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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على فاعلية برنامج �إر�شادي م�ستند �إىل نظرية االختيار يف زيادة
امل�س�ؤولية االجتماعية وخف�ض امل�شكالت ال�سلوكية .وقد ت�ألفت عينة الدرا�سة امل�سحية من جميع طلبة �صفوف
(الثامن والتا�سع والعا�شر) يف مدر�سة حوارة الثانوية التابعة ملديرية اربد الأوىل ،والبالغ عددهم ()479
طالب ًا .وتكونت عينة الدرا�سة التجريبية من ( )30طالب ًا من احلا�صلني على �أعلى الدرجات على مقيا�س
امل�شكالت ال�سلوكية مت توزيعهم ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني :جتريبية و�ضابطة تتكون كل منهما من ( )15طالب ًا.
مت تطبيق مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية ومقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية على �أفراد عينة الدرا�سة قبل وبعد تطبيق
الربنامج االر�شادي امل�ستند �إىل نظرية االختيار� .أظهرت وجود عالقة ارتباطية عك�سية ذات داللة �إح�صائية
بني امل�شكالت ال�سلوكية وامل�س�ؤولية االجتماعية .و�أظهرت نتائج الدرا�سة التجريبية وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ( )α=0.05بني املتو�سطني احل�سابيني ال�ستجابات �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على
مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية تعزى لأثر الربنامج الإر�شادي حيث انخف�ض متو�سط امل�شكالت ال�سلوكية لدى
املجموعة التجريبية مقارنة بال�ضابطة .و�أظهرت �أي�ضا وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α=0.05بني
املتو�سطني احل�سابيني ال�ستجابات �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية
تعزى لأثر الربنامج الإر�شادي حيث حت�سن م�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية لدى املجموعة التجريبية مقارنة
بال�ضابطة.

الكلمات املفتاحية :امل�س�ؤولية االجتماعية ،امل�شكالت ال�سلوكية ،برنامج ار�شادي.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effectiveness of a program based on the
Choice Theory in increasing social responsibility and reducing behavioral problems
of high basic stage students. The sample of the survey study consisted of 479 students
of the grades (8th, 9th, & 10th) in Howwara Secondary School in Irbid. The sample of
the experimental study consisted of (30) students randomly assigned to two groups:
the experimental group consists of (15) students, and the control group consistihg
of (15) students. The behavioral problems scale and the social responsibility scale
were applied pre & post the application of the counseling program. The results of the
survey study revealed lying behavior is the most common behavior problem.Statistical
significant inverse correlation showed an inverse correlation statistically significant
differences between behavioral problems and social responsibility relationship and
between behavioral problems and social responsibility was found. There were statistical
significant differences (α=0.05) between the means of the experimental and control
groups on the behavioral problems scale due to the effect of the counseling program.
There were statistical significant differences (α=0.05) between the experimental and
control groups on the social responsibility scale due to the effect of the counseling
program.
Keywords: Social Responsibility, Behavioral Problems, Behavioral Counseling Program.
http://journals.uob.edu.bh
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املقدمة:
يعترب انت�شار امل�شكالت ال�سلوكية يف املدار�س
�أحد املو�ضوعات املهمة التي ت�ستثري اهتمام
الباحثني وامل�س�ؤولني ،وتدفعهم للبحث عن طرق
للتعامل معها والتقليل منها ،ملا لتلك امل�شكالت من
�أ�ضرار تلحق بالطالب �أنف�سهم ،وملا لها من ت�أثري
�سلبي على �سلوكهم وحياتهم .كما ان ت�أثريها قد
يطال الآخرين واملمتلكات .وقد يعود �سبب انت�شار
امل�شكالت ال�سلوكية اىل انخفا�ض م�ستوى امل�س�ؤولية
االجتماعية لدى الطالب .مما جعل الكثري من
الباحثني الرتبويني يوجهون اهتمامهم �إىل البحث
يف كيفية زيادة م�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية لدى
الطلبة من �أجل خف�ض م�ستوى امل�شكالت ال�سلوكية
بكافة �أنواعها ،وجماالتها.
حيث تعترب امل�شكالت ال�سلوكية يف املدر�سة
من �أخطر امل�شكالت التي تواجه �أطراف العملية
الرتبوية من طلبة ،ومعلمني ،ومديرين ،ومر�شدين.
فال�شغب ،وال�سرقة ،و�إتالف املمتلكات ،والعنف
املوجه �ضد املعلمني والطالب هي �أمور ميكن �أن
تهدد العملية الرتبوية مبجملها (عويدات وحمدي،
.)1997
وقد �أورد الباحثون واملتخ�ص�صون تعريفات
للم�شكلة ال�سلوكية ،ومن هذه التعريفات ما يلي:
�أنها ت�صرفات �أو �أفعال متكررة احلدوث ،ت�ؤدي
http://journals.uob.edu.bh

�إىل ا�ستهجان الآخرين ،نظر ًا لتجاوزها معايري
ال�سلوك املتعارف عليه داخل البيئة ،وتبدو على
�شكل �أعرا�ض قابلة للقيا�س واملالحظة ير�صدها
القائمون على تربية الفرد خالل التفاعل اليومي
(قا�سم .)2002 ،وميكن ا�ستخال�ص تعريف
امل�شكلة ال�سلوكية ب�أنها :ما ميار�سه الفرد من
�سلوك ينحرف عن جادة ال�صواب وال يعترب مقبو ًال
من قبل املجتمع حيث �أنه ال يلتزم باملعايري التي
يتفق عليها النا�س.
ويذكر ط�شطو�ش (� )2007أن النق�ص يف
امل�س�ؤولية االجتماعية لدى �أفراد املجتمع �أ�صبح
�أمر ًا ظاهر ًا لكل مراقب ل�ش�ؤون املجتمع ،ومن هذا
املنطلق تربز �أهمية تنمية امل�س�ؤولية االجتماعية
لدى الأفراد؛ لأن تربية الفرد على امل�س�ؤولية
االجتماعية جتاه ما ي�صدر عنه من �أقوال و�سلوكات
هي م�س�ألة على قدر كبري من الأهمية ،ملا لها من
�أثر بالغ يف نظم احلياة داخل املجتمعات االن�سانية.
وقد عر�ض الباحثون جمموعة من التعريفات
للم�س�ؤولية االجتماعية يف درا�ساتهم ،ومن هذه
التعريفات :هي �شعور الفرد بالواجب االجتماعي
والقدرة على حتمله والقيام به �أمام نف�سه ،و�أمام
اجلماعة ،و�أمام اهلل ع ّز وجل (زهران.)2000 ،
وعرفها كال�سكي ( )Kaliski, 2001ب�أنها �شعور الفرد
ب�أن عمال ما �سلبي ًا فيه �ضرر للجماعة وبالتايل
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إيجابي فيه منفعة
ميتنع عن ممار�سته� ،أو �أنه � ٌ
للجماعة ،فيقوم مبمار�سته .ويف تعريف لل�شافعي
( )2004امل�س�ؤولية هي مدى �إدراك الفرد لدوره
االجتماعي يف املحيط الذي يوجد فيه ،وما يرتتب
على ذلك الدور من تبعات ،وقدرة الفرد على
الت�أثري فيمن حوله .ويعرفها اجلنابي ()2008
ب�أنها م�س�ؤولية الفرد الذاتية عن اجلماعة،
وااللتزام الفعلي بقيمها ومعايريها واالهتمام بها
والعمل على فهم م�شكالتها والإح�سا�س بحاجتها
وم�شاركتها يف اجناز مهامها .وميكن القول �أن
امل�س�ؤولية االجتماعية تعني :معرفة الفرد ما عليه
من واجبات نحو نف�سه ونحو الآخرين في�ؤديها على
�أكمل وجه ،وما له من حقوق فيطالب بها.
ويذكر هننت (� )Hinton, 2009أن امل�س�ؤولية
االجتماعية تت�ضمن :امل�س�ؤولية الذاتية،
واالجتماعية ،وتقبل الفرد لت�صرفاته ،واالهتمام
بالذات ،وبالآخرين ،وقدرة الفرد على توجيه نف�سه
يف املواقف االجتماعية ،وتقبل االختالفات الثقافية
وتنوعها ،واالنفتاح على اخلربات اجلديدة ،وتفهم
امل�شاركة يف الأعمال التطوعية للمجتمع ،والوعي
بالق�ضايا املحلية والعاملية ،وتطوير مهارات التعاون،
والتوا�صل التي تنمي الإح�سا�س بالذات واملجتمع.
وقد ركزت نظرية االختيار ()Choice Theory
ل�صاحبها جال�سر ( )Glasserيف الإر�شاد النف�سي
،على ان امل�س�ؤولية االجتماعية هي معيار وم�ؤ�شر
لل�صحة النف�سية وتعترب امل�س�ؤولية جوهر العالج
بالواقع حيث عرفها ب�أنها القدرة على حتقيق
حاجات الفرد بطريقة ال حترم الآخرين من
حتقيق حاجاتهم وحقوقهم� .إن ال�شخ�ص امل�س�ؤول
هو ال�شخ�ص امل�ستقل فردي ًا ،ولديه دعم نف�سي
كاف لتحديد ما يريد من احلياة ،وي�ستطيع
داخلي ٍ
�أن يطور طرق ًا م�س�ؤول ًة لإ�شباع حاجاته و�أهدافه
(�أبو �أ�سعد وعربيات.)2009 ،
وترى النظرية ب�أن امل�س�ؤولية تعني املحا�سبة؛ �أي
�أن الفرد حما�سب على �سلوكه ،وهو �أي�ض ًا م�س�ؤول
عن الوفاء بحاجاته ال�شخ�صية يف �إطار من الواقع
مع عدم اال�ضرار بالآخرين و�أن ال يتخذ من الأعذار
http://journals.uob.edu.bh
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مربرات لل�سلوك غري امل�س�ؤول .و�أن ال�شخ�ص
هو امل�س�ؤول عن �سلوكه ،وعندما يرى نف�سه ب�أنه
مري�ض ،ف�إنه يكون قد �أوجد لنف�سه عذر ًا للتخلي
عن امل�س�ؤولية ،ومبا �أنه غري م�س�ؤول فال يكون لديه
�إرادة �أو دافع لتغيري ال�سلوك ،و�أن ال�سلوك امل�س�ؤول
هو الذي ي�ؤدي �إىل ال�صحة النف�سية ح�سب النظرية
(احلياين.)2011 ،
وي�شري كوري (� )Corey, 2001إىل �أنّ الهدف الرئي�س
للعالج الواقعي هو تعليم الفرد كيف يكون ي�صبح
�أف�ضل� .إذ �أن كل فرد قادر على توجيه حياته وبو�سعه
�أن ميار�س حياة م�س�ؤولة وناجحة ورا�ضية و�أن الفرد هو
ما يفعله ،مبعنى �أن ت�صرفاته حتدد م�س�ؤولياته.
تو�ضح نظرية االختيار كيف يختار الفرد �سلوكه
يف املواقف املختلفة ،وكيفية حت�سني عالقاته مع
الآخرين .ويعترب تعلم امل�سرت�شد لنظرية االختيار
جزء ًا من العالج الواقعي ،وامل�سرت�شد عادة ما
ين�صح باال�ستمرار يف التعلم من خالل قراءة
الكتب ،واملناق�شة يف جمموعات داعمة .واملعالج
الواقعي الكفء يعمل على تكوين عالقات اجتماعية
طيبة ،من �أجل االندماج مع امل�سرت�شد ليثق به،
ومن هذه الثقة يتعلم امل�سرت�شد �أن يوقف الأعمال
التخريبية وي�صبح لديه �أعمال بناءة (�أبو �أ�سعد
وعربيات .)2009 ،وجوهر العالج بالواقع يقوم
على تعليم الفرد حتمل امل�س�ؤولية ،وكيف ي�صل
�إىل �أهدافه وغاياته دون �إيذاء الآخرين .ويرى
جال�سر (� )Glasserأنه من ال�ضروري �أن يتم تعليم
امل�سرت�شد كيف ي�صيغ �أهدافه ،وي�شبع حاجاته
بطريقة م�س�ؤولة دون �أن يحرم الآخرين من ذلك
(.)Corey, 2001
كما اعترب جال�سر ( )Glasser, 1986امل�س�ؤولية
االجتماعية مظهر ًا وم�ؤ�شر ًا على ال�صحة النف�سية
التي يتمتع بها الفرد ،واعترب �أن ال�شخ�ص الذي
تدن يف م�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية
يعاين من ٍ
هو �شخ�ص يعاين من ا�ضطرابات نف�سية وم�ستوى
تكيف منخف�ض مما ي�ؤدي �إىل تدين م�ستوى
ال�صحة النف�سية لديه ب�سبب العزلة وتوتر العالقات
االجتماعية ،والتي قد تتطور �إىل قلق واكتئاب.
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وتع ّد نظرية االختيار ل�صاحبها جال�سر
(� )Glasserإحدى �أهم نظريات الإر�شاد النف�سي،
وتعترب من االجتاهات العقالنية يف الإر�شاد
والعالج النف�سي .وهي من النظريات التي
ا�ستخدمت يف املجال الرتبوي داخل املدار�س يف
التعامل مع امل�شكالت الرتبوية وال�سلوكية لدى
التالميذ (اخلطيب.)2003 ،
وقد �أجريت عدة درا�سات �سابقة تتناول
مو�ضوعات الدرا�سة ،منها درا�سة كيم (2002
 )Kim,والتي هدفت �إىل تق�صي فاعلية برنامج
عالجي واقعي جمعي لتنمية ال�سلوك امل�س�ؤول
اجتماعي ًا عند �أطفال املدار�س االبتدائية يف كوريا.
ولفح�ص اثر الربنامج ق�سم الباحث �أفراد عينة
الدرا�سة �إىل جمموعتني :جتريبية و�ضابطة ،حجم
كل منهما ( )13طالب ًا .وقام بتطبيق الربنامج على
املجموعة التجريبية ملدة ثمانية �أ�سابيع .وقد �أكدت
نتائج التحليل الإح�صائي وجود حت�سن ملمو�س يف
م�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية لدى �أفراد املجموعة
التجريبية مقارن ًة بال�ضابطة.
كما قام جيليام ( )Gilliam, 2004بدرا�سة
تهدف �إىل الك�شف عن فاعلية برنامج عالجي
م�ستند �إىل النظرية الواقعية/نظرية االختيار
مقارنة مع العالج املعريف ال�سلوكي مع مرتكبي
العنف املنزيل .وقد مت تطبيق الربنامج على
ثالثني رج ًال متطوع ًا من مرتكبي العنف املنزيل،
حيث مت توزيعهم ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني جتريبية
و�ضابطة� ،ضمت كل جمموعة ( )15رج ًال ،مت
تطبيق الربنامج العالجي الواقعي على املجموعة
التجريبية ،وخ�ضعت املجموعة التجريبية �إىل
برنامج عالج معريف �سلوكي .وبعد �إجراء القيا�سني
القبلي والبعدي ،تبني فاعلية برنامج العالج
الواقعي يف خف�ض م�ستوى العنف املنزيل وخف�ض
م�ستوى حتكم الرجل ب�شريك احلياة.
ودر�س لويد (� )Loyd, 2005أثر تطبيق النظرية
الواقعية/نظرية االختيار يف �إ�شباع احلاجات
النف�سية لطالب املدار�س الثانوية كحاجة االنتماء
والقوة واحلرية واملرح ،ويف تغيري الأمناط ال�سلوكية
http://journals.uob.edu.bh

لدى الطالب .ا�ستخدم يف الدرا�سة برنامج عالج
جمعي تكون من خم�س جل�سات �إر�شادية ا�ستناد ًا
�إىل مبادئ النظرية الواقعية .ك�شفت نتائج الدرا�سة
فاعلية النظرية الواقعية يف �إ�شباع احلاجات النف�سية
وتغري �سلوك �أفراد عينة الدرا�سة ،وخف�ض ال�سلوك
التدمريي الذاتي وال�سلوك االنهزامي ،وتزويد
الطالب بالقيم اجليدة ،وحتفيز دافعيتهم وحت�سني
�أدائهم الأكادميي ،وزيادة م�س�ؤوليتهم ال�شخ�صية.
و�أجرى ط�شطو�ش ( )2007درا�سة هدفت
�إىل فح�ص �أثر العالج الواقعي اجلمعي يف
ال�شعور بالوحدة النف�سية وامل�س�ؤولية االجتماعية
لدى املراهقني املعر�ضني للخطر ،و�أثر تطبيق
برنامج جمعي لرفع امل�س�ؤولية االجتماعية لديهم.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )60مراهقا تراوحت
�أعمارهم ما بني (� )15-12سنة جميعهم من
الذكور .ا�ستخدم الباحث يف الدرا�سة مقيا�سي
الوحدة النف�سية وامل�س�ؤولية االجتماعية .بينت
النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن املجموعة
التجريبية تفوقت على املجموعة ال�ضابطة من
حيث تنمية امل�س�ؤولية االجتماعية ،كما بينت �أن
تقدمي الربنامج �إىل �أفراد املجموعة التجريبية
�أدى �إىل خف�ض م�ستوى ال�شعور بالوحدة لدى �أفراد
هذه املجموعة.
وقام قا�سم ( )2008بدرا�سة هدفت �إىل
معرفة مدى فعالية برنامج �إر�شادي لتنمية
امل�س�ؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية.
�أجريت الدرا�سة يف قطاع غزة ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )36طالبا موزعني يف جمموعتني
كل منهما تكونت من ( )18طالب ًا .ا�ستخدم
الباحث يف الدرا�سة مقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية
والربنامج الإر�شادي .بينت النتائج التي تو�صلت
�إليها الدرا�سة �أن �أفراد املجموعة التجريبية تفوقوا
يف �أدائهم على مقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية على
�أفراد املجموعة ال�ضابطة مما ي�شري �إىل فعالية
الربنامج الإر�شادي يف تنمية امل�س�ؤولية االجتماعية.
ويف درا�سة قامت بها �أبو رمان ( )2008هدفت
�إىل الك�شف عن �أثر برنامج �إر�شادي م�ستند �إىل
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نظرية االختيار يف حت�سني الكفاءة االجتماعية
والكفاءة الذاتية املدركة لدى الأحداث اجلانحني
يف الأردن .تكونت عينة الدرا�سة من ( )30حدث ًا
من مركز �أ�سامة ابن زيد لرعاية الأحداث تراوحت
�أعمارهم بني ( )16-12عام ًا جميعهم من الذكور،
حيث مت توزيعهم �إىل جمموعتني �ضابطة وجتريبية
يف كل جمموعة ( )15حدث ًا .مت تقدمي برنامج
�إر�شادي م�ستند �إىل نظرية االختيار �إىل املجموعة
التجريبية .وقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود �أثر
للربنامج الإر�شادي يف حت�سني الكفاءة االجتماعية
والكفاءة الذاتية املدركة لدى �أفراد املجموعة
التجريبية .كما �أظهرت النتائج احتفاظ املجموعة
التجريبية بالتح�سن يف الكفاءة االجتماعية
والكفاءة الذاتية املدركة وذلك بعد مرور �شهر من
انتهاء الربنامج الإر�شادي من خالل قيا�س املتابعة.
يتبني من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت �أثر
الربامج الإر�شادية لتنمية امل�س�ؤولية االجتماعية
فاعلية هذه الربامج يف تنمية امل�س�ؤولية االجتماعية
وتقليل امل�شكالت ال�سلوكية لدى �أفراد املجموعات
التجريبية ،مما ي�شري �إىل �أهمية بناء الربامج
الإر�شادية بهدف تنمية امل�س�ؤولية االجتماعية
لدى املراهقني من جهة وخف�ض م�ستوى ممار�سة
امل�شكالت ال�سلوكية لديهم.
م�شكلة الدرا�سة:
تعترب امل�شكالت ال�سلوكية لدى طلبة املرحلة
الأ�سا�سية من الظواهر املتف�شية التي تعاين منها
امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف الأردن ومنها املدار�س ،حيث
يالحظ ذلك من خالل تعامل الطلبة مع بع�ضهم
البع�ض �سلبيا ،ويف تعاملهم مع املحيطني بهم داخل
املدر�سة وخارجها.
كما جاءت م�شكلة الدرا�سة مما لوحظ من
نق�ص يف امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة يف
املدار�س ،والذي ينتج عنه م�شكالت �سلوكية داخل
املدر�سة منها :الت�أخر عن الطابور ال�صباحي،
والغياب املتكرر ،والهروب من املدر�سة ،و�إتالف
الأثاث والبناء املدر�سي.
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وقد حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
 .1هل توجد عالقة ارتباطية دالة اح�صائيا بني
امل�شكالت ال�سلوكية وامل�س�ؤولية االجتماعية؟
 .2هل هناك فروق دالة �إح�صائيا بني املتو�سطني
احل�سابيني يف القيا�س البعدي ال�ستجابات
�أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على
مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية تعزى لأثر الربنامج
الإر�شادي؟
 .3هل هناك فروق دالة �إح�صائيا بني املتو�سطني
احل�سابيني يف القيا�س البعدي ال�ستجابات
�أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على
مقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية تعزى لأثر
الربنامج الإر�شادي؟
�أهمية الدرا�سة:
تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من الناحية
النظرية يف �أنها تزود الباحثني واملر�شدين
و�صناع القرار يف املجال الرتبوي مبعلومات تفيد
يف جمال الإر�شاد النف�سي فيما يتعلق بزيادة
امل�س�ؤولية االجتماعية وخف�ض امل�شكالت ال�سلوكية
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف املدار�س،
كما تعمل على �إغناء املكتبة العربية ب�شكل عام
والأردنية ب�شكل خا�ص مبزيد من الدرا�سات
والأبحاث املتعلقة بامل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة
وامل�س�ؤولية االجتماعية� .أما من الناحية التطبيقية
تزود هذه الدرا�سة املر�شدين والباحثني والآباء
والأمهات واملعلمني واملعلمات ووكالء التن�شئة
االجتماعية ب�أ�ساليب وا�سرتاتيجيات عالجية
وتطبيقية وبرنامج �إر�شادي لرفع م�ستوى امل�س�ؤولية
االجتماعية وخف�ض امل�شكالت ال�سلوكية .وكذلك
تقدم مقيا�سني؛ احدهما لقيا�س م�ستوى امل�شكالت
ال�سلوكية والآخر لقيا�س م�ستوى امل�س�ؤولية
االجتماعية.
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حمددات الدرا�سة:
تتحدد الدرا�سة احلالية مبا يلي:
 -1اقت�صرت عينة الدرا�سة على طلبة �صفوف
الثامن ،والتا�سع ،والعا�شر الذكور يف مدر�سة
حوارة الثانوية للبنني التابعة ملديرية تربية �إربد
الأوىل للعام الدرا�سي 2012/2011م .
 -2ا�ستخدمت يف الدرا�سة اداتا قيا�س امل�س�ؤولية
االجتماعية وامل�شكالت ال�سلوكية من تطوير
الباحثني.
 -3تتحدد الدرا�سة احلالية اي�ضا باحلدود الزمنية
واملتمثلة يف زمن �إجراء البحث يف العام
الدرا�سي  ،2012/2011كما تتحدد الدرا�سة
�أي�ض ًا باحلدود املكانية واملتمثلة ب�إجراء البحث
يف مدر�سة حوارة الثانوية للبنني التابعة ملديرية
تربية �إربد الأوىل.
التعريفات الإجرائية مل�صطلحات الدرا�سة:
امل�شكالت ال�سلوكية :هي الأمناط ال�سلوكية غري
املرغوبة التي ميار�سها الطلبة داخل غرفة
ال�صف �أو يف �ساحة املدر�سة والتي تخالف
الأنظمة والتعليمات املعمول بها يف املدر�سة
والتي ميكن مالحظتها من قبل املعلم .وتعرف
�إجرائي ًا لأغرا�ض هذه الدرا�سة بالدرجة التي
يح�صل عليها الطالب على مقيا�س امل�شكالت
ال�سلوكية ،وترتاوح درجاته ما بني  3.1وبني 4
درجات.
امل�س�ؤولية االجتماعية :هي �شعور الفرد بامل�س�ؤولية
الذاتية عن اجلماعة ،وااللتزام الفعلي بقيمها
ومعايريها واالهتمام والعمل على فهم
م�شكالتها واالح�سا�س بحاجتها وم�شاركتها
يف اجناز مهامها (اجلنابي .)2008 ،وتعرف
�إجرائي ًا لأغرا�ض هذه الدرا�سة بالدرجة التي
يح�صل عليها الطالب على مقيا�س امل�س�ؤولية
االجتماعية ،وترتاوح درجاته ما بني 2.1وبني
 4درجات.
الربنامج الإر�شادي :يتكون الربنامج الإر�شادي يف
هذه الدرا�سة من جل�سات �إر�شاد جمعي عددها
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 16جل�سة ،يتم تقدميها للطالب يف املجموعة
التجريبية وتت�ضمن جمموعة من التدريبات
والأ�ساليب الإر�شادية املبنية على نظرية
االختيار ،مثل :االندماج ،وااللتزام ،ورف�ض
الأعذار ،والتخطيط لل�سلوك امل�س�ؤول ،وعدم
ا�ستخدام العقاب.
�أفراد الدرا�سة:
مت اختيار افراد الدرا�سة من طلبة �صفوف
الثامن ،والتا�سع ،والعا�شر يف مدر�سة حوارة
الثانوية للبنني التابعة ملديرية تربية �إربد الأوىل
للعام الدرا�سي 2012/2011م .والبالغ عددهم
( )479طالبا ،ثم مت اختيار الطلبة الذين ح�صلوا
على �أعلى الدرجات على مقيا�س امل�شكالت
ال�سلوكية وعددهم  30طالب .مت توزيعهم ع�شوائي ًا
بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة �إىل جمموعتني
مت�ساويتني تتكون كل منهما من ( )15طالب ًا،
املجموعة التجريبية التي مت تطبيق الربنامج
الإر�شادي عليها� ،أما املجموعة ال�ضابطة فلم يتم
تطبيق برنامج عليها.
متغريات الدرا�سة:
املتغريات التابعة :امل�س�ؤولية االجتماعية،
وامل�شكالت ال�سلوكية.
املتغري امل�ستقل :الربنامج الإر�شادي.
�أدوات الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحثون يف الدرا�سة احلالية
�أداتني لتحقيق �أهداف الدرا�سة متثلتا يف:
مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية ،ومقيا�س امل�س�ؤولية
االجتماعية ،قاموا بتطويرهما بعد االطالع على
االدب ال�سابق يف هذا املجال كدرا�سات (عويدات
وحمدي1997 ،؛ املرازيق2004 ،؛ عثامنة)2010 ،
ملقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية ودرا�سات (املومني
2009؛ قا�سم 2008؛ �صمادي والعثامنة 2008؛
اجلنابي 2008؛ �صمادي والزعبي  )2007ملقيا�س
امل�س�ؤولية االجتماعية ،ومت احل�صول على معاملي
ال�صدق والثبات حيث متثل ال�صدق ب�صدق
املحتوى ،و�صدق البناء اما الثبات فتمثل بطريقة
الإعادة ،وطريقة االت�ساق الداخلي.
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(امل�شكالت املدر�سية� ،سلوك التدخني� ،سلوك
الكذب ،ال�سلوك العدواين) .مت ح�ساب ال�صدق
با�ستخدام كل من �صدق املحتوى و�صدق البناء حيث
مت ح�ساب معامالت االرتباط بني جماالت املقيا�س
وبني املقيا�س الكلي ويو�ضح ذلك يف جدول .1

املقيا�سان:
�أوال :مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية:
يتكون مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية من ()37
فقرة و�أمام كل فقرة �أربعة بدائل وهي( :بدرجة
كبرية جد ًا ،بدرجة كبرية ،بدرجة قليلة ،بدرجة
معدومة) .وت�ضمن املقيا�س املجاالت التالية:

جدول رقم ()1
معامالت االرتباط بني جماالت املقيا�س وبني املقيا�س الكلي
العالقة االرتباطية

ال�سلوك العدواين

�سلوك الكذب

�سلوك الكذب
�سلوك التدخني
امل�شكالت املدر�سية

0.70
0.68
0.66

0.70
0.61

0.56

املقيا�س الكلي

0.87

0.88

0.83

ويت�ضح من جدول (� )1أن هناك معامالت
ارتباط مرتفعة بني جماالت املقيا�س وجمموع
الدرجات الكلي للمقيا�س� ،أي �أن هنالك ارتباطا
دا ًال �إح�صائيا ،اما الثبات فقد مت ح�ساب ثبات

�سلوك التدخني

امل�شكالت املدر�سية

0.84

االعادة بفا�صل زمني واالت�ساق الداخلي للمقيا�س
وجماالته على عينة مكونة من  30طالب ًا من خارج
عينة الدرا�سة كما هو مو�ضح بجدول .2

جدول رقم ( )2
معامل ثبات الإعادة واالت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) ملقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية
مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية وجماالته
ال�سلوك العدواين
�سلوك الكذب
�سلوك التدخني
امل�شكالت املدر�سية

ثبات االت�ساق الداخلي
0.72
0.85
0.82
0.84

ثبات الإعادة
0.83
0.80
0.81
0.80

عدد الفقرات
8
11
7
11

املقيا�س الكلي

0.95

0.82

37

يتبني من جدول  2ب�أن قيم معامالت ثبات
الإعادة تراوحت بني ( )0.83 -0.80واالت�ساق
الداخلي للمقيا�س قد تراوحت ما بني (-0.72
 )0.85وللمقيا�س ككل (.)0.95
ثانياً :مقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية:
يتكون مقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية من ()29
فقرة و�أمام كل فقرة �أربعة بدائل وهي( :بدرجة
كبرية جد ًا ،بدرجة كبرية ،بدرجة قليلة ،بدرجة
http://journals.uob.edu.bh

معدومة) .وت�ضمن املقيا�س املجاالت التالية:
(امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الزمالء ،امل�س�ؤولية
االجتماعية نحو الذات ،امل�س�ؤولية االجتماعية نحو
املدر�سة ،امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املجتمع).
مت ح�ساب �صدق املقيا�س با�ستخدام طريقتي
�صدق املحتوى و�صدق البناء ،ويو�ضح جدول 3
معامالت االرتباط بني جماالت املقيا�س وبني
املقيا�س الكلي.
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جدول رقم () 3
معامالت االرتباط بني جماالت املقيا�س وبني املقيا�س الكلي
العالقة
االرتباطية

امل�س�ؤولية االجتماعية
نحو الزمالء

امل�س�ؤولية االجتماعية
نحو الذات

امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الذات
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املدر�سة
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املجتمع
املقيا�س الكلي

0.50
0.57
0.61
0.82

0.59
0.55
0.76

�أما ثبات املقيا�س فقد مت ح�سابه بطريقتني
طريقة الثبات بالإعادة بفا�صل زمني ،وثبات
االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا
على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة.

امل�س�ؤولية االجتماعية
نحو املدر�سة

امل�س�ؤولية االجتماعية
نحو املجتمع

0.73
0.87

0.87

حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط لثبات
الإعادة ما بني ( )0.88-0.71ولالت�ساق الداخلي
( )0.88-0.79واملقيا�س ككل ( )40.9وجدول
( )4يبني ذلك.

جدول رقم ()4
معامل ثبات الإعادة واالت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) ملقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية
مقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية وجماالته
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الزمالء
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الذات
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املدر�سة
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املجتمع

ثبات االت�ساق الداخلي
0.79
0.89
0.93
0.94

ثبات الإعادة
0.71
0.87
0.82
0.88

عدد الفقرات
10
6
7
6

0.94

0.81

29

املقيا�س الكلي

وتدل هذه النتائج على �أن املقيا�سني منا�سبان
للدرا�سة احلالية.
الربنامج الإر�شادي:
مت �إعداد الربنامج من خالل اال�ستعانة بالأطر
النظرية والدرا�سات املتعلقة بنظرية االختيار
(ال�صمادي واخلزعلي ،2006 ،ال�صمادي
والزعبي ،2007 ،و�أبو رمان ،2008 ،ط�شطو�ش،
.)2007
وقد مت عر�ض الربنامج على جمموعة من
املحكمني من املخت�صني يف جمال الإر�شاد النف�سي
وعلم النف�س الرتبوي والقيا�س والتقومي ،وقد
�أخذت مالحظاتهم بعني االعتبار لتعديل وتطوير
الربنامج ،وبناء على ما تقدم مت اعداد الربنامج
االر�شادي والذي احتوى على  15جل�سة �إر�شادية،
مدة اجلل�سة الواحدة ( )90دقيقة بحيث تكون
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عبارة عن ح�صتني درا�سيتني مدة كل ح�صة ()40
دقيقة وبينهما ا�سرتاحة ( )10دقائق .يعطى
خاللها الطالب الإر�شاد اجلمعي امل�ستند �إىل
نظرية االختيار .حيث ت�ضمنت اجلل�سات ا�ستخدام
طرق وا�سرتاتيجيات �إر�شادية وواجبات بيتية.
كان الهدف العام للربنامج هو زيادة امل�س�ؤولية
االجتماعية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا
وخف�ض م�ستوى ممار�سة امل�شكالت ال�سلوكية
لديهم ،وذلك من خالل العمل على حتقيق
الأهداف اخلا�صة الآتية:
 .1تعريف الطالب مبفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية
و�أهميتها يف تنمية املجتمع.
 .2تدريب الطالب على ا�ستخدام �أ�ساليب �إر�شادية
للتعامل مع امل�شكالت التي يعاين منها؛ وحتقيق
ال�ضبط الذاتي لديه ،وحل امل�شكالت.
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 .3تنمية مهارات التعامل مع الآخرين والتعرف
على �سبل التميز والنجاح.
 .4تنمية احل�س بامل�س�ؤولية االجتماعية من خالل
م�شاركة الآخرين ومعرفة احلقوق والواجبات.
 .5تعليم الطالب التخطيط حلياته املدر�سية
واالجتماعية.
 .6اك�ساب الطالب اجتاهات ايجابية نحو املدر�سة
واملجتمع واحلي الذي يعي�ش فيه.
 .7تدريب الطالب على و�ضع �أهداف قريبة املدى
و�أهداف بعيدة املدى ،وتدريبه على و�ضع خطة
لتحقيق هذه الأهداف.
�إجراءات الدرا�سة:
من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة مت االلتقاء
ب�إدارة املدر�سة لتن�سيق الإجراءات لتطبيق
املقيا�سني على الطلبة ،وتطبيق الربنامج الإر�شادي
على العينة التجريبية .ثم مت تطبيق مقيا�سي
امل�شكالت ال�سلوكية وامل�س�ؤولية االجتماعية على
جميع طلبة ال�صفوف الثامن والتا�سع والعا�شر
يف املدر�سة .وبعدها مت اختيار العينة من خالل
ا�ستجابات الطلبة على مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية،
حيث �أخذ من كانت نتائج ا�ستجاباتهم الأعلى على
مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية .ومت تق�سيم العينة �إىل
جمموعتني �ضابطة وجتريبية بالطريقة الع�شوائية
الب�سيطة .واختريت غرفة �صف داخل املدر�سة
وجتهيزها بالأدوات الالزمة لتطبيق جل�سات
الربنامج الإر�شادي.
مت تطبيق الربنامج يف الف�صل الدرا�سي الثاين
للعام الدرا�سي ( )2012/2011بواقع جل�سة
بالأ�سبوع ،وملدة  15ا�سبوع حيث خ�ضع افراد
املجموعة التجريبية جلل�سات الربنامج الإر�شادي
والتي ا�شتملت كل منها على تقدمي حمتوى
و�أهداف ،وكان املر�شد يف كل جل�سة يناق�ش الواجب
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البيتي مع الطلبة لتقدمي التغذية الراجعة وتعزيز
تقدمهم ثم يبد�أ ب�إجراءات اجلل�سة والتي تختلف
من جل�سة اىل اخرى ح�سب ال�سلوك امل�ستهدف.
بعدها مت تطبيق القيا�س البعدي على املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة بعد من تطبيق الربنامج على
املجموعة التجريبية وذلك بنهاية الف�صل الدرا�سي
الثاين (.)2012/2011
املعاجلة الإح�صائية:
• للإجابة عن ال�س�ؤال االول مت ح�ساب معامالت
االرتباط بني م�ستوى امل�شكالت ال�سلوكية
وجماالتها وم�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية
وجماالتها لدى الطلبة.
• للإجابة عن ال�س�ؤالني الثاين والثالث مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
مل�ستوى امل�شكالت ال�سلوكية وم�ستوى امل�س�ؤولية
االجتماعية لال�ستجابتني القبلية والبعدية
واملتو�سطات احل�سابية املعدلة والأخطاء
املعيارية لها لال�ستجابة البعدية وفق ًا ملتغري
الدرا�سة (الربنامج الإر�شادي).
نتائج الدرا�سة:
�أو ًال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال االول والذي
ين�ص على« :هل توجد عالقة ارتباطية دالة
اح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س
امل�شكالت ال�سلوكية وا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على مقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية؟
مت ح�ساب معامل االرتباط ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على فقرات مقيا�س امل�شكالت
ال�سلوكية الكلي وجماالته وفقرات مقيا�س امل�س�ؤولية
االجتماعية الكلي وجماالته ،ويبني جدول  5هذه
النتائج.
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جدول رقم ()5
معامالت ارتباط جماالت مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية مع جماالت مقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية
العالقة
االرتباطية

الإح�صائي

معامل االرتباط
ال�سلوك
العدواين الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
�سلوك
الكذب
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
�سلوك
التدخني
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
امل�شكالت
املدر�سية
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
املقيا�س الكلي
الداللة الإح�صائية

امل�س�ؤولية
االجتماعية
نحو الزمالء
0.550.002
0.680.000
0.530.003
0.430.017
0.650.000

*عند م�ستوى داللة ()α=0.05

امل�س�ؤولية
االجتماعي
نحو الذات
0.740.000
0.800.000
0.620.000
0.550.002
0.800.000

يتبني من جدول  5وجود عالقة عك�سية بني
امل�شكالت ال�سلوكية ككل وبني امل�س�ؤولية االجتماعية
ككل ،ووجود عالقة ارتباطية عك�سية ذات داللة
�إح�صائية بني كل من جماالت امل�شكالت ال�سلوكية
وجماالت امل�س�ؤولية االجتماعية.
ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين والذي
ين�ص على« :هل هناك فروق دالة �إح�صائيا
بني املتو�سطني احل�سابيني يف القيا�س البعدي
ال�ستجابات �أفراد املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية
تعزى لأثر الربنامج الإر�شادي؟»

امل�س�ؤولية
االجتماعية
نحو املجتمع
0.250.186
0.410.024
0.470.009
0.160.384
0.380.041

امل�س�ؤولية
االجتماعية
نحو املدر�سة
0.620.000
0.750.000
0.450.013
0.270.151
0.630.000

امل�س�ؤولية
االجتماعية
0.650.000
0.800.000
0.610.000
0.420.020
0.740.000

مت للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب
املتو�سطني احل�سابيني واالنحرافني املعياريني
اخلا�صني مب�ستوى امل�شكالت ال�سلوكية لدى طلبة
�صفوف املرحلة الأ�سا�سية العليا لال�ستجابتني
القبلية والبعدية وفق ًا ملتغري الدرا�سة (الربنامج
الإر�شادي ،بدون برنامج �إر�شادي) .واملتو�سطني
احل�سابيني املعدلني اخلا�صني مب�ستوى امل�شكالت
ال�سلوكية لدى الطلبة لال�ستجابة البعدية
واخلط�أين املعياريني لهما وذلك كما يف جدول .6

جدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة واملتو�سطات
احل�سابية املعدلة والأخطاء املعيارية لها لال�ستجابة البعدية وفقاً للمجموعة
االختبار البعدي

االختبار القبلي
املجموعة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي
املعدل

اخلط أ�
املعياري

�ضابطة

15

2.944

0.20

2.944

0.27

2.934

0.08

جتريبية

15

3.184

0.17

2.002

0.30

2.012

0.08
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امل�صاحب مل�ستوى امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة
لال�ستجابة البعدية وفق ًا ملتغري الدرا�سة بعد حتييد
م�ستوى امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة لال�ستجابة
القبلية ،وذلك كما يف جدول .7

يالحظ من جدول  6وجود فروق ظاهرية بني
املتو�سطني احل�سابيني اخلا�صني مب�ستوى امل�شكالت
ال�سلوكية لدى الطلبة لال�ستجابة البعدية ناجتة عن
الربنامج الإر�شادي ،وللتحقق من جوهرية الفرق
الظاهري ال�سالف الذكر مت �إجراء حتليل التباين

جدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين امل�صاحب مل�ستوى امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة وفقاً للمجموعة
م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة احلرية

امل�شكالت ال�سلوكية
القبلية
املجموعة
اخلط�أ
الكلي

0.007
4.447
2.234
8.901

1
1
27
29

متو�سط
جمموع قيمة ف املح�سوبة الداللة الإح�صائية الداللة العملية
املربعات
0.007
4.447
0.083

يت�ضح من جدول  7وجود فرق دال �إح�صائي ًا
عند م�ستوى داللة ( )α=0.05بني املتو�سطني
احل�سابيني املعدلني اخلا�صني مب�ستوى امل�شكالت
ال�سلوكية لدى الطلبة يعزى ملتغري الدرا�سة
(الربنامج الإر�شادي) ،ل�صالح طلبة املجموعة
التجريبية الذين تلقوا الربنامج الإر�شادي مقارنة
بطالب املجموعة ال�ضابطة الذين مل يتلقوا
الربنامج الإر�شادي ،مبا يفيد �أن م�ستوى امل�شكالت
ال�سلوكية لدى طلبة املجموعة التجريبية قد انخف�ض

0.079
53.737

0.781
0.000

%0.29
%66.56

مقارنة مبا هو لدى �أفراد املجموعة ال�ضابطة.
بالإ�ضافة �إىل ما تقدم؛ مت ح�ساب املتو�سطني
احل�سابيني واالنحرافني املعياريني اخلا�صني
مب�ستوى جماالت امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة
لال�ستجابتني القبلية والبعدية وفق ًا ملتغري الدرا�سة
(الربنامج الإر�شادي) واملتو�سطني احل�سابيني
املعدلني مل�ستوى جماالت امل�شكالت ال�سلوكية لدى
الطلبة لال�ستجابة البعدية واخلط�أين املعياريني
لهما وذلك كما يف جدول .8

جدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية اخلا�صة مب�ستوى جماالت امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة للقيا�سني
القبلي والبعدي واملتو�سطات احل�سابية املعدلة والأخطاء املعيارية لهما لال�ستجابة البعدية وفقاً ملتغري الدرا�سة
جماالت
امل�شكالت
ال�سلوكية
ال�سلوك
العدواين
�سلوك
الكذب
�سلوك
التدخني
امل�شكالت
املدر�سية

القيا�س القبلي
املجموعة

العدد

�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية

15
15
15
15
15
15
15
15

http://journals.uob.edu.bh

املتو�سط
احل�سابي
2.992
3.242
3.085
3.309
2.314
2.914
3.170
3.188

االنحراف
املعياري
0.35
0.40
0.24
0.26
0.51
0.32
0.49
0.35

املتو�سط
احل�سابي
3.075
2.050
3.145
1.842
2.648
1.857
2.836
2.218

القيا�س البعدي
املتو�سط
االنحراف احل�سابي
املعياري
املعدل
3.170
0.40
1.955
0.34
3.156
0.28
1.832
0.30
2.728
0.55
1.777
0.46
2.753
0.48
2.302
0.53

اخلط أ�
املعياري
0.11
0.11
0.09
0.09
0.16
0.16
0.16
0.16
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يالحظ من جدول  8وجود فرق ظاهري بني
املتو�سطني احل�سابيني اخلا�صني مب�ستوى جماالت
امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة لال�ستجابة
البعدية ناجت عن اختالف م�ستويي متغري الدرا�سة؛
وبهدف التحقق من جوهرية الفرق الظاهري
ال�سالف الذكر مت ح�ساب معامالت االرتباط بني
م�ستوى جماالت امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة

لال�ستجابة البعدية لتحديد �أن�سب حتليل تباين
م�صاحب (حتليل تباين م�صاحب �أم حتليل تباين
م�صاحب متعدد) متبوعة ب�إجراء اختبار Bartlet
للكروية للك�شف عن جوهرية العالقات االرتباطية
بني م�ستوى جماالت امل�شكالت ال�سلوكية وفق ًا
ملتغري الدرا�سة (الربنامج الإر�شادي) وذلك كما
يف جدول .9

جدول رقم ()9
معامالت االرتباط بني م�ستوى جماالت امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة لال�ستجابة
البعدية ونتائج اختبار  Bartletلها وفقاً ملتغري الدرا�سة
العالقة االرتباطية
وفقاً ملتغريات الدرا�سة
�سلوك الكذب البعدي
�سلوك التدخني البعدي
امل�شكالت املدر�سية البعدية
�سلوك الكذب البعدي

�سلوك الكذب
البعدي

ال�سلوك العدواين
البعدي
0.32
0.20
0.32
0.29
0.26
0.32
اختبار  Bartlettللكروية
درجة احلرية
كا 2التقريبية
9
19.957

ن�سبة الأرجحية
0.000

يتبني من جدول  9وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى داللة ( )α=0.05بني م�ستوى جماالت
امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة لال�ستجابة البعدية
وفق ًا ملتغري الدرا�سة (الربنامج الإر�شادي)؛ مما
�أوجب �إجراء حتليل التباين امل�صاحب املتعدد

�سلوك التدخني
البعدي
0.40
الداللة الإح�صائية
0.018

مل�ستوى جماالت امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة
لال�ستجابة البعدية وفق ًا ملتغري الدرا�سة بعد حتييد
م�ستوى املجاالت لديهم لال�ستجابة القبلية وذلك
كما يف جدول .10

جدول رقم ()10
نتائج حتليل التباين امل�صاحب املتعدد مل�ستوى جماالت امل�شكالت
ال�سلوكية لدى الطلبة لال�ستجابة البعدية
االختبار
املتعدد

الأثر
ال�سلوك العدواين القبلي
�سلوك الكذب القبلي
�سلوك التدخني القبلي
امل�شكالت املدر�سية القبلي
املجموعة

Wilks’ Lambda
Wilks’ Lambda
Wilks’ Lambda
Wilks’ Lambda
Hotelling’s
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Trace

قيمة االختبار قيمة ف الكلية درجة حرية درجة حرية الداللة
اخلط�أ الإح�صائية
الفر�ضية
املح�سوبة
املتعدد
0.768
21
4
0.455
0.920
0.788
21
4
0.427
0.925
0.527
21
4
0.819
0.865
0.348
21
4
1.182
0.816
4.191

22.000

4

21

0.000

الداللة
العملية
%7.97
%7.52
%13.50
%18.37
%80.73
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يتبني من جدول  10وجود �أثر دال �إح�صائيا
عند م�ستوى داللة ( )α=0.05ملتغري الدرا�سة
(الربنامج الإر�شادي) على م�ستوى جماالت
امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة لال�ستجابة البعدية
جمتمعة؛ ولتحديد م�ستوى جماالت امل�شكالت
ال�سلوكية لدى الطلبة لال�ستجابة البعدية مت

�إجراء حتليل التباين امل�صاحب مل�ستوى جماالت
امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة لال�ستجابة البعدية
كل على حدة وفق ًا ملتغري الدرا�سة بعد حتييد
م�ستوى جماالت امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة
لال�ستجابة القبلية ،وذلك كما يف جدول .11

جدول رقم ()11
نتائج حتليل التباين امل�صاحب مل�ستوى جماالت امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة لال�ستجابة
البعدية كل على حدة وفقاً ملتغري الدرا�سة
املتغري
التابع

ال�سلوك
العدواين
البعدي

�سلوك
الكذب
البعدي

�سلوك التدخني
البعدي

امل�شكالت
املدر�سية
البعدية

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

ال�سلوك العدواين القبلي
�سلوك الكذب القبلي
�سلوك التدخني القبلي
امل�شكالت املدر�سية القبلي
املجموعة
اخلط�أ
الكلي
ال�سلوك العدواين القبلي
�سلوك الكذب القبلي
�سلوك التدخني القبلي
امل�شكالت املدر�سية القبلي
املجموعة
اخلط�أ
الكلي
ال�سلوك العدواين القبلي
�سلوك الكذب القبلي
�سلوك التدخني القبلي
امل�شكالت املدر�سية القبلي
املجموعة
اخلط�أ
الكلي
ال�سلوك العدواين القبلي
�سلوك الكذب القبلي
�سلوك التدخني القبلي
امل�شكالت املدر�سية القبلي
املجموعة
اخلط�أ
الكلي

0.000
0.169
0.176
0.272
6.101
3.239
11.773
0.146
0.110
0.004
0.034
7.244
2.184
15.102
0.013
0.087
0.090
0.169
3.731
6.864
11.987
0.067
0.017
0.280
0.336
0.840
6.312
9.974

1
1
1
1
1
24
29
1
1
1
1
1
24
29
1
1
1
1
1
24
29
1
1
1
1
1
24
29
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متو�سط
جمموع
املربعات
0.000
0.169
0.176
0.272
6.101
0.135

قيمة ف الداللة
املح�سوبة الإح�صائية

الداللة
العملية

0.000
1.253
1.303
2.016
45.206

0.985
0.274
0.265
0.169
0.000

%0.00
%4.96
%5.15
%7.75
%65.32

0.146
0.110
0.004
0.034
7.244
0.091

1.600
1.206
0.047
0.378
79.596

0.218
0.283
0.829
0.544
0.000

%6.25
%4.78
%0.20
%1.55
%76.83

0.013
0.087
0.090
0.169
3.731
0.286

0.047
0.304
0.315
0.591
13.044

0.830
0.586
0.580
0.450
0.001

%0.20
%1.25
%1.29
%2.40
%35.21

0.067
0.017
0.280
0.336
0.840
0.263

0.253
0.063
1.066
1.278
3.193

0.619
0.804
0.312
0.269
0.087

%1.05
%0.26
%4.25
%5.06
%11.74
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يت�ضح من جدول  11وجود فرق دال �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني املتو�سطني
احل�سابيني املعدلني اخلا�صني مب�ستوى جماالت
امل�شكالت ال�سلوكية (ال�سلوك العدواين� ،سلوك
الكذب� ،سلوك التدخني) لدى الطلبة لال�ستجابة
البعدية يعزى ملتغري الدرا�سة (الربنامج
الإر�شادي)؛ ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية
الذين تلقوا الربنامج الإر�شادي مقارنة بطلبة
املجموعة ال�ضابطة الذين مل يتلقوا الربنامج،
حيث تراجع لديهم م�ستوى جماالت امل�شكالت
ال�سلوكية �سالفة الذكر بفارق جوهري عما هي
عليه لدى طلبة املجموعة ال�ضابطة .ومل تكن هناك
فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني يف
جمال امل�شكالت املدر�سية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن حجم الأثر ملتغري الدرا�سة
(الربنامج الإر�شادي) على م�ستوى جماالت
امل�شكالت ال�سلوكية �سالفة الذكر قد كان على النحو
الآتي %65.32( :مل�ستوى جمال ال�سلوك العدواين،
 %76.83مل�ستوى جمال الكذب %35.21 ،مل�ستوى

جمال �سلوك التدخني) لدى الطلبة لال�ستجابة
البعدية ،مبا يفيد وجود عالقة (كبرية) بني متغري
الدرا�سة (الربنامج) وبني تراجع م�ستوى جماالت
امل�شكالت ال�سلوكية �سالفة الذكر.
ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث الذي
ين�ص على" :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني املتو�سطني
احل�سابيني ال�ستجابات �أفراد املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س امل�س�ؤولية
االجتماعية تعزى لأثر الربنامج الإر�شادي؟"
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطني
احل�سابيني واالنحرافني املعياريني اخلا�صني
مب�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية لدى طلبة
�صفوف املرحلة الأ�سا�سية العليا لال�ستجابتني
القبلية والبعدية وفق ًا ملتغري الدرا�سة (الربنامج
الإر�شادي ،بدون برنامج �إر�شادي) .باملتو�سطني
احل�سابيني املعدلني اخلا�صني مب�ستوى امل�س�ؤولية
االجتماعية لدى الطلبة لال�ستجابة البعدية
واخلط�أين املعياريني لهما وذلك كما يف جدول .12

جدول رقم ()12
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية
واملتو�سطات احل�سابية املعدلة والأخطاء املعيارية لها لال�ستجابة البعدية وفقاً للمجموعة
امل�س�ؤولية االجتماعية القبلية
املجموعة

العدد

�ضابطة

15

1.828

جتريبية

15

1.844

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

0.26

2.028

0.24

املتو�سط
احل�سابي
املعدل
2.026

0.09

0.18

2.839

0.41

2.840

0.09

يالحظ من جدول  12وجود فروق ظاهرية بني
املتو�سطني احل�سابيني اخلا�صني مب�ستوى امل�س�ؤولية
االجتماعية لدى الطلبة لال�ستجابة البعدية ناجتة
عن اختالف م�ستويي متغري الدرا�سة (الربنامج
الإر�شادي) ،وللتحقق من جوهرية الفرق الظاهري
ال�سالف الذكر مت �إجراء حتليل التباين امل�صاحب
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امل�س�ؤولية االجتماعية البعدية
اخلط أ�
املعياري

الختبار داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س
امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة لال�ستجابة
البعدية وفق ًا ملتغري الدرا�سة بعد حتييد م�ستوى
امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة لال�ستجابة
القبلية ،وذلك كما يف جدول .13
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جدول رقم ()13
نتائج حتليل التباين امل�صاحب للمتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س
امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة وفقاً ملتغري الدرا�سة
م�صدر
التباين
امل�س�ؤولية االجتماعية القبلية
املجموعة
اخلط�أ
الكلي

جمموع
املربعات
0.028
4.959
3.064
8.030

متو�سط جمموع
املربعات
0.028
4.959
0.113

درجة
احلرية
1
1
27
29

يت�ضح من جدول  13وجود فرق دال اح�صائي ًا
عند م�ستوى داللة ( )α=0.05بني املتو�سطني
احل�سابيني املعدلني اخلا�صني مب�ستوى امل�س�ؤولية
االجتماعية لدى الطلبة يعزى ملتغري الدرا�سة
(الربنامج الإر�شادي) ،ل�صالح طلبة املجموعة
التجريبية الذين تلقوا الربنامج الإر�شادي مقارنة
بطالب املجموعة ال�ضابطة الذين مل يتلقوا الربنامج
الإر�شادي ،مبا يفيد �أن م�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية
لدى طلبة املجموعة التجريبية قد ارتفع مقارنة مبا
هو لدى �أفراد املجموعة ال�ضابطة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن حجم الأثر (الداللة
العملية) ملتغري الربنامج قد بلغت قيمته ،%61.82

قيمة ف
املح�سوبة
0.244
43.709

الداللة
الإح�صائية
0.625
0.000

الداللة
العملية
%0.90
%61.82

مبا يفيد وجود عالقة كبرية بني متغري الدرا�سة
(الربنامج الإر�شادي) وبني تراجع م�ستوى امل�شكالت
ال�سلوكية لدى الطلبة لال�ستجابة البعدية وفق ًا ملعيار
(ف�ؤاد �أبو حطب و.)Cohen
بالإ�ضافة �إىل ما تقدم؛ مت ح�ساب املتو�سطني
احل�سابيني واالنحرافني املعياريني اخلا�صني مب�ستوى
جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة للقيا�سني
القبلي والبعدي وفق ًا ملتغري الدرا�سة (الربنامج
الإر�شادي) واملتو�سطني احل�سابيني املعدلني مل�ستوى
جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة للقيا�س
البعدي واخلط�أين املعياريني لهما وذلك كما يف
جدول .14

جدول رقم ()14
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية اخلا�صة با�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س امل�س�ؤولية
االجتماعية وجماالته لدى الطلبة للقيا�سني القبلي والبعدي
جماالت
امل�س�ؤولية
االجتماعية
امل�س�ؤولية االجتماعية
نحو الزمالء
امل�س�ؤولية االجتماعية
نحو الذات
امل�س�ؤولية االجتماعية
نحو املدر�سة
امل�س�ؤولية االجتماعية
نحو املجتمع

القيا�س القبلي
املجموعة العدد
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
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51
51
51
51
51
51
51
51

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
339.1
378.1
989.1
001.2
674.1
265.1
009.1
768.1

53.0
92.0
74.0
25.0
24.0
82.0
75.0
43.0

القيا�س البعدي
املتو�سط
املتو�سط
االنحراف احل�سابي
املعياري
احل�سابي
املعدل
399.1
377.2
651.2
220.3
676.1
848.2
763.2
657.2

54.0
74.0
33.0
63.0
73.0
25.0
76.0
05.0

469.1
208.2
931.2
930.3
756.1
768.2
053.2
377.2

اخلط أ�
املعياري
11.0
11.0
80.0
80.0
31.0
31.0
41.0
41.0
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يالحظ من جدول ( )14وجود فروق ظاهرية
بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على مقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية
وجماالته .وللتحقق من داللة الفروق الظاهرية
ال�سالفة الذكر توجب ح�ساب معامالت االرتباط
بني م�ستويات جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية لدى
الطلبة لال�ستجابات البعدية لتحديد �أن�سب حتليل

تباين م�صاحب (حتليل تباين م�صاحب �أم حتليل
تباين م�صاحب متعدد) متبوعة ب�إجراء اختبار
 Bartletللكروية للك�شف عن جوهرية العالقات
االرتباطية بني م�ستوى جماالت امل�شكالت ال�سلوكية
وفق ًا ملتغري الدرا�سة (الربنامج الإر�شادي) وذلك
كما يف جدول .15

جدول رقم ()15
معامالت االرتباط بني جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة للقيا�س البعدي ونتائج
اختبار  Bartletلها وفقاً ملتغري الدرا�سة
العالقة االرتباطية
وفقاً ملتغريات الدرا�سة
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الذات البعدية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املدر�سة البعدية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املجتمع البعدية
ن�سبة الأرجحية
0.000

امل�س�ؤولية االجتماعية
نحو الذات البعدية

امل�س�ؤولية االجتماعية
نحو الزمالء البعدية
0.67
0.38
0.39
0.49
0.41
اختبار  Bartlettللكروية
درجة احلرية
كا 2التقريبية
9
32.433

يتبني من جدول  15وجود عالقة دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )α=0.05بني
م�ستوى جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة
لال�ستجابة البعدية وفق ًا ملتغري الدرا�سة (الربنامج
الإر�شادي)؛ مما �أوجب �إجراء حتليل التباين

امل�س�ؤولية االجتماعية
نحو املدر�سة البعدية

0.42
الداللة الإح�صائية
0.000

امل�صاحب املتعدد ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية يف االختبار
البعدي وفق ًا ملتغري الدرا�سة بعد حتييد م�ستوى
املجاالت لديهم لال�ستجابة القبلية وذلك كما يف
جدول .16

جدول رقم ()16
نتائج حتليل التباين امل�صاحب املتعدد مل�ستوى جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة
لال�ستجابة البعدية وفقاً ملتغري الدرا�سة
الأثر

االختبار
املتعدد

امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الزمالء القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الذات القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املدر�سة القبلية

Wilks’ Lambda
Wilks’ Lambda
Wilks’ Lambda

قيمة قيمة ف درجة درجة
حرية الداللة الداللة
حرية
االختبار الكلية
الفر�ضية اخلط�أ الإح�صائية العملية
املتعدد املح�سوبة
%28.10 0.124
21
4
2.051 0.719
%11.87 0.596
21
4
0.707 0.881
%38.21 0.032
21
4
3.246 0.618

امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املجتمع القبلية

Wilks’ Lambda

0.717

2.072

4

21

0.121

%28.30

3.525 Hotelling’s Trace

18.508

4

21

0.000

%77.90

املجموعة
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يتبني من جدول  16وجود �أثر دال اح�صائي ًا
عند م�ستوى داللة ( )α=0.05ملتغري الدرا�سة
(الربنامج الإر�شادي) على م�ستوى جماالت
امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة لال�ستجابة
البعدية جمتمعة؛ ولتحديد م�ستوى جماالت
امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة لال�ستجابة
البعدية كان �أثر متغري الدرا�سة (الربنامج

الإر�شادي) فقد مت �إجراء حتليل التباين امل�صاحب
مل�ستوى جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة
لال�ستجابة البعدية كل على حدة وفق ًا ملتغري
الدرا�سة بعد حتييد م�ستوى جماالت امل�س�ؤولية
االجتماعية لدى الطلبة لال�ستجابة القبلية ،وذلك
كما يف جدول .17

جدول رقم ( )17
نتائج حتليل التباين امل�صاحب ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية لدى
الطلبة لال�ستجابة البعدية كل على حدة وفقاً ملتغري الدرا�سة
املتغري
التابع
امل�س�ؤولية
االجتماعية
نحو
الزمالء
البعدية

امل�س�ؤولية
االجتماعية
نحو
الذات
البعدية

امل�س�ؤولية
االجتماعية
نحو
املدر�سة
البعدية

امل�س�ؤولية
االجتماعية
نحو
املجتمع
البعدية

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الزمالء القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الذات القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املدر�سة القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املجتمع القبلية
املجموعة
اخلط�أ
الكلي
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الزمالء القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الذات القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املدر�سة القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املجتمع القبلية
املجموعة
اخلط�أ
الكلي
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الزمالء القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الذات القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املدر�سة القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املجتمع القبلية
املجموعة
اخلط�أ
الكلي
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الزمالء القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو الذات القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املدر�سة القبلية
امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املجتمع القبلية
املجموعة
اخلط�أ
الكلي

0.057
0.399
0.476
0.254
4.978
4.550
10.462
0.000
0.007
0.579
0.148
5.750
2.435
8.930
0.027
0.139
0.071
0.076
10.386
5.502
16.044
1.817
0.107
0.603
0.073
1.268
7.091
10.971

1
1
1
1
1
24
29
1
1
1
1
1
24
29
1
1
1
1
1
24
29
1
1
1
1
1
24
29
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متو�سط
جمموع
املربعات
0.057
0.399
0.476
0.254
4.978
0.190

قيمة ف الداللة الداللة
املح�سوبة الإح�صائية العملية
0.302
2.105
2.509
1.341
26.258

0.588
0.160
0.126
0.258
0.000

%1.24
%8.06
%9.47
%5.29
%52.25

0.002
0.070
5.708
1.456
56.679

0.963
0.793
0.025
0.239
0.000

%0.01
%0.29
%19.21
%5.72
%70.25

0.117 0.027
0.604 0.139
0.310 0.071
0.332 0.076
45.308 10.386
0.229

0.735
0.445
0.583
0.570
0.000

%0.49
%2.46
%1.28
%1.37
%65.37

6.150
0.361
2.040
0.249
4.293

0.021
0.554
0.166
0.623
0.049

%20.40
%1.48
%7.84
%1.03
%15.17

0.000
0.007
0.579
0.148
5.750
0.101

1.817
0.107
0.603
0.073
1.268
0.295
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يت�ضح من جدول  17وجود فرق دال اح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني املتو�سطني
احل�سابيني املعدلني اخلا�صني مب�ستوى جماالت
امل�س�ؤولية االجتماعية (نحو الزمالء ،نحو
الذات ،نحو املدر�سة ،نحو املجتمع) لدى الطلبة
لال�ستجابة البعدية يعزى ملتغري الدرا�سة (الربنامج
الإر�شادي)؛ ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية
الذين تلقوا الربنامج الإر�شادي مقارنة بطلبة
املجموعة ال�ضابطة الذين مل يتلقوا الربنامج،
حيث لوحظ ارتفاع م�ستوى جماالت امل�س�ؤولية
االجتماعية لديهم �سالفة الذكر ،بفارق جوهري
عما هي عليه لدى طلبة املجموعة ال�ضابطة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن حجم الأثر ملتغري الدرا�سة
(الربنامج الإر�شادي) على م�ستوى جماالت
امل�س�ؤولية االجتماعية �سالفة الذكر قد كان على
النحو الآتي %52.25( :مل�ستوى جمال امل�س�ؤولية
نحو الزمالء %70.25 ،مل�ستوى امل�س�ؤولية نحو
الذات %65.37 ،مل�ستوى امل�س�ؤولية نحو املدر�سة،
 15.17مل�ستوى امل�س�ؤولية نحو املجتمع) لدى
الطلبة لال�ستجابة البعدية ،مبا يفيد وجود عالقة
كبرية بني متغري الدرا�سة (الربنامج) وبني م�ستوى
جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية.
مناق�شة النتائج والتو�صيات:
�أو ًال :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال االول
والذي ين�ص على" :هل توجد عالقة ارتباطية
دالة اح�صائيا عند م�ستوى الداللة ()α=0.05
بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س
امل�شكالت ال�سلوكية وا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على مقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية؟"
من خالل ا�ستعرا�ض النتائج التي مت التو�صل
�إليها يف الدرا�سة بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية
عك�سية ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية
وا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س
امل�س�ؤولية االجتماعية .وميكن تف�سري هذه النتيجة
من حيث �إن ممار�سة امل�شكالت ال�سلوكية لدى
�أفراد عينة الدرا�سة يتعار�ض متاما مع امل�س�ؤولية
http://journals.uob.edu.bh

االجتماعية التي يفرت�ض �أن يتمتعوا بها ،حيث
تتمثل امل�س�ؤولية االجتماعية بقدرة الفرد على
�إ�شباع حاجاته بطريقة ال حترم الآخرين من �إ�شباع
حاجاتهم ،وبالتايل ممار�سة الفرد لأي م�شكلة
�سلوكية فيه اعتداء على حرية الآخرين �أو تخريب
لأ�شياء تخ�صهم ،و�أن حتمل الفرد م�س�ؤولية كل ما
يقوم من �سلوكات مع الآخرين �أو جتاه املجتمع و�أن
�أي �إ�ساءة �أخرى .وتت�ضمن امل�س�ؤولية االجتماعية
�أي�ض ًا معرفة الفرد باحلقوق اخلا�صة به وقدرته
على املطالبة بها والواجبات املطلوبة منه وقيامه
ب�أدائها بال�شكل املطلوب منه .وهكذا ،ف�إن نق�ص
االح�سا�س بامل�س�ؤولية االجتماعية يزيد من احتمال
ظهور امل�شكالت ال�سلوكية.
ويظهر ذلك يف تعريف كال�سكي (Kaliski,
 )2001للم�س�ؤولية االجتماعية ب�أنها �شعور الفرد ب�أن
عمال ما �سلبي ًا فيه �ضرر للجماعة وبالتايل ميتنع
إيجابي فيه منفعة للجماعة،
عن ممار�سته� ،أو �أنه � ٌ
فيقوم مبمار�سته .حيث تندرج امل�شكال ال�سلوكية
�ضمن العمل ال�ضي فيه �ضرر للجماعة فكلما حتلى
الفرد بال�شعور بامل�سو�ؤلية االجتماعية �سيبتعد عما
ي�ضر باملن حوله ويبتعد عما ي�سيء لهم.
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع النتائج التي
تو�صلت �إليه درا�سة جيليام ( )Gilliam, 2004حيث
بينت �أن تطبيق الربنامج الإر�شادي �أدى �إىل خف�ض
ال�سلوك ال�سلبي لدى الأزواج مع ال�شريك.
ثانياً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال
الثاين والذي ين�ص على" :هل هناك فروق دالة
�إح�صائيا بني املتو�سطني احل�سابيني يف القيا�س
البعدي ال�ستجابات �أفراد املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية
تعزى لأثر الربنامج الإر�شادي؟"
بينت النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
احلالية وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني املتو�سطني احل�سابيني ال�ستجابات �أفراد
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س
امل�شكالت ال�سلوكية ل�صالح املجموعة التجريبية
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التي تلقت الربنامج الإر�شادي( ،ال�سلوك
العدواين ،و�سلوك الكذب ،و�سلوك التدخني) لدى
املجموعة التجريبية مقارنة باملجموعة ال�ضابطة.
وميكن تف�سري هذه النتيجة من حيث �إن الربنامج
الإر�شادي كان له فعالية يف خف�ض امل�شكالت
ال�سلوكية لدى �أفراد عينة الدرا�سة يف املجموعة
التجريبية التي تلقت الربنامج الإر�شادي .وتتفق
نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة جيليام (2004
 )Gilliam,التي بينت فاعلية برنامج العالج الواقعي
يف خف�ض م�ستوى العنف املنزيل وخف�ض م�ستوى
حتكم الرجل ب�شريك احلياة.
حيث مت يف الربنامج تعليم امل�شاركني و�ضع
وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وطرق لتغيري �سلوكياتهم،
وتوجيه امل�سرت�شدين لعمل خطط واقعية ت�ساعدهم
يف حتقيق �أهدافهم ،وتقدمي وتعزيز عملية تقومي �أي
من رغبات امل�سرت�شد بحيث ميكن حتقيقها ب�شكل
واقعي ،وتعليم الفرد تطبيق ما تعلمه �ضمن جل�سات
الربنامج على احلياة اليومية ،وتوفري منوذج
لل�سلوك امل�س�ؤول وحياة مرتكزة على هوية النجاح.
حيث �أن نظرية االختيار التي ا�ستند �إليها
الربنامج تو�ضح كيف يختار الفرد �سلوكه يف
املواقف املختلفة ،وكيفية حت�سني عالقاته مع
الآخرين .واملناق�شة يف جمموعات داعمة ت�ساعده
على النظر ل�سلوكه وتعلم ما هو مقبول وما هو غري
مقبول (�أبو �أ�سعد وعربيات.)2009 ،
وتركز هذه النظرية على ال�سلوك بد ًال من
العواطف لأن من الأ�سهل �ضبط ال�سلوك وتغيريه
والتحكم به ومنع ارتباطه مع امل�شاعر ،كما �أنه
من الأ�سهل للم�سرت�شد �ضبط �سلوكياته من
�ضبط عواطفه وم�شاعره ،ويركز العالج بالواقع
على ال�سلوكيات احلالية للفرد ،وال يركز على
الف�شل ال�سابق له (الزيود )2004 ،لذلك مت تعليم
امل�سرت�شدين خالل الربنامج �أ�ساليب التعامل مع
ال�سلوك مثل �ضبط ال�سلوك واختياره و�أ�سلوب حل
امل�شكالت وكيفية �إ�شباع احلاجات دون االعتداء
على حقوق الآخرين ،وتعليم الطالب كيفية
التعامل مع الآخرين .حيث �أن ردود �أفعال الطالب
http://journals.uob.edu.bh

191

وتفاعلهم اجليد خالل الربنامج �ساعد على
زيادة فعاليته وحت�سني النتائج يف تقليل امل�شكالت
ال�سلوكية لديهم.
وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شار �إليه كوري
(� )Corey, 2001إىل �أنّ الهدف الرئي�س للعالج
الواقعي هو تعليم الفرد كيف يكون ي�صبح �أف�ضل
� .إذ �أن كل فرد قادر على توجيه حياته وبو�سعه �أن
ميار�س حياة م�س�ؤولة وناجحة ورا�ضية و�أن الفرد
هو ما يفعله ،مبعنى �أن ت�صرفاته حتدد م�س�ؤولياته.
ثالثاً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال
الثالث الذي ين�ص على" :هل هناك فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α=0.05
بني املتو�سطني احل�سابيني ال�ستجابات �أفراد
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س
امل�س�ؤولية االجتماعية تعزى لأثر الربنامج
الإر�شادي؟"
بينت النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
احلالية وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني املتو�سطني احل�سابيني ال�ستجابات �أفراد
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س
امل�س�ؤولية االجتماعية ل�صالح املجموعة التجريبية
التي تلقت الربنامج الإر�شادي .مبعنى �أن م�ستوى
امل�س�ؤولية االجتماعية ككل وجماالتها قد ارتفعت
ارتفاع ًا جوهري ًا .لدى �أفراد املجموعة التجريبية.
وميكن تف�سري هذه النتيجة من حيث �إن
الربنامج الإر�شادي كان له فعالية يف حت�سني
م�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية لدى �أفراد عينة
الدرا�سة يف املجموعة التجريبية التي تلقت
الربنامج الإر�شادي .
وتتفق هذه الدرا�سة يف هذه النتيجة مع
درا�سات (ال�صمادي والزعبي ،2007 ،وط�شطو�ش،
 .)2007ودرا�سة كيم ( )Kim, 2002التي بينت
فاعلية برنامج عالجي واقعي جمعي لتنمية ال�سلوك
امل�س�ؤول اجتماعي ًا عند طلبة املدار�س .حيث بينت
نتائج درا�سة ال�صمادي والزعبي ( )2007وجود
�أثر لربنامج الإر�شاد اجلمعي امل�ستند �إىل نظرية
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العالج الواقعي يف تنمية امل�س�ؤولية االجتماعية لدى
�أفراد املجموعة التجريبية مبجاالته الأربعة (نحو
الزمالء وال�شلة ،نحو الذات ،نحو املدر�سة ،نحو
املجتمع) .و�أجرى ط�شطو�ش ( )2007درا�سة بينت
نتائجها وجود �أثر لربنامج العالج الواقعي اجلمعي
يف تنمية امل�س�ؤولية االجتماعية .كما بينت درا�سة
قا�سم ( )2008فعالية الربنامج الإر�شادي يف تنمية
امل�س�ؤولية االجتماعية ،تعترب امل�س�ؤولية االجتماعية
مبثابة مفهوم �أ�سا�سي من مفاهيم نظرية االختيار
وهي تعني �أن الفرد ي�ستطيع �إ�شباع حاجاته
بطريقة ال ت�ؤثر على الآخرين يف ا�شباع حاجاتهم،
و�أن ال�شخ�ص امل�س�ؤول يقوم عادة بالأفعال التي
جتعله ي�شعر �أن الآخرين يكنون له االحرتام
والتقدير ،والفرد يف هذه احلالة لديه دافع لكي
يك�سب احرتام ذاته ،وهذا ما مت تعليمه للطالب
خالل جل�سات الربنامج الإر�شادي ،ومن خالل
�أن�شطة الربنامج الإر�شادي والواجبات البيتية
والنقا�شات مع الطالب خالل جل�سات الربنامج
كان يتم تر�سيخ هذه املفاهيم لدى الطلبة .وبذلك
ف�إن الطالب يعمل جاهد ًا لكي ينفذ التزاماته جتاه
الآخرين وينال ثقتهم واحرتامهم .و�أن ال�شخ�ص
غري امل�س�ؤول هو الذي قد ي�شبع حاجاته من غري
�أن ينظر �إىل حاجات الآخرين ،وقد يكون لإ�شباع
حاجاته �إ�ضرار بالآخرين (احلياين.)2011 ،
التو�صيات:
�	.1إجراء درا�سات �أخرى م�شابهة على طلبة
املدار�س بهدف خف�ض امل�شكالت ال�سلوكية
وحت�سني م�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية.
 .2توفري برامج �إر�شادية للمر�شدين يف املدرا�س
ت�ستهدف خف�ض امل�شكالت ال�سلوكية وحت�سني
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