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ملخص: 

اأ�ضكال  بع�ص  تنمية  يف  اإر�ضادي  برنامج  فاعلية  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  هدفت 
جتريبية،  االأوىل  جمموعتني:  اإىل  الدرا�ضة  عينة  وق�ضمت  االإيجابي.  االجتماعي  ال�ضلوك 
والثانية �ضابطة، وا�ضتملت كل جمموعة على )20( طالبًا من طلبة ال�ضف التا�ضع، واأظهرت 
النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية بني متو�ضطات درجات القيا�ص القبلي والبعدي 
البعدي،  القيا�ص  ل�ضالح  االإيجابي  االجتماعي  ال�ضلوك  مقيا�ص  يف  التجريبية  للمجموعة 
للمجموعة  البعدي  التطبيق  درجات  متو�ضطات  بني  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  ووجود 
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف مقيا�ص ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي ل�ضالح املجموعة 
البعدي  اإح�ضائية بني متو�ضطات درجات  ذات داللة  واأي�ضًا عدم وجود فروق  التجريبية، 

والتتبعي للمجموعة التجريبية يف مقيا�ص ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي. 
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Abstract: 
The current study aims to identify the effectiveness of a counseling 

programme for developing some forms of positive social behavior. The 
sample in this study was divided into two groups. The first is the experimental 
group and the second is the control group. Every group included 20 students 
from ninth grade. The study showed there were statistically significant 
differences between the scores means of the experimental groups in the 
pre and post- test in the positive social behavior scale in favor of post test 
measure. There were statistically significant differences between the scores 
means of post- test application of the experimental groups and the control 
group in the positive social behavior scale in favor of the experimental group. 
There were also no statistically significant differences between the scores 
means of the post test and the follow up test of the experimental groups in 
positive social behavior scale. 
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مقدمة: 
االجتماعي  ال�ضلوك  كم�ضطلح  ف�ضفا�ضًا  م�ضطلحًا  ال�ضيكولوجي  الرتاث  ي�ضهد  مل 
تعريف  على  النف�ص  علماء  اتفاق  عدم  يلحظ  ال�ضيكولوجية  للدرا�ضات  واملتتبع  االإيجابي، 
وا�ضح وحمدد لهذا امل�ضطلح، مما يعك�ص الرغبة واحلاجة املا�ضة اإىل اإيجاد تعريف وا�ضح 

وحمدد لل�ضلوك االجتماعي االإيجابي. 
يف  يحمل  متعددة  واأ�ضكال  �ضور  يف  يتبدى  االإيجابي  االجتماعي  ال�ضلوك  فم�ضطلح 
والتعاون،  )الكرم،  مثل  اجتماعيًا  املقبولة  ال�ضلوكيات  من  جمموعة  وم�ضامينه  طياته 
وامل�ضاعدة، واالإيثار، والت�ضحية، والعدالة، واالإنقاذ، وال�رسف، واالأمانة، واحرتام االأخرين، 
وحتمل امل�ضئولية االجتماعية، وامل�ضاركة، والتعاطف، والرعاية، والت�ضامح، والعفو، .... اإلخ 

من �ضلوكيات العمل اخلريي( . 
 ، )Wispe,1972( ويعود ت�ضمية امل�ضطلح بال�ضلوك االجتماعي االإيجابي اإىل وي�ضبه
ويق�ضد به ال�ضلوكيات التي توجه نحو ال�ضخ�ص االآخر بق�ضد امل�ضاعدة يف ا�ضتمرار االإفادة 

االإيجابية لذلك ال�ضخ�ص. نقاًل عن )زيان، 2001( 
اأحد  وكونه  االإن�ضان،  االإيجابي يف حياة  االجتماعي  ال�ضلوك  اأهمية  الرغم من  وعلى 
االأ�ض�ص املهمة يف متا�ضك املجتمعات، فاإنه مل ي�ضتحوذ على االهتمام الكايف من الدار�ضني 
اإن�ضغال  اإىل  ذلك  يف  ال�ضبب  يعزى  وقد  املا�ضية،  العقود  يف  ال�ضيكولوجيني  والباحثني 
للمجتمع،  امل�ضادة  ال�ضلبية  االجتماعية  ال�ضلوكيات  بدرا�ضة  واملتخ�ض�ضني  الباحثني 

كال�رسقة والعدوان والكذب واالنحرافات املختلفة. 
اهتم  االجتماعي  النف�ص  علم  اأن   ،  )Eisenberg,1982( اأيزنربج  نان�ضي  ذكرت  وقد 
وجتنب  ال�ضلبية،  ال�ضلوكيات  هذه  لردع  املنا�ضبة  االأ�ضاليب  وو�ضع  ال�رس  جذور  بدرا�ضة 

حدوثها اأكرث من االهتمام بتنمية ال�ضلوكيات االإيجابية. 
وهذا ما اأكده ديريل )Darley,1991( ، حيث يرى اأن ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي مل 
التي  البحثية  الربامج  العديد من  نرى  ذلك  ومع  قريب  للدرا�ضة، حتى وقت  يكن مو�ضوعًا 
نفذت ب�ضكل جيد، وقد مت توفري قدر اأكرب من املعرفة عن الن�ضاأة لل�ضلوك االجتماعي االإيجابي 

واملواقف التي اأدت اإىل ظهوره، وتلك التي حتول دون ظهوره والدوافع التي تكمن وراءه. 
بقيادة  النف�ص  علماء  من  عدد  انتبه  املا�ضي  القرن  من  الت�ضعينيات  نهاية  ويف 
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�ضيلجمان )Seligman( ب�رسورة حتويل ولفت انتباه الدار�ضني يف املجاالت ال�ضيكولوجية 
من االهتمام بدرا�ضة اجلوانب ال�ضلبية اإىل اجلوانب االإيجابية، فظهر ما ي�ضمى بـ )علم النف�ص 
ال�ضخ�ضية،  يف  االإيجابية  النواحي  تنمية  بكيفية  الكفيلة  بال�ضبل  يبحث  الذي  االإيجابي( 
ويندرج حتت هذا امل�ضمى العديد من املفاهيم ال�ضيكولوجية االإيجابية من قبيل: )ال�ضلوك 
والذكاء  والتفاوؤل،  وال�ضعادة،  احلياة،  وجودة  الذاتية،  واالإيجابية  االإيجابي،  االجتماعي 
الوجداين( ، وي�ضري �ضليجمان Seligman اإىل اأن هذا العلم يقوم على الفكرة القائلة باأنه “ اإذا 
تعلم ال�ضباب العودة اإىل الهدوء واالأمل، وكذلك التفاوؤل فاإنهم �ضيكونون اأقل عر�ضة لالإ�ضابة 
 )Snyder & Lopez,2002( ًباالكتئاب، و�ضي�ضعرون بال�ضعادة، و�ضتكون حياتهم اأكرث اإثمارا

 .
وتعددت ال�ضياغات التعبريية ملفهوم ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي وتنوَّعت، فهناك 
من اأطلق عليه ال�ضلوك املعا�ضد، ومنهم من �ضماه ال�ضلوك اخلريي، ومنهم من اعتربه ال�ضلوك 

االإيثاري، ومنهم من عده ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي. 
وعرفه كل من )عبد احلميد، وكفايف، 1993( اأنه اأي ت�رسف اأو فعل اأو منط �ضلوكي 
مدى  على  اللفظ  وي�ضدق  جماعة،  اأو  اأخر  ل�ضخ�ص  ما  نحو  على  مفيد  اأو  اجتماعي  وبناء 
وا�ضع وعري�ص من ال�ضلوك ي�ضمل االأمناط ال�ضلوكية الب�ضيطة، التي تظهر يف احلياة اليومية 

كم�ضاعدة م�ضن يف عبور الطريق. 
وو�ضعت )عواد، 2005( جمموعة من املحكات للحكم على ال�ضلوك االإيجابي منها )اأن 
يكون تطوعيًا، اأي اأن يتم ال�ضلوك دون انتظار اأي مكافاأة خارجية، وي�ضتلزم بع�ص االأحيان 

الت�ضحيات �ضواء اأكانت مادية اأم معنوية. 
وي�ضري جني )Geen 1991( الوارد يف )عبد الرازق، 2000( اإىل اأن ال�ضلوك االجتماعي 
االإيجابي يقوم مبهمة حماية تقدير الفرد لذاته، بحيث ي�ضبح اأكرث ثقة بنف�ضه، واأكرث �ضالبة 
يجعل  بل  ال�ضاغطة،  احلياة  اأحداث  مواجهة  يف  �ضخ�ضية  وكفاية  ذاتية،  وفعالية  نف�ضية، 
الفرد اأقل عر�ضة لالإ�ضابة باال�ضطرابات النف�ضية وال�ضلوكية، وال �ضك يف اأن هذا كله يوؤدي 
يف النهاية اإىل اأن تكون نظرة الفرد للحياة اأكرث اإيجابية، وهذا بدوره ينعك�ص على �ضحته 

النف�ضية واجل�ضمية. 
ال�ضلوك االجتماعي ناجت من تفاعل وتداخل عنا�رسبيئية  اأن  الدرا�ضة احلالية  وترى 
والت�ضامح،  واالإيثار،  وال�ضدق،  والكرم،  كالعطف  االإيجابية  ال�ضوية  فال�ضلوكيات  مهمة، 
والتعاون، وااليثار، هي يف حقيقة االأمر تعك�ص العنا�رس التي تفاعلت فيما بينها لتجعل من 
الفرد �ضويًا، فال�ضلوك االإن�ضاين دعامة من دعامات بناء االأمم واحل�ضارات ورقّيها وتقدمها، 

كذلك قد يكون معواًل من معاول الهدم وال�ضواهد التاريخية على ذلك كثرية. 
االإيجابية،  االجتماعية  ال�ضلوكيات  �ضاأن  من  االإ�ضالمية  العربية  احل�ضارة  اأعلت  وقد 
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{َوْلَتُكْن  وحثت على فعل اخلريات وال�ضاحلات ووجوب ال�ضفقة والرحمة، قال اهلل تعاىل: 
ُهُم  َواأُوَلِئَك  امْلُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعرُوِف  َوَياأُْمرُوَن  رْيِ  اخْلَ اإىل  َيْدُعوَن  ٌة  اأَُمرّ ِمْنُكْم 

امْلُْفِلُحوَن}. )القراآن الكرمي، �ضورة اآل عمران: االآية 104( . 
ويرى الباحثان اأن درا�ضة ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي اأحد اأهداف علم النف�ص االإيجابي، 
فال�ضلوك االجتماعي االإيجابي �ضلوك مكت�ضب يتعلم خالله الفرد معايري واجتاهات منا�ضبة 
وتك�ضبه  االجتماعي معها،  والتوافق  م�ضايرة جماعته  اجتماعية معينة، متكنه من  الأدوار 
الطابع االجتماعي، وتي�رس له االندماج يف احلياة االجتماعية، كما يوؤدي دوراً مهمًا اأ�ضا�ضيًا 
حياتها،  وجودة  ورقيها  االأمم  نه�ضة  على  مهمًا  موؤ�رساً  ويعد  ورفاهته،  الفرد  �ضعادة  يف 
فبقدر ما يقوم به اأفراد املجتمع من �ضلوكيات اجتماعية اإيجابية مرغوبة، فاإنه يف حقيقة 
ويعطي  يوحي  وا�ضح  ودليل  للمجتمع،  االإيجابية  العنا�رس  لنا  تعك�ص  مراآة  مبثابة  االأمر 

االنطباع باأن هذا املجتمع متما�ضك، ويتميز ب�ضمات وخ�ضال حميدة. 
واأ�ضارت نظرية التعلم االجتماعي اإىل اأن اأغلب اأنواع ال�ضلوك االجتماعي يتم تعلمه عن 

طريق مالحظة االآخرين؛ اأي عن طريق القدوة والنمذجة، وقدم باندورا
 )Bandura,1966( نقاًل عن )النمر، 2001( نوذجاً مقرتحاً يت�سمن اأربع عمليات 

لتف�سري �سوك النموذج وهي كاالآتي: 
ليحدث  ♦ لل�ضلوك  املقدم  للنموذج  وينتبه  الفرد  مييل  اأن  يجب   Attention االنتباه: 
التعلم. 
احلفظ والتذكر: Retention فالفرد بعد مالحظته للنموذج يف�رس ال�ضلوك با�ضتخدام  ♦

مهارته املعرفية، ثم يخزنها حلني ا�ضتخدامها. 
االإنتاج احلركي: Motor Reproduction فالفرد بعد تخزينه ل�ضلوك النموذج البد  ♦

من وجود قوة حركية منا�ضبة لديه الإعادة اإنتاج هذا ال�ضلوك. 
اإمكانية  ♦ للتاأكد من  لديه  القدرة احلركية  توافر  بعد  فالفرد   Motivation الدافعية: 

اإعادة �ضلوك النموذج، البد من توافر دوافع قوية تدفع الفرد الإنتاج هذا ال�ضلوك. 
اأ�ضارت العديد من الدرا�ضات والكتب املتخ�ض�ضـة يف مجال علم النف�ص وال�ضحة  قد 
االإيجابي  ال�ضلوك  بني  للمتييز  ا�ضتخدامها  يمكن  التي  املعاييـر  من  مجموعة  اإىل  النف�ضية 

وال�ضلوك ال�ضلبي، ومن اأبرز هذه املعايير ما ياأتي: 
ح�ضائي: و ي�ضري )من�ضور، 1982( نقاًل عن )وايف، 2006( هذا املعيار  ♦ املعيار االإ

اإلـى قاعدة تعرف بالتوزيع االعتـدايل، والذي يرتكز على  ال�ضلوك  ي�ضتند للحكم على نوع 
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�ضارة اإىل اأن هذا املعيار  املتو�ضط العام ملجموعة ال�ضمات التـي يتميز بها الفرد، وتجدر االإ
ال يتمتع بكفاءة ت�ضمن �ضـالمة القيـا�ص، 

القيمـي ي�ضتخدم لو�ضف  ♦ اأن املنظور  اإىل  )�ضـاذيل، 1999(  القيمي: ي�ضير  املعيار 
خالقية وقواعد ال�ضلوك الـ�ضائد فـي املجتمع، وترى اأن  مدى اتفاق ال�ضلوك مع املعايير االأ
ال�ضخ�ص ال�ضوي هو الذي يوافق �ضلوكه القيم االجتماعيـة الـ�ضائدة فـي جماعته، وتوافق 

�ضلوكـه وت�ضرفاته مع مبادئ اأخالقية اأو قواعد �ضلوكية تقرها ثقافة املجتمع. 
املعيار الطبيعي: ي�ضري )طه، 1980( اإىل اأن ال�ضخ�ص ال�ضوي �ضمن هذا املعيار هو  ♦

الذات  اكت�ضاب املثل والقدرة على �ضبط  ولية االجتماعية، ويعد  اإح�ضا�ص بامل�ضوؤ من لديه 
ن�ضان الطبيعية، ويمكن اال�ضتـدالل عليها  طبقًا للمفهوم الطبيعي والذي يـ�ضتق من حقيقة االإ

من البيولوجيا وعلم النف�ص، ولي�ص مـن نظرية القيم مبا�ضرة. 
اإىل  ♦ ي�ضتند  نظري  اإطار مرجعي  من  ال�ضلوك  تحديد  ويعمتد على  النظري:  املعيار 

ال�رساعات  ال�ضوي ناجت عن  ال�ضلوك غري  اأن  النف�ضـي ترى  التحليل  تـ�ضور خا�ص، فنظرية 
النظرية  ترى  بينما  االجتماعية،  واملتطلبات  االأنانية  والغرائز  الرغبات  بني  الداخلية 
امل�ضكلة.  ال�ضلوكات  تعزز  التي  التعلم  بيئات  ب�ضبب  ينتج  ال�ضوي  ال�ضلوك غري  اأن  ال�ضلوكية 
للذات، وعدم  ال�ضلبي  النقد  ناجم عن  ال�ضوي  ال�ضلوك غري  اأن  اإىل  االإن�ضانية  النظرية  وت�ضري 
اجلدارة، اأما النظرية املعرفية فت�ضري اإىل اأن ال�ضلوك غري ال�ضوي ينتج عن االأفكار امل�ضوهة اأو 

الالعقالنية. )جامعة القد�ص املفتوحة، 2011( 
كلينيكية  ♦ االإ املعايير  �ضوء  يف  ال�ضوي  غري  ال�ضلوك  يتحدد  كلينيكي:  االإ املعيار 

عرا�ص  االأ غياب  اأ�ضا�ص  اإىل  ا�ضتناًدا  �ضوياً  ال�ضخ�ص  ويعدُّ  املر�ضية،  عرا�ص  االأ لت�ضخيـ�ص 
واخلـلو من مظاهر املر�ص. )راجح، 1995( 

باملفاهيم  احلالية  الدرا�سة  يف  و�سوره  االجتماعي  ال�سلوك  اأ�سكال  وتتبدى 
الفرعية االآتية: )االإيثار، والتعاطف، والتعاون، والت�ضامح( . 

فااليثار: هو اأن يقدم االإن�ضان حاجة غريه من النا�ص على حاجته، برغم احتياجه  ♦
احلميد،  )عبد  من  كل  وعرفه  �ضواه،  لريوي  ويعط�ص  غريه،  لي�ضبع  يجوع  فقد  يبذله،  ملا 
وقد  االآخرين،  مب�ضالح  االأنانية  من  يخلو  اهتمام   “ اأنه  على  االإيثار   ،  )1988 وكفايف، 
العي�ص يف  يعني  تعبري  الفرن�ضية من  اللغة  اأوج�ضت كونت )1830( من  التعبري  �ضاغ هذا 
�ضبيل االآخرين يف مقابل االأثرة )Egoism( مبعنى حب الذات وتف�ضيلها على االآخرين. ويف 
النظرية الفرويدية يكون الوليد يف البداية نرج�ضياً متمركزاً حول ذاته بالكامل ولكن حتت 
تاأثري مناق�ضة االأ�ضقاء واحلاجة اإىل امل�ضاركة يف حب اأن يتعلم بالتدريج، اأن �ضلوك االإيثار 

ميكن اأن ي�ضبع االأنا كما ي�ضبع مطالب املجتمع. 
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باأنه  التعاطف حيث يعرفه  اأكرث من  االإيثار يت�ضمن  اأن  اإىل  وي�ضري )عثمان، 1987( 
ا�ضت�ضعار لالآخر مبا  االأخالقية، فالتعاطف هو  التعاطف واحلا�ضة  بنية مركبة من كل من 
اإليه، وهذا هو اجلانب ال�ضعوري من االإيثار، ولكن  اأو يت�ضوق  اأو ينق�ضه  اأو يعوزه  يحتاجه 
لالإيثار جانبا اآخر، وهو اجلانب التقديري؛ اأي التعرف اإىل قدر تلك احلاجة عند االآخر، ومن 
اإىل  التعاطف، بل يجاوزه  التعاطف حيث ال يقف املوؤثر عند حد  االإيثار على  ثم يت�ضامى 
تقدير حاجة االآخر، ثم يرتفع عليه بتقدير ما عنده مما ميكن به اأن يلبي عند االآخر حاجة. 

اأما التعاطف فهو اإح�ضا�ص يغمر الفرد وي�ضتحوذ على م�ضاعره جتاه �ضخ�ص اآخر، فقد 
�ضعيد،  �ضخ�ص  لفرح  وال�رسور  بالغبطة  ي�ضعر  وقد  يتاأمل،  �ضخ�ص  روؤية  مبجرد  الفرد  يبكي 
ي�ضتلزم قدرتنا على فهم  اأمر  االأخر، وهو  الطرف  به  ي�ضعر  اإدراك ما  التعاطف على  وي�ضري 
وتوؤدي  بالذات،  الوعي  على  القدرة  على  توؤ�ض�ص  قدرة  وهي  اأحا�ضي�ضنا،  وا�ضت�ضعار  ذواتنا 
التن�ضئة االجتماعية دوراً مهماً يف ن�ضجها، واإن كانت مهمة يف ال�ضياق االجتماعي مثل ما 
بني االأزواج واالأ�ضدقاء، ويف املجال املهني كما يف عالقة الرئي�ص باملروؤو�ضني اأو للعامل 
بزمالئه، فال بد للفرد اأن تكون له القدرة واحل�ضا�ضية على قراءة االإ�ضارات االنفعالية للطرف 

املقابل بدقة اأوالً قبل اأن تتم عملية التعاطف كا�ضتجابة. )اخل�رس، 2002( . 
�رسط  التعاطف  مهارة  اكت�ضاب  على  االأبناء  تدريب  اإن   )2009 )النواجحة،  وي�ضري 
حدوث  ومنع  االجتماعية،  العالقات  وجناح  والرتاحم  واملحبة  االألفة  لزيادة  �رسوري 
م�ضكالت اجتماعية كاأعمال القتل والعنف، فالتن�ضئة االجتماعية توؤدي دوراً مهماً يف ن�ضج 
مهارة التعاطف، فغياب الوالدين عن املنزل نتيجة االن�ضغال باأعمال احلياة اليومية، وترك 
تربية الطفل للخادمات واملوؤ�ض�ضات االإيوائية، ينعك�ص على ال�ضلوك العاطفي لل�ضخ�ص جتاه 
ق�ضوة  على  توؤكد  العنف،  م�ضاهد  على  حتتوي  التي  الكرتون  اأفالم  م�ضاهدة  اأن  كما  الغري، 
القلب والقوة والعنف، يتم تقليدها وممار�ضتها من قبل االأطفال، وقد ت�ضبح �ضمة من �ضمات 

ال�ضخ�ضية. 
املجتمعات  ا�ضتقرار  يف  واملهمة  االإيجابية  االجتماعية  ال�ضلوكيات  من  والتعاون 
“ هو العمل �ضوياً بغية حتقيق  واإر�ضاء العالقات بني االأفراد ب�ضكل �ضليم ومفهومه العام: 
غايات عامة م�ضرتكة«، ويعّد التعاون من اأهم العالقات يف التفاعل االجتماعي بني االأفراد 
بع�ضهم ببع�ص، حيث يتطلب العمل اجلماعي هذه الظاهرة بدرجة كبرية، فكلما �ضاد التعاون 
يف الن�ضاط االإنتاجي مثالً ويف العمل داخل جماعات العمل وبني اأع�ضاء اجلماعة جنحت 
التعاون فلوال تعاون االأم واالأب ما تكونت  االإن�ضاين عامة يقوم على  اجلماعة، واملجتمع 
االأ�رسة وال ا�ضتمرت وال ازدهرت ولوال تعاون االأع�ضاء ما تكونت اجلماعة املختلفة بل ما 
تكون املجتمع اأ�ضالً، والتعاون يعني اأن ي�ضرتك كل مع زميله لتحقيق هدف معني اأو اإجناز 
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ن�ضاط حمدد، واأن يح�ص الكل اأنه يف حاجة اإىل معونة زميله، اإن العمليات االجتماعية مهمة 
 “ العام:  ومفهومه  �ضليم  ب�ضكل  االأفراد  بني  العالقات  واإر�ضاء  املجتمع  حياة  ا�ضتقرار  يف 
هو العمل �ضوياً بغية حتقيق غايات عامة، ومن هنا فاإن التعاون ظاهرة نف�ضية اجتماعية 

اإيجابية يعتمد عليها كثري من االأن�ضطة االجتماعية. )طه واآخرون، 1993( 
 .  )1990 )املهدي،  يف  الوارد   ،Raven & Rubin  :  )1985( ورابني  رافني  ويرى 
اأكرث يعتمد كل منهم على علم االآخرين يف  اأو  اأن التعاون عبارة عن عالقة بني �ضخ�ضني 
الو�ضول اإىل اأهدافهم، وبالتايل فعمل الواحد منهم لتحقيق الهدف يزيد من احتمال حتقيق 
االآخر لهدفه، ويف التعاون جند اأن عمل الفرد يرقيه من الهدف ويعني اأولئك الذين يعملون 

معه على حتقيق الهدف نف�ضه، فهو فعل م�ضاعدة يتلقى مردودها يف فعل االآخرين معه. 
والت�ضامح: هوقدرة الفرد على التحمل وتقدير �ضلوكات االأخرين املختلفني عنه اأو  ♦

معه وقبولها، ومراعاة ذلك عند التعامل معهم مع بذله وعطائه وت�ضاهله معهم وعفوه عن 
اأخطائهم �ضواء كان ذلك يف �ضكل مايل اأم ذهني اأم نف�ضي انفعايل يف ال�ضياقات املطروحة 

االأ�رسة، والدرا�ضة، واملوا�ضالت، واللعب. )زيان، 2001( 
والتعاطف،  االإيثار،  يف  املتمثل  االإيجابي  االجتماعي  ال�ضلوك  اأن  الباحثان  يرى 
والتعاون، والت�ضامح يتناق�ص مع االأنانية، واالنكفاء الفكري، والتبلد االنفعايل، والغمو�ص، 
فهو �ضلوك مْنفتٌح على الغري، ويوؤمن اأن الذات الفردية ال قيمة لها خارج املجتمع، فالفرد 
على  والقدرة  االألفة  اإىل  وي�ضعى  الفكري،  بالعطاء  يتميز  االإيجابي  بال�ضلوك  يت�ضف  الذي 

التفاعل مع املحيط وتكوين ال�ضداقات. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ت�ستند م�سكلة الدرا�سة على جمموعة من املربرات املهمة وهي: 

الفئة امل�ضتهدفة يف هذه الدرا�ضة طلبة ال�ضف التا�ضع االأ�ضا�ضي، وهذه الفئة تقابل  ♦
مرحلة املراهقة، التي تعد من املراحل المهمة واحل�ضا�ضة يف حياة الفرد، حيث ت�ضهد هذه 
بع�ص  اأكدت  وقد  مهّمة.  واجتماعي  وانفعايل  ونف�ضي  وعقلي  ج�ضمي  نمو  فترة  املرحلة 
الدرا�ضات احلديثة من قبيل درا�ضة كل من )حمود وال�ضما�ص، 2011( و )العبديل، 2012( 
املراهقة  فمرحلة  خمتلفة،  جوانب  من  املراهقني  بفئة  واالهتمام  العناية  �رسورة  على 
زمات وامل�ضكالت النف�ضية ال�ضلوكية، التي من اأخطرها التع�ضب  م�ضكالتها كثرية، وتزخر باالأ
يعاني  قد  اأو  واالنطواء،  واالن�ضحابية،  والعناد،  واالأنانية،  االنفعايل،  واجلمود  والعدوان، 
�ضرية، اأو م�ضكالت متعلقـة بجماعـة الرفاق، مما ي�ضكل عائقاً  املراهق من �ضوء العالقات االأ

يف تكيف املراهق وتوافقه النف�ضي واالجتماعي. 
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الذي  ♦ االأناين  لل�ضلوك  الباحثني  مالحظة  خالل  من  الدرا�ضة  م�ضكلة  انبثقت  كما 
يت�ضم به بع�ص الطلبة يف تعامالتهم مع زمالئهم، وكذلك انتفاء وتراجع بع�ص ال�ضلوكيات 
االجتماعية االإيجابية كالتعاون والتعاطف والت�ضامح التي يت�ضم بها البع�ص يف املجتمع 
الفل�ضطيني، حيث ال يخف على اأحد اأن ال�ضعب الفل�ضطيني تعر�ص يف االأونة االأخرية لتحوالت 
الفل�ضطينية،  االأرا�ضي  ال�ضيا�ضي يف  �ضيا�ضية واجتماعية عديدة ناجمة عن حالة االنق�ضام 
حيث األقت تلك التحوالت بظاللها على القيم العليا وال�ضلوكيات االجتماعية االإيجابية مثل 
املودة واحلب والرتاحم واالح�ضا�ص بالطماأنينة والعفو، واأحدثت تغرياً يف منظومة العالقات 
االجتماعية، واأف�ضحت هذه التحوالت املجال لقيم و�ضلوكيات �ضلبية �ضوهت ال�ضلوك النمطي 

لل�ضخ�ضية الفل�ضطينية، 
وحتاول هذه الدرا�ضة طرح برنامج اإر�ضادي يعالج اخللل الراهن يف منظومة بع�ص  ♦

االعتناء  اأن  الباحثان  يرى  وعليه  تنميتها.  على  والعمل  االجتماعية  ال�ضلوكيات  اأ�ضكال 
بالعن�رس الب�رسي يف تربيته وتكوينه ال�ضيكولوجي واالجتماعي اأولوية اأوىل لزرع �ضتائل 
النه�ضة واال�ضتقرار والرفاهية واملحبة والوئام وال�ضالم الداخلي، وياأمل الباحثان اأن يقدما 
اإ�ضمهماً علمياً ي�ضاف اإىل االإ�ضهامات املبذولة يف تنمية �ضلوكيات اجتماعية اإيجابية يكون 
لها اأثر وفاعلية يف تربية الن�صء وراأب ال�ضدع بني اأفراد ال�ضعب الفل�ضطيني. وعليه وتاأ�ضي�ضاً 

على ما �ضبق ذكره من مربرات، فاإن الدرا�ضة احلالية ت�ضبح لها �رسورة بحثية منطقية. 
وتتبلور م�سكلة الدرا�سة من خلل ال�سوؤال الرئي�س االآتي: 

االجتماعي  ال�سلوك  اأ�سكال  بع�س  لتنمية  اإر�سادي  برنامج  فاعلية  ما 
االإيجابي لدى عينة من طلبة مرحلة التعليم االأ�سا�سي مبحافظات غزة؟ 

وينبثق عن ال�سوؤال الرئي�س االأ�سئلة الفرعية االآتية: 
هل توجد فروق دالة اإح�ضائياً بني متو�ضطات درجات اأفراد املجموعة التجريبية . 1

يف القيا�ضني القبلي والبعدي على مقيا�ص ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي؟ 
هل توجد فروق دالة اإح�ضائياً بني متو�ضطات درجات اأفراد املجموعة التجريبية . 2

وال�ضابطة يف القيا�ص البعدي على مقيا�ص ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي؟ 
هل توجد فروق دالة اإح�ضائياً بني متو�ضطات درجات اأفراد املجموعة التجريبية . 3

يف القيا�ضني البعدي والتتبعي على مقيا�ص االجتماعي االإيجابي؟ 
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أهميــة الدراسة: 
الباحثان، حيث  له  الذي يت�ضدى  اأهمية املو�ضوع  الدرا�ضة احلالية من  اأهمية  تكمن 
االجتماعي  ال�ضلوك  اأ�ضكال  بع�ص  لتنمية  اإر�ضادي  برنامج  فاعلية  عن  للك�ضف  ي�ضعى  اإنه 
اأهمية  على  ينطوي  وهذا  والت�ضامح،  والتعاون،  والتعاطف،  االإيثار،  يف  املتمثل  االإيجابي 

كبرية من الناحيتني النظرية والتطبيقية. 

األهميـــة النظريـــة

الدرا�ضات . 1 اأن  وجد  العربي،  ال�ضيكولوجي  الرتاث  على  الباحثني  اطالع  بعد 
ال�ضيكولوجية التي تناولت تنمية ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي قليلة ونادرة، حيث اإن هذا 
املفهوم مل ينل االهتمام الكايف قيا�ضاً باملفاهيم النف�ضية االأخرى التي ان�ضبت على جوانب 
ال�ضلوك واال�ضطرابات ال�ضلبية التي تهدد �ضالمة املجتمع واأمنه كال�ضلوك العدواين واجلنوح. 

اإن اأحد اجلوانب االإيجابية املنتظرة من هذا الدرا�ضة جناحها يف اأن تكون عامالً . 2
ال�ضلوك  االهتمام بتنمية  اإىل  للفت نظر اخلرباء واملتخ�ض�ضني واملوجهني  مهّماً وم�ضاعداً 

االجتماعي االإيجابي، لدى الطلبة وغريهم من الفئات. 

األهميــة التطبيقيــة: 

تكمن اأهمية البحث من وجهة نظر تطبيقية يف بناء برنامج اإر�ضادي وا�ضتخدامه، . 1
ي�ضتند على ا�ضرتاتيجيات واأن�ضطة، والذي يهدف اإىل تنمية بع�ص اأ�ضكال ال�ضلوك االجتماعي 

االإيجابي املتمثلة )بالتعاطف، والتعاون، واالإيثار، والت�ضامح( . 
التعليمية . 2 املوؤ�ض�ضات  داخل  التطبيق  مو�ضع  الدرا�ضة  هذه  نتائج  و�ضع  اإمكانية 

االجتماعية  والكفاءات  املهارات  تنمية  يف  نتائجها  من  االإفادة  ميكن  كما  والرتبوية، 
واخللقية. 

أهــداف الدراسة: 
ال�ضلوك  اأ�ضكال  بع�ص  لتنمية  اإر�ضادي  برنامج  تقدمي  احلالية  الدرا�ضة  ت�ضتهدف 
االجتماعي االإيجابي لدى عينة من طلبة مرحلة التعليم االأ�ضا�ضي، والتحقق من ا�ضتمرارية 
االجتماعي  ال�ضلوك  اأ�ضكال  بع�ص  لقيا�ص  اأداة  وت�ضميم  التتبعي،  القيا�ص  خالل  من  اأثره 

االإيجابي. 
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تعريف املصطلحات: 

التعريف املفاهيمي للربنامج اإلرشادي: 

هو عبارة عن جمموعة من االأن�ضطة واالإجراءات التدريبية املنظمة التي تقدم الأفراد 
العينة التجريبية بهدف تزويدهم باخلربات واملفاهيم واملهارات التي من �ضاأنها امل�ضاهمة 
وهي:  الدرا�ضة  هذه  يف  املت�ضمنة  االإيجابي  االجتماعي  ال�ضلوك  اأ�ضكال  بع�ص  تنمية  يف 

)االيثار، والتعاطف، والتعاون، والت�ضامح( 

التعريف املفاهيمي للسلوك االجتماعي اإلجيابي:

هو �ضلوك تفاعلي اإيجابي، يت�ضف �ضاحبه ب�ضخ�ضية موؤثرة تف�ضل امل�ضلحة العامة 
على اخلا�ضة، والتعاون وال�ضعور بالتعاطف وال�ضفقة على الغري، وقبول االآخرين واحرتامهم 
وتقديرهم، والتخلي عن م�ضاعر التع�ضب والكراهية، ويتخذ ال�سلوك االجتماعي االإيجابي 

يف هذه الدرا�سة االأ�سكال االآتية: 
االإيثار: هو �ضلوك اإيجابي يهدف اإىل حتقيق اإفادة الغري، واالبتعاد عن الطمع وحب  ♦

وامل�ضئولية،  والكرم،  )االهتمام،  مثل:  ال�ضلوكيات  من  جمموعة  ويت�ضمن  واالأنانية.  الذات 
والت�ضحية، والتطوع، والتنازل، و�ضعادة االآخرين( . 

التعاطف: �ضعور داخلي اإيجابي ي�ضع فيه الفرد نف�ضه مكان االآخرين، ويت�ضم هذا  ♦
وممار�ضتها  مهماته  تاأدية  عن  اأعيته  م�ضيبة  يف  وقع  من  جتاه  والراأفة  بال�ضفقة  ال�ضعور 

ب�ضكل طبيعي. 
على  ♦ يعود  بحيث  ما،  هدف  اإجناز  يف  اأكرث  اأو  �ضخ�ضان  ي�ضرتك  اأن  هو  التعاون: 

اجلميع باملنفعة، ودون انتظار مقابل اأو عائد خارجي. 
الت�سامح: ي�ضري اإىل االإرادة والرغبة بال�ضفح والعفو ون�ضيان املا�ضي وعدم اإيذاء  ♦

االآخرين وحماكمتهم وادانتهم والتخلي عن م�ضاعر الكراهية والتع�ضب، وا�ضتبدالها مب�ضاعر 
القبول واالحرتام والتقدير واملحبة. ويعرف الباحثان ال�ضلوك االإجتماعي اإجرائياً: بالدرجة 

التي يح�ضل عليها املفحو�ص على املقيا�ص امل�ضتخدم يف الدرا�ضة احلالية. 

الدراسات السابقة:

اإىل موؤ�رسات املعرفة  التعرف  اإىل  : هدفت   (Zimmerman,  2000) زميرمان  درا�ضة 
االجتماعية وعالقتها بال�ضلوك االجتماعي االإيجابي جتاه اجلن�ص نف�ضه، واالأجنا�ص االأخرى 
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اإىل  النتائج  الدرا�ضة من )36( طفاَلً وطفلة. وتو�ضلت  لدى االأطفال البي�ص. وتكونت عينة 
متتع االإناث بال�ضلوك االجتماعي االإيجابي اأكرث من الذكور، كما اأظهرت النتائج عدم وجود 
االإيجابية  االجتماعية  ال�ضلوكيات  اإبراز  نحو  العينة  اأفراد  اجتاه  على  العمر  متغري  تاأثري 
نحو اأقرانهم البي�ص، بينما او�ضحت النتائح ارتباط متغري العمر ارتباطاً �ضالباً مع اجتاه 
االأطفال نحو ممار�ضة ال�ضلوكيات االجتماعية االإيجابية اجتاه زمالئهم من االأطفال ال�ضود. 
درا�ضة )النمر، 2001( : هدفت اإىل التحقق من فاعلية برنامج اإر�ضادي لتنمية ال�ضلوك 
االجتماعي االإيجابي لدى اطفال الرو�ضة، وقد بلغت عينة الدرا�ضة )60( طفالً من اجلن�ضني 
النتائج عن وجود فروق  واأ�ضفرت   ، اإىل جمموعتني )جتريبية و�ضابطة(  ق�ضموا بالت�ضاوي 
بني متو�ضطات درجات ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي )التعاون، وامل�ضاعدة، وااليثار( لدى 
ل�ضالح  وذلك  الربنامج،  تطبيق  تنفيذ  بعد  وال�ضابطة  التجريبية  املجموعة  اأفراد  من  كل 

املجموعة التجريبية. 
درا�ضة )عبد اهلل، 2001( : هدفت اإىل االهتمام باملحور االإيجابي للتفاعل االجتماعي 
وثقة.  واإيثار  تعاون  من  عليه  يرتتب  وما  االأفراد،  بني  بالتجاذب  واخلا�ص  االأفراد،  بني 
القاهرة.  جامعة  االآداب  كلية  طلبة  من  وطالبة  طالباً   )474( من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت 
دافعية  واأبعاد  االجتماعية  والثقة  االإيثار  بني  دالة  عالقة  وجود  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت 

االن�ضمام للجماعة. 
واالإيثار  التعاطف  اإىل عالقة كل من  التعرف  اإىل  هدفت   :  )2003 )اإبراهيم،  درا�ضة 
بتقدير الذات لدى كل عينة مكونة من )240( تلميذاً وتلميذة من تالميذ املرحلة االإعدادية. 

واأظهرت نتائج الدرا�ضة عدم وجود عالقة بني كل من التعاطف وااليثار وتقدير الذات. 
املتمثلة  االجتماعية  امل�ضئولية  لتنمية  برناجمُا  قدمت   :  )2005 )عواد،  درا�ضة 
عينة  على  الدرا�ضة  عينة  وا�ضتملت  ال�ضم.  االأطفال  لدى  وامل�ضاعدة  والتعاون  بالتعاطف 
مكونة من )22( طفالً وطفلة من االأطفال ال�ضم يف مرحلة التعليم االأ�ضا�ضي. وبينت نتائج 
اأفراد  لدى  وامل�ضاعدة  والتعاون  التعاطف  تنمية  يف  التدريبي  الربنامج  فاعلية  الدرا�ضة 

املجموعة التجريبية. 
وحتقيق  االإيثار  متغريات  بني  العالقة  تق�ضي  اإىل  هدفت   :  )2005 )رفعت،  درا�ضة 
الدرا�ضة من )300( طالب وطالبة من طالب كلية  ال�ضخ�ضية. وتكونت عينة  الذات واأبعاد 
الرتبية ببور �ضعيد. وتو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإىل وجود عالقة دالة بني حتقيق الذات واالإيثار 

ومتغريات ال�ضخ�ضية. 
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واالأقران  الوالدين  تاأثري  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   :  (Bartel, 2006) بارتيل  درا�ضة 
اأن  النتائج  على امل�ضاعدة لدى عينة مكونة من )108( من املراهقني االأمريكيني. وبينت 
لالآباء تاأثرياً على امل�ضاعدة لدى املراهقني وبخا�ضة امل�ضاعدة العفوية، واأن املراهقني اأكرث 

م�ضاعدة لالأ�ضدقاء من غري االأ�ضدقاء والغرباء. 
وامل�ضوؤولية  التعاطف  اأثر  عن  الك�ضف  اإىل  هدفت   :  (Harrell, 2006) هاريل  درا�ضة 
املدركة على �ضلوك تقدمي امل�ضاعدة للمر�ضى العقليني. وتكونت عينة الدرا�ضة من )183( 
طالباً من كليات املجتمع باأمريكا. واأظهرت النتائج فاعلية الربنامج يف زيادة التعاطف 
لدى اأفراد العينة التجريبية، وعلى الرغم من ذلك، فاإن جتربة اال�ضتماع مل توؤد اإىل تغيري يف 

اجتاهات العينة و و�ضلوكها نحو املر�ضى العقليني. 
درا�ضة )جقماقجي، 2006( : هدفت اإىل فح�ص فاعلية برنامج اإر�ضادي لتنمية ال�ضلوك 
االأوىل  جمموعتني:  من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت  املتو�ضطة.  املرحلة  طالبات  لدى  االإيثاري 
جتريبية واالأخرى �ضابطة بواقع )15( طالبة لكل جمموعة. وتو�ضلت النتائج اإىل فعالية 

الربنامج االإر�ضادي يف تنمية ال�ضلوك االإيثاري. 
درا�ضة )العناين، 2007( : هدفت التعرف اإىل �ضلوك امل�ضاعدة لدى عينة من معلمي 
االأطفال يف االأردن، واأثر متغريي اجلن�ص والعمر والتفاعل بينهما على هذا ال�ضلوك، واأثرهما 
على درجة امل�ضاعدة االإيثارية. وتاألفت عينة الدرا�ضة من )168( معلماً ومعلمة اختريوا من 
ريا�ص االأطفال ومدر�ضي التعليم. وقد اأظهرت النتائج وجود فروق بني الذكور واالإناث يف 
امل�ضاعدة واالإيثار ل�ضالح الذكور، كما بينت النتائج اأن الدوافع االأكرث اأهمية يف دفع الفرد 

ل�ضلوك امل�ضاعدة هي الدين، والتعزيز الذاتي، وامل�ضوؤولية، والكفاءة. 
درا�ضة )ال�سيد، 2007( : هدفت اإىل التعرف اإىل عالقة املناخ االأ�رسي ببع�ص اأ�ضكال 
الدرا�ضة من )107( طالب من طلبة املرحلة  االإيجابي، وتكونت عينة  ال�ضلوك االجتماعي 
االإبتدائية. واأو�ضحت نتائج الدرا�ضة اأن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني جمموع املناخ 

االأ�رسي ال�ضوي وبني اكت�ضاب الطلبة ال�ضلوك االإيثاري وال�ضلوك التعاوين. 
العالقة  اإىل بحث  : هدفت   (Tricia, T et al,  2008) واآخرون  تاجن  تريكيا  درا�ضة 
امل�ضابني  االأفارقة  االأمريكيني  لدى  احلياة  وجودة  االجتماعي،  الدعم  بني  االرتباطية 
مبر�ص ال�ضكر من النوع الثاين، وا�ضتملت عينة الدرا�ضة على )89( فرداً ممن تزيد اأعمارهم 
عن )40( �ضنة، واأ�ضارت النتائج اإىل اأن الدعم االجتماعي يوؤدي دوراً مهّماً يف حت�ضني جودة 

احلياة لدى عينة الدرا�ضة. 
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درا�ضة )عطا اهلل، 2008( : ا�ضتهدفت اختبار فاعلية برنامج تدريبي لتنمية ال�ضلوك 
االإيثاري لالأطفال العادينن جتاه اإخوانهم املعوقني عقلياً. وبلغت عينة الدرا�ضة )40( طفالً 
وطفلة موزعة بالت�ضاوي على جمموعتني جتريبية و�ضابطة. وتو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإىل 
وجود فروق بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف القيا�ص البعدي على مقيا�ص 

ال�ضلوك االإيثاري ل�ضالح اأفراد املجموعة التجريبية. 
لتنمية  اإر�ضادي  برنامج  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   :  )2009 )اخلفاجي،  درا�ضة 
 )20( بواقع  والثانية �ضابطة  االأوىل جتريبية  عينة مكونة من جمموعتني  لدى  التعاطف 
االإر�ضادي يف  الربنامج  الدرا�ضة فاعلية  االبتدائية. وبينت نتائج  طالبة من طلبة املرحلة 

تنمية التعاطف. 
درا�ضة )ر�سمي، 2011( : هدفت اإىل التعرف اإىل فاعلية برنامج تربية حركية يف تنمية 
ال�ضلوك االجتماعي لطفل الرو�ضة، وتكونت عينة الدرا�ضة من )39( طفالً من ريا�ص االأطفال، 
ق�ضمت اإىل جمموعتني جتريبية و�ضابطة، واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل فاعلية برنامج الرتبية 

احلركية يف تنمية ال�ضلوك االجتماعي املتمثل يف النظام، والتعاون، والقيادة. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 
اأ�ضكال  بع�ص  عالقة  ببحث  اهتمت  الدرا�ضات  بع�ص  ان  ال�ضابق  العر�ص  من  يت�ضح 
والتعاطف،  واالإيثار،  والتعاون،  )بامل�ضاعدة،  واملتمثلة  االإيجابي  االجتماعي  ال�ضلوك 
ال�ضخ�ضية،  و�ضمات  الذات  كتحقيق  ال�ضيكولوجية  املتغريات  ببع�ص  والقيادة(  والنظام، 
برامج  اإعداد  على  اأخرى  درا�ضات  اهتمام  ان�ضب  حني  يف  وال�ضغوط،  االأ�رسي،  واملناخ 
والتعاطف.  االإيثار  وحتديداً  االإيجابي،  االجتماعي  ال�ضلوك  اأ�ضكال  بع�ص  لتنمية  اإر�ضادية 
من  عينات  على  ا�ضتملت  فقد  ال�ضابقة،  الدرا�ضات  يف  امل�ضتهدفة  بالفئات  يتعلق  فيما  اأما 
طبقات خمتلفة كاأطفال ما قبل مرحلة املدر�ضة، مرحلة تعليم اأ�ضا�ضي، وثانوي، وجامعي 
من اجلن�ضني. وبخ�ضو�ص نتائج تلك الدرا�ضات، فقد تبني وجود عالقة بني اأ�ضكال ال�ضلوك 
حني  يف  ال�ضخ�ضية،  و�ضمات  االأ�رسي  واملناخ  الذات،  حتقيق  وبني  االإيجابي،  االجتماعي 
اأ�ضكال  الربامج االر�ضادية يف تنمية بع�ص  اإىل فاعلية  التجريبية  الدرا�ضات  اأ�ضارت نتائج 

ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي. 

فرضيات الدراسة: 
يف �سوء الرتاث ال�سيكولوجي والدرا�سات ال�سابقة �سيغت فر�سيات الدرا�سة على 

النحو االآتي: 
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توجد فروق دالة اإح�ضائياً بني متو�ضطات درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف . 1
القيا�ضني القبلي والبعدي على مقيا�ص ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي ل�ضالح القيا�ص البعدي. 

التجريبية . 2 املجموعة  اأفراد  درجات  متو�ضطات  بني  اإح�ضائياً  دالة  فروق  توجد 
وال�ضابطة يف القيا�ص البعدي على مقيا�ص ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي ل�ضالح املجموعة 

التجريبية. 
ال توجد فروق دالة اإح�ضائياً بني متو�ضطات درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف . 3

القيا�ضني البعدي والتتبعي على مقيا�ص االجتماعي االإيجابي. 

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

ا�ضتخدمت الدرا�ضة احلالية املنهج �ضبه التجريبي ذا املجموعتني التجريبية وال�ضابطة، 
لتنمية  اإر�ضادي  برنامج  فاعلية  درا�ضة  بهدف  والتتبعية،  والبعدية  القبلية  القيا�ضات  وذا 
االأ�ضا�ضي  التعليم  مرحلة  طلبة  من  عينة  لدى  االإيجابي  االجتماعي  ال�ضلوك  اأ�ضكال  بع�ص 

مبحافظات غزة

عينة الدراسة: 

االإيجابي على عينة ع�ضوائية مكونة من  ال�ضلوك االجتماعي  الباحثان مقيا�ص  طّبق 
)240( طالباً من طلبة ال�ضف التا�ضع االأ�ضا�ضي، وجميعهم من الذكور مبتو�ضط عمري قدره 
14،83(، وذلك كعملية ت�ضخي�ضية للو�ضول اإىل الطالب الذين ح�ضلوا على اأدنى الدرجات 
االإيجابي، وقد اختري عدد )40( طالباً ممن ح�ضلوا على  ال�ضلوك االجتماعي  على مقيا�ص 
اإىل  بالت�ضاوي  وتق�ضيمهم  االإيجابي،  االجتماعي  ال�ضلوك  مقيا�ص  على  منخف�ضة  درجات 
جمموعتني االأوىل جتريبية تعّر�ص اأفرادها للربنامج االإر�ضادي، واالأخرى جمموعة املحك 
ا�ضتخدام  خالل  من  وذلك  املجموعتني،  جتان�ص  من  الباحثان  حتقق  وقد  ال�ضابطة،  وهي 
الفروق بني  Mann Whitney Test حل�ضاب داللة  االإح�ضائي اختبار مان وتني  االأ�ضلوب 
الفروق بني متو�ضطات درجات املجموعتني على  للك�ضف عن داللة  امل�ضتقلة  املجموعات 
مقيا�ص ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي، ومقيا�ص امل�ضتوى االقت�ضادي االجتماعي، اإ�ضافة اإىل 
ح�ضاب تكافوؤ املجموعتني يف م�ضتوى العمر الزمني، وذلك ل�ضبط بع�ص املتغريات الدخيلة، 
التي قد توؤثر على النتائج املراد احل�ضول عليها، وعزو اأية تغريات اإىل تاأثري املتغري امل�ضتقل 

وهو الربنامج االإر�ضادي وفيما ياأتي تو�ضيح لتكافوؤ املجموعة التجريبية وال�ضابطة. 
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الجدول (1) 
يبين داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة 

في القياس القبلي على مقياس السلوك االجتماعي اإليجابي

البعد
املجموعة ال�سابطةاملجموعة التجريبية

Z م�ستوى الداللةقيمة جمموع 
الرتب

متو�سط 
الرتب

جمموع 
الرتب

متو�سط 
الرتب

غري دالة اإح�ضائيا415.0020.76405.0020.240.14ًاالإيثار

غري دالة اإح�ضائيا437.0021.83383.0019.170.74ًالتعاطف

غري دالة اإح�ضائيا433.0021.70387.0019.300.63ًالتعاون

غري دالة اإح�ضائيا423.5021.20396.5019.800.36ًالت�ضامح

غري دالة اإح�ضائيا406.5020.35413.5020.650.10ًالدرجة الكلية

ت�ضري النتائج املو�ضحة يف اجلدول )1( اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية يف 
جميع اأبعاد مقيا�ص ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي، وكذلك يف الدرجة الكلية للمقيا�ص بني 
اأفراد املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة، وهذا يعني تكافوؤ املجموعتني يف مقيا�ص 

ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي.
الجدول (2) 

يبين داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة 
في القياس القبلي على مقياس المستوى االقتصادي

البعد
املجموعة ال�سابطةاملجموعة التجريبية

Z م�ستوى الداللةقيمة جمموع 
الرتب

متو�سط 
الرتب

جمموع 
الرتب

متو�سط 
الرتب

غري دالة اإح�ضائيا406.0020.35414.00020.650.11ًامل�ضتوى االقت�ضادي االجتماعي

ت�ضري النتائج املو�ضحة يف اجلدول )2( اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية بني 
املجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية، وهذا يعني تكافوؤ املجموعتني يف متغري الو�ضع 

االقت�ضادي االجتماعي.
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أدوات الدراسة: 

 : ) أوالً- مقياس السلوك االجتماعي اإلجيابي )إعداد الباحثنينْ

الهدف من املقيا�س:  ♦
يتحدد الهدف من املقيا�ص يف مقارنة نتائج القيا�ص القبلي والبعدي والتتبعي الأفراد 
بع�ص  تنمية  يف  وفعاليته  االإر�ضادي  الربنامج  اأثر  عن  الك�ضف  بغية  وذلك  الدرا�ضة،  عينة 

ا�ضكال ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي.
و�سف املقيا�س ♦

اتبع الباحثان اخلطوات االآتية عند ت�سميم املقيا�س: 
حتديد االأبعاد الرئي�ضة ملفهوم ال�ضلوك االجتماعي املراد تنميتها يف هذه الدرا�ضة . 1

وهي: )االإيثار، والتعاطف، والتعاون، والت�ضامح( .
قبيل . 2 من  وذلك  الدرا�ضة،  مبو�ضوع  ال�ضلة  ذات  وامل�ضادر  املراجع  على  االطالع 

الدرا�ضات والبحوث ال�ضابقة واملذكورة يف هذه الدرا�ضة.
االطالع على جمموعة من املقايي�ص ذات العالقة ببع�ص اأ�ضكال ال�ضلوك االجتماعي . 3

مثل مقيا�ص كل من )عبد احلفيظ، 1993( ، و )�ضالح، 1994( ، و )النمر، 2001( ، )وزيان، 
2001( ، و )ال�ضيد، 2007( 

اإعداد املقيا�ص يف �ضورته االأولية، وذلك من خالل و�ضع تعريف اإجرائي لكل بعد . 4
من ابعاد املقيا�ص، ومن ثم اإدراج الفقرات التي تنطوي حتت كل بعد.

الدرا�ضات . 5 يف  املتخ�ض�ضني  املحكمني  من  جمموعة  على  املقيا�ص  عر�ص 
ال�ضيكولوجية الإبداء الراأي يف مدى منا�ضبة العبارات من حيث انتماوؤها للبعد الذي و�ضعت 
لقيا�ضه، يف �ضوء التعريف االإجرائي، والتعرف اإىل مدى و�ضوح العبارات و�ضهولتها، وقد 

قام الباحثان باإجراء تعديل لبع�ص العبارات التي احتاجت اإىل اإعادة �ضياغة.
ا�ضتخدم الباحثان االت�ضاق الداخلي حل�ضاب معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة . 6

ودرجة البعد الذي تنتمي اإليه، واجلداول االآتية تبني معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة 
مو�ضوع  االإيجابي  االجتماعي  ال�ضلوك  مقيا�ص  اأبعاد  من  اإليه  تنتمي  الذي  البعد  ودرجة 

الدرا�ضة، مع بيان م�ضتوى الداللة اأ�ضفل اجلدول: 
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الجدول (3) 
يبين معامل ارتباط درجة كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه

البعد االأول: االإيثار:  -
معامل االرتباط وم�ستوى الداللةالعبـــاراتم

0.420 **اهتم مب�ضلحة ومنفعة االآخرين.1
 0.415 **اأف�ضل غريي على نف�ضي.5
0.645 **اأجود بالغايل والنفي�ص.9

 0.464 **اأقدم رغبات غريي على رغباتي.13
0.455 **اتنازل عن حقوقي من اأجل راحة ورفاهية االآخرين.17
0.414 **اأف�ضل ال�ضالح العام على اخلا�ص.21
 0.602 **اأفكر يف �ضعادة االآخرين.25
0.589 **اتطوع يف االأعمال اخلريية.29
0.456 **اأ�ضحي بكل ما اأملك.33
0.461 **اأقدم كل ما بو�ضعي وال انتظر رد اجلميل.37

** دالة عند مستوى 0.01

الجدول (4) 
يبين معامل ارتباط درجة كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه

البعد الثاين: التعاطف:  -
معامل االرتباط وم�ستوى الداللةالعبـــاراتم

0.537 **اأح�ص بنب�ص املحرومني و�ضعورهم.2
0.627 **اأتاأثر حينما تقع عيني على م�ضاهد حزينة.6

0.570 ** تنتابني م�ضاعر ال�ضفقة عندما اأ�ضمع بكاء طفل.10
0.432 **اأ�ضارك النا�ص اأفراحهم واأتراحهم.14
0.462 **اأ�ضفق على العجزة واأقدم لهم العون.18
 0.423 **ت�ضدين املواقف املوؤملة.22
0.474 **اأتفاعل عند �ضماعي معاناة النا�ص.26
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معامل االرتباط وم�ستوى الداللةالعبـــاراتم

0.437 **اأجد �ضعوبة يف فهم م�ضاعر االآخرين.30
0.452 **اأذرف الدموع واأجه�ص بالبكاء حينما اأرى �ضخ�ص يتاأمل.34
0.450 **يعت�رسين االأمل ملا يجري بالقد�ص املحتلة.38

** دالة عند مستوى 0.01

الجدول (5) 
يبين معامل ارتباط درجة كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه

البعد الثالث: التعاون:  -
معامل االرتباط وم�ستوى الداللةالعبـــاراتم

0.531 **اأ�ضارك يف معظم االأن�ضطة املدر�ضية واملجتمعية.3
0.578 **اآلف االآخرين وال اأحب العزلة.7

0.528 **اأجد راحة اأثناء التعامل مع االآخرين.11
0.691 **اأع�ضق العمل اجلماعي.15
0.592 **اأف�ضل اأن اأقوم باأي عمل مبفردي.19
0.535 **اأمتلك من القدرات واالمكانات ما يجعلني ا�ضتغني عن االآخرين.23
0.548 ** التعاون بالن�ضبة يل �رسورة حياتية واإميانية.27
0.416 **اأحر�ص على م�ضاركة زمالئي يف اأية مهمة.31
0.693 **اأتفاعل ب�ضكل جيد يف املواقف االجتماعية.35
0.595 **اأتبادل االأفكار مع زمالئي عند ال�ضعور باأن هناك م�ضكلة ما.39

** دالة عند مستوى 0.01

الجدول (6) 
يبين معامل ارتباط درجة كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه

البعد الرابع: الت�سامح:  -
معامل االرتباط وم�ستوى الداللةالعبـــاراتم

0.417 **ال اأمت�ضك باالأفكار االنتقامية واملتزمتة.4- 
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معامل االرتباط وم�ستوى الداللةالعبـــاراتم

 0.642 **ا�ضعر بالطماأنينة الداخلية مع نف�ضي ومع االآخرين.8- 
0.469 **اأن�ضى باإرادتي املا�ضي االأليم.12- 
 0.443 **اأ�ضفح عمن ظلمني واأ�ضاء يل.16- 
0.484 **اأتذكر مزايا وحما�ضن االآخرين بدالً من اإدانتهم وحماكمتهم.20- 
0.467 ** اأوؤمن باأن الت�ضامح اأعظم مداو للقلوب.24- 
0.477 **ال اأفكر يف اإيذاء ومعوقبة االآخرين.28- 
0.431 **اأترفع عن معاتبة �ضخ�ص عما بدر منه من �ضوء ت�رسف.32- 
0.472 **اأوؤمن باأن الت�ضامح مفتاح ال�ضعادة والطماأنينة.36- 
 0.452 **اأتخلى عن االإح�ضا�ص بكوين �ضحية.40- 

** دالة عند مستوى 0.01

ا�ضتخدم الباحثان االت�ضاق الداخلي اأي�ضاً حل�ضاب معامالت االرتباط بني درجة كل . 7
بعد والدرجة الكلية للمقيا�ص: واجلدول االآتي يبني قيم معامالت االرتباط وم�ضتوى داللتها 

االإح�ضائية: 
الجدول (7) 

يبين ارتباط درجة كل بعد من أبعاد مقياس السلوك االجتماعي اإليجابي مع الدرجة الكلية له.

معامل االرتباط ®االأبعاد الفرعية للمقيا�س 

0.602 **االيثـــار
0.684 **التعاطــف
0.525 **التعـــاون
0.763 **الت�ضامــح

** دالة عند مستوى 0.01

من . 8 بعد  لكل  الثبات  معامل  حل�ضاب  الن�ضفية  التجزئة  طريقة  الباحثان  ا�ضتخدم 
اأبعاد املقيا�ص الفرعية، وقد تراوحت معامالت الثبات بني )0.547 – 0.805( بعد التعديل 
با�ضتخدام معادلة �ضبريمان براون وهي دالة عند م�ضتوى 0.01، مما ي�ضري اإىل اأن املقيا�ص 

يت�ضم بدرجة جيدة من الثبات.
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ثانياً- الربنامـج اإلرشادي: 
فيما ياأتي عر�ص لالإطار العام للربنامج، من حيث مراحل ت�ضميمه وخطواته، واالأ�ض�ص 
واالأهداف  العام  والهدف  الربنامج  وتعريف  ت�ضميمه،  يف  عليها  ا�ضتند  التي  واملبادئ 
الفرعية املنبثقة عنه، وو�ضف مالمح و�ضكل اجلل�ضات التدريبية، وو�ضائل التقومي املتبعة، 

واالأ�ضاليب والفنيات امل�ضتخدمة، والفئة امل�ضتهدفة، والفرتة الزمنية لتنفيذ الربنامج.
تعريف الربنامج االإر�سادي:  ♦

هو اإجراءات تدريبية خمططة ومنظمة م�ضتندة على اأ�ض�ص تربوية، واجتماعية، وفل�ضفية 
بهدف تقدمي امل�ضاعدة املبا�رسة وغري املبا�رسة للفرد من اأجل م�ضاعدته على تنمية بع�ص 
والتعاطف-  والتعاون،  )االإيثار-  يف:  واملتمثلة  االإيجابي  االإجتماعي  ال�ضلوك  اأ�ضكال 

والت�ضامح( .
هدف الربنامج االإر�سادي:  ♦

يتمحور الهدف العام للربنامج االإر�ضادي يف تنمية بع�ص اأ�ضكال ال�ضلوك االجتماعي 
االإيجابي، والتحقق من اأثره يف حت�ضني جودة احلياة لدى طلبة اجلامعة.

مراحل اإعداد الربنامج االإر�سادي وخطواته:  ♦
اعتمد الباحثان عند ت�سميم الربنامج االإر�سادي على امل�سادر االآتية: 

وال�ضلوك . 1 عامة،  االإن�ضاين  ال�ضلوك  جمال  يف  ال�ضيكولوجي  الرتاث  على  االطالع 
العديد من  االإيجابي ب�ضفة خا�ضة، والذكاء االجتماعي، وكذلك االطالع على  االجتماعي 

الكتب ذات ال�ضلة باالإر�ضاد النف�ضي.
اإر�ضادية . 2 االطالع على العديد من الدرا�ضات التجريبية التي اهتمت باإعداد برامج 

لتنمية اأ�ضكال ال�ضلوك االجتماعي.
تو�ضح . 3 التي  واملواقف  الق�ض�ص  بع�ص  القتبا�ص  االإ�ضالمي  الرتاث  على  االطالع 

اأ�ضكال ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي التي يتمتع بها االأنبياء وال�ضحابة والتابعني.
على . 4 بعر�ضه  وذلك  االإر�ضادي،  الربنامج  حمتوى  �ضدق  �ضحة  مدى  من  التحقق 

جمموعة مكونة من خم�ضة اأع�ضاء من املتخ�ض�ضني يف املجال ال�ضيكولوجي.وجميعهم من 
املالحظات  واإبداء  االإر�ضادي،  الربنامج  على  للحكم  وذلك  الفل�ضطينية،  اجلامعات  اأ�ضاتذة 

واملقرتحات.
اأ�س�س ت�سميم الربنامج االإر�سادي:  ♦

مت اال�ستناد على جمموعة من االأ�س�س عند ت�سميم الربنامج االإر�سادي وهي على 
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النحو االآتي: 
االأ�ض�ص العامة: االأخذ باحل�ضبان اأن ال�ضلوك االإن�ضاين ثابت ن�ضبياً ويت�ضم باملرونة،  -

االأمر الذي ي�ضاعد على اإمكانية التنبوؤ به، وقابلية الفرد للتوجيه واالإر�ضاد وحقه يف تقرير 
م�ضريه.

التعلم  - ومبادئ  ونظريات  قوانني  مراعاة  واملعرفية:  والرتبوية  النف�ضية  االأ�ض�ص 
للفئة  والتقاليد  والعادات  الفكرية،  املعتقدات  مع  النظريات  هذه  ان�ضجام  ومدى  والتعليم، 
املظاهر  من  العديد  يف  الفردية  والفروق  النمو  مطالب  ومراعاة  التدريب،  من  امل�ضتهدفة 
واأن  اإ�ضباع احلاجات املختلفة،  اجل�ضدية والنف�ضية واالجتماعية واالنفعالية، والعمل على 
وذات  ومتكاملة  ومرتابطة  وا�ضحة  التدريبية  واالإجراءات  لالأن�ضطة  املعريف  البناء  يكون 
معنى.ومراعاة التنوع والتمايز يف االأ�ضاليب والطرق التدريبية، واإتاحة الفر�ضة للمتدرب 
للم�ضاركة يف العملية التدريبية، واملزج والتكامل بني اجلانب النظري والتطبيقي، واأن تثري 

املادة التعليمية رغبة املتدربني يف التعلم، واأن توؤدي الهدف منها.
االأ�ض�ص الف�ضيولوجية: مراعاة التغريات الف�ضيولوجية، التي تعرتي امل�ضاركني، التي  -

توؤثر على �ضلوكهم يف اأثناء عملية التدريب، وبخا�ضة اأن امل�ضاركني يف بداية الدخول اإىل 
مرحلة املراهقة، وهي مرحلة عا�ضفة بالتغريات.

االأ�ضـ�ص االجتماعيـة: �رسورة االهتمام بالفرد كع�ضو يف جماعة، واال�ضتفادة من  -
واملوؤثرات  املجتمعي  الواقع  باحل�ضبان  االأخذ  يجب  كما  كلها،  وطاقاته  املجتمع  م�ضادر 

الثقافية ال�ضائدة يف املجتمع.
االآيات  - من  جمموعة  على  الربنامج  اإعداد  يف  الباحثان  اعتمد  الدينيـة:  االأ�ضـ�ص   

تبني  التي  االإ�ضالمية  والق�ض�ص  املواقف  وبع�ص  ال�رسيفة،  النبوية  واالأحاديث  القراآنية 
مظاهر ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي.

ومراعاة  - النف�ضي،  االإر�ضاد  عملية  باأخالقيات  االلتزام  مراعاة  الفل�ضفيـة:  االأ�ضـ�ص 
الطبيعة االإن�ضانية واحرتامها، والنظر اإىل االإن�ضان اأن اهلل ميزه عن �ضائر املخلوقات بالعقل 
التدريب هم  الفئة امل�ضتهدفة من  اأن  اأح�ضن تقومي، واالأخذ باحل�ضبان  والتفكري، وخلقه يف 

ب�رس لهم عواطفهم وم�ضاعرهم وا�ضتعداداتهم.
يف  - املت�ضمنة  واملعلومات  البيانات  تكون  اأن  ينبغي  والبيانات:  املعلومات  دقة 

االإجراءات واالأن�ضطة التدريبية على درجة عالية من ال�ضدق والدقة، فهي االأ�ضا�ص التي ميكن 
اأن توؤثر يف ال�ضلوك االإن�ضاين.
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حــدود الربنامــج-  ♦
يتحدد الربنامج باحلدود االآتية: 

بداية  - االأول  الدرا�ضي  الف�ضل  بداية  مع  االإر�ضادي  الربنامج  طبق  الزمانـي:  احلـد 
�ضبتمرب/ 2012 وانتهت اإجراءات التطبيق يف تاريخ 30/ نوفمرب/ 2012

التا�ضع  - ال�ضف  التجريبية من )20( طالباً من طلبة  العينة  تتكون  الب�ضـري:  احلـد 
االأ�ضا�ضي.
و�سائـل تقويـم الربنامــج:  ♦

ا�ستخدمت جمموعة من الو�سائل لتقومي الربنامج االإر�سادي وهي:- 
عينة  - على  االإيجابي،  االجتماعي  ال�ضلوك  مقيا�ص  طبق  وقبلي:  ت�ضخي�ضي  تقومي 

ت�ضخي�ص  بهدف  االأ�ضا�ضي،  التا�ضع  ال�ضف  طلبة  من  طالباً   )240( من  مكونة  ع�ضوائية 
وانتقاء عينة  االإيجابي،  االجتماعي  ال�ضلوك  الدرجات يف  اأدنى  الذين ح�ضلوا على  الطلبة 
الدرا�ضة البالغة )40( طالباً من منخف�ضي ال�ضلوك االإجتماعي االإيجابي من العينة الكلية، 
الباحثان  واالأخرى �ضابطة.وتاأكد  االأوىل جتريبية  مت�ضاويتني  اإىل جمموعتني  وتق�ضيمهم 
امل�ضتوى  اختبار مان وتني، ويطبق مقيا�ص  ا�ضتخدام  من جتان�ص املجموعتني من خالل 
جتان�ص  من  التاأكد  بهدف  وال�ضابطة  التجريبية  العينة  على  االجتماعي  االقت�ضادي 
من  التاأكد  اإىل  اإ�ضافة  واالجتماعي،  االقت�ضادي  امل�ضتوى  يف  وتكافوؤهما  املجموعتني 
املجموعتني  التحقق من جتان�ص  قد مت  يكون  وبهذا  الزمني،  بالعمر  املجموعتني  جتان�ص 
االقت�ضادي  وامل�ضتوى  االإيجابي،  االجتماعي  )ال�ضلوك  من:  كل  يف  وال�ضابطة  التجريبية 
االجتماعي، والعمر الزمني( .وعزل اأية متغريات دخيلة قد توؤثر على نتائج تطبيق الربنامج 

وفاعليته.
تقويـم الوحـدة: تعبئة مناذج التقومي من قبل امل�ضاركني، بهدف التاأكد من مدى  -

حتقيق االأهداف الفرعية للوحدة التدريبية.
اأفراد املجموعة  - االإيجابي( على  )ال�ضلوك االجتماعي  تقويـم بعـدي: طبق مقيا�ص 

التجريبية وال�ضابطة، للتاأكد من اأن الربنامج االإر�ضادي قد حقق اأهدافه املرجوة.
على  - �ضهرين  بنحو  االإر�ضادي  الربنامج  تطبيق  من  االنتهاء  بعد  تتبعـي:  تقويـم 

)ال�ضلوك  الدرا�ضة:  اأُجري قيا�ص الحق تتبعي، وذلك بتطبيق مقيا�ص  التجريبية،  املجموعة 
اأثر  ا�ضتمرارية  متابعة  بهدف  التجريبية،  املجموعة  اأفراد  على  االإيجابي(  االجتماعي 

الربنامج.
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االأ�ساليب والفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج االإر�سادي:  ♦
الربنامج  جل�ضات  تنفيذ  يف  والفنيات  االأ�ضاليب  من  جمموعة  الباحثان  ا�ضتخدم 
االإر�ضادي وهي: )املحا�رسة، واملناق�ضة واحلوار، والتمثيل، والنمذجة » الق�ضة »، والتغذية 
املرتدة، والتعليمات، والتدريب على اال�ضرتخاء، والتنفري، والواجبات املنزلية، والرحالت، 

واأجهزة ت�ضجيل، وامل�ضابقات( .
جدول يو�ضح مو�ضوع كل جل�ضة من جل�ضات الربنامج االإر�ضادي.

الجدول (8) 
يوضح اإلجراءات التدريبية المتضمنة في جلسات البرنامج اإلرشادي

الفنيات امل�ستخدمةاملحتـــوى التـدريبياجلل�سـةالوحـدة

اإجراء قيا�ص قبلي، التعارف امل�ضرتك، حتديد مبادئ اأ�ض�ص التعامل يف اأثناء اجلل�ضة التمهيدية
التدريب، تقدمي نبذة عن الربنامج.0

املحا�رسة، احلوار 
واملناق�ضة، الق�ضة، 

النمذجة، القدوة 
احل�ضنة، التعليمات 

الواجب املنزيل، 
التخيل، والتمثيل 

ولعب االأدوار

االإيثــار

تعريف مفهوم االإيثار واالأثرة، عر�ص ق�ضة، تكليف امل�ضاركني بواجب منزيل.االأولـى
تو�ضيح اأنواع البذل وال�ضخاء، وتقدمي مناذج واأمثلة حية لذلك الثانيـة

عر�ص اآيات قراآنية تبني قيمة االإيثار وتف�ضريها ومناق�ضتها، وتقدمي مواقف من الثالثـة
حياة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم تو�ضح خا�ضية االإيثار.

اإر�ضاد امل�ضاركني اإىل الو�ضائل املعينة التي ت�ضهم يف اكت�ضاب خلق االإيثار.الرابعـة

عر�ص ق�ضة ل�ضخ�ضية هندية معروفة باحلكمة وعمل اخلري، عر�ص جمموعة من اخلام�ضـة
املواقف والطلب من امل�ضاركني التو�ضيح، واإبداء الراأي يف تلك املواقف.

التعاطـف

تعريف مفهوم التعاطف وامل�ضاركة الوجدانية، مع ذكر اأمثلة تو�ضح ذلك، االأولـى
وباملقابل يتم التطرق اإىل اجلمود والتبلد العاطفي ومظاهره املختلفة.

املحا�رسة، احلوار 
واملناق�ضة، التخيل، 

التعديل املعريف، 
ق�ض�ص ومناذج، 
الزيارات، عر�ص 

فلم وثائقي، الواجب 
املنزيل.

الثانيـة
عر�ص جمموعة من املاآ�ضي والنكبات التي قد يتعر�ص لها البع�ص، وعر�ص 

جمموعة من ال�ضور امل�رسفة ملا قامت به ال�ضعوب ال�ضديقة وال�ضقيقة، يف اأثناء 
احلرب على غزة.

تنظيم ندوة تبني اأهمية التعاطف مع الطفل اليتيم، وف�ضله واأهميته.الثالثـة

تنظيم زيارة ملجموعة من املوؤ�ض�ضات االإيوائية، والطلب من امل�ضاركني ت�ضجيل الرابعـة
انطباعاتهم وو�ضف م�ضاعرهم قبل وبعد الزيارة.

عر�ص ت�ضجيل لفيلم وثائقي يتحدث عن معاناة االأطفال االأيتام، وبع�ص اخلام�ضـة
ال�ضهادات املتعلقة باجلرائم التي مت ارتكابها.
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الفنيات امل�ستخدمةاملحتـــوى التـدريبياجلل�سـةالوحـدة

التعـاون

تعريف مفهوم التعاون واأهميته يف املحافظة على قوة املجتمع وتطوره، عر�ص االأولـى
ق�ضة م�ضهورة تو�ضح �ضور التعاون.

املحا�رسة، 
احلوار واملناق�ضة، 
الق�ضة، النمذجة، 

التعليمات، التخيل، 
وو�ضع الفر�ضيات 

وال�ضيناريوهات، 
حلل امل�ضكلة، 
تطبيق عملي

عر�ص �ضور التعاون يف املجتمع، مع تقدمي اأمثلة تو�ضح ذلك، وتو�ضيح الثانيـة
معوقات التعاون، تقدمي جمموعة من الو�ضائل الكفيلة بتنمية التعاون.

تق�ضيم اأفراد املجموعة التجريبية اإىل ثالث جمموعات، واقرتاح ت�ضور حلل الثالثـة
م�ضكلة االنق�ضام الفل�ضطيني.

الرابعـة
تو�ضيح فوائد واأهمية التعاون يف املحافظة على وحدة املجتمع ومتا�ضكه، مع 
تدعيم ذلك بحديث نبوي �رسيف، وتقدمي مناذج اإيجابية تو�ضح �ضلوك التعاون، 

والطلب من امل�ضاركني و�ضع ت�ضور للحد من حوادث الطرق.

تخ�ضي�ص يوم عملي لتنظيف �ضاطئ البحر وجمع النفايات، واإجراء نقا�ص اخلام�ضـة
مو�ضع لفعاليات هذا اليوم.

الت�ضامـح

تعريف مفهوم الت�ضامح وقيمته واأ�ض�ضه، كما يتم تو�ضيح نقي�ص الت�ضامح وهو االأولـى
التع�ضب واآثاره ال�ضلبية على الفرد واملجتمع

املحا�رسة، احلوار 
واملناق�ضة، التنفري، 

الواجب املنزيل، 
النمذجة، التعديل 
املعريف، الق�ضة، 

التخيل، التعليمات، 
دليل عملي، الواجب 

املنزيل.

الثانيـة
تقدمي منوذج يو�ضح خا�ضية الت�ضامح وكظم الغيظ واحلنان والعطف التي 

ات�ضف بها الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، مع ا�ضتح�ضار ل�ضخ�ضيات عاملية تت�ضم 
بالت�ضامح.

عر�ص ق�ضة تو�ضح الت�ضامح وقت القوة، ، وعر�ص جمموعة من اخلطوات التي الثالثـة
ت�ضاعد على تنمية الت�ضامح وتعزيزه

الرابعـة
تو�ضيح اأن هناك العديد من االأفكار ال�ضلبية والت�ضوهات املعرفية التي تقود 

اإىل التع�ضب وعدم الت�ضامح، مع تقدمي اأمثلة لتلك الت�ضوهات الفكرية، وتقدمي 
تعليمات لتنمية الت�ضامح.

اخلام�ضـة
عر�ص ق�ضة حلادثة ح�ضلت مع اخلليفة عمر بن عبد العزيز تو�ضح خا�ضية 
الت�ضامح لديه، عر�ص خطوات اإر�ضادية لعملية الت�ضامح، عر�ص اآيات قراآنية 

حتث على الت�ضامح والعفو

تقييم اجلل�ضات االإر�ضادية، وعر�ص اأهمية االلتزام مبا مت االتفاق عليه خالل اجلل�ضة اخلتامية
اجلل�ضات، وتوزيع �ضهادات ال�ضكر، واإجراء قيا�ص بعدي.

نتائج الدراسة: 
تهدف الدرا�ضة احلالية لتنمية ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي لدى عينة من طلبة ال�ضف 
التا�ضع االأ�ضا�ضي، من خالل برنامج اإر�ضادي ي�ضتند اإىل جمموعة من االأن�ضطة واالإجراءات 
التدريبية، وقد ا�ضتخدم الباحثان معادالت التحليل االإح�ضائي الالبارامرتي، واملتمثل يف 
اختبار مان وتني Mann Whitney Test حل�ضاب داللة الفروق بني املجموعات امل�ضتقلة، 
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الفروق بني  Test Wilcoxon Signed Ranks حل�ضاب داللة  ويلكوك�ضون  اختبار  وكذلك 
املجموعات املرتبطة، كما اُ�ضتخدمت معادلة مربع اإيتا للتعرف على حجم تاأثري الربنامج 

االإر�ضادي.
اختبار نتائج الفر�س االأول:  ◄

ين�ص الفر�ص االأول من فرو�ص الدرا�ضة على اأنه: توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية بني 
متو�ضطات درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�ضيني القبلي والبعدي على مقيا�ص 
اختبار  الباحثان  ا�ضتخدم  الفر�ص  هذا  �ضحة  من  االإيجابي.وللتحقق  االجتماعي  ال�ضلوك 

Wilcoxon Signed Ranks Test واجلدول التايل يو�ضح ذلك.

الجدول (9) 
داللة الفروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية 

في القياسيين القبلي والبعدي على مقياس السلوك االجتماعي اإليجابي

جمموع العـــددالــرتبالبعــــــد
الـــرتب

متو�سط 
م�ستوى قيمــة Zالـــرتب

الداللة
اإيتا تربيع 

η 2
حجم 
التاأثري

االإيثـــــار
14.004.00الرتب ال�ضالبة

كبري3.780.010.78
19206.1510.85الرتب املوجبة

التعاطــف
317.525.84الرتب ال�ضالبة

كبري3.280.010.72
17192.6111.33الرتب املوجبة

التعـــاون
211.005.50الرتب ال�ضالبة

كبري3.520.010.75
18199.0811.06الرتب املوجبة

الت�ضامـــح
318.516.17الرتب ال�ضالبة

كبري3.240.010.72
17191.5911.27الرتب املوجبة

الدرجة الكلية
27.523.76الرتب ال�ضالبة

كبري3.870.010.79
18202.5011.25الرتب املوجبة

اإح�ضائياً عند م�ضتوى داللة  اأن قيم »Z« املح�ضوبة دالة  ال�ضابق  يت�ضح من اجلدول 
الكلية، وهذا يدل  والدرجة  االإيجابي  ال�ضلوك االجتماعي  اأبعاد مقيا�ص  )0.01( يف جميع 
على وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية لدى اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�ضيني القبلي 
ن يف متو�ضط درجات الطلبة اأي اأن هناك  والبعدي، ل�ضالح القيا�ص البعدي، حيث ظهر حت�ضُّ

اأثراً اإيجابيا وا�ضحاً للربنامج االإر�ضادي.
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وفيما يتعلق بحجم التاأثري قام الباحثان بح�ضاب مربع اإيتا »η 2« با�ضتخدام املعادلة 
االآتية: 

Z2
=η 2

Z2 + 4

الجدول (7) 
η 2 �الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة ل

االأداة امل�ستخدمة
حجم التاأثري

كبريمتو�سط�سغري

η 20.010.060.14

اختبار نتائج الفر�س الثاين:  ◄
اأفراد  درجات  متو�ضطات  بني  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد   « اأنه:  على  وين�ص 
على  البعدي  القيا�ص  يف  ال�ضابطة  املجموعة  درجات  ومتو�ضطات  التجريبية  املجموعة 
مقيا�ص ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي ل�ضالح املجموعة التجريبية.وللتحقق من �ضحة هذا 
الفر�ص ا�ضتخدم الباحثان اختبار مان وتني Mann Whitney Test لداللة الفروق لعينينت 

م�ضتقلتني واجلدول االآتي يو�ضح ذلك.
الجدول (10) 

يبين داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة 
في القياس البعدي على مقياس السلوك االجتماعي اإليجابي

البعد
املجموعة ال�سابطةاملجموعة التجريبية

Z م�ستوى قيمة
الداللة جمموع 

الرتب
متو�سط 

الرتب
جمموع 

الرتب
متو�سط 

الرتب

51526303152.830.01االإيثـــــار
50025320162.920.01التعاطف
51826300152.830.01التعاون
51626302152.840.01الت�ضامح

54927270143.790.01الدرجة الكلية

دالة عند م�ضتوى داللة )0.01( يف جميع   »Z« اأن قيمة ال�ضابق  يت�ضح من اجلدول 
الكلية، وهذا يعني وجود فروق ذات  االإيجابي والدرجة  ال�ضلوك االجتماعي  اأبعاد مقيا�ص 
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داللة اإح�ضائية بني اأفراد املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على مقيا�ص ال�ضلوك 
االجتماعي االإيجابي ل�ضالح اأفراد املجموعة التجريبية، وهذا يعني اأن للربنامج اأثراً اإيجاباً 

على املجموعة التجريبية.
اختبار نتائج الفر�س الثالث:  ◄

ين�ص الفر�ص الثالث من فرو�ص الدرا�ضة على اأنه: » ال توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية 
على  والتتبعي  البعدي  القيا�ضيني  يف  التجريبية  املجموعة  اأفراد  درجات  متو�ضطات  بني 
الباحث  ا�ضتخدم  الفر�ص  هذا  �ضحة  من  وللتحقق  االإيجابي«  االجتماعي  ال�ضلوك  مقيا�ص 

اختبار Wilcoxon Signed Ranks Test واجلدول التايل يو�ضح ذلك.
الجدول (11) 

يبين داللة الفروق لدى أفراد المجموعة التجريبية في القياسيين البعدي والتتبعي 
على مقياس السلوك االجتماعي اإليجابي

م�ستـــوى الداللــةقيمة Zمتو�سط الرتبجمموع الرتبالعـــددالـــــرتبالبعـــــد

االإيثـــــار
870.518.32الرتب ال�ضالبة

غيـــــر دالـــــة- 0.65 10100.5010.05الرتب املوجبة
2الرتب املتعادلة

التعاطـــــف
440.0010.01الرتب ال�ضالبة

غيـــــر دالـــــة- 1.74 13113.008.70الرتب املوجبة
3الرتب املتعادلة

التعــــــاون
534.006.80الرتب ال�ضالبة

غيـــــر دالـــــة- 2.24 13137.0010.54الرتب املوجبة
2الرتب املتعادلة

الت�ضامــــح
660.5010.08الرتب ال�ضالبة

غيـــــر دالـــــة- 0.76 1192.508.40الرتب املوجبة
3الرتب املتعادلة

الدرجة الكلية

758.008.29الرتب ال�ضالبة
غيـــــر دالـــــة- 1.50 12132.0011.01الرتب املوجبة

1الرتب املتعادلة
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يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن قيم »Z« املح�ضوبة غري دالة اإح�ضائياً يف جميع اأبعاد 
مقيا�ص ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي والدرجة الكلية، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات 
يدل  كما  والتتبعي،  البعدي  القيا�ضني  التجريبية يف  املجموعة  اأفراد  لدى  اإح�ضائية  داللة 

على ا�ضتمرارية اأثر الربنامج على اأفراد املجموعة التجريبية.

تفسري نتائج فروض الدراسة: 
اختبار  نتائج  عنه  ك�ضفت  ما  وهذا  الدرا�ضة،  فرو�ص  حتقق  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  ت�ضري 
يف  التجريبية  املجموعة  اأفراد  لدى  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروقاً  هناك  اأن  ويلكوك�ضون 
القيا�ضني القبلي والبعدي ل�ضالح القيا�ص البعدي على مقيا�ص ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي، 
اأما فيما يتعلق بقيا�ص حجم تاأثري املتغري امل�ضتقل الربنامج االإر�ضادي على املتغري التابع 
امل�ضتقل يف  للمتغري  اأثراً كبرياً  اأن هناك  النتائج  بينت  فقد  االإيجابي،  االجتماعي  ال�ضلوك 
تنمية ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي، من جانب اآخر اأظهرت نتائج اختبار مان وتني اأن هناك 
التجريبية وال�ضابطة  اأفراد املجموعة  اإح�ضائية بني متو�ضطات درجات  فروقاً ذات داللة 
يف القيا�ص البعدي على مقيا�ص ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي ل�ضالح املجموعة التجريبية، 
لدى  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  ويلكوك�ضون  اختبار  نتائج  اأ�ضارت  كذلك 
اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�ضني البعدي والتتبعي على مقيا�ص ال�ضلوك االجتماعي 
ال�ضلوك  تنمية  يف  االإر�ضادي  الربنامج  وفاعلية  اأثر  ا�ضتمرارية  اإىل  ي�ضري  وهذا  االإيجابي، 

االجتماعي االإيجابي.
ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي لدى  اأ�ضكال  التح�ضن احلادث يف تنمية  الباحثان  يعزو 
الربنامج  ت�ضمنها  التي  التدريبية  واالإجراءات  االأن�ضطة  اإىل  التجريبية  املجموعة  اأفراد 
االإر�ضادي، وكذلك اإىل البيئة النف�ضية االإيجابية التي وفرها الباحثان لدى افراد املجموعة 
التجريبية اأنف�ضهم وبني املر�ضد مقدم الربنامج االإر�ضادي، االأمر الذي اأدى اإىل اقبال الطلبة 
على ح�ضور اجلل�ضات بانتظام، واتباع اأ�ضلوب احلوار الهادف واملناق�ضة واالإقناع حول كل 
مو�ضوع من مو�ضوعات الربنامج االإر�ضادي، كما يعزو الباحثان هذه النتائج يف �ضوء تعدد 
الفنيات واالأ�ضاليب االإر�ضادية التي اُ�ضتخدمت يف الربنامج االإر�ضادي ب�ضكل منا�ضب ومالئم 
يف �ضوء املواقف التي يواجهها اأفراد املجموعة التجريبية.، فلقد اأ�ضهمت فنية املحا�رسات 
املجموعة  وافراد  املر�ضد  بني  التفاعل  زيادة  يف  اُ�ضتخدمت  التي  اجلماعية  واملناق�ضات 
اإمدادهم  التجريبية من خالل  املجموعة  اأفراد  لدى  املعرفية  احل�ضيلة  وزيادة  التجريبية، 
اأفراد املجموعة التجريبية، التي ت�ضهم  بالتعليمات واالإر�ضادات ال�رسورية التي يحتاجها 
يف تنمية اأ�ضكال ال�ضلوك اخلريي واملتمثلة يف االإيثار والتعاطف والتعاون والت�ضامح.كما 



169

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثاني - ع )5( - نيسان 

�ضاهمت فنية املحا�رسة واملناق�ضة اجلماعية يف متكني اأفراد املجموعة التجريبية باإثارة 
اأ�ضئلة عدة واال�ضتف�ضار عن كثري من االأمور املبهمة وغري الوا�ضحة، وتعد فنية املحا�رسات 
املعريف(  )االإر�ضاد  املهّمة  التعليمي  اجلمعي  االإر�ضاد  اأ�ضاليب  من  اجلماعية  واملناق�ضات 
دوراً  التعلم  واإعادة  التعلم  عن�رس  فيها  ويوؤدي  التعلمي،  �ضبه  املناخ  فيها  يغلب  حيث   ،
رئي�ضاً، حيث يعتمد على اإلقاء حما�رسات �ضهلة على امل�ضاركني يتخللها ويليها مناق�ضات، 
اإىل تغيري االجتاهات لدى امل�ضاركني. اأ�ضا�ضاً  وتهدف املحا�رسات واملناق�ضات اجلماعية 

وهكذا توؤدي املحا�رسات واملناق�ضات اجلماعية اإىل نتائج مهمة يف تغيري اجتاهات الطلبة 
اأنف�ضهم ونحو االآخرين ونحو م�ضكالتهم.وفى هذا االإطار يوؤكد )زهران، 1980 )على  نحو 
اأ�ضلوب املحا�رسات واملناق�ضات اجلماعية يوؤدى اإىل نتائج مهمة يف تعديل اجتاهات  اأن 
العمالء نحو اأنف�ضهم، واالآخرين وم�ضكالتهم.كما كان لفنية الواجبات املنزلية اأهمية خا�ضة 
كونها مكنت اأفراد املجموعة التجريبية من ربط املو�ضوعات ال�ضابقة باملو�ضوعات التي 
يتم تناولها، وكانت مبثابة تهيئة ملو�ضوعات اجلل�ضة اجلديدة، كذلك تعد الواجبات املنزلية 
يف  تعلمها  التي  واالأن�ضطة  فاملمار�ضات  الطلبة،  على  بالفائدة  تعود  مرتدة  تغذية  مبثابة 
احلياة، حتى ميكن متثلها، وت�ضبح جزءاً من  التدرب عليها يف مواقف  بد من  اجلل�ضة، ال 
الرتكيبة املعرفية للفرد، ويوؤكد )احلب�ضي، 2006( اأن احتمال ا�ضتمرار التح�ضن احلادث يف 
اجلل�ضات التدريبية �ضئيل، اإذا مل يتم ممار�ضة املهارات التي مت التدريب عليها يف مواقف 
احلياة الواقعية خارج جل�ضات التدريب، لذلك ففي نهاية كل جل�ضة ُيعطى الأفراد املجموعة 
التجريبية واجب منزيل حمدد يقومون فيه مبمار�ضة املهارات التي مت تعلمها واكت�ضابها 
داخل كل جل�ضة وتكون بداية املمار�ضة من اجلل�ضة الثانية يف الغالب.كما يعزو الباحث هذه 
النتيجة اإىل الربنامج االإر�ضادي الذي ي�ضتند يف فنياته اإىل فنية النمذجة، حيث اأتاحت هذه 
الفنية جماالً لالنتباه واال�ضغاء واال�ضتماع واحلفظ والتاأثروالدافعية لدى افراد املجموعة 
التجريبية، مما اأثر اإيجابياً على زيادة ح�ضيلتهم املعرفية وتقوية ا�ضتجاباتهم االأمر الذي 
اأدى اإىل اإحداث تغيري يف ال�ضلوك االإيجابي لديهم، لقد وظف الباحثان هذه الفنية من خالل 
االإيجابي،  االجتماعي  ال�ضلوك  اأ�ضكال  عن  متكاملة  معلومات  تقدم  التي  الق�ض�ص  عر�ص 
تنميتها  يف  االعتماد  مت  الربنامج  يف  ا�ضتخدمت  التي  التدريبية  االإجراءات  من  فالعديد 
على فنية النمذجة باعتبارها فنية تت�ضمن العديد من ال�ضلوكيات املختلفة، كعر�ص بع�ص 
�ضبيل  فعلى  االإ�ضالمية،  ال�ضخ�ضيات  من  وجمموعة  وال�ضحابة  للر�ضول  احل�ضنة  النماذج 
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  حممد  �ضيدنا  وق�ضة  الغار،  اأ�ضحاب  ق�ضة  الباحثان  عر�ص  املثال 
التي يلب�ضها، وتقدميها الأحد  اإيثار ا�ضحابه على نف�ضه، وذلك من خالل خلع الربدة  حول 
التي  النماذج  اليهودي، لقد كانت تلك  الر�ضول مع جاره  اإليها، وق�ضة ت�ضامح  املحتاجني 
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وردت يف الربنامج االإر�ضادي حمل نظرة اإيجابية يتمنى كل فرد اأن ي�ضبح مثلها، وي�ضعى 
للو�ضول اإليها، ويرى حممد عماد الدين اإ�ضماعيل اأن اأنواعاً معينة من ال�ضلوك يتم تعلمها 
عن طريق املالحظة، وهي العملية التي نطلق عليها اأحيانا االقتداء اأو النمذجة والتوحد اأو 

النقل اأو اأداء االأدوار )عوي�ص، 1994( .
)اإبراهيم، 1990(  الوارد يف   ،  )walters & Bandura 1963( وي�ضري باندورا وولرت 
انه عند التعر�ص لنموذج يحدث: )اكت�ضاب منط جديد لال�ضتجابة مل يكن معروفاً من قبل 
لل�ضخ�ص املالحظ، تي�ضري اأو كبح الأمناط اال�ضتجابة املتعلمة من قبل، ا�ضتدعاء ا�ضتجابات 
من عقل املالحظ �ضبيهه با�ضتجابات النموذج.كما كان لالآيات القراآنية واالأحاديث النبوية 
)العناين،  بها  قامت  نتائج  ذلك  يوؤكد  ومما   ، للنف�ص،  وتثبيتاً  وعزمية  وعربة  اآية  ال�رسيف 
يعزو  كذلك  الدين،  هي  امل�ضاعدة  ل�ضلوك  الفرد  دفع  يف  اأهمية  االأكرث  الدوافع  اأن   )2007
الباحث هذه اال�ضتجابة الفعالة اإىل اأ�ضاليب التعليمات والوعظ، حيث كان لها اأثر كبري يف 
دفع اكت�ضاب ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي، لقد كان لتلك الفنيات ال�ضابقة الذكر اأثر مهّم يف 
زيادة الدافع الذي يحث على ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي وتنمية، كما يعزو الباحثان هذه 
النتيجة اإىل حمتوى االن�ضطة واالجراءات التدريبية التي مت تناولها يف الربنامج االإر�ضادي، 
فعلى �ضبيل املثال نرى اأن هناك العديد من االأن�ضطة واالإجراءات التدريبية التي مت تناولها، 
التي كانت اأحد العوامل املهّمة يف زيادة ال�ضلوك االجتماعي وتنميته وفيما ياأتي تو�ضيح 
ذلك: االإيثار: التعريف مبفهوم االإيثار واأهميته وف�ضله والتفريق بني االإيثار واالأثرة، وعر�ص 
ق�ض�ص للر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم وال�ضحابة يف التحلي بخلق االيثار، وتقدمي جمموعة 
مع  التعاطف  مبفهوم  تو�ضيح  االيثار.التعاطف:  على  املعينة  واالإر�ضادات  التعليمات  من 
القلب.،  وق�ضوة  امل�ضاعر  اإىل بالدة  توؤدي  التي  االأ�ضباب  ذلك، وعر�ص  تو�ضح  اأمثلة  عر�ص 
وتقدمي جمموعة من االآيات القراآنية واالأحاديث النبوية ال�رسيفة التي حتث على التعاطف 
مع �رسحها وتف�ضريها، وعر�ص جمموعة من ال�ضلوكيات واملظاهر التي تبعث على التعاطف 
وال�ضفقة والقيام بزيارات اإىل موؤ�ض�ضات االإيواء التعاون: تو�ضيح املق�ضود مبفهوم التعاون 
على  احلفاظ  يف  التعاون  وفوائد  املختلفة،  واأ�ضكاله  املجتمع  بناء  يف  التعاون  واأهمية 
لنماذج  وعر�ص  ذلك،  اإىل  ت�ضري  نبوية  اأحاديث  تقدمي  مع  املحبة،  ون�رس  املجتمع  متا�ضك 
اإيجابية تو�ضح �ضلوك التعاون، الت�ضامح: التعريف مبفهوم الت�ضامح وف�ضله والتعرف على 
املتنوعة  �ضيما بني املجموعات  الت�ضامح يف املجتمع، وال  االإيجابية.وتعزيز ثقافة  اآثاره 
فكرياً، وتوعية امل�ضاركني باأهمية التخلق بال�ضلوكيات االجتماعية االإيجابية، والتفريق بني 
الت�ضامح والتع�ضب والتعرف على اآثاره ال�ضلبية اجلانبية، واالقتداء بهدي الر�ضول �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم وال�ضحابة يف التحلي بخلق الت�ضامح، واكت�ضاب الو�ضائل املعينة على الت�ضامح.
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توصيات الدراسة: 

يف �سوء ما خل�ست اإليه الدرا�سة احلالية من نتائج اأمكن التو�سل اإىل جمموعة 
من التو�سيات جنملها فيما ياأتي: 

اإعداد ندوات وور�ص عمل تتناول مو�ضوعات ذات �ضلة باأ�ضكال ال�ضلوك االجتماعي . 1
االإيجابي.

ت�ضمني مو�ضوع اأ�ضكال ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي يف املقررات الدرا�ضية التي . 2
تدر�ص للطلبة مبراحل التعليم املختلفة كافة.

ال بد من توعية االأباء واملوؤ�ض�ضات الرتبوية باأهمية ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي . 3
وتنميته. 

دراسات مستقبلية مقرتحة: 
اإعادة تطبيق هذه الدرا�ضة على فئات اأخرى يف املجتمع. . 1
ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي وعالقته ببع�ص املتغريات ال�ضيا�ضية، واالقت�ضادية، . 2

واالجتماعية، و�ضمات ال�ضخ�ضية، واملناخ املدر�ضي. 
فاعلية برنامج معريف �ضلوكي لتنمية بع�ص اأ�ضكال ال�ضلوك االجتماعي االإيجابي. . 3
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