإلرشادي يرى أن البرنامج ) 2005(أما سعفان 

البرنامج واإلجراءات التنظيمية وتنفيذ  الموجهة لتحقيق هذه األهداف والتصميم البحثي المالئم ومحتوى

  .البرنامج وتقويمه، والتنسيق بين كل منهم

   :اإلرشاد المستخدمة في البرامج اإلرشادية أساليب 2.1.1.2

يحقق كل الخدمات اإلرشادية أو أغلبها ألكثر من فردين  وهو اإلرشاد الذي: عياإلرشاد الجم )1

تتفق ميولهم وحاجاتهم اإلرشادية إلى حد ما والتي يمكن تحقيقها لهم في مجموعة صغيرة أو 

  .عيتخدمين أسس وأساليب اإلرشاد الجمكبيرة، أي في موقف جماعي مس

اإلرشاد النفسي والتربوي تعتبر طريقة اإلرشاد الفردي من أشهر الطرق في : اإلرشاد الفردي )2

عملية إرشاد مسترشد واحد وجًها لوجه في كل جلسة وتعتمد فعاليته "ويعرف اإلرشاد الفردي بأنه 

  ".أساًسا على العالقة اإلرشادية المهنية بين المرشد والمسترشد

شد وهو اإلرشاد الموجه أو المتمركز نحو المرشد وفي هذه الطريقة يكشف المر : اإلرشاد المباشر )3

عن االضطرابات والمشاكل المتعلقة بالمسترشد، فالمرشد هو الذي يفسر البيانات والمعلومات 

النصائح ويقترح أساليب العالج ويتحمل المسئولية أكثر من المسترشد، وهو  يسدوهو الذي يُ 

  .أكثر أساليب اإلرشاد استعماالً  من
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ويعتمد النشاط " روجرز"هذه الطريقة  وهو المتمركز حول المسترشد ورائد: اإلرشاد غير المباشر )4

على المسترشد نفسه وذلك بسبب إدراكه لمسئوليته ويؤكد روجرز أن اإلنسان مفطور على الخير 

  .)2008قاسم، ( للمسترشد ظروف المالئمة لكي يحقق نمو أفضلوهذا األسلوب يهيئ ال

البرامج وتنفيذ تصميم  في مجالاالختصاصي  يكتسبهاالفوائد التي ) 2008(أجمل العاسمي  وقد

  :اآلتي اإلرشادية في

إن تخطيط البرامج اإلرشادية والتدريبية ُيعّد الدليل الموجه لكل من المرشد والمسترشد، وينبغي  .1

أن يتفقا على الخطة اإلرشادية قبل تنفيذها، ألن ) كالوالدين(على الطرفين أو أطراف أخرى 

  .من المرشد أو المسترشد عند تنفيذ الخطة هناك العديد من المشكالت التي تظهر لدى كل

األهداف (تعد الخطة اإلرشادية مهمة في التعرف إلى مدى ما تحقق من األهداف المرحلية  .2

األهداف المتعلقة (المتفق عليها، وكذلك األهداف النهائية للخطة ) المتعلقة بالعملية اإلرشادية

  ). بالنتيجة

جدواها بعد االنتهاء من و  في معرفة فاعليتهاوذلك للمرشد والمسترشد،  مفيدةتعد الخطة  .3

  .الذي أحدثته في المسترشد سلوكيًا وانفعاليًا ونفسياً  التغيير واألثرتطبيقها، ومعرفة 

تساعد الخطة المسترشد على تحليل التدخالت اإلرشادية ونقدها حتى تتناسب مع تحقيق  .4

  .أهدافه المرحلية على أفضل صورة

ية المعدة بإتقان التي توضح مشكالت المسترشد وأساليب التدخل تسهل الخطة اإلرشاد .5

 .نفيذها خالل الجلسات اإلرشاديةاإلرشادي التي يقوم المرشد بت

  :اإلرشاد الجمعي 3.1.1.2

حيث إمكانية  عي على الدور الفعال لتأثير الجماعة على الفرد، منقوم فلسفة اإلرشاد النفسي الجمت

رشادية في ضوء عة اإلو جممال ، وتتـشكله بجانب المساعدة في تسهيل نمـوهقفتغيير سلوكه وأفكاره وموا

ويقوم اإلرشاد النفسي . والذكاء والجنس ونوع األعراض والـسن المجموعـةحجم عدة متغيرات مثل 

  :عي علي أسس من أهمهاجمال
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  .أن هناك تشابه بين األفراد في سمات الشخصية وبعض المـشكالت ونـوع الحاجـات .1

  .بمفرده ولكنه في حاجة لجماعة يعيش معها ويؤثر ويتـأثر بهـا يءشيدرك ال قد شخص ال .2

تماعي االج توجد حاجات ال يمكن إشباعها إال من خالل الجماعة مثـل الحاجـة لألمـن والتقـدير .3

 .)2001سعفان، ( والنجاح والتقبل واالنتماء

أو أكثر من األفراد الـذين تتفـق ميـولهم  ثنينالاإلرشاد النفسي  إجراءيقوم اإلرشاد الجمعي على كما 

رة أو كبيرة ، اي في موقف ، والتي يمكن تحقيقها لهم في مجموعة صغيام اإلرشادية إلى حد وحاجـاتهم

  ).2000العزه، (عي اإلرشاد الجموفنيات وأساليب  أسس ، مسـتخدمينجمـاعي

عملية تفاعل تشمل المرشد ومجموعـة  لإلرشاد الجمعي على أنه تعريفاً ) 1998(وتقدم أبو عيطه 

 اتجاهاتهمالذين يحاولون التعبير عن أنفسهم وموقفهم أثناء الجلسة اإلرشادية بهدف تغيير  األعضـاء

  .وسلوكهم

 اآلخرينواإلرشاد الجمعي من األساليب الناجحة في إرشاد المراهقين، حيث يتيح للمراهق أن يالحظ 

هم في مناقشة مشاكلهم، كذلك أنهم يماثلونه في نفس المشكلة ممن هم في نفس سنه ويعجب بصراحت

وطريقة حلهم لها وتنفيذ هذه الحلول، كما ُيعجب بمساعدتهم له في حل مشكالته، كذلك يجد الفرد 

نفسه في جو من اإلرشاد النفسي والدعم والتشجيع المتبادل الذي يسهل له مناقشة مشكلته بصراحة 

  ).1991عبود، (القيام بالسلوك المطلوب واتخاذ القرار وزيادة تقبل الذات بحيث ينمي لديه الثقة في 

  

  :الجمعيأهداف اإلرشاد  4.1.1.2

  .في التغلب على مشاعر الوحدة الطلبةمساعدة  -

  .ماعيةاكتساب الفرد مهارات اجت -

  .نمية القدرة في التعبير عن النفست -

  .وليةؤ تنمية القدرة على تحمل المس -
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  .م اآلخرين والذين يخالفونه الرأياحترااكتساب الفرد سمة  -

  .تنمية تقدير الذات للمسترشد -

  ).2002، حواشين( تنمية القدرة على حل المشكالت -

من  ةفي تحقيق مجموع الطلبةجمعي يساعد إلى أن اإلرشاد ال) 2000( ةيشير العز ومن جهة أخرى 

  :يأتيتتمثل بما االجتماعية األهداف 

  .والتدريب ةمن خالل النمذج ةجتماعيحسين المهارات االتعليم وت -

  .خرين لديهم هموم مشابهه لهمومهاآلالطلبة بأن  الطالبيعرف  -

  .اإليجابية مشاعر إنسانية وطبيعيةالتزود بتجربة تكون فيها المشاعر السلبية و  -

  .اآلخريناألفكار مع  اكتشاف -

  .وااللتزام المسؤوليةتحمل  -

تؤدي إلى قهر الذات،  ياتظهرون سلوكى األفراد الذين يُ كما يوفر اإلرشاد الجمعي فرصة عالجية لد

قادرين على قلب الموقف دون اإلرشاد الجمعي، ألن المسترشدين يستطيعون من خالل  وهم غير

  .)2014، والغدران الصمادي( انفعاليةت دون معاناة يامن هذه السلوك اإلرشاد الجمعي أن يتخلصـوا

  

  :معيالج مج اإلرشادابر أهداف  5.1.1.2

  : يمكن تلخيص أهم أهداف برامج اإلرشاد الجمعي في ما يأتي

على النظر بموضوعية إلى مشكالت  مة التفكير العلمي الذي يساعدهقطري الطلبةتعليم  -

  .المجتمع

  .الكلية ممدركاتهو  العقلية مومهاراتهالطلبة تنمية معارف  -
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  .ية والوجدانية والروحيةواالجتماعفي جميع النواحي الجسمية والعقلية الطلبة إعداد  -

  ."الواجباتالحقوق و " في المجتمع من خالل مبأهمية دورهالطلبة تنمية حس  -

  .بأهمية التثقيف الذاتيالطلبة دى تنمية اإلحساس ل -

  .العربي واإلسالمي مولمجتمعه ملدينه مليزداد انتماءه عقائدياً الطلبة إعداد  -

  .المجتمع ستمرة التي تطرأ على شتى جوانبلمواجهة التطورات والتغيرات المالطلبة إعداد  -

 .)2008قاسم، ( .تنمية اإلحساس بأهمية المشاركة االجتماعية والوجدانية -

 

  :يجب مراعاتها في برامج اإلرشاد الجمعيأسس  6.1.1.2

 النمائية للمرحلة العمرية التي يمرون بها العمر الزمني لألفراد المشاركين والخصائص -

حيث البرنامج الذي يصلح مع األطفال ال يصلح مع المراهقين، وذلك ومطالبها النمائية، 

  .العمر والخصائص النمائية الختالف

  .مراعاة الفروق بين الجنسين -

  .األخذ بعين االعتبار نوع المشكلة وطبيعتها -

حواشين، ( واقعية البرنامج وٕامكانية تطبيقه وتعميم الفائدة منه، ومراعاته لإلمكانات المتاحة -

2002(. 
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  المحور الثاني

  :)SFBT( العالج المتمركز حول الحل 2.1.2

  :مقدمة 1.2.1.2

المختصرة، إذ تعود نشأته إلى أوائل اإلرشادية من أحدث المداخل  اإلرشاديهذا المدخل  يعد

العالم  )Steve de Shazer(ستيف دي شازير الثمانينات من القرن العشرين على يد مؤسسه 

األمريكية، وعلى الرغم من  )نويسكنس(بوالية  )ميلواكي(العالج األسري بمدينة األمريكي ورئيس مركز 

العملية وٕاسهامات الباحثين حول التقنيات التي يقدمها ومدى مالئمتها في  قاتهحداثة نشأته فإن تطبي

  ).2004رشوان والقرني، (انتشاره بدأ التعامل مع الفئات االجتماعية المختلفة تعتبر دليًال على 

رغم  –المداخل العالجية  على خالف غيره من –يمكن القول أن نشأة العالج المتمركز حول الحل و 

النفسي والخدمة  العالجاإلرشاد و كبيًرا لدى الممارسين في مجال  اهتماماً حداثته إال أنه القى 

  ):2007رشوان، ( يمكن حصرها في اآلتياالجتماعية لعدة أسباب 

  .العالجيةاإلرشادية من أحدث المداخل  اً عالجيو   إرشادياً عتبر مدخالً يُ  -

في الماضي وعدم استغراقه  ،ملية اإلرشاديةلعصالح الالمسترشد  حضركل ما ياستفادته من  -

البحث عن  بقدر ما يتوجه مباشرة إلىتها األعراض المرضية المسببة للمشكلة ونشأ للبحث عن

  .الحلول

  . ، وفعاليةنحو الهدف النهائي مباشرة توجهه -

  .هتدريب الممارسين لسهولة و الحقل التربوي تطبيقه في إمكانية  -

م في تهأوقا أو يستنفذالمسترشدين جهد ال يُ حيث  ،مع مشكالت الحياة اليومية هتعاملفعالية  -

 .ةطويل يةعالجإرشادية و جلسات 
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  :العالج المتمركز حول الحلاإلرشاد و  أسس 2.2.1.2

  :ها العالج المتمركز حول الحل وهييقوم علي أسسة مجموع )Kottler,1997(كوتلر  يقدم

والبيئة  المسترشدالتركيز على ما يمكن تحقيقه وفًقا لمعطيات شخصية هو األول األساس  -1

نحو ما  المسترشدتقع عليه مسؤولية توجيه أو المرشد  فاالختصاصيوعلى هذا  ،المحيطة

هذا العالج  صارويشير أن ،والفشل فيهمن ما ال يمكن تحقيقه يمكن تحقيقه والنجاح فيه بدًال 

 ؛حديث المشكلة) Problem talk(حديث الحل بدًال من ) Solution talk(إلى ذلك بمقولة 

 .ومعنى ذلك أن عملية العالج يجب أن توجه نحو الحل وكيفية الوصول إليه

تظهر فيها هي األوقات التي ال (التأكيد على أن كل مشكلة لها استثناءات األساس الثاني هو  -2

المسترشدون يعتقدون و  ،عها على أنها حلول ممكنة للمشكلةيمكن تحويلها والتعامل م) المشكلة

تأثير المشكلة ال  عأن المشكالت التي يعانون منها مالزمة لهم على الدوام بينما في الواق خطأً 

ال مسترشدين الوالمشكلة تكمن في أن  ،يستمر قوًيا طوال الوقت بل إنه قد يتالشى ثم يعاود

من هنا  ،الذي يشعرون بتأثيرها متى عاودت يالحظون تالشي المشكلة من حياتهم بالقدر

لتلك االستثناءات يعتبر الخطوة األولى نحو الوصول إلى  االختصاصيالمرشد أو فمالحظة 

 .وتقديم عملية المساعدةالمسترشد لمساعدة  كنةالحلول المم

بمعنى أن التغيير البسيط في حياة ) Snow ball(الثلج  الثالث يقوم على فكرة كرة األساس -3

 .يؤدي إلى نجاح أكبر وصوًال إلى الهدف النهائي وهو التوافق النفسي واالجتماعيالمسترشد 

للتغلب  قدرات يستطيع استخدامهامسترشد الرابع يدور حول أهمية االعتراف بأن لكل  األساس -4

أن يعطي االختصاصي أو المرشد على وعلى هذا يجب  ،على ما يواجهه من صعوبات

بنفسه وفق المسترشد والتركيز عليها لزيادة ثقة المسترشد اهتماًما كبيًرا نحو اكتشاف قدرات 

 .التركيز على مواطن الضعف فيه بقدرته على االعتماد عليها، وتجن

        بصورة إيجابيةالمسترشد اف ضرورة صياغة أهديؤكد على الخامس  األساس -5

)Positive goals(  بدًال من صياغتها بصورة سلبية)Negative goals.( 
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  :العالج المتمركز حول الحلوفنيات  تقنيات 3.2.1.2

هذا العالج على مجموعة من التقنيات العالجية الفنية والتي تعتمد هي أيضًا بدرجة كبيرة على  يعتمد

لمساعدة، ومن هذه التقنيات ما ة اأثناء عملي المسترشدينوعلى مدى استجابة  االختصاصيمهارات 

  ):2007رشوان والقرني، ( أتيي

  

  )Reframing(إعادة التشكيل  .1

على تفهم مواقفهم وصياغة أهدافهم العالجية،  المسترشدينأسلوب يستخدم من أجل مساعدة  وهو

خالل  غير المنطقية لتكون أكثر واقعية ومنطقية، ويتم ذلك من المسترشدبمعنى إعادة صياغة مفاهيم 

وتصوراتهم الحقيقية والتي يؤمنون بها وتكون في الغالب تصورات  المسترشدينالتعرف على مفاهيم 

ويصبح  المسترشدجوانب سلبية، ثم يتم توضيح الجوانب السلبية في هذه المفاهيم حتى يدركها  حملت

عادة تشكيل أفكاره قابل إل المسترشدأن يجعل  االختصاصيلديه االستعداد لتعديلها، بعد ذلك يستطيع 

  .وصياغتها بشكل جيد

  )Miracle Question(السؤال المعجزة  .2

لى إ المسترشدك هو البحث عن االستثناءات التي يمكن أن تقود نيالهدف الرئيس من هذا التك إن

  : يأتي ك كمانيصيغة لهذا التك (de Shazer,1988)دي شازير ولقد قدم  ،عملية المساعدة

ما الذي يمكن أن  ،ح وقد انتهت المشكلة التي تواجهكمت من النوم في الصباتخيل أنك ق: المرشد

  ؟يتغير في حياتك

أن يبحث عن الحلول وفقًا لما يراها  للمرشدحول هذا االفتراض يمكن  المسترشدخالل إجابة  من

  .حول إمكانية تطبيق تلك الحلول المسترشدثم يقوم بمناقشة  المسترشد

بدًال من سؤال المعجزة، ) Dream Question(أن يسمى سؤال الحلم  )2005( اقترح القرني وقد

  .ليتوافق ذلك مع المعطيات اإلسالمية ويكون أدعى للقبول لدى األفراد في المجتمعات اإلسالمية
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  )What else questions" (ماذا بعد؟"أسئلة  .3

في أن يجدوا الحلول  شدينالمستر هو زيادة وتعزيز فرصة  ا التكنيكالهدف من هذه األسئلة أو هذ إن

ويفيد في مثل هذا التكنيك نوع األسئلة المفتوحة التي من شأنها أن  ،الممكنة للمشكالت التي يواجهونها

  .المسترشد تحرك مهارات العصف الذهني لدى

  )Mind mapping(خريطة العقل  .4

وتصبغ سلوكهم مسترشدين الما هو إال رسم خريطة لألفكار التي تقود وتوجه اإلرشادي يك نهذا التك إن

اإليجابي مهما كان المسترشد فإن عليه أن يقوم باستدعاء سلوك المرشد ولكي يستخدمه  ،ومشاعرهم

السلوك سوف  ذاومطالبته بعمل المزيد منه، فإن هالمسترشد صغيرًا وتعزيز ذلك السلوك في حياة 

ل إلى النجاح في العملية العالجية وترشده إلى الوصو المسترشد يعمل بمثابة الخارطة التي سوف تقود 

  .وفيما يحقق أهدافهااإلرشادية 

  )Cheer Leading(توجيه النجاح  .5

من  خالل إسماع المسترشد يك بأنه مساندة وتشجيع نجاح نهذا التك )(Kottler,1996 كوتلر يعرف

ومون به من يقدمون أو ما يقيحبون من يثني على ما  فالمسترشدون ،كلمات المدح والثناءالمسترشد 

حيث أن ذلك يمنحهم الثقة بالنفس ويعتبر بمثابة الوقود الذي يدفعهم للمشاركة الفاعلة في  ،أفعال

  :ظهر هذا التكنيك من خاللأن يُ  للمرشدالمساعدة، ويمكن  يةعمل

 .كيف أن عملية المساعدة تتقدمالمسترشد  ير الحوار ليُ  رفع مستوى الصدق أثناء -1

 .سرور عندما يقوم بمحاولة جادة للوصول إلى حل للمشكلةعن الللمسترشد التعبير  -2

 .اء ورشيد وناضج في المشكلة التي يواجههامن تفكير بنّ المسترشد إظهار اإلعجاب بما يقدمه  -3

  )Scaling(المقياس  .6

هدف إلى مراقبة التحسن الذي يطرأ على الحالة من مقابلة إلى أخرى أثناء العملية ييك نالتك هذا

أن يحدد أين يرى نفسه على مقياس يبدأ المسترشد ، ويتم ذلك من خالل الطلب من رشاديةاإل العالجية
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 يعني رقم نمايعني أنه ال يوجد تقدم أو تحسن في حل المشكلة بي) 0(بحيث أن ) 10(إلى  )0( من

رقمًا بين طرفي  المسترشدوعندما يختار  ،أن المشكلة تماًما انتهت وتم التوصل إلى حل لها) 10(

  .بسؤاله عن سبب اختيار الرقم وعن مقدار التحسن الذي طرأ على الحالة المرشدلمقياس يقوم ا

يتم سؤاله  )4(ي المقابلة الثانية يختار الرقم وف )0(في المقابلة األولى المسترشد عندما يختار  فمثالً 

يعاني منها، وعندما  عما حدث من تقدم وما هي األفعال والمهام التي قام بها في مواجهة المشكلة التي

باالستمرار في المرشد بعضًا من تلك األفعال التي ساهمت في عملية التغيير يطالبه المسترشد يذكر 

  .اإلرشادية فعل ذلك حتى تستمر حالة التغيير وصوًال إلى األهداف

  

  :على اإلرشاد الجمعيالعالج المتمركز حول الحل تطبيق  4.2.1.2

لتي تركز على الحل المختصر تقدم فرصًا ثمينة للمرشدين الذين يبحثون عن إن المجموعة اإلرشادية ا"

وبدًال من أن يكون في حوزة  مدارس تكون عملية وفعالة ومختصرة،مقاربة مناسبة في العمل في ال

المرشد تقنيات جاهزة مسجلة في كتاب تساعده في خالص التالميذ من مشاكلهم، فإن هذه المقاربة 

 إطارًا تفاعليًا بهدف تحقيق تغيرات بسيطة وحقيقية تساعد التالميذ على اكتشافتقدم للمرشدين 

المسؤولين و إن هذا النموذج يقدم الكثير للمرشدين في المدارس  اتجاهات منتجة بدرجة أكثر وأشمل،

  ).493: 2011كوري، ( "عن أعداد كبيرة من التالميذ

لمرشد لحل على اإلرشاد الجمعي فإنه ال بد عند الحديث عن تطبيقات العالج المتمركز حول الو 

الممارس أو أن ينطلق من مبدأ أن الناس أكفاء، وبمجرد وجود مناخ مناسب يطبقون فيها مهاراتهم 

  .هناء ورفاهوكفاءاتهم، فهم قادرون على حل مشاكلهم، والعيش ب

   :اآلتية لنقاطاإلرشاد الجمعي المتمركز حول الحل باكيفية تطبيق عملية وعليه يمكن تلخيص 

  )2011كوري، (

أن التركيز في العمل سيكون على إيجاد الحلول، كما أنه على أفراد  توضيحالمرشد على  .1

 .المجموعة أن يطرحوا مشاكلهم باختصار
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أن يبدأ مع مجموعة جديدة بأن يطلب من كل واحد أن يقدم نفسه، ثم الحديث للمرشد يمكن  .2

 .ن ما يرغب أن ُيعرف عنهمجيئه، وأن يخبر عباختصار عن سبب 

مريحًا، أعضاء المجموعة على جعل المشكلة هامشية أثناء الحديث، لخلق جوًا المرشد يساعد  .3

وعلى . وا أنفسهم بعيدًا عن المشاكل، وأنهم ليسوا مغمورين فيهاوٕاعطاء المجموعة فرصة لَير 

، وبذلك يستطيع مهمة وضع أفراد المجموعة على سكة الحل وليس على سكة المشكلةالمرشد 

 .أفراد المجموعة أن يتحركوا بشكل إيجابي

 .داف واضحة ومحددة بأسرع ما يمكنعلى تطوير أه المرشد مع أفراد المجموعةيعمل  .4

ي تقود إلى نتائج إيجابية إضافية، ، الواقعية، والممكنة والتالقليلةعلى التغيرات المرشد يركز  .5

 .البسيط يعتبر بداية مشجعة للتغيير وألن النجاح يقود إلى النجاح فإن التغير

أعضاء المجموعة عن تلك األوقات التي اختفت فيها مشاكلهم، أو عندما كانت المرشد يسأل  .6

المشاكل أخّف حدة وقسوة، ويطلب من األعضاء أن يبحثوا في هذه االستثناءات، واألسباب 

 .التي شكلت هذه االستثناءات

ية في المجموعات التي ترتكز على الحل، ويكون ذلك السؤال كمداخلة أساسالمرشد يستعمل  .7

مام المخلص واالنفتاح، واألسئلة تفترض التغيير مسبقًا وتحافظ على من موقف االحترام واالهت

 .لالتوجه نحو الحل والمستقب

أن يساعد أعضاء المجموعة في تحديد االستثناءات ويبدأ في التعرف على المرشد يحاول  .8

 .الشخصية والقدرة على التكيف المهارات والكفاءات
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  المحور الثالث 

  :دافعية التعلم 3.1.2

  :مفهوم دافعية التعلم 1.3.1.2

الفــرد علــى القيــام بنشــاط ســلوكي معــين، وتوجيــه هــذا  يحــضيســتخدم مفهــوم الدافعيــة لإلشــارة إلــى مــا 

رس ســلوكًا معينــًا ويفتــرض معظــم النــاس أن الســلوك وظيفــي، أي الفــرد يمــا. النشــاط نحــو وجهــة معينــة

فكـل سـلوك ال بـد أن . بسبب مـا يتلـو هـذا السـلوك مـن نتـائج أو عواقـب تشـبع بعـض حاجاتـه أو رغباتـه

  .)2002، وآخرون بني جابر(يكون وراؤه دافعًا، وال يوجد سلوك إنساني دون دافع يدفعه 

ســاني وتوجهــه نحــو تعــرف الدافعيــة علــى أنهــا الرغبــات والحاجــات وأي قــوة مشــابهة تســير الســلوك اإلنو 

أهداف معينة، كما تعرف بأنها قوة داخلية محسوسة وغير مرئية لدى اإلنسان تدفعه للتصرف والسـلوك 

بشــكل معــين مــن أجــل إشــباع حاجــة أو رغبــة لديــه، إذ يحــدث عــدم إشــباعها بداخلــه قلقــًا، وأن إشــباعها 

كــل دافــع حاجــة غيــر مشــبعة تعمــل يشــعره بالراحــة ويعيــد التــوازن إلــى نفســه، لــذلك يمكــن القــول أن وراء 

على تشكيل دافعية الفرد للعمل والسلوك، وقد يـؤدي الـدافع الواحـد إلـى سـلوك أو أنمـاط سـلوكية مختلفـة 

تبعـًا للموقــف الخـارجي أو الســلوك الظـاهر، كمــا أن اتبــاع سـلوك معــين قـد يكــون نتيجـة لــدوافع مختلفــة، 

ت والـدوافع مـن جهـة، وبـين الـدوافع والسـلوك اإلنسـاني ومن هنا يتبين مدى العالقة الوطيدة بـين الحاجـا

  ).2001همشري، (من جهة أخرى 

أما دافعية التعلم فهي حالة داخلية في الفرد، تستثير سلوكه وتعمل على استمرار السلوك وتوجيهه محو 

لتعليمـي، تحقيق هدف معين، وبالتالي فهي تشير إلى حالة داخلية للمتعلم، تدفعه لالنتباه إلى الموقـف ا

  ).1992قطامي، (واالستمرار في النشاط، حتى يتحقق التعلم كهدف  موجهوقيام بنشاط 

إلـى الحـرص والمثـابرة علـى بـذل الجهـد، مـن أجـل  الطلبـةحالة داخلية تـدفع : نهاالدافعية للتعلم بأ تعرف

عرفيـة للوصـول إلـى النجاح الدراسي بدرجة عالية من اإلتقان والتفوق، من خالل تنظيم البنية الم تحقيق

  ).2010السليم، ( المعرفي وتحقيق االستمتاع بالتعلم حالة االتزان
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قـدرة المـتعلم علـى توليـد دافعيـة لزيـادة قاعـدة المعـارف لديـه، حيـث يـثمن : يذكر أن الدافعيـة للـتعلم هـيو 

 جهه في المواقفمن أجل التعلم، باعتباره وسيلة لتحقيق السيطرة على المهمات التعليمية التي توا التعلم

  ).2006أبو رياش وآخرون، ( المختلفة

ـــذا  ـــى زيـــادة فعاليتهـــا ل ـــة عنصـــرًا أساســـيًا مـــن عناصـــر التـــدريس وال ســـيما أنهـــا تعمـــل عل تشـــكل الدافعي

حيث يرى البعض أن من . والمساهمة إلى درجة كبيرة في تحقيق األهداف المرجوة منها لدى المتعلمين

وق الفردية في التحصيل بين المتعلمين يعود إلى تباين مستوى الدافعية األسباب الرئيسية في وجود الفر 

وهذا ما دفع العديد من علماء النفس والتربويين ضرورة تأكيد أن تكون الدافعية هدفًا تعليميًا بحد . لديهم

  .)2004ول، الزغ(حتى يتسنى تحقيق التعلم المرغوب لدى المتعلمين . ذاتها

واستقصــائها؛  دافعيـة الــتعلم بـاختالف االتجاهــات النفسـية التـي عنيــت ببحثهـا تعريفـاتفــي  تبـاينوهنـاك 

دافعيـــة الطالـــب،  فيـــرى منظـــرو االتجـــاه الســـلوكي أن المكافـــآت الخارجيـــة والعقـــاب هـــي مفـــاتيح توجيـــه

سـلوك الطالـب، والحـوافز التـي يسـتخدمها  يمكـن أن تـدفع مـا هـي إال مثيـرات إيجابيـة أو سـلبية فـالحوافز

تـوفر تغذيـة راجعـة عـن نوعيـة أداء المـتعلم، وقـد  في غرفة الصف قد تكون عالمات أو مؤشراتالمعلم 

أمـا االتجـاه اإلنسـاني فيركـز  ،الثنـاء والمـديح، وغيـر ذلـك تشتمل الحوافز على إعطاء شـهادات، وتوجيـه

منظـرو طاقاته؛ بغيـة تنميـة نفسـه وتحقيـق ذاتـه، فـي حـين يؤكـد  على قدرة الطالب على استثمار أقصى

الطالــب وأفكــاره الداخليــة باعتبارهــا هــي التــي توجــه دافعيتــه للــتعلم، مــع  االتجــاه المعرفــي علــى معتقــدات

أما  ،الدافعية الداخلية التي تنطلق من اعتقادات المتعلم وأفكاره وتوقعاته واهتماماته التركيز الكبير على

 منــة مــع اآلخــرين، فالطلبــة الــذين يهتمــوناالجتمــاعي فيركــز علــى االنتمــاء وتكــوين العالقـات اآل االتجـاه

  .خاص بالعالقات الشخصية يكونون ذوي اتجاهات أكاديمية إيجابية نحو المدرسة والتعلم بشكل

مــرات  ممــا ســبق يالحــظ أن دافعيــة الــتعلم تتطلــب أكثــر مــن مجــرد الرغبــة فــي الــتعلم، فقــراءة نــص عشــر

: المعنـى، مثـل تضمن استراتيجيات للدراسة الفاعلـة ذاتولكن دافعية التعلم ت ،قد يدل على المثابرة مثالً 

 المفــاهيم وغيــر ذلــك التلخــيص، والتوســيع لألفكــار األساســية، ورســم مخططــات للعالقــات األساســية بــين

  ).2008نوفل، (

وتنبـــع أهميـــة الدافعيـــة مـــن الوجهـــة التربويـــة كونهـــا هـــدفًا تربويـــًا فـــي حـــد ذاتهـــا، فاســـتثارة دافعيـــة الطلبـــة 

وتوليــد اهتمامــات معينــة لــديهم تجعلهــم يقبلــون علــى القيــام بأنشــطة معرفيــة وحركيــة وعاطفيــة  وتوجيههــا
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معينة دون غيرها، ومن كونها أيضًا وسيلة يمكن استخدامها في سبيل إنجاز أهداف تعليمية على نحـو 

ا تتعلــق فعــال باعتبارهــا أحــد العوامــل المهمــة التــي تحــدد قــدرة الطالــب علــى التحصــيل واإلنجــاز، وألنهــ

  ).2001همشري، (بحاجاته وميوله واهتماماته 

 شكلت الدافعية ملتقى اهتمام جميـع العـاملين فـي المجـاالت التنمويـة المختلفـة، سـواء مـا تعلـق منهـاكما 

األوفــر  بالجانــب االقتصــادي، أم السياســي، أم االجتمــاعي، أمــا العــاملون فــي المجــال التربــوي فقــد كــانوا

صـلة بالعمليـة  طلبة ومعلمين ومرشدين تربويين ومديرين، وكـل مـن لـه عالقـة أومن االهتمام من  حظاً 

، فهنالك سبب أو نساناإل إذ ينظر إلى الدافعية باعتبارها المحرك الذي يحفز سلوك ،التعلمية-التعليمية

الداخليـــة عنـــد حـــدوث الســـلوك مـــن جهـــة، نســـان أكثـــر وراء كـــل ســـلوك، وهـــذه األســـباب تـــرتبط بحالـــة اإل

أننا ال نستطيع التنبـؤ بمـا يمكـن أن يقـوم بـه الفـرد  وهذا يعني ،رات البيئة الخارجية من جهة أخرىوبمثي

مثيرات البيئة وحدها وأثرها في الجهاز العصبي، إذ ال بـد أن  في كل موقف من المواقف إذا عرفنا فقط

قف، باإلضــافة إلــى مــا مثــل حاجاتــه وميولــه واتجاهاتــه وعالقتهــا بــالمو  عــن حالتــه الداخليــة، نعــرف شــيئاً 

  ).2008نوفل، ( إلى تحقيقه من أهداف وغايات لديه من رغبات وما يسعى

كما شغلت مسألة العالقة بين الدوافع والسلوك اإلنساني بـال التربـويين لوقـت طويـل الرتباطهـا بحاجـات 

قف المختلفـة، فمـن المتعلم ورغباته وميوله واهتماماته التي تعمل كمثيرات لتصرفاته وسلوكياته في الموا

المعلــوم أنــه مــن الصــعوبة أن يـــتعلم الطالــب بشــكل جيــد وفعــال إذا لـــم يقتــرن ذلــك بحاجتــه إلــى الـــتعلم 

ودافعيتــه القويــة نحــوه، فقــد بينــت الدراســات المنشــورة أن تــوافر الدافعيــة للــتعلم أمــر ضــروري، وأنــه كلمــا 

ّين بعضــها أن مسـتوى الدافعيــة لـدى المــتعلم قويـت الدافعيـة تــزداد الجهـود المبذولــة فـي عمليــة الـتعلم، وبـ

يرتفع بشكل جـوهري حينمـا تكـون األعمـال المطلوبـة منـه صـعبة، بينمـا بـّين بعضـها اآلخـر أن الدافعيـة 

المشـحونة بقـوة للطلبـة تزيـد مـن هفـواتهم بشـكل واضــح، وتتعـدد المـرات التـي يحتـاجون معهـا العـودة مــن 

اجم عـــن زيـــادة االنـــدفاع وعـــدم التـــروي والتبصـــر فـــي أســـلوب جديـــد إلـــى نقطـــة البدايـــة بســـبب الخطـــأ النـــ

  ).2001همشري، (المعالجة 

ولذلك فإن األفراد يختلفون عادة من حيث قوة رغباتهم فـي وضـع أهـداف مسـتقبلية ألنفسـهم، وفـي مـدى 

الجهود التي يكرسونها لتحقيق هذه األهداف، وينسب هذا االختالف إلـى تبـاينهم فـي مسـتويات الدافعيـة 

التـــي يمتلكونهـــا، وبـــذلك فـــإن دافعيـــة الـــتعلم تشـــير إلـــى اتجـــاه أو حالـــة عقليـــة، وهـــي بـــذلك تختلـــف عـــن 

اإلنجاز أو التحصيل الواقعي القابل للمالحظة، كما يتجسد مثًال في الدرجات التي ينالها الفرد بعـد أداء 
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ن لسـبب أو آلخـر ال يحقـق اختبار ما، فقد يمتلك الفرد مستوى مرتفعًا من الحاجة للتعلم والتحصيل ولكـ

النجـاح الـذي يرغـب بــه علـى نحـو فعلــي، ولمـا كانـت هــذه الحاجـة اتجاهـًا أو حالــة عقليـة، فمـن المتوقــع 

  ).2002نشواتي، (وجودها بين األفراد جميعهم، وبمستويات متباينة يمكن قياسها والتعرف إليها 

افعيــة للــتعلم، إذ يــرى الــبعض مــن ومــع ذلــك نجــد أن اآلراء ووجهــات النظــر قــد تعــددت حــول مصــدر الد

علماء النفس أنها سـمة شخصـية شـبه ثابتـة لـدى األفـراد وهـي ذات منشـأ داخلـي، إذ أكـد هـؤالء أن لـدى 

جميع الكائنات البشرية مجموعة مـن الحاجـات الفسـيولوجية والنفسـية التـي يكـافحون مـن أجـل إشـباعها، 

أهميــة فــي حيــاة اإلنســان فهــو مــدفوع لإلنجــاز وبــذلك فــإن الحاجــة إلــى الــتعلم هــي مــن أكثــر الحاجــات 

وتحقيق النجاح في المهمات المختلفة، وهناك من يرى أن دافعية التعلم تتشكل لدى األفراد بفعل عوامل 

خارجية ترجع لعوامل التنشئة االجتماعية، حيث تلعب األسـرة دورًا هامـًا فـي تنميتهـا لـدى األفـراد، حيـث 

لـدى األفـراد تبعـًا لمـا تقدمـه األسـرة مـن دعـم وتعزيـز وتشـجيع وٕاتاحـة فـرص يتباين مستوى دافعية التعلم 

المنافسة ألفرادها، في حين يرى فريق آخر أن دافعية التعلم تتوقـف علـى طبيعـة التوقعـات واالعتقـادات 

المرتبطـــة بخبـــرات الفشـــل والنجـــاح التـــي طورهـــا األفـــراد مـــن خـــالل خبـــراتهم الســـابقة بـــالمواقف الســـابقة 

  ).2004ل، الزغو (

فدافعيــة الــتعلم مــن وجهــة نظــر ســلوكية هــي حالــة داخليــة أو خارجيــة لــدى المــتعلم، والتــي تحــرك ســلوكه 

وتعمل على استمراره وتوجيهه نحو تحقيق هدف وغاية محددة، أما من ناحية معرفية فهي حالة داخليـة 

حالــة تــوازن معرفيــة، أمــا تحــرك أفكــار ومعــارف المــتعلم وبنــاءه المعرفــي ووعيــه وانتباهــه للوصــول إلــى 

وجهة النظر اإلنسانية فدافعية التعلم تعبر عن حالة استثارة داخلية تحض المتعلم على استغالل أقصى 

طاقتـه فــي أي موقـف تعليمــي يشـترك فيــه، بهـدف إشــباع دوافعـه المعرفيــة وصـيانة تحقيــق ذاتـه، ووجهــة 

داخليـة تحـث المـتعلم بـأي وسـيلة يمتلكهـا بغيـة النظر التحليلية تنظـر إلـى دافعيـة الـتعلم علـى أنهـا حالـة 

  ).2000، بركات(تحقيق التكيف والسعادة وتجنب الوقوع في الفشل 

أن هناك اتفاًقا بـين علمـاء الـنفس علـى أهميـة دور الدافعيـة فـي ) 1999، المغربي(في هذا الصدد يرى 

نجاز بصفة خاصـة، ولـذا فـإن وتوجيه السلوك اإلنساني بصفة عامة، وفي التعلم والتحصيل واإل تحريك

يعتبر من الموضوعات المرتبطة بالتعلم ، والتي يتعين دراستها وصوال إلى فهم أفضل  موضوع الدافعية

 مللـتعلم وتحقـيقه مواسـتثارة دافعيـته الطلبـةكمـا أن توجيـه . والـتحكم فيـه للسلوك اإلنساني وتفسيره والتنبـؤ

هـــم الصـــعوبات التـــي نشـــطة الـــتعلم المختلفـــة، تعـــد مـــن أفـــي أ متويات مرتفعـــة مـــن األداء ومشـــاركتهلمســـ
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وحوافز الـتعلم  ، وخصائص مهام التعلم،الطالب تجة لعوامل كثيرة مثل شخصية، وهي ناواجهها المعلمي

المـــتعلم فقـــط، وٕانمـــا بالعمـــل علـــى  وتـــتلخص وظيفـــة المربـــي لـــيس فـــي زيـــادة دافعيـــة ،وســـلوكيات المعلـــم

  .التي تؤدى إلى التعلم ا نحو التعلم واستخدام األنشطة المختلفةاكتشاف دافعية المتعلمين وتدعيمه

ودوافـع  ي لإلنسـان،على المستوى الشعوري أو اإلدراكـ فع شعورية تتمكما يمكن تصنيف الدوافع إلى دوا

بركـات، ( ال شعورية، وهذه الدوافع تتسـبب فـي أنمـاط سـلوكية ال يعـي اإلنسـان مصـدًرا أو سـبًبا لحـدوثها

2000.(  

 جانب آخر فإن أكثر التصنيفات شيوًعا أو ألفة هي التي تميز بين دوافع فسيولوجية المنشـأ وأخـرىمن 

والـدافع الوسـيلي   وأخـرى اسـتهالكية سيكولوجية المنشأ كما يوجد تصنيف آخر يميـز بـين دوافـع وسـيلية

ــدافع االســتهالكي ة هــي األوليــفوظيفتــه  هــو الــذي يــؤدي إشــباعه إلــى الوصــول إلــى دافــع آخــر ، أمــا ال

لمصـدرها،  ، وهناك وجهه نظر ثالثة يمكن من خاللهـا تصـنيف الـدوافع طبقًـااإلشباع الفعلي للدافع ذاته

  :الحديث عن ثالث فئات للدوافع هي وفي هذا اإلطار يمكن

دوافــع الجســم، وتســاهم هــذه الفئــة فــي تنظــيم الوظــائف الفســيولوجية، ويعــرف هــذا : الفئــة األولــى -

  .بالتوازن الذاتي التنظيم النمط من

  .هي الدوافع الخاصة بإدراك الذات: الفئة الثانية -

ارتقــاء  الخاصــة بالعالقــات بــين األشــخاص ودورهــا فــي فهــي الــدوافع االجتماعيــة: الثــةالفئــة الث -

  ).2007الزعبي، ( الشخصية

   :تصنيًفا آخر للدوافع إلى داخلية وخارجيةصنف ) 2004أبو عالم، (كما أن 

أو الشــخص للقيـــام  وهـــى الــدوافع التــي تتمثـــل فــي ســعى الكـــائن الحــي يــة الفرديــةالــدوافع الداخل -

 بشــيء معــين لذاتــه ، وهــذا النــوع مــن الــدوافع يقــف وراء اإلنجــازات المتميــزة واإلبــداعات البشــرية

  .في الفكر والسلوك

ص الكــائن الحــي باألشــخا وهــى الــدوافع التــي تنشــأ نتيجــة لعالقــة الــدوافع الخارجيــة االجتماعيــة -

علـــى  اآلخـــرين، ومـــن ثـــم تـــدفع الفـــرد للقيـــام بأفعـــال معينـــة وٕارضـــاء للمحيطـــين بـــه أو الحصـــول
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، وزيــادة هــذا النـــوع مــن الــدوافع يقتــل روح المبـــادأة أو أو تحقيــق نفــع مـــادي أو معنــويتقــديرهم 

 .االبتكار

  :ياآلتتصنيًفا آخر للدوافع بالنسبة لموضوع التعلم على النحو ) 1999(كما ذكر المغربي 

الــدوافع الذاتيــة أو كرغبــة الطفــل فــي تعلــم القــراءة وهــذه تســمى ب: دوافــع مرتبطــة بموضــوع الــتعلم -

  .الداخلية

  .بط بظروف التعلم ارتباًطا وثيًقاترت: دوافع غير ذاتية -

مًعـا فـي جـائزة كرغبة المتعلم إرضاء لوالديه أو لمعلميـه أو ط: دوافع خارجة عن موضوع التعلم -

 .وهذه ما تسمى بالدوافع الوسيطية ،أو حاجة إلى المال

  

  :وأهمية دراستها وظائف الدافعية 2.3.1.2

  :اآلتيةللدافعية وظائف عديدة يمكن إدراجها على النحو 

  .تحرير الطاقة االنفعالية الكامنة في الفرد والتي تثير نشاطًا معيناً  .1

ــًا، وأن .2 يتصــرف بطريقــة  دفــع الفــرد كــي يســتجيب لموقــف معــين وٕاهمــال المواقــف األخــرى مؤقت

 .معينة في موقف معين

  ).1999جعنيني، و الرشدان ( توجيه السلوك وجهة معينة .3

  :يأتيوتنبع أهمية دراسة موضوع الدافعية مما 

أنها تساعد على التعرف على األسباب التي تؤدي إلى اختالف سلوك األفراد وتصرفاتهم حيال  .1

  .موقف أو مواقف معينة

أنــواع الســلوك المنحــرف والعمــل علــى معالجتهــا والوقايــة منهــا التعــرف علــى  علــىأنهــا تســاعد  .2

 .مستقبالً 
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أنها مفيدة وضرورية لكل من يشـرف علـى جماعـة مـن الجماعـات، أو يوجـه أناسـًا للقيـام بعمـل  .3

 .ما أو نشاط معين

 .)1999الرشدان، جعنيني، ( أنها تساعد على إقامة عالقات إنسانية فضلى بين الناس .4

افعيــة نحــو الــتعلم، فــإن هنــاك عــدة مبــادئ يجــب أن ينتهجهــا المعلــم، وهــي كمــا أوردهــا ونظــرًا ألهميــة الد

  :اآلتيعلى النحو ويمكن سحب هذه المبادئ لينتهجها المرشد وهي ) 1998نشواتي، (

حيــث تؤكــد معظــم تفســيرات الدافعيــة ضــرورة تــوافر بعــض  :اســتثارة اهتمامــات الطلبــة وتوجيههــا .1

وجه سلوكه، وهذا ينطبق علـى النشـاطات التعلميـة انطباقـه علـى أي القوى التي تستثير الفرد وت

نشــــاط ســــلوكي آخــــر، األمــــر الــــذي يجعــــل مســــألة اســــتثارة انتبــــاه الطلبــــة واهتمامــــاتهم وتوجيــــه 

  .نشاطاتهم نحو السبل الكفيلة بإنجاز األهداف المرغوب فيها، أولى مهام المعلم

حاجـــات الطلبـــة للـــتعلم واإلنجـــاز والنجـــاح  حيـــث أن :اســـتثارة حاجـــات الطلبـــة لإلنجـــاز والنجـــاح .2

متــوافرة لــدى جميــع األفــراد ولكــن بمســتويات متباينــة، وقــد ال يبلــغ مســتوى هــذه الحاجــات عنــد 

بعض الطلبة، وذلك بسبب الفروق الفردية بينهم، لـذلك يترتـب علـى المعلـم توجيـه انتبـاه خـاص 

 .لمثل هؤالء الطلبة

حيث تشير بعض النظريات المعرفية في الدافعيـة  :يقهاتمكين الطلبة من صياغة أهدافهم وتحق .3

إلى أن سلوك الفرد محـدد جزئيـًا بالتوقعـات واألهـداف التـي ينـوي إنجازهـا فـي مرحلـة مسـتقبلية، 

وتتبــاين ديمومــة الفتــرة الزمنيــة الالزمــة إلنجــاز هــذه األهــداف بتبــاين األهــداف ذاتهــا، فقــد تكــون 

بعيــدة المــدى تتعلــق بالمســتقبل التعليمــي والمهنــي وطمــوح  هــذه الفتــرة طويلــة الرتباطهــا بأهــداف

الطالــب، وقــد تكــون قريبــة المــدى تتعلــق بنشــاط تحصــيلي، ويســتطيع المعلــم تمكــين طالبــه مــن 

العديــــد مــــن النشــــاطات وتــــدريبهم علــــى صــــياغة أهــــدافهم التعليميــــة،  بإتبــــاعصــــياغة أهــــدافهم 

 .ومستوياتهم العقلية ومساعدتهم على اختيار األهداف التي تناسب قدراتهم

حيــث تؤكــد النظريــات االرتباطيــة والســلوكية أهميــة دور التعزيــز  :اســتخدام بــرامج تعزيــز مناســبة .4

فـــي الـــتعلم، وعلـــى قدرتـــه علـــى اســـتثارة دافعيـــة المـــتعلم وتوجيـــه نشـــاطاته، ويأخـــذ التعزيـــز فـــي 

 .والنشاطات الترويحية المادية والعالمات المدرسية كاإلثابةاألوضاع التعليمية أشكاًال متنوعة 
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حيث تشير النظرية اإلنسانية في الدافعية إلى ضرورة : توفير مناخ تعليمي غير مثير للقلق .5

إشباع بعض الحاجات السيكولوجية األساسية كاألمن واالنتماء وتكوين الصداقات والتقبل 

ل في إشباع تلك واحترام الذات، للتمكن من إشباع حاجات المعرفة والفهم، لذلك فقد يؤدي الفش

الحاجات األساسية إلى إعاقة حاجات الطالب إلى التعلم والتحصيل واإلنجاز، األمر الذي 

يفرض على المعلم بناء مناخ صفي تتوافر فيه الشروط الكفيلة بإشباع حاجات الطلبة كل 

 .حسب مستواه وتفكيره

 

 :نظريات الدافعية للتعلم 3.3.1.2

ريات التي تحدثت حول الدافعية وفسرت السلوك اإلنساني في وهنا يستعرض الباحث أبرز النظ

  :ضوئها

  نظرية التحليل النفسي

الجنس ، والعدوان، كما : يرى فرويد أن معظم جوانب السلوك اإلنساني مدفوعة بدافعين غريزيين 

إلى تطرح النظرية مفهوم الدوافع الالشعورية التي تفسر الكثير من أنماط السلوك التي يصعب عزوها 

سبب واضح أو دافع ظاهر، كما تؤكد النظرية على خبرات الطفولة وتعاظم آثارها على الدافعية وعلى 

شخصية األفراد طوال حياتهم، ويفترض المنحى التحليلي أن الفرد مدفوع في سلوكه بهدف تحقيق 

  ).1998، زهران(اللذة، ويكون هذا دافًعا لإلنجاز السريع والجيد 

  نظريات الحافز

الدوافع تعمل على إثارة السلوك وتنشيطه، ويرتبط كل دافع بحالة بيولوجية محددة يرافقها تغييرات  أن

وأن هذا االتجاه يغفل أهمية العوامل الخارجية في . فسيولوجية معينة، وتتطلب خفًضا من نوع خاص

بعوامل داخلية، وأن  تقرير السلوك، ولهذا يمكننا أن نتصور بأن اإلنسان ال يدفع كلية للقيام بالسلوك

  ).2006الزغول، (الحوافز تلعب دوًرا في تقرير ماذا سيعمل 
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  نظرية سكنر

لقد اهتم بالبواعث الخارجية بوصفها حاكمة للسلوك، مهمال دور الحاالت الداخلية للكائن الحي، ومن 

حتمال صدور ثم افترض أن البيئة الخارجية كمصدر لإلثابة والتدعيم، تعد مدخال صحيًحا لزيادة ا

استجابة معينة، أو خفض هذا االحتمال، وهو ما يعرف عنده باالشتراط األدائي ويرى سكنر إذا حصل 

الطلبة على تعزيز على سلوكيات معينة فإنهم سيقومون بتكرار السلوك بنشاط وقوة، وٕاذا لم يحصلوا 

يؤكد كذلك أن حصول على تعزيز فإنهم سيفقدون االهتمام بذلك السلوك، وسوف ينخفض أداؤهم، و 

الفرد على المعززات أو المكافآت على سلوكيلتهم، يثير لديه الدافعية للحفاظ على هذه السلوكيات 

وتكرارها كما يرى  سكنر أن التعزيز ربما يتطور ليصبح ذاتًيا، حيث يقوم الفرد بسلوك ما إلشباع 

عة بعض الكتب والمؤلفات ليس من حاجات ودوافع لديه دون تأثير خارجي، كالطالب الذي يقوم بمطال

  ).2008غباري، (أجل اجتياز امتحان فحسب، وٕانما للمتعة وحب المعرفة 

  النظرية اإلنسانية

الحاجات : يرى ماسلو أن اإلنسان يولد ولديه خمسة أنماط من الحاجات مرتبة في شكل هرمي كالتالي

، ثم الحاجات  )دوافع األمن(األمن وتحتل قاعدة الهرم، ثم حاجات ) دوافع البقاء(الفسيولوجية 

االجتماعية وفي القمة يوجد الحاجة لتحقيق الذات، كما أنه ضمن الهرم تحكم الدوافع المختلفة فيه 

عالقة ديناميكية أساسية، وتظهر هذه العالقة في الحاجات األساسية األربعة األولى التي سماها ماسلو 

التي سماها بالحاجات ) تحقيق الذات(حاجات المتبقية الحاجات الحرمانية أكثر من ظهورها في ال

ويتحدد السلوك البشري في ضوء هذه النظريات من خالل مجاهدة الفرد في سبيل تحقيق . النمائية

  .)1990، جابر(ذاته، وأن التنبؤ هذا السلوك محكوم تماًما بمنطق اإلرادة الحرة 

  نظرية التعلم االجتماعي

تراض رئيسي مفاده أن اإلنسان كائن اجتماعي يعيش ضمن مجموعات يؤثر تنطلق هذه النظرية من اف

ويتأثر بها، حيث يالحظ سلوك اآلخرين، ويتعلم الكثير من الخبرات والمعارف، واالتجاهات وأنماط 

السلوك األخرى ، من خالل مالحظة سلوك اآلخرين ومحاكاة هذا السلوك، قام باندورا بدمج العناصر 

في التعلم المعرفي االجتماعي " باندورا " كية عندما فسر الدافعية، حيث أن نظرية المعرفية والسلو 

أن كل الطلبة القادمين إلى المدرسة " باندورا " حيث يرى . وثيقة الصلة بالدافعية والتعلم الموجه ذاتًيا
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فالمعلمون ينبغي أن لديهم القدرة والرغبة في التقليد، لذا ينبغي أن يتوفر لهم نموذج يستطيعون تقليده ، 

" باندروا " كذلك ترتكز نظرية . يكونوا نماذج بقدر المستطاع ، ليكون سلوكهم قوة دافعة لسلوك الطلبة 

على دور التعزيز والمحاكاة في التحكم في السلوك وتؤكد النظرية على التفاعل الحتمي المتبادل 

  .)2008غباري، (المستمر لكل من السلوك، والمعرفة، والتأثيرات البيئية 
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  سابقةدراسات  2.2

  

الحظ قلة ملحوظة في الدراسات العربية التي فقد سابقة الدراسات اللعدد من الباحث  مراجعةمن خالل 

) 2011الغنامي، (، كما أنه لم يجد إال دراسة واحدة )SFBT(تبحث في العالج المتمركز حول الحل 

يعرض وهنا ، عية للتعلممبني على الحل لتنمية الدافإرشادي في أثر برنامج بشكل مباشر والتي تبحث 

العالج اإلرشاد و ذات العالقة بموضوع في محورين األول الدراسات سات السابقة امن الدر  الباحث عدداً 

  :واإلنجاز الدافعية للتعلموالثاني الدراسات السابقة ذات العالقة ب، )SFBT(المتمركز حول الحل 

  

 ):SFBT( العالج المتمركز حول الحلباإلرشاد و  تتعلقدراسات سابقة  1.2.2

بعنوان إجراءات وأثر العالج المتمركز حول  الحل  )Roeden, et. all, 2013(دراسة رويدين وآخرون 

)SFBT ( وقد هدفت الدراسة إلى معرفة أثر  .دراسة مضبوطة –في األشخاص المعاقين عقليًا

، ومن أجل تحقيق الهدف تم تطبيق )ذهنياً (قين عقليًا العالج المتمركز حول الحل في األشخاص المعا

وفق  اً عالجي اً تلقوا برنامجقد و ) MID(شخص ممن لديهم إعاقة عقلية متوسطة ) 20(على الدراسة 

شخص ممن لديهم ) 18(كمجموعة تجريبية، و) SFBT(فنيات وأساليب العالج المتمركز حول الحل 

خضعت المجموعة كمجموعة ضابطة،  )CAU(اية العادية وتلقوا الرع) MID(إعاقة عقلية متوسطة 

أسابيع في حين تلقت المجموعة الضابطة الرعاية العادية، ) 6(برنامج العالجي لمدة التجريبية إلى ال

واشتملت أدوات الدراسة على مقياس هويكمان وآخرون في األداء النفسي واألداء االجتماعي والرضا 

) SFBT(جود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية حول السكن، وأظهرت النتائج و 

  .لصالح أفراد المجموعة التجريبية مع حجم تأثير من متوسط إلى كبير) CAU(والضابطة 

  

بإجراء دراسة بعنوان فعالية العالج المتمركز حول الحل في التخفيف من ) 2013(قامت الخليفة و 

) SFBT(لدراسة إلى قياس فعالية العالج المتمركز حول الحل وقد هدفت ا. مشكلة الكدر الزواجي

من الزوجات  في التخفيف من مشكلة الكدر الزواجي، ولتحقيق الهدف تم تطبيق الدراسة على عينة
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) 14(تي يعانين من مشكلة الكدر الزواجي بالعيادات التخصصية النفسية بالرياض وبلغ عددهن الال

زوجات في كل مجموعة، وتم تطبيق القياس ) 7(ن متساويتين بواقع زوجة تم تقسيمهم إلى مجموعتي

القبلي على عينة الدراسة ثم خضعت المجموعة التجريبية إلى برنامج عالجي مبني وفق فنيات 

أسابيع في حين لم تتلق ) 10(جلسات ولمدة ) 10(وأساليب العالج المتمركز حول الحل مقسم إلى 

واشتملت أدوات الدراسة على استمارة البيانات األولية ومقياس الكدر المجموعة الضابطة أي برنامج، 

الزواجي من إعداد الباحثة، باإلضافة إلى البرنامج العالجي المبني وفق فنيات العالج المتمركز حول 

إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الحل، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

  .على مقياس الكدر الزواجي لصالح المجموعة التجريبيةالضابطة 

  

اإلرشاد الجمعي المتمركز  أثربعنوان  (Saadatzaade & Khalili, 2012) ساداتزادي وخليليدراسة 

وقد  .المدارس الثانوية في طهران طالبلدى على تنظيم الذات والتحصيل األكاديمي الحل حول 

ة اإلرشاد الجماعي المتمركز حول الحل في زيادة تنظيم الذات اكتشاف مدى فعالي هدفت الدراسة إلى

والتحصيل األكاديمي لدى عينة الدراسة المشاركين من طالب الصف األول ثانوي، وقد تكونت عينة 

 تمطالبًا من ذوي الدرجات المنخفضة في تنظيم الذات والتحصيل األكاديمي، و ) 44(الدراسة من 

جلسات على ) 7(وبعد المراقبة والمتابعة وتطبيق  تجريبية، مجموعةو  ضابطة مجموعة إلى توزيعهم

 إحصائية فروق كبيرة ذات داللة هنالك أن البعدي القياس نتائج أظهرت طالب المجموعة التجريبية،

 طالب أن حيث القبلي، القياس نتائج مع بالمقارنةبين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 

  .تنظيم الذات والتحصيل األكاديمي مقاييسعلى  عالية درجات أحرزوا قد التجريبية المجموعة

  

في تنمية ) SFBT(بعنوان فاعلية العالج المتمركز حول الحل دراسة ) 2011(الغنامي كما أجرى 

إلى معرفة أثر العالج المتمركز حول الحل الدراسة هدفت و  .الدافعية للتعلم لدى األحداث الجانحين

، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تطبيق البحث على عية للتعلم لدى األحداث الجانحينفي تنمية الداف

حدث ) 16(عينة من األحداث الجانحين المودعين في دار المالحظة االجتماعية بالرياض بلغ عددهم 

أحداث لكل مجموعة، خضعت المجموعة ) 8(جانح تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين بواقع 
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أسابيع في ) 4(لى برنامج عالجي وفق فنيات وأساليب العالج المتمركز حول الحل لمدة التجريبية إ

حين لم تتلق المجموعة الضابطة أي برنامج، واشتملت أدوات البحث على مقياس الدافعية للتعلم من 

إعداد الباحث، وبرنامج عالجي من إعداد الباحث أيًضا مؤسس وفق فنيات العالج المتمركز حول 

، وأظهرت )عينة البحث(، باإلضافة إلى استمارة تقييم البرنامج من وجه نظر األحداث الجانحين الحل

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية الدافعية للتعلم لدى األحداث الجانحين لصالح أفراد 

  .برنامجالعينة الذين خضعوا للبرنامج العالجي مقارنة بأفراد العينة الذين لم يتلقوا ال

  

قيق المساندة دراسة بعنوان فعالية العالج المتمركز حول الحل في تح) 2007(وأجرى رشوان 

تحديد العالقة بين التدخل المهني باستخدام إلى وهدفت الدراسة  .أم القرى جامعةاالجتماعية لطالب 

ونت عينة البحث وقد تك، وتحقيق المساندة االجتماعية للطالب) SFBT(العالج المتمركز حول الحل 

قام الباحث بإدخال المتغير طالبًا من طالب كلية العلوم االجتماعية في جامعة أم القرى، ) 16(من 

على عينة البحث لمدة فصل دراسي واعتمد في معرفة التغير ) العالج المتمركز حول الحل(المستقل 

وقد أظهرت  ،القياس القبلي والبعديعلى ) تحقيق المساندة االجتماعية(الذي يحدثه على المتغير التابع 

النتائج فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة العالج المتمركز حول الحل وتحقيق المساندة 

  .االجتماعية لطالب الجامعة لصالح القياس البعدي

  

العالج المختصر المتمركز حول  فعاليةبعنوان   (Franklin, et. al, 2007)فرانكلين وآخروندراسة و 

تقييم فعالية برنامج إرشادي مبني على العالج  حيث هدفت هذه الدراسة إلى .ل في إعداد المدرسةالح

المختصر المتمركز حول الحل مع األطفال ذوي المشكالت السلوكية المتعلقة بالصفوف الدراسية داخل 

ت من خدمات جلسا) 7- 5(طفًال، حيث ُقدم لهم ) 67(البيئة المدرسية، وقد تكونت عينة الدراسة من 

جلسات إرشادية ) 4- 3(العالج المختصر المتمركز حول الحل، وقد ُقدمت أيضًا ضمن البرنامج 

كتدريب للمعلمين، وقد تم استخراج الدرجات من االستمارات الذاتية لألطفال، ونتيجة التقرير المرجعي 

ية مقارنة بالمجموعة الضابطة، البعدي للمجموعة التجريب/ للمعلمين، ثم تم تقييم نتائج االختبار القبلي
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وحسب مقدار التحسن في الدرجات المئوية، وقد أظهرت النتائج فعالية البرنامج المبني على العالج 

  .المتمركز حول الحل في تحسن مخرجات استيعاب المشكالت السلوكية

 

تعديل  دراسة هدفت إلى تقصي فاعلية اإلرشاد المتمركز حول الشخص في) 2005( العطار توأجر 

والرياضيات  مفهوم الذات األكاديمي والتحصيل الدراسي للطالب المتأخرين دراسيًا في مادة العلوم

طالبًا ) 30( من تكونت عينة الدراسةحيث . للمرحلة اإلعدادية في مدرسة القنايات اإلعدادية بمصر

طالبًا ) 15( جريبيةت  سنة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين) 12- 11( تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين

ومقياس مفهوم الذات  طالبًا، واستخدمت الباحثة مقياس المستوى الثقافي لألسرة،) 15(ضابطة و 

والرياضيات، وكذلك  األكاديمي، ومقياس القدرات العقلية، واالختبارات الشهرية في مادتي العلوم

فروق ذات داللة إحصائية في  دالبرنامج اإلرشادي المتمركز حول الفرد، وأظهرت نتائج الدراسة وجو 

 المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح مفهوم الذات األكاديمي ومستوى التحصيل الدراسي بين أفراد

  .أفراد المجموعة التجريبية

  

بعنوان فعالية العالج المتمركز حول الحل لدى الطالب المعرضين  (William, 2002)ويليام دراسة و 

تقييم فائدة وفعالية العالج  وقد هدفت الدراسة إلى .المتوسطة الثانوية للخطر من طلبة المدرسة

التحصيل األكاديمي والتقليل من نسبة الغياب لدى عينة الدافعية للتعلم و المتمركز حول الحل في زيادة 

 توزيعهم تمطالبًا ) 52(الدراسة من طالب المدرسة المتوسطة الثانوية، وقد تكونت عينة الدراسة من 

 على الحل حول المتمركز العالج فنيات تطبيق وتم بالتساوي، تجريبية ومجموعة ضابطة مجموعة لىإ

 البعدي القياس نتائج أظهرت وقد أسابيع، ستة لمدة المتابعة ثم جلسات،) ٨( بواقع التجريبيةالمجموعة 

 القياس نتائج مع ةبالمقارن الحل حول المتمركز العالج وفعالية فوائد على إحصائية دالئل هنالك أن

 االجتماعية المقاييس في عالية درجات أحرزوا قد التجريبية المجموعة طالب أن حيث القبلي،

  .المتابعة من أسابيع الستة وفترة العالج بعد ما فترات في واألكاديمية
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 ناحية من األزواج تغيربعنوان  )Nelson & Kelley, 2001(باإلضافة إلى دراسة نيلسون وكيالي 

 األزواج وقد هدفت الدراسة إلى تغير .والزوجية الفردية وأهدافهم قدماً  المضي ىومد الرضا الزواجي

 عدة الدراسة واستخدمت، والزوجية الفردية وأهدافهم قدماً  المضي ىومد الرضا الزواجي ناحية من

 الزواجي افقالتو  مقياس و الذاتية التقارير ومقياس الجماعي، العالج جلسات برنامج منها أدوات

 وتشير زواجهم، في إيجابية تغيرات أحرزوا العينة من%) 75(أن نحو  إلى النتائج شارتأو  المنقح،

 خيارات من خيار هي الحل حول المتمركزة األزواج مجموعات أن إلى وضوح بكل البحث هذا نتائج

 الزوجية لعالقتهم ًماوداع مساعًدا عامالً  العالج أن المشاركون واعتبر للتطبيق، القابلة العالج

  .)2013الخليفة، (

  

العالج فعالية استخدام بعنوان ) Zimmerman, et. al, 1997(ودراسة زيميرمان وآخرون 

األشخاص المتزوجين المتكدرين  تاستهدفقد و  .لزيادة الرضا الزواجي )SFBT(المتمركز حول الحل 

ة ومجموعة ضابطة من الذين يعتبرون مجموعة تجريبي: وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين زواجياً 

أنفسهم كغير راضين عن عالقتهم، وكشف نتائج هذه الدراسة أن المجموعة التجريبية القت تحسن يعتد 

به إحصائيًا في القياس البعدي وقد وضح األزواج تحسن المعاملة فيما بينهم وزيادة المودة وٕانهم 

  .يز على الحلولأصبحوا أكثر فعالية في حل مشكالتهم وأكثر ترك
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 :وبعض المتغيراتواإلنجاز  الدافعية للتعلمب تتعلقدراسات سابقة  2.2.2

على الدافعية  أثر تطبيق برامج التسريع واإلثراءبدراسة بعنوان ) 2012(قام كل من دودين وجروان 

قق من أثر إلى التحهدفت الدراسة و . الذات لدى الطلبة الموهوبين في األردن للتعلم والتحصيل وتقدير

وتقدير الذات لدى الطلبة  للتعلم والتحصيل الدراسي سريع واإلثراء على الدافعيةتطبيق برامج الت

طالبًا ) 180(سة ٕاناثًا في األردن، وقد بلغ عدد أفراد الدراالعليا ذكورًا و  الموهوبين في المرحلة األساسية

 ّطوا بعض الصفوف في السنوات السابقة،من الطلبة المسرعين الذين كانوا قد تخ) 91(وطالبة، منهم 

الطلبة الموهوبين  من) 91(وشمال والوسط والجنوب، إليهم في محافظات الن الوصول أمكوالذين 

ض أغراولتحقيق . الثاني للتميز اهللا س الملك عبدثرائية في مدار إوالمتفوقين الذين يتعرضون لبرامج 

المّطور  )17–13(تقدير الذات لألعمار من  دم مقياسالدراسة ُبني مقياس دافعية التعلم، كما استخ

صدق هذين المقياسين  الالتتحقق الباحثان من د وقد. )2004(للبيئة األردنية من قبل الخطيب 

          صائية إحكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة و  .سةأفراد الدراعلى  وثباتهما، ثم ُطبقا

)α < 0.05 (هوبين الذين تعرضوا لبرامج التسريع في مستويات الدافعية للتعلم المو  لصالح الطلبة

في ) α < 0.05(صائية ظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحالذات، كما أ والتحصيل وتقدير

 صائيةإحلكن ظهرت فروق ذات داللة  .سالدافعية للتعلم وتقدير الذات ُتعزى الختالف الجن مستوى

)α < 0.05 ( التحصيل الدراسي لصالح اإلناثفي مستوى.  

  

أثر استخدام برنامج إرشاد جمعي للتدريب على المهارات بعنوان ) 2011(دراسة غنيمات وعليمات 

هدفت هذه الدراسة إلى إعداد و . للتعلم مستوى التحصيل الدراسي والدافعية الدراسية في تحسين

ناسبة، واستقصاء فاعلية هذا البرنامج في الم برنامج إرشاد جمعي للتدريب على المهـارات الدراسـية

الدراسية لدى طالبات السنة األولى في كلية  تحسين دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسي والمهارات

طالبة من طالبات السنة األولى في كلية األميرة ) 28(تألفت عينة الدراسة من  .األميرة رحمة الجامعية

، وقد قسمت عينة الدراسة عشوائيًا إلى قسمين قاء التطبيقيةلتابعة لجامعة البلا رحمة الجامعية

طالبة، فيما تمثل طالبات ) 14(األول منها أفراد المجموعة الضابطة بعدد  متساويين، يمثل القسم

ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية فقد  .طالبة أيضاً ) 14(المجموعة التجريبية بعدد  القسم الثاني أفراد
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قبل عمر الفاروق السنوسي عطيه  تخدام مقياس الدافعية لإلنجاز المصمم منقامت الباحثة باس

األردنية، واستخدمت مقياس العادات  ، والذي قامت الباحثة بتطويره وتعديله ليناسب البيئة)2002(

وأظهرت نتائج تحليل التغاير للقياس  ،)1995( الدراسية والمصمم من قبل هاني عبد الهادي مصطفى

ذات داللة إحصائية بين المجموعتين على  بعدي على متغير مستوى الدافعية وجود فروقالقبلي وال

الدراسية فقد أظهرت نتائج تحليل التغاير وجود  خمسة أبعاد من أصل ثمانية، وكذلك بالنسبة للمهارات

مستوى  وتشير هذه النتائج إلى فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين. فروق ذات داللة بين المجموعتين

مستوى التحصيل الدراسي وكذلك تحسين مستوى المهارات الدراسية ألفراد  دافعية اإلنجاز وتحسين

  .المجموعة التجريبية

 اختبار نموذج تدريسي قائم على نظريتي الذكاءات المتعددة وأساليب بعنوان) 2010(دراسة السليم 

وقد تكونت  .لدى طالب المرحلة المتوسطة التعلم، في تنمية االستيعاب المفاهيمي والدافعية للتعلم

طالبة من طالبات الصف األول المتوسط في الرياض، حيث تم تقسيم  )66( عينة الدراسة من

الطالبات إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، استخدمت الدراسة من األدوات مقياس االستيعاب 

ت الدراسة على المنهج التجريبي، واعتمد المفاهيمي ومقياس الدافعية للتعلم من إعداد الباحثة،

 المجموعة ووجود فروق بين، لتعلموجود عالقة بين االستيعاب المفاهيمي والدافعية ل: فتوصلت إلى

  .التجريبية المجموعة التجريبية والضابطة في الدافعية للتعلم لصالح 

  

اإلنجاز (التعلم ة لتحسين دافعي إرشاد نفسيفاعلية برنامج مدى بعنوان ) 2009( الحارثيدراسة و 

وقد . بجامعة الطائف لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم األكاديمية في المرحلة الجامعية )األكاديمي

برنامج إرشاد نفسي لتحسين دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى الطالب ذوي هدفت الدراسة إلى تصميم 

على مدى فاعليته، وقد تكونت عينة  وتطبيقه والوقوف صعوبات التعلم األكاديمية في المرحلة الجامعية

تقسيمها تم قد و  ،الجامعيةبالمرحلة  األكاديميةطالبًا من ذوي صعوبات التعلم ) ٦٠(الدراسة من 

 ، وللوقوف على مدى فاعلية البرنامج  قام الباحث بقياسضابطةو  تجريبية مجموعتينإلى  عشوائياً 

متوسطات  بين إحصائياً فروق دالة  اسة وجودللمجموعتين، ومن أبرز نتائج الدر قبلي وآخر بعدي 

البعدي  القياس في األكاديمياالنجاز  دافعية مقياسوالضابطة على  التجريبية المجموعتيندرجات 

  .التجريبيةلصالح المجموعة 



41 
 

الفروق في دافعية التعلم المستندة إلـى نظريـة تقريـر الـذات لـدى عينـة بعنوان ) 2008(دراسة نوفل 
  .التربوية في الجامعات األردنية العلوم من طلبة كليات

الـذات لـدى عينـة  الدراسة إلى استقصاء الفروق في دافعية الـتعلم المسـتندة إلـى نظريـة تقريـر هذه هدفت

علـى عينـة عشـوائية ، حيـث أجريـت هـذه الدراسـة من طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعـات األردنيـة

فـي األردن، وقـد اسـتخدم الباحـث  طالبـة) 511(، وطالبـاً ) 292( وطالبـة مـنهم طالباً ) 803(مكونة من 

تـــم تطبيـــق مقيـــاس دافعيـــة الـــتعلم المســـتندة إلـــى نظريـــة تقريـــر الـــذات بعـــد التحقـــق مـــن أداة واحـــد حيـــث 

أن مســتويات دافعيــة الــتعلم المســتندة : اآلتيــة إلــى النتــائج الدراســةخلصــت ، وقــد خصائصــه الســيكومترية

لدى الطلبة كانت متوسطة بشكل عام وكبيـرة علـى كـل مـن مجـال بـذل الجهـد  ذاتيإلى نظرية التقرير ال

بين  وجود فروق ذات داللة إحصائيةو . ومجال القيمة والفائدة، ومتوسطة على بقية المجاالت واألهمية،

، لصــالح اإلنــاث) العالقــة(والمجــال الســابع  )بــذل الجهــد واألهميــة(الــذكور واإلنــاث علــى المجــال الثالــث 

وجــود أثــر ذو داللــة إحصــائية و . الً كــام المقيــاس ي حــين لــم تظهــر فــروق علــى بقيــة المجــاالت وعلــىفــ

ذات  ارتباطيــهووجــدت عالقــة . كــل مجــال مــن مجــاالت المقيــاس، وعليــه كــامالً  للمســتوى الدراســي علــى

والثــاني  ،)المتعــة واالهتمــام(األول : المعــدل التراكمــي، وكــل مــن المجــاالت التاليــة داللــة إحصــائية بــين

 .والمقياس ككل) العالقة(، والسابع )بذل الجهد واألهمية(، والثالث )المدركة الكفاية(

  

التربوي في استثارة دافعية النفسي و فاعلية برنامج في اإلرشاد بعنوان ) 2007( شواشرةدراسة و 

دفت هذه هوقد  ).دراسة حالة( اإلنجاز لدى طالب يعاني من تدني الدافعية في التحصيل الدراسي

الدراسة إلى معرفة تأثير برنامج إرشادي في استثارة دافعية اإلنجاز لدى طالب يعاني من تدني 

مقياس دافعية اإلنجاز : التالية األدواتالدراسة على شملت ي، وقد الدافعية في التحصيل الدراس

من تطوير  لتفكيراختبار سرعة ا من تطوير الباحث، و اختبار القدرة على حل المشكالت، و للريماوي

، ثم برنامج في مختلف المساقات الدراسية تكوينيةالتحصيلية الختبارات الباحث، ومجموعة من اال

قد طرأ على  ملموساً  ن هناك تحسناً أأظهرت نتائج الدراسة وقد . اإلرشاد التربوي من تصميم الباحث

 لعة التفكير والقدرة على حن هناك بعض التقدم في مستوى سر أاإلنجاز لدى الطالب، كما دافعية 

  .المشكالت االجتماعية
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فاعلية برنامج توجيه جمعي لرفع مستوى الدافعية للتحصيل لدى عينة بعنوان ) 2006(نوفل  اسةدر 

وقد هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلية برنامج  .في الخليل من طلبة وطالبات المرحلة األساسية

واستقصاء الفروق في دافعية التحصيل التي تعزى إلى بعض  ،يه جمعي في رفع الدافعية للتحصيلتوج

طالب وطالبة من الصف السابع األساسي موزعين ) 151(حيث تكونت عينة الدراسة من المتغيرات، 

. شعب دراسية في المدارس الحكومية في بلدة بني نعيم تم اختيارهم بطريقة العينة العنقودية) 4(على 

لباحثة بتطبيق اختبار قبلي على المجموعتين التجريبية والضابطة لقياس ولتحقيق هذه الغاية قامت ا

الدافعية لديهم، ثم طبقت برنامج إرشادي جمعي على المجموعة التجريبية ثم أعادت االختبار البعدي 

لمعرفة الفروق، ومن أبرز النتائج التي خلصت الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

ت الدافعية بين المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى للبرنامج التدريبي، والجنس، متوسطات درجا

  .وعدم وجود فروق تعزى للمؤهل العلمي لألب، والمؤهل العلمي لألموالعمر، 

  

 هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج تدريبي مبني على المهارات) 2006(دراسة الشحروري 

نفعالية في إثارة الدافعية للتعلم الموجه ذاتًيا لدى طلبة المرحلة المعرفية وما وراء المعرفية واال 

ولتحقيق ذلك الهدف بنى الباحث برنامًجا تدريبًيا استناًدا على المهارات المعرفية  ،الثانوية في األردن

من  مقياس الدافعية األكاديمية للتعلم الموجه ذاتًيا والذي يتكون وما وراء المعرفية واالنفعالية، وبنى

واستخدام إستراتيجيات التعلم واالستمرار في الدافعية ،  الفاعلية األكاديمية: ثالثة أبعاد رئيسية، هي

طالًبا وطالبة تم تقسيمهم إلى )  80( من  استخدم الباحث التصميم شبه التجريبي على عينة مكونة

وأظهرت النتائج  بية،التجري المجموعةمجموعتين ضابطة وتجريبية، طبق البرنامج التدريبي على 

المجموعة فاعلية البرنامج في تنمية الدافعية الداخلية الموجهة ذاتًيا لدى طلبة المرحلة الثانوية لصالح 

  .التجريبية

  

مقترح لتنمية الدافعية للتعلم لدى تالميذ المرحلة لية برنامج اعمدى فبعنوان ) 2006( يوسفدراسة 

مها تالميذ يستخد ياتيجيات المحفزة للتعلم التر لكشف عن اإلستاوقد هدفت الدراسة إلى . االبتدائية

 يفعالية تطبيق البرنامج المقترح فالكشف عن و ، التعليميةفي إدارة غرب الزقازيق المرحلة االبتدائية 
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من الذكور،  36(طالب وطالبة ) 72(عينة من الحيث تكونت ، تنمية الدافعية للتعلم لدى عينة البحث

اختبار باستخدام  ولتحقيق هذه الغاية قام الباحث .االبتدائي الخامسمن الصف  )من اإلناث 36

 لألسرة االقتصادي االجتماعيمقياس الوضع  و، )1989(من إعداد فاروق موسى  ت العقليةار القد

برنامج و  استبيان الدافعية للتعلمي و اختبار تحصيل، )1995(من إعداد عبد العزيز الشخص  المصرية

ومن أبرز النتائج التي خلصت الدراسة إليها وجود  وجميعها من إعداد الباحث، افعية للتعلمتنمية الد

ودرجات  ،د المجموعة التجريبيةار عية للتعلم بين متوسط درجات أفالداف يحصائية فإفروق ذات داللة 

  .لصالح المجموعة التجريبية يالتطبيق البعد يد المجموعة الضابطة فار أف

  

بعنوان مشاركة األهل وتأثيرها على عملية ) Joke, et. Al, 2004(آخرون ودراسة جوكي و 

وهدفت الدراسة إلى معرفة مشاركة األهل وتأثيرها على . التعليم في زيادة دافعية الطالب الدراسية

وقد تناولت العينة طلبة من مدارس أساسية وثانوية  ،عملية التعليم في زيادة دافعية الطالب الدراسية

اختبار الفروض أظهرت النتائج وجود عالقة ايجابية بين دور مشاركة األهل والدافعية الدراسية وبعد 

ويتضح ذلك من عدة مؤشرات أهمها االنخراط واالندماج في المدرسة واالدراك والسيطرة واالعتماد على 

  ).2006نوفل، (النفس والقيادة والدافعية الداخلية 

تأثير التقييم على دافعية الطالب للتعلم بعنوان ) Seale & et al., 2000(دراسة سيال وآخرون 

ية إلى التعرف على تأثير التقييم المتنوع على دافع رسةهذه الدا تهدفو  .بواسطة برنامج عالجي

طالبًا ) ٤٣(سة مكونة من ار الفسيولوجي، وكانت عينة الد للعالج دراسيالطالب للتعلم من خالل منهج 

االعتبار كل  يذوا فوطلب من الطلبة أن يأخ ،والفسيولوجي العالج المهنيبالصف الثالث بكلية 

نوع  يوأن يقدموا معلومات عن أ ،استغرقت ثالث سنوات يستهم التار دي حظوا بها ف يالتقييمات الت

لطلبة وجدوا أن وتوصلت النتائج إلى أن ا .زًا لهم في دراستهموتحفي من أنواع التقييم وجدوه أكثر دافعية

وقد ، عن مزيج ومدى التقييمات امحفزة، وكان هناك قناعة ورضالتقييمات كانت  من اً اك مدى واسعهن

 يألربعة المرتبطة بالتقييم تؤثر فعوامل بالتقييم حيث أظهرت النتائج أن هذه العوامل ا ارتبطت أربعة

الحماسية  راتمحاض، وال، ومحتوى التقييمالمالحظة المرتبطة بالموضوع: للطالب الدافعية الداخلية

  .)2006يوسف، ( الجماعة وتأثير ،التحمسية
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 أثر برنامج إرشاد جمعي في تنمية مفهوم الذات، ودافعية بعنوان) 1997(دراسة بني إسماعيل و 

) 48(وتألفت عينة الدراسة من  .لدى عينة من الطلبة العاديين والمتأخرين دراسياً  والتعلم اإلنجاز

والسادس األساسيين في مدرسة صقر قريش األساسية للبنين حيث تم تحديد  طالبًا من الصفين الخامس

طالًبا، تم توزيعهم ) 24(المجموعة األولى للطلبة المتأخرين دراسًيا وبلغ مجموعهم في الصفين 

طالًبا ) 24(وشكل العدد المتبقي الطلبة العاديين وتم سحب  ،عشوائًيا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة

خدم الباحثان مقياس ئًيا وتم توزيعهم عشوائًيا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وقد استعشوامنهم 

، وتم  إخضاع أفراد المجموعتين التجريبيتين للبرنامج اإلرشادي اإلنجازومقياس دافعية  مفهوم الذات

لى النتائج وقد توصلت الدراسة إ. الذي تكون من أربع عشرة جلسة، ثم تم إعادة االختبارين مرة ثانية

اآلتية وجود فروق دالة إحصائًيا للمجموعتين التجريبيتين على مقياس مفهوم الذات، وعدم وجود فروق 

وجود فروق دالة إحصائًيا ولصالح المجموعة التجريبية التدريبية للطلبة و دالة إحصائًيا لفئة الطلبة، 

ا لفئة الطلبة ولصالح الطلبة العاديين على مقياس مفهوم الذات ككل، ووجود فروق دالة إحصائي

العاديين، وجود فروق دالة إحصائيا ولصالح المجموعتين على مقياس مفهوم الذات ككل بعد 

المعالجة، وجود فروق دالة إحصائيا لفئة الطلبة ولصالح الطلبة العاديين، وجود فروق دالة إحصائيا 

  .دالة إحصائًيا لفئة الطلبةللمجموعة ولصالح المجموعتين التجريبيتين، وعدم وجود فروق 
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  : التعقيب على الدراسات السابقة 23.2.

  

مبني على العالج المتمركز حول الحل جمعي  فاعلية برنامج إرشادفيما يخص الدراسات السابقة عن 

في تنمية الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر لم يجد الباحث دراسات شملت ُجّل المواضيع في 

بل كانت الدراسات تتحدث مرة عن العالج المتمركز حول الحل ومرة ثانية تتحدث عن دراسة واحدة، 

  .الدافعية للتعلم

  العالج المتمركز حول الحل فهي دراسةاإلرشاد أو أما اشتمال الدراسات على 

 (Saadatzaade & Khalili, 2012)  ودراسة  )2007(ورشوان   )2011(دراسة الغنامي و

(William, 2002) ، دراسة و(Franklin, & et all, 2007). لدراسات التي تحدثت عن أما ا

ودراسة السليم ) 2011(ودراسة غنيمات وعليمات  )2012(الدافعية للتعلم مثل دراسة دودين وجروان 

  .)2006(ودراسة نوفل  )2009(ودراسة الحارثي  )2010(

لصالح أفراد  تهفعاليحول الحل إلى توصلت معظم الدراسات السابقة في موضوع العالج المتمركز وقد 

أما الدراسات التي تتعلق بتنمية الدافعية للتعلم توصل العينة الذين خضعوا للبرامج المبنية عليه، 

د المجموعة ار عية للتعلم بين متوسط درجات أفالداف يحصائية فإفروق ذات داللة وجود معظمها إلى 

  .لصالح المجموعة التجريبية يالتطبيق البعد يفد المجموعة الضابطة ار ودرجات أف ،التجريبية

وأما عن مناهج البحث في الدراسات السابقة فجميعها اعتمد المنهج التجريبي مثل دراسة الغنامي 

، ما عدا دراسة واحدة منها اعتمدت دراسة الحالة وهي دراسة شواشرة )2006( ودراسة نوفل )2011(

)2007(.  

في الدراسات السابقة فجميعها استخدمت البرامج اإلرشادية أو أما بخصوص األدوات المستخدمة 

العالجية كإحدى أدوات الدراسة، ولكنها تنوعت في األدوات األخرى المستخدمة فمنها ما كان مقياسًا 

، ومنها ما كان اختبارًا )2012(ودراسة دودين وجروان  )2011(من إعداد الباحث مثل دراسة الغنامي 

، ومنها ما كان استبيان مثل دراسة يوسف )2006(ودراسة نوفل  )2007( مثل دراسة شواشرة

)2006(.  



46 
 

بق على طلبة الجامعة مثل طُ  لدراسات كان مجتمعها الطلبة فمنها ماأما من حيث المجتمع فجميع ا

بق على طلبة المدرسة مثل دراسة نوفل طُ  ، ومنها ما)2009(ودراسة الحارثي  )2007(دراسة رشوان 

  .)2012(دراسة دودين وجروان و  )2006(

حيث الحظ عدم  - حسب علم الباحث–وقد تميزت الدراسة الحالية بأنها األولى من نوعها في فلسطين 

وجود دراسات سابقة تناولت العالج المتمركز حول الحل وفاعليته في تنمية الدافعية للتعلم في 

المبني على الجمعي  رنامج اإلرشادسها ألثر متغير الجنس باإلضافة لبفلسطين، كما تميزت بقيا

العالج المتمركز حو الحل في تنمية الدافعية للتعلم، كما وأنها ُطبقت على الطلبة العاديين من غير 

  . الجانحين والموهوبين
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 الفصل الثالث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الطريقة واإلجراءات

  

اسة من حيث تحديد منهج الدراسة فيها الدر  تتمل وصفًا للطرق واإلجراءات التي هذا الفص يحتوي

وطريقة التحقق من  تم استخدامها في جمع البياناتة وعينتها وأدوات الدراسة التي مجتمع الدراسو 

ت الدراسة ومنهج الدراسة وتصميمها وكذلك إجراءات الدراسة  وأساليب المعالجة صدق وثبات أدوا

  .اإلحصائية

  

  منهج الدراسة  1.3

تم تقسيم حيث  ،، وذلك لمناسبته لهذا النوع من الدراساتالتجريبيشبه هذه الدراسة المنهج  تتمدعا

 شادي للمجموعة التجريبية بينما لمدم البرنامج اإلر قُ ية وضابطة، و إلى مجموعتين تجريبعينة الدراسة 

  .كلتا المجموعتينعدي لمستوى الدافعية للتعلم لطلبة مع قياس قبلي وبيقدم للمجموعة الضابطة، 

    

  مجتمع الدراسة 2.3

المدارس في من الذكور واإلناث األساسي  العاشرالصف  طلبةجميع تكون مجتمع الدراسة من 

للعام الدراسي ) الخليل وسط(ابعة لمديرية التربية والتعليم التالمستهدفة في الدراسة و ومية الحك

ذكور ) 68(منهم ) 138(للفصل الدراسي الثاني حيث بلغ عدد الطلبة اإلجمالي  )2014/2015(

  .إناث) 70(و
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  عينة الدراسة 3.3

مع مراعاة  ر فيها الصف العاشر،بطريقة قصدّية من المتوفتم اختيار مدرسة ذكور ومدرسة إناث 

، كلتا المدرستينلالتقارب العام في البيئة المدرسية التعليمية واالجتماعية و إمكانية تطبيق البرنامج فيها 

  .فكانت مدرسة ذكور الشهيد داود العطاونة الثانوية، ومدرسة إناث عبد الخالق يغمور الثانوية

لمن يرغب في كلتا المدرستين لطلبة الصف العاشر  )5(قم ر  ملحقوبعد ذلك تم اإلعالن عن البرنامج 

تم اختيار  طالب) 18(وقد سجل للبرنامج من الذكور ن، على أنه قد يكون أحد المشاركيفي المشاركة 

عدد المجموعتين كون يل، طالبة منهن) 15(تم اختيار  طالبة) 20(، ومن اإلناث طالب منهم) 15(

لجميع  )6(رقم ملحق تمت تعبئة استمارة الطالب وذلك بعد أن ، طالب وطالبة) 30(التجريبيتين 

كما وتم اختيار أفراد ، الدخيلة من ِقَبل الباحثودراسة االستمارات واستبعاد المتغيرات المسجلين، 

من اإلناث من باقي ) 15(من الذكور و) 15(، منهم )30(المجموعتين الضابطتين والبالغ عددهم 

طالب وطالبة تم ) 60(في البرنامج اإلرشادي، لتكون عينة الدراسة بذلك  المشاركين الطلبة غير

  :اآلتي) 1.3(رقم جدول وفق يارهم جميعًا بطريقة قصدية تاخ

  )ذكور وٕاناث(توزيع عينة الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة حسب الجنس : )1.3(جدول 

  الجنس
  المجموعة

  المجموع  موعة التجريبيةعدد المج  عدد المجموعة الضابطة

  30  15  15  الذكور

  30  15  15  اإلناث

  60  30  30  المجموع

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المجموعة ومتغير الجنس) 1.3(ويبين الجدول 

المجموعتين  ةبطلل تطبيق البرنامج اإلرشادي المبني على العالج المتمركز حول الحلتم  وقد

على أي نوع من أنواع البرامج اإلرشادية،  وعتين الضابطتينالمجم ةبطلق ليطبلم في حين  تينالتجريبي
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العمر ومكان السكن والمستوى األكاديمي وغيرها من جميع المتغيرات األخرى مثل  ضبطوقد تم 

  .ما عدا متغير الجنس المتغيرات

  أدوات الدراسة 4.3

  :الدافعية للتعلممقياس  1.4.3

 عد لتقييم المواقفالذي أُ و ، )7(ملحق رقم  ة للتعلم المدرسي والجامعيلدافعيمقياس ا الباحث ستخدما

 هنقل، وقد )كوزيكي وأنتوسل( أعد هذا المقياس، ها الطالب في المدرسة أو الجامعةيواجه التعليمية التي

 السعودي المجتمعليناسب  هقام الرافعي بتطوير ) ٢٠٠٩(وفي  ،)١٩٨٩(سليمان  هطور إلى العربية و 

  . )2012التميمي، (

يتاح لكل عبارة خمسة اختيارات أو ، لبيايجابي وس ينفقرة موزعة باتجاه) ٣٦(يتكون المقياس من و 

، معارض ،محايد، موافق، موافق بشدة: (على الترتيباآلتية ات جابات وفق مقياس متدرج يمثل الفئاست

اإليجابية، وتعكس في حالة الفقرات في حالة الفقرات ) 1، 2، 3، 4، 5:(وتمثل رقمياً ) معارض بشدة

بأنهم من ذوي ) درجة 135(تم اعتماد الطلبة الذين يحصلون على عالمة أكثر من يالسلبية، وعليه 

االعتماد  الدافعية المرتفعة ومن حصل على أقل من ذلك فهم من ذوي الدافعية المنخفضة، حيث تم

يبين أرقام الفقرات ) 2.3(، والجدول رقم الدرجةفي تحديد ) 75ني يالمئ(على اإلرباعي األعلى 

  .واتجاهها ودرجاتها العظمى والصغرى

  اتجاه فقرات مقياس الدافعية للتعلم ودرجاته العظمى والصغرى): 2.3(جدول 

  الدرجة الصغرى  الدرجة العظمى  الفقراترقم   االتجاه

  (+)إيجابي 
1 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،12 ،15 ،19 ،20 ،21 ،

22 ،23 ،24 ،26 ،27 ،30 ،31 ،34 ،35 ،36  
110  22  

  )-(سلبي 
2 ،6 ،10 ،11 ،13 ،14 ،16 ،17 ،18 ،25 ،28 ،

29 ،32 ،33  
70  14  

  36  180  الدرجة الكلية

  .اتجاه فقرات مقياس الدافعية للتعلم ودرجاته العظمى والصغرى) 2.3(ويبين الجدول 
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  :صدق المقياس 1.1.4.3

قد استخرج دالالت الصدق لهذا المقياس عن ) 1989(ليمان إلى أن س) 2012(فقد أشارت التميمي 

العلوم التربوية في الجامعة األردنية، وبناء في كلية طريق عرضه على محكمين من ذوي االختصاص 

معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة حساب ، كما أنه قام بفقرة) 36(ذلك استقر المقياس على على 

  ).0.63- 0.11(تراوح ما بين و  اً يوقد كان االرتباط إيجاب، يةالكل

عرض ثم بتغيير صياغة بعض الفقرات لتالءم طالب جامعة الملك خالد، ) 2009(الرافعي قام كما 

على لجنة من المحكمين والمختصين في مجال القياس والتقويم، وفي ضوء آراء المحكمين  المقياس

التحقق من صدق المقياس عن طريق ب، كما أنه قام غةأعيدت صياغة الفقرات التي تحتاج إلى صيا

االتساق الداخلي، وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون ما بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس 

  .)2012التميمي، ( )0.71- 0.19(والدرجة الكلية له، حيث تراوحت معامالت االرتباط ما بين 

وأساتذة  واالختصاصيينالخبراء التحقق من صدق االختبار بعرضه على مجموعة من ب قام الباحثو 

درجة قياس الفقرات : وطلب إليهم قراءة فقرات واالختبار وتحديد النقاط اآلتية، علم النفس والتربية

وتقديم مقترحات لحذف بعض الفقرات أو ، والصياغة اللغوية للفقرات، لألهداف التي وضعت لقياسها

، وفي ضوء آراء ومالحظات المحكمين، ت لألسئلةومناسبة المموها، أو إضافة بعض الفقرات، تعديلها

  )1(ملحق رقم . قام الباحث بإجراء التعديالت المناسبة التي أجمع عليها أغلب المحكمين

حيث أظهرت الفحوصات التي تم إجراؤها على درجات ، وتم التحقق من صدق مقياس الدافعية للتعلم

لمستقلة عدم وجود فروق في متوسطات درجات للعينات ا) ت(هذا المقياس وذلك باستخدام اختبار 

 1.01قيمة ت بلغت (الدافعية للتعلم للطلبة في االختبار القبلي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 

كما تبين وجود ارتباط بدرجة مرتفعة ودالة إحصائيًا بين درجات ، )0.32بمستوى داللة أكبر من 

قيمة معامل االرتباط بيرسون بلغت (درجة صدق المقياس  المقياسين القبلي والبعدي مما يدل على

   ).0.05بمستوى داللة أقل من  0.59
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  :ثبات المقياس 2.1.4.3

دالالت الثبات لهذا المقياس عن طريق قام ) 1989(إلى أن سليمان ) 2012(كما أشارت التميمي 

ًا وطالبة من الصفين التاسع طالب) 80(أيام على عينة مكونة من ) 10(إعادة االختبار بفاصل زمني 

والتوجيهي في مدارس عمان وتم حساب معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لألبعاد 

  .)0.27(التي يحتويها المقياس فكانت قيمته 

، وذلك بتوزيع أداة الدراسة على عينة )Test-Retest(االختبار  باستخدام إعادة) 2009(الرافعي وقام 

ألول والتطبيق الثاني، ثم طالبًا من خارج عينة الدراسة بفارق أسبوعين بين التطبيق ا) 30(من  مكونة

، وهذه النسبة وفق )0.87(، فبلغت قيمته )بيرسون(معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط  استخرج

األداة ات استخراج معامل الثب، كما أنه قام بقياس صفة الثباتكافية إلعطاء الم )بيرسون(طريقة 

 ، وتعتبر مؤشر جيد لثبات المقياس)0.74(وكانت قيمته ) كرونباخ ألفا( بطريقة االتساق الداخلي

  .)2012التميمي، (

قام الباحث بالتحقق من ثبات أداة مقياس الدافعية للتعلم بعد تطبيقه على أفراد العينة االستطالعية كما 

تم حساب الثبات وفق معادلة ، على فقرات المقياس وبعد رصد االستجابات، طالب) 34(البالغ عددهم 

  .وهذه القيمة ُتعد مقبولة ألغراض الدراسة، )0.80(حيث بلغت قيمته  )كرونباخ ألفا(

  

  :البرنامج اإلرشادي 2.4.3

وفقًا بما يتناسب مع عينة الدراسة وخصوصية البيئة العربية الفلسطينية،  هوقد قام الباحث بإعداد

بهدف تنمية الدافعية للتعلم مستفيدًا ) SFBT(ومهارات العالج المتمركز حول الحل لمفاهيم وفنيات 

ونوفل ) 2011(من البرامج المشابهة في األدب النظري والدراسات السابقة مثل برنامج الغنامي 

جلسات لمجموعة اإلناث، بمعدل ) 10(جلسات لمجموعة الذكور، و) 10(، وذلك من خالل )2006(

وقد اتبع الطريقة العلمية في خطوات ومراحل تصميم البرامج اإلرشادية وتنفيذها، . ياً جلستين أسبوع

  .واإلرشاد التربوي وعرضه على عدد من المحكمين من المختصين والخبراء في علم النفس

  )8(ملحق رقم . مختصرة عن البرنامجهذه نبذة 
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    إجراءات الدراسة 5.3

 وبرنامج اإلرشاد الدافعية للتعلموهي مقياس ، دراسةالصور النهائية ألدوات المراجعة  تتم .1

 .وثباتها هاالحل، والتأكد من صدق المتمركز حولالمبني على العالج الجمعي 

 .الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة القدس موجه إلى مديرية التربية والتعليم الخليل .2

  )2(الملحق رقم 

مدرسة  إلى مدير ةالخليل موجهتربية والتعليم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية ال .3

الملحق  .عبد الخالق يغمور الثانوية إناثة رسمد ومديرة، للبنين الشهيد داود العطاونة الثانوية

 )4(و ) 3(رقم 

، الدراسةفيها لتوضيح أهداف الدراسة المراد إجراء  تينمدرسال تاكلإدارة تم عقد لقاء مع  .4

 .جدول الزمنيوالد التطبيق يعاوتحديد مو 

عبر لوحة اإلعالنات المدرسية وداخل الصفوف لطلبة عن البرنامج لمدة أسبوع اإلعالن  .5

الصف العاشر للراغبين بالتسجيل مع المرشد التربوي، على أن المسجل قد يكون أحد 

 )5(ملحق رقم . المشاركين في البرنامج اإلرشادي

والوضع ، الشخصيةى بيانات الطالب تعبئة استمارة الطالب للراغبين، والتي تشتمل عل .6

األكاديمي، والوضع الصحي، والوضع االجتماعي، والوضع االقتصادي، وهي من إعداد دائرة 

ملحق  .اإلرشاد التربوي في الوزارة، ومطورة من ِقَبل الباحث، ومحكمة من قبل متخصصين

 )6(رقم 

ستبعاد ذوي الظروف الخاصة اختيار عينة الدراسة بعد دراسة كافة استمارات المسجلين، وا .7

وذلك ضبطًا للمتغيرات الدخيلة، ثم تم تشكيل المجموعتين التجريبيتين من الذكور واإلناث، 

 .والمجموعتين الضابطتين من الجنسين كذلك، وتم التأكد من تكافؤ المجموعات

من الذكور، تم تطبيق االختبار القبلي لقياس الدافعية للتعلم للمجموعتين الضابطة والتجريبية  .8

  )7(ملحق رقم  .وكذلك للمجموعتين الضابطة والتجريبية من اإلناث
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دقيقة بواقع ) 45(جلسات مدة الجلسة ) 10(المكون من  البرنامج اإلرشاد الجمعيتطبيق  تم .9

 )8(الملحق رقم  .التجريبيتين للذكور واإلناث المجموعتينعلى جلستين أسبوعيًا 

س الدافعية للتعلم للمجموعتين الضابطة والتجريبية من تم تطبيق االختبار البعدي لقيا .10

  .الذكور، وكذلك للمجموعتين الضابطة والتجريبية من اإلناث

 .استخراج النتائج وتفسيرهاات ومعالجتها إحصائيًا و تم جمع البيان .11

 

  متغيرات الدراسة 6.3

  :اآلتيةهذه الدراسة على المتغيرات  اشتملت

  :ةالمستقل اتالمتغير  1.6.3

 .)SFBT(البرنامج اإلرشادي المبني على العالج المتمركز حول الحل  -

  :التابع المتغير 2.6.3

 .قاسة عبر مقياس الدافعية للتعلم والذي تم استخدامه قبليًا وبعدياً ، المُ الدافعية للتعلم -

  

  المعالجة اإلحصائية 7.3

للعينـــات ) T-test) (ت( باســـتعمال اختبـــار المعالجـــة اإلحصـــائية باســـتخدام اإلحصـــاء الوصـــفي تتمـــ

، واســـتعمال معامـــل فـــي االختبـــار القبلـــي المســـتقلة للتأكـــد مـــن تكـــافؤ المجمـــوعتين الضـــابطة والتجريبيـــة

ــــداخلي للمقيــــاس، و  الثبــــات كرونبــــاخ ألفــــا للتأكــــد والمتوســــطات  اســــتخراج األعــــداد،تــــم مــــن االتســــاق ال

فحـــص فرضـــيات  وتـــم، المقيـــاسهم علـــى الحســـابية، واالنحرافـــات المعياريـــة لـــدى أفـــراد العينـــة واســـتجابت

، وذلـــك باســـتخدام ومعامـــل ارتبـــاط بيرســـون .)ANCOVA(التغـــاير الثنـــائي الدراســـة باســـتخدام تحليـــل 

  .)SPSS(برنامج 



55 
 

  

  نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  

  .نتائج المتعلقة بالفرضية األولىال 1.4

  .نتائج المتعلقة بالفرضية الثانيةال 2.4

  .بالفرضية الثالثةلقة النتائج المتع 3.4
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  الفصل الرابع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة

  

فاعلية  يتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، التي هدفت إلى استقصاء

لدى المتمركز حول الحل في تنمية الدافعية للتعلم  العالجالمبني على الجمعي البرنامج اإلرشادي 

 والجنس) ضابطة، تجريبية(حسب المجموعة  ميةطلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكو 

  .مقياس دافعية الطلبة للتعلم واتجاهاتهم السابقةهما بوجود والتفاعل بين

  

 :يلي لنتائج تبعًا للمتغيرات التابعة كماللفرضيات ثم لوفيما يأتي عرض 

ين ب) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى - 

متوسطات درجات الدافعية للتعلم قبل وبعد تطبيق البرنامج لدى طلبة الصف العاشر في 

 .مدارس الخليل الحكومية تعزى إلى المجموعة

بين ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية - 

لدى طلبة الصف العاشر في  متوسطات درجات الدافعية للتعلم قبل وبعد تطبيق البرنامج

 .مدارس الخليل الحكومية تعزى إلى متغير الجنس

بين ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة - 

متوسطات درجات الدافعية للتعلم قبل وبعد تطبيق البرنامج لدى طلبة الصف العاشر في 

 .لى التفاعل بين المجموعة ومتغير الجنسمدارس الخليل الحكومية تعزى إ
 

من خالل ، وجود فروق ظاهرية في درجات الطلبةفحص تم قبل البدء بفحص فرضيات الدراسة 

دافعية المتوسطات  مقياسالطلبة في  لدرجاتحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

) 1.4(رقم ، ويبين الجدول نس والمجموعةالجحسب المجموعات التجريبية والضابطة للتعلم لدى طلبة 

  .هذه المتوسطات واالنحرافات المعيارية
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متوسطات  مقياس طلبة فيال لدرجاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ):1.4(جدول 
  .الجنس والمجموعة، حسب المجموعات التجريبية والضابطةالدافعية للتعلم لدى طلبة 

  البعدي  القبلي  المجموعة الجنس

 ذكر

 ضابطة
 131.20 132.07 المتوسط الحسابي

 7.61 23.77 اJنحراف المعياري

 15 15 العدد

  تجريبية
 138.73 137.00 المتوسط الحسابي

 16.02 12.23 اJنحراف المعياري

 15 15 العدد

 المجموع
 134.97 134.53 المتوسط الحسابي

 12.91 18.74 اJنحراف المعياري

 30 30 العدد

 أنثى

 ضابطة
 137.53 134.27 المتوسط الحسابي

 16.25 15.11 اJنحراف المعياري

 15 15 العدد

  تجريبية
 147.67 138.40 المتوسط الحسابي

 13.58 17.62 اJنحراف المعياري

 15 15 العدد

 المجموع
 142.60 136.33 المتوسط الحسابي

 15.59 16.27 اJنحراف المعياري

 30 30 العدد

 المجموع

  ضابطة
 134.37 133.17 المتوسط الحسابي

 12.88 19.60 اJنحراف المعياري

 30 30 العدد

  تجريبية
 143.20 137.70 المتوسط الحسابي

 15.28 14.92 اJنحراف المعياري

 30 30 العدد

 المجموع
 138.78 135.43 المتوسط الحسابي

 14.70 17.42 اف المعيارياJنحر

 60 60 العدد

  

 فيالطلبة  لدرجاتأن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية ) 1.4(رقم يالحظ من الجدول 

حسب  متوسطات الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية مقياس

ا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات ، ولمعرفة ما إذالمجموعة والجنس في المقياس البعدي

تم استخدام اختبار تحليل ) α=0.05( وىـد مستــة عنـة إحصائيـالحسابية لعالمات الطلبة ذات دالل

  ).2.4(ل رقم وكانت النتائج كما في الجدو  ،(ANCOVA)الثنائي  التغاير
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متوسطات  مقياس الطلبة في لدرجات (ANCOVA) الثنائي نتائج تحليل التغاير ):2.4(جدول 
 الجنس والمجموعة بحسب الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية

  .اموالتفاعل بينه

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.00 30.08 3777.14 1 3777.14 االختبار القبلي

 0.02 5.50 691.33 1 691.33  الجنس

 0.03 5.32 667.71 1 667.71  المجموعة

 0.61 0.26 33.10 1 33.10 المجموعة ×الجنس 

   125.59 55 6907.26 الخطأ

    59 12754.18 الكلي

  )α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة  *
  

  : بالفرضية األولالنتائج المتعلقة  1.4

بين متوسطات درجات ) α=  0.05(ية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائ"
طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية تعزى الدافعية للتعلم قبل وبعد تطبيق البرنامج لدى 

  "إلى المجموعة

مقياس طلبة في الأداء  اتق بين متوسطو المحسوبة للفر ) ف(أن قيمة ) 2.4(رقم يالحظ من الجدول 
هي  المجموعةحسب  ية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكوميةمتوسطات الدافع

، أي أن هناك فروق ذات داللة (α=0.05)قل من مستوى أ) 0.03( ن مستوى الداللةأ، و )5.32(
تعزى  بين متوسطات الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكوميةإحصائية 

 حسب للمقياس البعديلة يبين المتوسطات الحسابية المعدّ ) 3.4(رقم  الجدولو ، المجموعةإلى 
  :المجموعة
البعدية لمقياس متوسطات الدافعية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية):3.4(الجدول 

  .المجموعة حسب للتعلم لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية
 الخطأ المعياري ةلالمعدّ  ةالحسابي اتالمتوسط المجموعة

 2.05 135.42 ضابطة

 2.05 142.15 تجريبية

  135.43كلي قبلي * 
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كبر من أ وهو )142.15(هو  للمجموعة التجريبيةل أن المتوسط المعدّ ) 3.4(رقم ويالحظ من الجدول 

صالح لحسب المجموعة وبذلك تكون الفروق ) 135.42(للمجموعة الضابطة ل المتوسط المعدّ 

  .المجموعة التجريبية مقابل المجموعة الضابطة

  

  
  .متوسطات الدافعية للتعلم حسب المجموعة):1.4( الشكل

  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  الفرضية الصفرية التي تنص على أنه رفضوهنا ُيستنتج 
طبيق البرنامج لدى أفراد بين متوسطات درجات الدافعية للتعلم قبل وبعد ت) α=  0.05(مستوى الداللة 
  .عينة الدراسة

  

  :بالفرضية الثانيةالنتائج المتعلقة  2.4

بين متوسطات درجات ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

تعزى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية الدافعية للتعلم قبل وبعد تطبيق البرنامج لدى 

  "ر الجنسإلى متغي

وأن مستوى ) 5.5(هي  الجنسالمحسوبة لمتغير ) ف(أيضًا أن قيمة ) 2.4(رقم  ويالحظ من الجدول

فروق ذات داللة ه توجد أي أن (α=0.05)من مستوى الداللة  أقلوهذه القيمة  )0.02(الداللة يساوي 

تعزى  ل الحكوميةمتوسطات الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليبين إحصائية 

  :الجنسحسب  للمقياس البعديلة يبين المتوسطات الحسابية المعدّ ) 4.4(رقم  الجدولو ، الجنسإلى 
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مقياس متوسطات الدافعية البعدية ل المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية):4.4(الجدول 
  .نسالجحسب  للتعلم لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط الجنس

 2.05 135.38 ذكر

 2.05 142.18 أنثى

  135.43كلي قبلي * 

  

كبر من المتوسط أ وهو )142.18(هو  لإلناثل أن المتوسط المعدّ ) 6(رقم ويالحظ من الجدول 

  .اإلناثلصالح  حسب الجنسوبذلك تكون الفروق ) 135.38(للذكور ل المعدّ 

  

  
  .متوسطات الدافعية للتعلم حسب متغير الجنس):2.4( الشكل

  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  الفرضية الصفرية التي تنص على أنه رفضوهنا ُيستنتج 

بين متوسطات درجات الدافعية للتعلم قبل وبعد تطبيق البرنامج لدى أفراد ) α=  0.05(مستوى الداللة 

  .متغير الجنس عينة الدراسة تعزى إلى
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 :بالفرضية الثالثةالنتائج المتعلقة  3.4

بين متوسطات درجات ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

تعزى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية قبل وبعد تطبيق البرنامج لدى الدافعية للتعلم 

  "سإلى التفاعل بين المجموعة ومتغير الجن

 )0.26(هي  الجنس والمجموعةللتفاعل ما بين ) ف(نجد أن قيمة ) 2.4(رقم  بالعودة للجدول 

ثر أيوجد ال نه أأي  (α=0.05)من مستوى الداللة  أعلىوهي قيمة  )0.61( ومستوى الداللة يساوي

زى إلى تعهناك فروق ذات داللة إحصائية  ه ال يوجدنالجنس والمجموعة، مما يدل على أللتفاعل بين 

التفاعل بين  حسب للمقياس البعديلة يبين المتوسطات الحسابية المعدّ ) 5.4(رقم  الجدولو ، التفاعل

  :الجنس والمجموعة

  

مقياس متوسطات الدافعية البعدية ل المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية):5.4(الجدول 
  .التفاعل بين الجنس والمجموعة حسب وميةللتعلم لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحك

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط المجموعة  الجنس

  ذكر
 2.91 132.76 ضابطة

 2.90 138.01 تجريبية

  أنثى
 2.90 138.07 ضابطة

 2.90 146.29 تجريبية

  135.43كلي قبلي * 

  
  .ل بين المجموعة والجنسمتوسطات الدافعية للتعلم حسب التفاع):3.4( الشكل   
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  الفرضية الصفرية التي تنص على أنه قبولُيستنتج وهنا 

بين متوسطات درجات الدافعية للتعلم تعزى إلى التفاعل بين المجموعة ) α=  0.05(مستوى الداللة 

  .ومتغير الجنس

  

وقد أكدت دراسات بأنه من  .وقبول الفرضية الثالثة األولى والثانيةأخيرًا ُيستنتج رفض الفرضية و 

الممكن أن يكون المتغيرات المستقلة مؤثرة ودالة إحصائيًا وفي نفس الوقت يكون التفاعل بينها غير 

  .مؤثر وغير دال والتي تتمثل في هذه النتيجة والعكس صحيح
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  مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

  

  .مناقشة النتائج 1.5

  .التوصيات 2.5



64 
 

  

  الخامسالفصل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناقشة النتائج والتوصيات

  
برنامج إرشادي جمعي مبني على العالج تم في هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة من حيث فاعلية 

المتمركز حول الحل في تنمية الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية، 

  .حة في ضوء نتائج هذه الدراسة ومناقشتهاكما يتضمن أيضًا بعض التوصيات المقتر 

  

  الدراسةيات فرضالمتعلقة بنتائج المناقشة  1.5
  

  :بالفرضية األولى والتي نصها متعلقةالنتائج مناقشة ال 1.1.5

بين متوسطات درجات ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية تعزى رنامج لدى الدافعية للتعلم قبل وبعد تطبيق الب

  "إلى المجموعة

فروقًا ذات داللة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح التجريبية، وجود والتي أظهرت 

حيث أن طلبة المجموعة التجريبية من كال الجنسين حققوا درجات أفضل على مقياس الدافعية للتعلم، 

  .لتعلم لدى الطلبةفي تنمية الدافعية ليدفعنا إلى تأكيد أن البرنامج كان له تأثيرًا إيجابيًا  مما

ويفسر الباحث التحسن في درجات الدافعية للتعلم إلى أن البرنامج اإلرشادي بفعالياته وأنشطته وما فيه 

لب على المشكالت المتعلقة التغو من معلومات أثار اهتمام الطلبة ولبى احتياجاتهم ورغبتهم في النجاح 

  .بالمدرسة والتعلم والتحصيل الدراسي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أشارت إلى وهذه النتيجة تتفق مع جميع الدراسات السابقة التي 

ودراسة ) 2011(دراسة الغنامي المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية، مثل 

ودراسة ) 2007(ودراسة فرانكلين وآخرون ) 2007(ودراسة رشوان ) 1220(ساداتزادي وخليلي 
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إلى وجود أثر ذي داللة لصالح جميعها والتي أشارت ) 2002(ودراسة ويليام ) 2005(العطار 

دراسة دودين وجروان و  .المجموعة التجريبية التي تلقت برنامجًا إرشاديًا بهدف تنمية الدافعية للتعلم

غنيمات (، ودراسة إلى وجود أثر للبرنامج التسريع لصالح المجموعة التجريبية والتي أشارت )2012(

والتي أظهرت أثر لبرنامج اإلرشاد الجمعي للتدريب على المهارات الدراسية في ) 2011(وعليمات 

  .تحسين مستوى الدافعية للتعلم لصالح المجموعة التجريبية

  

  :انية والتي نصهابالفرضية الث متعلقةالنتائج مناقشة ال 2.1.5

بين متوسطات درجات ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

تعزى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية الدافعية للتعلم قبل وبعد تطبيق البرنامج لدى 

  "إلى متغير الجنس

تعزى لمتغير  درجات الدافعية للتعلم والتي أظهرت وجود فروقًا ذات داللة إحصائية في متوسطات

  .الجنس لصالح اإلناث

، كما أن ورغم أن هذا البرنامج تعامل في فعالياته وأنشطته وتطبيقه مع الذكور واإلناث بشكل متساوي

  .إال أن اإلناث تفوقن على الذكور طبيعة أنشطته وفعالياته ال تتأثر بالجنس بشكل أساسي

ى محاولة اإلناث إيجاد مكانة لهن في مجتمع ذكوري مثل المجتمع إليمكن تفسير هذه النتيجة و 

الفلسطيني، وذلك من خالل محاولة تطوير أنفسهن، وصناعة نجاح الفت للنظر في الجانب التعليمي 

المتاح، بينما قد يجد الذكور مجاالت عديدة مثل العمل أو التواصل مع المجتمع ليصنعوا ألنفسهم 

  .في المجتمع مومكانته منفسهأب مثقته واها يعزز نجاحات مختلفة من خالل

االجتماعي  مر لمستقبلهو والذك اإلناثالنتيجة أيضا بنظرة كل من  كما يمكننا أن نفسر هذه

واالقتصادي، حيث أن الذكور بإمكانهم العمل في مجاالت أكثر في الحياة دون أية تحفظات بطبيعة 

ذي تواجه فيه اإلناث الكثير من المعيقات والعقبات االنفتاح للذكور ضمن المجتمع، في الوقت ال

االجتماعية التي تحدد مساحة عملها ومجاالت ذلك، وربما لذلك تشعر اإلناث بحاجتها الماسة لإلقبال 

 اجتماعيةعلى التعلم بدافعية عالية ورغبة جامحة حريصًة على النجاح والتفوق لتصنع لنفسها فرص 

  .واقتصادية أكبر
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حث الحظ جدية ومسؤولية في تفاعل الطالبات خالل البرنامج اإلرشادي والتزام بتقديم كما أن البا

الواجبات المنزلية وٕابداع في انجاز المطلوب أكثر مما وجده من مجموعة الطالب، وقد يكون هذا 

  .أيضًا سببًا أصيًال في تفسير هذه النتيجة

ا تشير إلى عدم وجود فروق بين الذكور وفيما استعرض الباحث من دراسات سابقة فكانت في معظمه

التي ) 2012(واإلناث في الدافعية للتعلم وهي خالفت نتائج هذه الدراسة مثل دراسة دودين وجروان 

أشارت إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في درجات الدافعية للتعلم، بينما اتفقت دراسة نوفل 

حيث كانت الفروق فيها لصالح اإلناث بعد تلقيهن  في نتائجها مع نتائج هذه الدراسة) 2006(

  .ومجموعة الذكور برنامجًا إرشاديًا لتنمية الدافعية للتعلم

  

  :بالفرضية الثالثة والتي نصها متعلقةالنتائج مناقشة ال 3.1.5

بين متوسطات درجات ) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

تعزى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية قبل وبعد تطبيق البرنامج لدى م الدافعية للتعل

  "إلى التفاعل بين المجموعة ومتغير الجنس

أظهرت عدم وجود فروقًا ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات الدافعية للتعلم تعزى للتفاعل  وقد

  .بين المجموعة ومتغير الجنس

وفعاليات بأن طبيعة أنشطة البرنامج اإلرشادي وما قدم فيه من معلومات  ويمكن تفسير هذه النتيجة

كانت تراعي الجنسين، كما ال مثل لعب الدور، أو أنشطة تهيئة، أو مهارة األسئلة، أو عرض الحالة 

وقد تكون أجواء الثقة والراحة يوجد خصوصية في نقاش أو معالجة أي موضوع يتعلق بالدافعية للتعلم، 

حها الباحث للطلبة من الجنسين كانت سبب في هذه النتيجة، حيث ال يوجد تفاعل ملحوظ بين التي من

  .البرنامج اإلرشادي ومتغير الجنس

وخالل استعراض الدراسات السابقة يالحظ أنه لم تتطرق أي دراسة للتفاعل بين البرنامج اإلرشادي 

  .ومتغير الجنس) المجموعة(
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  التوصيات 2.5

  

 من خالل نتائج فرضياتق البرنامج اإلرشادي والنتائج التي توصلت لها الدراسة على ضوء تطبي

  :يوصي الباحث باآلتيالدراسة 

يهدف إلى تنمية الدافعية للتعلم  لبرنامج الدراسة كبرنامج متخصصتبني وزارة التربية والتعليم  •

 .ئرة اإلرشاد فيهاخطتها التطويرية، وخطة دا ضمن هواعتماد، وقد أثبت فاعليته لدى الطلبة

 ةفردي يةاالستفادة من فنيات وتقنيات اإلرشاد المتمركز حول الحل، في تطوير برامج إرشاد •

 .المختلفةوالنفسية لصالح الطلبة ذوي المشكالت التربوية  ةوجماعي

البحث في أسباب الفروق بين الذكور واإلناث في الدافعية للتعلم، ومحاولة معالجة أسباب  •

 .اإلناث أو العكسعلى فعية لدى الذكور انخفاض الدا

من خالل اإلرشاد والعالج  والنفسية القيام بدراسات تتناول معالجة بعض المشكالت التربوية •

 .طلبة المشكلين وغير العاديينالالمتمركز حول الحل، مع 

  .الدافعية للتعلم تنميةتهدف إلى القيام بدراسات وبحوث أخرى وصفية وتجريبية  •
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  )1(ملحق رقم 

  أسماء المحكمين الذين تم عرض أدوات الدراسة عليهم لمطالعتها وٕابداء الرأي فيها

  

  التعليمية المؤسسة  االسم  الرقم

  جامعة القدس  محمد عابدين. د.أ  1

  جامعة القدس  حلبيةفدوى . د  2

  جامعة الخليل  نبيل الجندي. د  3

  جامعة الخليل  جمال أبو مرق. د  4

  جامعة الخليل  كامل كتلو. د  5

  خانيونس/ كلية العلوم والتكنولوجيا  محمد صادق. د  6

  بيت لحم/ جامعة فلسطين األهلية  محمد عكة. د  7

  جامعة القدس المفتوحة  رشدية أبو حديد. د  8

  شمال الخليل/ رئيس قسم اإلرشاد التربوي  مبارك الخالديخضر .أ  9

  وسط الخليل/ رئيس قسم اإلرشاد التربوي  فايز شرف.أ  10

  وسط الخليل/ مديرية التربية والعليم  آية المحتسب.أ  11
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  وسط الخليل/ كتاب تسهيل المهمة لمديرية التربية والتعليم): 2(ملحق رقم 
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  المهمة لمدرسة الشهيد داود العطاونة الثانوية للبنين كتاب تسهيل): 3(ملحق رقم 
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  كتاب تسهيل المهمة لمدرسة عبد الخالق يغمور الثانوية للبنات): 4(ملحق رقم 

  



79 
 

  نموذج اإلعالن عن البرنامج اإلرشادي): 5(ملحق رقم 
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  )البيانات األولية(الب نموذج استمارة الط): أ/6(ملحق رقم 
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  )البيانات األولية(نموذج استمارة الطالب  ):ب/6(ملحق رقم 
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  بعد التحكيم مقياس الدافعية للتعلم): 7(ملحق رقم 

  

  
  

  جامعـة القـدس

  عمادة الدراسات العليا

  كلية العلوم التربويـة

  اgرشاد النفسي والتربوي
  

  عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد
  

برنامج إرشادي جمعي مبني على  فاعليةالكشف عن مدى  لباحث بإجراء دراسة تهدف إلىيقوم ا
لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل  المتمركز حول الحل في تنمية الدافعية للتعلماإلرشاد 
التفضل باإلجابة على فقرات هذا المقياس، هذا وٕان حسن تعاونكم في من حضرتكم  اجياً ر  ،الحكومية

جابة سيساعد في الوصول إلى نتائج دقيقة وحقيقية، علمًا بأن هذه المعلومات سوف ُتستخدم بسرية اإل
  .وألغراض البحث العلمي فقط

  .لكم حسن تعاونكم شاكراً 
  

  سمير إسماعيل شقير:  إشراف الدكتور

  عاصم عادل القواسمة: الباحث

  :البيانات الشخصية
  :كيرجى وضع دائرة حول اإلجابة المناسبة ل

  

أنثى �    ذكر  �    : الجنس
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  )8(ملحق رقم 

  اإلرشادي البرنامج

 

  :البرنامج اإلرشادي

) SFBT(بنيًا على فنيات العالج المتمركز حول الحل قام الباحث بإعداد برنامجًا إرشاديًا مقترحًا م

  .بهدف تنمية الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخليل الحكومية

علمًا أن الباحث استعمل خالل برنامجه مفهوم اإلرشاد المتمركز حول الحل بدًال من العالج المتمركز 

لمرض النفسي، ألن كلمة عالج توحي لدى بعض حول الحل، وذلك لتجنب إشعار الطلبة بوصمة ا

  .الطلبة بوجود مرض، بل تم التركيز على أننا نتعامل مع مشكلة تربوية تعليمية تتعلق بالدافعية للتعلم

  

  : مرحلة اإلعداد للبرنامج

 قام الباحث باإلعداد للبرنامج اإلرشادي بعد اإلطالع على العديد من البرامج والدراسات السابقة التي

ودراسة ) 2013خليفة، (ودراسة ) 2011الغنامي، (تناولت بناء برامج إرشادية مختلفة مثل دراسة 

 التعرف إلى االطالع وهدف، )2011الشاوي، (ودراسة ) 2009حسان، (ودراسة ) 2011بدوي، (

  :كاآلتي وهي هتصميم خطواتمن  ةستفادواال بنائه خطوات وتحديداإلرشادي  البرنامج مكونات على

  

 .البرنامج أهمية .1

 .لبرنامجا أهداف .2

 .األسس والمسلمات .3

 .البرنامج وتنفيذ عرض بأسالي .4

 .المستخدمة الفنيات .5

 .األدوات المستخدمة .6

 .مصادر البرنامج .7
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 .تحكيم البرنامج .8

 .مراحل تطبيق البرنامج .9

 .البرنامج مدة .10

 .مكان عقد الجلسات .11

 .حجم العينة .12

 .اختيار العينة .13

 .تقييم جلسات البرنامج .14

 .لسات البرنامججدول ج .15

 .عرض جلسات البرنامج .16

  

  :أهمية البرنامج.  1

 .تنبع أهمية البرنامج الحالي من أهمية النتائج التي توصلت لها الدراسات السابقة .1

 .تظهر أهمية البرنامج من أهمية الدراسة التي هو أبرز وأهم أدواتها .2

والتي تعتبر من أهم  تبرز أهمية البرنامج من أهمية عالج مشكلة ضعف الدافعية للتعلم .3

 .مشكالت الطلبة في فلسطين

 .يفيد البرنامج العاملين في مجال اإلرشاد التربوي وقد يستفيدوا من بعض فعالياته وأنشطته .4

يفيد البرنامج باحثين آخرين في مجال تنمية الدافعية للتعلم أو في العالج المتمركز حول  .5

 .الحل

وزارة التربية والتعليم أو مؤسسات خاصة أخرى  من الممكن أن يتم تبني البرنامج من قبل .6

  .حيث أثبت فاعليته بهدف تنمية الدافعية للتعلم لدى الطلبة



87 
 

  :أهداف البرنامج .2

  

  :الهدف العام للبرنامج. أ

من ) الذكور واإلناث(يهدف البرنامج إلى تنمية الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر من الجنسين 

  .)SFBT( مركز حول الحلالعالج المت فنياتخالل 

  

  :األهداف اإلجرائية للبرنامج. ب

  :تحسين مهارات التفكير والتعلم، واستشراف المستقبل من خالل

التبصير وزيادة الوعي بأهمية التعليم وما يحدثه من تغيير في أساليب التفكير والتعلم التي ينتج  -1

 .عنها حدوث تغير في السلوك

 .جابياتهالحديث عن التعليم وتوضيح إي  -2

 .، وبين الطلبة بعضهم البعضةالة بين الباحث والطلبتشجيع االستماع والمناقشة الفعّ   -3

 .وٕاقناعهم بأهميتها في حياتهم ربط المهام التعليمية بحاجات واهتمامات الطلبة -4

حث الطلبة للتركيز على الجوانب التطبيقية في محتوى التعلم وطرقه وعدم قصر االهتمام على  -5

 .لنظرية فقطالجوانب ا

 .ذات صلة بالتحصيل الدراسي) أسبوعية مثالً (على وضع أهداف مرحلية  طلبةتشجيع ال -6

تنمية االعتزاز والثقة بالنفس والقدرات، وكذلك المهارات واالتجاهات الشخصية والسلوك  -7

في التركيز على الجوانب التي يرغبون التحسن  طلبةاالجتماعي اإليجابي من أجل مساعدة ال

 .فيها

يمكنكم تحقيق أشياء عظيمه إذا عملتم على " مثل  طلبةتعزيز بعض المفاهيم اإليجابية لدى ال -8

 ".تحقيق األهداف خطوة خطوة

إعطاء الطلبة الفرصة للحديث والتعبير عن مشاعرهم بقصد التعرف على طرف التفكير  -9

 .الخاطئة وكيفية تجنبها مستقبالً 

 .شجيعهماستثارة دافعية الطلبة للتعلم وحثهم وت - 10
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  :والمسلمات األسس .3

 

توجيه اهتمام الطلبة للتركيز على الحاضر وما يمكن حدوثه مستقبًال، مع االبتعاد عن التطرق  −

 .إلى الماضي الذي ال فائدة منه أو البحث فيه

التركيز على ما يمكن تحقيقه وفقًا لمعطيات شخصيات الطلبة وكذلك معطيات البيئة المحيطة  −

 .نحو تحقيق األهداف المتاحةوتوجيه الطلبة 

 .االهتمام بكل ما يحضره الطالب من أفكار أو وسائل تساعد على تحقيق التغير اإليجابي −

االهتمام بمشاركة الطلبة في تحديد األهداف اإلرشادية المراد تحقيقها من عملية التدخل، وعدم  −

شاركتهم فيها واقتناعهم قيام الباحث بوضع تلك األهداف بمفرده أو فرضها على الطلبة دون م

 .بها

االهتمام بالتغير الذي يحدث مهما كان صغيرًا ولزوم األساليب التي يمكن أن تحدث ذلك  −

التغير وتوضيحه للطلبة ومساعدتهم على عمل المزيد منه حتى الوصول إلى الهدف المنشود 

 .والذي يتمثل في الزوال النهائي للمشكلة

قدرات وٕامكانيات يمكن استخدامها للتغلب على الصعوبات  اإليمان بأن لكل طالب من هؤالء −

التي تحول دون تحقيق التغير اإليجابي، والعمل على اكتشاف تلك القدرات واإلمكانيات من 

خالل تكليف كل طالب ببعض الواجبات والمهام التي يمكن أن يقوم بها داخل المدرسة 

 .لتغيير المطلوبوخارجها، لزيادة ثقته في نفسه ودفعه نحو تحقيق ا

مساعدة الطلبة على صياغة أهداف عملية التدخل بطريقة إيجابية وتجنب الصياغات السلبية،  −

ويعني ذلك أن تكون البرامج المرحلية التي ينفذها الطلبة توافق رغباتهم اإليجابية وحل 

ت العالج مشكالتهم ويريدون تنفيذها فعًال، وأال يكونوا مجبرين على تنفيذها، ألن من مسلما

المتمركز حول الحل أن العمالء يكتسبون القوة من خالل إنجاز األهداف التي وضعوها لحل 

 .مشكالتهم التي يواجهونها
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  :أساليب عرض وتنفيذ البرنامج. 4

اعتمد الباحث في عرضه وتنفيذه للبرنامج على أسلوب النقاش والحوار وأسئلة العصف الذهني، كما 

ولعب الدور ودراسة حالة في بعض األحيان، واستعان بعرض الرسوم استخدم أسلوب القصة 

التوضيحية وبعض األفالم القصيرة، كما اعتمد المجموعات والتلخيص والواجبات المنزلية، باإلضافة 

  .الستخدم المقياس كأحد فنيات العالج المختصر المتمركز حول الحل

  

 : المستخدمة فنياتال. 5

  : المتمركز حول الحل والمتمثلة فيالمختصر ات العالج ستخدم الباحث جميع فنيا

  

 .إعادة التشكيل −

 ).سؤال الحلم(السؤال المعجزة  −

 .؟؟أسئلة ماذا بعد −

 .خريطة العقل −

 .توجيه النجاح −

 .المقياس −

  

  : اإلرشادية اآلتيةالباحث المهارات  كما استخدم

، التشجيع ء،الهدو  ،ب مناقشتهاالستعداد لمناقشة ما يود الطال ،التعاطف والمشاركة الوجدانية

  .الهدفّية

  :العمل مع المجموعة مثل مهاراتوبعض 

تشجيع مهارات ، المهارات التعبيري، مهارات االستجابة، مهارات التركيز، مهارات الحضور

  ).2011الغنامي، (أعضاء الجماعة على التفاعل 
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  :األدوات المستخدمة .6

  ).PowerPoint(البصري جهاز حاسوب متوفر عليه برنامج العرض  - 

 ).Data Show(جهاز عرض بصري  - 

 ).وورق مقوى أقالم وأوراق(قرطاسية  - 

 .سبورة/ لوح ورقي متحرك - 

  

  :مصادر البرنامج .7

اعتمد الباحث اإلطار العام للبرنامج اإلرشادي وتصميمه وفنياته ومحتوى جلساته على عدة مصادر 

  :أهمها

 .)SFBT(ختصر المتمركز حول الحل االستفادة من األدب النظري للعالج الم −

االستفادة من الدراسات السابقة المتعلقة بالبرامج اإلرشادية والعالج المختصر المتمركز حول  −

 .الحل والدافعية للتعلم

 .اإلطالع على مجموعة من البرامج اإلرشادية −

 .االستفادة من توجيهات ومالحظات المشرف األكاديمي والمحكمين −

  

  :مجتحكيم البرنا. 8

من المحكمين والمتخصصين في مجال علم النفس ) 10(تم عرض البرنامج في صورته األولية على 

والصحة النفسية واإلرشاد التربوي، وذلك بهدف التحقق من مالئمة البرنامج ألفراد العينة، وصحة 

ا لموضوع اإلجراءات التطبيقية للبرنامج، واإلطالع على جلسات البرنامج من حيث وضوحها ومناسبته

الدراسة ودقة صياغتها لغويًا ومهنيًا، ووفقًا لمالحظات المحكمين، أجريت التعديالت المطلوبة ومن ثم 

  )1(ملحق . أعدت الصورة النهائية للبرنامج اإلرشادي والذي تم تطبيقه على العينة التجريبية للدراسة
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  :تطبيق البرنامجمراحل . 9

احل متتالية، ابتداًء من مرحلة اإلعداد القبلي للبرنامج والتي تتضمن مر ) 3(اشتمل البرنامج على ثالث 

اإلعالن عن البرنامج، اختيار العينة، وتوزيعها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، باإلضافة إلى 

االجتماع وعقد مقابالت أولية مع الطلبة وتعبئة استمارة الطالب، ثم عقد االتفاق الشفوي بين الباحث 

  .بة والتأكد من رغبة كل طالب في المشاركة في البرنامجوبين الطل

ثم البدأ في المرحلة الثانية والتي تهدف إلى بناء العالقة اإلرشادية وشرح المفاهيم وتوضيح الهدف من 

  .البرنامج، واالنتهاء بمرحلة التطبيق وفقًا لفنيات العالج المتمركز حول الحل

  

 :البرنامجمدة . 10

) 10(جلسات للذكور، و) 10(جلسة؛ ) 20(أسابيع، بواقع ) 10(اإلرشادي برنامج تطبيق الستغرق ا

جلسات لإلناث بمعدل جلستين أسبوعيًا، جلسة للذكور وجلسة لإلناث، حيث تتراوح مدة الجلسة الواحدة 

  .دقيقة) 45(

  

 :الجلساتمكان عقد . 11

الثانوية للبنين ولإلناث في قاعة تم عقد الجلسات للذكور في مكتبة مدرسة الشهيد داود العطاونة 

جهاز الكمبيوتر للعرض : اإلرشاد لمدرسة عبد الخالق يغمور الثانوية للبنات لتوفر بعض األدوات مثل

  ).Data-Show(، وجهاز عارض المعلومات )PowerPoint(البصري 

  

 :حجم العينة .12

) 30(طالب من الذكور و) 30(طالبًا وطالبة من طلبة الصف العاشر ) 60(يبلغ حجم عينة البحث 

طالب وطالبة في المجموعة ) 30(طالب وطالبة في المجموعة التجريبية، ) 30(طالبة من اإلناث، 

ضابطة ) 15(تجريبية ذكور، ) 15(ضابطة ذكور و) 15(الضابطة، مقسمين إلى أربع مجموعات 

  .تجريبية إناث) 15(إناث، و
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  :اختيار العينة .13

ر ومدرسة إناث بطريقة قصدّية من المتوفر فيها الصف العاشر، مع مراعاة تم اختيار مدرسة ذكو 

إمكانية تطبيق البرنامج اإلرشادي فيها ومراعاة التقارب العام في البيئة المدرسية التعليمية واالجتماعية 

يل في لكلتا المدرستين، وتمت االستعانة بقسم اإلرشاد التربوي والتربية الخاصة في مديرية تربية الخل

االختيار، فكانت مدرسة ذكور الشهيد داود العطاونة الثانوية، ومدرسة إناث عبد الخالق يغمور 

  .الثانوية

في كلتا المدرستين لطلبة الصف العاشر لمن يرغب ) 5رقم  ملحق(بعد ذلك تم اإلعالن عن البرنامج و 

لجميع ) 6رقم  ملحق(لطالب بالمشاركة على أنه قد يكون أحد المشاركين، ثم تمت تعبئة استمارة ا

  .المسجلين، وبعد دراسة استمارات الطلبة واستبعاد المتغيرات الدخيلة تم اختيار العينة بطريقة قصدّية

  

 :البرنامج جلساتيم تقي .14

  :التقييم التكويني −

قّيم الباحث كل جلسة من جلسات البرنامج من خالل سؤال المشاركين عن رأيهم في الجلسة، وعمل 

ة راجعة لما تم خالل كل جلسة، كما استخدم الباحث أداة المقياس كإحدى فنيات العالج المتمركز تغذي

  .حول الحل في نهاية بعض الجلسات واستفاد منه في تقييم األثر الذي أحدثته الجلسات لدى الطلبة

  :التقييم الختامي −

سات البرنامج اإلرشادي وتم طبق الباحث مقياس الدافعية للتعلم في نهاية الجلسة األخيرة من جل

  . معالجتها إحصائيًا للتأكد من تحقيق البرنامج ألهدافه العامة والخاصة
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  :جدول جلسات البرنامج. 15

ويوضح الباحث من خالل الجدول اآلتي وصفًا لعناوين جلسات البرنامج اإلرشادي وأهدافها اإلرشادية 

  ): المجموعة التجريبية(تم تنفيذها مع الطلبة  والفنيات اإلرشادية المستخدمة لكل جلسة والتي

  

  جدول يوضح وصف ألعمال البرنامج اإلرشادي

  البرنامج جلساتجدول 

ترتيب 

  الجلسة
  المستخدمة اإلرشادية الفنيات  اإلرشادية األهداف  الجلسةعنوان 

  التعارف والتهيئة  األولى

التعارف بين الباحث والطلبة وبناء الثقة  −

 .وكسر الحواجز

 .تهيئة الطلبة لبناء عالقة مهنية إرشادية −

التأكيد على قوانين المجموعة وقواعد العمل  −

 .الجماعي

التعرف على توقعات الطلبة حول البرنامج  −

 .اإلرشادي وتوثيق ذلك

  .تعريف عام بالبرنامج اإلرشادي −

 ).اسمي صفتي(نشاط تعارف وتهيئة  −

 .إبداء االستعداد والرغبة في المساعدة −

 .لحوارالنقاش وا −

 .العصف الذهنياستثارة األفكار، و  −

 .التعاطف، التقبل، االحترام، كسب الثقة −

ات التعبير اللفظي وغير استخدام مهار  −

  .اللفظي

  الثانية

  
  الدافعية للتعلم

 ).القبلي(تطبيق مقياس الدافعية للتعلم  −

 .توضيح مفهوم الدافعية وأنواع الدوافع −

 .مناقشة مظاهر الدافعية لدى الطلبة −

 .وضيح أهمية الدافعية في إحداث التعلمت −

  .استثارة الدافعية للتعلم لدى الطلبة −

 .التلخيص −

 .سرد القصة −

 .النقاش والحوار −

 .العصف الذهني −

  .المقياس −

  الثالثة

  اإلرشاد المختصر 

  حول الحلالمتمركز 

)SFBT(  

مقارنة المشكلة بالحل، والتفريق بين اإلرشاد  −

د المبني المبني على بحث المشكلة باإلرشا

 .على الحل

ومميزات اإلرشاد المختصر مفهوم توضيح  −

والهدف  المتمركز حول الحل وبيان أهميته

   .من تطبيقه في هذا البرنامج

 .التلخيص −

 .لعب الدور −

 .النقاش والحوار −

 .توجيه النجاح −

  .واجب منزلي −
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  إعادة التشكيل  الرابعة

غير الخاطئة و الطلبة  أفكارإعادة صياغة  −

 .اه التعلم والتعليمتجاالمنطقية 

  .التعرف على نقاط القوة لدى الطلبة وتعزيزها −

 .التلخيص −

 .سرد القصة −

 .مهارة طرح األسئلة −

 .إعادة صياغة األفكار غير المنطقية −

 .تشجيع قدرات وٕامكانيات الطلبة −

  المقياس −

  الخامسة
  السؤال المعجزة 

  )سؤال الحلم(

مساعدة الطلبة على إيجاد استثناءات ألوقات  −

 .تحدث بها المشكلةال 

الطلبة المقترحة من التعرف على الحلول  −

 .همتتناسب مع المشكلة من وجهة نظر و 

المقترحة على مناقشة إمكانية تطبيق الحلول  −

 .مستوى الدافعية للتعلمالطلبة لتنمية  واقع

مساعدة الطلبة على وضع أهداف تعليمية  −

  .واقعية عامة ومرحلية

 .التلخيص −

 .مهارة طرح األسئلة −

 .النقاش والحوار −

 .العصف الذهني −

 .عرض فلم قصير −

  .واجب منزلي −

  أسئلة ماذا بعد؟؟  السادسة

في إيجاد الحلول الممكنة زيادة فرصة الطلبة  −

  .لمشكلة قلة الدافعية للتعلم

 .الحوار والنقاش −

 .العصف الذهني −

 .تكوين مجموعات مناقشة −

 .تشجيع تحدث الطلبة −

 .واجب منزلي −

  .المقياس −

  يطة العقلخر   السابعة

مناقشة أفكار مقترحة تساعد في تنمية  −

 .الدافعية للتعلم لدى الطلبة

تحديد درجة األهمية واألولوية لألفكار  −

 .المقترحة

التي المقترحة فكار ألرسم خريطة ذهنية ل −

  .تقود وتوجه سلوك الطلبة

 .التلخيص −

 .النقاش والحوار −

 .عرض حالة −

  .استدعاء السلوك االيجابي −
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  النجاح توجيه  الثامنة

عرض ونقاش الحلول المقترحة من قبل  −

 .المجموعة

نجاح وتقدم الطلبة في العملية تعزيز ودعم  −

 .اإلرشادية

استعراض أهم انجازات وأبرز أفكار  −

  .المجموعة

 .التلخيص −

 .النقاش والحوار −

 .التعبير عن السرور −

 .المدح والثناء −

 .إظهار الصدق في الحوار −

  .واجب منزلي −

  المقياس  التاسعة

ناقشة فكرة المقياس وأهميته لقياس نسبة م −

 .التقدم والتحسن كإحدى فنيات البرنامج

 .تطبيق المقياس بشكل فعلي −

  .تعريف الطلبة ببرامج التقييم الذاتي −

 .التلخيص −

 .النقاش والحوار −

 .واجب منزلي −

  .المقياس −

  التقييم واإلنهاء  العاشرة

استعراض وتلخيص معلومات وفعاليات  −

 .اإلرشادي ككلوأنشطة البرنامج 

 واستعراض ،اإلرشادي البرنامج تقييم −

 .تحققها ومدى التوقعات

  .)البعدي(تطبيق مقياس الدافعية للتعلم  −

  .اإلنهاء −

 .النقاش والحوار −

 .التلخيص −

  .توزيع المادة اإلرشادية للبرنامج −
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 جلسات البرنامج .16

  

  الجلسة األولى

  التعارف والتهيئة: عنوان الجلسة

  .دقيقة )45( :زمن الجلسة

  :أهداف الجلسة

  .الحواجز مع الباحث لبناء الثقة ة وكسربتهيئة الطل −

 .بناء العالقة المهنية بين الباحث والطلبة −

 .التأكيد على قوانين المجموعة وقواعد العمل الجماعي −

 .التعرف على توقعات الطلبة حول البرنامج اإلرشادي −

 .أن يتعرف الطلبة على البرنامج اإلرشادي −

  :ب المستخدمةاألسالي

  .النقاش والحوار، العصف الذهني، نشاط تهيئة

  :األدوات المستخدمة

  .جهاز عرض بصري، أوراق، أقالمجهاز حاسوب، 

  :الجلسة أجندة

 .الترحيب - 

 .نشاط اسمي صفتي/ التعارف - 

 .قوانين المجموعة - 

 .التوقعات - 

 .التعريف بالبرنامج - 

  .اإلنهاء والتقييم - 

  : محتوى الجلسة

ترحيب بالطلبة، والتعريف عن نفسه ودوره وما يمكنه تقديمه للطلبة من خدمات قام الباحث بال

إرشادية خالل الجلسات، وأكد على طبيعة العالقة المهنية التي تربطهم والتي تهدف إلى مصلحة 
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. الطالب بشكل أساسي على الصعيد الدراسي بشكل خاص، وعلى الصعيد الحياتي بشكل عام

  .اللتحاقهم بالبرنامج واهتمامهم بتطوير أنفسهمكما شكر الباحث الطلبة 

ثم قام الباحث والمجموعة بتنفيذ نشاط تهيئة وتعارف لكسر الحواجز وبناء الثقة حيث طلب من 

عاصم : كل الطالب اختيار صفة ايجابية يرضها لنفسه وتبدأ بالحرف الذي يبدأ به اسمه مثل

بنفسه قبل أي مشاركة له في أي جلسة من عادل، وأن يكتبها ويعلقها على صدره ويعرف بها 

  .جلسات البرنامج

ثم قام الباحث بمشاركة الطلبة بصياغة قوانين المجموعة وهي القوانين التي يجمع عليها أفراد 

المجموعة إلدارة الجلسات والعمل الجماعي ضمن المجموعة وتوثيقها على أوراق وتعليقها على 

االستماع إلى اآلخرين، التعاون، : ت عليها المجموعةجدار القاعة وكان من أبرز ما اتفق

وهنا تم عقد االتفاق شفويًا على االلتزام بجلسات . االحترام، السرية، الحب والتقبل، االنتماء

البرنامج والتفاعل االيجابي وقوانين المجموعة، كما وتم االتفاق على القواعد المنظمة للعمل خالل 

وتحمل المسؤولية، وعدد الجلسات ومعدلها في األسبوع وزمن كل البرنامج كالجدية والتفاعل 

  .جلسة

ثم تم التعرف على توقعات الطلبة من البرنامج وجلساته من خالل الطلب من كل طالب كتابة 

توقعاته على ورقة صغيرة، ومن ثم صياغتها جميعًا على لوحة واحدة وتعليقها على جدار القاعة 

أكثر للمدرسة والدراسة، ارتفاع التحصيل العلمي، التفكير  حب: وكان من أبرز التوقعات

  .والتخطيط للمستقبل

ثم قام الباحث بتعريف عام للطلبة على البرنامج وذلك بعرض عنوان البرنامج ومناقشة مفاهيمه 

وأجزاؤه مع الطلبة واإلجابة على تساؤالت الطلبة حول المفاهيم غير الواضحة، وتوضيح ما يمكن 

  .م من خالل البرنامج ليتحقق الهدف األساسي له وهو تنمية الدافعية للتعلمتقديمه له

في النهاية قام الباحث باإلنهاء وتلخيص ما جاء في الجلسة، والطلب من كل طالب تقييم الجلسة 

والتي تعبر عن تقييمه ) مسرور، محايد، حزين(من خالل اختيار أحد أشكال الوجوه المعروضة 

  .الطالب في كلمة واحدة تعبر عن شعوره ومدى استفادته للجلسة وسماع رأي
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  الجلسة الثانية

  . الدافعية للتعلم: عنوان الجلسة

  .دقيقة) 45( :زمن الجلسة

  :أهداف الجلسة

 ).القبلي(تطبيق مقياس الدافعية للتعلم  −

 .توضيح مفهوم الدافعية وأنواع الدوافع −

  .مناقشة مظاهر الدافعية لدى الطلبة −

 .الدافعية في إحداث التعلم بيان أهمية −

 .استثارة الدافعية للتعلم لدى الطلبة −

  :األساليب المستخدمة

  .النقاش والحوار، العصف الذهني، سرد القصة، المقياس

  :األدوات المستخدمة

  .جهاز عرض بصري، أوراق، أقالمجهاز حاسوب، 

  :الجلسة أجندة

 .الترحيب - 

 .تلخيص الجلسة السابقة - 

 ).القبلي(ية للتعلم تطبيق مقياس الدافع - 

 ).سر النجاح(قصة الحكيم الصيني  - 

 .الدافعية في صور –نشاط  - 

 .أنواع الدوافع ومظاهرها - 

 .تطبيق المقياس - 

 .اإلنهاء والتقييم - 

  

  



99 
 

  : محتوى الجلسة

قام ثم قام الباحث بالترحيب بالطلبة، وسؤالهم عن أبرز ما ُطرح في الجلسة السابقة وتلخيصه، 

  .وما سوف يتم تناوله فيها سةالجلبالتمهيد لموضوع 

ثم وزع الباحث على الطلبة مقياس الدافعية للتعلم، ووضح تعليمات المقياس وأكد على أهمية 

اإلجابة على جميع فقراته وأهمية الجدية والمسؤولية في ذلك، وبين بأن البيانات المعبئة فيه من 

  . ي فقطقبل الطلبة ستحظى بالسرية وسُيستفاد منها في البحث العلم

وبعد االنتهاء من تعبئة المقياس قام الباحث بسرد قصة الحكيم الصيني بهدف استثارة دافعية 

الطلبة وتوضيح مفهوم الدافعية ببساطة، ثم عرض بعض الرسومات المعبرة عن الدافعية وناقش 

ة وناقش ثم استعرض مع الطلبة أنواع الدوافع األولية والثانوي. محتواها مع الطلبة وعلق عليها

أمثلة عليها، ثم انتقل لتوضيح مظاهر الدافعية للتعلم لدى الطلبة مرتفعي ومتوسطي ومنخفضي 

  .الدافعية للتعلم، وكيف للطالب أن ينتقل من مستوى لمستوى ومن مظهر إلى آخر

العالج المختصر المتمركز  فنيات، والمقياس هو أحد طلبةالباحث بتطبيق المقياس على الثم قام 

لقياس التغير الذي يحدث جراء ) 10- 0(وهو عبارة عن ورقة تحتوي على أرقام من الحل حول 

تعني أن ) 10(أنه لم يحدث أي تغير نهائيًا بينما الدرجة ) 0(، وتعني الدرجة اإلرشاديةعملية ال

طلب الباحث من كل طالب أن يعطي درجة لنفسه على حيث ، %)100(هناك تغير بنسبة 

التي جعلته يختار األسباب الحالية، وأن يذكر بعض  بعد الجلسةوجهة نظره المقياس تعبر عن 

  .طرهذا الرقم فيما ال يتجاوز ثالثة أس

في النهاية قام الباحث باإلنهاء وتلخيص ما جاء في الجلسة، والطلب من كل طالب تقييم الجلسة 

لتي تعبر عن تقييمه وا) مسرور، محايد، حزين(من خالل اختيار أحد أشكال الوجوه المعروضة 

  .للجلسة وسماع رأي الطالب في كلمة واحدة تعبر عن شعوره ومدى استفادته

  

  قصة الحكيم الصيني

هل تستطيع أن تذكر لي ما : "ذهب شاب إلى أحد حكماء الصين ليتعلم منه سر النجاح وسأله

: فسأله الشاب. فعسر النجاح هو الدوا: فرد عليه الحكيم الصيني بهدوء قائالً " هو سر النجاح؟

وباستغراب سأله . من رغباتك المشتعلة: ومن أين تأتي هذه الدوافع؟ فرد عليه الحكيم الصيني

وكيف تكون عندنا رغبات مشتعلة؟ وهنا استأذنه الحكيم الصيني لعدة دقائق وعاد ومعه : الشاب
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لرغبات المشتعلة؟ هل أنت متأكد أنك تريد معرفة مصدر ا: وعاء كبير مليء بالماء، وسأل الشاب

فطلب منه الحكيم أن يقترب من وعاء الماء وينظر فيه، ونظر الشاب . طبعاً : فأجابه الشاب بلهفة

. إلى الماء عن قرب وفجأة ضغط الحكيم بكلتا يديه على رأس الشاب ووضعها داخل وعاء المياه

بدأ يشعر باالختناق  ومرت عدة ثوان ولم يتحرك الشاب، ثم بدأ يخرج رأسه من الماء ببطء، ولما

ما هذا الذي : ثم نظر إلى الحكيم وسأله بغضب. بدأ يقاوم بشدة حتى نجح في تخليص نفسه

ما الذي تعلمته من هذه التجربة؟ فقال : فعلته؟ فرد عليه وهو ما يزال محتفظًا بهدوئه سائالً 

لكثير، ففي خالل الثواني ال يا بني لقد تعلمت ا: فنظر إليه الحكيم قائالً . لم أتعلم شيئاً : الشاب

األولى أردت أن تخلص نفسك من الماء ولكن دوافعك لم تكن كافية لعمل ذلك، وبعد ذلك رغبت 

في تخليص نفسك فبدأت في التحرك والمقاومة ولكن ببطء حيث أن دوافعك لم تكن قد وصلت 

دئذ فقط نجحت بعد ألعلى درجاتها، وأخيرًا أصبحت عندك الرغبة المشتعلة لتخليص نفسك، وعن

عندما تكون لديك الرغبة : ثم أضاف الحكيم. ألنه لم تكن هناك أي قوة باستطاعتها أن توقفك

  .)1999الفقي، ( المشتعلة للنجاح فلن يستطيع أحد إيقافك
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 الثالثة الجلسة

  ).SFBT(العالج المختصر المتمركز حول الحل : عنوان الجلسة

  .دقيقة) 45(: زمن الجلسة

  :ةأهداف الجلس

 .توضيح مفهوم ومميزات العالج المختصر المتمركز حول الحل −

 .الهدف من تطبيقه في هذا البرنامجأهمية العالج المختصر المتمركز حول الحل و بيان  −

  :األساليب المستخدمة

  .النقاش والحوار، العصف الذهني، لعب الدور، المحاضرة، الواجب المنزلي

  :األدوات المستخدمة

  .ز عرض بصري، أوراق، أقالمجهاجهاز حاسوب، 

  :الجلسة أجندة

 .الترحيب - 

 .تلخيص الجلسة السابقة - 

 .تعريف ومميزات –اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل  - 

 .نجاحات سابقة –اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل  - 

 .حوار المشكلة والحل- نشاط لعب أدوار - 

 .مفاهيم مهمة متكررة - 

 .واجب منزلي - 

  .اإلنهاء والتقييم - 

  : محتوى الجلسة

قام الباحث بالترحيب بالطلبة وشكرهم على التزامهم وتفاعلهم االيجابي مع أنشطة البرنامج 

وفعالياته وقام باستعراض أجندة اليوم وتذكيرهم بأن هذه الجلسة هي الجلسة األخيرة من جلسات 

  .البرنامج

للعصف الذهني عن أبرز  ثم استعرض مع الطلبة أبرز ما ُطرح في الجلسة السابقة عبر سؤال

  .الُمستفاد من الجلسة الماضية، وربط ذلك بما سيطرح في الجلسة الحالية
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المتمركز حول الحل، وعن نتائج الدراسات اإلرشاد المختصر الباحث بإعطاء فكرة عن مفهوم  قام

بين الذين كانت لديهم بعض المشكالت، و  الطلبةالسابقة التي استخدمت هذا النوع وخصوصًا مع 

 طلبةأن يكون هناك عمل ومجهود يبذل من جانب المع أهمية فاعلية في التغيير اإليجابي  أنه ذا

ال يستطيع إحداث التغيير بمفرده، ، وقد هدف بذلك زيادة ثقة الطلبة بالبرنامج  ألن الباحث

  .اإلرشادي واإلرشاد المتمركز حول الحل

فيه أحد الطلبة دور المشكلة، ومثل آخر دور الحل ثم نفذ الباحث مع الطلبة نشاط لعب أدوار مثل 

وأثار نقاش ومناظرة بينهما بحيث كل شخص يدافع عن دوره وتأثيره على اإلنسان، ومن ثم تم 

تبديل األدوار مع طلبة آخرين، ومن ثم أتاح المجال لنقاش عام بين أفراد المجموعة حول رأيهم 

ق الحياة المختلفة، وقد هدف هذا النشاط إلى بيان بتفضيل التوجه للحلول أم للمشكالت في مواف

  .أهمية التركيز على الحلول والمستقبل وتجاوز الخوض في المشكالت ونقاط الضعف

ثم قام الباحث بعرض أبرز وأهم المفاهيم المتكررة خالل جلسات البرنامج بهدف التركيز عليها من 

  .المستقبل، الحل، الهدف، الدافعية: قبل الطلبة مثل

ثم كلف الباحث الطلبة بواجب منزلي طلب فيه التفكير بأبرز صفة ايجابية يجدها كل طالب في 

  . نفسه وتوثيقها على ورقة لالستفادة منها في فعاليات الجلسة القادمة

في النهاية قام الباحث باإلنهاء وتلخيص ما جاء في الجلسة، والطلب من كل طالب تقييم الجلسة 

والتي تعبر عن تقييمه ) مسرور، محايد، حزين(د أشكال الوجوه المعروضة من خالل اختيار أح

  .للجلسة وسماع رأي الطالب في كلمة واحدة تعبر عن شعوره ومدى استفادته
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  الرابعة الجلسة

  )Reframing(إعادة التشكيل : عنوان الجلسة

    .دقيقة) 45(:زمن الجلسة

  :أهداف الجلسة

 .طئة وغير المنطقية اتجاه التعلم والتعليمإعادة صياغة أفكار الطلبة الخا −

 .التعرف على نقاط القوة التي يمكن االنطالق منها والبناء عليها لدى الطلبة وتعزيزها −

  :األساليب المستخدمة

  .النقاش والحوار، العصف الذهني، سرد القصة، المقياس

  :األدوات المستخدمة

  .جهاز عرض بصري، أوراق، أقالمجهاز حاسوب، 

  :الجلسة ةأجند

 .الترحيب - 

 .تلخيص الجلسة السابقة - 

 .قصة حكمة حصان - 

 .....أنا قوي في –نشاط  - 

 .سؤال وجواب - نقاش  - 

 .المقياس - 

  .اإلنهاء والتقييم - 

  : محتوى الجلسة

قام الباحث بالترحيب بالطلبة وشكرهم على االلتزام، ثم قام باستعراض أجندة الجلسة، وٕابداء 

  .االستعداد للمساعدة

مع الطلبة أبرز ما ُطرح في الجلسة السابقة عبر سؤال للعصف الذهني عن أبرز ثم استعرض 

  .الُمستفاد من الجلسة الماضية، وربط ذلك بما سيطرح في الجلسة الحالية
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ثم قام الباحث بسرد قصة حكمة حصان والتي تهدف إلى إمكانية إيجاد الحل من عمق المشكلة، 

كون الحل بين يدي الشخص ولكنه يحتاج للتفكير والبحث وتعزيز فكرة االنطالق إلى الحل فقد ي

  .ثم تمت مناقشة الدروس المستفادة من القصة. والجد والعمل

ثم تمت مناقشة الواجب المنزلي للجلسة السابقة والذي ُطلب فيه من  كل طالب ذكر صفة ايجابية 

؟ واستخدم ....قوي في مميزة يمكن االنطالق منها في تعزيز الدافعية للتعلم تحت عنوان أنا 

  .الباحث في ذلك مهارات التعزيز واإلصغاء واالستجابة والتركيز والتفاعل اللفظي وغير اللفظي

ثم سأل الباحث المجموعة سؤال للعصف الذهني والحديث الحر، استخدم فيه مهارة طرح األسئلة 

كار الطلبة واتجاهاتهم حول كل ما يدور في ذهن الطالب اتجاه التعليم، وذلك بهدف استدعاء أف

والسؤال . االيجابية والسلبية نحو التعلم والتعليم وما يتعلق بهما من مواضيع وٕاعادة نقاشها وتشكيلها

وعمل الباحث على تصحيح وٕاعادة صياغة . قل كل ما يدور في ذهنك اآلن اتجاه التعليم: هو 

لك من خالل إعطاء تصور معرفي بعض هذه األفكار واالتجاهات لتكون واقعية ومنطقية أكثر، وذ

عن التعلم وما يمكن أن يحدثه للمتعلم من تطور وتنمية للفكر واإلبداع، باإلضافة إلى تشجيع 

قدرات وٕامكانيات الطلبة، وأن كل منهم يستطيع تغيير واقعه من واقع غير مرغوب وغير جيد إلى 

  .ما هو أفضل وذلك بالجدية والعمل على االنتقال إلى األفضل

طلب الباحث من كل طالب أن يعطي درجة حيث ، طلبةالباحث بتطبيق المقياس على الثم قام 

التي األسباب الحالية، وأن يذكر بعض  بعد الجلسةلنفسه على المقياس تعبر عن وجهة نظره 

  .طرجعلته يختار هذا الرقم فيما ال يتجاوز ثالثة أس

في الجلسة، والطلب من كل طالب تقييم الجلسة في النهاية قام الباحث باإلنهاء وتلخيص ما جاء 

والتي تعبر عن تقييمه ) مسرور، محايد، حزين(من خالل اختيار أحد أشكال الوجوه المعروضة 

  .للجلسة وسماع رأي الطالب في كلمة واحدة تعبر عن شعوره ومدى استفادته

  

  :قصة حكمة حصان

اه بدأ الحصان بالصهيل وأستمر لعدة وقع حصان أحد المزارعين في بئر وكانت جافة من المي

ساعات كان المزارع وقتها يفكر بطريقة الستعادة الحصان لم يستغرقه التفكير طويًال حتى أقنع 

  .نفسه بأن الحصان قد أصبح عجوزًا وأن تكلفة استخراجه توازي تكلفة شراء حصان جديد
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حجر واحد دفن الحصان وردم نادى المزارع جيرانه لمساعدته في ردم البئر فيضرب عصفورين ب

بدأ الجميع باستخدام المجارف والمعاول بجمع التراب تمهيدًا إللقائه . البئر مجانًا بمساعدة جيرانه

  .درك الحصان ما قد صار الوضع إليهبالبئر أ

وبدأ الجيران بردم البئر فجأة سكت صوت صهيل الحصان أستغرب الجميع واقتربوا من حافة البئر 

لسبب في سكوت الحصان وجدوا أن الحصان كلما نزل عليه التراب هز ظهره فيسقط الستطالع ا

عنه التراب ثم يقف عليه وهكذا كلما رموا عليه التراب نفضه عن ظهره واعتاله ومع الوقت أستمر 

  ).عمرو خالد( يرًا قفز الحصان إلى خارج البئرالناس بعملهم والحصان بالصعود وأخ
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  الخامسة الجلسة

  )Dream Question(سؤال الحلم )/ Miracle Question(السؤال المعجزة : الجلسة عنوان

  .دقيقة) 45(:زمن الجلسة

   :أهداف الجلسة

 .مساعدة الطلبة على إيجاد استثناءات ألوقات تكون الدافعية فيها مرتفعة −

  .همتتناسب مع المشكلة من وجهة نظر المقترحة من الطلبة و التعرف على الحلول  −

 .مستوى الدافعية للتعلملتنمية  المقترحة على واقع الطلبةإمكانية تطبيق الحلول مناقشة  −

  .مساعدة الطلبة في وضع أهداف تعليمية واقعية عامة ومرحلية −

  :األساليب المستخدمة

التلخيص، طرح األسئلة، النقاش والحوار، العصف الذهني، عرض فلم قصير، الواجب 

  .المنزلي

  :األدوات المستخدمة

  .جهاز عرض بصري، أوراق، أقالمز حاسوب، جها

  :الجلسة أجندة

 .الترحيب - 

 .تلخيص الجلسة السابقة - 

 .فلم قصير –قوة الحلم  - 

 .استثناءات –تطبيق السؤال الحلم  - 

 .واجب منزلي - 

 .اإلنهاء والتقييم - 

  : محتوى الجلسة

صلهم قام الباحث باستقبال الطلبة في المكان المعد للجلسات ورحب بهم وشكرهم على توا

ومتابعتهم للجلسات، وما يبدونه من حماسة ومشاركة إيجابية وفعالة اتجاه أنشطة البرنامج، ثم 
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قام باستعراض سريع ألبرز أنشطة هذه الجلسة، ثم سأل الطلبة عما ُطرح في الجلسة السابقة 

  .ولخص ما قدموه من إجابات، وربط هذا الملخص بأعمال وأنشطة هذه الجلسة

والذي بين أهمية الحلم في التخطيط ) قوة الحلم(بعرض فلم قصير تحت عنوان ثم قام الباحث 

للنجاح وصناعة المستقبل المشرق، وذلك كمقدمة لتعزيز تكنيك سؤال الحلم والذي هو أحد 

  .فنيات اإلرشاد المتمركز حول الحل

ي يمكن أن تهدف إلى البحث عن االستثناءات الت) سؤال الحلم(وبما أن فنية السؤال المعجزة 

األوقات التي ال تظهر فيها ) باالستثناءات(ويقصد  - تقود الطالب إلى دافعية للتعلم أعلى 

المشكلة باستمرار، وأن هناك أوقات ال تظهر فيها المشكلة فيجب استثمارها واالستفادة منها 

رشاد فقد قام الباحث بطرح بعض األسئلة وفقًا لهذه الفنية من فنيات اإل -لصالح الطلبة 

هل مشكلة قلة الدافعية للتعلم كانت : المختصر المتمركز حول الحل، وكانت األسئلة لهذه الفنية

مالزمة ألحد منكم منذ التحاقه بالمدرسة االبتدائية؟ أو حتى مالزمة ألحدكم طيلة السنة 

الماضية؟ تخيل نفسك وقد قمت في الصباح ووجدت نفسك صاحب دافعية عالية للتعلم، وهذه 

دافعية تساعدك في تحقيق النجاحات المتتالية، ما هو شعورك؟، وترك الباحث المجال للنقاش ال

والحوار لإلجابة على األسئلة وفي ذلك دفع للطلبة لتخيل أنفسهم دون المشكلة من جهة والبحث 

، وقد كان هدف الباحث من )ال(عن استثناءات من جهة أخرى، وقد كانت إجابة الجميع 

األسئلة هو تبصير الطلبة وتوعيتهم بأهمية األوقات التي ال تظهر فيما المشكلة  استخدام هذه

فعندما يدرك أغلب الطلبة أن مشكلتهم يمكن حلها، فإنهم سوف يعملون على ذلك حتى لو 

بدرجات بسيطة وبهذا سوف يحدث التغير الذي قد يدفعهم إلى مضاعفة الجهود حتى يتم 

  .وهي زيادة الدافعية للتعلم التوصل إلى النتيجة النهائية

يمكن ) بعيد المدى(ثم كلف الباحث الطلبة بواجب منزلي طلب فيه منهم وضع هدف فعلي 

تحقيقه خالل مدة معينة، ووضع أهداف مرحلية الزمة لتحقيق هذا الهدف، واشترط عليهم أن ال 

  .تقل األهداف المرحلية عن عمل واحد كل أسبوع على األقل

بعيد (الطلبة بواجب منزلي طلب فيه من كل طالب أن يضع لنفسه هدف عام ثم كلف الباحث 

يمكن تحقيقه خالل مدة معينة، ثم يضع أهداف مرحلية الزمة لتحقيق هذا الهدف، ) المدى

واشترط عليهم أن ال تقل األهداف المرحلية عن عمل واحد أسبوعيًا على األقل، وقد قام الباحث 

  :تي للتوضيحوالطلبة بتطبيق المثال اآل
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 ).تحقيق النجاح في نهاية العام الدراسي بدرجات عالية(هدف بعيد المدى ويمكن تحقيقه مثل  -1

 :األهداف المرحلية لتحقيق الهدف العام -2

 .حضور الحصص الدراسية بانتظام وعدم الغياب  .أ 

 .حل الواجبات المنزلية ومراجعة كل درس أول بأول   .ب 

 .ام فيما يعود بالفائدةاستغالل أوقات الفراغ وتوجيه االهتم   .ج 

 .حضور الدروس المفيدة وذات العالقة بموضوعات الدراسة   .د 

في النهاية قام الباحث باإلنهاء وتلخيص ما جاء في الجلسة، والطلب من كل طالب تقييم 

  .الجلسة من خالل كلمة واحدة تعبر عن شعوره ومدى استفادته من الجلسة
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 السادسة الجلسة

  )What else questions(ماذا بعد؟؟  أسئلة: عنوان الجلسة

  دقيقة) 45(: زمن الجلسة

  : هدف الجلسة

 .في إيجاد الحلول الممكنة لمشكلة قلة الدافعية للتعلم طلبةزيادة فرصة ال −

  :األساليب المستخدمة

  .النقاش والحوار، العصف الذهني، المجموعات، الواجب المنزلي، المقياس

  :األدوات المستخدمة

  .جهاز عرض بصري، أوراق، أقالم جهاز حاسوب،

  :الجلسة أجندة

 .الترحيب - 

 .تلخيص الجلسة السابقة - 

 ). مجموعات(أسئلة ماذا بعد؟؟  - 

 .واجب منزلي - 

 .المقياس - 

  .اإلنهاء والتقييم - 

  : محتوى الجلسة

رحب الباحث بالطلبة وسألهم عما تعلموه من الجلسة الماضية ولخص ذلك بهدف الربط الذهني 

لجلسة واألخرى، ثم جمع وناقش الواجب المنزلي الذي كلفهم به في الجلسة لدى الطلبة بين ا

السابقة، ثم ترك الفرصة لمدة خمس دقائق لالستفسارات والحديث بحرية عمل يودون الحديث 

  .عنه

ثم قام الباحث بتوزيع الطلبة إلى ثالث مجموعات وطلب من كل مجموعة أن تقدم عددًا من 

. الحلول التي ترى المجموعة أنها مفيدة في رفع مستوى الدافعية للتعلماألفكار والمقترحات حول 

كما طلب من كل مجموعة أن تذكر العوامل واألسباب في حدوث مشكلة ضعف الدافعية 

مستخدمًا في ذلك مهارة . للتعلم، أو ُتحدث ضغوطًا تزيد من احتمالية خفض الدافعية للتعلم
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رات التحدث الجماعي، ثم قام الباحث بمشاركة الطلبة األسئلة والعصف الذهني، وتعزيز مها

بمناقشة أفكار المجموعات الثالث مع بعضها البعض واستخالص ما تم االتفاق حوله على أنها 

  .ذات فاعلية في تحقيق الهدف من الجلسة اإلرشادي

 ثم كلف الباحث الطلبة بواجب منزلي طلب فيه منهم وضع فكرة واحدة عملية لجعل الطلبة

  .يرغبون بالتعلم، وكيفية تطبيقها، على أن يحضروها في الجلسة القادمة

طلب الباحث من كل طالب أن يعطي درجة حيث ، طلبةالباحث بتطبيق المقياس على الثم قام 

التي األسباب الحالية، وأن يذكر بعض  بعد الجلسةلنفسه على المقياس تعبر عن وجهة نظره 

  .طرال يتجاوز ثالثة أسجعلته يختار هذا الرقم فيما 

في النهاية قام الباحث باإلنهاء وتلخيص ما جاء في الجلسة، والطلب من كل طالب تقييم 

والتي تعبر ) مسرور، محايد، حزين(الجلسة من خالل اختيار أحد أشكال الوجوه المعروضة 

  .هعن تقييمه للجلسة وسماع رأي الطالب في كلمة واحدة تعبر عن شعوره ومدى استفادت
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  السابعة الجلسة

  )Mind mapping(خريطة العقل : عنوان الجلسة

  .دقيقة) 45(: الجلسةزمن 

  :الجلسة أهداف

 .مناقشة األفكار المقترحة والتي تساعد في تنمية الدافعية للتعلم لدى الطلبة - 

 .تحديد درجة األهمية واألولوية لألفكار المقترحة - 

  .ي تقود وتوجه سلوك الطلبةرسم خريطة ذهنية لألفكار المقترحة الت - 

  :األساليب المستخدمة  

  .النقاش والحوار، العصف الذهني، عرض حالة، الواجب المنزلي

  :األدوات المستخدمة

  .جهاز عرض بصري، أوراق، أقالمجهاز حاسوب، 

  :الجلسة أجندة

 .الترحيب - 

 .تلخيص الجلسة السابقة - 

 ).المفهوم(خريطة العقل  - 

 ورسالة - حالة  - 

 .ول المقترحةخريطة الحل - 

 .واجب منزلي - 

  .اإلنهاء والتقييم - 

  : محتوى الجلسة

رحب الباحث بالطلبة، ثم عرض ملخص لما تم إنجازه في الجلسة الماضية، وعرج الباحث على 

  .ما سيتم تناوله في الجلسة، وأعطى للطلبة الفرصة لما يودون الحديث أو السؤال عنه

 توجه التي لألفكار خريطة رسموالتي تتمثل في ثم قام الباحث بتوضيح مفهوم خريطة العقل 

 هوتعزيز  صغيراً  كان مهما اإليجابي سلوكال استدعاءوهنا علينا  ومشاعرهم، سلوكهمالطلبة وتقود 
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 التي الخارطة بمثابة يعمل سوف السلوك هذا فإن منه، المزيد عملالطالب وتشجيعه ل حياةفي 

  .النجاح إلى الوصول إلى وترشدهالطالب  تقود

ثم عرض الباحث حالة فرضية لطالب لديه انخفاض في الدافعية للتعلم ويعاني من مجموعة 

مشكالت دراسية على أثر ذلك، ويطلب عبر رسالة مساعدة طلبة المجموعة في حل مشكلته من 

خالل اقتراحات بحلول ممكنة ومفيدة، ثم طلب الباحث من كل طالب على حدا أن يقدم اقتراحاته 

وقد هدف الباحث من . فتراضية لزيادة الدافعية للتعلم لديها ومساعدتها في حل مشكلتهاللحالة اال

خالل هذا النشاط معرفة األفكار المقترحة من ِقبل الطلبة لزيادة الدافعية للتعلم، ثم طلب من 

طالب من المجموعة عرض اقتراحاته والحديث عنها، ثم ترك المجال للمجموعة بشكل كامل 

  .حديد درجات األولوية فيها ومن ثم رسمها عبر خارطة تكون دليل لحل المشكلةبالنقاش لت

في النهاية قام الباحث باإلنهاء وتلخيص ما جاء في الجلسة، والطلب من كل طالب تقييم الجلسة 

والتي تعبر عن تقييمه ) مسرور، محايد، حزين(من خالل اختيار أحد أشكال الوجوه المعروضة 

  .ي الطالب في كلمة واحدة تعبر عن شعوره ومدى استفادتهللجلسة وسماع رأ

  

  حالة ورسالة

  اقتراحات صغيرة لنجاح كبير

  ..مرحباً 

أنا صديقتك سمر، طالبة في الصف التاسع وأسكن المملكة األردنية، أحبِك وأحب فلسطين وأثق 

ت ومميزات بِك فأنِت أكبر مني وأقدر مني على حل المشكالت، وُيقال أن بنات الخليل ذكيا

  .وقادرات على حل مشكالتهّن بأنفسهنّ 

أما عن مشكلتي فقد كنت طالبة مجتهدة في صغري وكنت أحصل على ممتاز في دراستي حتى 

أني تكرمت عدة مرات وذلك إلى الصف الرابع األساسي، ولكنني اليوم تراجعت وأصبحت أجد 

  .أت تتراجع عالماتيصعوبة في المذاكرة والدراسة وذلك من الصف الخامس، حيث بد

أنا اليوم أكره المدرسة وحلمي الوحيد أن أتركها، أنا أكره الصباح الذي يعشقه كل الناس ألنني 

  ..سأذهب فيه إلى المدرسة، كما أصبحت يوم اإلجازة عندي يوم عيد، أنا أكره نفسي
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د أن أكون أنا أحبِك وال أحب المدرسة، أرجوِك صديقتي ساعديني في حل مشكلتي، أرجوِك أري

كباقي زميالتي مجتهدة ُمحبة للمدرسة ومتعلمة، ولكنني بصدق ال أعرف كيف يكون ذلك؟؟ 

  .أنتظر اقتراحاتِك التي أقدر عليها على بريدي الخاص

  مع حبي الكبير لكِ 

  صديقتك سمر

  الحلول المقترحة لتنمية الدافعية للتعلمخريطة 
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  الثامنة الجلسة

  )Cheer Leading(اح توجيه النج: عنوان الجلسة

  .دقيقة) 45( :زمن الجلسة

   :أهداف الجلسة

 .عرض ونقاش الحلول المقترحة من قبل المجموعة −

 .تعزيز ودعم نجاح وتقدم الطلبة في العملية اإلرشادية −

 .استعراض أهم انجازات وأبرز أفكار المجموعة −

  :األساليب المستخدمة

  .ضيحية، المقياسالنقاش والحوار، العصف الذهني، األشكال التو 

  :األدوات المستخدمة

  .جهاز عرض بصري، أوراق، أقالمجهاز حاسوب، 

  :الجلسة أجندة

 .الترحيب - 

 .تلخيص الجلسة السابقة - 

 .عرض ونقاش الحلول الممكنة المقترحة - 

 .عرض خريطة الحلول الممكنة المقترحة - 

 .تعزيز النجاح - 

 .تطبيق المقياس - 

  .اإلنهاء والتقييم - 

  : محتوى الجلسة

الباحث بالترحيب بالطلبة وسؤالهم عما تم في الجلسة الماضية، وعن انطباعهم عما تم في  قام

الجلسات بشكل عام وشكرهم على تفاعلهم وٕاثراء موضوعات الجلسات بأفكارهم ومناقشاتهم وكذلك 

  .على التزامهم بقواعد وضوابط المشاركة في البرنامج

سة السابقة عبر سؤال للعصف الذهني عن أبرز ثم استعرض مع الطلبة أبرز ما ُطرح في الجل

  .الُمستفاد من الجلسة الماضية، وربط ذلك بما سيطرح في الجلسة الحالية
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ثم قدم الباحث عرض ألبرز حلول الطلبة المقترحة لمشكلة قلة الدافعية للتعلم بعد إعادة صياغتها 

استلمها منهم الباحث، حيث قام وتدقيقها والتي قدموها للحالة التي عرضت في الجلسة السابقة و 

الباحث بترتيبها حسب األولوية والموضوع ورسم لها خارطة توجه األعمال والسلوكات اإليجابية 

  .التي تتضمنها

، وأشاد بها وبأفكار )اقتراحات صغيرة لنجاح كبير(وبعدها عرض الباحث الخريطة تحت عنوان 

ا قدموه من حلول واقعية وبناءة، حيث مثلت هذه الطلبة اإلبداعية والمميزة، وشكر الطلبة على م

الخريطة العمود الفقري إلنجازات الطلبة في البرنامج اإلرشادي، حيث اشتملت هذه الخريطة على 

  .مجموعة حلول تتعلق باألفكار، ومجموعة أخرى تتعلق بالسلوك: مجموعتين من الحلول

في أنفسهم  لبرنامج اإلرشادي لتعزيز ثقتهمخالل اثم قام الباحث بتشجيع نجاح الطلبة الذي تحقق 

لمواصلة التقدم في تحقيق األهداف والقدرة على مواجهة المشكالت التي تواجههم مستقبًال من 

البرنامج اإلرشادي خالل وعمل والتزام به من تعاون قاموا خالل كلمات المدح والثناء والتقدير لما 

بالبرنامج  ، والتزامهمتفكيرهم ومعارفهم ومناقشاتهميقة طر في وما حققوه من تقدم ظهرت نتائجه 

  .وجلساته

ثم طلب الباحث من الطلبة واجب منزلي يحضروه في الجلسة القادمة وهو تحديد ثالث خطوات 

عملية من ضمن ما طرح من اقتراحات ينوي الطالب تنفيذها خالل األيام القريبة لتساعده في 

  .تنمية دافعيته للتعلم

ث من الطلبة إبداء آراءهم في الجلسة وما اشتملت عليه، وشكرهم على إنجازاتهم ثم طلب الباح

  .واهتمامهم
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 التاسعة الجلسة

  المقياس: عنوان الجلسة

    دقيقة) 45(:زمن الجلسة

  :أهداف الجلسة

 .توضيح فكرة المقياس وأهميته في معرفة نسبة التقدم والتحسن كإحدى فنيات البرنامج −

 .فعلي تطبيق المقياس بشكل −

 .تعريف الطلبة ببرنامج التقييم الذاتي −

  :األساليب المستخدمة

  .التلخيص، النقاش والحوار، الواجب المنزلي، المقياس

  :األدوات المستخدمة

  .جهاز عرض بصري، أوراق، أقالمجهاز حاسوب، 

  :الجلسة أجندة

 .الترحيب - 

 .تلخيص الجلسة السابقة - 

 .استعراض المقياس - 

 .يبرنامج التقييم الذات - 

 .واجب منزلي - 

 .تطبيق المقياس - 

  .اإلنهاء والتقييم - 

  : محتوى الجلسة

قام الباحث بالترحيب بالطلبة وشكرهم على االلتزام، ثم قام باستعراض أجندة الجلسة، وٕابداء 

  .االستعداد للمساعدة

ثم استعرض مع الطلبة أبرز ما ُطرح في الجلسة السابقة عبر سؤال للعصف الذهني عن أبرز 

  .فاد من الجلسة الماضية، وربط ذلك بما سيطرح في الجلسة الحاليةالُمست
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ثم استعرض مع الطلبة تكنيك المقياس كأحد فنيات العالج المختصر المتمركز حول الحل، وأكد 

على سبب تطبيقه بشكل دوري خالل البرنامج وأهمية ذلك في قياس التقدم، والتأكيد على فكرة كرة 

بة حيث تمثل مبدأ المقياس وهو التمسك بالتحسن الصغير للوصول إلى الثلج وتعزيزها لدى الطل

  .تحسن وتقدم أكبر

ثم تطرق الباحث لبرنامج التقييم الذاتي وأهميته في تحقيق النجاح على صعيد الدراسة والتحصيل 

 والتعلم بشكل عام، حيث يمثل أداة مراقبة سلوكية تتلقى مع المقياس في مبدأها لقياس مدى التقدم

  .والتحسن عبر نموذج مراقبة ذاتي

فعاليات أو أنشطة أو معلومات يتذكرها ) 5(ثم كّلف الباحث الطلبة بواجب منزلي مفاده ذكر أبرز 

  .الطالب وأثرت فيه من خالل استعراض جميع جلسات البرنامج السابقة

ي درجة طلب الباحث من كل طالب أن يعطحيث ، طلبةالباحث بتطبيق المقياس على الثم قام 

التي األسباب الحالية، وأن يذكر بعض  بعد الجلسةلنفسه على المقياس تعبر عن وجهة نظره 

  .طرجعلته يختار هذا الرقم فيما ال يتجاوز ثالثة أس

في النهاية قام الباحث باإلنهاء وتلخيص ما جاء في الجلسة، والطلب من كل طالب تقييم الجلسة 

والتي تعبر عن تقييمه ) مسرور، محايد، حزين(المعروضة  من خالل اختيار أحد أشكال الوجوه

  .للجلسة وسماع رأي الطالب في كلمة واحدة تعبر عن شعوره ومدى استفادته

  

  :الواجب المنزلي

  ...عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة

/ تتذكرها) فعاليات/ قصص/ معلومات/ أنشطة(أمور ) 5(ن ذكر أبرز /أرجو من حضرتكم

رت فيك من خالل استعراض جميع جلسات البرنامج اإلرشادي وما قدم فيها المرشد تتذكرينها وأث

  ...الباحث/ التربوي

1.  ........................................................................................  

2.  ........................................................................................  

3.  ........................................................................................  

4.  ........................................................................................  

5.  ........................................................................................  
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  المقياس

  
  ...عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة

بين يديك مقياس درجة التغير الذي طرأ على أفكارك خالل جلسات البرنامج حول مفهومك عن التعلم 

  .وفوائده

حيث أن  ين أنها تمثل وجهة نظرك على المقياس التالي،/آمل منك أن تضع لنفسك الدرجة التي ترى

يعني أن ) 10(يعني عدم وجود تغير في أفكارك عن أهمية التعليم، في حين أن الرقم ) 0(الرقم 

  .وهكذا%) 50(يعني تغيرت فكرتك بنسبة ) 5(بينما الرقم %) 100(أفكارك قد تغيرت بنسبة 

ة، ثم ين أنه يمثل وجهة نظرك بكل مصداقي/تحت الرقم الذي ترى) �(لذا ما عليك سوى وضع عالمة 

  .تبين سبب تغير أفكارك حول مفهومك عن التعلم وفوائده

  

  ـــــــــــــــــــاسدرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقم الجلسة

9  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                      

  

  :العوامل التي ترى أنها ساهمت في تغيير أفكارك
1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ......................................................................................... 

4. ......................................................................................... 

  ن/ن وتعاونكم/شكرًا لتميزكم
 الباحث
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  العاشرة الجلسة

  .التقييم واإلنهاء: عنوان الجلسة

  .دقيقة) 45( :زمن الجلسة

  :هداف الجلسةأ

 .استعراض وتلخيص أبرز معلومات وفعاليات وأنشطة البرنامج ككل - 

 .تحققها ومدى التوقعات واستعراض اإلرشادي، البرنامج تقييم - 

 ).البعدي(تطبيق مقياس الدافعية للتعلم  - 

 .نهاءاإل - 

  :األساليب المستخدمة

  .التلخيص، النقاش والحوار، كراسة الملخص، القياس البعدي

  :المستخدمةاألدوات 

  .جهاز عرض بصري، أقالمجهاز حاسوب، 

  :الجلسة أجندة

 .الترحيب - 

 .تلخيص الجلسة السابقة - 

 . التلخيص النهائي - 

 ).البعدي(تطبيق مقياس الدافعية للتعلم  - 

 .تسليم كراسة البرنامج - 

 .التقييم النهائي - 

  .اإلنهاء - 

  : محتوى الجلسة

وتفاعلهم االيجابي مع أنشطة البرنامج  قام الباحث بالترحيب بالطلبة وشكرهم على التزامهم

وفعالياته وقام باستعراض أجندة اليوم وتذكيرهم بأن هذه الجلسة هي الجلسة األخيرة من جلسات 

  .البرنامج
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ثم استعرض مع الطلبة أبرز ما ُطرح في الجلسة السابقة عبر سؤال للعصف الذهني عن أبرز 

  .سيطرح في الجلسة الحالية الُمستفاد من الجلسة الماضية، وربط ذلك بما

ثم بدأ الباحث بعرض شامل ألهم ما تم طرحه في جلسات البرنامج كافة، وتم التركيز على فنيات 

اإلرشاد المختصر المتمركز حول الحل، وفتح المجال للطلبة بالمشاركة في استذكار بعض 

  .المواضيع، وأبدى استعداد لإلجابة على أي تساؤل

لطلبة مقياس الدافعية للتعلم، وذّكر بتعليمات المقياس وأكد على أهمية ثم وزع الباحث على ا

اإلجابة على جميع فقراته بجدية ومسؤولية، وأكد على أن البيانات ستحظى بالسرية وسُيستفاد منها 

  . لغاية البحث العلمي فقط

دي، لتمثل ثم سّلم الباحث لكل طالب كراسة تحتوي على كل ما تم عرضه خالل البرنامج اإلرشا

  .مرجعية للطلبة ومادة ُيستفاد منها الحقاً 

ثم طلب الباحث من كل طالب أن يقّيم البرنامج اإلرشادي بشكل كلي، والحديث حول أهم األشياء 

هم عن مدى فعالية البرنامج في المستفادة من جلساته وفعالياته، وذلك بهدف أخذ انطباعهم وآراء

  .تحقيق األهداف المراد تحقيقها

م قام الباحث باإلنهاء آمًال من الطلبة االستفادة من كل معلومة جديدة تعلموها من خالل ث

البرنامج، وشكرهم على حسن تعاونهم والتزامهم بالواجبات والجلسات والتعليمات، كما شكر إدارة 

  .تهالمدرسة والمرشد التربوي فيها لما قدموه من مساعدة ودعم في تطبيق البرنامج وٕانجاح فعاليا
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   فهرس المالحق

  

  الصفحة  عنوان الملحق  الرقم

  77  قائمة أسماء المحكمين لألدوات  1

  78  وسط الخليل/ كتاب تسهيل مهمة لمديرية التربية والتعليم  2

  79  كتاب تسهيل مهمة لمدرسة الشهيد داود العطاونة الثانوية للبنبن  3

  80  كتاب تسهيل مهمة لمدرسة عبد الخالق يغمور للبنات  4

  81  نموذج اإلعالن عن البرنامج اإلرشادي  5

  82  نموذج استمارة الطالب  6

  84  مقياس الدافعية للتعلم  7

  87  البرنامج اإلرشادي  8
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  فهرس الجداول

  

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

1.3 
توزيع عينة الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة 

  )ذكور، إناث(حسب الجنس 
49  

  50  تجاه فقرات مقياس الدافعية للتعلم ودرجاته العظمى والصغرىا  2.3

1.4  
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