فاعلية برنامج إرشادي معريف – سلوكي يف
تعزيز االنتماء لدى طلبة الصف العاشر يف
حمافظة سلفيت -فلسطني

كمال صالمت**

حضيب عمر عياش*

امللخص_ هضفذ هظه الضعاؾت إلى اؾخلطاء فاغلُت بغهامج إعشاصي مػغفي – ؾلىوي في حػؼٍؼ الاهخماء لضي ؾالب الطف الػاشغ في
مدافظت ؾلفُذ ،وجم جؿبُم هظه الضعاؾت في مدافظت ؾلفُذ( ،)2015واؾخسضم الباخشان اإلاىهج الخجغٍبي مؼ كُاؾين كبلي
ً
وبػضي ،وجيىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ ؾالب الطف الػاشغ في مضاعؽ مدافظت ؾلفُذ ،والبالغ غضصهم ( )738ؾالبا ،وجيىهذ
ً
ً
الػُىت اللطضًت مً ( )42ؾالبا مً مضعؾت طوىع هفغ الضًً الشاهىٍت ،مىخظمين في شػبخين إخضاهما غابؿت ( )21ؾالبا لم ًؿبم
ً
غليهم البرهامج ؤلاعشاصي ،والشاهُت ججغٍبُت ( )21ؾالبا جم جؿبُم البرهامج ؤلاعشاصي غليهم ،ولخدلُم أهضاف الضعاؾت جم اؾخسضام
ً
اؾدباهت الاهخماء مً إغضاص الباخشان ،وبغهامج إعشاصي مػغفي  -ؾلىوي مً إغضاص الباخشان أًػا ،وجم الخدلم مً ضضق وزباث
ألاصواث اإلاؿخسضمت بالؿغق اإلاىاؾبت ،وبػض حمؼ البُاهاث وحػغٍفها أحغٍذ اإلاػالجاث ؤلاخطابُت اإلاىاؾبت .وكض جىضلذ الضعاؾت إلى
ً
مجمىغت مً الىخابج مً أهمها :وحىص فغوق صالت إخطابُا في مضي فاغلُت بغهامج إعشاصي مػغفي – ؾلىوي في حػؼٍؼ الاهخماء لضي
ؾلبت الطف الػاشغ في مدافظت ؾلفُذ حػؼي للبرهامج ؤلاعشاصي في أبػاص الاهخماء والضعحت اليلُت لالهخماء ولطالح اللُاؽ
ً
البػضي ،وغضم وحىص فغوق صالت إخطابُا في مضي فاغلُت بغهامج إعشاصي مػغفي – ؾلىوي في حػؼٍؼ الاهخماء لضي ؾلبت الطف
الػاشغ في مدافظت ؾلفُذ حػؼي إلاخغير مؿخىي الخدطُل في أبػاص الاهخماء والضعحت اليلُت لالهخماء ،وغضم وحىص فغوق صالت
ً
إخطابُا في مضي فاغلُت بغهامج إعشاصي مػغفي – ؾلىوي في حػؼٍؼ الاهخماء لضي ؾلبت الطف الػاشغ في مدافظت ؾلفُذ حػؼي
للخفاغل بين ول مً البرهامج ؤلاعشاصي ومؿخىي الخدطُل.
وبىاء غلى الىخابج أوضذ الضعاؾت بػغوعة جىظُف واؾخسضام البرهامج ؤلاعشاصي اإلاؿخسضم في الضعاؾت الحالُت لخػؼٍؼ الاهخماء لضي
الؿلبت الفلؿؿُيُين.
الكلماث املتفخاحيت :بغهامج اعشاصي مػغفي ،ؾلىوي ،الاهخماء ،الطف الػاشغ ،مدافظت ؾلفُذ.

* جامعت اللدش– فلضطين
** جامعت اللدش املتفخوحت – فلضطين
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فاعليت برهامج إرشادي معرفي – صلوكي في حعسيس الاهخماء لدى طلبت
الصف العاشر في محافظت صلتفيت -فلضطين
الخبراث الصخطُت للؿفىلت حػض بمشابت غامل مهم في جدضًض ما إطا
وان الؿفل ؾِىمي إخؿاؽ الاهخماء أو إخؿاؽ الغغبت ،فطضاكاث
ؾىىاث اإلاضعؾت الابخضابُت جمىً ألاؾفاٌ مً الشػىع باالهخماء إلى
مجخمؼ ًمخض إلى ما وعاء أؾغهم أو غابالتهم ،وهظ ما ًخجؿض في ؾً
اإلاغاهلت ،وغاصة ما ًضغم هظا ؤلاخؿاؽ الاشتران صازل وشاؾاث
مخىىغت في اإلاضعؾت واإلاجخمؼ ،وجبرػ أهمُت إشباع الحاحت لالهخماء في أن
إهمالها ًؤصي إلى وكىع الفغص في صابغة الاغتراب الىفس ي الظي ًيخهي
بيبظه للمجخمؼ والؿلؿت والخىع في الاهدغافاث والاهسغاؽ في صابغة
الػىف اإلاؿخمغة [.[6
وألاؾفاٌ والشباب الفلؿؿُني غلى وحه الخدضًض ٌػِش خالت
اغتراب صابمت جبػضه غً ؾفىلخه وؾمىخاث شبابه ،ألن الىاكؼ الظي
ٌػِشه ًفخلغ إلى الطفاث ؤلاوؿاهُت التي ٌػِشها الاؾفاٌ والشباب في
أهداء الػالم ،إط أن ججغبت الشػب الفلؿؿُني حػض ججغبت الخىف
الػمُم غلى بلابه الجؿضي واإلاػىىي وول ش يء مػغع للتهضًض
والخؿغ ،البِذ ،وألاعع ،وألاوالص [ ،]7فالحاحاث الفؿُىلىحُت،
والحاحت الى ألامً ،والحاحت الى الاهخماء باإلغافت إلى باقي الحاحاث مً
اإلاهم إشباغها للىضىٌ الى خالت مً الؿىاء الىفس ي ] ،[8والؿالب
الفلؿؿُني أخىج ما ًيىن إلى أوشؿت مضعؾُت وبغامج جيىن كاصعة غلى
جضغُم كُمه وحػؼٍؼها وبساضت كُم الاهخماء الىؾني وما جخػمىه مً
خب الىؾً والضفاع غىه والاغتزاػ به واإلاشاعهت في بىابه وغير طلً،
بؿبب ما ٌػاهُه مً ظلم الاخخالٌ الاؾغابُلي وخغماهه مً أبؿـ
خلىكه في الحُاة والػِش بدغٍت ومً مداوالث الاخخالٌ الضابمت
لؿمـ هىٍخه الفلؿؿُيُت وما ٌػاهُه مً خطاع حابغ غلُه ،باإلغافت
إلى مداوالث ؤلاغالم الغغبي لبث كُم وغاصاث غغٍبت بػُضة ول البػض
غً غاصاث اإلاجخمؼ الفلؿؿُني مً أحل إبػاص ؤلاوؿان الفلؿؿُني غً
غغوبخه وكُمه الػغبُت والفلؿؿُيُت ،لظلً ًلؼ غلى غاجم اإلاجخمؼ
الفلؿؿُني بيل أفغاصه وول مؤؾؿاجه مؿؤولُت جضغُم الاهخماء الىؾني
لضي أبىابه وزاضت الؿلبت ،واعجباؽ ؤلاوؿان بىؾىه اعجباؽ فؿغي
ْ
غغٍؼي ،هما أن ألاصًان أهضث غلى هظا الاعجباؽ وحاء في كىله حػالى { َوِإط
ُ ُ
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أك َغ ْعج ْم َوأه ُخ ْم حش َه ُضون} ( 84آًت ،ؾىعة البلغة) ،وحػخبر اإلاضعؾت مً أهم
اإلاؤؾؿاث التي حؿخؿُؼ غغؽ الاهخماء الىؾني في هفىؽ ؾلبتها،
فاإلاضعؾت ًمىً لها أن جضغم الاهخماء الىؾني مً زالٌ الحب والخفاغل
بين ألاحُاٌ الطاغضة ،وإشباع عغباتهم ،ومغاغاة مُىلهم في إؾاع كُم
اإلاجخمؼ ،وعبـ كلىبهم بأوشؿتها التي حغغؽ الاهخماء الىؾني لضيهم [.[9
إن وحىص بغامج إعشاصًت حػؼػ الاهخماء لضي الؿلبت مً شأنها ججظًغ
الاهخماء الىؾني لضيهم ،وجىحض الػضًض مً البرامج ؤلاعشاصًت التي جلضم
الخضماث واإلاؿاغضة غمً بغامج ؤلاعشاص الجمعي والتي جغجىؼ غلى
هظغٍاث وؾغق ؤلاعشاص اإلاػغوفت ،وهظه البرامج كض جفُض في حػؼٍؼ
الاهخماء لضي فئت الؿلبت الفلؿؿُيُين ،وَػخبر ؤلاعشاص خاحت هفؿُت

 .1امللدمت
ً
حػض مغخلت الؿفىلت مً أهم مغاخل الىمى ؤلاوؿاوي وأهثرها أزغا في
خُاة ؤلاوؿان ،فاالهخمام بهظه الشغٍدت هى غمان الاؾخمغاعٍت في
اإلاجخمؼ وجؿىعه ،فهي جمشل الضغامت ألاؾاؾُت للمغاخل الىمابُت
الالخلت ،خُث جخىكف غليها صحت الؿفل الىفؿُت وفيها جخدضص مالمذ
شخطِخه وجدشيل كضعاجه واججاهاجه هدى طاجه وهدى الػالم الخاعجي
وفيها أًػا ًخػلم مفاهُم الخػاون والػؿاء والاًشاع والالتزام والاهخماء،
وٍمشل الاهخماء إخضي الحاحاث الػغوعٍت في خُاة ؤلاوؿان والتي جغحؼ
حظوعها إلى زبراث الؿفىلت ،فالؿفل ٌعي أن بلاءه وإشباع خاحاجه
عهً باعجباؾه بىالضًه وحػلله بهما واكترابه منهما واهخمابه إليهما زم
حػمم الحاحت إلى الاهخماء ألاؾغي لدشمل الاهخماء إلى حماغاث أزغي
ً
هشيرة جدلم أغغاغا مشابهت إلاا جدلله ألاؾغة ،أو حشترن مػها في
جدلُله [.[1
إن خاحت ؤلاوؿان إلى الاهخماء خاحت هبيرة فاإلوؿان احخماعي
بؿبػه ال ًدب الػِش بمفغصه ،فهي غغٍؼة وغػها هللا  -ؾبداهه
وحػالى -في ؤلاوؿان هما وغػها في مػظم اليابىاث الحُت التي حػِش
غلى ألاعع ،فالؿفل مىظ أن ًىلض ٌشػغ باالهخماء إلى أمه وٍخػلم بها
أهثر مً أي شخظ آزغ ،زم ًخػلم الؿفل بأبُه ،زم ببلُت أفغاص
أؾغجه ،ومؼ اهضماحه في اإلاجخمؼ الظي ًدُـ به جؼٍض غالكاجه باألفغاص
ً
ً
مً خىله شِئا فشِئا ،غىض الخداكه بالغوغت زم اإلاضعؾت ،لظلً ًلؼ
غلى غاجم ألاؾغة واإلاضعؾت مؿؤولُت هبيرة مً خُث صمج الؿفل مؼ
أفغاص اإلاجخمؼ اإلادُـ به ،وغغؽ كُم وغاصاث اإلاجخمؼ ؤلاًجابُت لضي
الؿفل مىظ الطغغ لىؿغ خاحؼ الخىف لضًه ،وحػىٍضه غلى الاهضماج في
اإلاجخمؼ والشػىع بالحب له والاهخماء إلُه ،وأن جيىن ألاؾغة كضوة
للؿفل في هظا اإلاػماع [.[2
والحاحت لالهخماء مً أهم الحاحاث التي ًجب أن جدغص ألاؾغة
واإلاضعؾت غلى إشباغها لضي الؿفل إلاا ًترجب غليها مً ؾلىهُاث مغغىبت
ًجب أن ٌؿلىها الؿفل مىظ ضغغه وختى بلُت مغاخل غمغه ،أما
فلضان الاهخماء فُػخبر مً أزؿغ ما يهضص خُاة أي مجخمؼ وٍيشغ ألاهاهُت
والؿلبُت ،وفي اإلالابل ًؤصي الاهخماء إلى الخػاون مؼ الغير والىفاء للىؾً
والىالء له ،وٍغجبـ باالهخماء بػؼ اللُم ،مشل :الػؿاء ،والخطحُت،
والخػاون مؼ آلازغًٍ ،وهظا ًللي غلى ألاؾغة واإلاضعؾت مؿؤولُت هبري
هدى الترهيز غلى إظهاع مىاكف وهماطج جاعٍسُت جبين بؿىلت اللاصة
والؼغماء في الضفاع غىه ،وفي جلضًغ هؤالء ألاؾفاٌ ألهفؿهم ،وبشيل
ً
ً
غام فئن للػالكاث ألاؾغٍت أزغا إًجابُا في جيىًٍ الشػىع باألمً واللضعة
غلى الازخُاع مً مىؿلم أن الاوؿان وابً خغ وٍمخلً ؤلاعاصة وجؿىع
مفهىم الظاث الاًجابي [ ،]3ووؿم ألاؾغة مشله في طلً مشل ؾابغ
ألاوؿاق ألازغي ًيىن عهىا ً للظغوف واإلاخغيراث الاحخماغُت والشلافُت
والاكخطاصًت ،فئهه بالخالي ًيىن غغغت للخأزغ بػملُاث الخغُير وألاخضار
التي جؿغأ غلى اإلاجخمؼ مشل الحغوب [ ،]4وكض أهض ألاشىٌ [ ]5غلى أن
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مهمت لضي البشغ ومً مؿالب الىمى الؿىي إشباع هظه الحاحت ،لظلً
أضبذ ؤلاعشاص خم مً خلىق ول فغص في ول مجخمؼ ومً الىاحب
جأمُىه ليل مً ًدخاج له ،فهى غغوعي إلاؿاغضة ألافغاص لُطبدىا
واكػُين في خُاتهم [ .]10وجغي هُلىغ [ ]11أن ؤلاعشاص الجمعي له
أهمُخه في جىمُت غضة مهاعاث ومنها غالكاث الخىاضل والخباصٌ مؼ
آلازغًٍ وٍدلم هجاح هبير مؼ فئت اإلاغاهلين ،وجخطح أهمُت ؤلاعشاص في
كابلُت الفغص وإهؿابه اللضعة غلى خل اإلاشىالث التي حػترغه ،وجبطيره
في اإلافاهُم الىؾىُت ،وؤلاوؿان وابً احخماعي ٌػِش في واكؼ له مػاًيره
وكُمه ،والخفؿير الاحخماعي ألغماٌ الفغص التي جؤزغ في اإلاجخمؼ جخأزغ
ً
أًػا بداحاجه اإلاسخلفت وما كض ًىاحهه ،وفي ظل واكؼ اإلاجخمؼ
الفلؿؿُني جطبذ الحاحت ملحت للبرامج ؤلاعشاصًت [.[12
ومً هىا ًخطح أهىا في خاحت غغوعٍت إلى جىمُت الاهخماء لضي اؾفالىا
وشبابىا وجضعٍبهم مىظ البضاًت غلى جىؾُؼ هؿاق الجماغت التي ًيخمىن
إليها والخمؿً بأهضافها ،وأن ًخجؿض هظا الاهخماء في ضىعة ؾلىن
ًضغم بىاء الجماغت وَػمل غلى جماؾىها وجلضمها ،وهظا ما صفؼ
الباخشان إلى اللُام بئغضاص بغهامج إعشاصي مػغفي ؾلىوي ًمىً مً
زالله جىمُت وحػؼٍؼ الاهخماء لضي غُىت مً ؾلبت الطف الػاشغ في
مدافظت ؾلفُذ.
 .2مشكلت الدراصت
مً زالٌ جدبؼ الباخشان إلاا ٌػاهُه اإلاجخمؼ مً أػماث ؾُاؾُت
واحخماغُت وهفؿُت واوػياؾها غلى الاهخماء لضي أفغاص اإلاجخمؼ بشيل
غام ومضي جأزيرها غلى ؾلبت اإلاضاعؽ بشيل زاص ،لىخظ جضوي في
مؿخىي الاهخماء ألاؾغي واإلاضعس ي والاحخماعي والىؾني ،وحاء الغغع
مً هظه الضعاؾت الؾخلطاء فاغلُت بغهامج إعشاصي مػغفي – ؾلىوي في
حػؼٍؼ الاهخماء لضي ؾلبت الطف الػاشغ في مدافظت ؾلفُذ.
أ .أصئلت الدراصت
ؾػذ الضعاؾت لإلحابت غً ألاؾئلت آلاجُت:
 .1ما فاغلُت بغهامج إعشاصي مػغفي  -ؾلىوي في حػؼٍؼ الاهخماء لضي أفغاص
اإلاجمىغت الخجغٍبُت(مً ؾلبت الطف الػاشغ) ،ملاعهت مؼ أفغاص
اإلاجمىغت الػابؿت (مً ؾلبت الطف الػاشغ)؟
 .2هل جسخلف فاغلُت البرهامج ؤلاعشاصي في حػؼٍؼ الاهخماء بين
اإلاجمىغخين الخجغٍبُت والػابؿت بازخالف مؿخىي الخدطُل؟
 .3هل جسخلف فاغلُت البرهامج ؤلاعشاصي في حػؼٍؼ الاهخماء بين
اإلاجمىغخين الخجغٍبُت والػابؿت بازخالف اإلاجمىغت ومؿخىي
الخدطُل والخفاغل بُنهما؟
ب .فرضياث الدراصت
ؾػذ الضعاؾت الزخباع الفغغُاث آلاجُت:
 .1ال جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت غىض مؿخىي الضاللت ((α ≤ 0005
بين مخىؾؿاث صعحاث الؿالب غلى أصاة الاهخماء في اللُاؽ البػضي بين
اإلاجمىغخين الخجغٍبُت والػابؿت حػؼي إلى البرهامج ؤلاعشاصي.
 .2ال جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت غىض مؿخىي الضاللت ((α ≤ 0005
بين مخىؾؿاث صعحاث الؿالب غلى أصاة الاهخماء في اللُاؽ البػضي بين
اإلاجمىغخين الخجغٍبُت والػابؿت حػؼي إلى مؿخىي الخدطُل.
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بين مخىؾؿاث صعحاث الؿالب غلى أصاة الاهخماء في اللُاؽ البػضي بين
اإلاجمىغخين الخجغٍبُت والػابؿت حػؼي إلى اإلاجمىغت ومؿخىي
الخدطُل والخفاغل بُنهما.
ج .أهميت الدراصت
جىمً اهمُت الضعاؾت في الجىاهب الخالُت:
ً
 أن ؤلاعشاص اإلاػغفي الؿلىوي واخضا مً الخُاعاث اإلاخاخت الىاجحت فيحػؼٍؼ الشػىع باالهخماء ،لضي ؾلبت اإلاضاعؽ.
 اهمُتها مً الىاخُت الخؿبُلُت جىمً في كلت البدىر التي جىاولذ هظاالجاهب مً زالٌ بغامج إعشاصًت مػغفُت  -ؾلىهُت ،حؿدىض غلى غضص
مً الفىُاث التي ًمىً اؾخسضامها في حػؼٍؼ الشػىع باالهخماء.
د .اهداف الدراصت
هضفذ الضعاؾت الحالُت الخػغف إلى:
 فاغلُت جىفُظ بغهامج إعشاصي مػغفي  -ؾلىوي في حػؼٍؼ الاهخماء لضيؾالب الطف الػاشغ في مدافظت ؾلفُذ.
 هما هضفذ إلى اؾخسضام فىُاث واؾتراجُجُاث البرهامج ؤلاعشاصيالظي ٌؿدىض إلى الىظغٍت اإلاػغفُت  -الؿلىهُت اإلاؿخسضمت في هظه
الضعاؾت.
 جلضًم الخىضُاث اإلاىاؾبت لجهاث الازخطاص طاث الػالكت.ه .مصطلحاث الدراصت
البرهامج ؤلاعشاصي :هى "بغهامج مسؿـ مىظم في غىء أؾـ غلمُت،
ً
ً
لخلضًم الخضماث ؤلاعشاصًت اإلاباشغة وغير اإلاباشغة فغصًا وحماغُا،
ً
لجمُؼ مً جػمهم اإلاؤؾؿت (اإلاضعؾت مشال) بهضف مؿاغضتهم في
جدلُم الىمى الؿىي ،واللُام باالزخُاع الىاعي اإلاخػلل ،ولخدلُم
الخىافم الىفس ي صازل اإلاؤؾؿت وزاعحها" [.[13
ً
وَػغف إحغابُا :بأهه مجمىغت ؤلاحغاءاث وألاوشؿت والخضماث
ؤلاعشاصًت اإلاسؿـ لها التي ًلضمها الباخث للمجمىغت الخجغٍبُت مً
ً
الؿالب مػخمضا غلى فىُاث واؾتراجُجُاث الاعشاص اإلاػغفي  -الؿلىوي
بهضف حػؼٍؼ الاهخماء لضيهم.
البرهامج اإلاػغفي  -الؿلىوي :هى مجمىغت مً الخؿىاث اإلاسؿؿت
واإلاىظمت ،والتي جغمي إلى جدلُم أهضاف مػُىت بدُث جمهض ول زؿىة
ً
للخؿىة التي جليها ،بدُث جطبذ في النهاًت مترابؿت مػا ،وجؤصي إلى
حػضًل ألاؾالُب الؿلىهُت الخاؾئت ،واإلاػاعف الؿلبُت لضي ألافغاص،
واؾدبضالها بأؾالُب ؾلىهُت حضًضة ،وأفياع واججاهاث أهثر إًجابُت
مما ًترجب غلُه جدلُم الخىافم الىفس ي وحػؼٍؼ الاهخماء لضي اإلاشاعهين
في البرهامج ؤلاعشاصي [.[14
ً
وَػغف إحغابُا بأهه مجمىغت مً الفػالُاث وؤلاحغاءاث
وألاؾالُب ؤلاعشاصًت اإلاؿخمضة مً الىظغٍت اإلاػغفُت الؿلىهُت ،والتي
تهضف لخػؼٍؼ الشػىع باالهخماء لضي ؾالب الطف الػاشغ في مدافظت
ؾلفُذ ،وٍىفظ هظا البرهامج مً زالٌ ( )11حلؿت إعشاصًت ،جؿبم
ً
بىاكؼ حلؿخين أؾبىغُا ،وجتراوح اإلاضة الؼمىُت للجلؿت الىاخضة ()60
صكُلت.
الاهخماء :اعجباؽ الفغص بالجماغت ،وجىخضه مػها ،وشػىعه بالخلبل
والاؾخدؿان وألامان والؿمأهِىت بُنها ،واهخمامه بأمىعها والػمل مً
أحلها ،وخطىله غلى الخلضًغ والاهخمام اإلاىاؾب مً حاهبها [.[15
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ً
وَػغف إحغابُا بالضعحت التي ًدطل غليها اإلافدىص غلى أصاة
الاهخماء اإلاؿخسضمت في الضعاؾت.
ؾلبت الطف الػاشغ :هم الؿلبت اإلاسجلين للػام ألاواصًمي (-2014
 )2015في مضاعؽ مدافظت ؾلفُذ
 .3الدراصاث الضابلت
في صعاؾت غىؿت [ ،]16والتي هضفذ إلى الىشف غً جطىعاث
اإلاغاهم خىٌ الىؾـ اإلاضعس ي ،وغالكتها بالشػىع باالهخماء اإلاضعس ي لضًه
هضعاؾت مُضاهُت ببػؼ مخىؾؿاث والًت باجىت .جيىهذ غُىت الضعاؾت
مً  357جلمُظا وجلمُظة في الخػلُم اإلاخىؾـ .وجم اؾخسضام اؾخبُان
جطىعاث اإلاغاهم خىٌ الىؾـ اإلاضعس ي واؾخبُان الشػىع باالهخماء
اإلاضعس ي مً إغضاص الباخشت .وبػض اإلاػالجت ؤلاخطابُت جم الخىضل إلى
أن هىان غالكت بين جطىعاث اإلاغاهم خىٌ الىؾـ اإلاضعس ي والشػىع
باالهخماء اإلاضعس ي لضًه ،وغضم وحىص فغوق صالت بين الجيؿين فُما
ًخػلم بخطىعاث اإلاغاهم للىؾـ اإلاضعس ي ،هما أظهغث الىخابج وحىص
فغوق صالت بين الجيؿين فُما ًخػلم بالشػىع باالهخماء اإلاضعس ي لطالح
ؤلاهار.
أما صعاؾت واضف [ ]17فلض هضفذ إلى إغضاص بغهامج جضعٍب
إلاػلماث عٍاع ألاؾفاٌ في غىء الاججاهاث اإلاػاضغة غلى جغبُت اإلاىاؾىت
وأزغه غلى الاهخماء الىؾني مً الىاخُت الىظغٍت إلزغاء اإلاػلمين أزىاء
الخضمت ،ومً الىاخُت الػملُت جخػمً البرهامج أشظت جؿبُلُت
لألؾفاٌ لخؿىٍغ مىاؾً اهخمائهم ،وكض اؾخسضمذ الباخشت الػضًض مً
ألاصواث واالزخباعاث الخدطُلُت والاهخماء الىؾني لغٍاع الاؾفاٌ وجم
جؿبُم البرهامج غلى غُىت مً اإلاػلمين والاؾفاٌ بالؿغٍلت الخجغٍبُت
(ازخباع كبلي وازخباع بػضي) ،وجبين وحىص فغوق طاث صاللت إخطابُت
بين مخىؾؿاث صعحاث غُىت ألاؾفاٌ غلى هؿاق اإلاىاؾىت والاهخماء
الىؾني لطالح اإلاجمىغت الخجغٍبُت ،وأوضذ الضعاؾت غلى أهمُت جىفير
مػلماث عٍاع ألاؾفاٌ أزىاء الخضمت مؼ الػضًض مً بغامج الخضعٍب
اإلاغجبؿت باألوشؿت للمشاعهت في جؿىٍغ أصائها مؼ ألاؾفاٌ في غىء
الاججاهاث اإلاػاضغة الخػلُمُت.
هضفذ صعاؾت ػاًض [ ]18إلى الخػغف غلى مضي وعي ؾلبت الجامػاث
بلُم الاهخماء الشلافي والػلمي ،وهظا الىعي الظي ًبرػ ما لضًه مً اغتزاػ
بهىٍخه وما ًميز مجخمػه مً زطىضُت زلافُت ،في طاث الىكذ الظي
ًدضص كضعاجه في الخػامل مؼ مخغيراث غطغ الػلم والخىىىلىحُا
بئًجابُت .وكض جؿلب طلً جدلُم آلاحي :مىاكشت مفهىم الاهخماء وما
ًخطل به مً مفاهُم وكػاًا ،والخػغف غلى كُم الاهخماء مً خُث
اإلافهىم وألاهمُت ،وعضض بػؼ مخغيراث الػطغ وجأزيرها غلى كُم
الاهخماء ،واؾخجالء بػؼ كُم الاهخماء الشلافي والػلمي وجؿبُم صالالتها
في شيل اؾدباهت غلى غُىت مً ؾلبت الجامػاثّ ،
جم جطمُم اؾدباهت
ّ
ؾبلذ غلى غُىت مً  500ؾالب مً ؾلبت حامػت هفغ الشُش في
حمهىعٍت مطغ الػغبُت ،والتي اشخملذ غلى هال الخسططين الػلمي
وألاصبي مً الظوىع وؤلاهار .زلطذ الضعاؾت إلى جلضًم بػؼ آلالُاث
التي جمىً الجامػاث مً جىمُت كُم الاهخماء الشلافي والػلمي لضي ؾالبها
مً أهمها :مدخىي الىخب الضعاؾُت ،إغاصة الضوع اللُمي للجامػت،
وجأهُض اإلالغعاث غلى مهاعاث الخفىير الىلضي وججاوػ الخفىير الخؿي

والطىعي ،وَؿخؿُؼ أؾخاط الجامػت حػؼٍؼ كُم الاهخماء لضي ؾالبه
بؿبل غضًضة منها :أن ًدؿم هى بطضق الاهخماء لىؾىه وزلافخه وهىٍخه،
جبيُه زؿابا جغبىٍا صاغما للُم الاهخماء ،غغؽ وجىمُت الخفىير الىلضي
لضي الؿلبت ،وجىفير بغهامج لألوشؿت اإلاخىىغت الؿُاؾُت والشلافُت
والػلمُت والبدشُت لضي شباب الجامػت وعبؿها باللػاًا وألاخضار
الىؾىُت والػغبُت وؤلاؾالمُت وؤلاوؿاهُت ،وجىفير اإلاىار الػام والتربىي
الضاغم للهىٍت الػغبُت ،وإشػاع الؿلبت بأهمُت صوعهم في الخىمُت
الجامػُت واإلاجخمػُت .
وهضفذ صعاؾت مظلىم وغبضالػاٌ [ ]15إلى إغضاص بغهامج إعشاصي
لخىمُت الاهخماء لضي غُىت مً جالمُظ اإلاغخلت الابخضابُت ،والخدلم مً
حضواه في جىمُت الاهخماء ،باإلغافت إلى اؾخجالء ؤلاؾاع الىظغي إلافهىم
الاهخماء ،واؾخسضم اإلاىهج شبه الخجغٍبي ،وجيىهذ غُىت الضعاؾت مً
ً
( )24جلمُظا وجلمُظه بالطفين الخامـ والؿاصؽ الابخضاةي بمضعؾت
الشهُض أؾامت هطاع الابخضابُت ببنها ،مخىؾـ أغماعهم( )16-10ؾىه،
ومً الحاضلين غلى صعحاث مىسفػت غلى ملُاؽ الاهخماء لألؾفاٌ،
ً
وكض جم جلؿُمهم إلى مجمىغخين إخضاهما طوىع وكىامها ( )12جلمُظا
وألازغي إهار وكىامها ( )12جلمُظه ،واشخملذ أصواث الضعاؾت غلى
ملُاؽ الاهخماء لألؾفاٌ مً إغضاص الباخث ،والبرهامج ؤلاعشاصي مً
إغضاص الباخث .وهشفذ هخابج الضعاؾت غً فػالُت البرهامج ؤلاعشاصي في
جىمُت الاهخماء لضي الخالمُظ مً الجيؿين بػض جؿبُم البرهامج مباشغة،
ً
وفي اإلاخابػت هما هشفذ الىخابج غً غضم وحىص فغوق صالت إخطابُا
بين الظوىع وؤلاهار في الاهخماء بػض جؿبُم البرهامج ،وهظلً بػض فترة
اإلاخابػت.
وأحغي ألاميري [ ]19صعاؾت هضفذ إلى الخدلم مً مضي فاغلُت
بغهامج إعشاصي لخىمُت الاهخماء الىؾني لضي ؾلبت الجامػت ،واؾخسضم
الباخث اإلاىهج الخجغٍبي ،واشخمل مجخمؼ الضعاؾت غلى ؾلبت حامػت
حػؼ ،وجيىهذ الػُىت مً ؾلبت أكؿام غلم الىفـ (ؤلاعشاص الىفس ي،
التربُت الخاضت ،عٍاع ألاؾفاٌ) في ولُت التربُت بجامػت حػؼ وكض بلغ
ً
ً
غضصهم ( )156ؾالبا وؾالبت ،وخطل ( )70ؾالبا غلى صعحت أكل مً
اإلاخىؾـ الفغض ي لالؾدباهت ( )150صعحتً ،
وبىاء غلى طلً كؿم الباخث
ً
ً
اإلاجمىغت إلى ( )35ؾالبا مجمىغت ججغٍبُت ،و( )35ؾالبا مجمىغت
غابؿت ،واشخملذ أصواث الضعاؾت غلى اؾدباهت للُاؽ صعحت الاهخماء
الىؾني لضي ؾلبت الجامػت ،والبرهامج ؤلاعشاصي مً إغضاص الباخث،
وأشاعث الىخابج إلى فاغلُت البرهامج ؤلاعشاصي اإلاؿخسضم في الضعاؾت في
عفؼ وجىمُت مؿخىي الاهخماء الىؾني لضي ؾلبت ولُت التربُت بجامػت حػؼ
(اإلاجمىغت الخجغٍبُت).
في صعاؾت الجهىعي [ ،]20والتي هضفذ إلى مػغفت فاغلُت بغهامج
إعشاصي هفس ي في جىمُت الظواء الىحضاوي والاهخماء الىؾني لضي جالمُظ
الخػلُم ألاؾاس ي بؿلؿىت غمان ،ولخدلُم طلً جم جطمُم بغهامج
إعشاصي هفس ي ،وملُاؽ للظواء الىحضاوي ،وملُاؽ لالهخماء الىؾني.
واؾخسضم اإلاىهج الخجغٍبي اللابم غلى مجمىغخين مخيافئخين ،مجمىغت
ججغٍبُت ،ومجمىغت غابؿت ،خُث جم ازخُاع غُىت الضعاؾت اإلايىهت مً
 52جلمُظا وجلمُظة بىاكؼ  26للمجمىغت الخجغٍبُت ،و 26للمجمىغت
الػابؿت ،جم الازخُاع بؿغٍلت غشىابُت مً الػُىت اليلُت لخالمُظ
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الطف الشاوي ألاؾاس ي ،وأظهغث الىخابج وحىص فغوق طاث صاللت
اخطابُت في مخىؾؿاث صعحاث الخالمُظ أفغاص اإلاجمىغت الخجغٍبُت في
مداوع ملُاؽ الاهخماء الىؾني والضعحت اليلُت بين اللُاؾين اللبلي
والبػضي إلاطلحت اللُاؽ البػضي ،مما ٌشير إلى فاغلُت وأزغ البرهامج
ؤلاعشاصي .وأظهغث هخابج اللُاؽ الخدبعي غً اؾخمغاعٍت أزغ البرهامج
خُث وحضث فغوق في مخىؾؿاث صعحاث الخالمُظ أفغاص اإلاجمىغت
الخجغٍبُت ،ومخىؾؿاث صعحاث الخالمُظ أفغاص اإلاجمىغت الػابؿت ،غلى
ملُاؽ الظواء الىحضاوي ،وهظلً غلى ملُاؽ الاهخماء الىؾني إلاطلحت
اإلاجمىغت الخجغٍبُت.
وهضفذ صعاؾت فالـ [ ]21إلى فدظ فػالُت جضزل كابم غلى
اشتران الخالمُظ في مجخمؼ حػلُمي ضغير ،باإلغافت إلى إجاخت بػؼ
الاؾخلاللُت لهؤالء الخالمُظ في مماعؾت ألاوشؿت صازل هظا اإلاجخمؼ
الخػلُمي في ػٍاصة إخؿاؽ الخالمُظ باالهخماء مً زالٌ جدؿين الاعجباؽ
ً
بين الخالمُظ ،جيىهذ الػُىت مً ( )250جلمُظا جتراوح أغماعهم بين (-10
ً
 )14غاما ،وٍغهؼ هظا الخضزل غلى جلىٍت إخؿاؽ الخالمُظ باالهخماء مً
زالٌ اللُام بملابالث فغصًت إلاىاحهت الاهخماماث الصخطُت
وألاواصًمُت ليل جلمُظ ،ومداغغاث لخضغُم ؤلاخؿاؽ باالهخماء والػمل
مؼ اإلاػلم وألام مً أحل جىحُه الخالمُظ والخػؼٍؼ اإلاىحب غىض مالخظت
خضور حغيراث إًجابُت ،والاشتران في ألاوشؿت الخاعحُت ومؿاغضتهم
غلى إكامت الػالكاث الصخطُت مؼ آلازغًٍ .وجىضلذ الىخابج إلى فػالُت
الخضزل اإلاؿخسضم في جىمُت الشلت والػالكاث اللىٍت وؤلاخؿاؽ
باالهخماء والاعجباؽ بين الخالمُظ ،وهظلً ػٍاصة إخؿاؽ الخالمُظ
باهخمام اإلاػلمين بهم ،هما أوضحذ الىخابج أن اشتران اإلاػلمين في هظا
الخضزل أصي إلى ػٍاصة وغيهم بالخالمُظ وجفاغلهم مػهم ،وإصعاههم ألهمُت
ؤلاخؿاؽ باالهخماء لضي الخالمُظ.
وأحغي هُللي [ ]22صعاؾت هضفذ إلى اؾخسضام ألالػاب الخػاوهُت
هأؾلىب إلاؿاغضة الخالمُظ غلى الشػىع باالعجباؽ ججاه بػػهم البػؼ
والاعجباؽ بمجخمػهم اإلاضعس ي ،جيىهذ غُىت الضعاؾت مً مجمىغت مً
الخالمُظ في فطل واخض في إخضي اإلاضاعؽ الابخضابُت الػامت ،خُث كام
هؤالء الخالمُظ بمماعؾت الػضًض مً ألالػاب الخػاوهُت مغة أو مغجين ول
أؾبىع إلاضة ؾخت أشهغ وجمشلذ هظه ألالػاب في لػبت الحيرة وهضفها
ً
جىمُت الخػاون ،خُث ٌػمل الخالمُظ مػا وي ًطلىا إلى الهضف ،ولػبت
بىاء مهاعاث الخػاون والخىاضل ،ولػبت جىمُت الخػاون والشلت للخالمُظ
الظًً هم في ضغاع ،ولػبت جىمُت الاخترام ججاه البِئت ،ولػبت حػل
ً
الخالمُظ مػا همجمىغت مً أحل هضف غام ،ولػبت جىمُت مهاعاث
الاؾخماع واجباع الخػلُماث والخأزير اللؿُف ولػبت الشبذ ،خُث ًخم
حػل وغمت اللػب مسُفت ،وطلً لخىمُت الشػىع باألمً والاهخمام ججاه
بػػهم البػؼ ،ولػبت حصجُؼ الاخترام وبىاء جلضًغ الظاث والىشير مً
ألالػاب ألازغي .أظهغث الىخابج فػالُت بغهامج ألالػاب الخػاوهُت
اإلاؿخسضم في جىمُت ؤلاخؿاؽ الشضًض باالعجباؽ لضي الخالمُظ بػػهم
البػؼ ،هما أشاعث الىخابج إلى أهه وي جطبذ ألالػاب الخػاوهُت أهثر
ً
فػالُت فئنها ًجب أن جماعؽ زالر مغاث غلى ألاكل أؾبىغُا ،ألامغ
الظي ًطػب جىفُظه في مػظم اإلاضاعؽ الػامت.
وؾػ ـذ صعاؾ ـت ً ـىهج ــ [ ]23إل ـى ج ـىغـُ ـذ الػ ـالك ـت ب ـين اشـخـغان
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الخالمُظ في غضص مً ألاوشؿت غير اإلاىهجُت ،والاخؿاؽ باالهخماء
ً
للمضعؾت ،وجيىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )372جلمُظا جتراوح أغماعهم بين
ً
( )15-11غاما اشتروىا في مجمىغت مً ألاوشؿت الخىافؿُت غير
اإلاىهجُت ،ومً هظه ألاوشؿت الاشتران في هاصي الػلىم وهاصي اإلاىؾُلى
والىخاب الؿىىي ومجلـ الؿالب واإلاجلت اإلاضعؾُت وهاصي الخطىٍغ
وهاصي الىمبُىجغ وألالػاب اإلاضعؾُت وهاصي الضعاما وهاصي الغٍاغُاث
والىاصي اإلانهي مشل (الىاصي اإلاُياهُيي) وهاصي اللغاث وهاصي الخاعٍش
وألالػاب الغٍاغُت مشل هغة الؿلت وهغة اللضم والخيـ وهغة الُض،
وأظهغث الىخابج أن اشتران الخالمُظ في ألاوشؿت غير اإلاىهجُت غؼػ
لضيهم الاخؿاؽ الشضًض باالهخماء والاعجباؽ باإلاضعؾت.
وأحغي ؾترًً [ ]24صعاؾت هضفذ إلى الخػغف غلى فػالُت بغهامج
كابم غلى الاشتران في ألاوشؿت اإلاضعؾُت غير اإلاىهجُت ،زاضت ألاوشؿت
الغٍاغُت في جىمُت ؤلاخؿاؽ باالهخماء لضي الخالمُظ ،وجيىهذ الػُىت مً
ً
ً
( )200جلمُظا جغاوخذ أغماعهم ما بين ( )15 -10غاما ،وجػمً البرهامج
أوشؿت غير مىهجُت حػمل غلى ػٍاصة الخفاغل بين الخلمُظ وأكغاهه في
مىكف اللػب .وللض أظهغث الىخابج فػالُت البرهامج في جىمُت الاخؿاؽ
باالهخماء لضي الخالمُظ.
وهضفذ صعاؾت شىبل [ ]25الى الىشف غً مضي الازخالف بين
اإلاغاهلين ممً لضيهم شػىع باالهخماء ألؾغهم وأًػا ممً لِـ لهم
هفـ الشػىع باالهخماء وبلغذ الػُىت  263مغاهلا مً الطف الخاؾؼ
مً اإلاضاعؽ صازل الىالًاث اإلاخدضة الامغٍىُت ،واشخملذ أصواث
الضعاؾت غلى ملاًِـ الاهخماء ،ملُاؽ الػبـ الضازلي ملُاؽ جلضًغ
الظاث ،وواهذ اإلالاًِـ مً إغضاص الباخشين وجىضلذ الضعاؾت الى وحىص
غالكت بين شػىع الؿالب باالهخماء وبين جلضًغهم لظواتهم وأن الؿالب
الظًً ٌشػغون باالهخماء هم الظًً لضيهم شػىع باالهخماء ليل مً
ً
اإلاضعؾت واإلاجخمؼ واًػا الؿالب الظًً ًلػىن وكخا اؾىٌ مؼ اؾغهم
ًيىن لضيهم مشاغغ اهخماء أكىي ،وبالخالي ًيىن الؿالب الظًً لضيهم
مشاغغ اهخماء أكىي ألؾغهم ًيىن لضيهم ملضعة غلى الاشتران في
ألاوشؿت اإلاضعؾُت والاحخماغُت.
الخعليب على الدراصاث الضابلت
في غىء مغاحػت الباخشان للضعاؾاث الؿابلت طاث الػالكت بفاغلُت
بغهامج إعشاصي مػغفي  -ؾلىوي في حػؼٍؼ الاهخماء لضي ؾالب الطف
الػاشغ ،وحض الباخشان أن الاهخماء مً اإلافغصاث واإلافاهُم طاث الاهمُت
في خُاة الؿلبت وألافغاص ،وٍىػىـ اًجابُا في ابػاصه اإلاسخلفت غلى
أصائهم بػض حػغغهم للبرهامج الاعشاصي ،وكض جميزث الضعاؾت الحالُت
بأنها ألاولى مً هىغها في فلؿؿين – خؿب غلم الباخشان – هما جميزث
بدىاوٌ الاهخماء مً حىاهب وأبػاص مخػضصة وهي ألاؾغي ،واإلاضعس ي،
ً
والاحخماعي ،والىؾني ،وجميزث أًػا بلُاؾها ألزغ مخغير مؿخىي
الخدطُل باإلغافت للبرهامج ؤلاعشاصي اإلاؿدىض غلى الىظغٍت اإلاػغفُت
الؿلىهُت والخفاغل بُنهما في حػؼٍؼ الاهخماء غلى ؾلبت الطف الػاشغ.
 .4الطريلت والاجراءاث
أ .منهج الدراصت
اؾخسضم الباخشان اإلاىهج الخجغٍبي في الضعاؾت الحالُت بهضف جدضًض
مضي فاغلُت بغهامج إعشاصي مػغفي – ؾلىوي في حػؼٍؼ الاهخماء لضي
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هظه البُاهاث مً مضًغٍت التربُت والخػلُم ،وجم ازخُاع الػُىت مً ؾلبت
الطف الػاشغ في مضعؾت طوىع هفغ الضًً الشاهىٍت وطلً بؿغٍلت
الػُىت اللطضًت ،خُث بلغ غضص أفغاص الػُىت ( )42ؾالب ،جم جىػَػهم
إلى مجمىغخين (مجمىغت ججغٍبُت ،مجمىغت غابؿت) ،بىاكؼ ()21
ؾالب في ول مجمىغت ،حضوٌ عكم (:)1

ؾلبت الطف الػاشغ في مدافظت ؾلفُذ ،وإلاالبمخه لؿبُػت هظه
الضعاؾت.
ب .مجخمع الدراصت وعينتها
جيىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ ؾالب الطف الػاشغ مً الظوىع
في مضاعؽ مدافظت ؾلفُذ ،واإلاسجلين للػام الضعاس ي ()2015 -2014
ً
للفطل الضعاس ي الشاوي والبالغ غضصهم ( )738ؾالبا ،وجم الحطىٌ غلى

جدول 1
جوزيع عينت الدراصت على املجموعخين الخجريبيت والضابطت
العدد
21
21
42

املجموعت
ججغٍبُت
غابؿت
اإلاجمىع

إلى مجاالتها ،وأنها جلِـ ما وغػذ مً أحله ،وحػضًل وإغافت وخظف
ما ًغوهه مىاؾبا ،وكض جم ألازظ باإلاالخظاث التي أشاع اليها اإلادىمين،
وغلُه جم إزغاج الاؾدباهت في ضىعتها النهابُت ،وغلُه أضبدذ الاؾدباهت
ميىهت مً ( )59فلغة بػض الازظ بغأي اإلادىمين.
ثباث أداة الاهخماء:
للخدلم مً زباث ألاصاة كام الباخشان باؾخسضام ؾغٍلت الاحؿاق
الضازلي بدؿاب زباث الضعحت اليلُت إلاػامل الشباث خؿب مػاصلت
هغوهبار ألفا وجؿبُم اإلالُاؽ إلاغة واخضة غلى غُىت اؾخؿالغُت كىامها
ً
( )20ؾالبا مً مجخمؼ الضعاؾت وزاعج غُىت الضعاؾت ،وكض بلغذ صعحت
الشباث اليلُت لألبػاص مجخمػت ( )0.86وهظا ٌػني أن ألاصاة جخمخؼ بضعحت
زباث غالُت ،وجفي بأغغاع الضعاؾت.
 .2البرهامج إلارشادي :كام الباخشان بئغضاص بغهامج إعشاصي مػغفي –
ؾلىوي ،والظي كاما بدىفُظه غلى ؾلبت الطف الػاشغ في مدافظت
ؾلفُذ – بمضعؾت طوىع هفغ الضًً الشاهىٍت ،اؾدىض إلى الىظغٍت
اإلاػغفُت  -والؿلىهُت باإلغافت إلى جىظُف بػؼ الاؾتراجُجُاث
والفىُاث ،ومفاهُم الاهخماء وأبػاصه والحاحاث الىفؿُت في هظا
البرهامج ،وهضف البرهامج إلى مؿاغضة الؿلبت في حػؼٍؼ الاهخماء لضيهم.
ً
وطلً اؾدىاصا إلى ألاصب الىظغي والضعاؾاث اإلاخطلت بمجمىغت مً
البرامج ؤلاعشاصًت ،مشل صعاؾت مظلىم وغبض الػاٌ [ ]15والتي جىاولذ
فػالُت بغهامج إعشاصي لخىمُت الاهخماء لضي غُىت مً جالمُظ اإلاغخلت
الابخضابُت ،وصعاؾت ؾالمت [ ]28خىٌ فاغلُت بغهامج إعشاصي حمعي –
ؾلىوي مػغفي في حػؼٍؼ ألامً الىفس ي ومهاعاث الخىُف الىفس ي لضي
ؾلبت الجامػاث الفلؿؿُيُت ،وصعاؾت ألاميري [ ]19خىٌ فاغلُت بغهامج
إعشاصي لخىمُت مؿخىي الاهخماء الىؾني لضي ؾلبت حامػت حػؼ ،وصعاؾت
شىض [ ]29التي جىاولذ فػالُت بغهامج إعشاصي مػغفي ؾلىوي لخىمُت
اإلاهاعاث الاحخماغُت في جدؿين جلضًغ الظاث لضي غُىت مً ؾالباث
ولُت التربُت.
غغع الباخشان البرهامج ؤلاعشاصي غلى زمؿت مدىمين ،مً خملت
صعحت الضهخىعاة في ؤلاعشاص الىفس ي والتربىي ،وطوي الخبرة والػاملين في
مجاٌ ؤلاعشاص للخأهض مً فاغلُت وضضق البرهامج وؾالمت بىابه ،وطلً
في حامػت اللضؽ ،للحىم غلى مضي مالبمت الجلؿاث ،وكض كام
ً
الباخشان بئصزاٌ حػضًالث غلى البرهامج وفلا إلاالخظاث اإلادىمين.

ج .أدواث الدراصت
ً
اوسجاما مؼ أهضاف الضعاؾت ولإلحابت غً أؾئلتها وازخباع
فغغُاتها اؾخسضم الباخشان ألاصواث آلاجُت:
 .1أداة الاهخماء :كام الباخشان بئغضاص وجؿىٍغ ألاصاة بما ًدىاؾب مؼ
البِئت الفلؿؿُيُت ،باالؾخػاهت باألصب التربىي ،والاؾدىاص غلى الىظغٍت
اإلاػغفُت – الؿلىهُت ،والضعاؾاث الؿابلت اإلاخطلت بالضعاؾت ،وما أجُذ
لهم الاؾالع غلُه مً ملاًِـ مً كبُل ملُاؽ الاهخماء لألؾفاٌ
اإلاؿخسضم في صعاؾت مظلىم وغبضالػاٌ [ ،]15وملُاؽ الاهخماء
اإلاؿخسضم في صعاؾت شحاجه [ ،]26وملُاؽ الاهخماء الىؾني اإلاؿخسضم
في صعاؾت ألاميري [ ،]19وملُاؽ الاهخماء الاحخماعي اإلاؿخسضم في صعاؾت
زػير والؿاةي [ ،]27وبلغ غضص الفلغاث ( )59فلغة ،وهظه الفلغاث
مىػغت غلى أبػاص الاهخماء ألاعبػت آلاجُت:
 -1البػض ألاؾغي :الفلغاث (،37 ،33 ،29 ،25 ،21 ،17 ،13 ،9 ،5 ،1
.)49 ،45 ،41
 -2البػض اإلاضعس ي :الفلغاث (،34 ،30 ،26 ،22 ،18 ،14 ،10 ،6 ،2
.)55 ،50 ،46 ،42 ،38
 -3البػض الاحخماعي :الفلغاث (،31 ،27 ،23 ،19 ،16 ،15 ،11 ،7 ،3
.)58 ،56 ،53 ،51 ،47 ،43 ،39 ،35
 -4البػض الىؾني :الفلغاث (،44 ،40 ،36 ،32 ،28 ،24 ،20 ،12 ،8 ،4
.)59 ،57 ،54 ،52 ،48
 -5أما باليؿبت للفلغاث الؿلبُت وهي ،)56 ،38 ،22( :جم غىـ
اللغاءاث كبل إحغاء الخدلُل ؤلاخطاةي.
وجم جطمُم الاؾخجابت غلى الاؾدباهت بؿغٍلت لُىغث الؿلم الخماس ي
وطلً غلى الىدى آلاحي:
ً
هشير حضا لها زمـ صعحاث /هشير لها أعبؼ صعحاث /مخىؾـ لها زالر
ً
صعحاث /كلُل لها صعحخان /كلُل حضا لها صعحت واخضة.
صدق أداة الاهخماء:
بػض الاهتهاء مً مغاحػت ألاصب الىظغي والضعاؾاث الؿابلت أغض
الباخشان الاؾدباهت في ضىعتها ألاولُت وجيىهذ مً ( )59فلغة جم غغغها
ً
غلى ( )17مدىما ممً ًدملىن شهاصة الضهخىعاة مً حامػت اللضؽ،
وحامػت الىجاح الىؾىُت ،وحامػت اللضؽ اإلافخىخت ،وحمُػهم مً
الػاملين في ولُاث التربُت ،بهضف إبضاء الغأي خىٌ مضي اهخماء الفلغاث
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جيىن البرهامج ؤلاعشاصي مً ( )11حلؿت إعشاصًت حماغُت ألغػاء
اإلاجمىغت الخجغٍبُت ،إلاضة ( )6أؾابُؼ ،بىاكؼ ( )60صكُلت ليل حلؿت،
وجم جىفُظ حلؿاث البرهامج ؤلاعشاصي في ميان مالبم في مدافظت
ؾلفُذ  -بمضعؾت طوىع هفغ الضًً الشاهىٍت.
اخخىث ول حلؿت مً الجلؿاث ؤلاعشاصًت غلى ؤلاحغاءاث الخالُت:
 الترخُب باألغػاء ،زم مىاكشت الىاحب البُتي. مىاكشت مىغىع وأهضاف الجلؿت ،وإحغاء الخضعٍباث واليشاؾاثالالػمت.
 جلخُظ الجلؿت ،جدضًض الىاحب البُتي ،وإنهاء الجلؿت.إجراءاث ومحدداث الدراصت
 جدضص ػمً الضعاؾت في الػام الضعاس ي (.)2015/2014 الحضوص البشغٍت :ؾلبت الطف الػاشغ بمضعؾت طوىع هفغ الضًًالشاهىٍت في ؾلفُذ ،وجم جىػَؼ أفغاص الضعاؾت إلى مجمىغخين (مجمىغت
ً
ججغٍبُت ،مجمىغت غابؿت) ًبلغ غضص ول منها ( )21ؾالبا ،وبهظا ًيىن
ً
الػضص ؤلاحمالي ( )42ؾالبا.
 الحضوص اإلافاهُمُت :اكخطغث هظه الضعاؾت غلى اإلافاهُم واإلاطؿلحاثالىاعصة فيها.
د .مخغيراث الدراصت
 اإلاخغيراث اإلاؿخللت :البرهامج الاعشاصي اإلاػغفي – الؿلىوي ،وهى غباعةغً اإلاػالجت.
مؿخىي الخدطُل
 اإلاخغير الخابؼ :مؿخىي الاهخماء. .5النخائج ومناكشتها
ً
جىاولذ الضعاؾت غغغا للىخابج التي جىضلذ إليها ،والتي هضفذ إلى
جدضًض مضي فاغلُت بغهامج إعشاصي مػغفي  -ؾلىوي في حػؼٍؼ الاهخماء
لضي ؾلبت الطف الػاشغ في مدافظت ؾلفُذ ،وهظلً مػغفت ما إطا
واهذ هظه الفاغلُت جسخلف بازخالف اإلاجمىغت ومؿخىي الخدطُل
والخفاغل بُنهما .وجم جدضًض صعحت الاهخماء لضي الؿالب باغخماص اإلاػُاع
آلاحي ،حضوٌ عكم (:)2

والبرهامج ؤلاعشاصي اإلاؿخسضم في الضعاؾت الحالُت هى بغهامج مسؿـ
ً
ومىظم ًخػمً جلضًم زضماث إعشاصًت للؿالب ،مؿدىضا إلى
الاؾتراجُجُاث ؤلاعشاصًت اإلاؿخسضمت في الىظغٍت اإلاػغفُت  -الؿلىهُت
والىمظحت ولػب ألاصواع وخل اإلاشىالث وجىهُض الظاث والحضًث
الاًجابي وألاوشؿت والخػؼٍؼ اإلاىحب والخغظًت الغاحػت والىاحب البُتي.
أهضاف البرهامج ؤلاعشاصي:
هضف البرهامج ؤلاعشاصي إلى حػؼٍؼ الاهخماء لضي غُىت مً ؾلبت الطف
الػاشغ في مدافظت ؾلفُذ مً زالٌ ما ًلى:
 مؿاغضة الؿلبت غلى مػغفت مفهىم الاهخماء وأهم ميىهاجه. مؿاغضة الؿلبت غلى مػغفت مفهىم الاهخماء لألؾغة واإلاضعؾت واإلاجخمؼوالىؾً.
 جبطير وجضعٍب الؿلبت غلى اللُام بأصواعهم ججاه أؾغهم ومضعؾتهمومجخمػهم ووؾنهم.
 جضعٍب الؿلبت ومؿاغضتهم غلى حػؼٍؼ وحػمُم الاهخماء لضيهم ،وآلُاثحػؼٍؼه.
 جىظُف الاؾتراجُجُاث التي حؿدىض إلى الىظغٍت اإلاػغفُت  -الؿلىهُت فيحػؼٍؼ الاهخماء.
 مىاكشت مىاغُؼ مسخلفت لخدؿين فاغلُت الؿلبت بهضف حؿهُلخُاتهم وحػؼٍؼ الاهخماء لضيهم.
الاغخباعاث الػامت التي اؾدىض إليها في البرهامج ؤلاعشاصي:
 جضغُم الػالكت اإلاهىُت بين اإلاغشض والؿالب غلى أؾاؽ مً الشلتوالىص اإلاخباصٌ.
 مغاغاة زطابظ اإلاغخلت الػمغٍت (مغخلت اإلاغاهلت) في هظه الضعاؾت. مغاغاة أبػاص الاهخماء وميىهاجه التي غغغها الباخث في ؤلاؾاع الىظغي. إجباع ألاؾالُب اإلاػغفُت الؿلىهُت. اؾخسضام اللغت الؿهلت والبؿُؿت التي جالبم إصعان الؿالب. جدضًض إحغاءاث جؿبُم حلؿاث البرهامج مً خُث غضص الجلؿاثوأهضافها.
 اإلاضي الؼمني ليل حلؿت بشيل ًدلم ألاهضاف الخاضت والػامت.مدخىٍاث الجلؿاث ؤلاعشاصًت:

جدول 2
معيار الخصحيح ألداة الدراصت
الدرجت
مىسفػت
مخىؾؿت
غالُت

املخوصط الحضابي
أكل مً 2.33
3.66 – 2.34
أهثر مً 3.66

ً
وفُما ًأحي غغع للفغغُاث زم للىخابج جبػا للمخغيراث الخابػت هما ًلي:
الفغغُت ألاولى :ال جىحض فغوق طاث صاللت اخطابُت غىض مؿخىي
الضاللت ( (α ≤ 0005بين مخىؾؿاث صعحاث الؿلبت غلى أصاة الاهخماء في
اللُاؽ البػضي بين اإلاجمىغخين الخجغٍبُت والػابؿت حػؼي إلى البرهامج
الاعشاصي.
الفغغُت الشاهُت :ال جىحض فغوق طاث صاللت اخطابُت غىض مؿخىي
الضاللت ( (α ≤ 0005بين مخىؾؿاث صعحاث الؿلبت غلى أصاة الاهخماء
في اللُ ـاؽ البػ ـضي ب ـين اإلاجمىغخ ـين الخجغٍبُـ ـت والػ ـابؿت حػؼي إلاخغير

مؿخىي الخدطُل.
الفغغُت الشالشت :ال جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت غىض مؿخىي
الضاللت ( (α ≤ 0005بين مخىؾؿاث صعحاث الؿالب غلى أصاة الاهخماء في
اللُاؽ البػضي بين اإلاجمىغخين الخجغٍبُت والػابؿت حػؼي إلى
اإلاجمىغت ومؿخىي الخدطُل والخفاغل بُنهما.
ولإلحابت غً هظه الفغغُاث كام الباخث بدؿاب اإلاخىؾؿاث
الحؿابُت والاهدغافاث اإلاػُاعٍت لالهخماء لضي الؿلبت.
ولحؿاب اإلاخىؾؿاث الحؿابُت والاهد ـغاف ـاث اإلاػُاعٍت ،جم اغخماص
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اإلاجمىغت ومؿخىي الخدطُل ،وطلً هما في الجضوٌ عكم (:)3

اإلاخىؾؿاث الحؿابُت في الػُيخين الػابؿت والخجغٍبُت غلى أصاة
الاهخماء لضي ؾلبت الطف الػاشغ في مدافظت ؾلفُذ وطلً بدؿب

جدول 3
ألاعداد واملخوصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياريت الصخجاباث الطلبت في املجموعخين الضابطت والخجريبيت على أداة الاهخماء لديهم ،حضب املجموعت
ومضخوى الخحصيل في الاخخبارين اللبلي والبعدي
ألابعاد
اإلاجمىغت
اإلاجمىغت
الػابؿت

البػض ألاؾغي

اإلاجمىغت
الخجغٍبُت

اإلاجمىغت
الػابؿت
البػض اإلاضعس ي
اإلاجمىغت
الخجغٍبُت

البػض
الاحخماعي

اإلاجمىغت
الػابؿت

اإلاجمىغت
الخجغٍبُت

اإلاجمىغت
الػابؿت
البػض الىؾني
اإلاجمىغت
الخجغٍبُت

اإلاجمىغت
الػابؿت
الضعحت اليلُت
لالهخماء

اإلاجمىغت
الخجغٍبُت

مؿخىي الخدطُل
أكل مً 70
مً80-70
أغلى مً 80
اإلاجمىع
أكل مً 70
مً80-70
أغلى مً 80
اإلاجمىع
أكل مً 70
مً80-70
أغلى مً 80
اإلاجمىع
أكل مً 70
مً80-70
أغلى مً 80
اإلاجمىع
أكل مً 70
مً80-70
أغلى مً 80
اإلاجمىع
أكل مً 70
مً80-70
أغلى مً 80
اإلاجمىع
أكل مً 70
مً80-70
أغلى مً 80
اإلاجمىع
أكل مً 70
مً80-70
أغلى مً 80
اإلاجمىع
أكل مً 70
مً80-70
أغلى مً 80
اإلاجمىع
أكل مً 70
مً80-70
أغلى مً 80
اإلاجمىع

الدرجاث اللبليت
اإلاخىؾـ الحؿابي الاهدغاف اإلاػُاعي
0.23
2.40
0.25
2.42
0.27
2.37
0.24
2.39
0.79
2.32
1.61
2.65
1.23
2.84
1.11
2.58
0.39
2.73
0.59
2.65
0.34
2.65
0.43
2.67
0.59
2.26
1.20
2.73
0.92
2.71
0.84
2.52
0.33
2.08
0.17
2.22
0.15
2.27
0.21
2.21
0.79
2.29
1.25
2.54
0.94
2.67
0.91
2.48
1.00
2.95
0.75
2.71
0.46
2.93
0.68
2.86
0.74
2.35
1.33
2.60
1.28
2.87
1.06
2.59
0.34
2.53
0.29
2.49
0.22
2.55
0.26
2.52
0.69
2.31
1.33
2.63
1.06
2.77
0.95
2.54
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الػضص
5
7
9
21
9
4
8
21
5
7
9
21
9
4
8
21
5
7
9
21
9
4
8
21
5
7
9
21
9
4
8
21
5
7
9
21
9
4
8
21

الدرجاث البعدًت
اإلاخىؾـ الحؿابي الاهدغاف اإلاػُاعي
0.27
2.43
0.22
2.46
0.33
2.44
0.27
2.44
0.20
4.46
0.50
4.56
0.41
4.51
0.34
4.50
0.39
2.73
0.66
2.66
0.42
2.72
0.49
2.70
0.41
4.28
0.54
3.91
0.35
4.20
0.41
4.18
0.28
2.11
0.25
2.26
0.25
2.32
0.26
2.25
0.22
4.48
0.50
3.93
0.48
4.31
0.42
4.31
0.96
2.97
0.67
2.79
0.51
2.94
0.66
2.90
0.31
4.54
0.47
4.37
0.50
4.47
0.41
4.48
0.31
2.55
0.34
2.54
0.32
2.60
0.31
2.57
0.23
4.44
0.46
4.17
0.41
4.37
0.35
4.36

الػضص
5
7
9
21
9
4
8
21
5
7
9
21
9
4
8
21
5
7
9
21
9
4
8
21
5
7
9
21
9
4
8
21
5
7
9
21
9
4
8
21

6

ً
ًخطح مً الجـضوٌ الؿـابم عكم ( )3أن هىـان فغوكـا ظاهغٍت في
اإلاخىؾؿـاث الحؿابُت الؾخجاباث الؿلبت غلى أصاة الاهخماء خؿب
اإلاجمىغت ومجاالث الضعاؾت والضعحت اليلُت.

1

7112

وإلاػغفت ما إطا واهذ الفغوق الظاهغٍت في اإلاخىؾؿاث الحؿابُت للؿلبت
طاث صاللت إخطابُت غىض اإلاؿخىي ) ،(α ≥ 0.05جم اؾخسضام ازخباع
جدلُل الخغاًغ الشالسي ) ،(ANCOVAوواهذ الىخابج هما في الجضوٌ الخالي:

جدول 4
هخائج اخخبار جحليل الخغاًر الثالثي ( )ANCOVAملخوصطاث الطلبت على ملياش الاهخماء حضب املجموعت ومضخوى الخحصيل والختفاعل بينها
مضخوى الداللت
كيمت ف
مخوصط
درجاث
مجموع
مصدر الخباًن
ألابعاد
إلاحصائيت
املحضوبت
املربعاث
الحريت
املربعاث
البػض ألاؾغي
1000.
17.80
1.24
1
1.24
الازخباع اللبلي
010.0
552.68
38.39
1
38.39
اإلاجمىغت
20.88
0.13
0.01
2
0.02
مؿخىي الخدطُل
ي
20.90
0.10
0.01
2
0.01
اإلاجمىغت × مؿخى
الخدطُل
0.07
35
2.43
الخؿأ
42
553.96
اإلاجمىع
020.0
10.79
1.83
1
1.83
الازخباع اللبلي
البػض اإلاضعس ي
010.0
119.74
20.25
1
20.25
اإلاجمىغت
790.2
1.33
0.22
2
0.45
مؿخىي الخدطُل
ي
30.39
0.96
0.16
2
0.33
اإلاجمىغت × مؿخى
الخدطُل
0.17
35
5.92
الخؿأ
42
528.07
اإلاجمىع
030.0
10.37
1.74
1
1.73
الازخباع اللبلي
البػض الاحخماعي
010.0
338.20
35.24
1
35.24
اإلاجمىغت
40.19
1.72
0.18
2
0.36
مؿخىي الخدطُل
ي
350.0
3.70
0.39
2
0.77
اإلاجمىغت × مؿخى
الخدطُل
0.10
35
3.65
الخؿأ
42
501.43
اإلاجمىع
010.0
28.01
5.23
1
5.23
الازخباع اللبلي
البػض الىؾني
010.0
138.98
25.95
1
25.95
اإلاجمىغت
260.5
0.66
0.12
2
0.25
مؿخىي الخدطُل
ي
090.7
0.35
0.07
2
0.13
اإلاجمىغت × مؿخى
الخدطُل
0.19
35
6.54
الخؿأ
42
609.75
اإلاجمىع
050.0
8.83
0.83
1
0.83
الازخباع اللبلي
الضعحت اليلُت
010.0
315.08
29.58
1
29.58
اإلاجمىغت
لالهخماء
190.4
0.89
0.08
2
0.17
مؿخىي الخدطُل
اإلاجمىغت × مؿخىي
00.41
0.91
0.09
2
0.17
الخدطُل
0.09
35
3.29
الخؿأ
42
542.29
اإلاجمىع

* صالت غىض اإلاؿخىي ((α ≥ 0.05
هخابج الفغغُاث ومىاكشتها
ً
وفُما ًلي غغغا لىخابج الفغغُاث ومىاكشتها ،وحػغع ول فغغُت
ً
وهخابجها ومىاكشت الىخابج جباغا :

الىخابج اإلاخػللت بالفغغُت ألاولى ومىاكشتها:
ال جىحض فغوق طاث صاللت اخطابُت غىض مؿخىي الضاللت ((α ≥ 0.05
بين مخىؾؿاث صعحاث الؿلبت غلى أصاة الاهخماء في اللُاؽ البػضي بين
اإلاجمىغخين الخجغٍبُت والػابؿت حػؼي إلى البرهامج الاعشاصي.
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ًخطح مً الجــضوٌ عكم ( )4أن كُمت (ف) اإلادؿىبت للفغق بين
مخىؾؿي صعحاث ؾلبت اإلاجمىغخين الػابؿت والخجغٍبُت للضعحت اليلُت
غلى أصاة الاهخماء لضي ؾلبت الطف الػاشغ في مدافظت ؾلفُذ بدؿب
اإلاجمىغت هي ( )315.08وأن كُمت الضاللت ؤلاخطابُت ( ،)0.001وهي
ً
أكل مً مؿخىي الضاللت ( ،(α ≥ 0.05مما ًضٌ أن هىان فغوكا طاث
صاللت إخطابُت بين مخىؾؿاث صعحاث ؾلبت اإلاجمىغت الػابؿت ملاعهت
مؼ مخىؾؿاث ؾلبت اإلاجمىغت الخجغٍبُت (البرهامج الاعشاصي) ،وهظلً
ً
ً
لجمُؼ اإلاجاالث ،ألامغ الظي ًلىصها إلى الاؾخيخاج أن هىان أزغا هبيرا طا
صاللت إخطابُت غىض مؿخىي الضاللت ( (α ≥ 0.05في حػؼٍؼ الاهخماء لضي
ؾلبت الطف الػاشغ في مدافظت ؾلفُذ ٌػؼي للبرهامج الاعشاصي.
وإلاػغفت مطضع الفغوق بين اإلاجمىغخين الػابؿت والخجغٍبُت ،جم
خؿاب اإلاخىؾؿاث الحؿابُت اإلاػضلت وألازؿاء اإلاػُاعٍت البػضًت إلاخغير
حػؼٍؼ الاهخماء ،خُث جبين أن اإلاخىؾـ اإلاػضٌ للضعحت اليلُت للمجمىغت
الػابؿت هى ( )2.56وهى أكل مً مخىؾـ اإلاجمىغت الخجغٍبُت الظي
بلغ ( ،)4.32مما ًضٌ غلى أن الفغوق بين اإلاجمىغخين واهذ لطالح
اإلاجمىغت الخجغٍبُت ،وهظلً لجمُؼ اإلاجاالث.
مً زالٌ غغع الىخابج اإلاخػللت بالفغغُت ألاولى ،وبػض صعاؾت
هظه الفغوق في صعحاث اإلاجمىغت الخجغٍبُت كبل وبػض خػىع حلؿاث
البرهامج ؤلاعشاصي ،أشاعث الىخابج إلى وحىص فغوق طاث صاللت إخطابُت
في أبػاص الاهخماء والضعحت اليلُت لالهخماء بين اللُاؾين اللبلي والبػضي
لضي أفغاص اإلاجمىغت الخجغٍبُت (البرهامج ؤلاعشاصي) ولطالح اللُاؽ
ً
البػضي ،وهظا الخدؿً ًظهغ غلى أفغاص اإلاجمىغت الخجغٍبُت ملاؾا
ً
باألصاة اإلاؿخسضمت ،مما ٌػني أن للبرهامج الاعشاصي أزغا وبضاللت
ً
إخطابُت في حػؼٍؼ الاهخماء ،بِىما لم ًىً هىان أي أزغ صاٌ إخطابُا
لضي أفغاص اإلاجمىغت الػابؿت.
وَػخلض الباخشان أن الضعحاث الاًجابُت غلى أصاة الاهخماء وبىاء غلى
هظه الىخابج حػني اعجفاع مؿخىي الشػىع باالهخماء ،وخضور جدؿً في
اللُاؽ البػضي (بػض جؿبُم البرهامج) ،لضي أفغاص اإلاجمىغت الخجغٍبُت،
وجغحؼ هظه الىخابج بمجملها إلى فاغلُت البرهامج الاعشاصي اإلاؿخسضم في
حػؼٍؼ الاهخماء ،مما ٌػني أن أفغاص اإلاجمىغت الخجغٍبُت الظًً اشتروىا في
البرهامج كض اؾخفاصوا مً اإلاػامين التربىٍت والخبراث واإلاهاعاث التي
ًدخىي غليها البرهامج ،خُث ؾعى البرهامج إلى جىفير اإلاػلىماث
وألاؾالُب الالػمت خىٌ حػؼٍؼ الاهخماء ،وٍغي الباخشان أن الؿبب في
طلً كض ٌػىص إلى شمىلُت البرهامج وفاغلُخه وإلى اهخمامه باإلاشىالث
التي جىاحه الؿلبت وؾغح بػؼ الاؾتراجُجُاث مشل ألافياع الػلالهُت
والتي حؿهم في اؾدبضاٌ الخفىير الؿلبي الهاػم للظاث إلى خضًث اًجابي،
والخػغٍف بسؿىاث خل اإلاشيلت وهُفُت اؾخسضامها مً كبل الؿلبت،
والتي حؿهم في اهدؿاب بػؼ اإلاهاعاث التي ًدؿلح فيها الؿالب أزىاء
غملُت الاهخماء اإلاؿخمغة الؾخسضامها فُما ًىاحهه مً مشىالث ،وبالخالي
الىضىٌ إلى الاهخماء اإلايشىص ،خُث أن اؾتراجُجُت خل اإلاشىالث
واؾتراجُجُت إعشاصًت حػخبر أخض أشياٌ أؾالُب الػبـ الظاحي والتي
جخػمً فىابض بػُضة اإلاضي لػبـ الظاث ،واالؾخلاللُت ومغوهت
الخطغف والىفاءة والخمىً ،فالهضف ألاوٌ إلاهاعة خل اإلاشىالث هى
ػٍاصة الىعي باالؾخجابت الػللُت ختى ًخمىً الفغص مً الخىُف مؼ

مىاكف الحُاة الجضًضة والشػىع باالهخماء ،هما ٌػخلض الباخشان أن
اؾخسضام فىُت إغاصة البىاء اإلاػغفي والتي حؿاغض ألافغاص غلى حػضًل
مػخلضاتهم وأفياعهم الخؿأ إلى مػخلضاث وأفياع غلالهُت ؾلُمت حؿاغض
في حػؼٍؼ الاهخماء ،والخػغف غلى مفاهُم وأبػاص الاهخماء واإلاىاكف التي
جضلل وجؼٍض مً الاهخماء لضي الؿالب وجضعٍبهم غلى الاؾخجاباث
الصحُدت لهظه اإلاىاكف مً زالٌ الاؾتراجُجُاث ؤلاعشاصًت اإلاسخلفت
والىمظحت ولػب الضوع وألاوشؿت اإلاخػضصة ،والخػغف غلى مهاعة جأهُض
ً
الظاث خُث أن جيىن مؤهضا لظاجً في الػالكاث مؼ آلازغًٍ ٌػني أن
جدترم وجضافؼ غً خلىكً وأفياعن ومشاغغن بضون أن جخػضي غلى
خلىق وأفياع آلازغًٍ ومشاغغهم ،بل وأن حػؿيهم الحم في الخػبير غً
خلىكهم وأفياعهم ومشاغغهم وجدترمهم ،وأن جضافؼ غً الجماغت التي
جيخمي إليها.
وجخفم هخابج الضعاؾت الحالُت مؼ ما جىضلذ إلُه صعاؾت مظلىم
وغبضالػاٌ [ ،]15وصعاؾت ألاميري [ ،]19خُث أشاعوا إلى فاغلُت بغهامج
إعشاصي في حػؼٍؼ الاهخماء ،وصعاؾت فالـ [ ،]21وصعاؾت ًىهجـ [،]23
وصعاؾت ؾترًً [ ،]24خُث أشاعوا إلى فاغلُت إشغان الخالمُظ في
مجخمؼ حػلُمي ضغير ،وألاوشؿت غير اإلاىهجُت في إصعان أهمُت الاهخماء
وحػؼٍؼه ،وصعاؾت هُللي [ ]22التي أشاعث إلى فاغلُت بغهامج ألالػاب
الخػاوهُت في جىمُت ؤلاخؿاؽ الشضًض في اعجباؽ الخالمُظ بػػهم مؼ
بػؼ .واجفلذ مؼ صعاؾت واضف [ ]17التي اشاعث الى فاغلُت بغهامج
جضعٍب إلاػلماث عٍاع ألاؾفاٌ غلى جغبُت اإلاىاؾىت وازغه غلى الاهخماء
الىؾني لطالح اإلاجمىغت الخجغٍبُت ،ومؼ صعاؾت ػاًض [ ]18التي زلطذ
الضعاؾت إلى أن جىمُت كُم الاهخماء الشلافي والػلمي لضي الؿلبت مً
زالٌ جىفير بغهامج لألوشؿت اإلاخىىغت الؿُاؾُت والشلافُت والػلمُت
والبدشُت لضي شباب الجامػت وعبؿها باللػاًا وألاخضار الىؾىُت
والػغبُت وؤلاؾالمُت وؤلاوؿاهُت ،وصعاؾت شىبل[ ]25في أن الؿالب
الظًً ٌشػغون باالهخماء هم الظًً لضيهم شػىع باالهخماء ليل مً
ً
اإلاضعؾت واإلاجخمؼ واًػا الؿالب الظًً ًلػىن وكخا اؾىٌ مؼ اؾغهم
ًيىن لضيهم مشاغغ اهخماء أكىي.
ً
ً
وٍخطح مً طلً أن للبرهامج الاعشاصي أزغا إًجابُا في حػؼٍؼ الاهخماء
في أبػاص اؾدباهت الاهخماء ،خُث جىحض فغوق طاث صاللت اخطابُت في
أبػاص الاهخماء والضعحت اليلُت لالهخماء بين اللُاؾين اللبلي والبػضي
لضي أفغاص اإلاجمىغت الخجغٍبُت (البرهامج الاعشاصي) ولطالح اللُاؽ
البػضي.
الىخابج اإلاخػللت بالفغغُت الشاهُت ومىاكشتها:
ال جىحض فغوق طاث صاللت اخطابُت غىض مؿخىي الضاللت ((α ≥ 0.05
بين مخىؾؿاث صعحاث الؿلبت غلى أصاة الاهخماء في اللُاؽ البػضي بين
اإلاجمىغخين الخجغٍبُت والػابؿت حػؼي إلاخغير مؿخىي الخدطُل.
ًخطح مً الجضوٌ عكم ( )4أن كُمت (ف) اإلادؿىبت للفغق بين
مخىؾؿي غالماث ؾلبت اإلاجمىغخين الػابؿت والخجغٍبُت غلى أصاة
الاهخماء بدؿب مؿخىي الخدطُل للضعحت اليلُت هي ( )0.89وأن كُمت
الضاللت ؤلاخطابُت ( ،)0.419وهي أهبر مً مؿخىي الضاللت ((α ≥ 0.05
مما ٌشـير إلى غضم وحىص فغوق طاث صاللت إخطابُت في فاغلُت بغهامج
إعشاصي مػغفي  -ؾلىوي في حػؼٍؼ الاهخماء لضي ؾلبت الطف الػاشغ في
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مدافظت ؾلفُذ ٌػؼي إلاخغير مؿخىي الخدطُل ،وهظلً لجمُؼ
اإلاجاالث.
أظهغث الىخابج أهه ال جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت في حػؼٍؼ
الاهخماء بين اإلاجمىغخين الخجغٍبُت والػابؿت حػؼي إلى مؿخىي
الخدطُل ليل ألابػاص ،والضعحت اليلُت لالهخماء ،وفي عأي الباخشان أن
غُاب الفغوق ٌػىص إلى أن فاغلُت البرهامج ؤلاعشاصي اإلاػغفي الؿلىوي في
حػؼٍؼ الاهخماء لضي ؾلبت الطف الػاشغ في مدافظت ؾلفُذ له فاغلُت
هبيرة ال جىدطغ غلى فئت مػُىت مً الؿلبت صون ألازغي إطا ما ازخلفذ
مؿخىٍاث الخدطُل لضيهم ،خُث أن الاؾتراجُجُاث اإلاؿخسضمت في
البرهامج ؤلاعشاصي واإلاؿدىضة إلى الىظغٍت اإلاػغفُت  -الؿلىهُت وول
ألاوشؿت والفػالُاث ألاؾغٍت واإلاضعؾُت والاحخماغُت والىؾىُت إغافت
إلى حػؼٍؼ وحػمُم الػمل الخؿىعي وغيرها ألغذ الفىاعق في صعحت
الاؾخفاصة مً البرهامج ؤلاعشاصي وأن فاغلُتها شاملت لجمُؼ الؿالب
مهما ازخلفذ مؿخىٍاث الخدطُل ،ألامغ الظي ًؤهض أهمُت اؾخسضام
البرهامج ؤلاعشاصي في حػؼٍؼ الاهخماء ،واجفلذ هظه الضعاؾت مؼ صعاؾت
غىؿت [ ،]16والتي جىضلذ الى أن هىان غالكت بين جطىعاث اإلاغاهم
خىٌ الىؾـ اإلاضعس ي والشػىع باالهخماء اإلاضعس ي لضًه ،وغضم وحىص
فغوق صالت فُما ًخػلم بخطىعاث اإلاغاهم للىؾـ اإلاضعس ي
الىخابج اإلاخػللت بالفغغُت الشالشت ومىاكشتها:
ال جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت غىض مؿخىي الضاللت ((α ≥ 0.05
بين مخىؾؿاث صعحاث الؿالب غلى أصاة الاهخماء في اللُاؽ البػضي بين
اإلاجمىغخين الخجغٍبُت والػابؿت حػؼي إلى اإلاجمىغت ومؿخىي
الخدطُل والخفاغل بُنهما.
ًخطح مً الجضوٌ عكم ( )4أن كُمت (ف) اإلادؿىبت للفغق بين
اإلاخىؾؿاث الحؿابُت لضي اؾخجاباث ؾلبت اإلاجمىغخين الػابؿت
والخجغٍبُت غلى أصاة الاهخماء لضي ؾلبت الطف الػاشغ في مدافظت
ؾلفُذ بدؿب الخفاغل بين اإلاجمىغت ومؿخىي الخدطُل هي ()0.91
وأن كُمت الضاللت ؤلاخطابُت ( ،)0.410وهي أهبر مً مؿخىي الضاللت
( (α ≥ 0.05مما ٌشـير إلى غضم وحىص فغوق طاث صاللت إخطابُت في
فاغلُت بغهامج إعشاصي مػغفي ؾلىوي في حػؼٍؼ الاهخماء لضي ؾلبت
الطف الػاشغ في مدافظت ؾلفُذ ٌػؼي للخفاغل بين اإلاجمىغت
ومؿخىي الخدطُل ،وهظلً لجمُؼ اإلاجاالث.
أظهغث هخابج جدلُل الخغاًغ الشالسي لفدظ الفغق بين مخىؾؿاث
الخدطُل في الازخباع البػضي الىلي ،وفم الخفاغل بين مخغيراث البرهامج
ؤلاعشاصي ومؿخىي الخدطُل ،غً غضم وحىص فغوق طاث صاللت
إخطابُت بين مخىؾؿاث الخدطُل في اللُاؽ البػضي ملاعهت مؼ
اللُاؽ اللبلي ،هما أوضح حضوٌ عكم (.)4
وٍمىً جفؿير الىدُجت الؿابلت التي صلذ غلى غضم وحىص جفاغل
بين البرهامج ؤلاعشاصي ومؿخىي الخدطُل ،إلى أن البرهامج ؤلاعشاصي
اإلاػغفي  -الؿلىوي وما كضم فُه مً مػلىماث وفػالُاث وزضماث
ً
إعشاصًت للؿالب مؿدىضا إلى الاؾتراجُجُاث ؤلاعشاصًت اإلاؿخسضمت في
الىظغٍت اإلاػغفُت الؿلىهُت والىمظحت ولػب ألاصواع وخل اإلاشىالث
وجىهُض الظاث والحضًث الاًجابي وألاوشؿت والخػؼٍؼ اإلاىحب والىاحب
البُتي له صوع هبير في حػؼٍؼ الاهخماء لضي الؿالب ،وأن فاغلُت البرهامج
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ؤلاعشاصي ال جخأزغ بازخالف مؿخىٍاث جدطُل الؿالب الظًً ؾبلذ
غليهم الضعاؾت.
 .6الخوصياث
في غىء أهضاف الضعاؾت وهخابجها ًىص ي الباخشان بالخىضُاث
آلاجُت:
 .1الاؾخفاصة مً البرهامج ؤلاعشاصي اإلاؿخسضم في الضعاؾت الحالُت
لخػؼٍؼ وحػمُم الاهخماء لضي ؾلبت اإلاضاعؽ الفلؿؿُيُت ،وحػمُمه غلى
مضاعؽ أزغي لإلفاصة مً جؿبُله.
 .2اؾخسضام وجىظُف الاؾتراجُجُاث التي حؿدىض إلى الىظغٍت اإلاػغفُت
الؿلىهُت في حػؼٍؼ وحػمُم الاهخماء.
 .3غغوعة اهخمام اإلاضاعؽ الفلؿؿُيُت بداحاث الؿلبت ،وإعشاصهم في
غىء جلً الحاحاث.
 .4إحغاء اإلاؼٍض مً الضعاؾاث وألابدار الػلمُت الجضًضة التي جدىاوٌ
مخغيراث أزغي إغافت إلى اإلاخغيراث التي جىاولتها الضعاؾت ،وغلى
مؿخىٍاث غمغٍت مسخلفت.
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مػغفي في حػؼٍؼ الامً الىفس ي ومهاعاث الخىُف الىفس ي لضي ؾلبت
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ABSTRACT_ The study aimed to investigate the effectiveness of a counseling behavioral cognitive
program on enhancing affiliation of the tenth grade students in Salfeet governorate. This study
was conducted in Salfeet governorate, during the second semester of the academic year 20142015. The design of the study is quasi- experimental in nature, with two measurement
applications; one is before and the other is after. The population of the study consisted of all the
tenth graders at Salfeet governorate schools, totaling 738 students. The sample of the study was
purposeful. It consisted of 42 students from Kafr Al-Deek Secondary Boys’ School who were
divided into two sections. The first section consisted of 21 students and was selected to be the
controlled group whom the counseling program wasn’t conducted on. Whereas the other section
which also consisted of 21 students was selected to be the experimental group whom the
counseling program was conducted on. To achieve the objectives of the study the researcher used
an affiliation questionnaire in addition to a counseling behavioral cognitive program. The validity
and reliability of the used tools were assured by using the appropriate methods, and after
collecting data, the necessary statistical analysis was carried out. The findings of the study showed
statistically significant differences in the effectiveness of a counseling behavioral cognitive
program on enhancing affiliation of the tenth grade students in Salfeet governorate attributed to
the counseling program in affiliation dimensions and the total degree to affiliation and in favor of
dimensional measurement. However, there were no statistically significant differences in the
effectiveness of a counseling behavioral cognitive program in enhancing affiliation of the tenth
grade students in Salfit governorate attributed to the interaction between counseling Program and
the level of achievement variables. Based on the previous results, it is recommended to use the
counseling program used in the current study to promote affiliation among the Palestinian
students.
KEY WORD: Counseling Behavioral Cognitive Program, Affiliation, Tenth Grade, Salfeet
Governorate.
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