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 ملخص

 االجتماعيالسموك  لتحسيناىتقائي  برنامج إرشاد فعاليةالتعرف عمِ  ىدفت الدراسة إلى
 دارسمن م طالباً ( 41)هنحيث تكونت عينة الدراسة المكفوفين،  المراىقين لدى اإليجابي
طبلب، ( 7تجريبية عددىا ) مجموعة ؛إلى مجموعتين العينةٌذي  تم تقسيموقد  ،لممكفوفين

 االجتماعيمقياس السموك : الدراسة تواستخدم، طبلب( 7) ومجموعة ضابطة عددىا
 االجتماعي السموك لتحسين ؛اىتقائي إرشاديبرنامج ، والمكفوفين المراىقين لدى اإليجابي
توجد فروق عن: النتائج وأسفرت  (.الباحثون / إعداد) المكفوفين من المراىقين لدى اإليجابي

والمجموعة  ؛ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة شبو التجريبية
بعد تطبيق  أبعادهو ؛الضابطة في القياس البعدي عمى مقياس السموك االجتماعي اإليجابي

توجد فروق ذات داللة ، (1ٓٔٓعند مستوى داللة ) التجريبية شبوالبرنامج لصالح المجموعة 
والقياس  ،إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبمي

عند مستوى  لصالح القياس البعدي أبعادهو البعدي عمى مقياس السموك االجتماعي اإليجابي
د المجموعة رتب درجات أفرا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط(، 1ٓ٘ٓداللة )
في القياسين البعدي والتتبعى عمى درجات أبعاد مقياس السموك االجتماعي  يبيةالتجر 

 شٍرين .البرنامج  تطبيق بعد وذلك ؛اإليجابي والدرجة الكمية
 االنتقائي1 اإلرشاد- اإليجابي االجتماعي السموكالكمهات الهفتاحية:   
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Abstract 
The study aimed to identify  the relationship  between  Positive 

social behavior and family disintegration problems in a sample of 

blind adolescents. To verify the effectiveness of a selective counseling 

program in improving positive social behavior blind adolescents,. 

The main study sample consists of (100) students (male and female) 

in vision - disable schools with average age 16.6 years old   and (0.60) 

Standard deviation. The experimental group consists of ( 14 ) 

students of vision-disable institute, this sample was divided into two 

equal subgroups  an experimental group of (7) students and another 

control group of (7) students ,the study used Positive social behavior 

in blind adolescent scale . Family disintegration Scale. Selective 

counseling program to improve positive social behavior in blind 

adolescents (it was established by the researcher) 

Study results: 

There was a significant statistically passive correlation 

relationship between family disintegration (Divorce - khola - 

Separation - Abandonment) and positive social behavior in a sample 

of blind adolescents from disintegrated families at the level of 

significance (0.01).There were significant statistically differences 

between the mean rank scores of the experimental and control 

groups in post assessment of positive social behavior scale and its 

dimensions after conducting the program favoring the experimental 

group at the level of significance (0.01). There were significant 

statistically differences between the mean rank scores of the 

experimental group in pre and post assessment of positive social 

behavior scale and its dimensions favoring the post assessment at the 

level of significance (0.05). There are no significant statistically 

differences between the mean rank scores of the experimental group 

in post assessment and follow-up of positive social behavior scale and 

the total score after graduation (two months). 

Keywords: the positive social behavior, Blind , Selective Counseling, 

family disintegration. 
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 مقدمة: 

 االجتماعية الحياة عمِ بصهاتٍا وتترك جاىب كل هن التغيرات بو تعصف عالم في
 هن ليتهكن؛ حيوياً  أمًرا اإليجابي االجتماعي بسموكوو باإلنسان االىتمام يصبح والىفسية،
 .ىفسي لً ىهو أفضل وتحقيق الغريبة، القيم تدفق مواجية
 وهجاالت ،فيو هرغوباً  أو لآلخرين فائدة ذا يكون هاعند إيجابًيا االجتماعي السموك ويعد
 في وتأخذ ين،اآلخر هع العيش تسٍل السموكيات التي كلوتشمل  عديدة؛ السموكٌذا 

 .ورفاٌيتٍم سعادتٍم االعتبار
فيو، حيث تمثل االعاقة البصرية الترتيب  معاقين بصرًيا وجودهن  مجتمعيخمو  ديكا ال

 الثانى أحصائًيا بين مختمف أنواع اإلعاقات1
( ٓ٘( مميون شخص، منيم )ٖٕٓحيث يقدر عدد المصابين بيا عمى مستوى العالم ب) 

( مميون فى حالة اعاقة بصرية، وتقدر نسبة ٓٛٔمميون شخص فى حالة كف بصر كامل، )
%( من إجمالى عدد ٓٔالذين يعانون من اإلعاقة البصرية فى الوطن العربى بحوالى )

%( فى 1ٖٚٓ%( فى الريف، )1ٕٙٔت أخيرا تمثل )السكان، وفى مصر فإن نسبتيم كما قدر 
الحضر ولذا فإن الديموجرافيين يؤكدون فى ضوء تمك اإلحصاءات عمى اعتبار مصر من 
الدول التى تزيد فييا نسبة اإلعاقة البصرية مقارنة بالعديد من الدول األخرى المتقدمة 1 

World Health Organization,) 2011) 
 جوانب القوة لدى ىؤالء والتعرف عمى ،الجوانب اإليجابية لممكفوفينولذا ينبغي االىتمام ب

تسببيا ليم اإلعاقة، ومن ثم قدرة الوصول إلى  التياألفراد الستثمارىا لمواجية الصعوبات 
 السعادة دون إحساس بالنقص والعجز1

ذا كان و  جابي السموك إلى سموك إي متعدد الوسائل تغييرُ  اإلرشاد االنتقائي أىدافَ من ا 
الصورة العقمية السمبية لمذات إلى صورة  وتغييرُ  مشاعر إيجابية، المشاعر إلى فعال، وتغييرُ 

 (ٗ٘ ،ٕ٘ٓٓ، ابراىيم محمد)الخاطئة.  وتصحيح األفكار ،إيجابية
لدى المراىقين  يمكن أن يكون لو أثر فعال في تحسين السموك االجتماعي اإليجابي

 المكفوفين1 
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السموك  لتحسيناىتقائي  برنامج إرشاد فعالية عمى سعت ىذه الدراسة إلى التعرف لذا
 1 المكفوفين المراىقين لدى اإليجابي االجتماعي

ا ًٌ  مشكلة الدراسة: :ثان

 السموكيات عمى الحاجة إلى التدريبأمس  المفككة في المكفوفين من األسر نالمراىقيُ 
أم آجبًل  عاجبلّ  أنيم والسيما ؛اآلخرين االجتماعي اإليجابي مع لمتفاعل تؤىميم التياإليجابية 

المكفوفين  المراىقين تدريب أىمية تبدو ىنا ومن، الحياة ويخوضون ،مدارسيم يتركون سوف
 التفاعل عمى مجتمعيم، تساعدىم في لدمجيم تؤىميم التياإليجابية  السموكيات بعض عمى
  .ونجاح وفاعمية ،بكفاءة حوليم من مع

تأثير عن ( ٕٚٓٓ ،سعيد محمد؛ 8002 ،رضا إبراىيم)و دراسة كل من تضحأو ماوىذا 
، فقدان البصر في السموك االجتماعي لمفرد تأثيرًا سمبًيا في عمميات النمو السيكولوجي

كتفاء والشعور باال ، ةيلوفي اكتساب الميارات البلزمة لتحقيق االستقبل  ،والتفاعل االجتماعي
  الذاتي1

 ؛McClintock, 2017؛Siebert,2016 ؛Paez,2016) دراسةواكدت 
(Langenbacher,2016,   الخبلفات األسرية عمى لدى أبناء من  السمبى تأثيرال عمى

 المعاقين بصرًيا1األطفال  والديتكيف  المعاقين بصرًيا
 من التخمص من ليتمكنوا؛ غيرىم من أكثر مستمرة لبرامج إرشادية يحتاجون فيم لذا

 والتقدم الرقي عمى لتساعدىم ؛منيا بدالً  ةاإليجابيالسموكيات  وتنمية السمبية السموكيات
  1والعممي واالجتماعي النفسي ىمابمستو 

يستيدف  يىذا وقد أوضح بعض العمماء أن السموك االجتماعي اإليجابي ىو سموك أول
المال،  ويتضمن سموكيات مثل المشاركة، مواساة اآلخرين، التبرع بالسمع أو ،إفادة اآلخرين

 (Cario, et al.,2007,301)1التطوع والمساعدة الفعالة 
تتضمن  ، والتيويشير السموك االجتماعي اإليجابي إلى التفاعبلت اإليجابية مع اآلخرين

 (Jackson&Tisak,2001,3501والمواساة1 المساعدة والمشاركة والتعاون 
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يقوم عمى اختيار وانتقاء  وفي ضوء التدخبلت اإلرشادية السابقة تستخدم الدراسة مدخبلً 
 االنتقائياإلرشاد أال وىو  ؛المختمفة وتكامميا بعض الفنيات اإلرشادية من النظريات اإلرشادية

 فوفين1كمدخل لمتأكد من فعاليتو في تحسين السموك االجتماعي اإليجابي لدى المراىقين المك
تناولت آثار  التيوالدراسات  ،وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة االستطبلعية الحالية

السؤال مشكمة الدراسة في تحددت اإليجابي  التفكك األسري وعبلقتو بالسموك االجتماعي
 الرئيسي التالى:

في تحسين السموك االجتماعي اإليجابي لدى  انتقائيفاعمية برنامج إرشادي مدى ما 
 المراىقين المكفوفين من أسر مفككة؟

 ثالثاً: أهداف الدراسة:

  :تٍدف الدراسة الحالية إلِ
 لدى اإليجابي االجتماعيالسموك  تحسين فياىتقائي  برنامج إرشاد يةمعافالتحقق هن  -ٔ

 المكفوفين1 المراىقين
السموك  تحسينالتعرف عمِ هدى استهرارية البرىاهج بعد تطبيقً بفترة زهىية فِ  -ٕ

 اإليجابي1 االجتماعي
 رابًعا: أهمٌة الدراسة:

 :من خبللالدراسة  التعرف عمى أىميةتكمن 
 يمكن  التيالموضوعات  من بكل أشكالو يعد اإليجابي االجتماعي دراسة السموك نإ 1ٔ

وىو من الموضوعات  ،دلمفر االجتماعيةوالصحة النفسية دعم وتحقيق من خبلليا 
  الجديرة بالدراسة1

، ومقياس التفكك المراىقين المكفوفيناإليجابي لدى  االجتماعيالسموك تقديم مقياس  1ٕ
 البصرية1عاممين والميتمين بمجال اإلعاقة االسرى يساعد ال

 مى المراىقين المكفوفينع يمكن لؤلخصائيين والقائمين إرشادي انتقائي برنامجتقديم  1ٖ
بخبلف  -أيضا–فئات خاصة وكيفية استخدامو لمساعدة المراىقين المكفوفين و  تعممو،

 اإليجابي1 االجتماعيالسموك  عمى تحسين المكفوفين
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 الدراسة: محددات خامًسا:

 التالية:تحددت الدراسة بالحدود 
 عٌنة الدراسة:-7

هفككة  أسرهن ذوي فقدان البصر الكمي  عيىة هن الهراٌقين عمىأقتصَر تطبيق الدراسة 
( ، واىحراف 2..4ري بهتوسط عهر)قدهىخفض بهتوسط عهري  إيجابيسموك اجتهاعي  لدييم

 ذويهن هدارس حكوهية وخالية هن طالب بأنيا ( وتتهيز عيىة الدراسة 0.74هعياري )
معيد بطبلب المكفوفين هن  كميةهن عيىة  العينةالعقمية أو السهعية، يتم اختيار ٌذي  اإلعاقة

 .( سنةٛٔ: ٙٔمن ) الزهىيةتتراوح أعمارىم  الذينالنور لممكفوفين 
 أدوات الدراسة: -7

 الباحثون(  إعداد:)   .المكفوفين المراىقين اإليجابي لدى مقياس السموك االجتماعي( ٔ
 الباحثون( )إعداد:           .                              األسريالتفكك  هقياس( ٕ 
ين1المكفوف المراىقين لدى اإليجابي االجتماعي السموك حسينلتاىتقائي  برنامج إرشادي( 3
 الباحثون( )إعداد:                                                  
 .التجريبي المنيج:   منهج الدراسة -7

 : مصطلحات الدراسة:سادًسا
 :(Positive Social Behavior)اإلٌجابً  االجتماعً السلوك -7

 مفيد عمى نحو ما لشخصأو بناء اجتماعًيا  سموكينمط  أوفعل أو تصرف  أي بويقصد 
السموكية  األنماطجماعة ويصدق المفظ عمى مدى عريض من السموك يشمل  أوآخر، 

 (ٖٜٜٔ، كفافيالدين  عبلء ،دعبد الحمي)جابر 1 اليوميةالحياة في  تطرأ التيالبسيطة 
النفع  سموك يؤديو فرد أو جماعة بيدف تحقيق الفائدة أو :الباحثون إجرائًياوتعرفً 

وقد يتطور ىذا السموك حسب الموقف إلى إيثار  ،مكافأة خارجية لآلخرين دون انتظار
بل التضحية من أجل تحقيق ىذا النفع ليم إذا لزم  ،مصمحة اآلخرين عمى مصمحة الفرد ذاتو

مقياس السموك االجتماعي اإليجابي عمى التي يحصل عمييا عمى درجة إليو بال يشار، و األمر
، التسامح، االجتماعية المسئولية ،التعاون ،المشاركة ،اإليثار ،المساعدة: األبعاد التالية

 .المرونة، التفيم
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 :(Selective Counseling)االنتقائً  اإلرشاد -7

نظرية العـبلج النفسـي االنتقائي، والذي يعد شكل من أشكال اإلرشاد النفسي قائم عمى ٌو 
نظاًما يقوم عمى تحديد المبادئ واالسـتراتيجيات األساسية الفعالـة في العبلجات النفسية 

حاجات  وتالئمفعاليتيا في عـبلج المشكبلت  تثبت التي، خاصة تمك االستراتيجيات خرىاأل
 (858، 8040ون ،آخرسيد عبد العظيم و) .العميل
 ر النظري للدراسةاإلطا

 اإلٌجابً  االجتماعً السلوكالمحور األول: 

بالرغم من أىمية السموك االجتماعي اإليجابي لحياة اإلنسان وكونو ضمن أسس بناء و 
االىتمام هؤخرًا  ظير من الباحثين النفسيين، ولكن اً حضارتو، إال أنو لم يمق اىتمامًا كافي

سموكيات اجتماعية ايجابية مثل التعاطف، اإليثار، المساندة االجتماعية، بدراسة ارتقاء 
 وغيرىا من مظاىر السموك االجتماعي اإليجابي1 

 من الُمكتسب الوعي االجتماعي، االجتماعي اإليجابي بداية لمسموك الفرد اكتساب ويعد
لمشخصية1  السميم لمنموين أساس عاممين يشكبلن نيالمذ والطمأنينة، ألمنبا شعوره

(Jones, 2014,355) 
حيث إن السموك االجتماعي اإليجابي سموك يتعممو الفرد من خبللو اتجاىات إيجابًيا تجاه 

 &Harrison 2009,62 )الجماعة، تساعده عمى االنسجام بإيجابية مع الجماعة1
Harrison ؛(Anderson & Alvrez, 2010,123                           
 .(2007,12اإليجابي النفس عمم مظمة االجتماعي اإليجابي تحت السموكويندرج 

(Carr, 
اإليجابي،  االجتماعيتعريفات واضحة ومحددة لمسموك  يكاد ال يتفق عمماء النفس عمىو 
بنفس درجة مصطمح السموك  فضفاضاً  لم يشيد مصطمحاً  تاريخ عمم النفس إن حيث

 . االجتماعي اإليجابي
الغير،  إفادة تبغيدوافعً خيرية  تطوعي"سموك  أنو عمى (2، 8004زكريا ،)أمال وتعرفً 

 التعاوني)الهستوى  ثالثة هستويات في السموكخارجية، ويتهثل ٌذا  مكافأةوال يىتظر صاحبة 
  ي(.اإليثارالهستوى  –الهستوى الهساعد  –
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؛ جوغير الهو اإلنساني السموك بأنو( 8043، شاٌىدي هحهد،بيوميهحهد )من ويعرفً كل 
ر هن الطاقة قدوبذل  اإليجابية، اإلسيام والمشاركةالفرد والهجتهع هن خالل  دةلتحقيق سعا

 والفساد1 أشكال السمبيةالتىهوية وهحاربة كل  الصبلحية عمالاأل في
عن  دالفر بويقوم  الذي االجتماعي السموكذلك  إلىوكمٍا بدائل هن الهصطمحات تشير 

 شخصًيا1 عميو يعودون عائد د اآلخرين إفادةتحقيق ؛ بقصد ودافعيةرغبة 
ويطبق ذلك  اإليثارو المساعدةهثل  آخرهسهِ  اإليجابي االجتماعي السموك عمىويطمق 

ور د، وهىح الوقت لخدهة اإلحسانبالهال كىوع هن  كالمساىمة السموكياتهن لف االعمى 
، واالستجابة لطمب شخص دراستو صديق في مساعدةهفعول قىبمة، و إبطالالهسىين، و
عادةالطريق الصحيح،  إلىلتوجيًٍ   ٌا شخص ها.تأمين فقدبطاقة  وا 
 االجتماعي السموك: يكتسب فيوهكوىاتً تتضح  اإليجابي، االجتماعي السموك أىميةإن 
ىها  فيكبرى تتزايد هع األيام وليس  أىمية اإليجابي الهجتهع  فيهجتهعىا العربي فقط؛ وا 
أن البشر ال  اإلنساني الوجودحقائق  إحدى في، ويرجع ذلك ألسباب تتمخص عامة اإلنساني
  (ٗٔٔ ،ٕٔٓٓ ،وآخرونعمى  جمال، وأن التفاوت ٌو القاعدة. )نيتساوو
ىاك   وبعض هؤشرات الصحة  اإليجابي االجتماعي السموكارتباطية هوجبة بين  عبلقةٌو

 (.8004 زيان،شحاتً  ؛8002)رشاد عبد العزيز،  ت دراسة كل هنأكد كماالىفسية، 
 (Selective Counseling)االنتقائً  اإلرشاد: المحور الثانى

سيام  إضافةالىاضج الهرن الهىفتح لكل المتكامل االىتقائي ذلك األسموب  اإلرشاديهثل  وا 
والفىيات  ودمج األساليبيقوم باىتقاء  الذيالهتىاسق النظام ليكون  الىفسي اإلرشاد في جاد

 .النتائج أفضل اإلرشادية؛ لتحقيق
سحب  عمىواقعي، يعهل  إرشاديهدخل  بأنو( Frederick et al.,2008,481)عرفً 

 مواجية في فاعميتياتثبت  والتيالهختمفة، اإلرشادية العىاصر )الفىيات( هن الىظريات 
أفراد فعالة طوال الوقت هع إرشادية ال توجد ىظرية  بأنو االتجاه، ويفترض ٌذا المشكبلت

  .الفنياتهن  واستخدام العديد: ولٍذا يتم الجهع بين العديد هن الىظريات، المجموعة التجريبية
تىطمق هن  النفسي لئلرشادطريقة ىسقية شاهمة  بأنيا إيجاز  فيويصف الزاروس طريقتً 

ىتيجة  عادةً عاىون ي أفراد المجموعة التجريبيةأن  إلىيشير  الذيلٍا، و األساسيالفرض 
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هن  بمجموعةأن يتىاولٍا النفسي يجب عمِ الهرشد  والتيهعيىة،  مشكبلتهن  مجموعة
يعاىون  التي، وهع الهشكمة أفراد المجموعة التجريبيةبها يتىاسب هع  اإلرشادية الىظريات 

  حيث ترهز الحروف لمهٍام  BASIC- ID التاليةالحروف  فيوتتمخص الىظرية  منيا
ِ:  جيةوالعال دية اإلرشا  (،Affect) الوجدان (،Behavior) السموكٌو

(، العالقات  Cognition، الهعرفة )(Imagery) (، التخيلSensation)اإلحساس
 ، األدوية، والعقاقير، والىاحية البيولوجية(Interpersonal relationالشخصية)

(Drugs). (857، ٕ٘ٓٓ ابراىيم محمد) 
استعارة الفىيات هن ىظرية  عمىيقوم  إرشاديهدخل  بأنو( Gerald,2008,2وعرفً )

 .المسترشدلتمبية حاجات  مًعاهختمفة ودهجٍا  إرشادية
ذا  ،كل ىظرية في ءشي أفضلبأىً: يىتقِ  االتجاه ليذا ) Capuzzi,2000)ينظر  ٌو

وعناصر  ومصدر قوة وضعف كل نظرية،، معرفة دقيقة بالنظريات النفسي يتطمب من المرشد
تجاه عممي يرفض النظرة ٌو و ،وأفضل عمل إرشادي ىو الذي يؤثر نظرية فعال بناء
 .يةحاداألً 

ا ًٌ   المكفوفٌن إرشاد: ثان

رشاد العناية إن وتحضرىا،   ماألم تقدمليعتبر مؤشر  ت الخاصةاذوي االحتياج برعاية وا 
 اةظل التقدم العممي والتكنولوجي اليائل، وما يترتب عمى ىذا التقدم من تعقد الحي فيوخاصة 

كل دولة  فيذوي االحتياجات الخاصة  بمختمف جوانبيا المادية واالجتماعية، وال شك أن
ىذا  فيطرأت  التيثروتيا البشرية، ونظرًا لمتطورات والمستجدات  ميم في يمثمون قطاًعا

التوجو إلى ىذه  فياكتمال الرؤية  ساعدت عمى والتيالعممية والتطبيقية،  النواحي فيالميدان 
الفئات لتقديم أفضل رعاية صحية وتعميمية واجتماعية ونفسية، وليذا نشطت البحوث 

 .وتقديم البرامج اإلرشادية ليم خاصة، اىتمت بيم وبرعايتيم عامة التيوالدراسات 
مختمفة تعترضيم أثناء  مشكبلتٌىاك  ألنضرورًيا  أمًراالمعاقين  إرشاد إلى الحاجة إن

نسان غير عادى إوالمعاق بصرًيا  ،آلخر ن ىذه المشاكل تختمف من شخصإحيث  حياتيم،
بل تختمف فيو بحاجة  ،العاديحاجات الشخص  :مثل ،لو متطمبات واحتياجات غير عادية

عاقتو إاعده عمى تقبل وتوعيو سموكية تس ،خاص تربويواىتمام  ،إلى إرشاد نفسي خاص بو
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 بأهسنحن مالًيا ا وليس ىدرً  ،ليصبح عنصرًا فاعبًل وليس عالة عمى المجتمع بتكيف سميم
 (.87، 8040، الداىرى)صالح إليو1  الحاجة
  يمي:كبيرة تتمثل فيما  إىساىية أىدافالمكفوفين عمى  إرشاديقوم 
ل عن غيرىم من ال تقن لدييم قدرات وطاقات أ الإالمكفوفين رغم إعاقتيم البصرية  (ٔ

من  اولعل بعضيم لديو من المواىب والقدرات ما يفوق كثيرً  ،الطمبة المبصرين
  .المبصرين

  .قتصاديةالجتماعية واالصحية واالرعاية لمالحاجة  أمسالمكفوفين في  (ٕ
 نحو المكفوفين1 أو تغيير اتجاىات األسرة والمجتمع محاولة تعديل (ٖ

وقد يكون االرشاد االنتقائي من أفضل طرق االرشاد لممكفوفين حيث يمكن االنتقاء بحرية 
 لمفنيات المناسبة ليم1 

 وفروض الدراسة السابقة الدراسات
 سابقة:ال الدراساتاوالً: 

 ومنيا: تناولت ىذا الموضوع التيواألجنبية  الدراسات العربيةعرضت الباحثة  
 فاعمية إلى التعرف ( ىدفت الدراسة إلىٕٗٔٓ،زىيرعبدالحميد ، عميانمحمد ) دراسة

أشكال السموك االجتماعي اإليجابي، وقسمت عينة الدراسة  بعض تنمية في برنامج إرشادي
فاعمية برنامج  .التاسع الصف ( طالًبا منٔٚ (كل مجموعة عمى واشتممت إلى مجموعتين

يجابي لدى عينة من طبلب مرحمة التعميم إرشادي لتنمية بعض أشكال السموك االجتماعي اإل
بين متوسطات  إحصائية داللة ذات فروق وجود :وتوصمت نتائج الدراسة إلى ،األساسي

 والبعدي لممجموعة التجريبية في مقياس السموك االجتماعي اإليجابي القبمي درجات القياس
داللة إحصائية بين متوسطات درجات التطبيق  لصالح القياس البعدي، ووجود فروق ذات

البعدي لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مقياس السموك االجتماعي اإليجابي 
درجات لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

 اإليجابي1االجتماعي البعدي والتتبعي لممجموعة التجريبية في مقياس السموك  القياسين
 عمىيعهل  برنامج إرشاديتصهيم  إلى ىدفت الدراسة (8041،عبد العاطي )جمالدراسة 

ِ )التعاون  اإليجابي االجتماعي السموك أشكالتىهية بعض   –الهشاركة  – المساعدة –ٌو
 الذين االجتماعيةوبصفة خاصة طالب هعٍد الخدهة الجامعة  طالب  لدىالتفٍم (  –التطوع 
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تجاٌٍم  عمىذلك  تأثير مدى عمىوعهمًيا لمههارسة الهٍىية، والتعرف  اكاديمًياٌم إعداديتم 
هن طالب الفرقة الرابعة بالهعٍد  طالًبا( 30) ، وبمغت عيىة الدراسةاالجتماعيىحو العهل 

م ها بين ) االجتماعيةلمخدهة  العالي تضمنت ( سىة، و84-41بالقاٌرة، تراوحت أعهاٌر
الهشاركة  – المساعدة –)التعاون أبعادهو اإليجابي االجتماعي السموك: هقياس سةأدوات الدرا

االىتقائي  برنامج اإلرشاد، واالجتماعيىحو العهل  االتجاهالتفٍم (، وهقياس  –التطوع   –
 درجاتبين هتوسطا  إحصائيةفروق ذات داللة  وجود :وتوصمت نتائج الدراسة إلى، التكاممي
ه بعدوالبرنامج تطبيق  الهجهوعة التجريبية قبل أفراد لدى اإليجابي االجتماعي السموك

 ووجود، اإليجابي االجتماعي السموكهقياس  أبعادجهيع  عمىي، وذلك البعدلصالح التطبيق 
 أفراد لدى االجتماعيىحو العهل  االتجاه درجاتبين هتوسط  إحصائيةفروق ذات داللة 

 البعدي1ه لصالح التطبيق بعدومج البرناالهجهوعة التجريبية قبل تطبيق 
تىهية  في برنامج إرشادي فاعميةاختبار  إلىالدراسة  ىدفت (8045،أحهد سمطان) دراسة
ِ )التفٍم  اإليجابي االجتماعي السموك أشكالبعض   أثر(، وهعرفة المساواة -التسامح  –ٌو

ِ )الكذب  السموكية،تخفيف حدة بعض االضطرابات  عمى ذلك الىهو العدوان(  –السرقة  –ٌو
( تمهيذا وتمهيذة 30األساسي، وتكوىت عيىة الدراسة هن ) التعميملتالهيذ الحمقة األولِ هن 

هجهوعتين)  إلى، وتم تقسيهٍم االبتدائيوالسادس  الخامسهن تالهيذ الصفوف الرابع و
تضمنت و ( جمسة،81هن )البرنامج  ، وتكونمجموعة( لكل 45تجريبية وضابطة ()ن=

العدوان(، وهقياس –السرقة –لسموكيات )الكذب  السموكية: هقياس االضطرابات الدراسة أدوات
، وهقياس البرنامج اإلرشادي( المساواة-التسامح  –)التفٍم  اإليجابي االجتماعي السموك
 فيالهقترح البرنامج  فاعمية :وتوصمت نتائج الدراسة إلىجوداىف ٌاريس،  إعدادالذكاء 
الىهو الكفيف هن  عمى ذلكترتب  كماهحل الدراسة،  اإليجابي االجتماعي كالسمو  أشكالتىهية 

 هوضع الدراسة.   السموكيةحدة االضطرابات 
عمى مدى فعالية برنامج  التعرف ىدفت الدراسة إلى (Hall, et al 2016,دراسة )

( بالغين 6)من وتكونت العينة ، بصرًيا معاقينمعالجة لتحسين السموك اإليجابي لستة بالغين 
، تضمنت أدوات الدراسة: مقياس السموك اإليجابي، و(ٕٓ -47)من يتراوح أعمارىم 
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 :وتوصمت نتائج الدراسة إلى، بصرًيا لممعاقين البرنامج تدريبي لتحسين السموك اإليجابيو
   لتحسين السموك اإليجابي1 ؛برنامج معالجةالمدى فعالية تحقق 

تأثيرات  معرفة مدى التعرف عمى ىدفت الدراسة إلى (Hall,et al., 2017)دراسة 
يقدميا األقران عمى ميارات التفاعل االجتماعي لدى  التيالسموكيات اإليجابية  التدريب عمى

واستخدام  ،معاقين بصرًيا ثانويطالب ( ٗ) تكونت العينة من، والمكفوفينطبلب الثانوية 
وتوصمت  ،اإليجابية مقياس السموكيات ،ماعيميارات التفاعل االجت الدراسة األدوات: مقياس

يقدميا األقران عمى  التيتأثير التدريب عمى السموكيات اإليجابية  مدىتحقق  :النتائج إلى
 .ميارات التفاعل االجتماعي لدى طبلب الثانوية المكفوفين

أوضاع اكتساب وتعميم  ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى معرفة ((Longon,2017 دراسة
من  طبلب( ٛمن )وتكونت العينة  ،السموك اإليجابي لدى طبلب المدرسة العميا لدى المكفوفين

فروق  وجودوتوصمت النتائج إلى  ،السموك اإليجابي الدراسة: مقياس تواستخدم، المكفوفين
  اكتساب طبلب المدرسة العميا لدى المكفوفين السموك اإليجابي مدىعن  إحصائيةذات داللة 

  .مييمتعميم عو 
نموذج سموكي  التعرف عمى تطوير: الدراسة إلى ىدفت Gumple,2017 )) دراسة
وتكونت العينة من  ،بصرًيا لمهعاقيناإليجابي والكفاءة االجتماعية  عمى السموكلمتدريب 

 ،الدراسة األدوات: مقياس السموك اإليجابي استخدامو  بصرًيا، الهعاقين ( طالبًا منٕٓ)
النتائج إلى فاعمية البرنامج  وتوصمت ،البرنامج السموكي، مقياس الكفاءة االجتماعية

 إلىى دهها أ المكفوفين؛ لؤلفراداإليجابي والكفاءة االجتماعية  السموك لمتدريب عمى السموكي
 .العينة أفرادتحسن 

ب تدريب الطبل أثر التعرف عمى: ىدفت الدراسة إلى ((Debra,et al.,2018دراسة 
اإليجابية لزيادة وتسييل التفاعبلت  عمى مجموعة من السموكياتعاقين بصرًيا والالذاتويين 

( ٘) من وتكونت العينة ،من خبلل المواقف الجماعية المعاقين غير االجتماعية مع أقرانيم
 ،واستخدام الدراسة: مقياس السموك اإليجابي، بصرًيا معاقين ( طبلب من٘و)ذاتويين طبلب 
وتوصمت  ،ومقياس السموكيات اإليجابية ،الجماعية المواقفو التفاعبلت االجتماعية مقياس

عمى مجموعة من  المكفوفينو  الذاتويينتدريب الطبلب  عبلقة دالة بين وجود :النتائج إلى
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المعوقين من خبلل  غير السموكيات اإليجابية لزيادة وتسييل التفاعبلت االجتماعية مع أقرانيم
 عيةالمواقف الجما

 لسابقةخالصة وتعقٌب على دراسات ا

 تم عرضيا في ىذا المحور يتبين اآلتي: التيمن خبلل استعراض الدراسات السابقة 
 اىتمامو عمى تنمية بعض أشكال تنوعت أىداف ىذه الدراسات فالبعض منيا ركز  -ٔ

يرعبدالحهيد،عميانهحهد السموك االجتماعي االيجابي كدراسة ) عبد  جمال؛ 8041، وٌز
؛ Hall,et al., 2017؛Hall, et al 2016,؛8045؛ أحهد سمطان،8041،العاطي

Gumple,2017 ؛Debra,et al.,2018)،  اما( 2001ىدفت دراسة ،Brunelle) 
ىدفت ، والتعاطف والمسئولية االجتماعية أثر خدمة المجتمع المحمي عمى نمو إلى

ات السمبية داخل الفصول الحد من السموكي إلى)  et al James,  (2005,دراسة
بيومي،  شاىندة) سةراىدفت دأما ، وتوفير بيئة تعممية أمنة ودعم السموك اإليجابي

إلى  (ٕ٘ٓٓعبلم، رجاء )ىدفت دراسة ، واالجتماعية الميارات تنمية إلى (8002
 ىدفت دراسة(، والمساعدة، التعاون، التعاطف( بأبعادىاالمسئولية االجتماعية  تنمية

ىدفت و  ،اإليجابية والسموكيات الذات مفيوم تنمية إلى( ٕٚٓٓ، حسونوأمل )
أوضاع اكتساب وتعميم السموك  التعرف عمى معرفة( إلى (Longon,2017دراسة

 .اإليجابي لدى طبلب المدرسة العميا لدى المكفوفين
بالمعاقين اقتصر  فبعضٍا دراسات ىذا المحور بالنسبة لمعينات المستخدمة في وأما -ٕ

؛ Hall,et al., 2017 ؛Hall, et al 2016,) دراسةبصرًيا1
Longon,2017؛Gumple,2017   ؛Debra,et al.,2018 ) 

الدراسات مت وفيما يتعمق باألدوات المستخدمة في دراسات ىذا المحور، فقد استخد -ٖ
 وبعضيا استخدم كدراسة التربوية الفنية األنشطة استخدام عمى امج قائمنالسابقة بر 

كما كان لمبرامج التدريبية   Gumple,2017)  )كدراسة اإلرشادي المعرفي السموكي
 Hall,et ؛Hall, et al  2016,)؛أثر في تنمية السموك االجتماعي اإليجابي كدراسة 

al., 2017 ؛Longon,2017؛Gumple,2017   ؛Debra,et al.,2018 )
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وك االجتماعي اإليجابي أثناء ل المدرسة عمى السمما قبأطفال  سعت إلى تنمية أفكار
 التفاعل مع أقرانيم من المعاقين1
من دراسات خاصة بيذا المحور، مدى نجاح البرامج  ةويتضح من خبلل ما تم عرض

معرفة مدى لمحاواًلت السموك االجتماعي اإليجابي، وىذا يعطينا دعما  اإلرشادية في تحسين
في تحسين السموك االجتماعي اإليجابي لدى المراىقين المكفوفين من  االنتقائينجاح اإلرشاد 
 أسر مفككة1

ا: فروض الدراسة: ًٌ  ثان

المجموعة التجريبية  أفراد درجاتهتوسطي رتب  بين إحصائية داللة ذات فروق جدتو 1ٔ
 بعد اإليجابي االجتماعي السموك مقياس البعدي عمى القياس فيالضابطة  والمجموعة

 التجريبية1المجموعة  البرنامج لصالح تطبيق
 المجموعة التجريبية في أفراد درجاتهتوسطي رتب  بين إحصائية داللة ذات فروق جدتو  1ٕ

 القياس لصالح اإليجابي االجتماعي السموك مقياس البعدي عمى والقياسالقبمي  القياس
   .البعدي

المجموعة التجريبية  أفراد درجاتهتوسطي رتب  بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 1ٖ
 تطبيق بعد وذلك اإليجابي، االجتماعي السموك عمى مقياس والتبعيي البعد القياس في

 1بشٍرين البرنامج 
 اجراءات الدراسة :

 اوالً: منهج الدراسة:

   :اعتمدت الباحثون في ىذه الدراسة عمى 
 المنيج :  -ٕ

 التصميم التجريبي القياس القبمي والقياس التجريبي ذا المنيج شبو ةلباحثمت استخدا
ديد فاعمية البرنامج اإلرشادي حوذلك لت؛ حداىما تجريبية واألخرى ضابطةإ البعدي لمجموعتين

  اإليجابي1لتحسين السموك االجتماعي  االنتقائي
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ا ًٌ  : عٌنة الدراسة:ثان

 العينة اإلرشادية لمدراسة: -ٔ
 واأظير الذين، فينلمهكفو الثانويةهن الهرحمة  طالبةو طالباً ( 41)اختيار حيث تم   

وقد تم تقسيميم إلى مجموعتين عمى النحو  اإليجابي االجتماعي السموك في مستويىخفاض ا
 :التالي

 من أسر مفككة إناث(–( طالب هراٌقين هكفوفين )ذكور 7هن ) تتكون: تجريبيةمجموعة  -أ
 .البرنامج اإلرشاديتمقت  التيالهجهوعة  وىي

إناث( من أسر –طالب هراٌقين هكفوفين )ذكور ( 7) ضابطة: تتكون من مجموعة -ب
 .اإلرشاديالبرنامج  عمييالم يطبق  التيالهجهوعة  وىي مفككة

 :اإلرشاديةالعينة  مراحل اختيار
 :المرحمة األولى) أ (

والجيزة ونتج تم تطبيق مقياس السموك االجتماعي في خمسة مدارس بمحافظو القاىرة  
( حالة لعدم ٔٔ)استبعاد ( طالبًا وطالبة من المرحمة الثانوية، تم ٔٔٔعينة مكونة من ) عنيا

د الطبلب الذين ظير لدييم سموك اجتماعي إيجابي اجديتيم في استكمال المقياس، وتم استبع
( طالبًا وطالبة يعانون ٗٔ( طالبًا وطالبة، وبمغ عدد أفراد العينة )ٙٛوكان عددىم ) ،عالي

 من انخفاض السموك االجتماعي اإليجابي لدراسة العبلقات السيكومترية1
باستخدام ، وذلك اإليجابي االجتماعي السموكدرجة  فيتم تجاىس الهجهوعتين  قدو

 كما النتائجوق بين هجوعتين هستقمتين( كاىت )لحساب الفر  ”وتني–هان “اختبار  اإلحصاء
 " ”spssباستخدام برنامج  يمي
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 اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعػ سرت اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ِٚزٛعػ سرت اٌّغّٛػخ اٌعبثطخ  (1عذٚي )

 فٟ اٌم١بط اٌمجٍٟ ػٍٝ ِم١بط اٌغٍٛن االعزّبػٟ اإل٠غبثٟ
ِم١بط اٌغٍٛن 

االعزّبػٟ 

 اإل٠غبثٟ

 

 اٌزغش٠ج١خ اٌعبثطخ

إٌغجخ 

 Zاٌؾشعخ 

U 

 
Sig 

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ
 اٌؼذد

ِزٛعػ 

 اٌشرت

ِغّٛع 

 اٌشرت
 اٌؼذد

ِزٛعػ 

 اٌشرت

ِغّٛع 

 اٌشرت

 اٌّغبػذح

 
7 8.50 59.50 7 6.50 45.50 0.909 17.50 0.383 

غ١ش 

 داٌخ

 اإل٠ضبس

 
7 8.50 59.50 7 6.50 45.50 0.900 17.50 0.383 

غ١ش 

 داٌخ

 اٌزطٛع

 
7 7.79 54.50 7 7.21 50.50 0.226 22.50 0.805 

غ١ش 

 داٌخ

اٌزؼبْٚ 

 ٚاٌّشبسوخ
7 8.64 60.50 7 6.36 44.50 1.024 16.50 0.318 

غ١ش 

 داٌخ

اٌّغئ١ٌٛخ 

 االعزّبػ١خ
7 7.64 53.50 7 7.36 51.50 0.130 23.50 0.902 

غ١ش 

 داٌخ

 اٌزغبِؼ

 
7 7.93 55.50 7 7.07 49.50 0.388 21.50 0.710 

غ١ش 

 داٌخ

 اٌزفُٙ

 
7 8.43 59.00 7 6.57 46.00 0.840 18.00 0.456 

غ١ش 

 داٌخ

 اٌّشٚٔخ

 
7 7.64 53.50 7 7.36 51.50 0.129 23.50 0.902 

غ١ش 

 داٌخ

 0.318 16.00 1.088 44.00 6.29 7 61.00 8.71 7 اٌذسعخ اٌى١ٍخ
غ١ش 

 داٌخ

  U‘ 4= 0.01عند مستوى داللة    7=  2ن ،7=  1عند ن
  U‘   0.05عند مستوى داللة  7=  2ن ،7=  1عند ن 8= 

الجدولية u) هن قيهة) أكبرالصغرى الهحسوبة u) ( أن قيهة )4رقم ) لجدوليتضح هن  ا
إحصائية بين متوِسط رتب درجات المجموعة  داللةأنو يتضح أنو ال توجد فروق ذات  أي

 عمى درجات)مقياس القبميالضابطة ومتوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس 
( بمستوى داللة 16.00تساوي )” وتنيمان “السموك االجتماعي(، حيث كانت قيمة 

( وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بيَن 0.05( وىى أكبر من )0.318)
ُمتوِسط رتب درجات المجموعة الضابطة ومتوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في 

 عمى مقياس السموك االجتماعي وأبعاده  الثمانية 1 القبميالقياس 
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 :أدوات الدراسة :ثالثاً 

 ة لمدراسة:السيكو مترياألدوات  -ٔ
            :مقياس السموك االجتماعي اإليجابي -
 :المقياس إعداد مبررات )أ(

 أن إال أنواعيا اختبلف السموك االجتماعي اإليجابي عمى مقاييس تعدد من الرغم عمى
 :فيما يمي ،إلييا شارةاإل يمكن المقياس ىذا عدادإل الباحثون دفعت عدة مبررات ىناك

إن بعض المقاييس السابقة صممت لتناسب أعماًرا معينة في إطار ثقافي محدد وسياق  -ٔ 
 يستوجب األمر الذي، مختمفة أطر ظل في اياستخدام ثم ومن معين، ومكاني زماني
 .والمكان الزمان مع وتتواءمالسن والخصائص،  :هن حيث العينة لتناسب أداة إعداد

 أما، المعممين نظر وجية السموك االجتماعي اإليجابي من تقيس المقاييس بعض إن -ٕ
 المكفوفون1الهراٌقون  يدركيا كمايقيسٍا  الحاليالهقياس 

السموك االجتماعي  وليس ،اإليثار والتسامح فقط تقيس السابقة المقاييس بعض نإ -ٖ
ذا  اإليجابي  1قياسً ككل إلى الحاليالهقياس  ىما سعككل، ٌو
 خطوات إعداد المقياس: وفيما يمي

 تحديدىا يمكن التي النيائية صورتو إلى وصل حتى خطوات بعدة؛ المقياس إعداد مر لقد
 :كاآلتي

 اليدف من المقياس: -
الهراٌقين السموك االجتماعي اإليجابي لدى طبلب  ديد درجةحفقد صمم المقياس لت 

 1 وذلك الستخدامو في ىذه الدراسة ولئلسيام في تحقيق أىدافيا الوصفية، المكفوفين
 تحديد مفيوم السموك االجتماعي اإليجابي:

دون انتظار مكافأة  لآلخرينالنفع  أو ،سموك يؤديو فرد أو جماعة بيدف تحقيق الفائدة"
مصمحة اآلخرين عمى مصمحة الفرد  ىذا السموك حسب الموقف إلى إيثار وقد يتطور ،خارجية
بل التضحية من أجل تحقيق ىذا النفع ليم إذا لزم األمر، وتعبر عن درجة الطالب عمى  ؛ذاتو

 –المشاركة  –التطوع  –اإليثار –مقياس السموك االجتماعي اإليجابي لسموك )المساعدة 
 .المرونة( –التفيم  –التسامح  –االجتماعية المسئولية  –التعاون 
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 تحديد مصادر المقياس: - ٕ
 تم اشتقاق عبارات المقياس من المصادر التالية:

بعض الكتب والدراسات عمى  الباحثوناطمعت  حيث السيكولوجي، التراث عمى االطبلع -أ
الباحثون وتوصمت  والسموك االجتماعي اإليجابي، األسرة،موضوع  تناولت التيالسابقة 

 –التطوع  –اإليثار –)المساعدة  شيوًعا ىي: األكثر السموكيات االجتماعية اإليجابية إلى
 .المرونة( –التفيم  –التسامح  –المسئولية االجتماعية  –التعاون  –المشاركة 

 .المقياس ىذا أبعاد تحديد فيالباحثون  عمييات اعتمد األبعاد التي نفس وىي
لدى األطفال والمراىقين االطبلع عمى عدد من مقاييس السموك االجتماعي اإليجابي  -ب  

 ومنيا:والمعاقين 
 االجتماعي اإليجابي بالسموك بعض المقاييس الخاصة

 1(ٕ٘ٔٓ) إليام بربخإعداد/ 1لدى طمبة جامعة السموك االجتماعي اإليجابي مقياس 
 (1ٕ٘ٔٓأحمد سمطان )إعداد/  1السموك االجتماعي اإليجابي مقياس 
 (.8041) جمال لعاطىاعبد إعداد/  اإليجابي1السموك االجتماعي  مقياس 
 الخالديأحمد  إعداد/1السموك اإليجابي االجتماعي مقياس (ٕٕٓٔ). 
 إجرائًيا: المقياس أبعاد تعريف (ج)

النفع  سموك يؤديو فرد أو جماعة بيدف تحقيق الفائدة أو اإليجابي: االجتماعي السموك
وقد يتطور ىذا السموك حسب الموقف إلى إيثار  ،مكافأة خارجية لآلخرين دون انتظار

بل التضحية من أجل تحقيق ىذا النفع ليم إذا لزم  ،مصمحة اآلخرين عمى مصمحة الفرد ذاتو
عمى مقياس السموك االجتماعي اإليجابي عمى األبعاد التالية  ، وتعبر تنفيذ درجة الطالباألمر

 –التفيم  –التسامح  –المسئولية االجتماعية  -التعاون  –المشاركة  -اإليثار  –)المساعدة 
 .المرونة(

 األولوية الفرد فيو يعطي اآلخرين إلفادة مقصود سموك ىو :Helping)المساعدة )-ٔ
 بعد سموك الطالب عمى درجات بمجموع إجرائًيا تنفيذ ويعبر ،عنيم ودفع الضرر لرضاىم

 اإليجابي1المساعدة في مقياس السموك االجتماعي 
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 ةوقناع ىو فعل يقوم بو الفرد من تمقاء نفسو وتطوًعا برضاءٍ  :((Altruism اإليثار-ٕ
مقدًما فيو مصمحة اآلخرين عمى مصمحتو الشخصية بيدف تخفيف األم ىم وزيادة 

الخاص  البعدتنفيذ درجة الطالب عمى  وتعبر سعادتيم دون مقابل أو مكافأة ينتظرىا،
 اإليجابي1في مقياس السموك االجتماعي  اإليثار بسموك

يعبر  الذيهٍارة أو خبرة هعيىة، و عمىٌو الهجٍود القائم  :((volunteeringالتطوع -ٖ
 وتعبر ،بالضرورة مالي جزاءتوقع  وبدوناجتهاعي  واجب أداءعن رغبة واختيار بغرض 

في مقياس السموك االجتماعي  التطوع بسموكالخاص  البعدعمى  تنفيذ درجة الطالب
 اإليجابي1

دارة  ،تيسير إقامة عبلقات وثيقة وودية مع اآلخرين وىي :(Participation) المشاركة-ٗ وا 
ليصبح الشخص أكثر  ؛ساعد عمى االقتراب منيم والتقرب إلييميُ  التفاعل معيم عمى نحوٍ 

المشاركة في  بسموكالخاص  البعدعبارات لدييم1 وتعبر تنفيذ درجة الطالب عمى  قبوالً 
 مقياس السموك االجتماعي اإليجابي1

 اقتراح وتزكية احتياجاتيم وتمبية اآلخرين مساعدة يعني(Cooperation): التعاون-٘
، الجماعية األعمال في المشاركة وميارة المساعدة تقديم المتبادل، تضمنت التعاون
التعاون في مقياس السموك  بسموك الخاص البعدعبارات تنفيذ درجة الطالب عمى  وتعبر

 االجتماعي اإليجابي1
ت واجباً  داءبأ دالفرالتزام  ىو (:Social Responsibility)االجتماعية  المسئولية-ٙ

 وتعبر، أحد بوعن تىفيذ عهل لم يكمف  مسئوالً يفرضٍا الهجتهع ويجعل ىفسً  آراءو
المسئولية االجتماعية في مقياس السموك  بسموكالخاص  البعدتنفيذ درجة الطالب عمى 

 اإليجابي1االجتماعي 
احترام الناس لبعضيم البعض  : ىو السموك الذي يساعد عمى(Tolerance) التسامح-ٚ

أو  ،عن مدى االتفاق أو االختبلف معيم في المعتقدات وقبوليم بغض النظر ،كأشخاص
التسامح عمى  بسموك البعدعبارات أو أفكارىم وتعبر تنفيذ درجة الطالب عمى  ،سموكياتيم

  اإليجابي1مقياس السموك االجتماعي 
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سموك يشير إلى القدرة عمى الدخول إلى العالم اإلدراكي  (:Understanding) التفيم-ٛ
لمشخص اآلخر، والنظر إلى العالم بطريقة الشخص اآلخر نفسيا مع فصل المشاعر، 

إلى اإلطار  مروًرا باتخاذ موضعو ووصوالً  ،الطرف اآلخر بيذا اإلدراك عمى إشعارالقدرة و 
 البعدعبارات تنفيذ درجة الطالب عمى  وتعبر، يفكر بو ويسمك فيو ىذا الفرد العام الذي

  اإليجابي1التفيم في مقياس السموك االجتماعي  بسموك
في سموكو المفظي  بصورة هرىة التحكم عمى درة الفرقدىو  :(Resilience) الهروىة-1

اآلخرين وتعديمو بما يتناسب مع ما  مع في مواقف التفاعل االجتماعي واالنفعالي خاصةً 
درجة الطالب  لتحقيق أىداف الفرد، وتعبر تنفيذ ؛يطرأ عمى تمك المواقف من مستجدات

  1في مقياس السموك االجتماعي اإليجابي المرونةسموك  البعدعبارات  عمى
 :للمقٌاس األولٌة الصورة 

 المبلئمة1م تصنيفيا باستبعاد العبارات المتكررة وغير ثتجميع العبارات  1ٔ
 عبارة (78( من اإلجمالي شكمو في تكون حيث األولية صورتو في تم إعداد المقياس 1ٕ

السموك االجتماعي اإليجابي من وجية نظر الطبلب، تم تصنيفيا عمى  لقياس تصمح
( ٛ) ( عبارات لبعد اإليثار،2ت لبعد المساعدة، )( عبارآٔ) :وىي ،السابقةاألبعاد 

 الهسئولية( عبارات لبعد ٘( عبارات لبعد المشاركة والتعاون، )2ٔ) عبارات لبعد التطوع،
( عبارات لبعد 2( عبارات لبعد التفيم، )ٚ( عبارات لبعد التسامح، )ٛ) االجتماعية،
 المرونة1

 عمى بقاءاإل التحكيم نتائج من كان وقد المحكمين الستجابات بتحميلِ  الباحثون قامت 1ٖ
 التيمن المحكمين، مع تعديل العبارات  %( فأكثرٓٛحظيت بنسبة اتفاق ) التيالعبارات 

عادة صياغتيا، كما تم حذف العبارة  اتفق  التياتفق المحكمون عمى ضرورة تعديميا وا 
   .ارات المقياسمن عب ئٍاعمى ضرورة إلغاهحكم أكثر من 

 العباراتوأرقام  بعد كل عبارات وعدد السموك االجتماعي اإليجابي مقياس أبعاد تحديد 1ٗ
 .لممقياس قبل الىٍائية الصورة في عمييا والمتفق والمعدلة المستبعدة

 
 
 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                     .........          فاعلية برنامج إرشادي انتقائى

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 777 

- 

 

 للمقٌاسة السٌكومترٌالخصائص 
  الصدق اوالً:

 ( صدق المحكمين:    ٔ)
وضعت  التيالمقياس في صورتو األولية، ومن أجل أن تكون موافقة لمغرض  إعدادبعد  ( أ

الباحثون بعرضيا عمى مجموعة  قامتبطبيعة الدراسة،  وتكون أكثر ارتباًطا ،من أجمو
 ،من المحكمين، من ذوي الخبرة واالختصاص من أكاديميين وممارسين لمعممية التربوية

  .( محكمأٔوقد بمغ عدد المحكمين )
 آرائٍم إبداءوطمب منيم  ،قد أعدت الباحثون استمارة خاصة الستطبلع آراء المحكمينو   ( ب

 حول 
 .لمبعد الذي وضعت لقياسوالعبارة مدى انتماء  -ٕ .مدى وضوح عبارات المقياس - ٔ
  المقياس1يرونيا مناسبة لتطوير  عبارةأي  إضافة -ٗ .لقياس البعد العبارةمدى أىمية  -ٖ

وذلك  الدراسة،آرائيم، ومبلحظاتيم ومقترحاتيم عمى أداة  بإبداءولقد تفضل السادة المحكمون 
  التالي: عمى النحو
عبارة في  االجتماعية، إضافةعبارة في بعد المسئولية  إضافة ،بعد اإليثار عبارة في إضافة
 .بعدالمرونةفي  (1.)حذفت عبارة رقم  ،عبارة في بعد المرونة ، إضافةبعد التفيم
لحساب  Cooper)كوبر(  باستخدام معادلةتّم حساب معامل االتفاق )بين المحّكمين( ج( 

( عبارة نالت موافقة المحكمين باإلجماع بنسبة ٗٚأن )وقد تم التحقق من 1)نسبة االتفاق
 يا(1لذا سنقوم بحذف المرونة،( من بعد ٜٙ)وافق المحكمين عمى حذف عبارة %، بينما ٓٓٔ

 الصدق التمييزي:( ٕ)
تم أخذ الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد مقياس السموك اإليجابي محكًا لمحكم عمى صدق 

% من ٕٚوأخذ أعمى وأدني  ،مفرًداتو، فتم ترتيب الدرجات الكمية لكل بعد ترتيبًا تنازلًيا
السموك اإليجابي، وتمثل  المرتفعين في الطبلب (%ٕٚ)لتمثل مجموعة أعمى  ؛الدرجات

الدرجات الطبلب المنخفضين في السموك اإليجابي، وباستخدام  من (%ٕٚ)مجموعة أدني 
( في المقارنة بين المتوسطات لمعرفة معامبلت التمييز بين الطبلب المرتفعين T.Testاختبار)

          :التاليوالمنخفضين كما ىو موضح بالجدول 
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  ِزٛعطبد اٌّغّٛػخ اٌطشف١خٔزبئظ اخزجبس"د" ٌذساعخ اٌفشٚق ث١ٓ  (2عذٚي )

 )األسثبػٟ األػٍٝ، ٚاألسثبػٟ األدٔٝ( فٟ األثؼبد اٌفشػ١خ ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍغٍٛن اإل٠غبثٟ

 األدِٔٝغّٛػخ األسثبػٟ  ِغّٛػخ األسثبػٟ األػٍٝ أثؼبد اٌغٍٛن اإل٠غبثٟ 

 ل١ّخ

 د

ِغزٛٞ 

 اٌذالٌخ

 اٌّزٛعػ اٌؼذد  0.1.
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌّزٛعػ اٌؼذد

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 داٌخ 1202 4060 2.01 .0 30.2 4.05 24 اٌّغبػذح -1

 داٌخ 1103 403 2.02 05 201 3204 10 اإل٠ضبس -2

 داٌخ 001 503 2400 02 304 3500 22 اٌزطٛع -3

 داٌخ .00 06. 6304 .0 205 101. 24 اٌزؼبْٚ ٚاٌّشبسوخ -4

 داٌخ 003 300 2202 2. . .3 22 اٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ  -5

 داٌخ 1.02 406 2202 05 3 3402 10 اٌزغبِؼ -6

 داٌخ 1105 300 2604 .. 100 3506 26 اٌزفُٙ -2

 داٌخ 002 405 2.01 04 104 3.02 .2 اٌّشٚٔخ -.

بين ( 1ٓٔٓ)يتضح من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 
في جميع  األدنى األعمى ومتوسطات مجموعة األرباعي األرباعي مجموعة متوسطات

المكونات الفرعية والدرجة الكمية لمقياس السموك اإليجابي، مما يدل عمى الصدق التمييزي 
 لممقياس1

 1ٓٔٓ" الجدولية عند مستوى دالة )ت( وىي أكبر من "1ٕٕٔ" لمبعد األول = )ت" قيمة -ٔ
 عند إحصائية داللة ذات فروق ىناك أن أي( 1ٓٔٓ) مستوى عند دالة(، وىي 1ٓ٘ٓ/
 ومتوسطات (ٙٔ) وعددىم( من ذوي الدرجات المرتفعة% ٕٚ) متوسطات بين( 1ٓٔٓ)
( في مجموع اإلجابات عمى فقرات البعد ٙٔوعددىم )( ذو الدرجات المنخفضة% ٕٚ)

 األول1
( 1ٓٔٓ) عند إحصائية داللة ذات فروق ىناك أن أى( 1ٖٔٔ)" لمبعد الثاني = ت" قيمة -ٕ

% ٕٚ)ومتوسطات  (،ٙٔ)وعددىم  (من ذوي الدرجات المرتفعة% ٕٚ) متوسطات بين
 ( في مجموع اإلجابات عمى فقرات البعد الثاني1ٙٔ) وعددىم( ذو الدرجات المنخفضة
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( 1ٓٔٓ) عند إحصائية داللة ذات فروق ىناك أن أى( 1ٜٔ" لمبعد الثالث = )ت" قيمة -ٖ
% ٕٚ) ومتوسطات( ٙٔ) وعددىم ،(الدرجات المرتفعةمن ذوي % ٕٚ) متوسطات بين

 في مجموع اإلجابات عمى فقرات البعد الثالث1 (ٙٔ) وعددىم( ذو الدرجات المنخفضة
( 1ٓٔٓ) عند إحصائية داللة ذات فروق ىناك أن أى( 1ٜٛ" لمبعد الرابع = )ت" قيمة -ٖ

% ٕٚ) ومتوسطات (ٙٔ) وعددىم( من ذوي الدرجات المرتفعة% ٕٚ) متوسطات بين
 في مجموع اإلجابات عمى فقرات البعد الرابع1 (ٙٔ) وعددىم ،(ذو الدرجات المنخفضة

( 1ٓٔٓ) عند إحصائية داللة ذات فروق ىناك أن أى( 1ٖٜ" لمبعد الخامس = )ت" قيمة -ٗ
% ٕٚ) ومتوسطات (ٙٔ) وعددىم( من ذوي الدرجات المرتفعة% ٕٚ) متوسطات بين

 في مجموع اإلجابات عمى فقرات البعد الرابع1 (ٙٔ) وعددىم ،(ذو الدرجات المنخفضة
 عند إحصائية داللة ذات فروق ىناك أن أى( 1ٚٓٔ" لمبعد السادس = )ت" قيمة -٘

 ومتوسطات (ٙٔ) وعددىم( من ذوي الدرجات المرتفعة% ٕٚ) متوسطات بين( 1ٓٔٓ)
فقرات البعد في مجموع اإلجابات عمى  (ٙٔ) وعددىم ،(ذو الدرجات المنخفضة% ٕٚ)

 الرابع1
( 1ٓٔٓ) عند إحصائية داللة ذات فروق ىناك أن أى( 1٘ٔٔ" لمبعد السابع = )ت" قيمة -ٙ

% ٕٚ) ومتوسطات (ٙٔ) وعددىم( من ذوي الدرجات المرتفعة% ٕٚ) متوسطات بين
 في مجموع اإلجابات عمى فقرات البعد الرابع1 (ٙٔ) وعددىم ،(ذو الدرجات المنخفضة

( 1ٓٔٓ) عند إحصائية داللة ذات فروق ىناك أن أى( 1ٜٚالثامن = )" لمبعد ت" قيمة -ٚ
% ٕٚ) ومتوسطات (ٙٔ) وعددىم( من ذوي الدرجات المرتفعة% ٕٚ) متوسطات بين

 في مجموع اإلجابات عمى فقرات البعد الرابع1 (ٙٔ) وعددىم ،(ذو الدرجات المنخفضة
 عند إحصائية داللة ذات فروق ىناك أن أى( 1ٜٗٚٛ" لدرجة الكمية = )ت" قيمة -ٛ

 ومتوسطات (ٙٔ) وعددىم( من ذوي الدرجات المرتفعة% ٕٚ) متوسطات بين( 1ٓٔٓ)
في مجموع اإلجابات عمى كل فقرات  (ٙٔ) وعددىم ،(المنخفضة ذو الدرجات% ٕٚ)

 يطمئن مما مختمفة، فئات بين بوضوح التمييز يمكنو المقياس ىذا ثم فإن ومنالمقياس 
 القياس1 في استخدامو وعمى ،صدقو عمى
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ا ًٌ  : الثبات:ثان

 :( (Cronbach Alpha خكرو نباألفا معامبلت الثبات بطريقة  -ٔ
كرو ألفا " باستخدام معادلةتم حساب ثبات المقياس المتضمن ألبعاد السموك اإليجابي 

  "،خنبا
 التطوع( 1ٖٚ٘ٓ)اإليثار(، لبعد 1ٕٚٗٓ) المساعدة وبمغت قيمة معامل الثبات لبعد

 التسامح (،1ٜٚٔٓ) المسئولية االجتماعية(، 1ٚٛٔٓ) التعاون والمشاركة (،1ٚٙٓٓ)
ن جميع معامبلت الثبات دالة عند إحيث  (،1ٚٓٛٓمرونة ) ال(، 1ٜٚٓٓ) التفيم(، 1ٕٚٗٓ)

مقياس يتمتع بمعامبلت ثبات وصدق عالية ودالة فضبَل الأن (، الذي يؤكد 1ٓٔٓ) مستوي
 لداخمي، مما يدفع الستخدام المقياس وتطبيقو1عن تمتع المقياس باالتساق ا

 (: Split half methods) التجزئة النصفية -ٕ
براون" عن طريق -لحساب معامل االرتباط "سبيرمانلتجزئة النصفية تم استخدام طريقة ا

 (، معامل الثبات لبعد1ٚٙ٘ٓ) المساعدةالتجزئة النصفية، حيث بمغ معامل الثبات  لبعد 
التعاون (، معامل الثبات لبعد 1ٛٔٗٓ) التطوع(، معامل الثبات لبعد 1ٖٚٙٓ)اإليثار

(، معامل الثبات 1ٚٙٛٓ) المسئولية االجتماعية (، معامل الثبات لبعد1ٖٚٛٓ) والمشاركة
 المرونة(، معامل الثبات لبعد 1ٜٕٛٓ) التفيم(، معامل الثبات لبعد 1ٜٛٗٓ) التسامح لبعد
معامبلت ، معامبلت الثبات )تعتبر  1(1ٓٔٓمستوى )دالة عند  قيمة جميعياو  (،1ٚ٘ٗٓ)

 لمتطبيق( ثبات مرتفعة ومطمئنة
 Internal Consistencyاالتساق الداخلً طرٌقه: ثالثاً 

( طالًبا من ٗٔٔقامت الباحثون بتطبيق مقياس السموك اإليجابي عمى عينة حجميا )
درجات العبارات ودرجات البعد ، وتم حساب معامبلت االرتباط بين المدارس المكفوفينطبلب 

معامل الصدق الناتج، وكذلك بحساب  ال تؤثر في حتى ؛بعد حذف درجة العبارة من درجة البعد
معامبلت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكمية بعد حذف درجة البعد من الدرجة الكمية، 

 بالجدول التالي:         فكانت كماىي موضحة 
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 ِؼبِالد االسرجبغ ث١ٓ دسعبد ػجبساد اٌغٍٛن اإل٠غبثٟ ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ (3عذٚي )

 ٌألثؼبد وً ثؼذ ػٍٝ ؽذٖ
 اٌغٍٛن اإل٠غبثٟ

1-  

 اٌّغبػذح

2- 

 اإل٠ضبس
 اٌزطٛع -3

4- 

 اٌزؼبْٚ ٚاٌّشبسوخ

اٌّغئ١ٌٛخ  -5

 االعزّبػ١خ

6- 

 اٌزغبِؼ

2- 

 اٌزفُٙ

.- 

 اٌّشٚٔخ

سح
جب

ٌؼ
 ا
لُ

س
غ 
جب

سر
ال
 ا
ً
بِ

ِؼ
 

سح
جب

ٌؼ
 ا
لُ

س
غ 
جب

سر
ال
 ا
ً
بِ

ِؼ
 

سح
جب

ٌؼ
 ا
لُ

س
غ 
جب

سر
ال
 ا
ً
بِ

ِؼ
 

سح
جب

ٌؼ
 ا
لُ

س
غ 
جب

سر
ال
 ا
ً
بِ

ِؼ
 

سح
جب

ٌؼ
 ا
لُ

س
غ 
جب

سر
ال
 ا
ً
بِ

ِؼ
 

سح
جب

ٌؼ
 ا
لُ

س
غ 
جب

سر
ال
 ا
ً
بِ

ِؼ
 

سح
جب

ٌؼ
 ا
لُ

س
غ 
جب

سر
ال
 ا
ً
بِ

ِؼ
 

سح
جب

ٌؼ
 ا
لُ

س
غ 
جب

سر
ال
 ا
ً
بِ

ِؼ
 

1 .0660** 11 .0.2.** 10 .0562** 22 .0256** 45 .0600** 51 .0351** 50 .0..6** 62 .046.** 

2 .0252** 12 .0246** 2. .0.14** 2. .045.** 46 .02.3** 52 .0.25** 6. .03..** 
6. .025.** 

3 .062.** 13 .05.3** 21 .0556** 20 .022.** 42 .0226** 53 .0222** 61 .02.1** 

4 .0502** 14 .0654** 22 .035.** 3. .0445** 4. .0352** 54 .0434** 62 .0215** 2. .0523** 

5 .03.1** 15 .05..** 23 .020.** 31 .02.1** 40 .06.6** 55 .0.43** 63 .0601** 21 .040.** 

6 .0621** 16 .0363** 24 .0524** 32 .02..** 5. .0652** 56 .0325** 64 .0322** 22 .02..** 

2 .0511** 12 .0323** 25 .0456** 33 .0161 

 

52 .02.3** 65 .0224** 23 .0410** 

. .0522** 1. .0243** 26 .0.42** 34 .0250** 5. .0362** 66 .0..4** 24 .0462** 

0 .065.** 

  

35 .0141 

  

25 .023.** 

1. .05..** 36 .0622** 

 
 

32 .02.1* 

3. .035.** 

30 .022.** 

4. .0256** 

41 .0360** 

42 .0566** 

43 .044.** 

44 .02.5* 

الفرعية والدرجة الكمية لممقياس ككل بعد تم حساب معامبلت االرتباط بين درجات األبعاد 
 االرتباط(،  معامل 1ٕٗ٘ٓ) المساعدةلبعد   االرتباط، حيث بمغ معامل حذف درجة العبارة

التعاون لبعد  االرتباط(، معامل 1٘ٗ٘ٓ) التطوعلبعد  االرتباط (، معامل1ٕٖ٘ٓ)اإليثار لبعد
 االرتباط(، معامل 1ٖٚٚٓ) المسئولية االجتماعية لبعد االرتباط(، معامل 1ٚٓ٘ٓ) والمشاركة

 المرونةلبعد  االرتباط (، معامل1ٕٜٗٓ) التفيملبعد  االرتباط (، معامل1ٕٛٔٓ) التسامح لبعد
(ٓ1٘٘ٛ،) 

معامبلت االرتباط بين درجات األبعاد الثمانية لمقياس السموك اإليجابي، وكذلك معامبلت 
ة الكمية لممقياس ككل ىي معامبلت االرتباط مرتفعة ودالة االرتباط بين درجات األبعاد والدرج

 ، مما يؤكد صدق المقياس واتساق أبعاده1(1ٓٔٓ)إحصائًيا عند مستوي 
 1أبعاد المقياس الثمانية موزعة عمى عبارة( ٕٚوأصبح المقياس مكونًا من )
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 ( الصورة النيائية لممقياس:ٗ)
بدرجة مبلئمة من الصدق والثبات واالتساق باإلجراءات السابقة أصبح المقياس يتمتع 

الداخمي وبالتالي التأكد من صبلحيتو لبلستخدام في ىذه الدراسة مع أفراد عينتيا المستيدفة 
( ٕٚ) بشقييا الوصفي واإلرشادي ومن ثم شكمت الصورة النيائية لممقياس وعدد عباراتيا

( ٛ)، المساعدة لمبعد االول (ٓٔ)بواقع أبعاد الثمانيةعبارة، موزعة عمى أبعاد المقياس 
التعاون الرابع  لمبعد ( عباراتٙٔ) ،التطوع لمبعد الثالث ( عبارةٛ) ،اإليثار لمبعد الثانى عبارات

( ٛ) ،التسامح لمبعد( عبارات ٛ) ،المسئولية االجتماعية لمبعد الخامس عبارات (ٙ)،والمشاركة
 1المرونةلمبعد ( عبارات ٛ) ،التفيم لمبعد عبارات

أحد  أن يختار وعمى الطالب باتخمس من االستجا كل عبارةامام حدد الباحثون 
أبًدا( بحيث يكون التصحيح مقابل  -نادًرا -أحياًنا -غالًبا -)دائًماكالتالي  وىياالستجابات 
جابات أما إذا كانت العبارات سالبة فتعطى اال لمعبارات اإليجابية، (ٔ-ٕ-ٖ-ٗ-٘لمدرجات )

 الصغرى درجة ،( درجة3.0مقياس ىي )لم أعمى درجة العظمىن أب عمماً ، (٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ)
 (781) ىي

 لدى طالب المراهقٌن االنتقائً لتحسٌن السلوك االجتماعً اإلٌجابً البرنامج اإلرشادي
  .المكفوفٌن

  البرنامج:أهداف 

 االجتماعي السموك أشكالتىهية وتحسين  إلى عامبشكل البرنامج  ييدف العامة: األىداف
، االجتماعية المسئولية ،التعاون، المشاركة، التطوع ،اإليثار، المساعدةوىي:  اإليجابي،
 المكفوفين1طالب الهراٌقين  لدى المرونة، التفيم ،التسامح
 للبرنامج:الحاجة 

 التالية:خالل الىقاط  لمبرنامج منيهكن توضيح الحاجة 
م الخبرة الالزهة  فيإن الهراٌقين  1ٔ م تىقصٍم الهعرفة، ويعوٌز ٌذي الهرحمة هن عهٌر

  اإليجابي1 االجتماعي السموكلتحقيق 
لهجتهع  اإلرشاديةالخدهات  في الشديدسد الىقص  البرنامج عمىٌذا  وجوديساعد  1ٕ

)هن  األسريةهن فئة الهحروهين هن الرعاية  -أيًضا-، حيث هرحمة الهراٌقة العينة
 . مفككة(ال األسرذوات 
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 لدى اإليجابي االجتماعي السموكخطورة اىخفاض  السابقة الدراساتالعديد هن  أظيرت 1ٖ
 السموكتحقيق  عمى لمعهلاإلرشادية  الهراٌقين والحاجة تدعو لهزيد هن البراهج

  اإليجابي1 االجتماعي
  البرنامج: أهمٌة

 التيلتعميم المكفوفين السموكيات االجتماعية اإليجابية  إرشاديلبرنامج  توفير نموذجاً  1ٔ
 لذواتيم1تقديرىم  إعاقتيم وزيادة عمى تخطىتساعدىم 

مع اىتمامات وتطمعات عينة  تتبلءم تقديم خمفيو عممية لبعض الموضوعات اإلرشادي 1ٕ
داخل  اإليجابية عمى القيام بالسموكياتوذلك لمساعدتيم المكفوفين، من  الدراسة
 .يممجتمع

 والتي ،في الميارات االجتماعيةهحدودية يعانين من  المكفوفين بصريان المراىقين أ 1ٖ
 التأييدروح  عمى تبادلمع اآلخرين عدم القدرة  تتمثل في نقص في ميارات التواصل

والتسامح ونقص القدرة عمى الضبط  ،والمشاركة والتعاطفة والمساندة االجتماعي
 والهروىة.

  :البرنامجالفئة المستهدفة من 
م )المكفوفين هن طالب  عينة البرنامج عمىيطبق   في ا( عامً ٛٔ-.4تتراوح أعهاٌر

 هرحمة الهراٌقة.
  البرنامج:ٌقدمها  التًالخدمات  

تىهية السموك إلى هها أدى اإلرشادية الهجهوعة  أفراد لدىين اآلخرالتفاعل الجيد هع 
   الذات1الهسئولية ورفع الروح الهعىوية وحب  تحمللديٍم ، و االجتهاعِ االيجابِ

 :البرنامجتصمٌم  عندتم مراعاتها  التىاالعتبارات 

 .اإلنساني السموكالتعبير عن أىفسٍم وآرائٍم وهراعاة هروىة  فيالفرصة لمطالب  إتاحة 1ٔ
وتطبيق  تصهيم عند السابقةوالخبرات  اإلبصارهستويات كف  في الفرديةهراعاة الفروق  1ٕ

 البرنامج1 
 همل أو تشتت. لدييمتىويع الهواقف بالىسبة لمطالب حتِ ال يحدث  1ٖ
 التي األنشطةداخل الطالب هن خالل العديد هن  اإلعاقةكسر حاجز البرنامج يراعِ  1ٗ

 لقدراتيم1 المناسبةالتفاعل والحركة  عمىتعتهد 
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 البرنامج:محتوى 

تتيح  التيالهتىوعة،  اإلرشادية )االنتقائية(العديد هن الفىيات  البرنامج عمىاحتوى 
 عمى أفكارىم -أيًضا-والتعبير  االجتماعيو االنفعالي إحساسيملمطالب التعبير عن 

( جمسة .8) البرنامج عمىٌذا  يحتوي. تواجييم التي المشكبلتوتصوراتٍم عن هستقبمٍم و
 الجمساتدقيقة وتهت ( 0.زهن كل جمسة ) أسبوعًياجهاعية بواقع ثالث جمسات إرشادية 

  في1كمٍا 
ثشٔبِظ إسشبدٞ أزمبئٟ ٌزؾغ١ٓ اٌغٍٛن االعزّبػٟ اإل٠غبثٟ ٌذٞ ملخص جلسات  (4عذٚي )

 اٌّشا٘م١ٓ اٌّىفٛف١ٓ

 أ٘ذاف اٌغٍغخ ػٕٛاْ اٌغٍغخ اٌغٍغخ
 ف١ٕبد اٌغٍغخ

 
 اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ

1- 
ر١ّٙذ ٚرؼبسف 

 ٚرؼبلذ

أْ ٠زؼشف اٌجبؽضْٛ ٚاٌّشبسوْٛ ثؼعُٙ  10

اٌجؼط، ٠زؼشف أ٘ذاف اٌجشٔبِظ، ِٛاػ١ذ 

 اٌغٍغبد0

ِٓ األٌُفخ ٚاٌضمخ ٚاٌصذق  رى٠ٛٓ ٚخٍك عٛ 20

ٚاٌزأ١٠ذ اٌّزجبدي ث١ٓ أفشاد اٌّغّٛػخ ِٓ 

  .خالي إٌّبلشخ ف١ّب ث١ُٕٙ

اٌٛاعت -إٌّبلشخ -اٌّؾبظشح 

 إٌّض0ٌٟ

ػشض  الب توب

رمذ٠ّٟ ػٓ اٌجشٔبِظ 

 اإلسشبدٞ

ِط٠ٛخ رؾزٛٞ ػٍٝ  

ٌٍجشٔبِظ     رصٛسػبَ

 اإلسشبدٞ ٚػٓ أ٘ذاف0ٗ

 ٚص١مخ ششف -2

إفغبػ اٌّغبي أِبَ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ  10

 ٌٍزؼبسف، ٚوغش اٌغّٛد ث0ٕٓٙ١

اٌزؼش٠ف ثبٌجشٔبِظ، ٚاالرفبق ػٍٝ اٌّٛاػ١ذ  20

 ٚاألٚلبد إٌّبعجخ0

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

 األٔشطخ اٌؾشو١خ0  -
 

3- 

ِفَٙٛ اٌغٍٛن 

االعزّبػٟ 

اإل٠غبثٟ 

 ٚأ١ّ٘زٗ  

ص٠بدح شؼٛس أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ثبألٌفخ  10

 ٚاٌّؤدح ٚرشغ١ؼُٙ ػٍٝ ؽش٠خ إثذاء اٌشا0ٞ

أْ ٠زؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ  20

  .اٌغٍٛن االعزّبػٟ اإل٠غبثٟ ٚأثؼبدٖ اٌّخزٍفخ

 -اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ–اٌّؾبظشح 

 اٌزؼض٠ض0   -إٌّزعخ 

ٔششح إسشبد٠خ ػٓ 

اٌغٍٛن االعزّبع 

 اإل٠غبثٟ ٚأثؼبدٖ

وّج١ٛرش ِؾّٛي ٌغّبع 

ف١ذ٠ٛ ِغّٛع ػٓ 

اٌشخص االعزّبػٟ 

 اإل٠غبث0ٟ

4- 

أ١ّ٘خ اٌزؾىُ 

فٟ االٔذفبع 

ٚاٌزؼبًِ ِغ 

اٌّٛالف 

 اٌّض١شح0

أْ ٠زؼٍُ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ِٙبساد  10

ِٛاعٙخ اٌّٛالف اٌصؼجخ اٌعبغطخ، 

 ٠ّٚبسعٛ٘ب0 

أْ ٠ٛظؼ وً ِغزششذ ِٓ أفشاد اٌّغّٛػخ  20

اٌزغش٠ج١خ و١ف١خ اٌزؾىُ فٟ االٔذفبع فٟ 

 اٌّٛالف 

اٌؾٛاس  -اٌّؾبظشح 

  -إٌّزعخ  -ٚإٌّبلشخ

ف١ٕخ  -ٌؼت األدٚاس  -اٌزؼض٠ض

 اٌعجػ اٌزار0ٟ

اعزّبساد رم١١ُ 

 اٌغٍغبد0

5- 
ِفب١ُ٘ عٍٛو١خ 

 خطأ

0 أْ ٠زجٕٝ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ِؼزمذاد 1

 إ٠غبث١خ0 

0 أْ ٠زؼٍُ وً ػعٛ ِٓ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ 2

 عٍٛن إ٠غبثٟ ٚاؽذ0

 -اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ–اٌّؾبظشح 

ٌؼت  -اٌزؼض٠ض  -إٌّزعخ 

 اٌٛاعت إٌّض0ٌٟ  -األدٚاس
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 أ٘ذاف اٌغٍغخ ػٕٛاْ اٌغٍغخ اٌغٍغخ
 ف١ٕبد اٌغٍغخ

 
 اٌّغزخذِخاٌٛعبئً 

6- 

ِٙبساد 

االعزّبع اٌغ١ذ 

ٚاٌزٛاصً 

 األعشٞ

رذس٠ت أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ثّفَٙٛ  10

 االعزّبع اٌغ١ذ ٚٔزبئغ0ٗ

رجص١ش أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ثى١ف١خ  20

رؾغ١ٓ ِٙبساد رٛاصٍُٙ ِغ اثبَءُ٘ 

 ٚأخٛارُٙ ِٚغ صِالئ0ُٙ      

رؼذ٠ً أفىبس ِٚؼزمذاد أفشاد اٌّغّٛػخ  30

 اٌزغش٠ج١خ  ٔؾٛ اعزخذاَ  ِٙبساد االعزّبع 0

اٌؾٛاس  -اٌّؾبظشح 

  -إٌّزعخ  -ٚإٌّبلشخ

اٌٛاعت  -ٌؼت األدٚاس  -اٌزؼض٠ض

 إٌّض0ٌٟ

 

وّج١ٛرش ِؾّٛي ٌغّبع 

ثٛسث٠ٕٛذ ػٓ االرصبي 

 ِغ ا٢خش٠ٓ

2- 
رط٠ٛش ِفَٙٛ 

 اٌزاد

0 ٠زذسة أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ أعب١ٌت 1

 اٌصٛسح اٌى١ٍخ ٌٍفشد0اٌّؾبفظخ ػٍٝ 

 0 ر١ّٕخ اإلؽغبط ثبٌّغئ١ٌٛخ ٌذ2ُٙ٠

اٌؾٛاس  -اٌّؾبظشح 

ٌؼت  -اٌزؼض٠ض -ٚإٌّبلشخ

 اٌعجػ اٌزار0ٟ -األدٚاس

 

.- 
ربثغ رط٠ٛش 

 اٌزاد

 0 اٌزؼشف ػٍٝ أعب١ٌت رط٠ٛش اٌزاد10

رؾغ١ٓ  0 ِغبػذح أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػ2ٍٝ

 ِفَٙٛ اٌزاد ٌذ0ُٙ٠

اٌؾٛاس  -اٌّؾبظشح 

  -إٌّزعخ  -ٚإٌّبلشخ

ف١ٕخ  -ٌؼت األدٚاس  -اٌزؼض٠ض

 اٌعجػ اٌزار0ٟ

 لصص ِٓ ػٍٛ اٌزاد 

 ِب ألٌٛٗ ٌٕفغٟ -0

أْ ٠زذسة أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ  10

 رغٕت إٌبئؾ١ٓ ٚاٌّززِش0ٓ٠ 

أْ ٠زؼٍُ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اعزخذَ  20

 وٍّبد إ٠غبث١خ0

اٌؾٛاس  -اٌّؾبظشح 

  -اٌزؼض٠ض-إٌّزعخ  -ٚإٌّبلشخ

ف١ٕخ اٌعجػ  -ٌؼت األدٚاس

 اٌٛاعت إٌّض0ٌٟ -اٌزارٟ 

 

ثٛسث٠ٕٛذ ػٓ "رغٕت 

 إٌبئؾ١ٓ ٚاٌّززِش0ٓ٠

1.- 
ساعغ ل١ّه 

 ِٚجبدئه

0 ِغبػذح أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ رجٕٝ 2

 فىشح اٌزغ١١ش0

0 ِؼشفخ  أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ و١ف رؤصّش 3

 0القراراتاٌم١ُ ػٍٝ  صٕغ 

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

 اٌٛاعت إٌّض0ٌٟ -اٌزؼض٠ض-

ثٛسث٠ٕٛذ ػٓ اٌم١ُ 

 ٚاٌّجبدئ0

11- 

 رى٠ٛٓ اٌؼاللبد

 

 

 0 رشغ١غ سٚػ اٌؼًّ اٌزؼب1ٟٔٚ

 0 ر١ّٕخ اإلؽغبط ثب٢خش20ٓ٠

 ٚاٌزشو١ض ٚاالعزّبع  0 رط٠ٛشِٙبساد اإلٔصبد3

اٌؾٛاس  -اٌّؾبظشح 

  -إٌّزعخ  -ٚإٌّبلشخ

 ٌؼت األدٚاس0   -اٌزؼض٠ض

ف١ذ٠ٛ رغغ١ٍٟ)فٓ 

 اٌزؼبًِ ِغ إٌبط(

12- 

ِفَٙٛ 

اٌّغئ١ٌٛخ 

االعزّبػ١خ 

 ِٚظب٘ش٘ب 

 اٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ0 ٠ٛظؼ فىشرٗ ػٓ أْ 10

اٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ  أْ ٠ؼذد ِظب٘ش رذٟٔ 20

 اٌّشرجطخ ثٙب0 ٚاٌّفب١ُ٘ اٌخبغئخ

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

 -اٌزٛظ١ؼ  -رؼذ٠ً األفىبس -

 اٌؼصف اٌز0ٕٝ٘

 

13- 
اٌّغئ١ٌٛخ رغبٖ 

 اٌغّبػخ

فٟ رؾذ٠ذ  ِشبسوخ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ 10

 ِفَٙٛ اٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ0

اعزٕزبط األػعبء ٌّظب٘ش اٌّغئ١ٌٛخ  20

 االعزّبػ١خ0

األػّبي اٌزطٛػ١خ، اْ ٠غبػذ أفشاد اٌؼ١ٕخ فٟ  30

 ٚأػّبي إٌّضي ٌٍزخف١ف ػٓ اٌٛاٌذ0ٓ٠

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

اٌٛاعت   -اٌؼصف اٌزٕٟ٘  -

 إٌّضٌٟ 0

ثٛسث٠ٕٛذ ػٓ )أٔٛاع  

 اٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ(

ِط٠ٛخ )اٌّغئ١ٌٛخ 

 االعزّبػ١خ ( ،
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 أ٘ذاف اٌغٍغخ ػٕٛاْ اٌغٍغخ اٌغٍغخ
 ف١ٕبد اٌغٍغخ

 
 اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ

14- 
ص٠بدح اٌؼاللبد 

 األعش٠خ

أْ رىْٛ ػاللخ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ة  10

 ٚاٌذ٠ُٙ لبئّخ ػٍٝ اٌٛد ٚاالؽزشا0َ

أْ ٠مذس األػعبء اٌّغبػذح اٌزٟ ثزٌٙب إخٛرُٙ  20

 فٟ عج١ً ساؽزّٙب0 

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

ٌؼت   -اٌزؼض٠ض  - إٌّزعخ -

 -ف١ٕخ اٌعجػ اٌزارٟ  -األدٚاس

 اٌٛاعت إٌّضٌٟ 0

 

15- 

ِشاعؼخ ِب رُ 

اٌزذس٠ت ػ١ٍٗ 

فٟ اٌغٍغبد 

اٌغبثمخ 

 ٌٍجشٔبِظ

اعزفبدح أػعبء اٌّغّٛػخ  ػٍٝ ِذٜ اٌٛلٛف 10

اإلسشبد٠خ، ِٓ اٌجشٔبِظ اإلسشبدٞ ٚرٌه ِٓ 

 خالي ِٕبلشخ عّبػ١خ0

أْ ٠زُ ِٕبلشخ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ف١ّب  20

 رؼٍّٖٛ خالي اٌغٍغبد اٌغبثمخ0 

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

 اٌٛاعت إٌّضٌٟ -

ّٔٛرط اٌزم١١ُ اٌّشؽٍٟ 

 ٌٍغٍغبد

16- 
اٌم١بدح 

 ٚاٌزؾف١ض

 فُٙ ِؼب١٠ش شخص١خ اٌمبئذح0  10

اٌزٛاصً ٚاٌزؾمك ِٓ ٚعٙخ ٔظش أفشاد  20

 ِٛظٛع اٌم١بدح0اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ  ؽٛي 

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

ٌؼت  -اٌزؼض٠ض -إٌّزعخ  -

 اٌٛاعت إٌّض0ٌٟ  -األدٚاس

 

 ارخبر اٌمشاس -12

 ِغبػذح األػعبء ػٍٝ اٌؾذ٠ش ػٓ أٔفغُٙ  10

اٌزفش٠غ االٔفؼبٌٟ ٌألػعبء ١ٌزؼشفٛا ِغزٜٛ  20

 اٌضمخ ثأٔفغُٙ، ٚرؼض٠ض ِجذأ ارخبر اٌمشاس0

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  –اٌّؾبظشح 

 -اٌزٕف١ظ االٔفؼبٌٟ -اٌزخ١ً  -

 -اٌٛػٝ ٚاالعزجصبس ثبٌّشىٍخ 

 اٌعجػ اٌزار0ٟ 

 

1.- 

 اٌزغبِؼ

 

 

رشغ١غ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ  10

اٌزغبِؼ ٚاٌؾت وزم١ٕخ ػالع١خ ٌىض١ش ِٓ 

 اٌعغٛغ إٌفغ١خ0

رض٠ٚذ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ثجؼط  20

 اٌزٟ رغبػذُ٘ ػٍٝ اٌزغبِؼ0  اٌّٙبساد

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

   -اٌزخ١ً -اٌزٕف١ظ االٔفؼبٌٟ  -

األؽبد٠ش    -األٔشطخ اٌؾشو١خ

 اٌٛاعت إٌّض0ٌٟ -اٌزار١خ 

 

 اإل٠ضبس -10
 ػٍٝ أٔفغ0ُٙ  اٌزٛصً إٌٝ صفبد اٌّؤصش٠ٓ 10

 اعزٕزبط أشىبي اإل٠ضبس ٚعٍٛو١بد اإل٠ضبس0 20

ٚإٌّبلشخ اٌؾٛاس  -اٌّؾبظشح 

  -اٌزؼض٠ض –ػصف األفىبس   -

 اٌٛاعت إٌّض0ٌٟ

  -لصخ )اٌضّشاد اٌضالس(

 ف١ذ٠ٛ ػٓ اإل٠ضبس

2.- 

و١ف رعّٓ 

رؾم١ك اٌزغ١١ش 

 إٌبعؼ

 ٠زذسة األػعبء ػٍٝ رؾم١ك اٌزغ١١ش إٌبعؼ0 10

أْ ٠زؼٍُ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ  20

 ع١بعخ)و١ف رجشِظ ٔفغه؟(0

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

ٌؼت  -اٌزؼض٠ض -إٌّزعخ  -

 ف١ٕخ اٌعجػ اٌزار0ٟ -األدٚاس

 

21- 

رٛع١غ ِغبي 

اٌغٍٛن 

 اإل٠غبثٟ

0 أْ ٠زؼٍُ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ و١ف ٠طٛسٚا 1

 ِٙبساد اٌغٍٛن اإل٠غبث0ٟ 

0 ِّبسعخ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ و١ف١خ رغ١١ش 2

 عٍٛوٕب ٌألفع0ً

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

ٌؼت   -اٌزؼض٠ض  - إٌّزعخ -

 اٌٛاعت إٌّض0ٌٟ -األدٚاس

 

22- 
اوزشف ٔمبغ 

 لٛره

0 أْ ٠زؼٍُ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اوزشبف ٔمبغ 1

 اٌمٛح ٌذ0ُٙ٠

 ثفىشح )وٓ ِزفبئال(0 0 أْ ٠مزٕغ األػعبء2

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

  -ٌؼت األدٚاس   -اٌزؼض٠ض-

 اٌٛاعت إٌّضٌٟ

 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                     .........          فاعلية برنامج إرشادي انتقائى

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 777 

- 

 

 أ٘ذاف اٌغٍغخ اٌغٍغخػٕٛاْ  اٌغٍغخ
 ف١ٕبد اٌغٍغخ

 
 اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ

23- 

رصؾ١ؼ األفىبس  

اٌالػمال١ٔخ 

)ّٔٛرط 

A,B,C) 

0 أْ ٠زؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ 1

األعجبة اٌؾم١م١خ ٌٍطالق )االٔفصبي ثشىً 

 ػبَ(

0 أْ ٠زؼشف وً ػعٛ ِٓ أفشاد اٌّغّٛػخ 2

 (A,B,C 0اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ )ّٔٛرط 

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

اٌزؾ١ًٍ إٌّطمٟ ٌألفىبس   -

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌالػمال١ٔخ 

 االعزشخبء -إٌّزعخ -اٌزؼض٠ض  -

 

 غالق اٌٛاٌذ٠ٓ -24

0 أْ ٠ؼشف أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ أْ اٌطالق 1

 أفعً ؽً فٟ ثؼط اٌظشٚف0

0 أْ ٠ذسن أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ أُٔٙ ١ٌغٛا 2

 اٌغجت فٟ اٌطالق0  

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

 –اٌزٕف١ظ االٔفؼبٌٟ  -اٌزخ١ً  -

 -اٌٛػٟ ٚاالعزجصبس ثبٌّشىٍخ 

 -ف١ٕخ وشعٟ االػزشاف 

 اٌٛاعت إٌّض0ٌٟ 

لصخ) صٚاط اٌصؾبثٟ 

اٌغ١ًٍ ص٠ذ ثٓ ؽبسصخ  

ٚاٌغ١ذح ص٠ٕت ثٕذ 

 عؾش( 

25- 

اٌزؼبًِ ِٓ 

خالي ِٛالف 

 اٌؾ١بح

ِغبػذح أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ و١ف١خ  10

 اٌزصشف فٟ اٌّٛالف اٌؾ١بر١خ0

رؼض٠ض ِجذئٟ اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاٌّغئ١ٌٛخ  20

 االعزّبػ١خ ػٕذ األػعبء0  

اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ  -اٌّؾبظشح 

اٌٛػٟ  -اٌزٕف١ظ االٔفؼبٌٟ -

ؽً  –ٚاالعزجصبس ثبٌّشىٍخ 

 اٌٛاعت إٌّضٌٟاٌّشىالد  

 

26- 

اٌزم١١ُ اٌخزبِٟ 

ٌغٍغبد 

اٌجشٔبِظ 

 اإلسشبدٞ

اٌزغش٠ج١خ ِٙبسح اٌزم١١ُ  0 أْ ٠ىزغت أفشاد اٌؼ١ٕخ1

 اٌّٛظٛػ0ٟ

0 أْ ٠مبسْ أفشاد اٌؼ١ٕخ ث١ٓ اٌغٍٛن اإل٠غبثٟ 2

 ٚاٌغٍج0ٟ

 0 أْ ٠زؼٍُ اٌزؼج١ش ػٓ اٌّشبػش30

  

 ومناقشتها البحثنتائج 

"توجد فروق ذات داللة  عمى الثانيينص الفرض  :ومناقشتيا األول الفرض نتائج ٔ
إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 

بعد تطبيق البرنامج لصالح  أبعادهو القياس البعدي عمى مقياس السموك االجتماعي اإليجابي
 التجريبية" شبوالمجموعة 

(  Mann-Whitney   Test) "وتني -ناستخدام اختبار "ماة تم تلمتحقق من صح
لمتعرف عمى داللة الفروق بين مجموعتين بين عينتين أو مجموعتين مستقمتين، كانت 

 ( ٘) في الجدول النتائج موضح
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( اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعػ سرت اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ِٚزٛعػ سرت اٌّغّٛػخ اٌعبثطخ 5عذٚي )

 .١بط اٌغٍٛن االعزّبػٟ اإل٠غبثٟفٟ اٌم١بط اٌجؼذٞ ػٍٝ ِم

 
  U‘ ٗ= 1ٓٔٓداللة عند مستوى  ٚ=  ٕن ،ٚ=  ٔعند ن

  U‘ 1ٓ٘ٓعند مستوى داللة  ٚ=  ٕن ،ٚ=  ٔعند ن 8= 
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 ( ٘يتبين من جدول )
  الدرجة الكمية )مقياس السموك االجتماعي( يتضح أنو ُتوَجْد ُفُروق ذات دَّاَلَلة إحصائية

بينَّ ُمتوِسط رتب درجات المجموعة الضابطة ومتوسط رتب درجات المجموعة التجريبية 
مان “قيمة  عمى درجات )مقياس السموك االجتماعي(، حيث كانت القبميفي القياس 

وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة  (1ٓٓٔٓ)بمستوى داللة( 1ٓٓٓ) تساوي” وتني
بيَن ُمتوِسط رتب درجات المجموعة الضابطة  (1ٓٔٓ)إحصائية عند مستوى داللة 

ومتوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي عمى مقياس السموك 
 التجريبية1 شبواالجتماعي وأبعاده الثمانية لصالح المجموعة 

 الثاني:نتائج الفرض  تفسير
حيث توجد فروق بين الطبلب  االنتقائيىذه النتيجة لفعالية البرنامج اإلرشادي  تشير

الضابطة لم  المجموعةحيث إن  الذين تدربوا عمى البرنامج والذين لم يتم تدريبيم عميو،
 التيالمجموعة التجريبية تكون  دهن الهتوقع أن ىتائجٍا تكا وبالتالي، إرشادًياتتدخل هعٍا 

ممحوظًا في السموك االجتماعي اإليجابي؛ لذا يمكن إرجاع ىذا  ارتفاعً إتعرضت لمبرنامج حققت 
 االرتفاع إلى فعالية البرنامج في تحسين السموك االجتماعي اإليجابي1                            

ن المتعممين من المكفوفين أ (8002 بيومي، شاىندة) تتماشى نتائج الدراسة مع ما أكدتو
وظير ذلك في  ،أكثر إيجابية في مفيوميم لذواتيم الجسمية والشخصية واألسرية واالجتماعية

 أفضل1والرغبة في الحصول عمى مراكز عنيا السموك اإليجابي نحو ذواتيم ورضاىم 
( من أن اإلرشاد االنتقائي طريقة ٜٕٔ ،ٖٕٓٓ،عبلء الدين الكفافي)كما تتفق مع ذكره 

 التيوىم يفعمون ذلك لمنتائج اإليجابية ، إلييا تجذب كثير من المرشدين التيليا جاذبيتيا 
و في ما ىإلى شعور المرشد بالحرية واالنفتاح عمى كل  إضافة ،يحققوىا من وراء تطبيقيا

 في إحدى الطرق1    وشعوره بأنو ال يحرم نفسو من أية ميزة تكون موجودة  ،الميدان
في عدد من الدراسات السابقة لدى  يتوعماوفعالية البرنامج اإلرشاد االنتقائي قد ثبت ف

 المثال: عمى سبيلعينات من المراىقين 
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فعالية اإلرشاد  إلى (ٕٛٓٓشند،سميرة ، ٕ٘ٓٓالسيد،ىالة )فقد أشارت نتائج دراسة  
 مكونات اإليجابية لدى عينة من المراىقينتنمية  السمبياالنتقائي في تحسين تقدير الذات 
 الثانوية1لدى الطبلب الموىوبين بالمرحمة 

( إلى فعالية برنامج إرشاد انتقائي في خفض ٜٕٓٓالشيرى،عبداهلل )كما توصمت دراسة  
العنف نحو  –العنف نحو اآلخرين  –مستوى سموك العنف وأبعاده )العنف نحو الذات 

 الممتمكات( لدى عينة من المراىقين، وأوصت الدراسة باالىتمام بتطبيق البرامج اإلرشادية
االنتقائية والتوسع في استخداميا بشكل جماعي في المرحمة الثانوية بمستوياتيا الثبلثة، 

مراىقين واالىتمام ببناء وتصميم برامج إرشادية انتقائية أسرية وتوظيف البرامج اإلرشادية لم
 لتكون بمناسبة التدريب النفسي المنظم لتنمية المياقة النفسية 1                                                              

اىتمت بدراسة البرامج  التيتتفق نتائج ىذا الفرض مع نتائج الدراسات السابقة   
الطمبة بمختمف مستوياتيم  االجتماعي لدىالسموك  إلى تنميةتيدف  اإلرشادية التي

 التعميمية1 
( فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكي لتنمية ٕٕٔٓالخالدي،أحمد )أثبتت دراسة 

اإليثار( لدى مجموعة من طبلب -التعاطف -السموك االجتماعي اإليجابي بأبعاده )المساعدة 
  .المرحمة المتوسطة

إلى فعالية برنامج  (ٕٕٔٓصود ،ر عبد المقعبي؛ ٕٗٔٓالنواجحة،  زىير، محمد محمد)
فعالية برنامج تدريبي و  ،مقترح لتنمية بعض أشكال السموك االجتماعي اإليجابي لطفل الروضة

الوجداني في تنمية بعض جوانب السموك اإليجابي لدى عينة من المتفوقين  عمى الذكاءقائم 
 دراسًيا بالمرحمة الثانوية1 

مع نتائج دراسات سابقة عربية وأجنبية  لتفقتالدراسة الحالية  إن نتائجويمكن القول 
البرامج اإلرشادية في تحسين السموك االجتماعي  أكدت فاعمية البرامج التربوية النفسية أو

  اإليجابي1
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 الثالث: الفرضنتائج -ٖ
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات ) أنو عمى الثالث ينص الفرض

أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى مقياس السموك االجتماعي 
 1(لصالح القياس البعدي أبعادهو اإليجابي

ولمتحقق مِّْن صحة ىذا الفرض قامت الباحثون  بتطبيق مقياس السموك االجتماعي 
رشادي وبعد تطبيقو مباشرة، اإليجابي عمى أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج اإل 

 Wilcoxon   Signed Ranks")" ويمكوكسونباستخدام اختبارثم قامت الباحثون  
Test،)  وذلك لحساب داللٍة الفروق بيَن ُمتوِسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في

القياسين القبمي والبعدي عمى درجات أبعاد مقياس السموك االجتماعي اإليجابي والدرجة 
 ( نتائج ىذا اإلجراء1ٙويوضح جدول ) الكمية، وذلك لصالح القياس البعدي،

زِٛعػ سرت دسعبد أفشاد اٌّغّٛػخ اخزجبس " ٠ٍٚىٛوغْٛ "ٌذ (6عذٚي ) ُِ  َٓ الٌخ اٌفشٚق ث١

اٌزغش٠ج١خ فٟ اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ػٍٝ دسعبد أثؼبد ِم١بط اٌغٍٛن االعزّبػٟ اإل٠غبثٟ 

 ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ، ٚرٌه ٌصبٌؼ اٌم١بط اٌجؼذ0ٞ
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 يتضح:( ٙ)وبالنظر إلى الجدول 
  الكمية( يتضح أنو ُتوَجْد ُفُروق ذات دَّاَلَلة إحصائية بينَّ ُمتوِسط رتب درجات  )الدرجة

درجات المجموع الكمى  أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى
لمقياس السموك االجتماعي وذلك لصالح القياس البعدي، حيث كانت مستوى داللة 

فروق ذات داللة إحصائية  عمى وجودوىذا يدل (، 1ٓ٘ٓ)من أصغر  وىي (،1ٓٔٛٓ)
 البعدي1وذلك لصالح القياس 
 :الثالثتفسير نتائج الفرض 

االشتراك في البرنامج  أن أفراد المجموعة التجريبية قد استفادوا منتشير  ىذه النتائج
 لدييم1السموك االجتماعي اإليجابي  إلى تحسين، األمر الذي يؤدى اإلرشادي

االجتماعي لتحسين السموك  برنامجياالباحثون اإلرشاد االنتقائي في  استخدام رجعُ ي
 إلى ما يمي: اإليجابي

ن اإلرشاد االنتقائي يستيدف إلى تكامل شخصية إلى أ (Gaie,2007,67أشار)حيث  
إلى مرونتو مما  ضافةالفرد من خبلل التعرف عمى جميع جوانبيا الداخمية والخارجية، باإل

    المعقدة1يساعد في تغيير السموك اإلنساني الناتج عن التفاعبلت اإلنسانية 
هو ( 8047، مصطفىيمان إ) (ٕٔٙ، ٖٕٓٓكفافِ، الدينذكري )عالء  هع ذلك يتفق كما

 لمىتائج ذلك يفعمَو ٌَن ،المرشدين هولكثير  اـجاذبيتٍ لٍا طريقة االىتقائي اإلرشاد أو
 عمِ َاالىفتاح بالحرية الهرشد شعَر إلِ إضافة ،تطبيقٍا راءَ هو يحققٌَا التي اإليجابية

 إحدُ في هَجَدة كونت هيزة أية هو ىفسً رنـيح ال بأىً َشعَري الهيداو في ٌَ ها كل
                                  الطرق1
يفسر نجاح البرنامج وفعاليتو في تحسين السموك االجتماعي اإليجابي إلى اعتماد  

 اإلرشاد وفنيات ،البرنامج عمى فنيات اإلرشاد االنتقائي المتضمنة فنيات اإلرشاد السموكي
، المناقشات، الواجبات المنزلية، رمنيا: التعزيز، النمذجة، لعب الدو و  ،االنفعالي العقبلني

     1الحواراالسترخاء، 
 ادـاإلرش أو وـ( ه..4، 8003)صالح الخطيب،ً ـإلي ذٌب ها هع الرؤية ٌذي تتفق كما

 اعرٌنـهش وـع ًـفييعبرون  بهكاو يزَدٌن ألىً ،لمهراٌقيو خاص لبشك هىاسب الجهاعي
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 ىفس يشاركونيم أقراىٍن هو غيرٌن أو َيعرفَو ،ذَاتٍن َاستكشاف ،الهتصارعة
  االٌتهاهات.

تكامل الفتيات اإلرشادية وتوظيفيا في تحقيق أىداف البرنامج تبين مما سبق أن 
بمثابة االحتواء اإلرشادي لمتباين بين أعضاء المجموعة اإلرشادية، ولتعدد أشكال  ،اإلرشادي

اإلرشادي يتيح الفرصة  أن ىذا االتجاه لدى المراىقين، كماالسموك االجتماعي اإليجابي 
 .مجال اإلرشاد النفسي إسيام جاد وفعال فيلبلستفادة من كل 

اإليجابي لدى أفراد  مستوى السموك االجتماعي زيادةإنو من الطبيعي يتضح مما سبق و 
اإليجابي مقارنة  في المجموع الكمي وفي أبعاد السموك االجتماعيالرشادية المجموعة ا

لم تتعرض ليذه  التيبمستوى السموك االجتماعي اإليجابي لدى أفراد المجموعة الضابطة 
  اإلرشادية1التدخبلت والمعالجات 

 :الرابعالفرض نتائج -ٗ
:" ال ُتوَجْد فروٌق ذات داللٍة إحصائية بيَن ُمتوِسط رتب درجات أنو َوَينُُّص ىذا الفرض عمى

والتتبعى عمى درجات أبعاد مقياس السموك  أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي
 "1 شٍرينوذلك بعد تطبيق البرنامج  ،يجابي والدرجة الكميةاالجتماعي اإل

ولمتحقق مِّْن صحة ىذا الفرض قامت الباحثون  بتطبيق مقياس السموك االجتماعي 
اإليجابي عمى أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعد تطبيقو مباشرة، 

                               ويمكوكسون" لداللة الفروق لعينتين مرتبطتين1 " باستخدام اختبارثم قامت الباحثون  
وذلك لحساب داللٍة الفروق بيَن ُمتوِسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في 

 أبعاد مقياس السموك االجتماعي والدرجة الكمية، عمى درجاتالقياسين البعدي والتتبعى 
 إلجراء: نتائج ىذا ا (ٚ)ويوضح جدول 
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زِٛعػ سرت دسعبد أفشاد اٌّغّٛػخ  (2عذٚي ) ُِ  َٓ اخزجبس " ٠ٍٚىٛوغْٛ "ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١

اٌزغش٠ج١خ فٟ اٌم١بع١ٓ اٌجؼذٞ ٚاٌززجؼٝ ػٍٝ دسعبد أثؼبد ِم١بط اٌغٍٛن االعزّبػٟ اإل٠غبثٟ 

 ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ0

 
الدرجة الكمية يتضح أنو ال ُتوَجْد ُفُروق ذات دَّاَلَلة إحصائية بينَّ ُمتوِسط رتب درجات أفراد 
المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعى عمى درجات مقياس السموك االجتماعي، 

وىذا يدل عمى عدم وجود ، (1ٓ٘ٓ) من أكبر وىي ،(1ٕٓٚٓحيث كانت مستوى داللة )
 اللة إحصائية1فروق ذات د

 :الرابعتفسير نتائج الفرض 
  من  ثراء البرنامج اإلرشاديإكان ليا دور في  التيالقيم الموجية بعامل د البرنامج زولقد

التصاليما المباشر بكل ؛ والتسامح حيت تناولت الباحثون  قيمة الصبر ،حيث الفاعمية
عن  ، كذلك التعبير ،والتسامح مًعا فالتواصل اإليجابي مع اآلخرين يحتاج إلى الصبر، العوامل
الصبر من ناحية ضبط المشاعر وتفيم المواقف، وتحتاج إلى  االندفاعات يحتاج إلى المشاعر

 انفعاالتو1 عمى ضبطأصبح أقدر  ؛ألن الفرد إذا أم تمك قيمة التسامح؛ قدر من التسامح
 م التسرع في إصدار كما أن التخطيط الجيد ووضع األىداف يحتاج إلى الصبر والتأني وعد

تم الحديث عن قيمتي الصبر  وبالتالي، اإلحباط عند أول عائق يواجو الفرد ، أواألحكام
وفوائد كل منيما في الدنيا واآلخرة، تبع ذلك التدريب العممي متمثبًل في التدريب  والتسامح
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شبو  المجموعة أعضاء مارسيا التيالذاتي كنشاط "تأمل المغفرة" والواجبات البيتية 
كانت عبارة عن تطبيق عممي في المواقف الحياتية، وفي نياية البرنامج تم  والتي ،التجريبية

توضيح ما لمعبادات من أىمية بالغة في إكساب الفرد مرونة األنا، بالتركيز عمى عبادة 
 الصبلة كنموذج لذلك1

 شعارىم  واحترامالمراىقين بتقبل  مع واالجتماعي والتعامل االحتواء النفسي وكذلك وثقة وا 
ساىم في تحقق األمن النفسي لممراىق، واىتمام وتقدير يُ  ،وأنيم موضع التفاف ،بالعطف

  1تحدث لو التيويجعمو أكثر قدرة في تخفيف معاناة التغيرات النمائية 
  حيث يتيح ليم تبادل  ،اىتمام الباحثون بتنمية لغة الحوار والمناقشة الفعالةوكذلك كان

  وأفكار1ات والتعبير عما يجول بخاطرىم من مشاعر المعموم
 : توصٌات الدراسة ومقترحاتهالًثاثا
 توصٌات الدراسة: -7

 التوصيات التالية: تقدم الباحثون في ضوء ما أسفرت عنة الدراسة من نتائج؛ 
 1ضرورة زيادة عدد الدراسات حول التفكك األسري لدى عينات مختمفة 
  مع تفعيل دور ىذه األنشطة  ةالمكفوفين في كافة األنشطة المجتمعيالعمل عمى مشاركة

يقبل المكفوفين عمى المشاركة فييا، مما قد يساعدىم عمى اكتساب قيم المشاركة  حتى
 قد يتعرض ليا الشباب1 التيواالنتماء لمجماعة، وقد يقمل ذلك من مشاعر اإلحباط المتكررة 

 البحوث المقترحة: -7

 الجتماعي اإليجابي في عبلقتو ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية دراسة السموك ا
 لم تدرس1 التي
 لتحسين السموك االجتماعي اإليجابي لدى  ؛تصميم المزيد من البرامج اإلرشادية والعبلجية

 إرشادية مختمفة1 وباستخدام مدارسعينات مختمفة، 
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  المراجع
 االجتماعي السموك تنمية في السموكي المعرفي لإلرشادبرنامج  فاعمية .(2102الخالدي ) أحمد

 ،التربية كمية، دكتوراه رسالة، التربية كمية المتوسطة المرحمة طالب من عينة لدى اإليجابي
 .شمس جامعة عين

عمى تعديل بعض  أثرهو اإليجابي االجتماعي السموكلتنمية  برنامج إرشادي(. 5102أحمد سمطان )
، معهد ماجستيررسالة  األساسي، ألطفال الحمقة األولى من التعميم السموكيةاالضطرابات 

 جامعة القاىرة. التربوية، الدراسات
. الروضة لطفل اإليجابي االجتماعي أشكال السموك بعض لتنمية برنامج مقترح(. 2110زكريا )أمال  

  .القاىرةجامعة  ،العربية والدراسات البحوث معيد ،ماجستير رسالة
مجمة مركز فية، ات الدىموجراببعض المتغيرعالقتو الذات لدى الكفيف و  فيومم .(0995)الديب  أميرة

 .530-031 (0) 4،هرجامعة األز .معوقات الطفولة
 تحسين التواصل لدى الطالب المكفوفين في االنتقائيفاعمية اإلرشاد  (.5102) مصطفىيمان إ

  أسوان. جامعة التربية، كمية، دكتوراهرسالة . قينالمراى
 المصرية األنجمو :القاىرة. الخاصة التربية معممي لدى العمل ضغوط مقياس (.5113) الببالوي إيياب

 .المصرية
 دار: القاىرة ،6ج .الىفسيمعجم عمم النفس والطب . (0331) كفافي الدينعالء ، عبد الحميد جابر

 النيضة العربية.
بيئة  إدراكتفاعل مستويات  تأثير. (2110كيال ) ة مختار، وأحمدوجودإبراهيم، محمد و عمى،جمال 

مجمة  .لدى طالب الجامعة اإليجابي االجتماعيالكمية والكثافة الطالبية والجنس عمى السموك 
 .11-22ع ابريل  البحث في التربية وعمم النفس

 .األصم لمطفل اإليجابي االجتماعي أشكال السموك بعض لتنمية برنامج مقترح .(2112) عالم رجاء
 .جامعة القاىرة التربوية، والبحوث الدراسات معيد ،دكتوراه رسالة

  .مكتبة االنجمو المصريةة: القاىر. اإلعاقةم نفس 1 عم(2112)ز عبد العزيرشاد 
 عينة لدى الحياة. فاعمية برنامج ديني لتنمية الذكاء الوجداني وأثره في جودة (5119) زىير النواجحة

 العربية. الدراساتو البحوث معهد ،دكتوراه سالةر غزة. بمحافظات اإلعدادية المرحمة طالب من
 لدى اإليجابي االجتماعي السموك أشكال ببعض وعالقتو األسري المناخ. (2111) فتحي سحر

 .جامعة القاىرة التربوية، والبحوث الدراسات معيد ،رماجستي رسالة. األطفال
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 بصرًياالمراهقين  لدى والشعور بالمسئولية والضبط الزائد )العدائية( األناقوة . (5112سعيد محمد )
 األردنية. ، الجامعةماجستيررسالة والمبصرين. 

عينة من  لدى اإليجابيةتنمية مكونات  في تكاممي انتقائي برنامج إرشادي فاعمية(. 5112) شندسميرة 
عين جامعة الجمعية المصرية القراءة والمعرفة كمية التربية،  والمعرفة،القراءة  مجمةالمراهقين، 

 .522-512(22شمس، )
 القاىرة: .وتطبيقاتيا الىفسيفنيات العبلج  1(2101) بعبد التوامحمد  إبراىيم،فضل  العظيم،سيد عبد 

 العربي. دار الفكر
 االجتماعية الميارات تنمية في التوكيدي بالتدريب إرشاديبرنامج  فاعمية مدى .(2112( بيومي شاىندة

 الزقازيق.جامعة  اآلداب، كمية ،ماجستير رسالة .لممكفوفين
 النفسية، الصحة بمؤشرات وعالقتيا اإليجابي االجتماعي السموك أشكال بعض .(2110زيان ) شحاتو

جامعة  التربوية، الدراساتث و البحو  معيد ،ماجستير رسالة .مقارنة ارتقائية استطالعية دراسة
 .القاىرة

 ،2ط .سيكولوجية رعاية الموىوبين والمتميزين وذوي االحتياجات الخاصة 1(2101) الداىرىصالح 
 وائل.دار  عمان:

 جوانب بعض تنمية في الوجداني الذكاء عمى قائم تدريبيبرنامج  فعالية 1(2102) دعبد المقصو  عبير
 كمية ،ماجستير رسالة الثانوية. بالمرحمة دراسًيا المتفوقين من عينة لدى اإليجابي السموك
 .شمس جامعة عين :البنات

 الدًلي. رـالنش دار: الرياض. الىفسي َاإلرشاد الىفسية الصحة (.2111)كفافى  الدينعالء 
 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية. .اإلرشادمقدمة في  1(2112( ابراىيم محمد

تنمية السموك اإليجابي  في انتقائيفاعمية برنامج إرشادي  1(2101)شاىنده محمد  بيومي،محمد 
 .66-22 (5)الزقازيق جامعة  التربية،كمية  ،ية الخاصةبمجمة التر . لممكفوفين 

فاعمية برنامج إرشادي لتنمية بعض أشكال السموك االجتماعي  1(2104)النواجحة زىير  عميان،محمد 
مجمو جامعة القدس  غزة.بمحافظة  األساسي اإليجابي لدى عينة من طالب مرحمة التعميم

 .022-039( 2)2، فمسطين والنفسيةوالدراسات التربوية  لؤلبحاث المفتوحة
 الخاصة التربية أساسيات (الخاصة االحتياجات ذوي األطفال 1(2116) ماممحمد األ القمش، مصطفى
 دار القمم. :العين)
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الطالب الموىوبين  لدى السمبيتحسين تقدير الذات  في االنتقائي فعالية اإلرشاد 1(2112) السيدىالة 
 .أم القرى، كمية التربية، جامعة رسالة دكتوراه بالمرحمة الثانوية دراسة تحميمية.

 بغزة. األزهرجامعة  طمبة لدى اإليجابي السموك بمظاهر وعالقتها العقل ت(. عادا5102) اليام بربخ
 .األزىرجامعة  التربية، كمية ،ماجستير رسالة
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