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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل فاعلية برنامج �إر�شادي يف تنمية بع�ض �أ�شكال
ال�سلوك االجتماعي الإيجابي .وق�سمت عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني :الأوىل جتريبية،
والثانية �ضابطة ،وا�شتملت كل جمموعة على ( )20طالب ًا من طلبة ال�صف التا�سع ،و�أظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات القيا�س القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية يف مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ل�صالح القيا�س البعدي،
ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات التطبيق البعدي للمجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ل�صالح املجموعة
التجريبية ،و�أي�ض ًا عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات البعدي
والتتبعي للمجموعة التجريبية يف مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي.
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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:
مل ي�شهد الرتاث ال�سيكولوجي م�صطلح ًا ف�ضفا�ض ًا كم�صطلح ال�سلوك االجتماعي
الإيجابي ،واملتتبع للدرا�سات ال�سيكولوجية يلحظ عدم اتفاق علماء النف�س على تعريف
وا�ضح وحمدد لهذا امل�صطلح ،مما يعك�س الرغبة واحلاجة املا�سة �إىل �إيجاد تعريف وا�ضح
وحمدد لل�سلوك االجتماعي الإيجابي.
فم�صطلح ال�سلوك االجتماعي الإيجابي يتبدى يف �صور و�أ�شكال متعددة يحمل يف
طياته وم�ضامينه جمموعة من ال�سلوكيات املقبولة اجتماعي ًا مثل (الكرم ،والتعاون،
وامل�ساعدة ،والإيثار ،والت�ضحية ،والعدالة ،والإنقاذ ،وال�رشف ،والأمانة ،واحرتام الأخرين،
وحتمل امل�سئولية االجتماعية ،وامل�شاركة ،والتعاطف ،والرعاية ،والت�سامح ،والعفو� .... ،إلخ
من �سلوكيات العمل اخلريي) .
ويعود ت�سمية امل�صطلح بال�سلوك االجتماعي الإيجابي �إىل وي�سبه (، )Wispe,1972
ويق�صد به ال�سلوكيات التي توجه نحو ال�شخ�ص الآخر بق�صد امل�ساعدة يف ا�ستمرار الإفادة
الإيجابية لذلك ال�شخ�ص .نق ًال عن (زيان)2001 ،
وعلى الرغم من �أهمية ال�سلوك االجتماعي الإيجابي يف حياة الإن�سان ،وكونه �أحد
الأ�س�س املهمة يف متا�سك املجتمعات ،ف�إنه مل ي�ستحوذ على االهتمام الكايف من الدار�سني
والباحثني ال�سيكولوجيني يف العقود املا�ضية ،وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �إن�شغال
الباحثني واملتخ�ص�صني بدرا�سة ال�سلوكيات االجتماعية ال�سلبية امل�ضادة للمجتمع،
كال�رسقة والعدوان والكذب واالنحرافات املختلفة.
وقد ذكرت نان�سي �أيزنربج (� ، )Eisenberg,1982أن علم النف�س االجتماعي اهتم
بدرا�سة جذور ال�رش وو�ضع الأ�ساليب املنا�سبة لردع هذه ال�سلوكيات ال�سلبية ،وجتنب
حدوثها �أكرث من االهتمام بتنمية ال�سلوكيات الإيجابية.
وهذا ما �أكده ديريل ( ، )Darley,1991حيث يرى �أن ال�سلوك االجتماعي الإيجابي مل
يكن مو�ضوع ًا للدرا�سة ،حتى وقت قريب ومع ذلك نرى العديد من الربامج البحثية التي
نفذت ب�شكل جيد ،وقد مت توفري قدر �أكرب من املعرفة عن الن�ش�أة لل�سلوك االجتماعي الإيجابي
واملواقف التي �أدت �إىل ظهوره ،وتلك التي حتول دون ظهوره والدوافع التي تكمن وراءه.
ويف نهاية الت�سعينيات من القرن املا�ضي انتبه عدد من علماء النف�س بقيادة
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�سيلجمان ( )Seligmanب�رضورة حتويل ولفت انتباه الدار�سني يف املجاالت ال�سيكولوجية
من االهتمام بدرا�سة اجلوانب ال�سلبية �إىل اجلوانب الإيجابية ،فظهر ما ي�سمى بـ (علم النف�س
الإيجابي) الذي يبحث بال�سبل الكفيلة بكيفية تنمية النواحي الإيجابية يف ال�شخ�صية،
ويندرج حتت هذا امل�سمى العديد من املفاهيم ال�سيكولوجية الإيجابية من قبيل( :ال�سلوك
االجتماعي الإيجابي ،والإيجابية الذاتية ،وجودة احلياة ،وال�سعادة ،والتفا�ؤل ،والذكاء
الوجداين)  ،وي�شري �سليجمان � Seligmanإىل �أن هذا العلم يقوم على الفكرة القائلة ب�أنه “ �إذا
تعلم ال�شباب العودة �إىل الهدوء والأمل ،وكذلك التفا�ؤل ف�إنهم �سيكونون �أقل عر�ضة للإ�صابة
باالكتئاب ،و�سي�شعرون بال�سعادة ،و�ستكون حياتهم �أكرث �إثماراً ()Snyder & Lopez,2002
.
وتنوعت ،فهناك
وتعددت ال�صياغات التعبريية ملفهوم ال�سلوك االجتماعي الإيجابي َّ
من �أطلق عليه ال�سلوك املعا�ضد ،ومنهم من �سماه ال�سلوك اخلريي ،ومنهم من اعتربه ال�سلوك
الإيثاري ،ومنهم من عده ال�سلوك االجتماعي الإيجابي.
وعرفه كل من (عبد احلميد ،وكفايف� )1993 ،أنه �أي ت�رصف �أو فعل �أو منط �سلوكي
وبناء اجتماعي �أو مفيد على نحو ما ل�شخ�ص �أخر �أو جماعة ،وي�صدق اللفظ على مدى
وا�سع وعري�ض من ال�سلوك ي�شمل الأمناط ال�سلوكية الب�سيطة ،التي تظهر يف احلياة اليومية
كم�ساعدة م�سن يف عبور الطريق.
وو�ضعت (عواد )2005 ،جمموعة من املحكات للحكم على ال�سلوك الإيجابي منها (�أن
يكون تطوعياً� ،أي �أن يتم ال�سلوك دون انتظار �أي مكاف�أة خارجية ،وي�ستلزم بع�ض الأحيان
الت�ضحيات �سواء �أكانت مادية �أم معنوية.
وي�شري جني ( )Geen 1991الوارد يف (عبد الرازق� )2000 ،إىل �أن ال�سلوك االجتماعي
الإيجابي يقوم مبهمة حماية تقدير الفرد لذاته ،بحيث ي�صبح �أكرث ثقة بنف�سه ،و�أكرث �صالبة
نف�سية ،وفعالية ذاتية ،وكفاية �شخ�صية يف مواجهة �أحداث احلياة ال�ضاغطة ،بل يجعل
الفرد �أقل عر�ضة للإ�صابة باال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية ،وال �شك يف �أن هذا كله ي�ؤدي
يف النهاية �إىل �أن تكون نظرة الفرد للحياة �أكرث �إيجابية ،وهذا بدوره ينعك�س على �صحته
النف�سية واجل�سمية.
وترى الدرا�سة احلالية �أن ال�سلوك االجتماعي ناجت من تفاعل وتداخل عنا�رصبيئية
مهمة ،فال�سلوكيات ال�سوية الإيجابية كالعطف والكرم ،وال�صدق ،والإيثار ،والت�سامح،
والتعاون ،وااليثار ،هي يف حقيقة الأمر تعك�س العنا�رص التي تفاعلت فيما بينها لتجعل من
ورقيها وتقدمها،
الفرد �سوياً ،فال�سلوك الإن�ساين دعامة من دعامات بناء الأمم واحل�ضارات ّ
كذلك قد يكون معو ًال من معاول الهدم وال�شواهد التاريخية على ذلك كثرية.
وقد �أعلت احل�ضارة العربية الإ�سالمية من �ش�أن ال�سلوكيات االجتماعية الإيجابية،
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وحثت على فعل اخلريات وال�صاحلات ووجوب ال�شفقة والرحمة ،قال اهلل تعاىلَ } :و ْل َت ُك ْن
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َو�أُو َل ِئ َك ُه ُم
مِ ْن ُك ْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُعو َن �إىل الخْ َ يرْ ِ َو َي�أْ ُمرُو َن ِبالمْ َ ْعرُ ِ
المْ ُ ْفل ُِحو َن{( .القر�آن الكرمي� ،سورة �آل عمران :الآية . )104
ويرى الباحثان �أن درا�سة ال�سلوك االجتماعي الإيجابي �أحد �أهداف علم النف�س الإيجابي،
فال�سلوك االجتماعي الإيجابي �سلوك مكت�سب يتعلم خالله الفرد معايري واجتاهات منا�سبة
لأدوار اجتماعية معينة ،متكنه من م�سايرة جماعته والتوافق االجتماعي معها ،وتك�سبه
الطابع االجتماعي ،وتي�رس له االندماج يف احلياة االجتماعية ،كما ي�ؤدي دوراً مهم ًا �أ�سا�سي ًا
يف �سعادة الفرد ورفاهته ،ويعد م�ؤ�رشاً مهم ًا على نه�ضة الأمم ورقيها وجودة حياتها،
فبقدر ما يقوم به �أفراد املجتمع من �سلوكيات اجتماعية �إيجابية مرغوبة ،ف�إنه يف حقيقة
الأمر مبثابة مر�آة تعك�س لنا العنا�رص الإيجابية للمجتمع ،ودليل وا�ضح يوحي ويعطي
االنطباع ب�أن هذا املجتمع متما�سك ،ويتميز ب�سمات وخ�صال حميدة.
و�أ�شارت نظرية التعلم االجتماعي �إىل �أن �أغلب �أنواع ال�سلوك االجتماعي يتم تعلمه عن
طريق مالحظة الآخرين؛ �أي عن طريق القدوة والنمذجة ،وقدم باندورا
( )Bandura,1966نق ًال عن (النمر )2001 ،منوذجاً مقرتحاً يت�ضمن �أربع عمليات

لتف�سري �سوك النموذج وهي كالآتي:
♦

التعلم.

♦االنتباه Attention :يجب �أن مييل الفرد وينتبه للنموذج املقدم لل�سلوك ليحدث

♦ ♦احلفظ والتذكر Retention :فالفرد بعد مالحظته للنموذج يف�رس ال�سلوك با�ستخدام
مهارته املعرفية ،ثم يخزنها حلني ا�ستخدامها.
♦ ♦الإنتاج احلركي Motor Reproduction :فالفرد بعد تخزينه ل�سلوك النموذج البد
من وجود قوة حركية منا�سبة لديه لإعادة �إنتاج هذا ال�سلوك.
♦ ♦الدافعية Motivation :فالفرد بعد توافر القدرة احلركية لديه للت�أكد من �إمكانية
�إعادة �سلوك النموذج ،البد من توافر دوافع قوية تدفع الفرد لإنتاج هذا ال�سلوك.
ﻘﺩ �ﺃ�ﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻤﻟﺘﺨ�ﺼ�ﺼـﺔ ﻲﻓ ﻤجال ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔ�ﺱ ﻭﺍﻟ�ﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻨﻔ�ﺴﻴﺔ �ﺇﻰﻟ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻤﻟﻌﺎﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍ�ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻠمتييز بني ال�سلوك الإيجابي
وال�سلوك ال�سلبي ،ﻭﻤﻥ �ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻤﻟﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺎ ﻴ�ﺄﺘﻲ:
♦ ♦اﻤﻟﻌﻴﺎﺭ ﺍ�ﻹﺤ�ﺼﺎﺌﻲ :ﻭ ي�شري (من�صور )1982 ،نق ًال عن (وايف )2006 ،ﻫﺫﺍ ﺍﻤﻟﻌﻴﺎﺭ
ي�ستند ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ نوع ال�سلوك �ﺇﻟـﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍالﻋﺘـﺩﺍﻲﻟ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ
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ﺍﻤﻟﺘﻭ�ﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻟﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟ�ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍ�ﻹ �ﺸﺎﺭﺓ �ﺇﻰﻟ �ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻤﻟﻌﻴﺎﺭ
ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘ�ﻀﻤﻥ �ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎ�ﺱ،
♦ ♦ﺍﻤﻟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ :ﻴ�ﺸﻴﺭ (�ﺸـﺎﺫﻲﻟ� )1999 ،ﺇﻰﻟ �ﺃﻥ ﺍﻤﻟﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤـﻲ ﻴ�ﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻭ�ﺼﻑ
ﻤﺩﻯ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟ�ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻊ ﺍﻤﻟﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍ�ﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟ�ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟـ�ﺴﺎﺌﺩ ﻓـﻲ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺘرى �ﺃﻥ
ﺍﻟ�ﺸﺨ�ﺹ ﺍﻟ�سوي ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ �ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟـ�ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻲ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ،ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ
�ﺴﻠﻭﻜـﻪ ﻭﺘ�ﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ �ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ �ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ �ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻘﺭﻫﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ.
♦ ♦ﺍﻤﻟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ :ي�شري (طه� )1980 ،إىل �أن ﺍﻟ�ﺸﺨ�ﺹ ﺍﻟ�سوي �ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻤﻟﻌﻴﺎﺭ ﻫﻭ
ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ �ﺇﺤ�ﺴﺎ�ﺱ ﺒﺎﻤﻟ�ﺴ�ﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻜﺘ�ﺴﺎﺏ ﺍﻤﻟﺜل ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ �ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴـ�ﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍ�ﻹﻨ�ﺴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻ�ﺴﺘـﺩﻻل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔ�ﺱ ،ﻭﻟﻴ�ﺱ ﻤـﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺒﺎ�ﺸﺭﺓ.
♦ ♦ﺍﻤﻟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ :ﻭﻴﻌمتد على ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟ�سلوك ﻤﻥ �ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻨﻅﺭﻱ ﻴ�ﺴﺘﻨﺩ �ﺇﻰﻟ
ﺘـ�ﺼﻭﺭ ﺨﺎ�ﺹ ،ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔ�ﺴـﻲ ﺘﺭﻯ �ﺃﻥ ال�سلوك غري ال�سوي ناجت عن ال�رصاعات
الداخلية بني الرغبات والغرائز الأنانية واملتطلبات االجتماعية ،بينما ترى النظرية
ال�سلوكية �أن ال�سلوك غري ال�سوي ينتج ب�سبب بيئات التعلم التي تعزز ال�سلوكات امل�شكلة.
وت�شري النظرية الإن�سانية �إىل �أن ال�سلوك غري ال�سوي ناجم عن النقد ال�سلبي للذات ،وعدم
اجلدارة� ،أما النظرية املعرفية فت�شري �إىل �أن ال�سلوك غري ال�سوي ينتج عن الأفكار امل�شوهة �أو
الالعقالنية( .جامعة القد�س املفتوحة)2011 ،
♦ ♦ﺍﻤﻟﻌﻴﺎﺭ ﺍ�ﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ :ﻴﺘﺤﺩﺩ ال�سلوك غري ال�سوي ﻲﻓ �ﻀﻭﺀ ﺍﻤﻟﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍ�ﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
ﻟﺘ�ﺸﺨﻴـ�ﺹ ﺍ�ﻷﻋﺭﺍ�ﺽ ﺍﻤﻟﺭ�ﻀﻴﺔ ،ﻭﻴﻌ ُّد ﺍﻟ�ﺸﺨ�ﺹ �سوياً ﺍ�ﺴﺘﻨﺎﹰﺩﺍ �ﺇﻰﻟ �ﺃ�ﺴﺎ�ﺱ ﻏﻴﺎﺏ ﺍ�ﻷﻋﺭﺍ�ﺽ
ﻭﺍﺨﻟـﻠﻭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻤﻟﺭ�ﺽ( .راجح)1995 ،

وتتبدى �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي و�صوره يف الدرا�سة احلالية باملفاهيم
الفرعية الآتية( :الإيثار ،والتعاطف ،والتعاون ،والت�سامح) .

♦ ♦فااليثار :هو �أن يقدم الإن�سان حاجة غريه من النا�س على حاجته ،برغم احتياجه
ملا يبذله ،فقد يجوع لي�شبع غريه ،ويعط�ش لريوي �سواه ،وعرفه كل من (عبد احلميد،
وكفايف ، )1988 ،الإيثار على �أنه “ اهتمام يخلو من الأنانية مب�صالح الآخرين ،وقد
�صاغ هذا التعبري �أوج�ست كونت ( )1830من اللغة الفرن�سية من تعبري يعني العي�ش يف
�سبيل الآخرين يف مقابل الأثرة ( )Egoismمبعنى حب الذات وتف�ضيلها على الآخرين .ويف
النظرية الفرويدية يكون الوليد يف البداية نرج�سياً متمركزاً حول ذاته بالكامل ولكن حتت
ت�أثري مناق�شة الأ�شقاء واحلاجة �إىل امل�شاركة يف حب �أن يتعلم بالتدريج� ،أن �سلوك الإيثار
ميكن �أن ي�شبع الأنا كما ي�شبع مطالب املجتمع.
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وي�شري (عثمان� )1987 ،إىل �أن الإيثار يت�ضمن �أكرث من التعاطف حيث يعرفه ب�أنه
بنية مركبة من كل من التعاطف واحلا�سة الأخالقية ،فالتعاطف هو ا�ست�شعار للآخر مبا
يحتاجه �أو يعوزه �أو ينق�صه �أو يت�شوق �إليه ،وهذا هو اجلانب ال�شعوري من الإيثار ،ولكن
للإيثار جانبا �آخر ،وهو اجلانب التقديري؛ �أي التعرف �إىل قدر تلك احلاجة عند الآخر ،ومن
ثم يت�سامى الإيثار على التعاطف حيث ال يقف امل�ؤثر عند حد التعاطف ،بل يجاوزه �إىل
تقدير حاجة الآخر ،ثم يرتفع عليه بتقدير ما عنده مما ميكن به �أن يلبي عند الآخر حاجة.
�أما التعاطف فهو �إح�سا�س يغمر الفرد وي�ستحوذ على م�شاعره جتاه �شخ�ص �آخر ،فقد
يبكي الفرد مبجرد ر�ؤية �شخ�ص يت�أمل ،وقد ي�شعر بالغبطة وال�رسور لفرح �شخ�ص �سعيد،
وي�شري التعاطف على �إدراك ما ي�شعر به الطرف الأخر ،وهو �أمر ي�ستلزم قدرتنا على فهم
ذواتنا وا�ست�شعار �أحا�سي�سنا ،وهي قدرة ت�ؤ�س�س على القدرة على الوعي بالذات ،وت�ؤدي
التن�شئة االجتماعية دوراً مهماً يف ن�ضجها ،و�إن كانت مهمة يف ال�سياق االجتماعي مثل ما
بني الأزواج والأ�صدقاء ،ويف املجال املهني كما يف عالقة الرئي�س باملر�ؤو�سني �أو للعامل
بزمالئه ،فال بد للفرد �أن تكون له القدرة واحل�سا�سية على قراءة الإ�شارات االنفعالية للطرف
املقابل بدقة �أوالً قبل �أن تتم عملية التعاطف كا�ستجابة( .اخل�رض. )2002 ،
وي�شري (النواجحة� )2009 ،إن تدريب الأبناء على اكت�ساب مهارة التعاطف �رشط
�رضوري لزيادة الألفة واملحبة والرتاحم وجناح العالقات االجتماعية ،ومنع حدوث
م�شكالت اجتماعية ك�أعمال القتل والعنف ،فالتن�شئة االجتماعية ت�ؤدي دوراً مهماً يف ن�ضج
مهارة التعاطف ،فغياب الوالدين عن املنزل نتيجة االن�شغال ب�أعمال احلياة اليومية ،وترك
تربية الطفل للخادمات وامل�ؤ�س�سات الإيوائية ،ينعك�س على ال�سلوك العاطفي لل�شخ�ص جتاه
الغري ،كما �أن م�شاهدة �أفالم الكرتون التي حتتوي على م�شاهد العنف ،ت�ؤكد على ق�سوة
القلب والقوة والعنف ،يتم تقليدها وممار�ستها من قبل الأطفال ،وقد ت�صبح �سمة من �سمات
ال�شخ�صية.
والتعاون من ال�سلوكيات االجتماعية الإيجابية واملهمة يف ا�ستقرار املجتمعات
و�إر�ساء العالقات بني الأفراد ب�شكل �سليم ومفهومه العام “ :هو العمل �سوياً بغية حتقيق
غايات عامة م�شرتكة» ،ويع ّد التعاون من �أهم العالقات يف التفاعل االجتماعي بني الأفراد
بع�ضهم ببع�ض ،حيث يتطلب العمل اجلماعي هذه الظاهرة بدرجة كبرية ،فكلما �ساد التعاون
يف الن�شاط الإنتاجي مثالً ويف العمل داخل جماعات العمل وبني �أع�ضاء اجلماعة جنحت
اجلماعة ،واملجتمع الإن�ساين عامة يقوم على التعاون فلوال تعاون الأم والأب ما تكونت
الأ�رسة وال ا�ستمرت وال ازدهرت ولوال تعاون الأع�ضاء ما تكونت اجلماعة املختلفة بل ما
تكون املجتمع �أ�صالً ،والتعاون يعني �أن ي�شرتك كل مع زميله لتحقيق هدف معني �أو �إجناز
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ن�شاط حمدد ،و�أن يح�س الكل �أنه يف حاجة �إىل معونة زميله� ،إن العمليات االجتماعية مهمة
يف ا�ستقرار حياة املجتمع و�إر�ساء العالقات بني الأفراد ب�شكل �سليم ومفهومه العام“ :
هو العمل �سوياً بغية حتقيق غايات عامة ،ومن هنا ف�إن التعاون ظاهرة نف�سية اجتماعية
�إيجابية يعتمد عليها كثري من الأن�شطة االجتماعية( .طه و�آخرون)1993 ،
ويرى رافني ورابني ( ،Raven & Rubin : )1985الوارد يف (املهدي. )1990 ،
�أن التعاون عبارة عن عالقة بني �شخ�صني �أو �أكرث يعتمد كل منهم على علم الآخرين يف
الو�صول �إىل �أهدافهم ،وبالتايل فعمل الواحد منهم لتحقيق الهدف يزيد من احتمال حتقيق
الآخر لهدفه ،ويف التعاون جند �أن عمل الفرد يرقيه من الهدف ويعني �أولئك الذين يعملون
معه على حتقيق الهدف نف�سه ،فهو فعل م�ساعدة يتلقى مردودها يف فعل الآخرين معه.
♦ ♦والت�سامح :هوقدرة الفرد على التحمل وتقدير �سلوكات الأخرين املختلفني عنه �أو
معه وقبولها ،ومراعاة ذلك عند التعامل معهم مع بذله وعطائه وت�ساهله معهم وعفوه عن
�أخطائهم �سواء كان ذلك يف �شكل مايل �أم ذهني �أم نف�سي انفعايل يف ال�سياقات املطروحة
الأ�رسة ،والدرا�سة ،واملوا�صالت ،واللعب( .زيان)2001 ،
يرى الباحثان �أن ال�سلوك االجتماعي الإيجابي املتمثل يف الإيثار ،والتعاطف،
والتعاون ،والت�سامح يتناق�ض مع الأنانية ،واالنكفاء الفكري ،والتبلد االنفعايل ،والغمو�ض،
فتح على الغري ،وي�ؤمن �أن الذات الفردية ال قيمة لها خارج املجتمع ،فالفرد
فهو �سلوك م ْن ٌ
الذي يت�صف بال�سلوك الإيجابي يتميز بالعطاء الفكري ،وي�سعى �إىل الألفة والقدرة على
التفاعل مع املحيط وتكوين ال�صداقات.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ت�ستند م�شكلة الدرا�سة على جمموعة من املربرات املهمة وهي:
♦ ♦الفئة امل�ستهدفة يف هذه الدرا�سة طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،وهذه الفئة تقابل
مرحلة املراهقة ،التي تعد من املراحل ﺍﻟمهمة وﺍﺤﻟ�ﺴﺎ�ﺴﺔ ﻲﻓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍلفرد ،حيث ت�شهد هذه
مهمة .ﻭﻗﺩ �ﺃكدت بع�ض
املرحلة ﻓﺘﺭﺓ ﻨﻤﻭ ﺠ�ﺴﻤﻲ ﻭﻋﻘﻠﻲ ﻭﻨﻔ�ﺴﻲ وانفعايل واجتماعي ّ
ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺎﺕ ﺍﺤﻟﺩﻴﺜﺔ من قبيل درا�سة كل من (حمود وال�شما�س )2011 ،و (العبديل)2012 ،
على �رضورة ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ واالهتمام بفئة املراهقني من جوانب خمتلفة ،ﻓﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻤﻟﺭﺍﻫﻘﺔ
م�شكالتها كثرية ،وﺘﺯﺨﺭ با�ﻷﺯﻤﺎﺕ وامل�شكالت ﺍﻟﻨﻔ�ﺴﻴﺔ ﺍﻟ�ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ �ﺃﺨﻁﺭﻫﺎ التع�صب
وﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ،واجلمود االنفعايل ،والأنانية ،والعناد ،واالن�سحابية ،واالنطواء� ،ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻌﺎﻨﻲ
ﺍﻤﻟﺭﺍﻫﻕ ﻤﻥ �ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ�ﻷ �ﺴﺭﻴﺔ� ،ﺃﻭ ﻤ�ﺸﻜﻼﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ،ﻤﻤﺎ ﻴ�ﺸﻜل عائقاً
ﻲﻓ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻤﻟﺭﺍﻫﻕ ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﻪ النف�سي وﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
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♦ ♦كما انبثقت م�شكلة الدرا�سة من خالل مالحظة الباحثني لل�سلوك الأناين الذي
يت�سم به بع�ض الطلبة يف تعامالتهم مع زمالئهم ،وكذلك انتفاء وتراجع بع�ض ال�سلوكيات
االجتماعية الإيجابية كالتعاون والتعاطف والت�سامح التي يت�سم بها البع�ض يف املجتمع
الفل�سطيني ،حيث ال يخف على �أحد �أن ال�شعب الفل�سطيني تعر�ض يف الأونة الأخرية لتحوالت
�سيا�سية واجتماعية عديدة ناجمة عن حالة االنق�سام ال�سيا�سي يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
حيث �ألقت تلك التحوالت بظاللها على القيم العليا وال�سلوكيات االجتماعية الإيجابية مثل
املودة واحلب والرتاحم واالح�سا�س بالطم�أنينة والعفو ،و�أحدثت تغرياً يف منظومة العالقات
االجتماعية ،و�أف�سحت هذه التحوالت املجال لقيم و�سلوكيات �سلبية �شوهت ال�سلوك النمطي
لل�شخ�صية الفل�سطينية،
♦ ♦وحتاول هذه الدرا�سة طرح برنامج �إر�شادي يعالج اخللل الراهن يف منظومة بع�ض
�أ�شكال ال�سلوكيات االجتماعية والعمل على تنميتها .وعليه يرى الباحثان �أن االعتناء
بالعن�رص الب�رشي يف تربيته وتكوينه ال�سيكولوجي واالجتماعي �أولوية �أوىل لزرع �شتائل
النه�ضة واال�ستقرار والرفاهية واملحبة والوئام وال�سالم الداخلي ،وي�أمل الباحثان �أن يقدما
�إ�سمهماً علمياً ي�ضاف �إىل الإ�سهامات املبذولة يف تنمية �سلوكيات اجتماعية �إيجابية يكون
لها �أثر وفاعلية يف تربية الن�شء ور�أب ال�صدع بني �أفراد ال�شعب الفل�سطيني .وعليه وت�أ�سي�ساً
على ما �سبق ذكره من مربرات ،ف�إن الدرا�سة احلالية ت�صبح لها �رضورة بحثية منطقية.

وتتبلور م�شكلة الدرا�سة من خالل ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما فاعلية برنامج �إر�شادي لتنمية بع�ض �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي
الإيجابي لدى عينة من طلبة مرحلة التعليم الأ�سا�سي مبحافظات غزة؟
وينبثق عن ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1 .1هل توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية
يف القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي؟
2 .2هل توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية
وال�ضابطة يف القيا�س البعدي على مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي؟
3 .3هل توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية
يف القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�س االجتماعي الإيجابي؟
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أهميــة الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية من �أهمية املو�ضوع الذي يت�صدى له الباحثان ،حيث
�إنه ي�سعى للك�شف عن فاعلية برنامج �إر�شادي لتنمية بع�ض �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي
الإيجابي املتمثل يف الإيثار ،والتعاطف ،والتعاون ،والت�سامح ،وهذا ينطوي على �أهمية
كبرية من الناحيتني النظرية والتطبيقية.
األهميـــة النظريـــة
1 .1بعد اطالع الباحثني على الرتاث ال�سيكولوجي العربي ،وجد �أن الدرا�سات
ال�سيكولوجية التي تناولت تنمية ال�سلوك االجتماعي الإيجابي قليلة ونادرة ،حيث �إن هذا
املفهوم مل ينل االهتمام الكايف قيا�ساً باملفاهيم النف�سية الأخرى التي ان�صبت على جوانب
ال�سلوك واال�ضطرابات ال�سلبية التي تهدد �سالمة املجتمع و�أمنه كال�سلوك العدواين واجلنوح.
�2 .2إن �أحد اجلوانب الإيجابية املنتظرة من هذا الدرا�سة جناحها يف �أن تكون عامالً
مهماً وم�ساعداً للفت نظر اخلرباء واملتخ�ص�صني واملوجهني �إىل االهتمام بتنمية ال�سلوك
ّ
االجتماعي الإيجابي ،لدى الطلبة وغريهم من الفئات.
األهميــة التطبيقيــة:
1 .1تكمن �أهمية البحث من وجهة نظر تطبيقية يف بناء برنامج �إر�شادي وا�ستخدامه،
ي�ستند على ا�سرتاتيجيات و�أن�شطة ،والذي يهدف �إىل تنمية بع�ض �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي
الإيجابي املتمثلة (بالتعاطف ،والتعاون ،والإيثار ،والت�سامح) .
�2 .2إمكانية و�ضع نتائج هذه الدرا�سة مو�ضع التطبيق داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية
والرتبوية ،كما ميكن الإفادة من نتائجها يف تنمية املهارات والكفاءات االجتماعية
واخللقية.

أهــداف الدراسة:
ت�ستهدف الدرا�سة احلالية تقدمي برنامج �إر�شادي لتنمية بع�ض �أ�شكال ال�سلوك
االجتماعي الإيجابي لدى عينة من طلبة مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،والتحقق من ا�ستمرارية
�أثره من خالل القيا�س التتبعي ،وت�صميم �أداة لقيا�س بع�ض �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي
الإيجابي.
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تعريف املصطلحات:
التعريف املفاهيمي للربنامج اإلرشادي:
هو عبارة عن جمموعة من الأن�شطة والإجراءات التدريبية املنظمة التي تقدم لأفراد
العينة التجريبية بهدف تزويدهم باخلربات واملفاهيم واملهارات التي من �ش�أنها امل�ساهمة
يف تنمية بع�ض �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي الإيجابي املت�ضمنة يف هذه الدرا�سة وهي:
(االيثار ،والتعاطف ،والتعاون ،والت�سامح)
التعريف املفاهيمي للسلوك االجتماعي اإلجيابي:
هو �سلوك تفاعلي �إيجابي ،يت�صف �صاحبه ب�شخ�صية م�ؤثرة تف�ضل امل�صلحة العامة
على اخلا�صة ،والتعاون وال�شعور بالتعاطف وال�شفقة على الغري ،وقبول الآخرين واحرتامهم
وتقديرهم ،والتخلي عن م�شاعر التع�صب والكراهية ،ويتخذ ال�سلوك االجتماعي الإيجابي

يف هذه الدرا�سة الأ�شكال الآتية:
♦ ♦الإيثار :هو �سلوك �إيجابي يهدف �إىل حتقيق �إفادة الغري ،واالبتعاد عن الطمع وحب

الذات والأنانية .ويت�ضمن جمموعة من ال�سلوكيات مثل( :االهتمام ،والكرم ،وامل�سئولية،
والت�ضحية ،والتطوع ،والتنازل ،و�سعادة الآخرين) .
♦ ♦التعاطف� :شعور داخلي �إيجابي ي�ضع فيه الفرد نف�سه مكان الآخرين ،ويت�سم هذا
ال�شعور بال�شفقة والر�أفة جتاه من وقع يف م�صيبة �أعيته عن ت�أدية مهماته وممار�ستها
ب�شكل طبيعي.
♦ ♦التعاون :هو �أن ي�شرتك �شخ�صان �أو �أكرث يف �إجناز هدف ما ،بحيث يعود على
اجلميع باملنفعة ،ودون انتظار مقابل �أو عائد خارجي.
♦ ♦الت�سامح :ي�شري �إىل الإرادة والرغبة بال�صفح والعفو ون�سيان املا�ضي وعدم �إيذاء
الآخرين وحماكمتهم وادانتهم والتخلي عن م�شاعر الكراهية والتع�صب ،وا�ستبدالها مب�شاعر
القبول واالحرتام والتقدير واملحبة .ويعرف الباحثان ال�سلوك الإجتماعي �إجرائياً :بالدرجة
التي يح�صل عليها املفحو�ص على املقيا�س امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.

الدراسات السابقة:
درا�سة زميرمان ( : )Zimmerman, 2000هدفت �إىل التعرف �إىل م�ؤ�رشات املعرفة
االجتماعية وعالقتها بال�سلوك االجتماعي الإيجابي جتاه اجلن�س نف�سه ،والأجنا�س الأخرى
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لدى الأطفال البي�ض .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )36طف َالً وطفلة .وتو�صلت النتائج �إىل
متتع الإناث بال�سلوك االجتماعي الإيجابي �أكرث من الذكور ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود
ت�أثري متغري العمر على اجتاه �أفراد العينة نحو �إبراز ال�سلوكيات االجتماعية الإيجابية
نحو �أقرانهم البي�ض ،بينما او�ضحت النتائح ارتباط متغري العمر ارتباطاً �سالباً مع اجتاه
الأطفال نحو ممار�سة ال�سلوكيات االجتماعية الإيجابية اجتاه زمالئهم من الأطفال ال�سود.
درا�سة (النمر : )2001 ،هدفت �إىل التحقق من فاعلية برنامج �إر�شادي لتنمية ال�سلوك
االجتماعي الإيجابي لدى اطفال الرو�ضة ،وقد بلغت عينة الدرا�سة ( )60طفالً من اجلن�سني
ق�سموا بالت�ساوي �إىل جمموعتني (جتريبية و�ضابطة)  ،و�أ�سفرت النتائج عن وجود فروق
بني متو�سطات درجات ال�سلوك االجتماعي الإيجابي (التعاون ،وامل�ساعدة ،وااليثار) لدى
كل من �أفراد املجموعة التجريبية وال�ضابطة بعد تنفيذ تطبيق الربنامج ،وذلك ل�صالح
املجموعة التجريبية.
درا�سة (عبد اهلل : )2001 ،هدفت �إىل االهتمام باملحور الإيجابي للتفاعل االجتماعي
بني الأفراد ،واخلا�ص بالتجاذب بني الأفراد ،وما يرتتب عليه من تعاون و�إيثار وثقة.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )474طالباً وطالبة من طلبة كلية الآداب جامعة القاهرة.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة دالة بني الإيثار والثقة االجتماعية و�أبعاد دافعية
االن�ضمام للجماعة.
درا�سة (�إبراهيم : )2003 ،هدفت �إىل التعرف �إىل عالقة كل من التعاطف والإيثار
بتقدير الذات لدى كل عينة مكونة من ( )240تلميذاً وتلميذة من تالميذ املرحلة الإعدادية.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود عالقة بني كل من التعاطف وااليثار وتقدير الذات.
درا�سة (عواد : )2005 ،قدمت برناجم ُا لتنمية امل�سئولية االجتماعية املتمثلة
بالتعاطف والتعاون وامل�ساعدة لدى الأطفال ال�صم .وا�شتملت عينة الدرا�سة على عينة
مكونة من ( )22طفالً وطفلة من الأطفال ال�صم يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي .وبينت نتائج
الدرا�سة فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية التعاطف والتعاون وامل�ساعدة لدى �أفراد
املجموعة التجريبية.
درا�سة (رفعت : )2005 ،هدفت �إىل تق�صي العالقة بني متغريات الإيثار وحتقيق
الذات و�أبعاد ال�شخ�صية .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )300طالب وطالبة من طالب كلية
الرتبية ببور �سعيد .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة دالة بني حتقيق الذات والإيثار
ومتغريات ال�شخ�صية.
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درا�سة بارتيل ( : )Bartel, 2006هدفت �إىل التعرف �إىل ت�أثري الوالدين والأقران
على امل�ساعدة لدى عينة مكونة من ( )108من املراهقني الأمريكيني .وبينت النتائج �أن
للآباء ت�أثرياً على امل�ساعدة لدى املراهقني وبخا�صة امل�ساعدة العفوية ،و�أن املراهقني �أكرث
م�ساعدة للأ�صدقاء من غري الأ�صدقاء والغرباء.
درا�سة هاريل ( : )Harrell, 2006هدفت �إىل الك�شف عن �أثر التعاطف وامل�س�ؤولية
املدركة على �سلوك تقدمي امل�ساعدة للمر�ضى العقليني .وتكونت عينة الدرا�سة من ()183
طالباً من كليات املجتمع ب�أمريكا .و�أظهرت النتائج فاعلية الربنامج يف زيادة التعاطف
لدى �أفراد العينة التجريبية ،وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن جتربة اال�ستماع مل ت�ؤد �إىل تغيري يف
اجتاهات العينة و و�سلوكها نحو املر�ضى العقليني.
درا�سة (جقماقجي : )2006 ،هدفت �إىل فح�ص فاعلية برنامج �إر�شادي لتنمية ال�سلوك
الإيثاري لدى طالبات املرحلة املتو�سطة .وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني :الأوىل
جتريبية والأخرى �ضابطة بواقع ( )15طالبة لكل جمموعة .وتو�صلت النتائج �إىل فعالية
الربنامج الإر�شادي يف تنمية ال�سلوك الإيثاري.
درا�سة (العناين : )2007 ،هدفت اﻟﺘﻌﺮف �إىل �سلوك امل�ساعدة لدى عينة من معلمي
الأطفال يف الأردن ،و�أثر متغريي اجلن�س والعمر والتفاعل بينهما على هذا ال�سلوك ،و�أثرهما
على درجة امل�ساعدة الإيثارية .وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )168معلماً ومعلمة اختريوا من
ريا�ض الأطفال ومدر�سي التعليم .وقد �أظهرت النتائج وجود فروق بني الذكور والإناث يف
امل�ساعدة والإيثار ل�صالح الذكور ،كما بينت النتائج �أن الدوافع الأكرث �أهمية يف دفع الفرد
ل�سلوك امل�ساعدة هي الدين ،والتعزيز الذاتي ،وامل�س�ؤولية ،والكفاءة.
درا�سة (ال�سيد : )2007 ،هدفت �إىل التعرف �إىل عالقة املناخ الأ�رسي ببع�ض �أ�شكال
ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )107طالب من طلبة املرحلة
الإبتدائية .و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني جمموع املناخ
الأ�رسي ال�سوي وبني اكت�ساب الطلبة ال�سلوك الإيثاري وال�سلوك التعاوين.
درا�سة تريكيا تاجن و�آخرون ( : )Tricia, T et al, 2008هدفت �إىل بحث العالقة
االرتباطية بني الدعم االجتماعي ،وجودة احلياة لدى الأمريكيني الأفارقة امل�صابني
مبر�ض ال�سكر من النوع الثاين ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )89فرداً ممن تزيد �أعمارهم
مهماً يف حت�سني جودة
عن (� )40سنة ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الدعم االجتماعي ي�ؤدي دوراً ّ
احلياة لدى عينة الدرا�سة.
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درا�سة (عطا اهلل : )2008 ،ا�ستهدفت اختبار فاعلية برنامج تدريبي لتنمية ال�سلوك
الإيثاري للأطفال العادينن جتاه �إخوانهم املعوقني عقلياً .وبلغت عينة الدرا�سة ( )40طفالً
وطفلة موزعة بالت�ساوي على جمموعتني جتريبية و�ضابطة .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل
وجود فروق بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف القيا�س البعدي على مقيا�س
ال�سلوك الإيثاري ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية.
درا�سة (اخلفاجي : )2009 ،هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر برنامج �إر�شادي لتنمية
التعاطف لدى عينة مكونة من جمموعتني الأوىل جتريبية والثانية �ضابطة بواقع ()20
طالبة من طلبة املرحلة االبتدائية .وبينت نتائج الدرا�سة فاعلية الربنامج الإر�شادي يف
تنمية التعاطف.
درا�سة (ر�سمي : )2011 ،هدفت �إىل التعرف �إىل فاعلية برنامج تربية حركية يف تنمية
ال�سلوك االجتماعي لطفل الرو�ضة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )39طفالً من ريا�ض الأطفال،
ق�سمت �إىل جمموعتني جتريبية و�ضابطة ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل فاعلية برنامج الرتبية
احلركية يف تنمية ال�سلوك االجتماعي املتمثل يف النظام ،والتعاون ،والقيادة.

تعقيب على الدراسات السابقة:
يت�ضح من العر�ض ال�سابق ان بع�ض الدرا�سات اهتمت ببحث عالقة بع�ض �أ�شكال
ال�سلوك االجتماعي الإيجابي واملتمثلة (بامل�ساعدة ،والتعاون ،والإيثار ،والتعاطف،
والنظام ،والقيادة) ببع�ض املتغريات ال�سيكولوجية كتحقيق الذات و�سمات ال�شخ�صية،
واملناخ الأ�رسي ،وال�ضغوط ،يف حني ان�صب اهتمام درا�سات �أخرى على �إعداد برامج
�إر�شادية لتنمية بع�ض �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ،وحتديداً الإيثار والتعاطف.
�أما فيما يتعلق بالفئات امل�ستهدفة يف الدرا�سات ال�سابقة ،فقد ا�شتملت على عينات من
طبقات خمتلفة ك�أطفال ما قبل مرحلة املدر�سة ،مرحلة تعليم �أ�سا�سي ،وثانوي ،وجامعي
من اجلن�سني .وبخ�صو�ص نتائج تلك الدرا�سات ،فقد تبني وجود عالقة بني �أ�شكال ال�سلوك
االجتماعي الإيجابي ،وبني حتقيق الذات ،واملناخ الأ�رسي و�سمات ال�شخ�صية ،يف حني
�أ�شارت نتائج الدرا�سات التجريبية �إىل فاعلية الربامج االر�شادية يف تنمية بع�ض �أ�شكال
ال�سلوك االجتماعي الإيجابي.

فرضيات الدراسة:
يف �ضوء الرتاث ال�سيكولوجي والدرا�سات ال�سابقة �صيغت فر�ضيات الدرا�سة على
النحو الآتي:
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1 .1توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية يف
القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ل�صالح القيا�س البعدي.
2 .2توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية
وال�ضابطة يف القيا�س البعدي على مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ل�صالح املجموعة
التجريبية.
3 .3ال توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية يف
القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�س االجتماعي الإيجابي.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج �شبه التجريبي ذا املجموعتني التجريبية وال�ضابطة،
وذا القيا�سات القبلية والبعدية والتتبعية ،بهدف درا�سة فاعلية برنامج �إر�شادي لتنمية
بع�ض �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي الإيجابي لدى عينة من طلبة مرحلة التعليم الأ�سا�سي
مبحافظات غزة
عينة الدراسة:
طبق الباحثان مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي على عينة ع�شوائية مكونة من
ّ
( )240طالباً من طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،وجميعهم من الذكور مبتو�سط عمري قدره
 ،)14,83وذلك كعملية ت�شخي�صية للو�صول �إىل الطالب الذين ح�صلوا على �أدنى الدرجات
على مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ،وقد اختري عدد ( )40طالباً ممن ح�صلوا على
درجات منخف�ضة على مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ،وتق�سيمهم بالت�ساوي �إىل
تعر�ض �أفرادها للربنامج الإر�شادي ،والأخرى جمموعة املحك
جمموعتني الأوىل جتريبية ّ
وهي ال�ضابطة ،وقد حتقق الباحثان من جتان�س املجموعتني ،وذلك من خالل ا�ستخدام
الأ�سلوب الإح�صائي اختبار مان وتني  Mann Whitney Testحل�ساب داللة الفروق بني
املجموعات امل�ستقلة للك�شف عن داللة الفروق بني متو�سطات درجات املجموعتني على
مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ،ومقيا�س امل�ستوى االقت�صادي االجتماعي� ،إ�ضافة �إىل
ح�ساب تكاف�ؤ املجموعتني يف م�ستوى العمر الزمني ،وذلك ل�ضبط بع�ض املتغريات الدخيلة،
التي قد ت�ؤثر على النتائج املراد احل�صول عليها ،وعزو �أية تغريات �إىل ت�أثري املتغري امل�ستقل
وهو الربنامج الإر�شادي وفيما ي�أتي تو�ضيح لتكاف�ؤ 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

املجموعة التجريبية

املجموعة ال�ضابطة

جمموع
الرتب

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

متو�سط
الرتب

قيمة

الإيثار

415.00

20.76

405.00

20.24

0.14

غري دالة �إح�صائياً

التعاطف

437.00

21.83

383.00

19.17

0.74

غري دالة �إح�صائياً

التعاون

433.00

21.70

387.00

19.30

0.63

غري دالة �إح�صائياً

الت�سامح

423.50

21.20

396.50

19.80

0.36

غري دالة �إح�صائياً

406.50

20.35

413.50

20.65

0.10

غري دالة �إح�صائياً

البعد

الدرجة الكلية

م�ستوى الداللة

Z

ت�شري النتائج املو�ضحة يف اجلدول (� )1إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
جميع �أبعاد مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ،وكذلك يف الدرجة الكلية للمقيا�س بني
�أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ،وهذا يعني تكاف�ؤ املجموعتني يف مقيا�س
ال�سلوك االجتماعي الإيجابي.
الجدول ()2
يبين داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة
في القياس القبلي على مقياس المستوى االقتصادي

املجموعة التجريبية

املجموعة ال�ضابطة

البعد

جمموع
الرتب

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

متو�سط
الرتب

قيمة

امل�ستوى االقت�صادي االجتماعي

406.00

20.35

414.000

20.65

0.11

Z

م�ستوى الداللة
غري دالة �إح�صائياً

ت�شري النتائج املو�ضحة يف اجلدول (� )2إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية ،وهذا يعني تكاف�ؤ املجموعتني يف متغري الو�ضع
االقت�صادي االجتماعي.
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د .محمد محمد عل َّيان
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أدوات الدراسة:
نْ
الباحثي) :
أوالً -مقياس السلوك االجتماعي اإلجيابي (إعداد
♦

♦الهدف من املقيا�س:

يتحدد الهدف من املقيا�س يف مقارنة نتائج القيا�س القبلي والبعدي والتتبعي لأفراد
عينة الدرا�سة ،وذلك بغية الك�شف عن �أثر الربنامج الإر�شادي وفعاليته يف تنمية بع�ض
ا�شكال ال�سلوك االجتماعي الإيجابي.

♦ ♦و�صف املقيا�س
اتبع الباحثان اخلطوات الآتية عند ت�صميم املقيا�س:
1 .1حتديد الأبعاد الرئي�سة ملفهوم ال�سلوك االجتماعي املراد تنميتها يف هذه الدرا�سة

وهي( :الإيثار ،والتعاطف ،والتعاون ،والت�سامح) .

2 .2االطالع على املراجع وامل�صادر ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة ،وذلك من قبيل
الدرا�سات والبحوث ال�سابقة واملذكورة يف هذه الدرا�سة.
3 .3االطالع على جمموعة من املقايي�س ذات العالقة ببع�ض �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي
مثل مقيا�س كل من (عبد احلفيظ ، )1993 ،و (�صالح ، )1994 ،و (النمر( ، )2001 ،وزيان،
 ، )2001و (ال�سيد)2007 ،
�4 .4إعداد املقيا�س يف �صورته الأولية ،وذلك من خالل و�ضع تعريف �إجرائي لكل بعد
من ابعاد املقيا�س ،ومن ثم �إدراج الفقرات التي تنطوي حتت كل بعد.
5 .5عر�ض املقيا�س على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف الدرا�سات
ال�سيكولوجية لإبداء الر�أي يف مدى منا�سبة العبارات من حيث انتما�ؤها للبعد الذي و�ضعت
لقيا�سه ،يف �ضوء التعريف الإجرائي ،والتعرف �إىل مدى و�ضوح العبارات و�سهولتها ،وقد
قام الباحثان ب�إجراء تعديل لبع�ض العبارات التي احتاجت �إىل �إعادة �صياغة.
6 .6ا�ستخدم الباحثان االت�ساق الداخلي حل�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة
ودرجة البعد الذي تنتمي �إليه ،واجلداول الآتية تبني معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة
ودرجة البعد الذي تنتمي �إليه من �أبعاد مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي مو�ضوع
الدرا�سة ،مع بيان م�ستوى الداللة �أ�سفل اجلدول:
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الجدول ()3
يبين معامل ارتباط درجة كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه

البعد الأول :الإيثار:



معامل االرتباط وم�ستوى الداللة

م

العبـــارات

1

اهتم مب�صلحة ومنفعة الآخرين.

** 0.420

5

�أف�ضل غريي على نف�سي.

** 0.415

9

�أجود بالغايل والنفي�س.

** 0.645

13

�أقدم رغبات غريي على رغباتي.

** 0.464

17

اتنازل عن حقوقي من �أجل راحة ورفاهية الآخرين.

** 0.455

21

�أف�ضل ال�صالح العام على اخلا�ص.

** 0.414

25

�أفكر يف �سعادة الآخرين.

** 0.602

29

اتطوع يف الأعمال اخلريية.

** 0.589

33

�أ�ضحي بكل ما �أملك.

** 0.456

37

�أقدم كل ما بو�سعي وال انتظر رد اجلميل.

** 0.461

** 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 الداللة

م

العبـــارات

2

�أح�س بنب�ض املحرومني و�شعورهم.

** 0.537

6

�أت�أثر حينما تقع عيني على م�شاهد حزينة.

** 0.627

10

تنتابني م�شاعر ال�شفقة عندما �أ�سمع بكاء طفل.

** 0.570

14

�أ�شارك النا�س �أفراحهم و�أتراحهم.

** 0.432

18

�أ�شفق على العجزة و�أقدم لهم العون.

** 0.462

22

ت�شدين املواقف امل�ؤملة.

** 0.423

26

�أتفاعل عند �سماعي معاناة النا�س.

** 0.474
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العبـــارات

م

د .محمد محمد عل َّيان
د .زهير عبد احلميد النواجحة

معامل االرتباط وم�ستوى الداللة

30

�أجد �صعوبة يف فهم م�شاعر الآخرين.

** 0.437

34

�أذرف الدموع و�أجه�ش بالبكاء حينما �أرى �شخ�ص يت�أمل.

** 0.452

38

يعت�رصين الأمل ملا يجري بالقد�س املحتلة.

** 0.450

** دالة عند مستوى 0.01
الجدول ()5
يبين معامل ارتباط درجة كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه



البعد الثالث :التعاون:

م

معامل االرتباط وم�ستوى الداللة

العبـــارات

3

�أ�شارك يف معظم الأن�شطة املدر�سية واملجتمعية.

** 0.531

7

�آلف الآخرين وال �أحب العزلة.

** 0.578

11

�أجد راحة �أثناء التعامل مع الآخرين.

** 0.528

15

�أع�شق العمل اجلماعي.

** 0.691

19

�أف�ضل �أن �أقوم ب�أي عمل مبفردي.

** 0.592

23

�أمتلك من القدرات واالمكانات ما يجعلني ا�ستغني عن الآخرين.

** 0.535

27

التعاون بالن�سبة يل �رضورة حياتية و�إميانية.

** 0.548

31

�أحر�ص على م�شاركة زمالئي يف �أية مهمة.

** 0.416

35

�أتفاعل ب�شكل جيد يف املواقف االجتماعية.

** 0.693

39

�أتبادل الأفكار مع زمالئي عند ال�شعور ب�أن هناك م�شكلة ما.

** 0.595

** دالة عند مستوى 0.01
الجدول ()6
يبين معامل ارتباط درجة كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه


م
-4

البعد الرابع :الت�سامح:
معامل االرتباط وم�ستوى الداللة

العبـــارات

** 0.417

ال �أمت�سك بالأفكار االنتقامية واملتزمتة.
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م
-8

معامل االرتباط وم�ستوى الداللة

العبـــارات

** 0.642

ا�شعر بالطم�أنينة الداخلية مع نف�سي ومع الآخرين.

� -12أن�سى ب�إرادتي املا�ضي الأليم.

** 0.469

� -16أ�صفح عمن ظلمني و�أ�ساء يل.

** 0.443

� -20أتذكر مزايا وحما�سن الآخرين بدالً من �إدانتهم وحماكمتهم.

** 0.484

� -24أ�ؤمن ب�أن الت�سامح �أعظم مداو للقلوب.

** 0.467

 -28ال �أفكر يف �إيذاء ومعوقبة الآخرين.

** 0.477

� -32أترفع عن معاتبة �شخ�ص عما بدر منه من �سوء ت�رصف.

** 0.431

� -36أ�ؤمن ب�أن الت�سامح مفتاح ال�سعادة والطم�أنينة.

** 0.472

� -40أتخلى عن الإح�سا�س بكوين �ضحية.

** 0.452

** دالة عند مستوى 0.01

7 .7ا�ستخدم الباحثان االت�ساق الداخلي �أي�ضاً حل�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل
بعد والدرجة الكلية للمقيا�س :واجلدول الآتي يبني قيم معامالت االرتباط وم�ستوى داللتها
الإح�صائية:
الجدول ()7
يبين ارتباط درجة كل بعد من أبعاد مقياس السلوك االجتماعي اإليجابي مع الدرجة الكلية له.

الأبعاد الفرعية للمقيا�س

معامل االرتباط ®

االيثـــار

** 0.602

التعاطــف

** 0.684

التعـــاون

** 0.525

الت�سامــح

** 0.763

** دالة عند مستوى 0.01

8 .8ا�ستخدم الباحثان طريقة التجزئة الن�صفية حل�ساب معامل الثبات لكل بعد من
�أبعاد املقيا�س الفرعية ،وقد تراوحت معامالت الثبات بني ( )0.805 – 0.547بعد التعديل
با�ستخدام معادلة �سبريمان براون وهي دالة عند م�ستوى  ،0.01مما ي�شري �إىل �أن املقيا�س
يت�سم بدرجة جيدة من الثبات.
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ثانياً -الربنامـج اإلرشادي:
فيما ي�أتي عر�ض للإطار العام للربنامج ،من حيث مراحل ت�صميمه وخطواته ،والأ�س�س
واملبادئ التي ا�ستند عليها يف ت�صميمه ،وتعريف الربنامج والهدف العام والأهداف
الفرعية املنبثقة عنه ،وو�صف مالمح و�شكل اجلل�سات التدريبية ،وو�سائل التقومي املتبعة،
والأ�ساليب والفنيات امل�ستخدمة ،والفئة امل�ستهدفة ،والفرتة الزمنية لتنفيذ الربنامج.
♦

♦تعريف الربنامج الإر�شادي:

♦

♦هدف الربنامج الإر�شادي:

هو �إجراءات تدريبية خمططة ومنظمة م�ستندة على �أ�س�س تربوية ،واجتماعية ،وفل�سفية
بهدف تقدمي امل�ساعدة املبا�رشة وغري املبا�رشة للفرد من �أجل م�ساعدته على تنمية بع�ض
�أ�شكال ال�سلوك الإجتماعي الإيجابي واملتمثلة يف( :الإيثار -والتعاون ،والتعاطف-
والت�سامح) .
يتمحور الهدف العام للربنامج الإر�شادي يف تنمية بع�ض �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي
الإيجابي ،والتحقق من �أثره يف حت�سني جودة احلياة لدى طلبة اجلامعة.

♦ ♦مراحل �إعداد الربنامج الإر�شادي وخطواته:
اعتمد الباحثان عند ت�صميم الربنامج الإر�شادي على امل�صادر الآتية:
1 .1االطالع على الرتاث ال�سيكولوجي يف جمال ال�سلوك الإن�ساين عامة ،وال�سلوك

االجتماعي الإيجابي ب�صفة خا�صة ،والذكاء االجتماعي ،وكذلك االطالع على العديد من
الكتب ذات ال�صلة بالإر�شاد النف�سي.
2 .2االطالع على العديد من الدرا�سات التجريبية التي اهتمت ب�إعداد برامج �إر�شادية
لتنمية �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي.
3 .3االطالع على الرتاث الإ�سالمي القتبا�س بع�ض الق�ص�ص واملواقف التي تو�ضح
�أ�شكال ال�سلوك االجتماعي الإيجابي التي يتمتع بها الأنبياء وال�صحابة والتابعني.
4 .4التحقق من مدى �صحة �صدق حمتوى الربنامج الإر�شادي ،وذلك بعر�ضه على
جمموعة مكونة من خم�سة �أع�ضاء من املتخ�ص�صني يف املجال ال�سيكولوجي.وجميعهم من
�أ�ساتذة اجلامعات الفل�سطينية ،وذلك للحكم على الربنامج الإر�شادي ،و�إبداء املالحظات
واملقرتحات.

♦ ♦�أ�س�س ت�صميم الربنامج الإر�شادي:
مت اال�ستناد على جمموعة من الأ�س�س عند ت�صميم الربنامج الإر�شادي وهي على
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النحو الآتي:
 الأ�س�س العامة :الأخذ باحل�سبان �أن ال�سلوك الإن�ساين ثابت ن�سبياً ويت�سم باملرونة،
الأمر الذي ي�ساعد على �إمكانية التنب�ؤ به ،وقابلية الفرد للتوجيه والإر�شاد وحقه يف تقرير
م�صريه.
 الأ�س�س النف�سية والرتبوية واملعرفية :مراعاة قوانني ونظريات ومبادئ التعلم
والتعليم ،ومدى ان�سجام هذه النظريات مع املعتقدات الفكرية ،والعادات والتقاليد للفئة
امل�ستهدفة من التدريب ،ومراعاة مطالب النمو والفروق الفردية يف العديد من املظاهر
اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية واالنفعالية ،والعمل على �إ�شباع احلاجات املختلفة ،و�أن
يكون البناء املعريف للأن�شطة والإجراءات التدريبية وا�ضحة ومرتابطة ومتكاملة وذات
معنى.ومراعاة التنوع والتمايز يف الأ�ساليب والطرق التدريبية ،و�إتاحة الفر�صة للمتدرب
للم�شاركة يف العملية التدريبية ،واملزج والتكامل بني اجلانب النظري والتطبيقي ،و�أن تثري
املادة التعليمية رغبة املتدربني يف التعلم ،و�أن ت�ؤدي الهدف منها.
 الأ�س�س الف�سيولوجية :مراعاة التغريات الف�سيولوجية ،التي تعرتي امل�شاركني ،التي
ت�ؤثر على �سلوكهم يف �أثناء عملية التدريب ،وبخا�صة �أن امل�شاركني يف بداية الدخول �إىل
مرحلة املراهقة ،وهي مرحلة عا�صفة بالتغريات.
 الأ�سـ�س االجتماعيـة� :رضورة االهتمام بالفرد كع�ضو يف جماعة ،واال�ستفادة من
م�صادر املجتمع وطاقاته كلها ،كما يجب الأخذ باحل�سبان الواقع املجتمعي وامل�ؤثرات
الثقافية ال�سائدة يف املجتمع.
  الأ�سـ�س الدينيـة :اعتمد الباحثان يف �إعداد الربنامج على جمموعة من الآيات
القر�آنية والأحاديث النبوية ال�رشيفة ،وبع�ض املواقف والق�ص�ص الإ�سالمية التي تبني
مظاهر ال�سلوك االجتماعي الإيجابي.
 الأ�سـ�س الفل�سفيـة :مراعاة االلتزام ب�أخالقيات عملية الإر�شاد النف�سي ،ومراعاة
الطبيعة الإن�سانية واحرتامها ،والنظر �إىل الإن�سان �أن اهلل ميزه عن �سائر املخلوقات بالعقل
والتفكري ،وخلقه يف �أح�سن تقومي ،والأخذ باحل�سبان �أن الفئة امل�ستهدفة من التدريب هم
ب�رش لهم عواطفهم وم�شاعرهم وا�ستعداداتهم.
 دقة املعلومات والبيانات :ينبغي �أن تكون البيانات واملعلومات املت�ضمنة يف
الإجراءات والأن�شطة التدريبية على درجة عالية من ال�صدق والدقة ،فهي الأ�سا�س التي ميكن
�أن ت�ؤثر يف ال�سلوك الإن�ساين.
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د .محمد محمد عل َّيان
د .زهير عبد احلميد النواجحة

♦ ♦حــدود الربنامــج-
يتحدد الربنامج باحلدود الآتية:
 احلـد الزمانـي :طبق الربنامج الإر�شادي مع بداية الف�صل الدرا�سي الأول بداية
�سبتمرب 2012 /وانتهت �إجراءات التطبيق يف تاريخ  /30نوفمرب2012 /
 احلـد الب�شـري :تتكون العينة التجريبية من ( )20طالباً من طلبة ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي.

♦ ♦و�سائـل تقويـم الربنامــج:
ا�ستخدمت جمموعة من الو�سائل لتقومي الربنامج الإر�شادي وهي-:
 تقومي ت�شخي�صي وقبلي :طبق مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ،على عينة
ع�شوائية مكونة من ( )240طالباً من طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،بهدف ت�شخي�ص
الطلبة الذين ح�صلوا على �أدنى الدرجات يف ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ،وانتقاء عينة
الدرا�سة البالغة ( )40طالباً من منخف�ضي ال�سلوك الإجتماعي الإيجابي من العينة الكلية،
وتق�سيمهم �إىل جمموعتني مت�ساويتني الأوىل جتريبية والأخرى �ضابطة.وت�أكد الباحثان
من جتان�س املجموعتني من خالل ا�ستخدام اختبار مان وتني ،ويطبق مقيا�س امل�ستوى
االقت�صادي االجتماعي على العينة التجريبية وال�ضابطة بهدف الت�أكد من جتان�س
املجموعتني وتكاف�ؤهما يف امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي� ،إ�ضافة �إىل الت�أكد من
جتان�س املجموعتني بالعمر الزمني ،وبهذا يكون قد مت التحقق من جتان�س املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة يف كل من( :ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ،وامل�ستوى االقت�صادي
االجتماعي ،والعمر الزمني) .وعزل �أية متغريات دخيلة قد ت�ؤثر على نتائج تطبيق الربنامج
وفاعليته.
 تقويـم الوحـدة :تعبئة مناذج التقومي من قبل امل�شاركني ،بهدف الت�أكد من مدى
حتقيق الأهداف الفرعية للوحدة التدريبية.
 تقويـم بعـدي :طبق مقيا�س (ال�سلوك االجتماعي الإيجابي) على �أفراد املجموعة
التجريبية وال�ضابطة ،للت�أكد من �أن الربنامج الإر�شادي قد حقق �أهدافه املرجوة.
 تقويـم تتبعـي :بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج الإر�شادي بنحو �شهرين على
املجموعة التجريبية� ،أُجري قيا�س الحق تتبعي ،وذلك بتطبيق مقيا�س الدرا�سة( :ال�سلوك
االجتماعي الإيجابي) على �أفراد املجموعة التجريبية ،بهدف متابعة ا�ستمرارية �أثر
الربنامج.
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♦

♦الأ�ساليب والفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج الإر�شادي:

ا�ستخدم الباحثان جمموعة من الأ�ساليب والفنيات يف تنفيذ جل�سات الربنامج
الإر�شادي وهي( :املحا�رضة ،واملناق�شة واحلوار ،والتمثيل ،والنمذجة « الق�صة « ،والتغذية
املرتدة ،والتعليمات ،والتدريب على اال�سرتخاء ،والتنفري ،والواجبات املنزلية ،والرحالت،
و�أجهزة ت�سجيل ،وامل�سابقات) .
جدول يو�ضح مو�ضوع كل جل�سة من جل�سات الربنامج الإر�شادي.
الجدول ()8
يوضح اإلجراءات التدريبية المتضمنة في جلسات البرنامج اإلرشادي

الوحـدة

اجلل�سـة

اجلل�سة التمهيدية

املحتـــوى التـدريبي
�إجراء قيا�س قبلي ،التعارف امل�شرتك ،حتديد مبادئ �أ�س�س التعامل يف �أثناء
التدريب ،تقدمي نبذة عن الربنامج0.

الفنيات امل�ستخدمة

املحا�رضة ،احلوار
الأولـى تعريف مفهوم الإيثار والأثرة ،عر�ض ق�صة ،تكليف امل�شاركني بواجب منزيل.
واملناق�شة ،الق�صة،
الثانيـة تو�ضيح �أنواع البذل وال�سخاء ،وتقدمي مناذج و�أمثلة حية لذلك
النمذجة ،القدوة
عر�ض �آيات قر�آنية تبني قيمة الإيثار وتف�سريها ومناق�شتها ،وتقدمي مواقف من احل�سنة ،التعليمات
الإيثــار الثالثـة
الواجب املنزيل،
حياة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم تو�ضح خا�صية الإيثار.
التخيل ،والتمثيل
الرابعـة �إر�شاد امل�شاركني �إىل الو�سائل املعينة التي ت�سهم يف اكت�ساب خلق الإيثار.
ولعب الأدوار
عر�ض ق�صة ل�شخ�صية هندية معروفة باحلكمة وعمل اخلري ،عر�ض جمموعة من
اخلام�سـة
املواقف والطلب من امل�شاركني التو�ضيح ،و�إبداء الر�أي يف تلك املواقف.
تعريف مفهوم التعاطف وامل�شاركة الوجدانية ،مع ذكر �أمثلة تو�ضح ذلك،
الأولـى
وباملقابل يتم التطرق �إىل اجلمود والتبلد العاطفي ومظاهره املختلفة.
املحا�رضة ،احلوار
عر�ض جمموعة من امل�آ�سي والنكبات التي قد يتعر�ض لها البع�ض ،وعر�ض
الثانيـة جمموعة من ال�صور امل�رشفة ملا قامت به ال�شعوب ال�صديقة وال�شقيقة ،يف �أثناء واملناق�شة ،التخيل،
التعديل املعريف،
احلرب على غزة.
ق�ص�ص ومناذج،
التعاطـف
الثالثـة تنظيم ندوة تبني �أهمية التعاطف مع الطفل اليتيم ،وف�ضله و�أهميته.
الزيارات ،عر�ض
الرابعـة تنظيم زيارة ملجموعة من امل�ؤ�س�سات الإيوائية ،والطلب من امل�شاركني ت�سجيل فلم وثائقي ،الواجب
انطباعاتهم وو�صف م�شاعرهم قبل وبعد الزيارة.
املنزيل.
عر�ض ت�سجيل لفيلم وثائقي يتحدث عن معاناة الأطفال الأيتام ،وبع�ض
اخلام�سـة
ال�شهادات املتعلقة باجلرائم التي مت ارتكابها.
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الوحـدة

اجلل�سـة

د .محمد محمد عل َّيان
د .زهير عبد احلميد النواجحة

املحتـــوى التـدريبي

تعريف مفهوم التعاون و�أهميته يف املحافظة على قوة املجتمع وتطوره ،عر�ض
الأولـى
ق�صة م�شهورة تو�ضح �صور التعاون.
عر�ض �صور التعاون يف املجتمع ،مع تقدمي �أمثلة تو�ضح ذلك ،وتو�ضيح
الثانيـة
معوقات التعاون ،تقدمي جمموعة من الو�سائل الكفيلة بتنمية التعاون.
تق�سيم �أفراد املجموعة التجريبية �إىل ثالث جمموعات ،واقرتاح ت�صور حلل
الثالثـة
التعـاون
م�شكلة االنق�سام الفل�سطيني.
تو�ضيح فوائد و�أهمية التعاون يف املحافظة على وحدة املجتمع ومتا�سكه ،مع
الرابعـة تدعيم ذلك بحديث نبوي �رشيف ،وتقدمي مناذج �إيجابية تو�ضح �سلوك التعاون،
والطلب من امل�شاركني و�ضع ت�صور للحد من حوادث الطرق.
تخ�صي�ص يوم عملي لتنظيف �شاطئ البحر وجمع النفايات ،و�إجراء نقا�ش
اخلام�سـة
مو�سع لفعاليات هذا اليوم.
تعريف مفهوم الت�سامح وقيمته و�أ�س�سه ،كما يتم تو�ضيح نقي�ض الت�سامح وهو
الأولـى
التع�صب و�آثاره ال�سلبية على الفرد واملجتمع
تقدمي منوذج يو�ضح خا�صية الت�سامح وكظم الغيظ واحلنان والعطف التي
الثانيـة ات�صف بها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،مع ا�ستح�ضار ل�شخ�صيات عاملية تت�سم
بالت�سامح.
عر�ض ق�صة تو�ضح الت�سامح وقت القوة ، ،وعر�ض جمموعة من اخلطوات التي
الثالثـة
الت�سامـح
ت�ساعد على تنمية الت�سامح وتعزيزه
تو�ضيح �أن هناك العديد من الأفكار ال�سلبية والت�شوهات املعرفية التي تقود
الرابعـة �إىل التع�صب وعدم الت�سامح ،مع تقدمي �أمثلة لتلك الت�شوهات الفكرية ،وتقدمي
تعليمات لتنمية الت�سامح.
عر�ض ق�صة حلادثة ح�صلت مع اخلليفة عمر بن عبد العزيز تو�ضح خا�صية
اخلام�سـة الت�سامح لديه ،عر�ض خطوات �إر�شادية لعملية الت�سامح ،عر�ض �آيات قر�آنية
حتث على الت�سامح والعفو
تقييم اجلل�سات الإر�شادية ،وعر�ض �أهمية االلتزام مبا مت االتفاق عليه خالل
اجلل�سة اخلتامية
اجلل�سات ،وتوزيع �شهادات ال�شكر ،و�إجراء قيا�س بعدي.

الفنيات امل�ستخدمة

املحا�رضة،
احلوار واملناق�شة،
الق�صة ،النمذجة،
التعليمات ،التخيل،
وو�ضع الفر�ضيات
وال�سيناريوهات،
حلل امل�شكلة،
تطبيق عملي

املحا�رضة ،احلوار
واملناق�شة ،التنفري،
الواجب املنزيل،
النمذجة ،التعديل
املعريف ،الق�صة،
التخيل ،التعليمات،
دليل عملي ،الواجب
املنزيل.

نتائج الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية لتنمية ال�سلوك االجتماعي الإيجابي لدى عينة من طلبة ال�صف
التا�سع الأ�سا�سي ،من خالل برنامج �إر�شادي ي�ستند �إىل جمموعة من الأن�شطة والإجراءات
التدريبية ،وقد ا�ستخدم الباحثان معادالت التحليل الإح�صائي الالبارامرتي ،واملتمثل يف
اختبار مان وتني  Mann Whitney Testحل�ساب داللة الفروق بني املجموعات امل�ستقلة،
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وكذلك اختبار ويلكوك�سون  Test Wilcoxon Signed Ranksحل�ساب داللة الفروق بني
املجموعات املرتبطة ،كما اُ�ستخدمت معادلة مربع �إيتا للتعرف على حجم ت�أثري الربنامج
الإر�شادي.

◄◄اختبار نتائج الفر�ض الأول:
ين�ص الفر�ض الأول من فرو�ض الدرا�سة على �أنه :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سيني القبلي والبعدي على مقيا�س
ال�سلوك االجتماعي الإيجابي.وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ا�ستخدم الباحثان اختبار
 Wilcoxon Signed Ranks Testواجلدول التايل يو�ضح ذلك.
الجدول ()9
داللة الفروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية
في القياسيين القبلي والبعدي على مقياس السلوك االجتماعي اإليجابي

البعــــــد
الإيثـــــار
التعاطــف
التعـــاون
الت�سامـــح
الدرجة الكلية

الــرتب

العـــدد

جمموع
الـــرتب

متو�سط
الـــرتب

الرتب ال�سالبة

1

4.00

4.00

الرتب املوجبة

19

206.15

10.85

الرتب ال�سالبة

3

17.52

5.84

الرتب املوجبة

17

192.61

11.33

الرتب ال�سالبة

2

11.00

5.50

الرتب املوجبة

18

199.08

11.06

الرتب ال�سالبة

3

18.51

6.17

الرتب املوجبة

17

191.59

11.27

الرتب ال�سالبة

2

7.52

3.76

الرتب املوجبة

18

202.50

11.25

م�ستوى
الداللة

�إيتا تربيع
η2

حجم
الت�أثري

3.78

0.01

0.78

كبري

3.28

0.01

0.72

كبري

3.52

0.01

0.75

كبري

3.24

0.01

0.72

كبري

3.87

0.01

0.79

كبري

قيمــة

Z

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيم « »Zاملح�سوبة دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة
( )0.01يف جميع �أبعاد مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي والدرجة الكلية ،وهذا يدل
على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لدى �أفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سيني القبلي
حت�سن يف متو�سط درجات الطلبة �أي �أن هناك
والبعدي ،ل�صالح القيا�س البعدي ،حيث ظهر ُّ
�أثراً �إيجابيا وا�ضحاً للربنامج الإر�شادي.
165

د .محمد محمد عل َّيان
د .زهير عبد احلميد النواجحة

فاعلية برنامج إرشادي لتنمية بعض أشكال السلوك االجتماعي اإليجابي
لدى عينة من طالب مرحلة التعليم األساسي مبحافظات غزة

وفيما يتعلق بحجم الت�أثري قام الباحثان بح�ساب مربع �إيتا « »η 2با�ستخدام املعادلة
الآتية:
Z2

η2

=

Z2 + 4

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

حجم الت�أثري

الأداة امل�ستخدمة
η2

�صغري

متو�سط

كبري

0.01

0.06

0.14

◄◄اختبار نتائج الفر�ض الثاين:
وين�ص على �أنه « :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات �أفراد
املجموعة التجريبية ومتو�سطات درجات املجموعة ال�ضابطة يف القيا�س البعدي على
مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ل�صالح املجموعة التجريبية.وللتحقق من �صحة هذا
الفر�ض ا�ستخدم الباحثان اختبار مان وتني  Mann Whitney Testلداللة الفروق لعينينت
م�ستقلتني واجلدول الآتي 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

املجموعة التجريبية

املجموعة ال�ضابطة

جمموع
الرتب

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

متو�سط
الرتب

الإيثـــــار

515

26

303

15

2.83

التعاطف

500

25

320

16

2.92

0.01

التعاون

518

26

300

15

2.83

0.01

الت�سامح

516

26

302

15

2.84

0.01

549

27

270

14

3.79

0.01

البعد

الدرجة الكلية

قيمة

Z

م�ستوى
الداللة
0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة « »Zدالة عند م�ستوى داللة ( )0.01يف جميع
�أبعاد مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي والدرجة الكلية ،وهذا يعني وجود فروق ذات
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داللة �إح�صائية بني �أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على مقيا�س ال�سلوك
االجتماعي الإيجابي ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية ،وهذا يعني �أن للربنامج �أثراً �إيجاباً
على املجموعة التجريبية.

◄◄اختبار نتائج الفر�ض الثالث:
ين�ص الفر�ض الثالث من فرو�ض الدرا�سة على �أنه « :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سيني البعدي والتتبعي على
مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي» وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ا�ستخدم الباحث
اختبار  Wilcoxon Signed Ranks Testواجلدول التايل يو�ضح ذلك.
الجدول ()11
يبين داللة الفروق لدى أفراد المجموعة التجريبية في القياسيين البعدي والتتبعي
على مقياس السلوك االجتماعي اإليجابي

البعـــــد
الإيثـــــار

التعاطـــــف

التعــــــاون

الت�سامــــح

الدرجة الكلية

الـــــرتب

العـــدد

جمموع الرتب متو�سط الرتب

الرتب ال�سالبة

8

70.51

8.32

الرتب املوجبة

10

100.50

10.05

الرتب املتعادلة

2

الرتب ال�سالبة

4

40.00

10.01

الرتب املوجبة

13

113.00

8.70

الرتب املتعادلة

3

الرتب ال�سالبة

5

34.00

6.80

الرتب املوجبة

13

137.00

10.54

الرتب املتعادلة

2

الرتب ال�سالبة

6

60.50

10.08

الرتب املوجبة

11

92.50

8.40

الرتب املتعادلة

3

الرتب ال�سالبة

7

58.00

8.29

الرتب املوجبة

12

132.00

11.01

الرتب املتعادلة

1
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قيمة

Z

0.65 -

1.74 -

2.24 -

0.76 -

1.50 -

م�ستـــوى الداللــة
غيـــــر دالـــــة

غيـــــر دالـــــة

غيـــــر دالـــــة

غيـــــر دالـــــة

غيـــــر دالـــــة

فاعلية برنامج إرشادي لتنمية بعض أشكال السلوك االجتماعي اإليجابي
لدى عينة من طالب مرحلة التعليم األساسي مبحافظات غزة

د .محمد محمد عل َّيان
د .زهير عبد احلميد النواجحة

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيم « »Zاملح�سوبة غري دالة �إح�صائياً يف جميع �أبعاد
مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي والدرجة الكلية ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية لدى �أفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي ،كما يدل
على ا�ستمرارية �أثر الربنامج على �أفراد املجموعة التجريبية.

تفسري نتائج فروض الدراسة:
ت�شري نتائج الدرا�سة �إىل حتقق فرو�ض الدرا�سة ،وهذا ما ك�شفت عنه نتائج اختبار
ويلكوك�سون �أن هناك فروقاً ذات داللة �إح�صائية لدى �أفراد املجموعة التجريبية يف
القيا�سني القبلي والبعدي ل�صالح القيا�س البعدي على مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي،
�أما فيما يتعلق بقيا�س حجم ت�أثري املتغري امل�ستقل الربنامج الإر�شادي على املتغري التابع
ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ،فقد بينت النتائج �أن هناك �أثراً كبرياً للمتغري امل�ستقل يف
تنمية ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ،من جانب �آخر �أظهرت نتائج اختبار مان وتني �أن هناك
فروقاً ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية وال�ضابطة
يف القيا�س البعدي على مقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ل�صالح املجموعة التجريبية،
كذلك �أ�شارت نتائج اختبار ويلكوك�سون �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لدى
�أفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�س ال�سلوك االجتماعي
الإيجابي ،وهذا ي�شري �إىل ا�ستمرارية �أثر وفاعلية الربنامج الإر�شادي يف تنمية ال�سلوك
االجتماعي الإيجابي.
يعزو الباحثان التح�سن احلادث يف تنمية �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي الإيجابي لدى
�أفراد املجموعة التجريبية �إىل الأن�شطة والإجراءات التدريبية التي ت�ضمنها الربنامج
الإر�شادي ،وكذلك �إىل البيئة النف�سية الإيجابية التي وفرها الباحثان لدى افراد املجموعة
التجريبية �أنف�سهم وبني املر�شد مقدم الربنامج الإر�شادي ،الأمر الذي �أدى �إىل اقبال الطلبة
على ح�ضور اجلل�سات بانتظام ،واتباع �أ�سلوب احلوار الهادف واملناق�شة والإقناع حول كل
مو�ضوع من مو�ضوعات الربنامج الإر�شادي ،كما يعزو الباحثان هذه النتائج يف �ضوء تعدد
الفنيات والأ�ساليب الإر�شادية التي اُ�ستخدمت يف الربنامج الإر�شادي ب�شكل منا�سب ومالئم
يف �ضوء املواقف التي يواجهها �أفراد املجموعة التجريبية ،.فلقد �أ�سهمت فنية املحا�رضات
واملناق�شات اجلماعية التي اُ�ستخدمت يف زيادة التفاعل بني املر�شد وافراد املجموعة
التجريبية ،وزيادة احل�صيلة املعرفية لدى �أفراد املجموعة التجريبية من خالل �إمدادهم
بالتعليمات والإر�شادات ال�رضورية التي يحتاجها �أفراد املجموعة التجريبية ،التي ت�سهم
يف تنمية �أ�شكال ال�سلوك اخلريي واملتمثلة يف الإيثار والتعاطف والتعاون والت�سامح.كما
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�ساهمت فنية املحا�رضة واملناق�شة اجلماعية يف متكني �أفراد املجموعة التجريبية ب�إثارة
�أ�سئلة عدة واال�ستف�سار عن كثري من الأمور املبهمة وغري الوا�ضحة ،وتعد فنية املحا�رضات
املهمة (الإر�شاد املعريف)
واملناق�شات اجلماعية من �أ�ساليب الإر�شاد اجلمعي التعليمي
ّ
 ،حيث يغلب فيها املناخ �شبه التعلمي ،وي�ؤدي فيها عن�رص التعلم و�إعادة التعلم دوراً
رئي�ساً ،حيث يعتمد على �إلقاء حما�رضات �سهلة على امل�شاركني يتخللها ويليها مناق�شات،
وتهدف املحا�رضات واملناق�شات اجلماعية �أ�سا�ساً �إىل تغيري االجتاهات لدى امل�شاركني.
وهكذا ت�ؤدي املحا�رضات واملناق�شات اجلماعية �إىل نتائج مهمة يف تغيري اجتاهات الطلبة
نحو �أنف�سهم ونحو الآخرين ونحو م�شكالتهم.وفى هذا الإطار ي�ؤكد (زهران( 1980 ،على
�أن �أ�سلوب املحا�رضات واملناق�شات اجلماعية ي�ؤدى �إىل نتائج مهمة يف تعديل اجتاهات
العمالء نحو �أنف�سهم ،والآخرين وم�شكالتهم.كما كان لفنية الواجبات املنزلية �أهمية خا�صة
كونها مكنت �أفراد املجموعة التجريبية من ربط املو�ضوعات ال�سابقة باملو�ضوعات التي
يتم تناولها ،وكانت مبثابة تهيئة ملو�ضوعات اجلل�سة اجلديدة ،كذلك تعد الواجبات املنزلية
مبثابة تغذية مرتدة تعود بالفائدة على الطلبة ،فاملمار�سات والأن�شطة التي تعلمها يف
اجلل�سة ،ال بد من التدرب عليها يف مواقف احلياة ،حتى ميكن متثلها ،وت�صبح جزءاً من
الرتكيبة املعرفية للفرد ،وي�ؤكد (احلب�شي� )2006 ،أن احتمال ا�ستمرار التح�سن احلادث يف
اجلل�سات التدريبية �ضئيل� ،إذا مل يتم ممار�سة املهارات التي مت التدريب عليها يف مواقف
احلياة الواقعية خارج جل�سات التدريب ،لذلك ففي نهاية كل جل�سة ُيعطى لأفراد املجموعة
التجريبية واجب منزيل حمدد يقومون فيه مبمار�سة املهارات التي مت تعلمها واكت�سابها
داخل كل جل�سة وتكون بداية املمار�سة من اجلل�سة الثانية يف الغالب.كما يعزو الباحث هذه
النتيجة �إىل الربنامج الإر�شادي الذي ي�ستند يف فنياته �إىل فنية النمذجة ،حيث �أتاحت هذه
الفنية جماالً لالنتباه واال�صغاء واال�ستماع واحلفظ والت�أثروالدافعية لدى افراد املجموعة
التجريبية ،مما �أثر �إيجابياً على زيادة ح�صيلتهم املعرفية وتقوية ا�ستجاباتهم الأمر الذي
�أدى �إىل �إحداث تغيري يف ال�سلوك الإيجابي لديهم ،لقد وظف الباحثان هذه الفنية من خالل
عر�ض الق�ص�ص التي تقدم معلومات متكاملة عن �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي الإيجابي،
فالعديد من الإجراءات التدريبية التي ا�ستخدمت يف الربنامج مت االعتماد يف تنميتها
على فنية النمذجة باعتبارها فنية تت�ضمن العديد من ال�سلوكيات املختلفة ،كعر�ض بع�ض
النماذج احل�سنة للر�سول وال�صحابة وجمموعة من ال�شخ�صيات الإ�سالمية ،فعلى �سبيل
املثال عر�ض الباحثان ق�صة �أ�صحاب الغار ،وق�صة �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
حول �إيثار ا�صحابه على نف�سه ،وذلك من خالل خلع الربدة التي يلب�سها ،وتقدميها لأحد
املحتاجني �إليها ،وق�صة ت�سامح الر�سول مع جاره اليهودي ،لقد كانت تلك النماذج التي
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وردت يف الربنامج الإر�شادي حمل نظرة �إيجابية يتمنى كل فرد �أن ي�صبح مثلها ،وي�سعى
للو�صول �إليها ،ويرى حممد عماد الدين �إ�سماعيل �أن �أنواعاً معينة من ال�سلوك يتم تعلمها
عن طريق املالحظة ،وهي العملية التي نطلق عليها �أحيانا االقتداء �أو النمذجة والتوحد �أو
النقل �أو �أداء الأدوار (عوي�س. )1994 ،
وي�شري باندورا وولرت ( ، )walters & Bandura 1963الوارد يف (�إبراهيم)1990 ،
انه عند التعر�ض لنموذج يحدث( :اكت�ساب منط جديد لال�ستجابة مل يكن معروفاً من قبل
لل�شخ�ص املالحظ ،تي�سري �أو كبح لأمناط اال�ستجابة املتعلمة من قبل ،ا�ستدعاء ا�ستجابات
من عقل املالحظ �شبيهه با�ستجابات النموذج.كما كان للآيات القر�آنية والأحاديث النبوية
ال�رشيف �آية وعربة وعزمية وتثبيتاً للنف�س , ،ومما ي�ؤكد ذلك نتائج قامت بها (العناين،
� )2007أن الدوافع الأكرث �أهمية يف دفع الفرد ل�سلوك امل�ساعدة هي الدين ،كذلك يعزو
الباحث هذه اال�ستجابة الفعالة �إىل �أ�ساليب التعليمات والوعظ ،حيث كان لها �أثر كبري يف
مهم يف
دفع اكت�ساب ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ،لقد كان لتلك الفنيات ال�سابقة الذكر �أثر ّ
زيادة الدافع الذي يحث على ال�سلوك االجتماعي الإيجابي وتنمية ،كما يعزو الباحثان هذه
النتيجة �إىل حمتوى االن�شطة واالجراءات التدريبية التي مت تناولها يف الربنامج الإر�شادي،
فعلى �سبيل املثال نرى �أن هناك العديد من الأن�شطة والإجراءات التدريبية التي مت تناولها،
املهمة يف زيادة ال�سلوك االجتماعي وتنميته وفيما ي�أتي تو�ضيح
التي كانت �أحد العوامل
ّ
ذلك :الإيثار :التعريف مبفهوم الإيثار و�أهميته وف�ضله والتفريق بني الإيثار والأثرة ،وعر�ض
ق�ص�ص للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وال�صحابة يف التحلي بخلق االيثار ،وتقدمي جمموعة
من التعليمات والإر�شادات املعينة على االيثار.التعاطف :تو�ضيح مبفهوم التعاطف مع
عر�ض �أمثلة تو�ضح ذلك ،وعر�ض الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل بالدة امل�شاعر وق�سوة القلب،.
وتقدمي جمموعة من الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ال�رشيفة التي حتث على التعاطف
مع �رشحها وتف�سريها ،وعر�ض جمموعة من ال�سلوكيات واملظاهر التي تبعث على التعاطف
وال�شفقة والقيام بزيارات �إىل م�ؤ�س�سات الإيواء التعاون :تو�ضيح املق�صود مبفهوم التعاون
و�أهمية التعاون يف بناء املجتمع و�أ�شكاله املختلفة ،وفوائد التعاون يف احلفاظ على
متا�سك املجتمع ون�رش املحبة ،مع تقدمي �أحاديث نبوية ت�شري �إىل ذلك ،وعر�ض لنماذج
�إيجابية تو�ضح �سلوك التعاون ،الت�سامح :التعريف مبفهوم الت�سامح وف�ضله والتعرف على
�آثاره الإيجابية.وتعزيز ثقافة الت�سامح يف املجتمع ،وال �سيما بني املجموعات املتنوعة
فكرياً ،وتوعية امل�شاركني ب�أهمية التخلق بال�سلوكيات االجتماعية الإيجابية ،والتفريق بني
الت�سامح والتع�صب والتعرف على �آثاره ال�سلبية اجلانبية ،واالقتداء بهدي الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم وال�صحابة يف التحلي بخلق الت�سامح ،واكت�ساب الو�سائل املعينة على الت�سامح.
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توصيات الدراسة:
يف �ضوء ما خل�صت �إليه الدرا�سة احلالية من نتائج �أمكن التو�صل �إىل جمموعة
من التو�صيات جنملها فيما ي�أتي:
�1 .1إعداد ندوات وور�ش عمل تتناول مو�ضوعات ذات �صلة ب�أ�شكال ال�سلوك االجتماعي

الإيجابي.
2 .2ت�ضمني مو�ضوع �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي الإيجابي يف املقررات الدرا�سية التي
تدر�س للطلبة مبراحل التعليم املختلفة كافة.
3 .3ال بد من توعية الأباء وامل�ؤ�س�سات الرتبوية ب�أهمية ال�سلوك االجتماعي الإيجابي
وتنميته.

دراسات مستقبلية مقرتحة:
�1 .1إعادة تطبيق هذه الدرا�سة على فئات �أخرى يف املجتمع.
2 .2ال�سلوك االجتماعي الإيجابي وعالقته ببع�ض املتغريات ال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية ،و�سمات ال�شخ�صية ،واملناخ املدر�سي.
3 .3فاعلية برنامج معريف �سلوكي لتنمية بع�ض �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي الإيجابي.
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