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  ..وبعد.. عليه هعبداهللا صلوات ريب وسالم والصالة والسالم على أفضل خلق اهللا حممد بن

يف البداية أمحد اهللا العلي القدير أن من علي بإمتام هذه الدراسة، أسأل اهللا أن جيعلها علماً 
شريف يطيب يل أن أتقدم يف البداية خبالص الشكر والتقدير ملنافعاً وأن تؤيت مثارها، كما 

، والذي مل يألو جهداً يف توجيهي ومساعديت ناصر بن صاحل  العود/ سعادة الدكتورالفاضل 
مميزة يف واإلشراف علي يف هذا البحث، حىت استفدت من علمه ولت مما لديه من خربات 

  .فجزاه اهللا خري اجلزاء، وجعله مباركاً أينما حل جمال العالج االجتماعي،

/ الدكتور:وهمعضاء جلنة املناقشة أل عظيم امتناينشكري و خالص  كما ال أنسى أن أقدم
الدراسة أسأل اهللا أن  يف هذهعلى توجيههم يل ، سلطان العوام/ طارق حمرم والدكتور

اخلدمة االجتماع ويف قسم  األفاضلشكر لألساتذة الوال أنسى  .جيزيهم خري اجلزاء
على  ،طارق حمرم/عبده الطايفي والدكتور/االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود الدكتور

موصول أيضاً الشكر  وحتكيم مقياس الدراسة وبرنامج التدخل،  مساعديت وتوجيهي يف
بري يف جمال لألستاذ الفاضل واخللألخوة يف قسم التوجيه واإلرشاد بوزارة التربية والتعليم و

إبراهيم الدريعي على توجيهام ومساندم يل يف إجناح هذه /التوجيه واإلرشاد األستاذ
  .الدراسة
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:باللغة العربية ملخص الدراسة  

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مدى فاعلية تطبيق منوذج التركيز على املهام    
لعالج مشكلة التأخر الصباحي، وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج شبه التجرييب، 

طالب مت تقسيمهم إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية بواقع ) ١٨(على عينة عشوائية مكونة من
مت تطبيق الربنامج العالجي املعد من قبل الباحث هلذه الدراسة جمموعة، تسعة طالب يف كل 

واملبين وفق منوذج التركيز على املهام لعالج مشكلة التأخر الصباحي على اموعة 
جلسات، جلستني أسبوعياً، يف حني مل يتم ) ٨(التجريبية، واستمر الربنامج ملدة شهر بواقع

لضابطة ومت االكتفاء بتطبيق الئحة املواظبة عليهم واملتابعة من تطبيق الربنامج على اموعة ا
قبل املرشد الطاليب باملدرسة، واشتملت أدوات البحث على مقياس التأخر الصباحي 
وبرنامج عالجي مت إعدادمها من قبل الباحث هلذه الدراسة، وفق فنيات منوذج التركيز على 

عة أبعاد مؤثرة على تأخر الطالب الصباحي وهي املهام، كما ركز الباحث على قياس أثر أرب
األسرة واملدرسة واألصدقاء والطالب نفسه، حيث وضع جمموعة من املهام لكل بعد من 

  .هذه األبعاد

ولتحليل البيانات خضعت نتائج االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث للمعاجلة   
بلة من أجل معرفة ما إذا كانت هناك للعينات املستق) ت(اإلحصائية، حيث مت إجراء اختبار

  .فروقاً دالة إحصائياً بني اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس التأخر 
 تتلق الصباحي لصاحل أفراد اموعة التجريبية، مقارنة بأفراد اموعة الضابطة واليت مل

الربنامج،وصحة الفرض الرئيس للدراسة، وأتضح أيضاً الدور الفاعل لألبعاد اليت مت التركيز 
عليها ومدى تأثريها على مشكلة التأخر الصباحي وهي األسرة واملدرسة واألصدقاء 

للعينات ) ت(والطالب نفسه، ليتضح أيضاً صحة الفروض الفرعية للدراسة بعد تطبيق اختبار
قبلة، وذا يتضح أن منوذج التركيز على املهام له فاعلية يف عالج مشكلة التأخر غري املست
  .الصباحي

ط



 Abstract                                 ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية

   

The current study aimed to identify the effectiveness of  Task Centered 
Model focus on tasks to cure the problem of getting late to school, and  the 
researcher  in this study used Quasi experimental curriculum , a random 
sample consisting of (١٨) students  was divided into two groups called on 
regulatory and empirical reality of nine students in each group, were 
applying therapeutic program prepared by the researcher for this study, 
building on a model to focus on tasks to cure the problem of  getting to 
school late  on the pilot group, the program lasted for one month (٨) 
meetings  

Two meetings per week, while the program was not applied to the control 
group and were satisfied with the application and follow-up regulation 
attendance by the students’  guide , and included search tools morning 
delay scale and remedial program prepared by the researcher for this study, 
professional model focus on tasks, as the researcher to measure impact 
focused four dimensions affecting getting late to class:  a student’s  family 
and school friends and the student himself, as a set of tasks for each of the 
dimensions  

To analyze  the data subject tests results for tribal and dimensional 
statistical treatment research sample, test(T) receiving samples to see 
whether there are differences between experimental groups function 
statistically and dimensional test brigade  

The study results showed statistically significant differences on scale of 
getting late  for members of the pilot group, compared with control group 
members and you do not receive the program, and President of health 
enforcement, study also found the active role of the dimensions you focus 
and impact on the problem of getting late to school, family, school, friends, 
and the student himself, cult has been traced also to study health subsidiary 
obligation after application test(T) for receiving samples, thus it is clear 
that a focus on tasks effectively in treating the problem of getting to school 
late.  
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  :متهيد  ١-١

تم املدرسة كمؤسسة تربوية بتهيئة كل ما حيتاجه طالا من وسائل وأدوات 
نظم متعارف عليها، ويف نفس الوقت جيب أن تكون وتوفري اجلو التربوي املناسب هلم وفق 

هذه النظم حمل تقدير واحترام من اجلميع، فهي تعمل على تعويد طالا احترام النظام 
وااللتزام به ويف الوقت نفسه حترص على معاجلة أي خمالفات يقع فيها الطالب وفق 

  .رات الطالب وإمكانامإجراءات تربوية مبنية على لوائح وأنظمة معدة بشكل يتناسب وقد

وكما هو معلوم بأن الطالب ال يعيش مبفرده يف معزل عن اآلخرين، بل يعيش يف 
عالقة تفاعلية مستمرة مع البيئة ومتغرياا، األمر الذي يتطلب منه التكيف معها والنمو من 

  ) ١٣:هـ١٤١٧،وزارة املعارف(خالهلا حبيث تتوافق فيها مجيع جوانب شخصيته

ى حدوث أي خلل يف هذا التوافق حتدث املشكالت مما يؤثر على مستوويف حال 
وتتنوع املشكالت املدرسية املؤثرة سلباً على مسرية الطالب الدراسية، وأحد هذه  .الطالب

يف نتشرة مشكلة بارزة بني املشاكل امل املشاكل هي مشكلة التأخر الصباحي واليت تعد
  .ت على مستوى الطالب التحصيلي والسلوكيحيث يتضح تأثريها وبشكل الف مدارسنا،

أن آثار هذه املشكلة تتخطى )هـ١٤٢٠(فتوح،املطوع فقد أشارت نتائج دراسة
اجلانب التحصيلي للجانب السلوكي، وأنه رغم وجود هذه املشكلة وانتشارها إال أا مل 

التأخر أن مشكلة )هـ١٤٢١(جتد العالج الكايف، يف حني أثبتت نتائج دراسة الدوسري
الصباحي تعد من املشاكل املنتشرة بشكل كبري يف مجيع مراحل التعليم، أما 

فقد ربط مشكلة التأخر الصباحي بالغياب ورأى بأن إمهال هذه املشكلة )م٢٠٠٢(السويلم
خالقية والتأثري الكبري على تسرب الطالب  وانتشار املشاكل األوعدم عالجها يؤدي إىل 
إشارة إىل أن وزارة التربية والتعليم قد بذلت جهوداً لوضع حد .مستوى الطالب التحصيلي

النتشار هذه الظاهرة من خالل قائمة املواظبة وإحالة الطالب متكرر التأخر دون عذر إىل 
  .املرشد الطاليب لدراسة حالته وحبث أسباب تأخره وعالجها

بشكل كبري من خالل ومبا أن اخلدمة االجتماعية من املهن املرتبطة باال التعليمي 
، فقد حرصت بشكل كبري على )اإلرشاد الطاليب(اخلدمة االجتماعية املدرسية أو ما يسمى



٣ 
 

يئة السبل واإلمكانات اليت من شأا خلق اجلو املناسب للطالب داخل املدرسة، من خالل 
حظ التطور املتسارع والوقائية والعالجية، واملتتبع ملسرية اخلدمة االجتماعية يل اإلمنائيةجماالا 

يف األساليب والنماذج العالجية املستخدمة، حبثاً عن أفضل الطرق املساعدة للمستفيدين 
  .ومواكبة للتطور العلمي الكبري

وبالرغم من عدم وجود دراسات يف اخلدمة االجتماعية املدرسية تناولت متغري 
إال أن هناك بعض  -حسب علم الباحث –التأخر الصباحي كمشكلة لدى طالب املدارس 

االجتهادات والكتابات واليت تؤكد أن هذه املشكلة حتتاج إىل املزيد من البحث والدراسة 
إلجياد حلول مناسبة هلا، األمر الذي يعزز أمهية هذه الدراسة  لتكون مرجعاً للممارسني 

  .والباحثني واملهتمني بامليدان التعليمي ومشاكل الطالب

  

  :مشكلة البحث ٢-١

تعد مشكلة التأخر الصباحي من املشاكل اليت مل حتظ بالكثري من البحث والدراسة 
مقارنة باملشاكل املدرسية األخرى، فعلى الرغم من انتشارها الواسع مل جيد الباحث أي 
دراسة متخصصة يف اخلدمة االجتماعية املدرسية تطرقت لعالج مشكلة التأخر الصباحي أو 

  .ذه املشكلة لوحدهاأي مراجع علمية تناولت ه

واليت تطرق فيها موعة من القضايا ) هـ١٤٢١(وبالعودة إىل دراسة الدوسري
واملشاكل املدرسية، وجد الباحث أن إدارة تعليم جدة تأيت يف قائمة أكثر املناطق التعليمية 

أما منطقة الرياض التعليمية فتأيت   ٪٧،٤٨نسبة يف التأخر الصباحي، حيث بلغت نسبتها 
وعلى الرغم من ارتفاع هذه النسب مقارنة بالعديد من املشكالت األخرى، ٪٨،١٢نسبة ب

إال أن هناك قصور واضح يف إجياد احللول املناسبة هلذه املشكلة، كوا ترتبط مبشاكل أخرى 
نتائجها يف ) هـ١٤٢٠(دراسة الفواز أظهرت دفقكالتسرب والتدخني واملخدرات، 

من الطالب متكرري التأخر الصباحي حيضرون للمدرسة مشياً على األقدام مما يدل  ٪٥٤أن
عد أحد أسباب تأخره الصباحي، وأن تعلى أن عدم توفر وسيلة نقل مناسبة للطالب 

يف  من الطالب متكرري التأخر الصباحي ال يهتمون باحلضور للمدرسة بانتظام، ٪٥٢نسبة
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سة واألسرة والطالب مشتركون يف أسباب التأخر أن املدر)هـ١٤٣٣(حني يرى الكاليب
الصباحي، ومن خالل ما سبق  يظهر لنا أمهية دور مهنة اخلدمة االجتماعية املدرسية من 

  .خالل حبث السبل املناسبة لعالج هذه املشكلة، وتوفري البيئة املدرسية السليمة للطالب

شكلة التأخر الصباحي وسيسعى  الباحث يف هذه الدراسة إلجياد منوذج عالجي مل 
 Task-Centeredمن خالل التدخل املباشر باستخدام منوذج التركيز على املهام 

Treatment ،يثة  يف ميدان اخلدمة االجتماعية، وقد طبقت والذي يعد من النماذج احلد
ودراسة بايل دميبس ) م١٩٩٢(عليه عدة دراسات ناجحة يف امليدان التربوي كدراسة شكري

وغريها من الدراسات اليت سيتم التطرق هلا الحقاً، وسيسعى ) م١٩٩٣(آين وسينتهيا
إجياد منوذج مناسب للعاملني يف امليدان التربوي يساعدهم يف عالج مشكلة الباحث إىل 

  .التأخر الصباحي وإمكانية تعميم النتائج مستقبالً  

  :ومن هنا ميكن للباحث حتديد مشكلة الدراسة احلالية يف

التركيز على املهام لعالج مشكلة التأخر  عالجي باستخدام منوذج برنامج أثر
  .الصباحي للطالب

 

  : فروض الدراسة ٣-١

ميكن صياغة الفرض الرئيس هلذه الدراسة والذي سيتم اختباره يف األجزاء 
  :املنهجية من البحث للتأكد من صحته أو عدمه على النحو التايل

إحصائية بني درجات اموعتني التجريبية والضابطة على توجد فروق ذات داللة   
 باستخدام منوذج التركيز على املهام مقياس التأخر الصباحي بعد تطبيق الربنامج العالجي

  .لصاحل اموعة التجريبية

  :وميكن اختبار هذا الفرض من خالل التحقق من صحة الفروض الفرعية اإلحصائية التالية
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التجريبية،  للمجموعةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي والبعدي  .١
، وذلك ، بعد تطبيق الربنامج العالجيواملتعلقة بدور األسرة يف التأخر الصباحي

 .لصاحل القياس البعدي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي والبعدي للجماعة التجريبية،  .٢

وذلك  بعد تطبيق الربنامج العالجي، بدور املدرسة يف التأخر الصباحي،واملتعلقة 
 .لصاحل القياس البعدي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي والبعدي للجماعة التجريبية،  .٣
، وذلك بعد تطبيق الربنامج العالجي ،واملتعلقة بدور األصدقاء يف التأخر الصباحي

 .لصاحل القياس البعدي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي والبعدي للجماعة التجريبية،  .٤

، بعد تطبيق الربنامج العالجي ،واملتعلقة بدور الطالب نفسه يف التأخر الصباحي
  .وذلك لصاحل القياس البعدي

  

  :أهداف البحث  ٤-١

  :يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية

برنامج عالجي معد وفق منوذج التركيز على املهام لعالج مشكلة  أثرلتحقق من ا - ١
 .التأخر الصباحي

حماولة الوصول إىل تصور علمي مبين على االحتكام امليداين الختبار فنيات أحد  - ٢
يف اال املدرسي باعتباره أحد ااالت )منوذج التركيز على املهام(العالجية  النماذج

 .املهمة للممارسة املهنية يف اخلدمة االجتماعية
إبراز أمهية وجود األخصائي االجتماعي املتمكن الذي جييد استخدام النماذج  - ٣

 .التعليميةواألساليب العالجية احلديثة واالستفادة منها يف املؤسسات 
حماولة الوصول لربنامج عالجي قائم على منوذج التركيز على املهام لعالج مشكلة  - ٤

 .التأخر الصباحي ميكن تعميم نتائجه واإلفادة منها
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  :أمهية البحث  ٥-١

  :تكمن أمهية  هذه الدراسة يف حمورين مها         

  :األمهية النظرية: أوالً

نهج شبه التجرييب، وهو ما يزيد من أمهية هذه م الباحث يف هذه الدراسة املاستخدا - ١
الدراسة نظراً لقلة هذا النوع من الدراسات يف اتمع السعودي عموماً واال 

 )يف حدود علم الباحث.(املدرسي خصوصاً
 .ميكن أن تسهم هذه الدراسة يف إعداد برنامج عالجي ملشكلة التأخر الصباحي - ٢
مشكلة هامة مل تأخذ نصيبها الكايف من  يرى الباحث أن هذه الدراسة تتناول - ٣

 .البحث والدراسة وهي مشكلة التأخر الصباحي عند الطالب
 

  :األمهية التطبيقية: ثانياً

إمكانية تطبيق هذا الربنامج الذي مت تصميمه وفق منوذج التركيز على املهام يف أكثر  - ١
أو تعميمه على بقية املدارس لالستفادة منه، نظراً لسهولة تطبيقه  ،من مدرسة

 .وإمكانية تدريب األخصائيني عليه
قد تكون هذه الدراسة مرجعاً علمياً يف اخلدمة االجتماعية املدرسية، تساهم يف  - ٢

 .تطوير املهارات املهنية لألخصائيني االجتماعيني العاملني يف املدارس
حتقيق أهدافها سيكون دافعاً ملزيد من الدراسات واألحباث جناح هذه الدراسة يف  - ٣

 .حول تطبيق منوذج التركيز على املهام مع مشاكل أخرى يف امليدان التعليمي
  

  :املصطلحات ٦-١

  الفاعلية 

القدرة على حتقيق النتيجة " يشري مفهوم الفاعلية من املنظور االجتماعي إىل 
  )٢٢٢:م ٢٠٠٥صادق، ".(سلفًااملقصودة طبقًا ملعايري حمددة 
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النتيجة  القدرة على حتقيق" مفهوم الفاعلية بأنه فيعرف معجم العلوم االجتماعية  أما
حتقيقا  املقصودة طبقًا ملعايري حمددة مسبقًا وتزداد الفاعلية كلما أمكن حتقيق النتيجة

   )٥٦:م ٢٠٠٠مهام، ".(كامال

  

  :منوذج التركيز على املهام

: بقوله حمددة مهام إجناز على يركز الذي العالج مفهوم) ١٩٨٦،Reid(ريد يوضح
 املدة، حمدود املوجز أو املختصر للتدخل نظام هو حمددة مهام إجناز على يركز الذي العالج"

 التخلص هم يريدون حمددة مشكالت مع التعامل يف العمالء مساعدة على كبري بشكل يركز
 تبدأ منظمة وعمليات خطوات على العالجية لألهداف حتقيقه يف النموذج هذا ويعتمد، منها

 اجللسات بني ما وتنفيذها املشكلة، حلل املطلوبة املهام لوضع والتخطيط املشكلة، بتحديد
  ".اإلجنازات وحتديد التقومي بعملية وتنتهي العميل، مع االجتماعي األخصائي يعقدها اليت

 منوذج"هو حمددة مهام إجناز على يركز الذي العالج أن إىل فيشري) ١٤١٧(نيازي أما       
 واألعمال املهام من جمموعة إجناز على يركز االجتماعية اخلدمة يف التدخل مناذج من

 مشكالت مع التعامل دف والعميل االجتماعي األخصائي بني عليها املتفق واألنشطة
  )١٣:٢٠٠٧،وآخرون نيازي(".حمددة

  :اهلدف األساسي للنموذج هو

  .العميل علي حتديد مشكالته بدقة  مساعدة -١
 .للتعامل مع املشكلة ةمساعدة العميل علي حتديد املهام الالزم -٢

جمموعة "أما املفهوم اإلجرائي للتركيز على املهام يف هذا البحث فيقصد به الباحث
واجلهود واألنشطة اليت يستخدمها األخصائي االجتماعي باستخدام منوذج التركيز املهام 

يف مدة زمنية حمددة ، اليت يتم االتفاق على تنفيذها بني األخصائي والعميلو ،امعلى امله
، باستخدام جمموعة من االستراتيجيات املناسبة لتحقيق أهدف مت االتفاق عليها مسبقاً

  ."ملواجهة مشكلة التأخر الصباحي
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   :التأخر الصباحي مشكلة مفهوم 

مجلة استفهامية تسأل "بأن مفهوم املشكلة يقصد به ) ٢٤:هـ١٤٢٧العساف،(يرى 
  ."عن العالقة املوجودة بني متغريين أو أكثر

احنراف ما من "بأن املشكلة تعين) م٢٠٠٩املعايطة وآخرون،(يف حني يرى كل من 
احلالة الطبيعية إىل مؤثرات سلبية تضر احلالة النفسية كما تضر البيئة االجتماعية واالقتصادية 

ياسية ويسعى الفرد إىل معرفة أسباب املشكلة لكي حياول إصالحها كاملرض والتسرب والس
  ."واالحنراف واجلرائم 

بعد انتهاء فترة  إالعدم حضور الطالب إىل املدرسة "بأنه فيعرف التأخر الصباحيأما 
وزارة ( ."الطابور الصباحي أو مع بداية احلصة األوىل أو عدم حضور جزء من الطابور

  )٦٧:هـ ١٤١٧، ارفاملع

تأخر "أن التأخر الصباحي هو) ٢٥١:هـ١٤٢٨العتييب،اجلهين،(يف حني يرى كل من
الطالب عن احلضور للمدرسة وعدم متكنه من املشاركة يف الطابور الصـباحي يف الوقـت   

  ."احملدد كبقية زمالئه
  

  :فيقصد به لتأخر الصباحي يف هذه الدراسة شكلة اأما التعريف اإلجرائي مل

تأخر الطالب عن موعد بدء الطابور الصباحي بشكل متكرر دون وجود عذر "
  ."مقبول هلذا التأخر

  
  :التوجيه واإلرشاد

عملية منظمة دف إىل مساعدة "تعرف وزارة التربية والتعليم التوجيه واإلرشاد بأنه
الطالب، لكي يفهم شخصيته ويعرف قدراته، وحيل مشكالته يف إطار التعاليم اإلسـالمية،  

صـل إىل حتقيـق   يليصل إىل حتقيق التوافق النفسي والتربوي واملهين واالجتماعي وبالتايل 
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زارة التربيـة  و. ("أهدافه يف إطار األهداف العامة للتعليم باململكـة العربيـة السـعودية   
  ).١٥:هـ١٤٢٧والتعليم،

اءة اليت دف ناإلرشاد الطاليب بأنه تلك العملية الب) ٩٨:م١٩٩٧يوسف،(ويعرف 
إىل مساعدة التلميذ لكي يفهم ذاته، وحيدد مشكالته، وينمى إمكانياته يف ضـوء معرفتـه   

حتقيق أهدافـه  ورغبته وتعليمه وتدريبه، يف إطار التعاليم اإلسالمية السمحة لكي يصل إىل 
وحتقيق التوافق شخصياً وتربوياً، ومهنياً، وأسرياً، واجتماعياً، وبالتايل يسـاهم يف حتقيـق   

  ).٢١:هـ١٤٢٠الشهري،.(األهداف العامة للعملية التعليمية
  

  :مفهوم الربنامج العالجي

عرف قاموس اخلدمة االجتماعية الصادرة من االحتاد الدويل لألخصائيني    
عملية "العالج بأنه National Association of Social Worker(NASW)االجتماعيني 

منظمة تتضمن استخدام جمموعة من اإلجراءات واألنشطة اليت دف إىل  حل املشكالت 
  ."الصحية والنفسية واالجتماعية واحلد أو التخفيف من آثارها على الشخص املصاب

  

  :مفهوم اخلدمة االجتماعية املدرسية
جمال من جمـاالت اخلدمـة    "ف مفهوم اخلدمة االجتماعية املدرسية بأنه ميكن تعري

االجتماعية األم، تشتق منها مبادئها وقيمها وأساليبها وطرقها وأهدافها، وتعمل على إزالـة  
العقبات اليت حتول دون التحصيل الدراسي اجليد للطالب، وبالتايل تساعده على االسـتفادة  

ليت تتيحها له املدرسة، وذلك وفقاً الستعداداته وقدراته، ومبـا  بقدر اإلمكان من اخلربات ا
  ."يتناسب وحاجات وظروف اتمع

  )٥٤:هـ١٤٢٨العتييب،اجلهين،(
أحـد   "أن مفهوم اخلدمة االجتماعية املدرسـية هـي  ) ١٠:م١٩٩٣(بدوي ويرى

االجتاهات احلديثة يف التربية والتعليم لتقوم بدور وظيفي يف إعداد وتنشئة الناشئ من خالل 
  ."وثائق ومؤسسات وبرامج وخطط هلا فاعلية املسامهة يف تكوين الفرد
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كما تعرف بأا جمموعة من اهودات واخلدمات والربامج اليت يهيؤها  أخصـائي    
، ومعاهد التعليم على اختالف مستوياا بقصـد حتقيـق   اجتماعي ألطفال وطلبة املدارس

  )٢٠:م١٩٩٧عبداحملي،.(أهداف التربية احلديثة
  
  : حدود الدراسة  ٧-١

طبقت الدراسة يف مدرسة التومي املتوسطة بسدير وهي مدرسة  :احلدود املكانية - ١
طالباً، حيث مت اختيار مجيع الطالب الذين لديهم تأخر صباحي يف )٥٢(حكومية تضم

سجالت التأخر الرمسية باملدرسة، ليكونوا هم جمتمع البحث يف هذه الدراسة، وبعد 
منهم التأخر الصباحي  طالب تكرر) ١٨(قياس التأخر الصباحي وجد الباحث أن هناك

 .فتم اختيارهم كعينة للدراسة
طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي  :احلدود الزمنية - ٢

 هـ١٤٣٣- ١٤٣٢
طالب هم الطالب الذين تكرر تأخرهم من ) ١٨(اختار الباحث:احلدود البشرية - ٣

وجتريبية بواقع تسعة بني جمتمع البحث، بعد ذلك مت تقسيمهم إىل جمموعتني ضابطة 
 .طالب يف كل جمموعة
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
  اخلدمة االجتماعية يف اال املدرسي ١- ٢

  التوجيه واإلرشاد الطاليب ٢- ٢

  التأخر الصباحي ٣- ٢

  منوذج التركيز على املهام ٤- ٢

  الدراسات السابقة ٥- ٢

  السابقةموقف الدراسة من الدراسات  ٦- ٢
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:احملور األول١-٢  

:اخلدمة االجتماعية يف اال املدرسي  

 

يعترب اال التعليمي من أهم ااالت اليت حتظى باهتمام األخصائيني االجتماعيني   
كون املؤسسات التعليمية باختالف مراحلها ال يقتصر دورها على تزويد الطالب ببعض 

العلوم، ولكن يتعدى دورها ذلك بكثري حيث أصبح املعارف اليت تتصل مبجموعة معينة من 
  .هذا الدور يشمل املسامهة بإجيابية يف عملية التربية أو التنشئة االجتماعية

وال شك أن مستقبل أي أمة من األمم يتوقف على ما تقوم به هذه املؤسسات   
ها إطار التعليمية من وظائف، حيث تعمل على غرس القيم االجتماعية يف الطالب باعتبار

مرجعي للسلوك القيمي إضافة إىل تزويدهم باملهارات اليت تساعدهم على مواجهة احلياة، 
لذلك فإن هذه املؤسسات التعليمية تقدم للمجتمع طاقة بشرية قادرة على حتمل مسئولية 
التنمية مبعناها الشامل، ولذلك وجدت اخلدمة االجتماعية يف هذا اال جماالً خصباً متارس 

دورها باجتاهاا املختلفة العالجية والوقائية والتنموية، وهي يف ذلك ال يقف دورها على  فيه
جمرد مساعدة املدرسة على حتقيق أهدافها ولكن دورها يتعدى ذلك إىل املسامهة يف تنمية 
العالقات داخل املدرسة اليت تتيح للطالب إشباع احتياجام املختلفة النفسية واالجتماعية 

  )٥:هـ١٤٢٨العتييب،اجلهين،.(رفيةواملع

  :املسئوليات املهنية لألخصائي االجتماعي يف املدرسة

حتقيق الوظيفة االجتماعية للمدرسة احلديثة مبا يساعد على منو الطالب يستلزم 
استثمار اإلمكانيات البشرية واملادية داخل املدرسة وخارجها من هنا ال ميكن أن ينحصر 

 مع الطالب كنسق مستهدف ولكن لديه مسئوليات مهنية أخرىدور األخصائي يف عمله 
  :على النحو التايل ) ١٢٧- ١٢٥:م٢٠٠٧سيد و عبداملوجود،(وقد حددها

  :مسئوليات األخصائي االجتماعي يف عمله مع املدرسة ككل -أ
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متثيل املدرسة يف االتصال بسكان اتمع احمللي الذي تقع  املدرسة يف دائرته وكذلك  - ١
 .باهليئات واملؤسسات والتنظيمات  املوجودة يف هذا اتمعاالتصال 

مساعدة املدرسة على االستفادة من  موارد وإمكانيات اتمع احمللي وكذلك من  - ٢
 .موارد وإمكانيات اتمع  العام

شرح وظيفة كل من اهليئات واملؤسسات والتنظيمات اليت توجد باتمع احمللي  - ٣
 .للمدرسة

 .لقادة الالزمني لإلشراف على برامج النشاط املدرسي اكتشاف وإعداد ا - ٤
مد املدرسة بالبيانات ومصادر املعلومات ونتائج البحوث والدراسات اليت تساعد  - ٥

 .املدرسة على حتقيق رسالتها
القيام بعمل الدراسات والبحوث وتنفيذ مشروعات النشاط اليت ختدم أغراض  - ٦

 .املدرسة وتساعدها على حتقيق أهدافها 
اعدة اللجان واجلماعات واالس املكونة داخل املدرسة واليت ميكن أن تستفيد مس - ٧

 .من خرباته املهنية 
تقدمي مشورته الفنية ملن حيتاجها من رواد الفصول واملشرفني على اجلماعات من  - ٨

 .أعضاء هيئة التدريس باملدرسة 
تصبح املدرسة مساعدة املدرسة على تقدمي خدماا لسكان اتمع احمللي حبيث  - ٩

 .املركز الثقايف الذي يتجمع فيه نشاط أولئك السكان ويساعدهم
تنسيق وجود التنظيمات والتشكيالت املكونة داخل املدرسة لتالقي التكرار  -١٠

 .والتضارب يف ممارسة الربامج

  :مسئوليات األخصائي االجتماعي يف عمله مع اتمع احمللي  -ب

املكلف به األخصائي االجتماعي من قبل املدرسة حىت تعريف سكان اتمع بالدور  - ١
ميكن أن يتجاوبوا معه، وجيب أن يأخذ األخصائي االجتماعي بزمام املبادأة لالتصال 

 .باألهايل
 .شرح وظيفة املدرسة لسكان اتمع احمللي - ٢
 .مساعدة سكان اتمع احمللي على االستفادة من موارد وإمكانيات املدرسة - ٣
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اتمع احمللي ليعوا احتياجات ومشكالت أبنائهم وحثهم على توفري مساعدة سكان  - ٤
 .املوارد واإلمكانيات

توعية سكان اتمع احمللي باحتياجام والعمل على استثارم وتوجيههم لبذل  - ٥
جهودهم الذاتية يف تكوين اهليئات واملؤسسات والتنظيمات اليت ميكن أن تقدم إليهم 

 .اخلدمات
ات واملؤسسات والتنظيمات اليت توجد باتمع احمللي لضمان تعاوا االتصال باهليئ - ٦

 .مع املدرسة وخدمة تالميذها 
االتصال بالقادة الشعبيني باتمع احمللي لالستعانة م يف عمله يف سكان ذلك اتمع  - ٧

 .ولضمان تعاوم مع املدرسة
 .مبجتمعهم العمل على اكتشاف القادة وتدريبهم لتحمل مسئوليات النشاط - ٨
توعية سكان اتمع احمللي وخصوصاً اآلباء وأولياء األمور بأن مجاعات النشاط  - ٩

 .املدرسي هلا نفس أمهية مجاعات الفصول يف تنشئة التالميذ وإعدادهم للمستقبل 
حث سكان اتمع احمللي على تدعيم برامج النشاط املدرسي ودعوم لالشتراك يف  -١٠

 .هوضع خططه وتنفيذه وتقومي

 

  :مسئوليات األخصائي االجتماعي يف عمله مع التالميذ - ج

حتديد أنواع النشاط اليت ميكن أن ميارسها التالميذ يف كل من اتمع احمللي   - ١
واتمع العام  شريطة أن تتاح للتالميذ يف كل فرصة مواجهة املواقف احلقيقية يف احلياة 

تنشئتهم وإعدادهم وتعود على اتمع احمللي أو العامة اليت تصقل من شخصيام وتساهم يف 
  .اتمع بالقائدة املرجوة

رعاية الطالب املتفوقني دراسياً بالعمل والتعاون مع املدرسني الكتشافهم وتنمية  - ٢
مواهبهم، ورعاية املتأخرين دراسياً بالعمل على التعرف عليهم، وحتديد أسباب تأخرهم، 

الدراسي بالوسائل املناسبة وحسب التعليمات اخلاصة ذا والعمل على حتسني مستواهم 
  )١٥:م٢٠٠٠أبو عباة،نيازي،.(الشأن
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حيث يرى :ومن األدوار اهلامة واحليوية لألخصائي االجتماعي يف املدرسة التقومي
األخصائي االجتماعي سنوياً هل املدرسة حققت أهدافها، من حيث املكانة والنتائج وترتيبها 

ويقدم التقومي من أجل حتسني الصورة الذهنية عن املدرسة، أي رؤية الناس يف بني املدارس، 
  )٦٦:م٢٠١١الغرايبة،.(اتمع احمللي

  

  :احملور الثاين  ٢-٢

  التوجيه واإلرشاد الطاليب

لقد أصبح التوجيه واإلرشاد الطاليب من أهم اخلدمات اليت أخذت املدرسة احلديثة    
قاً من اإلميان بأن فرص التعليم حق للجميع دف إجياد التالؤم على عاتقها القيام ا، انطال

والتوافق النفسي واالجتماعي والتربوي واملهين للمتعلمني، والوصول م إىل أقصى غايات 
النمو الذي يشمل االستعدادات والقدرات واملهارات وامليول واالجتاهات واملشاعر ومسات 

  .الشخصية

رسة تغيري سلوك طالا من األمناط السلبية أو العدوانية وكذلك يقع على عاتق املد
أو التخريبية أو اإلجرامية إىل األمناط اإلجيابية اليت تتسم بالطاقة واالنضباط وااللتزام واحترام 
القانون والنظام واحترام حقوق اآلخرين، ولذلك فالتوجيه واإلرشاد بقصد به مساعدة 

اتمع وظروفه، والتربية السائدة فيه، بقصد متكني هذا الطالب على التكيف وفقاً ألوضاع 
الطالب من أن يعيش حياة مستقرة يف جمتمعه وفق التربية والثقافة اليت تعارف عليها أبناء هذا 

  .اتمع

كما أن التوجيه املدرسي يشتمل على جمموع اخلدمات التربوية والنفسية واملهنية اليت 
يط ملستقبل حياته وفقاً إلمكاناته وقدراته العقلية واجلسمية تقدم للطالب ليتمكن من التخط

وميوله بأسلوب يشبع حاجاته وحيقق تصوره لذاته، ويتضمن التوجيه ذا املعىن ميادين 
متعددة كالتعليم واحلياة واألسرة والشخصية واملهنية، ويشتمل أيضاً على خدمات متعددة 

والتوافق  املهين، وقد يكون التوجيه مباشراً أو غري كتقدمي املعلومات أو اخلدمات اإلرشادية 
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مباشر، فردياً أو مجاعياً، وهو عادة يهدف إىل التكيف مع احلاضر واملستقبل مستفيداً من 
  .املاضي وخرباته

أن   processفيقصد باصطالح عملية  counseling processأما العملية اإلرشادية  
يكون هناك تتابع معروف من األحداث اليت تقع عرب الزمن، وعادة فإن العملية تشتمل على 

وعلى سبيل املثال فإن عملية النمو اليت مير ا الفرد من مولده  progressiveمراحل متتابعة 
إىل وفاته تشتمل على مراحل متتابعة ميكن وصف كل مرحلة منها على حدة، وهكذا ميكن 

أن عملية اإلرشاد هي تلك اخلطوات أو املراحل املتتابعة اليت يعمل فيها املرشد مع القول ب
املسترشد ابتداء من إحالة املسترشد إليه حىت إقفال احلالة والتحقق من الوصول إىل أهداف 

  )١٨:م١٩٩٦الشناوي،.(اإلرشاد

  :خصائص اإلرشاد

 .ومتصلة ويعين هذا أنه يشتمل على  خطوات متتابعة:اإلرشاد عملية - ١
 .ويعين هذا أن اإلرشاد يركز على تغيري السلوك: اإلرشاد ذو طابع تعليمي - ٢
 .املرشد هو املخطط للعملية اإلرشادية وهو شخص مؤهل تأهيالً متخصصاً - ٣
املسترشد شخص عادي أي أن مشكالته ليست شديدة على النحو الذي يدعو إىل  - ٤

 .تماسكةتدخل برامج أخرى مثل العالج النفسي، وأن شخصيته م
يهدف اإلرشاد إىل حتسني حياة املسترشد ومساعدته على فهم ذاته ومواقفه يف  - ٥

 .احلاضر واملستقبل واختاذ القرارات املناسبة
 .البيئة اليت يتم فيها اإلرشاد هي بيئة العالقة اإلرشادية وجهاً لوجه - ٦
يقف فيها يهتم اإلرشاد بانتقال اخلربة من مواقف اإلرشاد إىل مواقف احلياة اليت  - ٧

 .املسترشد فيما بعد
وميكن النظر أن لإلرشاد على أنه موقف تفاعلي بني مرشد متخصص ميكنه أن 

  . ويعمل على حلها) املستفيد(يتعرف على القضايا واملشكالت اليت يعرضها املسترشد
  :وبذلك فإن التفاعل الذي يتم يف اإلرشاد يشتمل على أربعة جوانب

  )مستفيد(ساعدةشخص ما يبحث عن امل:األول
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  )املرشد(شخص ما يرغب يف تقدمي املساعدة:الثاين

  )اإلرشاد(هذا املرشد مدرب وقادر على تقدمي املساعدة:الثالث

  )٢٩:م١٩٩٦الشناوي،.(وذلك يف موقف يسمح بإعطاء وتلقي املساعدة:الرابع

  

:احملور الثالث ٣-٢  

 التأخر الصباحي

املؤثرة سلباً على العملية التربوية ووجود تعد مشكلة التأخر الصباحي من املشاكل     
هذه املشكلة يعترب أحد املؤشرات اليت تدل على ضعف مستوى اجلدية والفاعلية يف العملية 
التربوية والتعليمية، لذلك يعترب التأخر الصباحي سبب من أسباب تسرب الطالب من 

قية  اليت تؤدي إىل املدرسة، وكذلك سبب من أسباب ارتكاب الكثري من املشاكل األخال
  .اجلنوح، كما أن للتأخر الصباحي األثر الكبري على حتصيل الطالب دراسياً

كما أن مشكلة تأخر الطالب يف الصباح عن مواعيد بدء الدارسة تعد من 
املشكالت املدرسية اليومية، واليت تتعامل معها معظم املدارس بصورة خاطئة، فمنهم من مينع 

درسة ومنهم من يعاقبهم والبعض اآلخر يسمح هلم بالدخول مع الطالب من دخول امل
حرمام من بعض احلصص الدراسية، يف حني يلجأ البعض اآلخر للعقاب البدين والضرب، 
وكل هذه التصرفات اخلاطئة تدفع الطالب إىل الغياب عن املدرسة أو اهلروب منها وعندئذ 

  ) ١٨٧:م٢٠٠٦غباري،(رافيصبحون صيداً سهالً لرفاق السوء وعصابات االحن

الوقائي للحد من األمر الذي يربز دور األخصائي االجتماعي املدرسي ليقوم بدوره 
تأخر الطالب عن الصف الصباحي، عن طريق تكثيف اللقاءات الفردية واجلماعية مع 
الطالب وأولياء أمورهم، لتعريفهم باألنظمة والتعليمات املدرسية، وبيان أمهية االلتزام ا، 

ل يقوم وكي، وذلك بعد أن واإلذاعة الصباحية أمهية التمارينبوتذكري الطالب املتأخرين 
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د املرشد الطاليب يزويقوم بت ،املدرسة مبتابعة الطالب املتأخرين وتسجيل تأخرهم وأسبابه
  .التأخر الصباحي املتكرر منهم الطالب بتقرير عن

بدراسة حاالت  بعد ذلك يبدأ األخصائي االجتماعي أو من يسمى املرشد الطاليب
ث حالة تأخر صباحي، استمارة حب بدون عذر وذلك باستخدام همتأخراملتكرر  الطالب

اجلوانب النفسية واالجتماعية والتعليمية، أو من خالل جزء احلاالت على  ملتحبيث تش
  .الفردية اخلاصة يف سجل الرعاية الفردية للطالب

أهداف وطموحات الطالب املتأخر، والعمل على  ببحثيقوم املرشد الطاليب كما  
تنمية الدافعية للتعليم والتحصيل وإبراز نواحي القوة فيه واكتشاف أفكاره اخلاطئة عن 

مث السعي حنو تعديلها وتبصريه كذلك مبا قد يترتب على تأخره من  ،التمارين الصباحية
تنظيم الوقت، : مثل تعليمه عادات دراسية جيدة، احلرص على و ،مشكالت مستقبلية

  )٢٠٠٩،الغامدي.(احترام النظام، احلرص على النوم واالستيقاظ املبكر

  :أسباب التأخر الصباحي

ميكن أن نرجع أسباب التأخر الصباحي إىل عدة عوامل وأسباب سوف نقتصر على 
  :بعض منها 

 .السهر وعدم النوم املبكر - ١
 .عدم متابعة ويل أمر الطالب وانشغاله - ٢
 .املدرسة عن املرتلبعد  - ٣
 .عدم وجود وسيلة مواصالت أو تعطل السيارة أو االزدحام الشديد يف الطرقات - ٤
 .رفقاء السوء الذين يرافقون الطالب - ٥
 .والد الطالب قد يكون هو السبب يف تأخر الطالب وذلك لتوصيل بعض األبناء - ٦
 .كثرة الواجبات املرتلية امللقاة على الطالب من قبل األهل - ٧
 .طالب نفسه وضعف دافعيته للدراسةإمهال ال - ٨
 .عدم االهتمام من قبل الطالب باحلضور مبكراً إىل املدرسة - ٩
 .تكليف أولياء أمور الطالب أبنائهم يف توصيل إخوام وأخوام للمدارس -١٠
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 .حماولة اهلروب من التمارين الصباحية حيث يعتربها البعض أا مملة وال فائدة منها -١١

  :متكرري التأخر صباحاًطريقة التعامل مع طالب 

 .يتم حصر الطالب متكرري التأخر صباحاً - ١
توضيح أمهية التمارين الصباحية وذلك من خالل اإلذاعة املدرسية وتوزيع نشرات  - ٢

  .توضح أمهية احلضور للمدرسة مبكراً
حث الطالب وإرشادهم بأمهية النوم املبكر، وحثهم على احلضور إىل املدرسة  - ٣

  .مبكراً
 .اإلدارية واملدرسني يف وقت مبكر ليكونوا قدوة حسنة للطالبتواجد اهليئة  - ٤
استدعاء أولياء أمور الطالب متكرري التأخر الصباحي، وذلك ملعرفة أسباب ذلك،  - ٥

والتوصل إىل عالج جيد وإقناعهم بأمهية التمارين الصباحية واحلضور إىل املدرسة 
 .مبكراً 

على  احلضور قبل بداية التمارين حث الطالب على احلضور إىل املدرسة وتشجيعهم  - ٦
 .الصباحية

 .تسجيل الطالب يف سجل احلاالت الفردية ملتكرري التأخر الصباحي ومتابعتهم  - ٧
 .حث مجاعة التوجيه واإلرشاد لنشر الوعي بني الطالب بعدم التأخر الصباحي - ٨
يعقد املرشد الطاليب اجتماعاً مع الطالب متكرري التأخر صباحاً وذلك ملعرفة  - ٩

اب تأخرهم وحلثهم وتشجيعهم على عدم التأخر وعالج مشكالم اليت يعانون أسب
 )١٥١:م٢٠٠٢السويلم،. (منها 

  :األساليب اخلاطئة اليت متارس يف التعامل مع مشكلة التأخر الصباحي

 .استخدام العقاب البدين - ١
 .توقيف الطالب - ٢
 .حرمان الطالب من الدخول للفصل - ٣
 .السخرية واالستهزاء بالطالب - ٤
 .عدم مسائلة الطالب عن أسباب تأخره - ٥
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 .عدم إبالغ ويل األمر - ٦
 .عدم حماولة التعرف على األسباب - ٧
استخدام عالج موحد جلميع الطالب املتأخرين ألن ذلك يظهره بصورة املعاقب يف  - ٨

 .نظرهم
 .اإلمهال يف متابعة املتأخرين صباحياً  - ٩
 .ة متكرري التأخر لألخصائي لدراسة حاالمعدم إحال -١٠
 .تكليف األخصائي بتسجيل املتأخرين يومياً  -١١
عدم تصنيف الطالب املتأخرين إىل كثريي التأخر وقليلي التأخر وألول  -١٢

 )٢٥٣:هـ١٤٢٨العتييب،اجلهين،.(مرة
ومن املؤكد بأن هناك عوامل مؤثرة يف النظام املدرسي يكون هلا دور يف بعض 

  :من هذه العوامل ما يلياملشاكل املدرسية واليت منها تأخر الطالب الصباحي و
 .اإلدارة املدرسية واملدرسون - ١
 .ا املدرسة البيئة اليت تقع - ٢
 .اجتاه أولياء األمور وجمالس اآلباء واملعلمني - ٣
 .األوضاع االقتصادية واالجتماعية لطالب املدرسة وتقاليد املدرسة - ٤
 .العالقات اإلنسانية بني مدير املدرسة واملدرسني والطالب - ٥
 .لتدريس املتبعةاملناهج وطرق ا - ٦
 .األنشطة املدرسية ونوعيتها - ٧
 .اإلمكانيات املادية والبشرية باملدرسة - ٨
 .التوجيه واإلرشاد باملدرسة - ٩
 .التنظيم املدرسي -١٠
 .التقومي واالمتحانات الطالبية -١١
 .اخلدمات الترفيهية والصحية واالجتماعية املقدمة للطالب -١٢
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:احملور الرابع ٤-٢  

 منوذج التركيز على املهام

يعترب منوذج التركيز على املهام أحد أشكال املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية    
النابعة من اخلربات امليدانية املتراكمة لألخصائيني االجتماعيني يف العديد من جماالت 

ولورا ابستني  Raidاملمارسة، ويرجع الفضل يف ظهور هذا النموذج لكل من وليم ريد
Laura Epstein اما بوضع مشروع التركيز على املهام الذي صمم يف األصل اللذان ق

  ) ٢٥١:م٢٠٠٥سليمان،وآخرون،.(الختبار وتطوير منوذجا للتدخل التجرييب

فرغم أن بداياته   ةكما أنه يعترب أحد املداخل الرئيسية للخدمة االجتماعية اإلكلينيكي
يد من جماالت املمارسة ترجع إىل منتصف الستينات من هذا القرن، إال أنه طبق يف العد

املهنية للخدمة االجتماعية، حيث استخدمه األخصائيون االجتماعيون يف جمال رعاية الطفل، 
وجمال اخلدمة االجتماعية املدرسية، وجمال األحداث، وكذلك يف اال الصناعي، وقد شاع 

ية، وجمال استخدام هذا املدخل يف العالج األسري، وكذلك استخدم يف جمال الصحة العقل
  ) ٧٥:م٢٠٠٣منصور،.(املسنني

  :يف التدخل خطوات )١٤:م٢٠٠٧،نيازي( ويلخص        

  .العميل تواجه اليت املشكالت أو املشكلة حتديد - ١

  .املشكلة حلل واألنشطة املهام من جمموعة حتديد - ٢

  . عليه االتفاق مت نشاط أو مهمة كل إلجناز زمنية فترة على االتفاق - ٣

  . املهام لتنفيذ الدافع إجياد - ٤

  .للمهام تنفيذه أثناء العميل تواجه اليت والصعوبات املشكالت وحل حتليل - ٥

 إجناز على العميل مبساعدة االجتماعي األخصائي قيام أمهية على" نيازي" يؤكد كما
 التطمني أمهها من ومتنوعة خمتلفة أساليب استخدام خالل من عليها املتفق املهام

reassurance والتشجيع encouragement والتوجيه guidance والتدريب coaching.  
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 منها وبتوجيه للنموذج النظرية اجلوانب على واعتماداً التعريفات هذه خالل ومن
 وتوضيحها اخلاصة مشكالته حتديد يف العميل مبساعدة املمارس االجتماعي األخصائي يقوم
 social contract االجتماعي العقد بناء عملية تبدأ مث التغيري، إىل حتتاج أوضاع شكل على
 املشكالت بشأن والعميل االجتماعي األخصائي بني واضحا اتفاقا يتضمن أن ينبغي الذي
 يقترح اليت اخلدمات وطبيعة العمل، ومدة التدخل عملية وأهداف العميل، تواجه اليت

 حلل ا القيام املطلوب واملهام األفعال حتديد حنو يقود أن ينبغي املشكلة حتليل وأن تقدميها،
  .التطبيق عملية تواجه أن ميكن اليت والصعوبات املهام هذه يوجه أن ميكن وما املشكلة،

 االجتماعي األخصائي جانب من االلتزام على كبرية وبدرجة تعتمد التغيري عملية إن       
 أو داخل تنفذ اليت واملهام األعمال تلك فقط ليس عليها االتفاق مت اليت املهام بتنفيذ والعميل

  .اجللسات خارج تنفيذها املطلوب واملهام بل املقابلة، أثناء

 والتخطيط واألنشطة، املهام اختيار يف العميل مبساعدة االجتماعي األخصائي ويقوم
 املهام تنفيذ يف العميل مساعدة األخصائي على ينبغي كما. ا للقيام الدافع وإجياد لتنفيذها،
 والتزويد والتدريب التمرين أساليب استخدام األمر تطلب وإن الصحيح بالشكل واألنشطة

 باإلضافة هذا الالزمة، والتعليمات واخلربات feedback االسترجاعية والتغذية باملعلومات
 ومساعدته التنفيذ، عملية تعوق أن ميكن اليت الصعوبات مواجهة كيفية حنو توجيهه إىل

  .مهمة كل بعد التغيري درجة وحتديد األداء وتقومي اإلجنازات ملراجعة

 بل فقط، العميل على يقتصر ال االجتماعي األخصائي تدخل فإن للنموذج فقاًوو
 ،)األمر لزم إن( االجتماعية client’s social systems العميل أنظمة يشمل أن ينبغي

 صلة هلم من أو بالعميل احمليطني( اآلخرين مساعدة يف التدخل من النوع هذا ويتمثل
 واملعونة والتشجيع الدعم وتوفري العميل موقف لتفهم) واألصدقاء األسرة كأفراد باملشكلة
 كيفية وتعليمهم توجيههم إىل باإلضافة هذا ،social support االجتماعية واملساندة واملوارد
  .منه املطلوبة املهام تنفيذ يف العميل مساعدة

 therapeutic relationship العالجية العالقة أمهية على )١٩٨٦(Reid ويؤكد
 وتعزيز العميل دوافع وإثارة توجيه يف بالغ وأثر قيمة ذات العالقة هذه أن إىل يشري حيث
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 األخصائي بتقبل العميل تشعر أنغي ينب العالقة هذه أن الباحث ويبني املشكلة، حل عمليات
  .لشخصيته وتفهمه وتقديره واحترامه له االجتماعي

 والعميل االجتماعي األخصائي بني العالجية العالقة أن فريى )١٩٧١( Truaxأما
  .genuineness واألصالة warmth والدفء empathy بالتعاطف تتميز أن ينبغي

 التوقعات" يسميه العالجية العالقة يف هام عنصر إىل )١٩٧٧(Perlmanشريت وأخريا
expectations "العميل من يتوقعه ما بتوضيح االجتماعي األخصائي قيام بذلك ويقصد 

 وتنفيذ عليه االتفاق مت مبا االلتزام العميل من واملتوقع. التوقعات ذه تذكريه يف واالستمرار
 هذه أن على الباحث يؤكد كما وإمكانياته، قدراته حدود يف منه املطلوبة واملهام األعمال
  .دوافعه من وتقوي العميل استجابات تفعيل يف تساعد التوقعات

  التدخل عملية

 على يركز الذي العالج فإن االجتماعية اخلدمة يف املمارسة نظريات من كغريها
 عملية جناح يف البالغ وأثرها العالجية أو املهنية العالقة أمهية يغفل ال حمددة مهام إجناز

 عملية أهداف حتقيق خالله من ميكن الذي اجلسر مبثابة العالجية العالقة تعترب حيث التدخل،
 التقبل على املبنية والعميل االجتماعي األخصائي بني املتميزة العالقة هذه ،والعالج املساعدة

acceptance، والتقدير واالحترام respect، والثقة confidence، العمل وسرية 
confidentiality، التنفيس أو التعبري( واملشاعر الرأي عن التعبري وحق ventilation (وحق 

 واملشاركة واملعونة support واملساندة الدعم وتوفري ،self-determination املصري تقرير
 على تعمل ،nonjudgmental األحكام إصدار يف التسرع وعدم ،empathy الوجدانية

  ). ٢٠٠١ نيازي،( املساعدة عملية أهداف وحتقيق للعمل املالئم اجلو توفري

 تبىن العالجية أو املهنية العالقة أن على) ١٩٨٦(Schram & Mandellوتؤكد
 واألفكار املشاعر وعكس الفاعلة، واملالحظة active listening الواعي االستماع بواسطة

reflection of thoughts and feelings ، املشاعر عن احلر التعبري عمليات وتشجيع 
 بطريقة paraphrasing صياغتها إعادة أو صياغتها يف واملساعدة واألفكار واالنفعاالت

 األسئلة وتوجيه اهلدف، حنو التفاعل عمليات وتوجيه body اجلسد لغة واستخدام صحيحة،
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 باإلضافة هذا والربامج، واخلدمات واملوارد احللول عن البحث يف تساعد اليت األفكار وطرح
 اآلخرين مشورة وطلب وخرباته قدراته حلدود االجتماعي األخصائي إدراك أمهية إىل

    .حدودها وتوضيح التامة بالسرية وااللتزام احلاجة، وقت ومساعدم

 من موعة االجتماعي األخصائي استخدام أمهية على فيؤكد) ١٩٨٦،Reid(أما
  :أمهها من التدخل مراحل مجيع خالل املهنية األساليب

  .encouragement التشجيع  - ١

  .advice giving النصح توجيه  - ٢

  .role playing األدوار لعب  - ٣

  .analysis التحليل  - ٤

 عملية أن إىل) ٢٠٠١(نيازي يشري التدخل، عملية خطوات عن احلديث جمال ويف
 من جمموعة على يعتمد حمددة مهام إجناز على يركز الذي النموذج باستخدام التدخل

 يف اخلطوات هذه خلص وقد والعميل االجتماعي األخصائي بني التعاونية واألنشطة اخلطوات
  :التايل

  .العميل تواجه اليت املشكالت أو املشكلة حتديد  - ١

  .املشكلة حلل املقترحة واملهام األنشطة حتديد  - ٢

  .نشاط أو مهمة كل إلجناز الالزمة الزمنية املدة على االتفاق  - ٣

  .عليها املتفق املهام لتنفيذ الدافع إجياد  - ٤

  .املهام تنفيذ أثناء العميل تواجه اليت الصعوبات وحل حتليل  - ٥

 املشتركة واجلهود املتبادل التعاون على التدخل عملية تركيز أمهية على أكد كما
  .والعميل االجتماعي األخصائي من لكل
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 الذي للنموذج التدخل عملية خطوات تلخيص ميكن طرحه سبق ما خالل ومن
  :التايل يف حمددة مهام إجناز على يركز

  .املشكلة وحتديد املوقف دراسة  - ١

  .التعاقد  - ٢

  .املهام لتحديد التخطيط  - ٣

  .عليه واحملافظة الدافع إجياد     - ٤

  .واملعوقات بالصعوبات التنبؤ  - ٥

  .اخلطة تنفيذ  - ٦

  .التنفيذ عملية متابعة  - ٧

  .التدخل عملية إاء  - ٨

  

  الدراسات السابقة٥- ٢
  :متهيد

يف املدارس من املشاكل اليت مل تأخذ نصيبها من تعترب مشكلة التأخر الصباحي 
البحث والدراسة يف اخلدمة االجتماعية املدرسية أسوة باملشاكل األخرى كالتأخر الدراسي 
والغياب وغريه، فبالرغم من انتشار هذه املشكلة وتشعبها وتبعاا الكثرية إال أن الباحث مل 

تناولت مشكلة التأخر الصباحي بشكل  جيد أي دراسة يف اخلدمة االجتماعية املدرسية
  .مستقل

لذا فإننا ال جند سوى بعض االجتهادات يف امليدان التربوي من قبل بعض املرشدين 
الطالبيني حماولة منهم لوضع حد النتشار هذه الظاهرة، والقضاء عليها  إمياناً منهم خبطرها 
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النظامية املعتمدة من قبل وزارة وتبعاا املؤثرة سلباً على الطالب، مع تطبيق اإلجراءات 
التربية والتعليم جتاه هذه املشكلة، كما أطلع الباحث على جمموعة من الدراسات التربوية 

  :اليت حاولت دراسة وتقصي هذه املشكلة واليت سيتم عرضها على النحو التايل 

  

  :دراسات يف التأخر الصباحي١-٥-٢
هدفت لتطبيق  برنامج إرشـاد   دراسة) هـ١٤٢٠(أجرى كل من املطوع و فتوح

، حيث حاولت هذه الدراسة  التعـرف علـى  أثـر    مجعي خلفض سلوك التأخر الصباحي
اإلرشاد العقالين يف خفض سلوك التأخر الصباحي واحلد من ظاهرة التـأخر الصـباحي،   
وكذلك تدريب املرشدين على تطبيق نظرية اإلرشاد العقالين االنفعايل السلوكي، باإلضافة 

تبصري الطالب باألسـباب الكامنـة وراء سـلوك     جمموعة من األهداف اإلجرائية وهي إىل
الوقوف على مدى فاعلية وأخرياً  ، و حماولة خفضه ،تناول سلوك التأخر الصباحيو ،التأخر

جلسات الربنامج اإلرشادي يف خفض حدة سلوك التأخر الصباحي لدى طالب املدارس يف 
  .املنطقة الشرقية

ـ   أتت  وقد أخرين نتائج الدراسة إجيابية حيث حتسنت نسبة حضـور الطـالب املت
تبني أثر اإلرشاد العقالين االنفعايل السلوكي املنطلـق مـن   صباحياً  بعد تطبيق الربنامج،  و

يف خفض سلوك التأخر الصباحي لدى الطالب ، حيث بلغـت نسـبة    Elesس نظرية الي
طالباً، أيضـا   ٩١الربنامج و حتسن منهم  طالباً استفادوا من ١٠٢مبعىن أن % ٨٩التحسن

غـري  ( ساهم هذا الربنامج اإلرشادي بشكل كبري يف مواجهة أفكار الطالب غري املنطقيـة  
ومن خالل ذلك أمكن للمرشد أن يعيد البنية املعرفيـة   ، و كذا حواراته الذاتية) العقالنية 

التفكري املنطقي واملفاهيم وكذلك إمداده بأسس  للطالب وأن حيسن من تصور الذات لديه،
  .العقالنية

أكسـب  الذي اعتمدت عليه دراسة املطوع وفتـوح  كما أن  الربنامج اإلرشادي  
الطالب تقدير قيمة الوقت وحتمل املسؤولية، إضافة إىل أن املستوى الدراسـي ومشـاركة   

  .الطالب داخل الفصل وحل الواجبات املرتلية كلها قد حتسنت كذلك
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ائج اليت حتققت أن املرشد الطاليب نال التدريب على تطبيق بعـض  من ضمن النتو 
وأكتسب بعض اخلربات املعرفية والسلوكية وقويت عالقته اإلرشادية مع  ،الربامج اإلرشادية

حتقـق   كمـا وبرز دوره إلدارة املدرسة واملعلمني من خالل جناح هذا الربنامج،  ،الطالب
ـ   للمرشد الطاليب تدريبه على كيفية إدا ه رة جلسات اإلرشاد اجلمعي مـن خـالل تطبيق

  .للربنامج

حملاولة البحث عن أسباب مشكلة التأخر الصـباحي  ) هـ١٤٢٠(فيما ذهب الفواز
طالب من متكرري التأخر الصباحي لبحث ) ٥٠(وذلك من خالل الدراسة اليت طبقت على

ـ ٥٤أسباب التأخر الصباحي ودوافعه لديهم،  حيث توصل الباحـث إىل أن   ن عينـة  ٪ م
٪ منـهم حيضـرون للمدرسـة    ٢٤الدراسة حيضرون للمدرسة مشياً على األقـدام، وأن  

كجماعات وهذا يعترب مؤشر إىل أن لألصدقاء دور يف مشكلة التأخر الصباحي ودافع لـه،  
  .٪ من أفراد العينة يقومون حبل واجبام قبل احلضور للمدرسة١٢كما تبني أن  

فقد قام بدراسة شاملة لعدد من املشاكل اليت تواجه ) هـ١٤٢١(أما الدوسري
الطالب داخل املدارس حيث مشلت دراسته مخس إدارات تعليمية يف اململكة، ومتت مناقشة 
نتائج هذه الدراسة يف االجتماع مع معايل وزير املعارف ومدراء التعليم، و تطرق الدوسري 

التأخر و الدراسي، والتأخر الغياب،: اكل سلوكية هييف هذه الدراسة إىل عشر  مش
 والكتابة والتدخني، والكذب، والسرقة، العدواين، والسلوك الواجبات، وإمهال ،الصباحي

  .الشعر اتوقص اجلدران، على

وقد توصلت دراسة الدوسري إىل أن مشكلة التأخر الصباحي كانت من املشاكل 
وأن هناك ارتباط بني مشكلة التأخر الصباحي  اخلمس األكثر انتشاراً بني الطالب،

 هذه من نسبة أي ارتفاعة األخرى، األمر الذي يفسر أن التحصيلي أو ةالتعليمي واملشكالت 
، كما عرض الدوسري يف دراسته نسب انتشار األخرى النسب الرتفاع يؤدي املشكالت

اسة حيث كانت النسب مشكلة التأخر الصباحي يف إدارات التعليم اليت طبق عليها الدر
متفاوتة واتضح أن إدارة تعليم جده هي أعلى نسب يف التأخر الصباحي تلتها املنطقة الشرقية 

  .مث الرياض مث عسري وأخرياً املدينة املنورة
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  :دراسات يف منوذج التركيز على املهام  ٢-٥-٢
اـال  أكدت العديد من الدراسات فعالية منوذج التركيز على املهـام يف      

بدراسة جتريبية مقارنة بني االجتـاهني التقليـدي   ) م١٩٩٢(املدرسي، فقد قام شكري
والتركيز على املهام يف خدمة الفرد ملواجهة مشكلة التأخر الدراسي، وأثبتـت نتـائج   
الدراسة أن أسلوب التركيز على املهام يف خدمة الفرد حقق نتائج أكثر فعالية وبأقل عدد 

قل زمن مقارنة باألسلوب التقليدي يف خدمة الفرد يف مواجهة مشـكلة  من املقابالت وبأ
  .التأخر الدراسي

بدراسة استهدفت اختبار فعالية التدخل ) م١٩٩٣(قام بايل دميبس وسينتهيا آين قد و  
املدرسـي   باملهين للخدمة االجتماعية لتطوير منوذج جديد حلل مشكلة الفشل أو التسر

لى املهام، وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود حتسن ملحـوظ  باستخدام منوذج التركيز ع
للمجموعة التجريبية الذين مت التدخل معهم باستخدام منوذج العالج بالتركيز على املهام 
لكل من درجة املواظبة وحتسن املستوى التعليمي والسلوك داخل الفصل املدرسي علـى  

  )٦١٠:م٢٠٠٧،هللادبع يف.(لضابطةثالثي أكثر من اموعة امقياس األداء املدرسي ال

بدراسة عن معوقات ممارسة مدخل التركيز على املهـام  ) م٢٠٠٠(حنانكما قامت 
باال املدرسي، واستخدمت الباحثة الدراسة الوصفية واعتمدت على منـهج املسـح   
االجتماعي بطريقة العينة، حيث طبقت الدراسة على عينة من املـدارس التابعـة إلدارة   

أخصـائي اجتمـاعي مت   ) ١٣٧(، وقد بلغ إطار املعاينـة عـدد  مبصر تعليميةاملعادي ال
مفردة مت اختيارهم عشوائياً، وتوصـلت  ) ٦٩(٪من العدد اإلمجايل هلم وبلغت٥٠اختيار

وجود نسبة كبرية من األخصـائيني االجتمـاعيني   :الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها
يستخدموا مدخل التركيز على املهام يف ممارسـام  ٪مل ٨٨,٤العاملني باال املدرسي 

٪ ليس لديهم خلفية ترتبط ٨٥,٥ املهنية لطريقة خدمة الفرد، وأن غالية املبحوثني بنسبة
٪مل يتلقوا تدريباً عمليـاً علـى   ١٠٠مبدخل التركيز على املهام، وأن املبحوثني و بنسبة

    .تطبيق مدخل التركيز على املهام
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 علـى  قـائم  مقترح برنامج فعاليةفقد كانت بعنوان ) م٢٠٠٦(أما دراسة شيماء 
 املرحلة طالب لدى اإلجنليزية باللغة التحدث مهارات تنمية يف املهام على املرتكز التدريس
 ضـوء  يف التواصلية املهام طبيق، حيث هدفت الباحثة من خالل هذه الدراسة إىل تالثانوية
 تنميـة  يف فاعليته على للوقوف الثانوي األول الصف طالب من عينة على املعريف املدخل

، حيث تبني يف اية الدراسة فعالية الربنامج املقترح وحتقق فرض لديهم التحدث مهارات
الدراسة الرئيسي مما يدل على فعالية منوذج التركيز على املهام يف إكساب الطالب مهارات 

  .التحدث باللغة اإلجنليزية

واليت قام ا لدراسة فعالية برنامج تدريب األخصائيني ) م٢٠٠٧(عبداهللاأما دراسة  
االجتماعيني العاملني يف اال املدرسي يف تطبيق منوذج التركيز على املهام يف خدمة الفرد 
مع احلاالت الفردية لطالب املدارس، حيث أكدت نتائج هذه الدراسة صـحة فـروض   

اختبار فعالية الربنامج التدرييب الذي الدراسة ، كما أوضحت نتائج البحث اليت استهدفت 
أعده وصممه الباحث يف زيادة النمو املعريف لألخصائيني االجتماعيني يف مجيع مـتغريات  
البحث، ولعل نتائج الدراسة تؤكد على ضرورة وأمهية إقامة بـرامج تدريبيـة متعـددة    

رفع مستوى أدائهـم   لألخصائيني االجتماعيني العاملني يف اال املدرسي واليت تساهم يف
  .املهين مع مجيع احلاالت اليت يتعاملون معها

ومن الدراسات اليت تطرقت إىل منوذج التركيز على املهام يف جماالت أخرى غري      
استخدام منوذج التركيـز علـى   "واليت كان عنواا ) م٢٠٠٨(اال املدرسي دراسة عزام

واليت افترضت وجود عالقة إجيابيـة ذات   "الشوارعاملهام لتنمية القيم االجتماعية ألطفال 
داللة إحصائية بني استخدام منوذج التركيز على املهام يف خدمة الفـرد وتنميـة القـيم    

  .االجتماعية ألطفال الشوارع 

كما هدفت الدراسة إىل تنمية القيم االجتماعية لعينة من أطفال الشوارع مـن  
ملسئولية وتتحقق هذه األهداف من خالل التعـرف  خالل تنمية قيمة األمانة والتعاون وا

على أمناط السلوك الالقيمي اليت يعاين منها هؤالء األطفال والـيت حتـول دون التوافـق    
النفسي والتكيف االجتماعي وتدفعهم إىل االحنراف وبناء مهام دف إىل إجياد نوع من 
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به من أمناط سـلوكية غـري   االستبصار لدى األطفال لتحقيق اإلدراك الذايت ملا يقومون 
مالئمة واليت تتضارب مع القيم االجتماعية واألخالقية وخاصة أمناط السـلوك املرتبطـة   

وبعد تطبيق الربنامج املعد توصلت الدراسة إىل صـحة  .بقيمة األمانة والتعاون واملسئولية
لتجريبيـة  فرضها الرئيسي وهذا ما أشارت إليه نتائج القياس البعدي حلاالت اموعتني ا

  .والضابطة بالنسبة للمقياس ككل

ممارسة منوذج التركيز علـى  "واليت كانت بعنوان )م٢٠٠٨(كذلك دراسة بيومي        
واليت هدفت إىل  "املهام يف خدمة الفرد لتنمية املسئولية االجتماعية لدى األطفال املتسولني

نمية املسئولية االجتماعية لدى اختبار ممارسة منوذج التركيز على املهام يف خدمة الفرد لت
األطفال املتسولني، وإثراء اجلانب التطبيقي للخدمة االجتماعية بصفة عامة وخدمة الفرد 
بصفة خاصة للتعامل مع مشكالت األطفال املتسولني، وكـذلك مسـاعدة األطفـال    
املتسولني على تنمية املسئولية االجتماعية يف مؤسسـات رعايـة األطفـال املعرضـني     

  .حنرافلال

كما وضعت فرض رئيس للدراسة وهو أنه توجد عالقة إجيابية دالة إحصائياً بني 
ممارسة منوذج التركيز على املهام يف خدمة الفرد وتنمية املسئولية االجتماعيـة لـدى   
األطفال املتسولني وبعد تطبيق برنامج التدخل املهين  أوضحت نتائج الدراسة وجـود  

معنوية يف القياسات القبلية البعدية وأثبتت نتائج الدراسـة   فروق إحصائية  ذات داللة
  . صحة الفرض الرئيسي للدراسة

  موقف الدراسة من الدراسات السابقة ٦-٢
بعد االطالع على جمموعة الدراسات السابقة أتضح للباحث قلة الدراسات الـيت  

الكافية من قبـل   فلم جتد االهتمام والدراسة ،مشكلة التأخر الصباحي رغم أمهيتها حبثت
الباحثني، وتبني أن أغلب الكتابات حول هذا املوضوع تعترب اجتهادات شخصية من قبل 

األحباث املتخصصـة يف   تيف حني غاب ،بعض املرشدين الطالبيني أو املشرفني التربويني
اخلدمة االجتماعية املدرسية، لكن هذا ال ينفي وجود بعض اجلهود اجليدة واليت أسهمت 

حلول مؤقتة لعالج مشكلة التأخر الصباحي لدى الطالب كدراسـة املطـوع    يف وضع
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 ،وفتوح اليت اعتمدت على تطبيق برنامج إرشاد مجعي لعالج مشكلة التأخر الصـباحي 
وقد اعتمد الباحثان يف تلك الدراسة على تطبيق نظرية العالج العقالين أللـربت إلـيس   

سلوك التأخر الصباحي، وكذلك دراسـة  حيث أتضح أثر هذا الربنامج الكبري يف خفض 
الفواز واليت ذهبت إىل حتديد أسباب التأخر وبأا عملية مشتركة بني الطالب واملدرسـة  

حت أن نسب التأخر الصباحي مرتفعـة وبشـكل   واألسرة، ودراسة الدوسري اليت وض
د مـن  ملحوظ يف مدارس التعليم العام، فيأمل الباحث أن تكون هذه الدراسة دافع ملزي

  .الدراسات والبحوث العلمية اليت تقدم احللول املناسبة لعالج هذه املشكلة

أما فيما يتعلق بنموذج التدخل املستخدم يف هذه الدراسة وهو منوذج التركيـز  
والذي يعترب أحد النماذج احلديثة يف اخلدمة االجتماعية واليت تعتمـد علـى    ،على املهام

موعة من الدراسات املطبقة عليه فقد أثبتت الدراسات العالج القصري، وبعد استعراض جم
السابقة جناح هذا النموذج، فهو مناسب لتعديل السلوك وإكساب توجهـات جديـدة   

وهذا سيساعد الباحث كـثرياً يف  كالقيم والعادات احلميدة، وتعديل األفكار اخلاطئة،  
لصباحي لديهم العديد ، حيث أن الطالب الذين يعانون من مشكلة التأخر ادراسةالهذه 

من املشاكل السلوكية وأحياناً تكون مشاكلهم بسيطة لكنها مل جتد األسلوب املناسـب  
  .لعالجها والتعامل معها

يف برنامج التدخل املهين فيها على منوذج الباحث ولعل هذه الدراسة اليت اعتمد  
 ،جديدة يف التطبيقات املسـتخدمة هلـذا النمـوذج    لتركيز على املهام ستكون إضافةا

باإلضافة إىل تعريف العاملني يف اال املدرسي من مرشدين طالبيني ذا النموذج وسبل 
واإلسهام يف عالج مشكلة التـأخر   ،تطبيقه داخل املدارس مع املشاكل التربوية املتعددة

  .الصباحي 

الباحث إىل أمهية هذه الدراسة من ومن خالل عرض الدراسات السابقة يتوصل 
  :خالل 

عدم تطرق الدراسات السابقة إىل تقدمي برنامج عالجي متكامل يشـمل   - ١
، وهو )األسرة،الطالب،املدرسة، األصدقاء(مجيع العوامل املرتبطة باملشكلة 
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ما حرص الباحث على تطبيقه يف هذه الدراسة من خالل عمـل بعـض   
ه ممن هلم ارتباط مباشر مبشكلة التـأخر  املهام اخلاصة بالطالب ومبن حول

 .الصباحي
االستفادة من الدراسات السابقة يف تصميم مقياس الدراسـة وبرنـامج    - ٢

 .التدخل 
التعرف بشكل أكرب على مشكلة التأخر الصباحي وأسباا وبعض احللول  - ٣

 .اليت طبقت لعالجها
 .لسابقةاالستفادة من التوصيات والنتائج اليت توصلت إليها الدراسات ا - ٤
اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف أمهية موضـوع التـأخر    - ٥

الصباحي وضرورة التركيز عليه والبحث عن السبل املناسبة لعالج هـذه  
 .املشكلة

استخدام منوذج التركيز على املهام كأحد النماذج العالجية يف اخلدمـة   - ٦
 .االجتماعية

السابقة واليت تطرقـت ملشـكلة   اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات  - ٧
التأخر الصباحي، بأن  الدراسة احلالية تركز على أربعة أبعـاد واملتعلقـة   

  ).األسرة،املدرسة،األصدقاء،الطالب نفسه(مبشكلة التأخر الصباحي
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  الفصل الثالث
  إجراءات الدراسة املنهجية

  .منهج الدراسة١ - ٣

  .جمتمع الدراسة  ٢- ٣

  .عينة الدراسة ٣- ٣

  .أداة الدراسة ٤- ٣

  .صدق وثبات أداة الدراسة ٥- ٣

  .أساليب املعاجلة اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة ٦- ٣

  .توصيف الربنامج ٧- ٣

  .أهداف الربنامج ٨- ٣

  .معايري تصميم الربنامج ٩- ٣

  .األسس النظرية اليت يعتمد عليها الربنامج ١٠- ٣

  .حتكيم الربنامج ١١- ٣

  .تطبيق الربنامج ١٢- ٣

  .اجللسات ١٣- ٣
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منهج الدراسة١-٣  
إىل الطريقة اليت يتبعها الباحث لدراسة مشكلة من املشاكل، أو  "منهج"يشري مفهوم    

مبعىن آخر فإنه يشري إىل أسلوب التفكري املنظم والكيفية اليت يصل ا الباحث إىل 
التجرييب وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج  شبه ) ١٣٧:م٢٠٠٧القرين،(أهدافه

ومتغري تابع ) منوذج التركيز على املهام( الذي استهدف العالقة بني متغريين، متغري مستقل
  .)مشكلة التأخر الصباحي(وهو

هذه الدراسة على أساس تصميم برنامج عالجي باستخدام منوذج  إعدادمت فقد لذا   
لشكل التايل يبني التركيز على املهام لعالج مشكلة التأخر الصباحي، وللتوضيح أكثر فا

  :التصميم التجرييب الذي اتبعه الباحث يف هذه الدراسة
  

  )١(جدول رقم

  توضيح التصميم املتبع يف الدراسة

  اختبار بعدي  متغري مستقل  اختبار قبلي  اموعة  اختيار العينة
  ٢خ  ×  ١خ  ت  ع
  ٢خ  صفر  ١خ  ض  ع

  

  :ولتوضيح الرموز يف هذا اجلدول بالتايل

  .اموعة التجريبية:ت      .العينة اريعشوائية اخت:ع

  .اموعة الضابطة: ض        .اختبار قبلي: ١خ

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

  .اختبار بعدي:٢خ
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  :على النحو التايلوهي ثالث مراحل  يف هذه الدراسة هناك كون ست وعليه
حيث يتحقق ) والتجريبيةالضابطة (مرحلة القياس القبلي وتكون للمجموعتني - ١

 .للباحث من هذا القياس حتديد خط قاعدي لكال اموعتني
مرحلة التدخل العالجي بتطبيق برنامج التدخل املعد من قبل الباحث ويكون هذا   - ٢

 .التدخل خاص باموعة التجريبية فقط
 مرحلة القياس البعدي وتتم هذه املرحلة بعد اية الربنامج مباشرة وتطبق هذه - ٣

  ).الضابطة والتجريبية(املرحلة على كال اموعتني
  جمتمع الدراسة٢-٣

تعترب حيث مدرسة التومي املتوسطة بسدير،  على عينة من طالبمت تطبيق الدراسة   
إضافة إىل عمل الباحث يف  ،هذه املدرسة كبقية املدارس تعاين من مشكلة التأخر الصباحي

هذه املدرسة، لذا سيكون املكان مناسباً لتطبيق هذه الدراسة، هذا وقد مت اختيار مجيع 
الطالب املسجلني ضمن سجالت التأخر الصباحي باملدرسة كمجتمع للدراسة، حبيث 
تكون الفرصة متاحة هلم للدخول يف هذه الدراسة بعد تطبيق شروط اختيار العينة اليت 

من الذين سبق هلم التأخر الصباحي  اًطالب) ٣٨(ددها الباحث، وقد ضمت هذه القائمةح
  .طالب) ٥٢(منذ بدء الفصل الدراسي الثاين، من بني طالب املدرسة

حاالت التأخر املتكرر خالل أسبوعني القياس القبلي  مبتابعةبعد ذلك قام الباحث 
بعد ذلك اختيارهم كعينة  ر،  ليتمواختيار من يتكرر تأخره الصباحي ثالث مرات فأكث

  .الدراسة

  .عينة الدراسة٣-٣
  :وفق اخلطوات التالية وهي من نوع العينة العشوائية البسيطة مت اختيار عينة الدراسة

وضع الباحث شرط تكرر تأخر الطالب ثالث مرات فأكثر خالل فترة القياس : أوالً
  .الدراسةالقبلي واليت امتدت ألسبوعني للدخول ضمن عينة 
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قام الباحث مبتابعة ورصد حاالت التأخر الصباحي وتسجيلها باستخدام منوذج : ثانياً
  .يوضح ذلك) ١(وامللحق رقم.خاص بالباحث، ليتم من خالله تسجيل ومتابعة أفراد العينة

  .متكرري التأخر الصباحي كعينة للدارسة وهم طالب )١٨(مت تسجيل: ثالثاً

ع أفراد العينة إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية بواقع تسعة قام الباحث بتوزي: رابعاً
طالب يف كل جمموعة بطريقة عشوائية، ويف اجلدول التايل توضيح لتوزيع أفراد العينة على 

  :اموعتني التجريبية والضابطة
  

  )٢(جدول رقم

  توزيع أفراد العينة الضابطة والتجريبية حسب املرحلة الدراسية

  ٪  ت  الصف  اموعة

  التجريبية

  ١.١١ ١  األول املتوسط
 ٣٣ .٣ ٣  الثاين املتوسط
 ٦.٥٥ ٥  الثالث املتوسط

  ١٠٠ ٩  اموع

  الضابطة

 ١.١١  ١  األول املتوسط
 - -  الثاين املتوسط
 ٩.٨٨  ٨  الثالث املتوسط

 ١٠٠ ٩  اموع

  

 Independent Sampleللعينات املستقلة ) ت(بعد ذلك قام الباحث بتطبيق اختبار 

T test  موعة الضابطة يفموعة التجريبية واللتأكد من عدم وجود تباين أو اختالف بني ا
، وقد تبني من نتائج هذا االختبار عدم وجود على مقياس التأخر الصباحي القياس القبلي

   .فروق بني أفراد اموعة التجريبية وأفراد اموعة الضابطة من خالل القياس القبلي
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  )٣(جدول رقم 

  (independent sample t-test)نتائج اختبار 

 للفروق بني اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار القبلي

 مستوى الداللة اإلحصائية قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اموعة املتغري
التأخر 
 الصباحي

٠.٢٢٦ ٠.٤٠ ٢.١٦ ٩  ضابطة
-  ٠.٨٢٦ 

 ٠.٣٦ ٢.٢٠ ٩ جتريبية

من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لنا يتضح و
مما يبني  ،فأقل بني اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار القبلي ٠.٠٥عند مستوى 

  .تكافؤ اموعتني التجريبية والضابطة وصالحيتهما لتطبيق التجربة

  .الدراسةأداة ٤-٣
  :على عدة أدوات جلمع البيانات وهياعتمد الباحث يف هذه الدراسة 

   :أوالً

مقياس التأخر الصباحي وهو مقياس من إعداد الباحث أتبع الباحث يف إعداده على 
  :اخلطوات التالية

 .اإلطالع على اإلطار النظري لنموذج التركيز على املهام ومشكلة التأخر الصباحي - ١

وعدد من  ،على جمموعة من األساتذة املختصني يف اخلدمة االجتماعيةعرض املقياس  - ٢
صياغة املقياس يف  لتتم بعد ذلكاملختصني يف اإلرشاد الطاليب لتحكيم املقياس، 

املقياس حيتوي على جزأين  وللتوضيح فإنعبارة، ) ٢٢(صورته النهائية املكون من
 :مها

عمر،املستوى الدراسي،وسيلة النقل البيانات األولية وهي الصف،ال :اجلزء األول 
للمدرسة،موعد النوم،مستوى دخل األسرة،نوع املرتل الذي تسكنه،ملكية السكن،مهنة 

من غري األم،طالق  باألب،مهنة األم،مستوى تعليم األب،مستوى تعليم األم،زواج األ
  .األم
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  :تايلعبارة موزعة على أربعة أبعاد على النحو ال)٢٢(ويتكون من: اجلزء الثاين

يف تأخر الطالب الصباحي ويشتمل  األسرةويقيس دور  األسرة :البعد األول
  .عبارات)٦(على

يف تأخر الطالب الصباحي ويشتمل على  املدرسةويقيس دور  املدرسة: البعد الثاين
  .عبارات)٥(

األصدقاء ويقيس دور األصدقاء يف تأخر الطالب الصباحي ويشتمل : البعد الثالث
  .عبارات)٣(على

الطالب نفسه ويقيس دور الطالب نفسه يف التأخر الصباحي ويشتمل هذا :البعد الرابع
  .عبارات)٨(البعد على

يف حني تقابل كل عبارة من عبارات األبعاد السابقة قائمة حتمل اإلجابات   
طيت كل كما أع)تنطبق متاماً، تنطبق، تنطبق إىل حد ما، ال تنطبق، ال تنطبق أبداً(التالية

  :عبارة من العبارات السابقة درجات لتعاجل إحصائياً على النحو التايل

  :العبارات اإلجيابية -١

درجات، ال تنطبق )٣(درجات، تنطبق إىل حد ما)٤(درجات، تنطبق)٥(تنطبق متاماً
  .درجتان، ال تنطبق أبداً درجة واحدة

  :العبارات السلبية -٢

درجات، ال )٣(جتان، تنطبق إىل حد ماتنطبق متاماً درجة واحدة، تنطبق در
  .درجات) ٥(درجات، ال تنطبق أبداً) ٤(تنطبق

السجالت وامللفات اإلدارية واليت يتم من خالهلا رصد وتسجيل حاالت التأخر :ثانياً
الصباحي اليومي من قبل وكيل املدرسة، كما قام الباحث بتصميم استمارة تتبع خاصة 

  .كل طالب بالدقيقة بالدراسة دف إىل تسجيل تأخر
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بشكل يومي مبتابعة حاالت التأخر لعينة الدراسة  الباحثاملالحظة حيث يقوم :ثالثاً
  .يوضح ذلك) ١(امللحق رقموتسجيل ذلك يف السجل اخلاص بذلك، و بنفسه

  .صدق وثبات أداة الدراسة٥-٣
التأكد من أا ستقيس ما أعدت  )Instrument Validity( يقصد بصدق املقياس

اعتمد الباحث يف إجراء صدق املقياس على  هذا وقد، )٢٤٩:م٢٠٠٣العساف،(لقياسه
  :التايل األنواع

  

 :الظاهرياحملتوى والصدق صدق  ١-٥-٣

حرص الباحث على أن تكون فقرات املقياس متوافقة مع املستوى الفكري للطالب، 
العلمي لتقدمي  وموجهة لألبعاد اليت سيتم قياسها، كما مت عرض املقياس على املشرف

  .املالحظات والتوجيهات املناسبة حول دقة وصدق املقياس

قام الباحث بعرض املقياس على عدد من األساتذة املختصني يف اخلدمة كما 
وذلك بغرض التعرف على مدى ،وبعض اخلرباء يف التوجيه واإلرشاد الطاليب ،االجتماعية

الذي تقيسه، ومدى وضوح كل عبارة ارتباط كل عبارة من عبارات املقياس بالبعد 
ومناسبتها من حيث الصياغة، وبناًء على ذلك مت تعديل بعض العبارات وحذف البعض 

يوضح ) ٢(عبارة، وامللحق رقم) ٢٢(اآلخر حىت خرج املقياس يف صورته النهائية مكوناً من
  .ذلك

  

  :ثبات املقياس ٢-٥-٣

درة األداة على قياس ما إذا كان صدق أداة البحث يدور حول معرفة مدى ق  
وضعت أساساً لقياسه، فثبات األداة يناقش مدى قدرة أداة البحث يف احلصول على نفس 

وعلى ذلك فإن أداة البحث تعترب أداة  ،البيانات من املبحوثني مهما تكرر تطبيق األداة
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ل هذا صاحلة للبحث إذا كانت قادرة على إعطاء نفس البيانات كلما أعيد تطبيقها، وال يق
البعد أمهية عن صدق األداة، إذ يتوجب على الباحثني التأكُّد من هذا اجلانب حىت تتسم 
دراسام باملوضوعية، وللتأكد من ذلك فقد قام الباحث باستخدام مقياس ألفا كرومباخ 
ملعرفة مدى ثبات االستمارة وقوا لقياس ما وضعت لقياسه، كما موضحة يف اجلدول 

  :أدناه
  )٤( جدول رقم

  معامل ثبات دراسة التأخر الصباحي

  معامل إلفا كرومباخ  عدد العبارات  املقياس
  ٠.٨٤  ٢٢  التأخر الصباحي

  

قيمة ألفا كرومباخ  أنيتضح من اجلدول أعاله واخلاص بقياس ثبات مقياس التأخر الصباحي 
  .وهي قيمة مرتفعة جداً مما يؤكد ثبات املقياس ملا وضع لقياسه) ٠.٨٤(بلغت 

  .أساليب املعاجلة اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة٦-٣ 
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مجعت فقد قام الباحث باستخدام 
األساليب اإلحصائية من خالل تطبيق احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية بواسطة 

) SPSS(ه بالرمزوالذي يرمز لStatistical Package For Social Sciences برنامج 
  .دخال البيانات إىل احلاسب اآليلوذلك بعد ترميز وإ

، مث تقسم على خاليا املقياس، للحصول )٤=١- ٥(وحلساب املدى للمقياس
،مث أضيفت هذه القيمة إىل أقل قيمة يف )٤=١÷٤(على الطول الصحيح للخلية، أي

حديد احلد األعلى هلذه ، وذلك لت)أو إىل بداية املقياس، وهي الواحد الصحيح(املقياس
  .اخللية وهكذا

 وكما استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس الدراسة،     
التكرارات والنسب املئوية للتعرف على اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة 

اة ها أدتضمنلرئيسية اليت تالدراسة، وحتديد استجابات أفرادها جتاه عبارات احملاور ا
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وذلك حلساب ارتفاع أو  Meanاحلسايبالدراسة، باإلضافة إىل استخدام املتوسط 
  .اخنفاض استجابات أفراد الدراسة عن احملاول الرئيسية

للتعرف على  Standard Deviationالباحث أيضاً االحنراف املعياري  واستخدم
مدى احنراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغرياا، ولكل حمور من 

للعينات ) ت(حماورها الرئيسة عن متوسطها احلسايب، وكذلك استخدم أيضاً اختبار
للتعرف على الفروق بني متوسط استجابات ) independent sample t-test(املستقلة 

) ت(للمجموعة القبلية والبعدية، كما استعمل الباحث اختبارأفراد عينة الدراسة 
للتعرف على الفروق بني أبعاد )Paired Samples Statistics (للعينات غري املستقلة

  .الدراسة

  توصيف الربنامج٧-٣

قام الباحث بإعداد برنامج عالجي خاص ذه الدراسة مستفيداً من الدراسات 
واخلدمة االجتماعية  ،تطرقت ملشكلة التأخر الصباحي السابقة واألحباث العلمية اليت

منوذج التدخل الذي مت اختياره يف هذه الدراسة وهو منوذج التركيز على وعلى  ،املدرسية
  :لذا فقد سبقت مرحلة جتهيز الربنامج عدة مراحل هي  ،املهام

البحث واإلطالع على الدراسات السابقة والكتب واملقـاالت الـيت تطرقـت إىل     - ١
 .ومدى حجم املشكلة والسبل املناسبة للتعامل معها ،مشكلة التأخر الصباحي

اإلطالع على األنظمة اإلدارية الرمسية املعدة من قبل وزارة التربية والتعليم للتعامـل   - ٢
 .مع مشكلة التأخر الصباحي من خالل الئحة السلوك واملواظبة

من بعض املرشدين الطالبـيني   االطالع على بعض التجارب امليدانية اليت مت تطبيقها - ٣
 .وما مت طرحه يف بعض الكتب والدراسات واملواقع االلكترونية ،يف بعض املدارس

وحاصل على دبلوم  ،االستفادة من خربات الباحث كمختص يف اخلدمة االجتماعية - ٤
 .ومن خالل ممارسته العمل يف اإلرشاد الطاليب ،يف التوجيه واإلرشاد الطاليب

اخلرباء التربويني يف جمال اإلرشـاد الطـاليب يف وزارة التربيـة     التواصل مع بعض - ٥
 .وبعض اإلدارات التعليمية على مستوى اململكة ،والتعليم
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اإلطالع على الدراسات السابقة يف منوذج التركيز على املهام والتطبيقات امليدانيـة   - ٦
 .هلذا النموذج 

  :أهداف الربنامج٨-٣

  :اهلدف العام 

  .جي مناسب حلل مشكلة التأخر الصباحيالوصول لربنامج عال

  :األهداف الفرعية

 .مساعدة الطالب للتخلص من مشكلة التأخر الصباحي - ١

 .تنمية الثقة بالنفس عند الطالب وحتمل املسؤولية - ٢

 .توضيح اآلثار املترتبة على التأخر الصباحي للطالب - ٣

 .إكساب الطالب مهارة تنظيم الوقت وضرورة االلتزام باملواعيد - ٤

التعامل مع الظروف احمليطة م وكيفيـة التكيـف معهـا     ةاب الطالب مهارإكس - ٥
 .ملواجهة املشاكل

  :معايري تصميم الربنامج٩-٣

  :قام الباحث بااللتزام ببعض املعايري اليت ساعدت يف إجناح الربنامج وهي

 .ارتباط الربنامج بأهداف الدراسة وفروضها - ١

 .الظروفاملرونة وقابلية التغيري والتعديل حسب  - ٢

لذا ركز الباحث على  ،مراعاة الظروف املدرسية وعدم تأخري الطالب عن احلصص - ٣
االستفادة من حصص االنتظار وبعض احلصص اليت تتكـرر أكثـر مـن مـرة يف     

 .األسبوع

 .عدم حتميل الطالب  مهام أكرب من قدرام - ٤

  :األسس النظرية اليت يعتمد عليها الربنامج١٠-٣
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نظري حول مشكلة التأخر الصباحي، وأسـباا،وطرق  االطالع على اإلطار ال .١
 .عالجها

 .األساس النظري لنموذج التركيز على املهام .٢

 .الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة .٣

  :حتكيم الربنامج١١-٣
قام الباحث بعرض الربنامج على املشرف األكادميي وعلى عدد من األسـاتذة       

تحكيم الربنامج وتقييمه ومدى مناسبته للتطبيق حيث ل ،املختصني يف اخلدمة االجتماعية
مت تقدمي بعض التوجيهات اليت مت تنفيذها من قبل الباحث ليخرج الربنـامج بالشـكل   

  .املناسب وليكون جاهزاً للتطبيق

  :تطبيق الربنامج ١٢-٣

  برنامج عالجي باستخدام منوذج التركيز على املهام لعالج مشكلة التأخر الصباحي

  :مقدمة

إن مشكلة التأخر الصباحي من املشاكل اليت تؤرق كثرياً من العاملني يف امليدان 
التربوي، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم إلجياد السبل املناسبة لعالجها بتطبيق العديد من 
الربامج سعياً منها حلل هذه املشكلة، ولعل آخرها هو تطبيق الئحة السلوك واملواظبة واليت 

  .م ربع  درجة من درجات املواظبة على الطالب املتأخر صباحياًتقضي حبس

وبشكل كبري يف الكثري من مدارسنا، ومن  مستشريةومع ذلك ال تزال هذه املشكلة 
مدرسة التومي املتوسطة بسدير،  على عينة من طالبخالل هذه الدراسة واليت سيتم تطبيقها 

وذلك بعد حتديد جمتمع البحث  ،فقد مت حصر حاالت التأخر الصباحي املتكررة باملدرسة
  .والذي ضم مجيع الطالب املسجلني يف سجالت التأخر الصباحي باملدرسة

مع عينة الدراسة من خالل فترة القياس القبلي واليت امتدت مث قام الباحث جب 
ديد الطالب الذين يتكرر تأخرهم يف األسبوع لثالث مرات فأكثر، ومن ألسبوعني لتح



٤٤ 
 

طالب هم الذين انطبق عليهم شرط االختيار، ليتم بعد ) ١٨(خالل هذا القياس مت اختيار
طالب يف كل جمموعة ليتم ) ٩(ذلك تقسيم أفراد العينة إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية بواقع

ستخدام هذا النموذج املعد ووفقاً لتكنيكات منوذج التركيز التدخل مع اموعة التجريبية با
، وسيكتفى بتطبيق الئحة الربنامج على  اموعة الضابطةعلى املهام، يف حني لن يطبق 

السلوك واملواظبة عليهم ومتابعتهم من قبل املرشد الطاليب باملدرسة حفاظاً على أخالقيات 
  .  املهنة

ج العالجي املقترح لعالج هذه املشكلة باستخدام منوذج وقبل البدء يف تنفيذ الربنام
ستخدم مصطلح الطالب ومصطلح أفراد يود الباحث أن يشري إىل أنه االتركيز على املهام 

بالتطرق لبعض األسباب اليت جترب  قاماموعة وكلها ترمز لطالب اموعة التجريبية، كما 
مت االعتماد عليها يف األبعاد اليت  اً بأا هيعلم ،الطالب على التأخر الصباحي عن املدرسة

  :املقياس وهي 

ضعف دافعية الطالب حنو الدراسة وعدم تنظيم الوقت أو وجود  :األسباب الذاتية:أوالً
  .مشكالت نفسية أو صحية جترب الطالب على التأخر

  :وتنقسم لثالث أقسام هي :  البيئية األسباب:ثانياً

تمام األسرة بالطالب أو عدم إيقاظ الطالب مبكراً أو تكليفه عين ضعف اهوت: األسرة  -١
مبهام جتربه على التأخر كإيصال إخوته إىل مدارسهم أو السكن بعيداً عن موقع املدرسة أو 

  .عدم وجود وسيلة نقل وغري ذلك من األسباب املرتبطة باألسرة 

كأن يكون موقع الطابور  أحياناً تكون البيئة املدرسية بيئة منفرة للطالب :املدرسة -٢
أو أن تكون التمارين الصباحية مملة ومتكررة وال يوجد ا  ،الصباحي غري مهيأ للتمارين

الصباحي مما يشعر الطالب  صفة واليت تقدم يف الياإلذاعة املدرسبرنامج جتديد، وكذلك 
التهاون دور يف يكون لتعامل إدارة املدرسة سواء بالشدة أو بالضعف و وأحياناًبامللل منها، 

  . دفع الطالب للتأخر الصباحي



٤٥ 
 

وهم األقرب لنفس الطالب خصوصاً يف مرحلة املراهقة حيث يتأثر م  :األصدقاء  -٣
كانوا من متكرري التأخر  ي م يف سلوكهم السيئ، خصوصاً إذابشكل كبري فقد يقتد

السلوكيات  الصباحي فقد جيد التشجيع منهم، ويف بعض األحيان يقوم الطالب ببعض
السلبية كالتدخني قبل الذهاب للمدرسة وهذه أيضاً مشكلة جترب الطالب على التأخر يف 

  .كثري من األحيان

ووفقاً ملا سبق ميكن أن نستخدم منوذج التركيز على املهام مع مشكلة التأخر 
  :الصباحي على النحو التايل 

  :النموذج األهداف اليت ميكن حتقيقها باستخدام هذا : أوالً 

بناء مهام تعتمد على حتديد أسباب املشكلة بالتعاون مع كل طالب باستخدام منوذج  - ١
  .خريطة املشكلة 

بناء مهام تستهدف تصحيح األفكار اخلاطئة أو الفهم العقالين لطبيعة املشكلة وتبعاا  - ٢
  .وما قد يترتب على االستمرار فيها

مل اخلارجية اليت هلا عالقة مباشرة بطبيعة املشكلة بناء مهام تستهدف التعامل مع العوا- ٣
  .كاألسرة واملدرسة واألصدقاء

بناء مهام تستهدف حتقيق توازن وتكامل  يف األدوار اليت يقوم ا الطالب داخل  - ٤
  .املدرسة وخارجها

  

  :مراحل تنفيذ النموذج: ثانياً 

  :ية يعتمد تنفيذ منوذج التركيز على املهام على املراحل التال

  :مراحل القياس والتحديد الدقيق للمشكلة ويتم ذلك من خالل  -أ

  .الرجوع لسجالت التأخر الصباحي باملدرسة - ١



٤٦ 
 

  .املالحظة اليومية للطابور الصباحي وتسجيل مدة التأخر لكل طالب بالدقيقة  - ٢

  .حصر الطالب متكرري التأخر الصباحي - ٣

لتحديد األسباب املباشرة للمشكلة ) الباحثمن إعداد (تطبيق مقياس التأخر الصباحي - ٤
ووضع اخلط القاعدي للقياس بني اموعتني التجريبية  وحتديد املسببات هلا، وحتليلها

  .والضابطة

  .عقد لقاءات فردية ومجاعية مع الطالب املتأخرين صباحياً وحبث أسباب املشكلة - ٥

ا،حيث مت االتفاق على مثان جلسات التحديد املبدئي لعدد املقابالت وأغراضها وأزمنته - ٦
دقيقة، وذلك باالتفاق مع أفراد اموعة،  مع االلتزام )٤٥-٣٠(تتراوح مدا الزمنية من

وذلك من خالل عقد اتفاق ) الباحث وأفراد اموعة(باملهام املتفق عليها بني الطرفني
اموعة كما يف  وضع جدول توضيحي للجلسات اليت مت تنفيذها مع أفراد وقد متشفهي، 

  :النموذج التايل

  

   



٤٧ 
 

  )٥(جدول رقم

  األسبوع
  اجللسة
  املشاركون  املهام اإلجرائية اليت حتتوي عليها اجللسة  املهام  ومدا

األساليب 
  العالجية

  األول

  األوىل
  دقيقة٣٠

  

 .التعريف بالربنامج واهلدف منه -١
 .الطالب يف الربنامج توضيح دور الباحث ودور -٢

 .حتديد املشكلة واألوضاع اليت يراد تعديلها -٣
 .استكشاف املشكلة مع الطالب ومدى إدراكهم هلا  -٤

  .متام الربنامج ومدته الزمنيةإعقد اتفاق شفهي على  -٥

  الباحث
  الطالب

بناء العالقة 
  املهنية

  الثانية
  دقيقة٤٥

رسم خريطة 
  املشكلة

 .واهلدف منها وتطبيقه توضيح طريقة املقياس -١
  .تقدمي نبذة مبسطة عن منوذج التركيز على املهام وخطواته العملية -٢

 .شرح كيفية استخدام منوذج خريطة املشكلة لتحديد أسباب مشكلة التأخر الصباحي-٣
  .إعطاء الطالب مهمة رسم خريطة ملشكلة التأخر الصباحي وأسباا -٤

  الباحث
  الطالب

  التعاقد
  االستكشاف

  الثاين

  الثالثة
  دقيقة٤٥

املشاركة يف 
تنظيم الصف 

  الصباحي

  .هين وتقدمي النصيحةامل الرأيتقدير املوقف وكتابة تقرير عنه دف إعطاء  -١
  األسئلة التوجيهية -٢

  .إعطاء الطالب مهمة املشاركة يف تنظيم الصف الصباحي-٣

  الباحث
  الطالب
  املدرسة

  التوجيه

  الرابعة
  دقيقة٤٥

تنظيم األدوات 
املدرسية 
  واملالبس

  .مراجعة املهام اليت مت االتفاق عليها يف اجللسة السابقة  -١
  .أعطاء الطالب فرصة القيادة يف احلوار -٢

  لعب دور املستمع وإعطاء الطالب فرصة التحدث وإبداء رأيهم ووجهة نظرهم  -٣
  .النوم إعطاء الطالب مهمة تنظيم أدواته املدرسية ومالبسه قبل -٤

  الباحث
  الطالب
  األسرة

  لعب األدوار

  الثالث

  اخلامسة
  دقيقة٤٥

  تنظيم الوقت -
املشاركة يف  -

اإلذاعة 
  الصباحية

  .تشجيع الطالب على مواصلة التحسن الذي يبدونه -١
  . حتفيز الطالب بإشراكهم يف أحد األنشطة احملببة هلم -٢

  .بالتعاون مع أفراد أسرته باملرتل إعطاء الطالب مهمة تصميم برنامج تنظيم الوقت -٣
  إعطاء الطالب مهمة املشاركة يف اإلذاعة الصباحية -٤

  الباحث
  الطالب
األسرة 
  املدرسة
  األصدقاء

  التشجيع

  السادسة
  دقيقة٤٥

مجع أكرب  -
عدد من 

مشاكل التأخر 
  الصباحي

  تعميق فهم الطالب ألنفسهم وقدرام وما ميلكون من مهارات ميكن استغالهلا وتطويرها  -١
  .مساعدة الطالب على تفسري تبعات هذه املشكلة وما قد يترتب عليها  -٢
إعطاء الطالب مهمة مجع أكرب عدد ممكن من املشاكل اليت تأيت بسبب التأخر  -٣

  .الصباحي مع أفراد أسرته باملرتل

  احثالب
  الطالب
  األسرة

التحليل 
والتفسري 
  والتوضيح

  الرابع

  السابعة
  دقيقة٤٥

عمل مطوية  -
عن أضرار 

التأخر 
  .الصباحي

  .تقدمي برنامج تدرييب بعنوان إدارة الوقت  -١
بالوقت واملواعيد يف جمال االلتزام  لطالب ومعلمني متميزينعرض بعض النماذج  -٢

  واحلضور باكراً
  .مهمة عمل مطوية عن أضرار التأخر الصباحي يتم تنفيذها بشكل مجاعيإعطاء الطالب -٣

  الباحث
  الطالب
  األصدقاء
  املدرسة

  النمذجة

  الثامنة
    دقيقة٤٥

  .تطبيق املقياس -١
  .املقارنة بني مفاهيم الطالب من بداية الربنامج وحىت النهاية  -٢

  .ميزين يف احلضورتتكرمي الطالب امل  -٣
  اإلاء  -٤

  الباحث
  الطالب
  املدرسة

  اإلاء

 جدول يوضح برنامج التدخل املهين 



٤٨ 
 

  :مهام األسرة يف الربنامج

 .إيقاظ الطالب قبل موعد املدرسة بوقت كايف - ١

 .عدم حتميل الطالب مهام جتربه على التأخر عن املدرسة - ٢

 .االتصال على املدرسة عند حدوث ظرف طارئ جيرب الطالب على التأخر - ٣

 .الوقت املناسبمساعدة الطالب لتنفيذ التكاليف املطلوبة منه يف  - ٤

 .توفري وسيلة نقل مناسبة للطالب حسب اإلمكانية - ٥

  :مهام املدرسة يف الربنامج

 .حتفيز الطالب على احلضور باكراً للمدرسة وتشجيع املميزين - ١

 .يئة املكان املناسب للطابور الصباحي - ٢

 .التجديد يف التمارين الصباحية وعدم التكرار - ٣

 .الب على املشاركة فيهاتفعيل اإلذاعة املدرسية وتشجيع الط - ٤

 .يئة املكان املناسب لعقد جلسات الربنامج - ٥

 . السماح للطالب باملشاركة يف تنظيم الطابور الصباحي - ٦

  :مهام األصدقاء يف الربنامج

 .التفاعل واحلماس يف متارين الصف الصباحي - ١

 .املشاركة يف تنفيذ مطوية التأخر الصباحي - ٢

 .حيةاملشاركة بفعالية يف اإلذاعة الصبا - ٣

  :مهام الطالب يف الربنامج

 .مهمة رسم خريطة مشكلة التأخر الصباحي - ١

 .املشاركة يف تنظيم الصف الصباحي - ٢

 .تنظيم األدوات املدرسية واملالبس - ٣

 .تصميم برنامج تنظيم الوقت - ٤

 .املشاركة يف اإلذاعة الصباحية - ٥



٤٩ 
 

 .مجع أكرب عدد من املشاكل اليت تأيت بسبب التأخر الصباحي - ٦

  .أضرار التأخر الصباحيعمل مطوية عن  - ٧

  :مرحلة صياغة املشكالت –ب 

يف هذه املرحلة حدد  الباحث مع الطالب املشكالت اليت يأملون التخلص منها 
وحلها قبل بدء برنامج التدخل املهين وذلك من خالل تطبيق مقياس التأخر الصباحي والذي 

  .مت إعداده من قبل الباحث هلذا الشأن

  

  :داف والتعاقدمرحلة حتديد األه –ج 

وذلك  ،يف هذه املرحلة حدد الباحث األهداف النوعية اخلاصة بكل طالب على حده
يف ضوء االعتماد على االفتراضات اليت استهل ا برنامج التدخل املهين وكذلك نتائج 

  .القياس وحتديد املشكالت 

 كما قام الباحث يف هذه املرحلة باالتفاق الشفهي مع الطالب حول عدد من
  :اجلوانب العالجية وهي 

  .املشكالت املستهدف عالجها - ١

  :الزمن الذي سوف يستغرقه الربنامج  - ٢

  . مدة كل جلسة/ أ

  .مدة الربنامج العالجي بالكامل/ب

  :األدوار اخلاصة بالطالب - ٣

  .تطبيق املهام املتفق عليها/ أ

  .االلتزام حبضور جلسات الربنامج يف الوقت احملدد/ب



٥٠ 
 

  .التفاعل والتجاوب خالل اجللساتإظهار /ج

  :األدوار اخلاصة بالباحث - ٤

  .االلتزام باملواعيد املتفق عليها للجلسات/ أ

  .الوفاء بالوعود اليت يقدمها للطالب/ب

  .االلتزام بالسرية حول املعلومات اليت يبديها الطالب/ج

  .املراجعة ومواجهة العقبات - ٥

  .التقومي واإلاء - ٦

  :مرحلة صياغة املهام –د 

  :ويف هذه املرحلة قام الباحث بالتعاون مع الطالب بتحقيق اخلطوات التالية 

  .االتفاق على برنامج زمين حلل ما يواجههم من مشكالت  - ١

حتديد املهام العامة الالزمة ملواجهة كل مشكلة على حده، وتتضمن هذه املهام تلك اليت  - ٢
  .تعلق بالطالب تتعلق بالباحث وكذلك اليت ت

ترمجة املهمة العامة وهي حل مشكلة التأخر الصباحي إىل مهمة إجرائية تشتمل على  - ٣
  .جمموعة من اخلطوات توضح طريقة التنفيذ وآليته

  :مرحلة مراجعة املهام ومواجهة العقبات  -هـ 

ويف هذه املرحلة راجع الباحث مع كل طالب كل مهمة إجرائية على حده، 
مدى حتقق اهلدف وتنفيذ املهمة، وما هي العقبات اليت حالت دون التنفيذ إن للوقوف على 

وجدت، واحلاجة إىل زمن إضايف عند احلاجة، أو االكتفاء مبا مت تنفيذه ومدى حاجة 
  .الطالب جلهود إضافية أخرى

  



٥١ 
 

  :مرحلة اإلاء : ثالثاً

  :يف هذه املرحلة حتقق الباحث مما يلي 

  .الزمين للتعامل مع مشكالت كل حالة على حدهمدى كفاية الربنامج  - ١

  .النتائج اليت حتققت مع كل حالة ودرجة التغري اليت طرأت عليها - ٢

  .تقدمي املزيد من اجلهود العالجية لبعض احلاالت عند احلاجة - ٣

  .التخطيط مع الطالب ملرحلة ما بعد اإلاء - ٤

ياس القبلي مث القياس البعدي بعد حساب الفروق بني القياسات املختلفة بدء من الق - ٥
انتهاء التدخل املهين، ومعرفة فاعلية برنامج التدخل املهين باستخدام منوذج التركيز على 

  .املهام لعالج مشكلة التأخر الصباحي، ومقارنته باموعة الضابطة واليت مل يقدم هلا الربنامج

  :املهام اليت مت تطبيقها يف الربنامج

  :ملشكلة التأخر الصباحي مهمة رسم خريطة -١

وهدف الباحث من خالل هذه املهمة األوىل إىل مساعدة الطالب للتعرف على   
خريطة (األسباب احلقيقية اليت دفعت الطالب للتأخر الصباحي، كون هذا النموذج

 علىواليت تساعد  لتحليل املشاكل،يعترب أحد أفضل النماذج   Problem Map)املشكلة
سرعة الوصول إىل لب املشكلة وأسباا، حيث قام الباحث يف البداية بشرح الطريقة، 

، شكلتهصل لألسباب الرئيسية ملميكن للطالب أن ي وكيف ،ي للطالبتوضيحوضرب مثال 
  )٢٠١١،Sheafor (.الطالب اآلخر افع جتربه على التأخر قد ختتلف عنوأن لكل طالب دو

  :ف الصباحيمهمة املشاركة يف تنظيم الص -٢

وقد هدف الباحث من خالل هذه املهمة، إىل اكتشاف مواهب الطالب يف القيادة،   
احلضور للمدرسة باكراً للمشاركة يف التنظيم، وتفعيل الصف الصباحي  وتشجيعهم على

بطريقة جديدة، باإلضافة إىل تفعيل دور املدرسة يف الربنامج كون هذه  الطريقة ستكون 
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نامج الصف الصباحي ، مع تشجيع الطالب على القيادة وحتفيزهم من إضافة جديدة يف بر
  .قبل إدارة املدرسة ومعلم التربية البدنية

  :مهمة تنظيم األدوات املدرسية واملالبس قبل النوم -٣

ومن خالل هذه املهمة هدف الباحث إىل إكساب الطالب مهارة التنظيم واملبادرة،   
ز أدواته اخلاصة، باإلضافة إىل  استغالل الوقت يف وعدم االعتماد على اآلخرين يف جتهي

  .الصباح للحضور للمدرسة مباشرة

  

  :مهمة تصميم برنامج تنظيم الوقت بالتعاون مع أفراد األسرة -٤

وإحساسهم إشراك األسرة يف الربنامج،  إىل وقد هدف الباحث من خالل هذه املهمة  
  .وفوائدها الطالب وأفراد أسرته على مهارة تنظيم الوقت ليتعرف، وباملسؤولية جتاه الطالب

  :مهمة املشاركة يف اإلذاعة الصباحية -٥

كراً بطريقة غري مباشرة، اب للحضور بهدف الباحث من هذه املهمة إىل دفع الطال  
  .وكذلك إكساب الطالب مهارة اإللقاء واكتشاف مواهبهم

التأخر الصباحي مع أفراد مهمة مجع أكرب عدد من املشاكل اليت تأيت بسبب  -٦
  :األسرة

وقد هدف الباحث من خالل هذه املهمة إشراك األسرة يف التعرف على األضرار 
حيث أن مثل هذه املهام حتمل توعية غري مباشرة ألفراد  ،املتعددة ملشكلة التأخر الصباحي

ع يف هذه وتدفعهم لالهتمام حبضور الطالب باكراً للمدرسة خوفاً عليه من الوقو ،األسرة
  .واألخطاراملشاكل 

  :مهمة عمل نشرة أو مطوية عن أضرار التأخر الصباحي -٧
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وقد هدف الباحث من خالل هذه املهمة إىل االستفادة من املهمة السابقة واليت مجع 
، فيها الطالب عدد كبري من املشاكل املترتبة على التأخر الصباحي وأضراره على الطالب

يتم توزيعها على طالب املدرسة ويتم االستفادة منها يف حبيث يتم عمل نشرة تربوية 
اإلذاعة املدرسية، كما عمد الباحث يف هذه املهمة إىل جعل العمل مجاعي بني الطالب 

  .لتفعيل دور األصدقاء يف الربنامج

األساليب العالجية اليت مت استخدامها يف التدخل املهين واهلدف من استخدام كل 
  :أسلوب 

  :االكتشاف

 الصباحييف البداية الستكشاف املشكلة املتمثلة يف التأخر  هذا األسلوب مت استخدام        
  :ومت التركيز هنا على التساؤالت املرتبطة باملهمة واليت منها هلا،ومدى إدراك الطالب 

  ما اجلهود اليت ميكن أن يبذهلا الطالب من أجل جناح الربنامج؟ - ١

  كيف يتم التنفيذ؟ - ٢

  هي الصعوبات املتوقعة واليت ميكن أن يواجهها الطالب أثناء تنفيذ الربنامج؟ما  - ٣

  :بناء العالقة املهنية

استخدمه الباحث مع الطالب بغرض إقامة وبناء عالقة مهنية مع الطالب ليسهم          
  .هين، ولتوفري املناخ املناسب لتطبيق الربنامجذلك يف جناح التدخل امل

  :التعاطف

من خالل إظهار الباحث مشاعر املشاركة والتعاون كأساس لعملية املساعدة          
ويهدف هذا األسلوب إىل  التخفيف من املشاعر السلبية اليت قد  ،وحتقيق املهام املتفق عليها

كسوء  حيملها الطالب خصوصاً إذا كانت مسببات املشكلة خارجة عن إرادته املباشرة
  . األسرياملعاملة أو التفكك 
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  :النصح

واستخدمه الباحث لتقدمي النصح والتوجيه للطالب، وحتمل املسؤولية يف أداء املهام         
باألنظمة املدرسية  اليت مت تكليفهم ا، والتعاون مع زمالئهم ومعلميهم وضرورة االلتزام

  .املتفق عليها

  :الفهم الواضح

اللفظية وغري اللفظية اليت تعرب  استخدم الباحث هذا األسلوب من خالل التعبريات
عن فهم الباحث حلالة كل طالب على حده، وتفهمه حلالته ومشكالته وتقديره ملشاعره 

  .وتقبله واهتمامه به 

  :التدعيم اإلجيايب والتشجيع

استخدم هذا األسلوب بأشكال متنوعة كالثناء على وقد حرص الباحث على        
تحسان عند إجناز املهام املكلف ا، وتشجيعه على بذل املزيد الطالب، والتقدير، وإبداء االس

من اجلهد، والتقدم يف إجناز باقي املهام، وتقوية السلوكيات واالجتاهات واملشاعر واألفكار 
اإلجيابية املرتبطة بالتغيري الذي حدث يف سلوك الطالب، وقد مت إشراك مدير املدرسة 

  .أمام زمالئهم بعد التحسن الذي أبدوه مالثناء عليهوالوكيل يف زيادة التشجيع للطالب و

  :التوضيح

  :طبق الباحث هذا األسلوب أثناء التدخل املهين يف اجلوانب اآلتية       

توضيح املكاسب اليت ستعود على الطالب يف حال التزامه باحلضور للمدرسة باكراً  -
  .بشكل يومي 

وإمكانية استغالله من قبل رفقاء توضيح خطورة التأخر الصباحي على الطالب،  -
  .السوء

 .توضيح كل مهمة يكلف ا الطالب بشكل واضح ودقيق، ليسهل عليه تنفيذها -
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توضيح دور األسرة يف الربنامج من خالل مقابلة ويل األمر لالستفادة من دوره اهلام  -
 .واحليوي إلجناح الربنامج

والتعامل اإلجيايب مع الطالب  توضيح دور إدارة املدرسة يف تفعيل الطابور الصباحي -
من خالل االجتماع مع مدير املدرسة والوكيل ومعلم التربية البدنية  ،املتأخرين

 .ومشرف اإلذاعة

توضيح أضرار التأخر الصباحي على الطالب من خالل االستفادة من اإلذاعة  -
 .املدرسية وتوزيع نشرات توضيحية على الطالب

  :التوجيه

  :حث من خالل استخدام هذا األسلوب حتقيق ما يلي وقد هدف البا        

 .توجيه الطالب إىل اكتساب بعض املهارات االجتماعية كتنظيم الوقت -

توجيه الطالب إىل املشاركة مع زمالئه يف أنشطة املدرسة لزيادة دافعيته وعالقته  -
 .باملدرسة

املدرسية  توجيه الطالب إىل حتمل بعض املسؤوليات، بااللتزام بأداء الواجبات -
 .املطلوبة يف املرتل وعدم تأخريها إىل الصباح

توجيه الطالب باالختيار السليم لألصدقاء الذين يعينونه على السلوكيات اإلجيابية  -
 .احملمودة 

 .النصيحة والرأي املهين تقدمي/إبداءطرح األسئلة التوجيهية اليت يكون هلا أثر يف  -

  :التفسري

لطالب لتعميق فهمه لنفسه وزيادة وب ملساعدة اوقد استخدم الباحث هذا األسل
  .اإلدراك الصحيح ملوقفه وعالقاته باآلخرين، واملسؤوليات اليت جيب عليه أن يتحملها

  :التدريب

استخدم الباحث هذا األسلوب لتدريب الطالب على بعض املهام كتنظيم الوقت، 
  .مياًوجتهيز أدواته املدرسية، ومالبسه، قبل النوم بشكل منتظم يو
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  اجللسات ١٣-٣

  اجللسة األوىل

  عدد احلضور  مكان اجللسة  مدة اجللسة
  ٩  غرفة املصادر  دقيقة ٣٠

  

 :أهداف املشكلة

  .بالطالب الترحيب-١

  .الربنامج وهدف بالباحث التعريف-٢

  .الربنامج يف الطالب ودور الباحث دور توضيح-٣

  .تعديلها يراد اليت واألوضاع املشكلة حتديد-٤

  .العملية وخطواته املهام على التركيز منوذج عن مبسطة نبذة تقدمي-٥

  .عقد اتفاق شفهي على إمتام الربنامج ومدته الزمنية-٦

  :حمتوى اجللسة

بدأ الباحث اجللسة بالترحيب بالطالب وعرفهم بنفسه وعن اهلدف مـن اللقـاء           
الباحث يف هذا الربنـامج  م، ووضح هلم الربنامج الذي سيتم تطبيقه معهم وما هو دور 

وما هو دورهم فيه أيضاً، بعد ذلك مت التعرف على الطالب والنقـاش معهـم حـول    
طموحهم وأمنيام رغبة من الباحث يف ربط الطالب بالدراسة بشكل أكرب وحتفيـزهم  

  .حنو بلوغ مستقبلهم بشكل غري مباشر
ك بتقدمي شرح مبسط مث قام الباحث بتوزيع الطالب على شكل حلقة ليبدأ بعد ذل  

عن منوذج التركيز على املهام وأهدافه وخطواته العملية واليت سيتم االعتماد عليها يف هذه 
الدراسة، وما الفائدة اليت سيجنيها الطالب من االستمرار يف هـذا الربنـامج وتطبيـق    
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ب خطواته، ومن مث قام الباحث مبناقشة كل طالب حول املشكلة ملعرفة مدى إدراك الطال
ليكون الباحث على بينة عن مستوى اإلدراك الذي حيمله الطـالب حـول   و ،باملشكلة

 مث قام الباحث باالتفاق شفهياً مع الطالب على إمتام الربنامج كما مت االتفـاق .مشكلتهم
  .على املدة الزمنية لكل جلسة واملدة الزمنية لكامل الربنامج

  :األساليب العالجية املستخدمة

وهي من الركائز األساسية خصوصاً يف اجللسة األوىل ليشـعر  : املهنية بناء العالقة -١
الطالب باالرتياح مع الباحث وليسهل على الباحث تقـدمي التوجيهـات واملهـام    

 .املطلوبة من أفراد اموعة

توضيح اهلدف من الربنامج وآلية تطبيقه ودور األخصـائي يف الربنـامج   : التوضيح -٢
راد اموعة، وتوضيح تبعات مشـكلة التـأخر الصـباحي    واألدوار املطلوبة من أف

 .واملشاكل اليت قد يتعرض هلا الطالب يف حال االستمرار يف هذه املشكلة

إبداء التعاطف مع أفراد اموعة  خصوصاً من تكون لديـه ظـروف   :  التعاطف -٣
 .أسرية كحاالت الطالق والتفكك األسري

ليشعر الطالب ) لغة اجلسد(ة وغري اللفظيةاستخدام التعبريات اللفظي:الفهم الواضح -٤
 .بأن الباحث قد فهم حالة كل أفراد اموعة

  

  اجللسة الثانية

  عدد احلضور  مكان اجللسة  مدة اجللسة
  ٩  غرفة املصادر  دقيقة ٤٥

  

  :أهداف اجللسة

  .منها واهلدف املقياس طريقة توضيح -١
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  .املقياس لتطبيق املناسب املكان يئة -٢

  .الطالب مهمة حتليل مشكلتهم من خالل تطبيق منوذج خريطة املشكلة إعطاء -٣

  :حمتوى اجللسة

بعد الترحيب بأعضاء اموعة قام الباحث بتوضيح املقياس الذي سيتم توزيعه على   
الطالب وهو مقياس التأخر الصباحي والذي أعد خصيصاً هلذه الدراسة وكيفية اإلجابة عليه 

مت توزيع املقياس بعد جتهيز األدوات الالزمة كالطاوالت واألقالم من قبل الطالب، ومن مث 
بـإدارة  بعد ذلك الباحـث  بدأ ، ليللطالب حىت أكمل مجيع الطالب اإلجابة على املقياس

احلوار مع الطالب حول مشكلة التأخر الصباحي، وما هي تبعات هذه املشكلة ومـا قـد   
من كل طالب التفكري يف مشكلته، ومـا   يترتب عليها من أضرار تؤثر على الطالب، وطلب

هي األسباب اليت تدفعه للتأخر الصباحي مع توجيه األسئلة حملاولة الربط بـني األسـباب   
  Problem mapللوصول للب املشكلة والسبب الرئيس هلا من خالل طريقة خريطة املشكلة 

رئيس واألسـباب  شكلة للوصول للسبب العلى فكرة حبث األسباب املؤدية للم واليت تقوم
املتفق على إجنازهـا  األوىل الفرعية هلا، ليسهل بعد ذلك التعامل معها، على أن تكون املهمة 

  .هي أن يقوم كل طالب برسم خريطة ملشكلته وحيضرها يف اجللسة القادمة معه

  :األساليب العالجية املستخدمة

قام الباحث بتوضيح وشرح الفائدة من املقياس الذي سيتم توزيعه علـى  :التوضيح -١
 والطالب وآلية اإلجابة عليه كذلك توضيح أي استفسار يوجهه أفراد اموعـة،  

 .توضيح منوذج خريطة املشكلة وطريقة تطبيقه والفائدة منه

فهمـه  استخدم الباحث أسلوب التفسري، لتفسري ما يصعب على الطالب : التفسري -٢
 .خصوصاً عن مدى إدراكهم للمشكلة وتبعاا وما يترتب على االستمرار فيها 
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  اجللسة الثالثة

  عدد احلضور  مكان اجللسة  مدة اجللسة
  ٩  غرفة املصادر  دقيقة ٤٥

  

  :أهداف اجللسة

 .مراجعة املهمة املتفق عليها يف اجللسة السابقة - ١

 .املهين الرأي إعطاء - ٢

 .التوجيهية األسئلة - ٣

  .الصباحي الطابور تنظيم يف املشاركة مهمة الطالب إعطاء - ٤

  :حمتوى اجللسة

مت عقد اجللسة الثالثة حبضور مجيع أفراد اموعة بعد أن مت تأخري موعـد اجللسـة      
بسبب وجود اختبار عند بعض أفراد اموعة، فتم تأخري اجللسة إىل يـوم األربعـاء بعـد    

بدأت اجللسة بالترحيب بالطالب مث قام الباحث مبراجعـه  . االتفاق مع بقية أفراد اموعة
املهمة السابقة وهي رسم خريطة للمشكلة ومراجعتها مع كل طالب وما هي األسباب اليت 

 ليقوم بعـد ذلـك  تدفعه للتأخر الصباحي، ليقدم هلم بعد ذلك الرأي املهين حول املشكلة، 
  :شكلة التأخر الصباحي مثلالباحث بتقدمي بعض األسئلة التوجيهية للطالب عن م

 ؟باكراً  ما الفوائد اليت سيجنيها الطالب من حضوره للمدرسة - ١

 ما األضرار واألخطار اليت قد تواجه الطالب عند تأخره الصباحي؟ - ٢

 هل من املمكن التخلص من هذه املشكلة؟ - ٣

بعد ذلك قام الباحث باالتفاق مع أفراد اموعة مبهمة املشاركة يف تنظـيم الطـابور   
الصباحي مع معلم التربية البدنية بعد اتفاق الباحث مع املعلم مسبقاً،  واهلدف مـن هـذه   
املهمة هي حضور الطالب للمدرسة باكراً وشعورهم باالنتماء وتعويـدهم علـى حتمـل    

  .والقيادة املسؤولية
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  :األساليب العالجية املستخدمة

ومسـاعدة  ، ن الربنـامج وذلك بتوضيح دور الطالب يف املرحلة املقبلة م: التوضيح - ١
 .الطالب على التعرف على أسباب املشكلة اليت دفعتهم للتأخر

وذلك دف توجيه الطالب بطريقة غري مباشرة للهدف املنشود  :األسئلة التوجيهية - ٢
  .وهو عالج مشكلة التأخر الصباحي 

  

  اجللسة الرابعة

  عدد احلضور  مكان اجللسة  مدة اجللسة
  ٩  غرفة املصادر  دقيقة ٤٥

  

  :أهداف اجللسة

 .السابقة اجللسة يف عليها االتفاق مت اليت املهام مراجعة -١

 .احلوار يف القيادة فرصة الطالب أعطاء -٢

 . نظرهم ووجهة رأيهم وإبداء لطالبل التحدث فرصة وترك املستمع دور لعب -٣

 .النوم قبل ومالبسه املدرسية أدواته تنظيم مهمة الطالب إعطاء -٤

  :حمتوى اجللسة

بدأت اجللسة بالترحيب بأفراد اموعة ومراجعة املهمة اليت مت االتفـاق عليهـا يف     
اجللسة السابقة وهي مهمة املشاركة يف تنظيم الصف الصباحي ، وبعـد ذلـك مت إعطـاء    
الطالب فرصة إدارة احلوار والنقاش حول مشكلة التأخر الصباحي، وما مت تنفيذه حىت اآلن 

ن الذي بدا على أفراد اموعة منذ البدء يف تطبيق الربنامج، حيث من الربنامج ومدى التحس
أتضح رضا أفراد اموعة عن الربنامج ألن هناك حتسن ملحوظ واخنفاض واضح يف نسـبة  
التأخر، مع تشجيع الباحث هلم ملواصلة احلديث وحماولة اإلجابة على بعض االستفسارات، 

د اموعة مهمة جديدة وهـي مهمـة ترتيـب    وقبل ختام اجللسة عرض الباحث على أفرا
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وتنظيم األدوات املدرسية املطلوبة واملالبس قبل النوم، ووضعها يف مكان مناسـب حـىت   
  .يسهل على الطالب الوصول إليها يف الصباح وال يتأخر بسببها 

  :األساليب العالجية املستخدمة

عليها وأن الفائدة ستعود  توضيح الفائدة من تطبيق املهام اليت يتم االتفاق:التوضيح-١
 .على الطالب بشكل كبري يف اية الربنامج

تشجيع الطالب على االستمرار يف تنفيذ املهام اليت يـتم االتفـاق   :التدعيم اإلجيايب-٢
كراً حيث اتضح اخنفاض كبري يف نسبة التأخر الصـباحي عنـد   اواحلضور ب ،عليها

  .أفراد اموعة
د الطالب علـى  تالكي يع ،احلوار وتويل زمام القيادةتوجيه الطالب إلدارة :التوجيه-٣

  .حتمل املسؤولية وليزيد من روح التفاعل والتعاون بني أفراد اموعة والباحث
  

  اجللسة اخلامسة

  عدد احلضور  مكان اجللسة  مدة اجللسة
  ٩  غرفة املصادر  دقيقة ٤٥

  

  :أهداف اجللسة

 .السابقةمراجعة املهمة املتفق عليها يف اجللسة  -١

 .يبدونه الذي التحسن مواصلة على الطالب تشجيع -٢

 .هلم احملببة النشاطات أحد يف بإشراكهم حتفيزهم -٣

 .وحتفيزها أسباا ومعرفة لديهم اإلجيابية األفكار على التعرف -٤

 .تكليف الطالب مبهمة املشاركة يف اإلذاعة الصباحية -٥

  .األسرة مع بالتعاون الوقت تنظيم برنامج تصميمتكليف كل طالب مبهمة  -٦
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  :حمتوى اجللسة

بدأت اجللسة بالترحيب بالطالب والثناء عليهم من قبل الباحث نتيجـة  التحسـن   
الواضح الذين بدا واضحاً عليهم يف احلضور للمدرسة باكراً، واالخنفاض  امللحوظ يف نسبة 
التأخر الصباحي من قبل أفراد اموعة، كما ناقش الباحث أفراد اموعة عن املهمة السابقة 

، وهي مهمة تنظيم األدوات املدرسية واملالبس وماذا مت يف هـذه  اق عليهاسبق االتفواليت 
  هذه املهمة؟ حولأفراد اموعة  تاملهمة؟ وما هي الصعوبات اليت واجه

مث اقترح الباحث على الطالب االلتحاق بأي نشاط يرغبون فيه تشجيعاً ومكافأة هلم 
قشة أفراد اموعة عن األنشطة اليت قاموا على هذا التعاون الكبري، بعد ذلك قام الباحث مبنا

 امج، حيث ربط الباحـث هـذا املوضـوع    باختيارها واستغالل هذه الفرصة كدعم للربن
مبوضوع التأخر الصباحي وأنه جيب االلتزام باملواعيد يف مجيع شؤون احلياة ومنها احلضـور  

ع األنشطة سواء كانت رياضية ، كما هو االلتزام يف مجيللمدرسة باكراً وفقاً للنظام املدرسي
  .أم ثقافية أم اجتماعية

همة جديدة وهي أن يقوم كل طالب بعمل جدول مبالطالب  تكليفوقبل اخلتام مت 
لتنظيم الوقت بالتعاون مع أفراد أسرته وكان اهلدف من هذه املهمة هـو ربـط األسـرة    

ذاعة الصـباحية مـع   بالربنامج، وكذلك مت االتفاق على مهمة أخرى وهي املشاركة يف اإل
مساعدة الباحث للطالب يف توفري بعض احلكم واألمثال ألن اهلدف من هذه املهمـة هـو   

  .حضور الطالب باكراً للمشاركة يف اإلذاعة الصباحية

  

  :األساليب العالجية املستخدمة

حيث يقوم الباحث بتوضيح الطريقة املناسبة لتنظيم الوقت واليت تسـاعد  : التوضيح -١
الطالب مبساعدة الباحث  قامكما  ،عمل جدول لتنظيم برناجمهم اليومي الطالب يف

 .يف توضيح الربامج واألنشطة املناسبة هلم داخل املدرسة
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قام الباحث بتشجيع الطالب والثناء عليهم نظري مـا  : التدعيم اإلجيايب والتشجيع -٢
كمـا   ،ليوميأبدوه من تعاون يف تطبيق الربنامج وعلى التحسن الكبري يف انتظامهم ا

شجعهم بااللتحاق باألنشطة احملببة هلم داخل املدرسة بعد أن قام بالتنسيق املسبق مع 
 .إدارة املدرسة يف فتح اال هلم باختيار أي جمال يرغبون فيه

طبق الباحث أسلوب التوجيه مع أفراد اموعة لتوجيههم الختيار النشاط : التوجيه -٣
 .من األنشطة يف حيام بشكل عاماملناسب هلم وكيفية االستفادة 

  

  اجللسة السادسة

  عدد احلضور  مكان اجللسة  مدة اجللسة
  ٩  غرفة املصادر  دقيقة ٤٥

  

  :أهداف اجللسة

 .مراجعة املهام املتفق عليها يف اجللسة السابقة -١

 اسـتغالهلا  ميكن مهارات من ميلكون وما وقدرام ألنفسهم الطالب فهم تعميق -٢
  .وتطويرها

 .عليها يترتب قد وما املشكلة هذه تبعات تفسري على الطالب مساعدة -٣

تكليف الطالب مبهمة مجع أكرب عدد ممكن من املشاكل اليت تأيت بسبب التأخر  -٤
  . الصباحي

  :حمتوى اجللسة

وشكر هلـم مشـاركتهم يف اإلذاعـة     بدء الباحث اجللسة بالترحيب بالطالب        
ا يف اجللسة السابقة، وتطرق أيضاً جلـدول تنظـيم   الصباحية تنفيذاً للمهمة املتفق عليه

 من الباحث طلبالوقت الذي مت تكليف الطالب بتجهيزه مع أفراد األسرة، بعد ذلك 
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اجللوس بشكل دائرة ليسهل احلوار والتفاعل بني أفراد اموعة، مث قام بتوزيـع   الطالب
أن يكتب سطرين عن  كل طالب أوراق فارغة على كل طالب من الطالب وطلب من

وليجـرب   ،نفسه، وكان اهلدف من هذا التمرين كسر للروتني السابق يف اجللسـات 
على الطالب التردد يف البدايـة   اتضحالطالب التعرف على نفسه بطريقة خمتلفة، حيث 

 التجربـة  هوبعد التشجيع من الباحث بدأ كل طالب بالكتابة، مث بدأ النقاش حول هذ
ميلكوا وأن كل فرد من أفراد اموعة يستطيع أن يطور مهاراتـه  وعن القدرات اليت 

وإمكاناته مىت ما أراد، بشرط أن يكون لديه الرغبة والعزمية وأن ال يتردد أبداً يف البـدء  
  .مىت ما أراد أن يتغري لألفضل

  الدراسة ومبوضوعها وهو التأخر الصـباحي،  ذه مث قام الباحث بربط التجربة
ب من أفراد اموعة يستطيع التخلص من هذه املشكلة مىت ما أراد بشرط أن وأن أي طال

يبدأ ويغري من النمط الذي كان يسري عليه يف السابق، سواء يف تنظيم وقته أو يف تنظـيم  
أدواته وأغراضه املدرسية، وحىت وإن كان هناك ظروف خارجية فبإمكانه التعامل معهـا  

  .وتكييفها لصاحله

حث من الطالب مهمة جديدة وهي  أن يكتب كل طالـب عـن   مث طلب البا 
، وما ذا يترتب على تأخرهم الصباحي وذلك وأضرارها تبعات مشكلة التأخر الصباحي

بطريقة العصف الذهين، وبشكل مجاعي حبيث جيمع أكرب قدر ممكـن مـن التبعـات    
  .جللسة القادمةواملشاكل اليت قد تأيت بسبب التأخر الصباحي على أن يتم نقاش ذلك يف ا

  :األساليب العالجية املستخدمة

قام الباحث بتوضيح الطريقة املناسبة الكتشاف القدرات اليت لدى كـل   :التوضيح-١
 .فرد من أفراد اموعة وعدم التركيز على اجلوانب السلبية يف احلياة والنظرة اإلجيابية

التـأخر الصـباحي   ساعد الباحث أفراد اموعة يف تفسري تبعات مشكلة :التفسري-٢
وحجم املشاكل املترتبة عليها وما هي النتائج اإلجيابية اليت سيحصل عليها الطالـب  

  .عندما يلتزم مبواعيده سواء داخل املدرسة أو خارج املدرسة
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  اجللسة السابعة

  عدد احلضور  مكان اجللسة  مدة اجللسة
  ٩  غرفة املصادر  دقيقة ٤٥

  

  :أهداف اجللسة

 .املتفق عليها يف اجللسة السابقةمراجعة املهمة  -١

 .الوقت إدارة بعنوان تدرييب برنامج تقدمي -٢

 واملواعيـد  بالوقت االلتزام جمال يف ينميزتمطالب ومعلمني ل النماذج بعض عرض -٣
 .باكراً واحلضور

  .إعطاء الطالب مهمة تصميم مطوية عن أضرار التأخر الصباحي -٤

  :حمتوى اجللسة

بالطالب حيث أعتمد الباحث يف هذه اجللسة علـى   بدء الباحث اجللسة بالترحيب  
تقدمي برنامج تدرييب للطالب، وهو عبارة عن عرض خاص بإدارة الوقت واهلدف من هـذا  
العرض هو توضيح أمهية الوقت بالنسبة للطالب، وكيفية تنظيم الوقت بالطريقة السـليمة،  

السليمة اليت تساعد الطالب على وما هي الفوائد اليت جينيها الطالب من تنظيم وقته، والطرق 
  .اإلدارة السليمة ليومه، سواء داخل املدرسة أو خارجها

رغم مـا   علمياً وعملياًكما قام الباحث بعرض بعض النماذج لشخصيات ناجحة  
تعانيه من ظروف صعبة ومع ذلك استطاعوا بالتنظيم واإلدارة السليمة ألوقام أن ينجحوا 

مية، مث فتح باب احلوار مع أفراد اموعة عن شخصيات مشهورة أو يف حيام العملية والعل
  .أي شخصية يعرفوا جنحت يف حياا رغم الظروف احمليطة ا

ويف ختام اجللسة طلب الباحث من الطالب مهمة تصميم نشرة أو مطوية عن التأخر 
مسـتفيدين مـن     ،الصباحي وأضراره على أن يتم التنفيذ بشكل مجاعي من أفراد اموعة

  .املهمة السابقة جبمع عدد كبري من أضرار مشكلة التأخر الصباحي
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  :األساليب العالجية املستخدمة

أستخدم الباحث أسلوب التدريب إلكساب أفراد اموعة مهـارة إدارة  : التدريب-١
 .الوقت بعرض اخلطوات السليمة إلدارة الوقت

ناجحة يف اـال العلمـي    قام الباحث بعرض بعض النماذج لشخصيات:النمذجة-٢
  .والعملي بعد أن استطاعوا االهتمام بأوقام وإدارا بالطريقة السليمة

  

  اجللسة الثامنة

  عدد احلضور  مكان اجللسة  مدة اجللسة
  ٩  غرفة املصادر  دقيقة ٤٥

  

  :أهداف اجللسة

 .تطبيق املقياس -١

 .النهاية وحىت الربنامج بداية من الطالب مفاهيم بني املقارنة -٢

 .تكرمي الطالب املتميزين يف احلضور -٣

  .اإلاء -٤

  :حمتوى اجللسة

وبدأ بتطبيق املقياس عليهم للمرة الثانية رحب الباحث بالطالب يف بداية اجللسة        
الكبري  همتفاعلللطالب على  هشكروالذي يعترب القياس البعدي يف هذه الدراسة، مث قدم 

هلم  كما وضحاجللسة األخرية يف الربنامج،  تعترببأن هذه اجللسة وفترة الربنامج،  خالل
مدى التحسن الذي حصل يف نسب التأخر الصباحي، مث ترك الباحث اال ألفراد اموعة 
للحديث عن هذه التجربة دف معرفة انطباعهم عن هذا الربنامج كونه يعترب جتربة جديدة 

  .مدى التغري الذي حصل بني بدء الربنامج وايتهعليهم، وليتعرف أكثر على مفاهيمهم و
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االستمرار يف املواظبة على احلضور باكراً بعد أن  الباحث من الطالبطلب  كما  
كانت لديهم الرغبة جنحوا يف هذه التجربة، وشاهدوا بأنفسهم مقدرم على التغيري مىت ما 

قام الباحث مبشاركة مدير تام ويف اخل، وهو ما حتقق هلم بعد توفيق اهللاذلك، احلقيقية ل
  .املدرسة بتكرمي الطالب املتميزين يف احلضور الباكر للمدرسة

  :األساليب العالجية املستخدمة

مبا أن هذه اجللسة هي اجللسة األخرية فقد حرص الباحث : التدعيم اإلجيايب والتشجيع -١
أبدوه يف هذا الربنامج على تدعيم الطالب إجيابياً وتشجيعهم على مواصلة النجاح الذي 

  .ومواصلة احلضور للمدرسة باكراً بشكل مستمر
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 الفصل الرابع
  عرض النتائج وتفسريها

  

  .وتفسريها عرض نتائج متغريات الدراسة ١- ٤

  .وتفسريها عرض نتائج اختبارات اموعة التجريبية والضابطة ٢- ٤

  .وتفسريها عرض النتائج اخلاصة بفروض الدراسة ٣- ٤
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  :وتفسريها عرض نتائج متغريات الدراسة ١-٤

هدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل معرفة مدى فائدة تطبيق منوذج التركيز          
على املهام لعالج مشكلة التأخر الصباحي، من خالل تطبيق برنامج معد من قبل الباحث مت 
تطبيقه على عينة من طالب مدرسة التومي املتوسطة بسدير ، حيث مت اختيار جمموعة من 

) ١٨(أخر الصباحي بعد رصد تكررهم حيث بلغ عدد أفراد العينةالطالب متكرري الت
طالب لكل جمموعة، وقد مت ) ٩(طالب مت تقسيمهم إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية بواقع

  :وبعد حتليل بيانات املقياس خرجنا بالنتائج التالية عليهم تطبيق مقياس التأخر الصباحي

  

  :وصف عينة الدراسة 

  :سةمتغريات الدرا: أوالً

  
 )٦(جدول رقم 

  الدراسة وفق متغري الصف عينةتوزيع 

  النسبة التكرار الصف
 ١١.١  ٢  األول املتوسط
 ١٦.٧  ٣  الثاين متوسط

 ٧٢.٢ ١٣  الثالث متوسط
  ٪١٠٠  ١٨  اموع

  

٪ من ١١.١الدراسة ميثلون ما نسبته  عينةمن ) ٢(أن) ٦(يتضح من اجلدول رقم
٪ من ١٦.٧منهم ميثلون ما نسبته ) ٣(الدراسة يف الصف األول املتوسط، بينما عينةإمجايل 
٪ ٧٢.٢منهم ميثلون ما نسبته ) ١٣(وأخرياً ،لدراسة يف الصف الثاين املتوسطا عينةإمجايل 

  .الدراسة عينةهم الفئة األكثر من الدراسة يف الصف الثالث املتوسط و عينةمن إمجايل 
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 )٧(جدول رقم 

  الدراسة وفق متغري العمر   عينةتوزيع 

 ٪النسبة التكرار العمر
 ١١.١ ٢  سنة ١٣
 ١٦.٧ ٣ سنة ١٤
 ٣٣.٣ ٦ سنة ١٥
 ٣٣.٣ ٦ سنة ١٦
 ٥.٦ ١ سنة ١٧

  ١٠٠.٠  ١٨  اموع
  

٪ من ١١.١الدراسة ميثلون ما نسبته  عينةمن ) ٢(أن) ٧(يتضح من اجلدول رقم
٪ من إمجايل ١٦.٧منهم ميثلون ما نسبته ) ٣(، بينماسنة )١٣(عمرهمالدراسة  عينةإمجايل 

 عينة٪ من إمجايل ٣٣.٣منهم ميثلون ما نسبته ) ٦(سنة، مقابل )١٤(عمرهمالدراسة  عينة
 عينة٪ من إمجايل ٣٣.٣منهم ميثلون ما نسبته ) ٦(وأيضاً، سنة)١٥(عمرهمالدراسة 
الدراسة  عينةإمجايل  ٪ من٥.٦منهم ميثل ما نسبته ) ١(وأخرياً، سنة)١٦(عمرهمالدراسة 

  .سنة )١٧(سنة

وهذا يعطي إشارة إىل أن ارتفاع عمر الطالب قد يكون دافعاً للتأخر الصباحي، 
أن والذي يبني لنا  ،املتغري السابق وهو متغري الصفنتائج هذا املتغري بنتائج وباإلمكان ربط 

الطالب يف  ، إضافة إىل أنطالب هم يف الصف الثالث  املتوسط) ١٣(غالبية أفراد العينة
هذه املرحلة يعد مراهقاً وهي املرحلة اليت حتتاج إىل جهد مضاعف يف التوجيه والتوعية 

  .والشكل أدناه يبني توزيع أفراد العينة وفق متغري العمر .واإلرشاد
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  )١(شكل رقم 

  متغري العمر

  
  

 )٨(جدول رقم 

  الدراسة وفق متغري املستوى الدراسي   عينةتوزيع 

 النسبة التكرار املستوى الدراسي
 ٢٢.٢ ٤ ممتاز

 ٥٥.٦ ١٠ جيد جداً
 ٢٢.٢ ٤ جيد

 ١٠٠.٠ ١٨  اموع

  

٪ من ٢٢.٢الدراسة ميثلون ما نسبته  عينةمن ) ٤(أن) ٨(يتضح من اجلدول رقم     
٪ ٥٥.٦منهم ميثلون ما نسبته ) ١٠(الدراسة مستواهم الدراسي ممتاز، بينما عينةإمجايل 

الدراسة،  عينةالدراسة مستواهم الدراسي جيد جداً وهم الفئة األكثر من  عينةمن إمجايل 
 عينة٪ من إمجايل طالب ٢٢.٢من طالب الدراسة ميثلون ما نسبته ) ٤(وأخرياً جند

  .مستواهم الدراسي جيد
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من خالل نتائج هذا املتغري أن مستوى التحصيل العلمي ألفراد العينة يعترب ويتبني لنا 
أكثر من جيد بشكل عام فغالبية الطالب مستواهم الدراسي جيد جداً، وهذا قد يعطي 

  .داللة على أن التأخر الصباحي ال يرتبط مبستوى دراسي منخفض
  

 )٩(دول رقم ج

  الدراسة وفق متغري وسيلة االستيقاظ للمدرسة عينةتوزيع 

 النسبة التكرار وسيلة االستيقاظ للمدرسة
 ٧٢.٢ ١٣ األم

 ٥.٦ ١ األب
 ١٦.٧ ٣ جوال
 ٥.٦ ١ ساعة

  ١٠٠.٠ ١٨  اموع

  

أن  ،تغري وسيلة االستيقاظ للمدرسةواخلاص مب) ٩(يتضح من اجلدول أعاله رقم   
من ) ١٣(وسيلة االستيقاظ عن طريق األم هي األكثر انتشارا بني عينة الدراسة بعدد بلغ

٪ من إمجايل ٥.٦منهم ميثلون ما نسبته ) ١(٪، بينما٧٢.٢الدراسة ميثلون ما نسبته  عينة
منهم ميثلون ما نسبته ) ٣(الدراسة وسيلة االستيقاظ عن طريق األب، كما جند عينة

منهم ميثل ما ) ١(الدراسة االستيقاظ عن طريق اجلوال، وأخرياً عينة٪ من إمجايل ١٦.٧
الدراسة وسيلة االستيقاظ عن طريق الساعة، كما موضح  عينة٪ من إمجايل ٥.٦نسبته 

  .يف الشكل أدناه

طالب يتم إيقاظهم بواسطة ) ١٣(ويتبني لنا من نتائج هذا املتغري أن غالبية أفراد العينة
ارتفاع هذه النسبة ذا الشكل يعطي مؤشر كبري على اعتماد و ٪٧٢.٢األم وبنسبة 

يف االستيقاظ وعدم االعتماد على أنفسهم، مما يعزز الدور الكبري  األسرةالطالب على 
  .للباحث يف تشجيعهم على االعتماد على النفس وعدم االتكال على اآلخرين
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  )٢(شكل رقم 

  
  

 )١٠(جدول رقم 

  الدراسة وفق متغري موعد النوم عينةتوزيع 

 ٪النسبة التكرار موعد النوم
 ٢٢.٢ ٤ العاشرة 

 ٤٤.٤ ٨ احلادية عشر 
 ٣٣.٣ ٦ الثانية عشر 

 ١٠٠.٠ ١٨  اموع

  

أن موعد النوم  ،واخلاص مبتغري موعد النوم) ١٠(يتضح من اجلدول أعاله رقم
منهم ميثلون ما ) ٨(٪، بينما٢٢.٢الدراسة ميثلون ما نسبته  عينةمن ) ٤(العاشرة بعدد بلغ

منهم ) ٦(الدراسة موعد نومهم احلادية عشر، كما جند عينة٪ من إمجايل ٤٤.٤نسبته 
  .الدراسة موعد نومهم الثانية عشر عينة٪ من إمجايل ٣٣.٣ميثلون ما نسبته 

ينة مناسبة إىل حد ما، وبالنظر لنتائج هذا املتغري جند أن ساعات النوم ألفراد الع
  .مما يدل على أنه ال توجد مشكلة السهر لديهم
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 )١١(جدول رقم 

  الدراسة وفق متغري مستوى دخل األسرة عينةتوزيع 

 النسبة التكرار مستوى دخل األسرة
 ٣٨.٩ ٧ ٦٠٠٠إىل٣٠٠١من 

 ٦١.١ ١١ فأكثر٦٠٠٠
  ١٠٠.٠ ١٨  اموع

أن   ،مبتغري مستوى دخل األسرةواخلاص ) ١١(يتضح من اجلدول أعاله رقم
الدراسة ميثلون ما  عينةمن ) ٧(بعدد بلغ" ٦٠٠٠إىل٣٠٠١من " مستوى دخل األسرة 

الدراسة مستوى  عينة٪ من إمجايل ٦١.١منهم ميثلون ما نسبته ) ١١(٪، بينما٣٨.٩نسبته 
  .الدراسة عينةكثر من وهم الفئة األ" فأكثر ٦٠٠٠"دخل أسرهم 

متغري مستوى دخل األسرة إىل أن مستوى دخل أفراد العينة جيد وتقودنا نتائج 
يف الغالب، وباإلمكان ربط نتائج هذا املتغري باملتغري التايل وهو نوعية السكن وكذلك 
املتغري الذي يليه وهو ملكية السكن حيث يتبني للباحث من نتائج هذه املتغريات الثالث 

وعدم ارتباط مشكلة التأخر الصباحي باملستوى ارتفاع املستوى املعيشي ألفراد العينة 
  .االقتصادي املتدين

  

 )١٢(جدول رقم 

  الدراسة وفق متغري نوعية املسكن عينةتوزيع 

 النسبة التكرار نوعية املسكن
  ٦١.١ ١١ فيال
 ١٦.٧ ٣ دور
 ٥.٦ ١ شقه
 ١١.١ ٢ شعيب

 ٥.٦ ١ آخــر
 ١٠٠.٠ ١٨  اموع
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واخلاص مبتغري نوعية املسكن للعني املبحوثة ) ١٤(يتضح من اجلدول أعاله رقم
فيال  يقطنون يفالدراسة  عينة٪ من إمجايل ٦١.١الدراسة ميثلون ما نسبته  عينةمن ) ١١(أن

٪ من إمجايل ١٦.٧منهم ميثلون ما نسبته ) ٣(الدراسة، بينما عينةوهم الفئة األكثر من 
 عينة٪ من إمجايل ٥.٦منهم ميثل ما نسبته ) ١(نهم  دور، مقابلالدراسة نوعية مسك عينة

 عينة٪ من إمجايل ١١.١منهم ميثلون ما نسبته ) ٢(وأيضاً، شقة مالدراسة نوعية مسكنه
 عينة٪ من إمجايل ٥.٦منهم ميثل ما نسبته ) ١(وأخرياً، الدراسة نوعية مسكنهم شعيب

  .آخر، كما موضح يف الشكل أدناه مالدراسة نوعية مسكنه

  
  )٣(شكل 

  
  

 )١٣(جدول رقم 

  الدراسة وفق متغري ملكية املسكن عينةتوزيع 

 النسبة التكرار ملكية املسكن
 ٨٣.٣ ١٥ ملك

 ١٦.٧ ٣ مستأجر
 ١٠٠.٠ ١٨  اموع
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أن ملكية ب ،واخلاص مبتغري ملكية املسكن) ١٣(يتضح من اجلدول أعاله رقم
٪ ٨٣.٣ميثلون ما نسبته وهم الذين الدراسة  عينةمن ) ١٥(بعدد بلغو" ملك"املسكن 

٪ من ١٦.٧منهم ميثلون ما نسبته ) ٣(جند أن الدراسة، بينما عينةهم الفئة األكثر من 
  ." إجيار "الدراسة ملكية املسكن  عينةإمجايل 

  

 )١٤(جدول رقم 

  الدراسة وفق متغري مهنة األب عينةتوزيع 

 النسبة التكرار مهنة األب
 ٣٨.٩ ٧ موظف
 ٥.٦ ١ طبيب
 ١١.١ ٢ معلم

 ٢٧.٨ ٥ متقاعد
 ١٦.٧ ٣ غري ما ذكر

 ١٠٠.٠  ١٨  اموع

  

  ،املبحوثة ةواخلاص مبتغري مهنة األب للعين) ١٤(يتضح من اجلدول أعاله رقم     
الدراسة مهنة األب  عينة٪ من إمجايل ٣٨.٩الدراسة ميثلون ما نسبته  عينةمن ) ٧(أن

٪ ٥.٦ما نسبته  منهم ميثل) ١(الدراسة، بينما عينةموظف وهم الفئة األكثر من لديهم 
٪ من ١١.١منهم ميثلون ما نسبته ) ٢(الدراسة مهنة األب طبيب، مقابل عينةمن إمجايل 

  .الدراسة مهنة األب معلم عينةايل إمج

ة األب الدراسة مهن عينة٪ من إمجايل ٢٧.٨منهم ميثلون ما نسبته ) ٥(وأيضاً 
الدراسة مهنة األب غري ما  عينة٪ من إمجايل ٥.٦منهم ميثل ما نسبته ) ٣(وأخرياً، متقاعد

  .ذكر  أعاله
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 )١٥(جدول رقم 

  توزيع طالب الدراسة وفق متغري مهنة األم

 النسبة التكرار مهنة األم
 ١١.١ ٢ موظفة

 ٧٧.٨ ١٤ ربة مرتل
 ١١.١ ٢ غري ما ذكر

  ١٠٠.٠ ١٨  اموع

  

نا أن ،البحث ةواخلاص مبتغري مهنة األم لعين) ١٥(يتضح من اجلدول أعاله رقم       
الدراسة مهنة  عينة٪ من إمجايل ١١.١ميثلون ما نسبته والذين الدراسة  عينةمن ) ٢(جند

الدراسة مهنة األم  عينة٪ من إمجايل ٧٧.٨منهم ميثلون ما نسبته ) ١٤(األم موظفة، بينما
٪ ١١.١منهم ميثلون ما نسبته ) ٢(الدراسة، مقابل عينةربة مرتل وهم الفئة األكثر من 

  .الدراسة مهنة األم غري ما ذكر  أعاله عينةمن إمجايل 

ومن خالل نتيجة هذا املتغري جند أن غالبية أفراد العينة مهنة األم ربة مرتل،   
يجة لدعم ومتابعة الطالب يف الصباح وإيقاظهم قبل وباإلمكان االستفادة من هذه النت

  .وقت املدرسة مبدة كافية، الن األم غري موظفة ومتفرغة ألبنائها يف املرتل

  
 )١٦(جدول رقم 

  توزيع طالب الدراسة وفق متغري املستوى التعليمي لألب

 النسبة التكرار املستوى التعليمي لألب
 ١١.١ ٢ يقرأ ويكتب

 ١٦.٧ ٣ ابتدائي
 ٣٣.٣ ٦ متوسط
 ٢٢.٢ ٤ ثانوي

 ١٦.٧ ٣ جامعي
  ١٠٠.٠  ١٨  اموع
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 ،واخلاص مبتغري املستوى التعليمي لألب) ١٦(يتضح من اجلدول أعاله رقم       
الدراسة املستوى  عينة٪ من إمجايل ١١.١الدراسة ميثلون ما نسبته  عينةمن ) ٢(أنب

 عينة٪ من إمجايل ١٦.٧منهم ميثلون ما نسبته ) ٣(، بينما"يقرأ ويكتب"التعليمي لألب 
٪ من ٣٣.٣منهم ميثلون ما نسبته ) ٦(، مقابل"ابتدائي"الدراسة املستوى التعليمي لألب 

منهم ميثلون ما ) ٤(وأيضاً، "متوسط"الدراسة املستوى التعليمي لألب  عينةإمجايل 
) ٣(وأخرياً، "ثانوي"الدراسة املستوى التعليمي لألب  عينة٪ من إمجايل ٢٢.٢ه نسبت

  ".جامعي"الدراسة املستوى التعليمي لألب  عينة٪ من إمجايل ١٦.٧منهم ميثل ما نسبته 

من نتيجة هذا  املتغري أن املستوى التعليمي لآلباء جيد يف الغالب فال توجد  ويتضح    
غري التايل وهو مستوى تعليم األم، لذا سيكون تعليم األب دافعاً حاالت أمية كما يف املت

لدعم ومتابعة الطالب ولعالج مشكلة التأخر الصباحي من خالل التواصل مع املدرسة 
  .والباحث عند احلاجة

 )١٧(جدول رقم 

  توزيع طالب الدراسة وفق متغري املستوى التعليمي لألم

  النسبة التكرار املستوى التعليمي لألم
 ١٦.٧ ٣ غري متعلمة

 ١١.١ ٢ تقرأ ويكتب
 ٢٢.٢ ٤ ابتدائي
 ٢٢.٢ ٤ متوسط
 ٢٧.٨ ٥ ثانوي

  ١٠٠.٠ ١٨  اموع

          

  ،واخلاص مبتغري املستوى التعليمي لألم) ١٧(يتضح من اجلدول أعاله رقم 
الدراسة املستوى  عينة٪ من إمجايل ١٦.٧الدراسة ميثلون ما نسبته  عينةمن ) ٣(أن

 عينة٪ من إمجايل ١١.١منهم ميثلون ما نسبته ) ٢(، بينما"غري متعلمة"التعليمي لألم 
منهم ميثلون ما ) ٤(، ويف مقابل"كتب تتقرأ و" املستوى التعليمي لألم  الدراسة
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) ٤(وأيضاً، "ابتدائي"الدراسة املستوى التعليمي لألم  عينة٪ من إمجايل ٢٢.٢نسبته 
الدراسة املستوى التعليمي لألم  عينة٪ من إمجايل ٢٢.٢لون ما نسبته منهم ميث

الدراسة املستوى  عينة٪ من إمجايل ٢٧.٨منهم ميثل ما نسبته ) ٥(وأخرياً، "متوسط"
أدناه يوضح املستوى التعليمي لألب واألم ) ٤(والشكل رقم". ثانوي"التعليمي لألم 
  .للعينة املبحوثة

  
  )٤(شكل رقم 

  املستوى التعليمي لألب واألم 

  
  

 )١٨(جدول رقم 

  "هل والدك متزوج غري والدتك؟"الدراسة وفق متغري  عينةتوزيع 

 النسبة التكرار هل والدك متزوج غري والدتك
 ١٦.٧ ٣ نعم
 ٨٣.٣ ١٥ ال

 ١٠٠.٠ ١٨  اموع

إذ  ،األممن غري  األبواخلاص مبتغري زواج ) ١٨(يتضح من اجلدول أعاله رقم       
منهم ) ١٥(٪، ويف مقابل١٦.٧بنسبة بلغت ) ٣(جند الذين أجابوا بنعم بلغ عددهم
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 عينةالدراسة أجابوا بال وهم الفئة األكثر من  عينة٪ من إمجايل ٨٣.٣ميثلون ما نسبته 
  . الدراسة

  

 )١٩(جدول رقم 

  "هل والدك مطلق والدتك؟" الدراسة وفق متغري  عينةتوزيع 

 النسبة التكرار والدتك ؟هل والدك مطلق 
 ٥.٦ ١ نعم
 ٩٤.٤ ١٧ ال

  ١٠٠.٠ ١٨  اموع

  
واخلاص مبتغري طالق الوالد من والدة العينة ) ١٩(يتضح من اجلدول أعاله رقم       
٪، ويف ٥.٦بنسبة بلغت ) ١(جند الذين أجابوا بنعم بلغ عددهم أننا ،املبحوثة

الدراسة أجابوا بال وهم الفئة  عينة٪ من إمجايل ٩٤.٤منهم ميثلون ما نسبته ) ١٧(مقابل
  . الدراسة عينةاألكثر لدى 

أن  يتبني "طالق األم"و "زواج األب من غري األم"ومن خالل املتغريين السابقني   
يوجد تعدد  متغري زواج األب من غري األمهناك ثالث حاالت من بني أفراد العينة يف 

توجد حالة طالق واحدة، وهذه احلاالت قد يكون طالق األم  متغريزوجات لألب ويف 
  .لديها مشكلة يف املتابعة املرتلية بسبب الظروف االجتماعية لديها

  

  :تجريبية والضابطةنتائج اختبار اموعتني ال ٢-٤: ثانياً

 امـوعتني للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بـني  
-independent sample t(القبلي استخدم الباحث اختبار القياسالتجريبية والضابطة يف 
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test( دف وجاءت النتائج كما يوضـحها   اجلماعتنيتوضيح داللة الفروق بني  وذلك
  :اجلدول التايل

  

 )٢٠(اجلدول رقم 

  (independent sample t-test)نتائج اختبار 

 القبلي القياسللفروق بني اموعتني التجريبية والضابطة يف 

 املتوسط احلسايب  العدد اموعة املتغري
االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
مستوى الداللة 

 اإلحصائية

  األسرة
 ٠.٦٤ ٢.٠٠  ٩  ضابطة

-.٤٦٥. ٧٤٨ 
 ٠.٧٢ ٢.٢٤ ٩ جتريبية

 الطالب نفسه
 ٠.٥٧ ٢.٥٠ ٩  ضابطة

.٧٠٤. ٣٨٧ 
 ٠.٦٤ ٢.٣٩ ٩ جتريبية

 املدرسة
 ٠.٧٩ ٢.٣١ ٩  ضابطة

-.٧٣٢. ٣٤٨ 
 ٠.٨٣ ٢.٤٤ ٩ جتريبية

  األصدقاء
 ٠.٥٣ ١.٣٣ ٩  ضابطة

.٦١٣. ٥١٦ 
 ٠.٣٧ ١.٢٢ ٩ جتريبية

 الدرجة الكلية
 ٠.٤٠ ٢.١٦ ٩  ضابطة

-.٨٢٦. ٢٢٤ 
 ٠.٣٦ ٢.٢٠ ٩ جتريبية

  

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
األسرة ، (القبلي لألبعاد القياسفأقل بني اموعتني التجريبية والضابطة يف  ٠.٠٥مستوى 

مما يبني تكافؤ اموعتني ) للتأخر الصباحي الطالب ، املدرسة، األصدقاء، والدرجة الكلية
  .أدناه) ٥(أنظر الشكل رقم  .التجريبية والضابطة وصالحيتهما لتطبيق التجربة
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  )٥(شكل رقم 

  

  .وتفسريها  عرض النتائج اخلاصة بفروض الدراسة٣-٤

  :نتائج الفرضية الرئيسية 

درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : الفرض الرئيس للدراسة على ينص
 والضابطة على مقياس التأخر الصباحي بعد تطبيق الربنامج العالجياموعتني التجريبية 

  .اموعة التجريبيةلصاحل  باستخدام منوذج التركيز على املهام

" ت تست"ولإلجابة على هذا الفرضية قام الباحث باستخدام مقياس
independent sample t-test املستقلة وكانت النتائج على النحو التايل للعينات:  

 )٢١(اجلدول رقم 

(independent sample t-test)  نتائج اختبار 

  :للفروق بني اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي

 املتوسط احلسايب العدد اموعة املتغري
االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
مستوى الداللة 

 اإلحصائية

  التأخر الصباحي
 ٠.٤٢ ٢.٣٧ ٩  ضابطة

٠.٠٠  ٥.٠٢**  
 ٠.٤٤ ١.٩١ ٩ جتريبية

  ٠.٠١فروق دالة إحصائياً عند مستوى   **
  ٠.٠٥فروق دالة إحصائياً عند مستوى   *
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يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
البعدي يف أعراض أسباب  للقياسفأقل بني اموعتني التجريبية والضابطة  ٠.٠١مستوى 
ويعين ذلك ، البعدي القياسلصاحل اموعة التجريبية يف )الدرجة الكلية(الصباحي التأخر 

  .الرئيس للدراسة صحة الفرض

  

  ) :األسرة(نتائج الفرضية الفرعية األوىل 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي  :الفرضية على أنه تنص
، بعد تطبيق التجريبية، واملتعلقة بدور األسرة يف التأخر الصباحي للمجموعةوالبعدي 

  ، وذلك لصاحل القياس البعديالربنامج العالجي

 Paired" ت تست"ولإلجابة على هذا الفرضية قام الباحث باستخدام مقياس 

Samples Statistics للعينات الغري املستقلة وكانت النتائج على النحو التايل:  

  

 )٢٢(م اجلدول رق

(Paired Samples Statistics)  نتائج اختبار 

  :)األسرة(القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية القياسنيللفروق بني 

 املتوسط احلسايب العدد اموعة املتغري
االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
مستوى الداللة 

 اإلحصائية

  األسرة
 ٠.٢٤ ٠.٧١  ٩  القبلي

٠.٠٥ ٥.٢٧٦* 
 ٠.١٦ ٠.٤٧ ٩ البعدي

  ٠.٠٥فروق دالة إحصائياً عند مستوى * 
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يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
دور (القبلي والبعدي يف أعراض أسباب التأخر الصباحي القياسنيفأقل بني  ٠.٠٥مستوى 

  .البعدي ويعين ذلك صحة الفرضية القياسلصاحل ). األسرة

  

  ) :املدرسة( الثانيةنتائج الفرضية الفرعية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي : الفرضية على أنه تنص
،بعد تطبيق الربنامج والبعدي للمجموعة التجريبية واملتعلق بدور املدرسة يف التأخر الصباحي

  .البعدي القياسوذلك لصاحل  العالجي،

 Paired" ت تست"ة قام الباحث باستخدام مقياس ولإلجابة على هذا الفرضي

Samples Statistics للعينات الغري املستقلة وكانت النتائج على النحو التايل:  
 )٢٣(اجلدول رقم 

  (Paired Samples Statistics)نتائج اختبار 

  :)املدرسة(القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية القياسنيللفروق بني 

 العدد  اموعة املتغري
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
مستوى الداللة 

 اإلحصائية

  املدرسة
 ٠.٢٣ ٠.٧٠  ٩  القبلي

٠.٠٠ ٥.٢٧٤** 
 ٠.٢١ ٠.٦٣ ٩ البعدي

  ٠.٠١فروق دالة إحصائياً عند مستوى ** 
  

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
دور (القبلي والبعدي يف أعراض أسباب التأخر الصباحي القياسنيفأقل بني  ٠.٠١مستوى 
  . البعدي ويعين ذلك صحة الفرضية القياسلصاحل ). املدرسة
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  ) :األصدقاء( الثالثةنتائج الفرضية الفرعية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي والبعدي : الفرضية على تنص
، بعد تطبيق الربنامج واملتعلق بدور األصدقاء يف التأخر الصباحي ،للمجموعة التجريبية

  .البعدي القياسوذلك لصاحل  العالجي،

 Paired" ت تست"مقياس  باستخدامولإلجابة على هذا الفرضية قام الباحث 

Samples Statistics للعينات الغري املستقلة وكانت النتائج على النحو التايل:  

  

 )٢٤(اجلدول رقم 

  (Paired Samples Statistics) نتائج اختبار

  :)األصدقاء(القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية القياسنيللفروق بني 

 العدد اموعة املتغري
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 تقيمة 
مستوى الداللة 

 اإلحصائية

  األصدقاء
 ٠.٢٨ ٠.٨٣  ٩  القبلي

٠.٠٥ ٤.٥٧٥* 
 ٠.١٧ ٠.٥٠ ٩ البعدي

  ٠.٠٥فروق دالة إحصائياً عند مستوى * 
  

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
دور (القبلي والبعدي يف أعراض أسباب التأخر الصباحي  القياسنيفأقل بني  ٠.٠٥مستوى 
  . البعدي ويعين ذلك صحة الفرضية القياسلصاحل ). األصدقاء

  ) :نفسه الطالب( الرابعةنتائج الفرضية الفرعية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي : الفرضية على أنه  تنص
، بعد تطبيق واملتعلق بدور الطالب نفسه يف التأخر الصباحي ،والبعدي للمجموعة التجريبية

  .وذلك لصاحل االختبار البعدي الربنامج العالجي،
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 Paired" ت تست"ولإلجابة على هذا الفرضية قام الباحث باستخدام مقياس 

Samples Statistics للعينات الغري املستقلة وكانت النتائج على النحو التايل:  

  

  )٢٥(اجلدول رقم 

  (Paired Samples Statistics) نتائج اختبار

  :)الطالب(القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية القياسنيللفروق بني 

 قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اموعة املتغري
مستوى الداللة 

 اإلحصائية

  الطالب
 ٠.٢١ ٠.٦٢  ٩  القبلي

٠.٠٠ ٥.٧٤٣** 
 ٠.١٧ ٠.٥١ ٩ البعدي

 ٠.٠١فروق دالة إحصائياً عند مستوى ** 
  

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
دور (القبلي والبعدي يف أعراض أسباب التأخر الصباحي القياسنيفأقل بني  ٠.٠١مستوى 

  . البعدي ويعين ذلك صحة الفرضية القياسلصاحل ). الطالب نفسه
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  اخلامسالفصل 
  عرض النتائج والتوصيات

 

.نتائج الدراسة وتفسريها ١- ٥  

.توصيات الدراسة ٢- ٥  
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نتائج الدراسة وتفسريها ١-٥  

بعد عرض النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل هذه الدراسة واليت دلت على صحة 
  :الفرض الرئيس للدراسة والفروض الفرعية سيتم مناقشة النتائج على النحو التايل

دلت النتائج على فاعلية منوذج التركيز على املهام لعالج مشكلة التأخر الصباحي، 
وتبني ذلك من خالل نتيجة املقارنة بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة، وذلك بعد 
تطبيق الربنامج العالجي، واليت دلت على وجود فروق دالة إحصائياً لصاحل اموعة 

توجد فروق ذات ذلك الفرض الرئيس للدراسة والذي نص على أنه التجريبية، حمققة ب
درجات اموعتني التجريبية والضابطة على مقياس التأخر الصباحي داللة إحصائية بني 

اموعة لصاحل  باستخدام منوذج التركيز على املهام بعد تطبيق الربنامج العالجي
  .التجريبية

أن أسلوب ب )م١٩٩٢(شكريوهذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه دراسة 
التركيز على املهام حيقق نتائج أكثر فعالية وبأقل عدد من املقابالت وبأقل زمن مقارنة 

  .باألسلوب التقليدي، وهذا ما تبني يف نتائج الدراسة احلالية

 )م١٩٩٣(وسينتهيا آين  كما أا تتفق مع بقية الدراسات السابقة كدراسة دميبس
 دراسة عزامو ) م٢٠٠٦(ودراسة تركي) م٢٠٠٧(هللادبع ودراسة) م٢٠٠٠(حيىي ودراسة

والذين دلت دراسام على جناح منوذج التركيز على )  م٢٠٠٨(بيومي ودراسة) م٢٠٠٨(
املهام وفعاليته كأحد مناذج العالج القصري ومناسبته للعمل يف اال املدرسي، ودوره الفاعل 

  .يف إكساب املهارات وتعديل القناعات

كما تبني للباحث من خالل اجللسات العالجية أن األفكـار اخلاطئـة، ونقـص    
املهارات، وضعف التواصل والتفاعل من قبل األسرة، وعدم قيام املدرسة بدورها التربـوي  
 بالطريقة الصحيحة من خالل عدم توفري املكان املناسب للصف الصباحي وعدم التجديـد 
فيه، وكذلك عدم تشجيع الطالب املميزين يف احلضور وحتفيزهم، باإلضافة إىل سوء بعض 

. األصدقاء ودورهم السليب يف دعم زمالئهم، كلها تؤدي إىل مشكلة التـأخر الصـباحي  
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أن الطالب الذين ال توفر هلم األسرة وسيلة نقـل  ) هـ١٤٢٠(وتؤكد ذلك دراسة الفواز
إيقاظهم قبل املدرسة بوقت كاف،  والذين يأتون مع زمالئهـم   مناسبة إىل ملدرسة، وال يتم

  .يف مجاعات، أو يتم تكليفهم بأعباء من قبل األسرة يتكرر منهم التأخر الصباحي

كما عرب الطالب املشاركون يف هذه الدراسة عن رضاهم التام عن الربنامج ومـدى    
كمهارة تنظيم الوقت، ومهارة القيـادة  االستفادة الكبرية من املهارات املكتسبة من خالله، 

وغريها، كما ذكروا بأن بعض األفكار اخلاطئة اليت كانوا حيملوا عـن فائـدة الصـف    
  .الصباحي كانت تدفعهم للتأخر

  :فروض الدراسةبقية وفيما يلي عرض ملناقشة نتائج    

١-١-٥  
 ٠.٠٥ند مستوى وجد فروق ذات داللة إحصائية عت الدراسة احلالية أنه دلت نتائج   

لصاحل ). دور األسرة(القبلي والبعدي يف أعراض أسباب التأخر الصباحي القياسنيفأقل بني 
الفرض الفرعي األول، حيث عكست درجات اموعـة  البعدي ويعين ذلك صحة  القياس

التجريبية يف هذا البعد إىل حتسن كبري يف دور األسرة األمر الذي ساهم يف عالج مشـكلة  
) هـ١٤٣٣(الصباحي لدى أفراد العينة، ويتفق هذا مع ما ذهبت إليه دراسة الكاليبالتأخر 

بأن األسرة عليها دور كبري جيب أن تقوم به لعالج مشكلة التأخر الصباحي، وتبني ذلك من 
خالل حرص األسرة على إيقاظ أفراد العينة قبل موعد املدرسة بوقت كاف، وتوفري وسيلة 

االتصال على املدرسة عند وجود ظرف طارئ يدفع الطالب على التأخر النقل املناسبة هلم، و
  .الصباحي

٢-١-٥  
 ٠.٠١فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى بينت نتائج الدراسة احلالية أنه توجد 

لصاحل ). دور املدرسة(القبلي والبعدي يف أعراض أسباب التأخر الصباحي القياسنيفأقل بني 
الفرعية الثانية، وهذه النتيجة يف جمملها تؤكد على  صحة الفرضية البعدي ويعين ذلك القياس

أن الربنامج العالجي أدى إىل حتسني دور املدرسة وتفعيله بشكل أفضل للمسامهة يف عالج 
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مشكلة التأخر الصباحي، وبذا ذلك واضحاً من خالل تعاون إدارة املدرسة يف تشجيع 
ري املكان املناسب للصف الصباحي، والسماح وحتفيز الطالب على احلضور باكراً ، وتوف

للطالب باملشاركة يف تنظيم الصف الصباحي، واإلذاعة املدرسية بشكل منظم، حىت انعكس 
ذلك إجياباً على درجات الطالب يف مقياس التأخر الصباحي لصاحل البعد اخلاص بدور 

  .املدرسة يف التأخر الصباحي

بـأن  ) هـ١٤٢١(ليه نتائج دراسة الدوسريوهذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إ  
نسب التأخر الصباحي مرتفعه يف املدارس، وعندما تقوم املدرسة ببعض األساليب املشـجعة  

  .مع بقية األبعاد األخرى ميكن أن تساعد يف عالج مشكلة التأخر الصباحي

٣-١- ٥  

ت داللة فروق ذا اليت توصلت إليها الدراسة احلالية وجود من خالل النتائج  تبني
القبلي والبعدي يف أعراض أسباب التأخر  القياسنيفأقل بني  ٠.٠٥إحصائية عند مستوى 

الفرعية الثالثة،  البعدي ويعين ذلك صحة الفرضية القياسلصاحل ). دور األصدقاء(الصباحي 
وتبني ذلك من خالل درجات أفراد اموعة التجريبية على مقياس التأخر الصباحي على 

اص بدور األصدقاء، بعد أن مت تفعيل دور األصدقاء ببعض املهام من خالل برنامج البعد اخل
التدخل املهين، مما زاد من تفاعل الطالب مع بعضهم البعض بالطريقة الصحيحة، من خالل 
مهارة اختيار الصديق الصاحل، واحلوار والنقاش العقالين، واملشاركة الفاعلة يف اإلذاعة 

بأن هناك دور ) هـ١٤٢٠(يجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة الفواز، وهذه النتالصباحية
  .لألصدقاء يف التأخر الصباحي حيث حيضر كثري من املتأخرين كجماعات

٤-١- ٥  

 ٠.٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى بينت نتائج الدراسة احلالية    
). دور الطالب نفسه(القبلي والبعدي يف أعراض أسباب التأخر الصباحي القياسنيفأقل بني 

الفرعية الرابعة، وأتضح ذلك من خالل  البعدي ويعين ذلك صحة الفرضية القياسلصاحل 
املهارات اليت اكتسبها أفراد اموعة التجريبية كمهارة القيادة والتنظيم والتعاون، وكذلك 
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ا ساهم يف تعديل بعض األفكار اخلاطئة لديهم حول الصف احلوار العقالين مع الطالب مم
الصباحي واملدرسة، وتتفق نتائج هذه الفرضية مع ما توصلت إليه نتائج دراسة املطوع 

أن مواجهة األفكار الغري منطقية لدى الطالب وحواراته تساهم يف ) هـ١٤٢٠(وفتوح
ثناء تطبيق الربنامج العالجي يف خفض نسبة التأخر الصباحي لديه، وهذا ما اعتمده الباحث أ

   .تطبيق أسلوب احلوار والتفسري والتوضيح، ودلت نتائج الدراسة على فاعليته

  

.توصيات الدراسة ٢-٥  

استناداً للنتائج اليت توصل إليها الباحث يف الدراسة احلالية، واليت تؤكد فعالية منوذج 
ونظراً ألن هذه النتائج اتفقت مع نتائج التركيز على املهام لعالج مشكلة التأخر الصباحي، 

الدراسات السابقة واليت تناولت الربامج العالجية ومدى فاعليتها يف إحداث التغيريات، فإنه 
  :ميكن للباحث اخلروج بالتوصيات التالية

 على وتدريبهم )الطاليب اإلرشاد(اخلدمة االجتماعية املدرسية يف العاملني تأهيل .١
 كنموذج التركيز على املهام وغريه من النماذج احلديثة جيةالعال املداخل تطبيق

  .احلديثة
 بأمهية الطالب لتوعية املدرسة، يف االجتماعي لألخصائي الوقائي الدور تفعيل .٢

  .املناسب الوقت يف للمدرسة واحلضور باملواعيد االلتزام
 .الصباحي التأخر مشكلة على القضاء يف  للمسامهة األسرة دور تفعيل .٣

تفعيل دور املدرسة اهلام يف يئة اجلو املدرسي السليم للطالب ليكون دافعاً هلم  .٤
 .يف االلتزام بالنظام

األصدقاء للمسامهة يف القضاء على مشكلة التأخر الصباحي، ملا ملسه تفعيل دور  .٥
 .من خالل نتائج هذه الدراسة هلم الباحث من دور فاعل وحيوي

 من عليها يترتب ملا التجرييب،شبه  املنهج  اليت تعتمد على الدراسات تشجيع .٦
 وبرامج بطرق املستفيدين وإفادة منه، االستفادة للممارسني ميكن علمي، مردود

  .أخرى جماالت يف أو املدارس داخل سواء جديدة، عالجية
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 املشاكل كبقية حقها وإعطائها الصباحي التأخر مشكلة وحبث دراسة يف التوسع .٧
  .األخرى التربوية

 متغريات مع ،املهام على التركيز منوذج على التجريبية الدراسات من املزيد إجراء .٨
 .العلمي واملردود الفائدة لزيادة أخرى
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