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 امللخص باللغة العربية 
هدف البحث الحالي إلى التحقق من مدى فاعلية برنامج ارشادي لخفض السلوك      

الفوضوي ودوره  في تنمية المسئولية االجتماعية لدى طالب جامعة الطائف. وتكونت عينة 
- 18أعمارهم الزمنية ما بين )ممن تتراوح ( من طالب جامعة الطائف 196البحث من )

( طالبا من إجمالي العينة ممن حصلوا على أعلى 20( عاما، وتم اختيار عينة قوامها ) 20
الدرجات على مقياس السلوك الفوضوي، وأدني الدرجات على مقياس المسئولية االجتماعية 

واألخرى ضابطة،  في القياس القبلي، وتم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين إحداهما تجريبية،
والنوع، باإلضافة إلى درجاتهم في  ،وتمت المجانسة بين المجموعتين من حيث العمر الزمني
تم ومقياس المسئولية االجتماعية، و التطبيق القبلي على كال من مقياس السلوك الفوضوي، 

الذي إستخدام مقياس السلوك الفوضوي، ومقياس المسئولية االجتماعية، البرنامج االرشادي 
( جلسة بواقع ثالث جلسات 20وقد بلغ إجمالي عدد الجلسات )شهرين،  استمر لمدة

، ى اض ملحوظ في مستوى السلوك الفوضو حدوث انخف بحثأوضحت نتائج الو  سبوعيا.أ
وارتفاع مستوى المسئولية االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضوا للبرنامج 

وهذا يوضح مدى فاعلية البرنامج االرشادي وفنياته وخبراته، وممارساته في  ،اإلرشادي
خفض السلوك الفوضوي وتنمية المسئولية االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية دون 

 الضابطة التي لم تتعرض للبرنامج االرشادي.
طالب –المسئولية االجتماعية  –السلوك الفوضوي  –: برنامج ارشاديالكلمات المفتاحية

  .جامعة الطائف
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 فاعلية برنامج إرشادي خلفض السلوك الفوضوي
 ودوره يف تنمية املسئولية االجتماعية لدى طالب جامعة الطائف
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 :قدمةم
 تلقي نهاية ألنها التعليمية؛ الفرد حياة في الحاسمة المراحل من الجامعية، المرحلة تعتبر    

 أحداثها، بكلعملية ال للحياة الخروج إلى الطالب تعد أنها إلى إضافة الرسمي، التعليم
 مفترق  في وهم خاًصة مِلحة،ال راألمو  من المرحلة هذه في وتدريبهم الشباب فصقل وبالتالي
 هذاو  والمستمرة، المتالحقة ومشاقها بأحداثها الحياة لمعترك والخروج التعليم إنهاء بين الطريق

 مواجهة أساليب استخدام وتجيد ،الحياة أحداث مع التوافق تستطيع مرنة شخصية تطلبي
     .تواجهها قد التي واألحداث للمشكالت فعالة

التعليمية له ما إن االهتمام بدراسة مشكالت الطالب السلوكية في جميع المراحل لذا ف    
ولذلك فإن توجيه الدراسات والبحوث في هذا االتجاه ، يبرره، فهم قادة المستقبل وأمل األمة

لهذا فإن استمرار  لهو تعبير صادق عن االهتمام بهم ورعايتهم على أسس علمية سليمة،
لي البحث العلمي في هذا الجانب يبقى أمرًا ضرورًيا وركيزة ال غنى عنها لتخطيط مستقب

 سليم.
وتعتبر الفوضوية مشكلة اجتماعية وتربوية تتحدد باستجابات وأنماط سلوكية متنوعة ،    

وصعوبات متعددة، يواجهها المرشدون التربويون والمدرسون واآلباء والمختصون في 
المؤسسات التعليمية، على الرغم من أن جميع اهتماماتهم تتوجه نحو التعلم والدراسة 

ء الواجبات في أغلب المواقف، بحيث تكون أولوياتهم في االهتمام متجهًة نحو والمشاركة وأدا
 ( 80 ، 1998السلوكيات غير الفوضوية . )حمدي شاكر، 
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 ، العنفو ، العدوان  ن قبيلممؤسسات التعليمية وتعتبر السلوكيات الفوضوية في ال       
والخروج على النظم والتعليمات ، وضعف االنتباه ، ألوامرلوعدم االنصياع ، وتخريب األثاث

وغيرها من الممارسات غير السوية مع اآلخرين، ،  بها الفوضى واالضطراب إثارةو ، جامعيةال
وقد يمتد أثرها إلى البيئة المحيطة والتي  ،جامعية البيئة ال داخلمن المشكالت التي تحدث 

بعض السلوكيات الفوضوية أو  لديهمشريحة من شباب الجامعة  وجودومن المالحظ .
العادات الخاطئة، ومن هذا المنطلق تحتاج هذه العادات السلوكية إلى مزيد من البحث 

 والدراسة والتحليل بهدف اكتشاف أسباب هذه السلوكيات، ومدى انتشارها .
رشادية فى تعديل اإلبرامج الاستخدام إلى أهمية   (11،  2000) سهير كامل ،  وتشير   

هذه السلوكيات الفوضوية حيث يسعى المرشد النفسى إلى تعديل اتجاهات العميل ونظرته 
وقت الالمحدودة لمشكالته االنفعالية، وهنا يهتم اإلرشاد النفسى بشخصية الفرد ككل. وفى 

نفسه يسعى إلى توجيهه فى حل بعض مشكالته االنفعالية ، ويستهدف فى النهاية تمكين 
والوصول ، واكتساب وجهات نظر صحيحة نحو الحياة والناس، لفرد من فهم أفضل لنفسها

إلى النضج المتكامل لجوانب الشخصية المتعددة ، وإطالق طاقاته حتى يصل إلى أقصى 
  درجة من التوافق.

 : مشكلة البحث
الفرد  كال من عد السلوك الفوضوي من أكثر اإلضطرابات السلوكية التي تؤثر علىي      

حيث يقوم الطالب بالعديد من السلوكيات التي ، خاصة في المرحلة الجامعيةبو .والمجتمع 
 وإلحاق الضرر باألخرين، وعدم إحترام النظم بشكل عام، تؤدي إلى تدمير الممتلكات العامة

 وعدم القدرة على تحمل المسئولية االجتماعية بشكل خاص . ،
في االجابة عن السؤال الرئيس التالي: إلى أي مدي تتلخص مشكلة البحث الحالي و      

المسئولية ؟ وما مدى أثره في تنمية خفض السلوك الفوضوي يؤثر برنامج ارشادي في 
 جامعة الطائف؟ البلدى ط االجتماعية

 التساؤالت التالية : لىع اإلجابةيمكن تحديد مشكلة البحث من خالل و 
أفراد المجموعتين التجريبية و الضابطة  هل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات  -1

 في القياس البعدي على مقياس السلوك الفوضوي؟
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هل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة   -2
 في القياس البعدي على مقياس المسئولية االجتماعية؟

بية في القياسين هل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجري -3
 القبلي و البعدي على مقياس السلوك الفوضوي؟

هل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين  -4
 القبلي و البعدي على مقياس المسئولية االجتماعية؟

درجات المسئولية و السلوك الفوضوي  درجاتعالقة ارتباطية بين  هل توجد -5
 لدى طالب جامعة الطائف؟ االجتماعية 

  :أهمية البحث
 شريحة وهى المجتمع من هامة شريحة مع يتعامل كونه فى البحث أهمية تنبثق       
 اللبنات وهى اآلخرين، مع تفاعلتو  للعمل تخرج ما سريعا التى الفئة وهى الجامعة، طالب

.  للفرد وحصن للمجتمع قوة صالحها ففى ولذا.  واألمم المجتمعات نهضة عليها يبنى التى
 السلوكيات لهذه كان الفوضوي  السلوك من حالة لبعضها وأ الفئة لهذه حدث إذا وبالتالى
 .المجتمعو  الفردكال من  على السيء المردود

 :هما هامين جانبين فى بحثال اهذ أهمية كمنيو    
 تتناول التى بحوثال لحلقة تكملة عدي أنه إلىا البحث هذ أهمية ترجع :النظرية األهمية
 السيكولوجى التراث وتحليل وجمع واإلرشاد، والتوجيه والعالج بالتحليل اإلنسانى السلوك
 االجتماعية ليةئو المس تتحدد وكيف ، معه؟ التعامل يتم وكيف الفوضوى  بالسلوك الخاص

 الشباب؟ عند
 : التطبيقية األهمية  

 خفضالحاالت المماثلة لفي حال ثبوت فاعليته مع  يرشاديستخدم البرنامج اال -1
، ومع شرائح وتنمية الشعور بالمسئولية االجتماعية لديهم  الفوضوية ياتالسلوك

 .عديدة أخرى 
ن بالجامعات على توفير األنشطة بكافة أشكالها يكاديميتفيد نتائج البحث الحالي األ -2

 ستفادة من طاقات هؤالء الشباب في أوجه مفيدة .في خططهم الجامعية لإل
  



 

  
 

 

)   5) 

 د. شريين عبدالوهاب-رياض سعد د.  -وليد عمارة د.
 

 2016 ديسمرب ،2ج ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 :أهداف البحث
لية برنامج ارشادي لخفض السلوك عفامدى يهدف هذا البحث إلى التحقق من        

  . الفوضوي ودوره  في تنمية المسئولية االجتماعية لدى طالب جامعة الطائف
 :بحث االجرائية مفاهيم ال

 Counseling Programأواًل: مفهوم البرنامج اإلرشادي
تلهههك الخطهههة التهههي تتضهههمن عهههددا مهههن  " بأنهههه :اإلرشرررادي اجرائيررراً ن البرنرررامج ويعررررل البررراح 

الخطوات واألنشطة المصممة بطريقة دقيقة في ضوء أسس علمية تهدف إلي تقهديم الخهدمات 
ى الهتخلص عله الباإلرشادية بطرق مباشرة وغير مباشرة فرديا ، وجماعيا بهدف مساعدة الطه

وفي التعامل مع مختلف المواقهف الحياتيهة ، باآلخرين  مفى عالقاتهمن السلوكيات الفوضوية 
وللظههروف  ملههذواته معلههى إدراكههه مبطريقههة أكثههر إيجابيههة وفعاليههة ، كمهها يهههدف إلههي مسههاعدته

بطريقهة صهحيحة ممها يحقههق  تحمهل المسههئوليةحتهى يكونهوا أكثههر اسهتطاعة علهى  مالمحيطهة بهه
 السعادة والتوافق والصحة النفسية "  .  مله
 Disruptive Behavior الفوضوي ثانيا: السلوك  
مجموعة من السلوكيات السلبية التي " بأنه السلوك الفوضوي  2015،  وليد نجيب عرلي

تصدر عن الطالب سواء تجاه األخرين أم تجاه المجتمع من قبيل التعدي على حقوق الغير، 
الممتلكات العامة والسرقة، والعناد، والتحدي، وإثارة الفوضى داخل البيئة الدراسية ، واتالف 

 وتدميرها ، وخرق القواعد والقوانين المتبعة سواء فى البيئة الجهامعية أم المجتمعية".

مقياس السلوك  فيالطالب عليها  الدرجة التي يحصلبأنه  إجرائيا لسلوك الفوضوي ويعرف ا
 .2015الفوضوي إعداد/ وليد نجيب ، 

 Social Responsibility لية االجتماعية ئو ثال ًا:  مفهوم المس

" مهدي مها يزلهزم بهه الفهرد نفسهه المسئولية االجتماعية بأنها  2011عرفت شرين عبد الوهاب ،
محيطهههين بهههه ( تجهههاه جماعتهههه التهههي ينتمهههي إليهههها )أسهههرته ،و مالئهههه ، وجيرانهههه الو  تجهههاه ذاتهههه ،

لتنفيذ مها يوكهل إليهه مهن أعمهال  القيام  ببذل قصاري جهدهوحرصه علي تماسكها واستمرارها و 
 شعوره باالنتماء تجاه وطنه "المبادئ األخالقية والسلوكية و لتزامه بتعاليم الدين و إو 
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مقياس  فيالطالب يحصل عليها الدرجة التي إجرائيا بأنها  لمسئولية االجتماعيةتعرف او 
       2011المسئولية االجتماعية إعداد/ شرين عبد الوهاب ، 

 النظري:اإلطار 
 Psychological Counseling:  اإلرشاد النفسيالمحور األول: 

يعد اإلرشاد النفسي أحد فهروع علهم الهنفس التطبيقيهة التهي شههدت نمهوا وتطهورا سهاهم فيهه      
قههد سههاهم الجههزء األكبههر فههي أهميههة هههذا العلههم التغيههرات الهائلههة لإرتباطههه بالعديههد مههن العلههوم . و 

والتههي شههملت جوانههب الحيههاة  ،المجتمعههات اإلنسههانية فههي عصههرنا الحاضههرالتههي تعرضههت لههها 
والتهي أدت إلهي وههور العديهد ، المختلفة كالنواحي االجتماعية والسياسية واإلقتصادية والنفسية

من المشكالت والضغوط النفسية التي تواجه الفرد، فبدأت المجتمعات المتقدمة بتقديم خدمات 
مسهههاعدة اإلنسهههان فهههي حهههل مشهههكالته النفسهههية بأسهههاليب علميهههة، نفسهههية وإرشهههادية تههههدف إلهههي 

)عفهاف . وأصبح توفر مثل هذه الخدمات مؤشرا علي تقهدم المجتمهع ورقيهه وإهتمامهه باإلنسهان
 (33، 2002، حداد، سليم عبد هللا

ويحتاج الفرد إلي اإلرشاد النفسي خالل مراحل حياتهه المتتاليهة حيهث يمهر بمشهكالت وفتهرات  
                 ( 13،  1992)عزيز سماره، عصام نمر، مواجهتها والتغلب عليها.  ىيحتاج فيها إلحرجة 

سية مثل الحاجة إلي لذلك تعد الحاجة إلي التوجيه واإلرشاد النفسي من أهم الحاجات النف
تركز أهداف اإلرشاد النفسي علي تحقيق والنجاح حيث ، اإلنجا  ىوالحاجة إلاألمن والحب، 

صي درجات النمو المتكامل وتحقيق السواء النفسي والصحة النفسية من خالل تحقيق أق
الذات، ونمو مفهوم موجب لهذه الذات، وتحقيق درجة عالية من التوافق الشخصي 

 ،واألسري  ،درجة من الكفاءة في الجانب التربوي  ىتحقيق أعل ىواإلجتماعي، وقدرة الفرد عل
                                          ( 42:  41، 2005،)حامد  هران  .واإلجتماعي

 Disruptive Behavior  المحور ال اني : السلوك الفوضوي    
حة النفسية يعد مصطلح السلوك الفوضوي من المصطلحات الحديثة في ميدان الص    
وسلوك ر من أشكاله مع السلوك العدواني هو مفهوم يتداخل في كثيرشاد النفسي، و واإل

 العنف. 
 ،يعتبر السلوك الفوضوي من أكثر االضطرابات السلوكية التي تظهر في حياة الفردو    

ؤثر بشكل مباشر على ياألخالقي، كما واإلجتماعي والمعرفي و  تؤثر على النمو النفسيو 
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ههههيف النفسي على تحقيق التك المهارات االجتماعية التي تؤدي دورا مهما في مساعدة الفرد
 االجتماعي.و 

هذه المشكالت تنبع مراهقين، و األطفال والتنتشر المشكالت السلوكية بصورة كبيرة بين و      
ذا البد من ، لغير سوي يفضي إلى وجود مشكلة ما من بناء نفسي يبدو في صورة سلوك

ألنها تعد مصدرا لألمراض النفسية أو االضطرابات في  ،التصدي لهامعرفة هذه المشكالت و 
 ( 5 : 4،  2003الشخصية. )ممدوح صابر، 

والمراهقين عدة مظاهر متنوعة تتمثل  وقد تأخذ مشكالت السلوك الفوضوي لدى األطفال    
  .            ما بطريقة تخالف السلوك المعتادالتصرف عمو ، والعناد، و والتحدي، في كسر القواعد

(Eberg , S., etal, 2008, Pp. 215-237 ) 
مالئمة  روقد ينخرط المراهقين الذين يعانون من السلوك الفوضوي في سلوكيات غي    

نضمام إلى العصابات التخريبية. والسرقة، والكذب، واإل تنعكس سلبيًا على بيئتهم كاإل عاج،
تنتقل بهم منذ مرحلة الطفولة و تصاحاالجتماعية التي تي تعد نتيجة للمشكالت النفسية و وال

يتجهون إلى العزلة ي تضعف لديهم روح المبادرة و بالتالوتتطور في مراحل عمرية متقدمة، و 
عميقة قد تصل إلى  تعاطي الذي يعرضهم الضطرابات نفسية األمر  ،الخجلاإلنطواء و و 

( ،  2009مد، سراف في تناول المخدرات .)عطية مح، واإل، والمشروبات الروحيةالسجائر
  (  (Eberg , S., et al , 2008( ،2002)وليد القصاص، 

وهناك العديد من المشكالت التي تندرج تحت أشكال السلوك الفوضوي وتتضمن      
المعايير القواعد، و خرق ، والشغب، و شويشتوالتخريب، وال ،التشتت والنشاط الزائد، والعدوان

سوء السيطرة على االنفعاالت وصعوبات ، و األرق  االجتماعية، باإلضافة إلىالتربوية و 
 (Kuperman , S., et al, 2001,P.2023)   .التركيز

وتؤثر هذه المشكالت على قدرة الطالب على التعلم أو التفاعل بنجاح مع األقران بصفة      
خاصة أو مع المجتمع بصفة عامة، كما أنها غالبا ما تكون مصدر قلق كبير لألباء 

تؤدي إلى مشكالت مدرسية وقد ، و مهات ألنها تؤثر بشكل كبير على الحياة األسريةواأل
 ( Eberg , S., et al, 2008, Pp. 237 :315 ) تصل إلى مشكالت مع الشرطة .
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يعيقها عن أداء أهدافها، لذا يعد ؤثر على سير العملية التعليمية والتربوية و األمر الذي ي   
 ال المجتمع ألنهو  المؤسسات التعليميةر التحديات التي تواجه من أكبالسلوك الفوضوى 

الفرد لتشمل  بل إن أثاره تتجاو  ،فقط على مجموعة متداخلة من المشكالت المعقدةينطوي 
المعايير قواعد و المجتمع ككل، كونه يشكل ا عاجًا لألخرين، وقد يتجاو  ذلك إلى خرق ال

 في مرحلة عمرية حرجة إلى االنحراف والجنوح . هوالتي قد تدفع الطالب و االجتماعية، و 
 أساتذتهوتعتبر الجامعة مؤسسة تربوية رسمية يستكمل فيها الفرد نموه وهو يتفاعل مع     

ومن العوامل التربوية ، و مالئه كما يتأثر بالمنهج الدراسي وتنمو شخصيته من كافة جوانبها
تشترك التربية في كثير من ، و االجتماعيةالمؤثرة في الصحة النفسية للطالب العالقات 

ابي، ومدى إسهامه فى التقليل أهدافها مع الصحة النفسية للطالب ومنها تدعيم السلوك اإليج
من هنا تقع على الكليات مسئوليات كبيرة من أهمها الكشف عن و  من المشكالت السلوكية.

لمعاونتهم  الرشادية الال مةتصميم البرامج االتي تواجههم وذلك إلعداد و  لطالبمشكالت ا
تقديم التغذية الرجعية في ضوء المعلومات المتجمعة ه المشههكالت وتوجيههم، و على حل هذ

هي ، و والبحث عن حل مناسب لها ،لتحديد مصدر المشكلة السلوكية والعوامل المؤثرة فيها
من أهم المراحل  أن مرحلة الشباب تعدعملية التقويم السلوكي، خاصة و  مهمًا من تشكل جزءاً 

تشعب عالقتها عمق تأثيرها على الذات، و حوالت و التساع ما يحدث فيها من ت العمرية نظراً 
 (5 : 4 ، 2003 صابر، ممدوح)مع األخرين والواقع .

 مفهوم السلوك الفوضوي 
نمط ثابت من السلوكيات التي تمثل كسر  بأنه  Amelia , W . , 2013اميليا  هعرفت

 القواعد مع المعرفة والوعي به .
 أو العقلية األنشطة أو االستجابات من بأنه مجموعة (2008ويعرفه حسن سهيل )

 أو المقعد على الجلوس أو وكتابة من قراءة الفرد يفعله ما أو كل الحركية أو الوجدانية
 أو واهرياً  تصرفاً  السلوك يكون  قد المدرسية أو التعليمات إتباع قلة الزمالء أو مع التحدث

سلوك  مالحظة أو النمذجة خالل من اكتسابه يتم الشعورياً  أو شعورياً  يكون  أو قد باطنياً 
                                                    نتائج مكروهة . لىإ يؤدي قد مما اآلخرين

بأنه مجموعة األقوال واألفعال التي ( 77،  2007عرفه فتحي عبد الحميد، مراد عيسي )يو 
  تصدر عن التلميذ ذوي صعوبات التعلم بغرض إشاعة الفوضوي داخل حجرة الدراسة .
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واالحصائي الرابع لالضطرابات النفسية  يويعرل السلوك الفوضوي في الدليل التشخيص
بأنه "  Association American Psychiatry لجمعية الطب النفسي األمريكية

مجموعة من االضطرابات تشكل نمًطا من الفوضى في المواقف االجتماعية، ويتميز 
ويعتدي على أنشطة  ، الفوضوي بالتمرد، وهو يصطدم بشكل جوهري مع المحيط االجتماعي

مزعج وحقوق اآلخرين، ومن هذا المنظار فإن اضطراب السلوك الفوضوي يوصف بأنه 
 (APA.1994لآلخرين، فهو اقتحام أو تطفل. )

 :أشكال السلوك الفوضوي 
حصائي الرابع لالضطرابات اإلالفوضوي طبقا للدليل التشخيصي و  تنقسم أشكال السلوك     

 إلى ثالثة أنواع :النفسية بجمعية الطب النفسي األمريكية 
 ADHD) Deficit – Hyper Activity اضطرابات االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد. -

Disorder) 

    ( ODD) Oppositional Defiant Disorderالمعاندأو المعارض تحدي اضطراب ال -

 Disorder        Conduct  (CD) التواصل طراباض-

 وتغطي هذه األنواع الثالثة جميع السلوكيات المشكلة المختلفة .

Eberg , S., et al , 2008, Pp. 215:237)  ) ((Molly, M., & Laura , H., 

2010, Pp.4:5 

 األعراض والمظاهر االكلينيكية للسلوك الفوضوي:
نقص وك الفوضوي في المظاهر التالية : اإلكلينيكية للسلتتمثل األعراض والمظاهر       
، النسيان، التهور، عناد الكبار، ضعف المهارات االجتماعية ، انعدام فرط النشاط، االنتباه

اإلستعداد للدراسة، العدوان تجاه األقران، نقص مهارات حل المشكالت ، العصيان ،الحقد، 
إساءة استخدام و  ر ،خصوصًا الكبالوم األخرين، إ عاج األخرين، كثرة الجدال مع األخرين و 

 ( Molly, M., & Laura , H., 2010, Pp.4:5) . المخدرات

 مستويات السلوك الفوضوي:
الرابع لالضطرابات النفسية بجمعية الطب النفسي واإلحصائي  التشخيصي يحدد الدليل

 : مستويات السلوكيات الفوضوية في المستويات التاليةاألمريكية 
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التوجد إال مشكالت سلوكية قليلة وهي التي ال تسبب لألخرين سوى  : المستوى الخفيف -
 الغياب خارج المنزل( –الهروب من المدرسة  –قليل من األذى )كالكذب 

تأثيرها على األخرين وسط يث يكون عدد المشكالت السلوكية و ح:المستوى المتوسط -
 تخريب الممتلكات( –حية الشديد. )كالسرقة دون مواجهة الضو بين الخفيف 

كثيرة تزيد عما هو مطلوب لتشخيص مشكالت سلوكية توجد : المستوى الشديد -
 –خرين )كالجنس باإلكراه السلوكية تسبب أذى بليغ لألأو أن المشكالت االضطراب 

 االقتحام(.–السرقة بمواجهة الضحية –استخدام السالح –القوة الجسمانية
(APA.1994, P. 116 ) 

  :أسباب ودوافع السلوك الفوضوي 
سباب هذه ترجع أو ، لفوضوي من االضطرابات السلوكية واالنفعاليةيعتبر السلوك ا       

 : إلى مجموعة من األسباب التي يمكن أن تساهم في حدوثها وهي كما يلي اإلضطرابات

 :العوامل البيولوجية  -1

، وتؤكد على ذلك الدراسات التي أجريت الوراثة أحد العوامل الهامة المسببة للعدوان تعد     
في اإلجرام بين التوائم المتماثلة أكثر من التوائم غير  االتفاقعلى التوائم، والتي وجدت أن 

 (  77 :76، 1996المتماثلة.  )خليل قطب، 
الذين يعانون من  طفاللدى األ السلوك اضطرابات تفشي معدالت ارتفاع يرجعو       

 .لديهم العصبية الجوانب في خلل وجود إلى اضطرابات االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد
 وهوره في يصاحب قد لدى هؤالء األطفال السلوك أن اضطراب إلى الدراسات تشير حيث

 مباشرة قامت محددة دراسة نعرف ال أننا من وبالرغم العصبي، االختالل حاالت نفس

التي  اإلكلينيكية األدلة بعض توجد أنه إال .السلوك العصبية الضطرابات األسس باستكشاف
لدى هؤالء األطفال  االنتباه المصحوب بالنشاط الزائداضطرابات  عالج امكانية إلى تشير

 هذا في األبحاث من لمزيد حاجة هناك وال الت وسلوكية، معرفية  عالجية برامج ستخدامبإ

 أعراض توقف عن المسئولة هي العصبية والنفسية الجوانب كانت إذا ما لتحديد المجال

 ،والتركيز االنتباه مجال في تتم التي والتحسيناتالتطورات  أن أم منها والحد السلوك اضطرابات
 ، بالنفس الثقة و يادة ، الذات صورة عن تحسين المسئولة هي النشاط فرط معدالت وتقليل

 (Webster, S., & Dahl,R., 1995,P.333) السلوك. تحسن وبالتالي
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 :العوامل األسرية  -2 
األبناء عموما ووقعوهم في مشاكل مؤلمة العامل األسري أهم مصدر إلنحراف يشكل       

النزاعات  عدم متابعتها المثبطة لألبناء في أعمالهم وعالقاتهم اليومية،ل اهمال األسرة و لهم مث
أو  الهجرجتماعية باالنفصال أو الطالق أو اإلنكسارات المدمرة لبيئتها وهويتها االية و األسر 

يجبر بعضهم إلى اللجوء إلى الذي يؤدي إلى انحراف األبناء و  الموت، أو فقدان األب األمر
 ، 2006)محمد حمدان، .العنف المدرسي بغرض التعويض أو الترميم النفسي لعذاباتهم 

49  :50) 
الرعاية ، وعدم التوجه و  لويؤثر الطالق على األبناء حيث يقع األبناء فريسة اإلهما      

المشكالت النفسية على عكس أبناء األسر المستقرة يجعلهم أكثر إحساسا باإلضطراب و  مما
 يكون لديهمالتي يسودها التفاهم بين الوالدين، كما أن أبناء األسر التي يحدث فيها الطالق 

النظام . لذا فإن كل فرد وه فقد معناه من حيث االستقرار و تقلب متصل، وأن العالم كما عرف
في الحياة المصاحبة يشعر بالتعرض للخطر ويكون مهددًا باألثر المحتمل األسرة داخل هذه 

السرقة، العزلة، مشكالت التي يعانون منها الكذب و لذلك فإن من أهم اللتصدع األسرة، 
 ،، الشعور بالنقص والهروباالكتئاب، الغضب يليها الغيرة وضعف التحصيل الدراسي

االنضباط، و يادة نقص تكون النتيجة هي سيادة الفوضى و و ، والعديد من المشكالت السلوكية
                                                                          ( 116،  2009)شافع اليفادي ، المشكالت االنفعالية. 

  : دراسيةالعوامل ال -3

ة في عملية التنشئة تلي األسر  تعتبر المدرسة هي المؤسسة التربوية الكبري التي     
ليكونوا أفراد صالحين تنميتهم أقامها المجتمع لتربية األبناء و هي المؤسسة التي و  ،االجتماعية

 (227، 2000)سميحة أبو النصر،  .في المجتمع

الخبرات التي يتعرض لها الفرد في المدرسة دور بار  في وهور االضطرابات تلعب و        
االحتفاظ بعالقات مضطربة مع األخرين باإلضافة و الصحبة السيئة ف .االنفعاليةو  السلوكية

قد يساهم في حدوث السلوكيات المضطربة أو  ساتذة إلى تذبذب أساليب المعاملة من قبل األ
لقيام بالسلوكيات المضطربة إلى ايزيد من حدوثها عند بعض الطلبة، فقد يلجأ البعض 

  ( 53،  2012) أسامة فاروق،  بات التعلم.لتغطية مشاكل أخرى مثل صعو 
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تقوم جماعة األقران أو الصحبة أو الشلة بدور هام في تكوين شخصية الفرد حيث تساعد و 
)حامد  هران، . والنمو االنفعالي، والنمو العقلي، الجماعة على النمو في الجوانب الجسمية

1997 ،85 )                                                  
الطلبة المنحرفين إلى تكوين شلل أو عصابات التي هي عبارة عن خاليا تجمع  ويلجأ   

ماعية أو اقتصادية في حياتهم، عددا من الطلبة الذين يواجهون مشكالت نفسية أو اجت
اإلضطرابية التشبه وتعويض بعض خسائرهم الجماعات مالذًا لهم لالنتماء و  يجدون في هذهو 

لتزام المطلق أو حاجاتهم الشخصية . لذا يتوجب على كل عضو من أعضاء هذه الشلل اإل
في اللجوء إلى العنف، لذا يقومون التي يفرضها عليهم أحد األقران و باألحكام السرية المتزمتة 

بعض األحيان بتخريب الممتلكات المدرسية بالتدمير أو إشعال الحرائق في األماكن التي 
                              (   48:51،  2006)محمد حمدان، تشكل مصدر إ عاج وقلق لهم. 

وقد أكدت نتائج الكثير من الدراسات التي تناولت جماعة الرفاق وأثرها في وهور    
تلعبه تلك الجماعة في اكتساب السلوك غير  ت السلوكية على الدور القوي الذيالمشكال

السوي، مما يساعد على تعزيز مقومات السلوك الجانح، ودعمًا يؤدي إلى استثمار أوقات 
( 2000.)علي عبد السالم ، في ممارسة الكثير من األعمال الخارجة عن القانون  مفراغه

((Kate , K ., et al ,1995   
ى الطالب منها تساهم في وهور االضطرابات السلوكية لدوتوجد عوامل أخري قد       

، والروتين اليومي الممل، عدم المرونة فى التدريس، والتعزيز الرتابةاستخدام الشدة، و 
 (54،  2012) أسامة فاروق ،  الخاطئ لبعض السلوكيات.

  العوامل النفسية:-4
أن والشك  ،حباطاستجابة لإلهو يذهب كثير من علماء النفس إلى أن العدوان        

حباطات ينشئ لديهم الصراعات النفسية، والتي غالبا ما مايواجه الطالب المراهقين من إ
تدفعهم نحو ممارسة العنف خاصة لما يتسم به المراهقون في هذه المرحلة العمرية من 

ويًا نحو المجتمع الذي يمثل تحركًا ق طضوابي ضوء عدم التوا ن بين دوافعهم و اندفاعية ف
فإن ذلك  ،العنف بين الشبابتتفشى واهرة الفوضى و عندما سلوك العنف، ومن ثم فإنه 

السلوك اإليجابي نظرًا لعدم اتاحة الفرصة الستغالل ممارسة ن يرجع إلى عجز الشباب ع
، مما يشعر الشباب بالضيق إذ يدركون أن دورهم قاتهم وممارسة األعمال االيجابيةأو 
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،  1999) السيد عبد الرحمن ،ات لما يوجه إليهم من األخرين .اإلنصو  في الطاعة يتلخص
25 ) 
السلوك لتحديد ير معاي وجودومن العوامل التي تدفع الطالب إلى الشعور باإلحباط  عدم    

سير في إعطاء الوسرعة بعض الطالب،  لدىعدم  يادة التعلم الفردي الطبيعي والمقبول، و 
إلى رتابة  باإلضافة األخر.ات كافية من الراحة بين النشاط و فتر  المادة التعليمية دون أخذ

( 57،  2007)محمد العمايرة ،  وواقع الطالب.عدم ارتباطها بحاجات النشاطات التعليمية و 
، وتعبير اهقة كنوع من المعارضة المعياريةالعنف في مرحلة المر دواني و وقد يظهر السلوك الع

،  2001)حسن مصطفى ، .وإقامة هوية مستقلة بذاتها اءعن الحاجة لالنفصال عن األب
419 ) 

 وسائل اإلعالم: -5
وسههائل اإلعههالم دورا هامهها فههي حيههاة األفههراد، وخاصههة األطفههال  والمههراهقين الههذين تلعههب       

يقضون وقتا طويال أمام شاشات التليفزيهون فهي وهل غيهاب الرقابهة الوالديهة، وانشهغال الوالهدين 
، فضهههال عهههن القنهههوات ليهههة ، باإلضهههافة إلهههي رفهههاق السهههوءاالقتصهههادية الحافهههي وهههل الظهههروف 

بث مواد وبرامج وأفالم  ىالفضائية التي ا دادت وانتشرت في اآلونة األخيرة ، والتي تعتمد عل
كثيهرة تقهدم قهيم وسهلوكيات تتنههافي مهع تعهاليم ديننها الحنيهف، وقههيم وتقاليهد مجتمعنها حيهث تعتمههد 

علههى اإلباحيههة فههي كههل مهها تقدمههه . لههذا فههإن كههل هههذه العوامههل تههؤثر سههلبا هههذه البههرامج واألفههالم 
ههجع علههممهها سههلوكيات المههراهقين، إذا تههم اسههتغاللها اسههتغالال سههيئا،  ىعلهه انتشههار الفسههاد  ىيشِ 

 ( 110،  2008) شادية الدقناوي ،  .السلوكي في المجتمعواالنحراف 
   Social Responsibility ثال ًا : المسئولية اإلجتماعية

تمثههل المسههئولية اإلجتماعيههة مطلبهها حيويهها وهامهها مههن أجههل إعههداد األبنههاء لتحمههل أدوارهههم،      
فقيمة الفرد في المجتمهع تقهاس بمهدي ، والقيام بها خير قيام للمشاركة في بناء المجتمع وتقدمه

 ( 2، 1988 كيره ،ر ) تيسي عية تجاه ذاته وتجاه األخرين. تحمله للمسئولية اإلجتما
ويعههد اإلحسههاس بالمسههئولية اإلجتماعيههة أحههد العوامههل التههي تحمههي المجتمههع مههن اإلحسههاس   

بصههراع القههيم وذلههك ألن إحسههاس الفههرد بالمسههئولية اإلجتماعيههة يمكنههه مههن تأجيههل إشههباع ذاتههه 
ويحههرص ، ويجعلههه أكثههر قههدرة علههى تحمههل أعبههاء مهها يسههند إليههه مههن أعمههال ،العاجلههةوحاجاتههه 
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مسهههتوي تقهههديره لذاتهههه ويحقهههق لهههه إحتهههرام  ارتفهههاعن ههههذه األعمهههال، ممههها يهههؤدي إلهههي علهههى إتقههها
األخرين، ولذا يمكن إعتبار المسئولية اإلجتماعية أحد العوامل التي تسهم في تكامل شخصية 

 (  58،  1980الفرد. ) نبيه إبراهيم ، 
ال، والممارسههات، ولهههذا فههإن المسههئولية تعههد مطلههب حيههوي إلرتباطههها بمهمههة تحديههد األفعهه    

وحالة اإلستعداد ، وما يترتب علهى أفعهال اإلنسهان مهن نتهائج إيجابيهة، أو سهلبية داخهل الكيهان 
اإلجتمههاعي، لههذا فههإن تربيههة األفههراد علههى تحمههل مسههئولياتهم تجههاه مهها يصههدر عههنهم مههن أقههوال، 

يههههنهم وأفعههههال يعههههد مسههههألة فههههي غايههههة األهميههههة لتنظههههيم حيههههاتهم، وحتههههي تسههههود الطمأنينههههة فيمهههها ب
فيسهههتمتعون بالعهههدل، ويشهههعرون بهههاألمن النفسهههي واإلجتمهههاعي فهههي حيهههاتهم الخاصهههة والعامهههة . 

                                                   (27، 1986)سيد عثمان، 
  مفهوم المسئولية االجتماعية

بأنها "تعبر عن مدي إدراك المسئولية االجتماعية  (125،  2004)عَّرل ابراهيم الشافعي ي
الفرد لدوره االجتماعي في المحيط الذي يوجد فيه ، وما يترتب علي ذلك من تحمل لتبعات 

 هذا الدور وقدرته علي التأثير" .                    
بأنها المسئولية االجتماعية ( Sheldon , B . , 1997, Pp 54 : 55)شيلدون عرل كما ي

رك األخالقي التخاذ ، وإيجابية مع اآلخرين "العمل بطريقة بنَّاءة وتكون الذات هي المحِ 
 البداية للحصول علي القرار واالختيار واالستجابة " .

بأنها " واهرة  (269،  1995) عَّرفها كال من جابر عبد الحميد، عالء الدين كفافييو 
أمر أضر بهذا غير، وتتضمن اجتماعية قانونية في أصلها ألنها تحدث في العالقة مع ال

، والمسئول ا، وعناصرها كما يحددها العلماء الخطأ والضرر والعالقة السببية بينهمالغير
بصفة عامة هو من يضع نفسه موضع من يزسأل عن أمر ما صدر منه، والمسئولية أمر 
أخالقي أيضا عندما يشعر اإلنسان بإلتزامه األخالقي عن نتائج أعماله، طيبة كانت أو غير 

وإن كانت غير مقصودة، وفي ، طيبة، وخاصة عدم التنصل من النتائج إذا كانت غير طيبة 
ون المسئولية إلتزام من جانب المسئول بإصالح الخطأ أو إ الة الضرر الواقع علي القانون تك

 اآلخرين أو تعويضهم " .
بأنها" اضطرار الفرد أن يقدم  (P. 79)    Harrison , G . , 1987 ,ن عَّرفها هاريسويو 

حسابا عن أعماله التي يأتيها بإرادته واختياره ، وأن يتحمل عواقبها سواء خيرا أو شرا ، أو 
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لتزام نحو الجماعة وأن أنها استعداد لتقبل الفرد تبعات سلوكه الشخصي ، مع شعوره باإل
 يكون موضع ثقة اآلخرين ".  

 ،من سمات الخلق ةبأنها" سم (Henderson , J . , 1987, P. 50) عَّرفها هندرسون  يو 
 والقابلية للمحاسبة ". ، لتزام بالواجباتواإل ، والوفاء بالوعود

بأنها " مسئولية الفرد أمام ذاته عن الجماعة التي  (12،  1973)عَّرفها  سيد ع مان يو 
  والمشاركة االجتماعية "  .، والفهم ، هتمام ينتمي إليها، وهي تعبير عن درجة اإل

 مستويات المسئولية :  
 -إن للمسئولية ثالثة مستويات مترابطة ومتكاملة وهي :

وهي تعني مسئولية الفرد  Individual Responsibility( المسئولية الفردية )الذاتية-1
 عن نفسه وعن عمله، وهذا المستوي يعد أساسا يسبق المسئولية اإلجتماعية.

وهي مسئولية الجماعة جماعيا  Group Responsibility المسئولية الجماعية-2
 وبكاملها عن أعضائها، وعن سلوكها، وهذا المستوي يدعم المسئولية اإلجتماعية ويعز ها .

وهي تعني مسئولية الفرد الذاتية عن  Social Responsibility المسئولية اإلجتماعية-3
والقدرة الجماعة أمام نفسه، وأمام الجماعة، وأمام هللا وهي الشعور بالواجب اإلجتماعي ، 

 ( 230 : 1984،299) حامد  هران، على تحمله والقيام به . 
 التصور النظري للمسئولية اإلجتماعية :

وضع "سيد عثمان " تصورًا نظريًا للمسئولية اإلجتماعية حيث أكهد في بدايهة تصهوره          
الفهههم، والمشههاركة ووضههع و ( أن للمسههئولية اإلجتماعيههة عناصههر ثالثههة هههي اإلهتمههام، 1971)

  .لكل عنصر تصورا نظريا خاصا به
 :) أ (عناصر المسئولية اإلجتماعية

تعههد المسههئولية اإلجتماعيههة دراسهههة لجانههب مههن جوانههب الوجهههود اإلجتمههاعي لإلنسههان فهههي      
تيسههير كيههره، ) سههاعد علههى  يههادة فهههم الشخصههية. محاولههة الستكشههاف أبعههاده ومكوناتههه فهههي ت

بطهههة ينمهههي كهههل منهههها وتتكهههون المسهههئولية اإلجتماعيهههة مهههن عناصهههر ثالثهههة مترا  (20،  1988
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) حامهد ، وههي متكاملهة ال يكفهي أحهدها وحهده وال يغنهي عهن األخهر. ، ويقويهه األخر، ويدعمهه
                                                    (       230،  1984 هران ، 

 -وقد حدد " سيد عثمان " ثالثة عناصر للمسئولية اإلجتماعية وهي : 
ويقصههد بههه اإلرتبهههاط العههاطفي بالجماعههة التههي ينتمهههي إليههها الفههرد ، صهههغيرة أم  هتمررام :اإل-1

وبلوغهههها ، وتماسهههكها ، كبيهههرة ، ذلهههك اإلرتبهههاط الهههذي يخالطهههه الحهههرص علهههى إسهههتمرار تقهههدمها 
 أهدافها، والخوف من أن تصاب بأي عامل أو ورف يؤدي إلي إضعافها  أو تفككها .

 وينقسم الفهم إلي شقين : الفهم :-2
فهههههم الفههههرد للجماعههههة " : والمقصههههود بههههه فهههههم الفههههرد للجماعههههة كمهههها هههههي فههههي الشررررو األول : " 

وفهم تاريخها الذي بدونهه ال يهتم فههم حاضهرها وال تصهور ، ويعايشه ، حاضرها الذي يخالطه 
 مستقبلها .

ثههار آجتمههاعي ألفعالههه " والمقصههود بههه أن يههدرك الفههرد فهههم الفههرد للمغههزى اإلالشررو ال رراني : " 
جتماعيهة ألي فعهل أو تصهرف أي يفههم القيمهة اإل، وقراراته على الجماعة، وتصرفاته، عاله أف

 اجتماعي يصدر عنه .
 سلوك المسلم وأفعاله من مصدرين :جتماعي لويأتي فهم المغزى اإل

حضهههور الجماعهههة المسهههلمة حيهههة فهههي ضهههمير المسهههلم ، ووجدانهههه ههههذا الحضهههور الهههذي األول : 
 أو فعل يصدر عنه البد أن يتردد صداه في جماعته .يجعله يدرك أن كل عمل 

 ( 47 : 46،  1986) سيد عثمان ، ة المسلم لنفسه قبل أن يحاسب.هو محاسبال اني : 
هتمهام " ومها ويقصد بالمشاركة" اشتراك الفرد مع األخرين في عمل ما يمليه اإل المشاركة:-3

يتطلبههه الفهههم مههن أعمههال تسههاعد الجماعههة فههي إشههباع حاجاتههها وحههل مشههكالتها والوصههول إلههي 
 (  15:  14،  1973أهدافها وتحقيق رفاهيتها، والمحافظة على استمرارها.  )سيد عثمان، 

 تنمية المسئولية اإلجتماعية :جتماعية في دور المؤسسات اإل
تكوينا ذاتيا يقهوم علهى نمهو الضهمير اإلجتمهاعي كرقيهب داخلهي تعد المسئولية اإلجتماعية     

إال أنهههه فهههي نموهههها نتهههاج إجتمهههاعي ألنهههها تهههتعلم وتكتسهههب. فالطفهههل يولهههد ولديهههه إسهههتعداد لهههتعلم 
 ( 233،  1984) حامد  هران، لمسئولية اإلجتماعية وإكتسابها .ا
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ك مههن خههالل العنايههة التههي وتبههدأ عمليههة تعلههم تحمههل المسههئولية اإلجتماعيههة فههي فتههرة مبكههرة وذلهه
لهة التهي يالقيههها مهن المحيطهين بهه.) كونسههتانس ومههن خهالل المعام، يتلقاهها الطفهل مهن والديهه 

   .(16،  1994فوستر، 
وتعههد تنميههة المسههئولية اإلجتماعيههة هههي تنميههة للجانههب الخلقههي اإلجتمههاعي فههي اإلنسههان        

وهههي ال تنفصههل عنههه بههل تتكامههل معههه . كمهها أن تنميههة هههذا الجانههب الخلقههي اإلجتمههاعي لههيس 
منفصال عن تنمية الشخصية كلها بل تتكامل معهه ، أي أن تنميهة المسهئولية اإلجتماعيهة ههي 

العامهههة لشخصهههية اإلنسهههان وتربيتهههه فهههي كافهههة الجوانهههب اإلنفعاليهههة والمعرفيهههة  جهههزء مهههن التربيهههة
 ( 63،  1986)سيد عثمان ، تماعية . واإلج

لذلك يجب اإلهتمام بإنماء اإلستعداد األخالقي لدي النشئ إلي أقصي حد ممكن         
إلجتماعية كعملية مستمرة في وسط تربوي مالئم ، ويجب ضمان إستمرار إنماء المسئولية ا

في إطار النمو األخالقي اإلجتماعي. كما يجب العمل على نضج الحكم الذاتي، والحساسية 
للصدق وتحقيق اإلستقالل ليتجه الفرد نحو النضج والرشد في عالقته مع األخرين في إطار 

 (   234 : 233،  1984)حامد  هران، ماعية. تة اإلجالمسئولي
، أن تقوم بها جهة تربوية بمفردها أن تنمية المسئولية االجتماعية اليمكن ون الباحث ى ر يو      

والتي ، ألفراد يسهم في تحقيقها كل الجهات والمؤسسات التي يتفاعل معها االبد أن ولكن 
اتجاهاتهم وممارستهم. لذلك فإن هناك بعض العوامل التي لها تؤثر في تفكيرهم ومعتقداتهم، و 

ؤسسات األسرة ، والم -منها :االجتماعية لدي أفراد المجتمع و  لمسئوليةدور كبير في تنمية ا
 ، ووسائل اإلعالم ، ودور العبادة .التعليمية

 : أوال : دور األسرة في تنمية المسئولية اإلجتماعية
تعتبر األسرة هي الوحدة اإلجتماعية األولي التي ينشأ فيها الطفل ويتفاعل مهع أعضهائها      

بالقدر األكبر في اإلشراف على نموه وتكوين شخصهيته وتوجيهه سهلوكه . لهذا فههي فهي تسهم 
ه أصول التطبيهع تعد الحضن اإلجتماعي الذي تنمو فيه بذور الشخصية اإلنسانية وتوضع في

      (    66،  1990)سيد عثمان ، اإلجتماعي . 
أن الطفل يكون دائما فهي حاجهة  ىولقد أشار الباحثون في العلوم النفسية واإلجتماعية إل     

وأكدوا علهى حاجهة الطفهل إلهي أخهوه ينتمهون ، إلي أن ينمو في كنف أسرة مستقرة مع الوالدين 
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نهههه لهههدي ع ىغنههه معهههه ويشهههاركونه حياتهههه األسهههرية فلكهههل مهههن األب واألم واألخهههوة دوره الهههذي ال
ده وتهيئتههه للتكيههف والههذي لهه تههأثير كبيههر علهى نمههوه وتشههكيل شخصهيته وإعههدا ،الطفهل والمراهههق

فممهها الشههك فيههه أن المراهههق يحتههاج  (137،  1990والتوافههق مههع المجتمههع . )محمههد بيههومي، 
والعالقههات اإلجتماعيههة السههليمة حتههى ، والتعههاطف ، والحنههان، إلههي منههار أسههري مشههبع بالحههب

 (233،  1984)حامد  هران،  تنمو لديه المسئولية اإلجتماعية .
صههحيحة داخههل أسههرة سههوية يسههودها اإلتههزان اإلنفعههالي ويشههعر فيههها  كمهها أنههه يحتههاج إلههي تربيههة

وتتههرك لههه الحريههة فههي رسههم خططههه وحههل مشههاكله ممهها يجعلههه يشههعر ، باإلنتمههاء وتقههدير الههذات
   (39،  1990حسين طاحون، )ويساعده على التكيف اإلجتماعي.، ةبالمسئولية اإلجتماعي

 :جتماعيةاإل المسئولية تنمية في مؤسسات التعليميةال دور : ثانياً 
 والنظافة، المواعيد، واحترام النظام قيم غرس خالل من هام بدورلمؤسسات التعليمية ا تقوم    

 .التطوعية األيام خالل ومن مسابقات،تنظيم ال خالل من المسئولية تحمل على الطلبة وتشجيع

 بهين فريهق فهي والعمهل والتعهاوني الجمهاعي العمهل روح بهث فهي مؤسسهات التعليميهةال تسههم كمها

 السلة، كرة أو القدم كرة فريق في كالمشاركة ،طالبيةال األنشطة في المشاركة خالل من الطلبة،

، وغيرها الدينية، واللجنة اإلرشادية، واللجنة الصحية، كاللجنة  المختلفة اللجان في المشاركة أو
 وتعويهدهم الطلبهة، بهين جتماعيهةاإل بالمسهئولية اإلحسهاس تنميهة فهي ههام دور لهها األنشطة وهذه

) ميسهون  .ولصهالحها الجماعهة مهع والعمهل اآلخهرين، مهع والتعهاون  الهنفس، علهى االعتمهاد علهى
المؤسسات التربوية المختلفهة تشهمل بيئهة تربويهة لذا فإن  ( 131:133،  2009عبد القادر ، 

،  2001)  ايهد الحهارثي ، . يهاً ومعرف، اً يوعقل، اً يمتكاملة نفسيتشكل فيها الفرد بصورة جوهرية 
104 ) 

 :تنمية المسئولية االجتماعية  فيثال ًا: دور وسائل اإلعالم 
تقوم أجهزة اإلعالم المختلفهة فهى الهدول ذات األيهدلوجيات واألفكهار بهدور رائهد فهى توجيهه      

األيدلوجيهة التههى وربهط حيهاتهم كلهها بتلهك ، يهؤمن بههها  التهياألفهراد وتثقهيفهم واشهباعهم بالعقيهدة 
وشئون حياتهم جميعهًا .وعلهى الهرغم مهن أهميهة  ،واقتصادها ،وسياستها، تنطلق منها فى فكرها

بعض األحيان عن أن يقدم  فيإال أنه قد يكون عاجزًا  االجتماعياإلعالم فى عملية التطبيع 
وذلههك ألنههها تعتمههد   ،جميههع جوانبههها فههيللنههاس مههايثرى حيههاتهم، وفكههرهم، وينمههى شخصههياتهم 

. عاداتههها، وطههرق حياتههها، ومشههكالتها  فههيعلههى بههرامج مسههتوردة مههن مجتمعههات تختلههف عنههها 
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ووهور صور ، وكان من آثار ذلك وهور أنواع مختلفة من االنحرافات فى سلوكيات الشباب 
 من السلوكيات غير المرغوبة اجتماعيًا وذلك بسبب ما يشاهدونه من أفهالم ومسلسهالت بعيهدة

ينشهأ الطفهل  وبالتهاليومعامالته.  ،وأخالقياته، وعن روح اإلسالم، كل البعد عن روح المجتمع
، تعههارض أخالقيههات مجتمعههه وقيمههه، ممهها تدفعههه إلههى عههدم مراعههاة األخههرين  ويههتعلم أخالقيههات

س عبههها)وتدفعهههه إلهههى حهههب الهههذات وغيهههر ذلهههك ممههها يهههؤدى إلهههى ضهههعف الشهههعور بالمسهههئولية . 
                                                          ( 71 : 69،  1986محجوب ، 

 ولية اإلجتماعية :رابًعا : دور المؤسسات الدينية في تنمية المسئ
تؤدي دور العبادة من مساجد وغيرها وويفة حيوية في حياة األفراد والجماعات بتأكيهدها      

للقيم الخلقية والروحية ودعوتها إلي اإلتصال باهلل، والخضوع لسنته، وشرعه، فضهال عهن أنهها 
تقهههوم بهههدور كبيهههر فهههي عمليهههة التنشهههئة اإلجتماعيهههة لمههها تتميهههز بهههه مهههن خصهههائص فريهههدة أهمهههها 

واإلجمهاع ، من التقديس وثبات وإيجابية المعايير السلوكية التهي تعلمهها لألفهراد إحاطتها بهالة 
     ( 79،  1991مها. )هدي قناوي ، على تقديسها وتدعي

 تعقيب :خالصة و
ماعيههة ال تنحصههر فههي عامههل أن العوامههل الميسههرة لنمههو المسههئولية اإلجت يتضههح ممهها سههبق    

تههؤدي إلههي كههي عههدة عوامههل متعههددة تعمههل بطريقههة متكاتفههة مههع بعضههها الههبعض  فههيواحههد بههل 
 ىيههؤدي إلهه ذلههك النمههو السههليم للمسههئولية اإلجتماعيههة، وفههي حالههة غيههاب أحههد هههذه العوامههل فههإن

جميهع المؤسسهات المختلفهة  يجب أن يكون هنهاك تكهاتف مهن ولذلكإعاقة هذا النمو وتعطيله، 
 في تنمية المسئولية اإلجتماعية .  الدولة لما لها من دور كبير في

 :جتماعيةاإل للمسئولية األخالقي االعتالل
 الفهرد لهدى ولهها مظاهرهها ، االجتماعيهة المسهئولية أخالقيهة فهي السهواء عهدم مهن حالهة ههي     

 :يلي كما والجماعة وهي
 : الفرد عند جتماعيةاإل المسئولية أخالقية اعتالل مظاهرأواًل : 

 يكهون  أن ينبغهي الهذي الوجهه غيهر علهى وإرادتهه العمهل همهة فهي فتور وهو  :التهاون  -1

 فهي األخالقهي النفسهي البنيهان وههن علهى دليهل وههو واإلتقهان، والتمهام الدقهة مهن عليهه

 .برمتها الشخصية
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 يصهيب كمها اإلنسهان عنهد التحسهبي التهوقعي الجهها  يعتهري  بهرود وههي :الالمبراالة  -2

 . التجمد يشبه بما األجهزة النفسية سائر

 فيهها حاضهرا الجماعهة فهي الفهرد يكهون  أن وههي، النفسية العزلة بها ويقصد  :العزلة  -3

 وههي واختيهاره، صهنعه مهن عزلهة فهي إنهه عنهها، غائهب ولكنهه أعضهائها مهن معهدودا

 .وقيمها معاييرها عن واغتراب، الجماعة إلىفيه   انتماء ال موقف

 :الجماعة عند جتماعيةاإل المسئولية اعتالل مظاهرثانيًا : 

 األشخاص قيمة تقدير وفي ، والظواهر األحداث تفسير في وتردد توجس وهو  التشكك -1
 .الثقة وتزعزع زام،تاإلل ووهن االختيار، فوضى على دليل وهو واألشياء،

 التفكك وهذا وتفرق، تنا ع من األفراد بين يقع فيما االجتماعي التفكك هذا ويتجلى :التفكك -2

 .هتمامواإل الفهم على القائمة المشاركة وضعف لوهن الوضوح بالغ مظهر

 تجاه المسئولية عن والتخلي، واالنحدار التراجع عليه يغلب موقف وهو :الغائب السلب -3

 اإلحساس معه يغيب كما ، واإلحباط بالضياعواالحساس   معنى بال إحساس وبارئها، الحياة

 .وإلزامه بالواجب

 لجماعةاو  الفرد قدرة عدم عن وإعالن ،المسئولية عن التخلي وهو :المسئولية من الفرار -4

 (  35 ، 2008قاسم ،  ) جميل.أعبائها احتمال عن
 :دراسات السابقة

  :دراسات تناولت البرامج اإلرشادية في تعديل السلوك الفوضوي  أوال :    
فعالية برنامج ارشادي في مدى إلى التعرف على هدفت  (2013)أميمة عبد العزيز  دراسة 

( خمسة 5وقد تكونت عينة الدراسة من ) .تعديل سلوك المشاغبة لدى عينة من األطفال
تالميذ مشاغبين من تالميذ المرحلة االبتدائية بمدرسة ابن خلدون بمدينة بنها ممن تتراوح 

( سنة. وقد استخدمت الباحثة كال من مقياس سلوك 12-9أعمارهم الزمنية ما بين )
ج إلى وجود فروق ذات وقد أشارت النتائ .نب البرنامج اإلرشاديالمشاغبة لدى األطفال، بجا

البعدي سطي رتب درجات القياسين القبلي و ( بين متو 0.05داللة احصائية عند مستوى )
انخفاض سلوك المشاغبة لدى أفراد لمجموعة الدراسة على مقياس سلوك المشاغبة في اتجاه 

ور ، وهو ما يشير إلى أن البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة كان له دعينة الدراسة 
 . كبير في خفض سلوك المشاغبة لدى هؤالء التالميذ
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أثر إستخدام أسلوب التعزيز هدفت إلى التعرف على  (2012)سارة محفوظ  دراسة
التفاضلي للسلوك اآلخر على السلوك الفوضوي لدى طالب غرف المصادر في المرحلة 

االبتدائي  تالميذ بالصف الثالث، والخامس ( أربعة4االبتدائية" وقد تكونت عينة الدراسة من )
ممن تم اختيارهم بناءًا على توجيه المعلمات، وترددهم على اإلدارة، ومالحظة الباحثة لهم، 

 بجانب حصولهم على تكرارات مرتفعة في قائمة السلوك الفوضوي المستخدم في الدراسة .
سابيع على عينة الدراسة ، ( أ3ومن خالل تطبيق البرنامج العالجي الذي استمر لمدة )

أشارت النتائج إلى انخفاض واضح في متوسط تكرارات السلوك الفوضوي لجميع أفراد عينة 
الدراسة بعد تطبيق البرنامج العالجي، وأثناء مرحلة المتابعة مقارنة بمتوسط تكرارات سلوكهم 

لى للسلوك األخر الفوضوي قبل تطبيق البرنامج العالجي، وهو ما يؤكد أن التعزيز التفاض
 . لديهم ر كبير في خفض السلوك الفوضوي كان له أث

برنامج ارشادي معرفي سلوكي قائم  أثر معرفة هدفت إلى( 2010)انتصار سالم دراسة 
على مهارة حل المشكالت في التخفيف من درجة العنف الموقفي لدى  طالبات الجامعة" وقد 

مقياس مستوى العالقات اإلجتماعية باإلضافة الباحثة كال من مقياس العنف، و  استخدمت
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات  نامج اإلرشادي المعرفي السلوكي.إلى البر 

درجات القياسين القبلى والبعدي لمجموعة الدراسة على رتب داللة إحصائية بين متوسطي 
، كما أكدت النتائج دراسةانخفاض درجة العنف لدى أفراد عينة المقياس العنف في اتجاه 

انعكاس فعالية البرنامج على تحسين مستوى العالقات االجتماعية لدى الطالبات العنيفات 
وبخاصة في مرحلة المتابعة، وهو ما يؤكد فعالية البرنامج المستخدم في الدراسة في خفض 

 ماعية لدى أفراد عينة الدراسة. درجة العنف ، وتحسين مستوى العالقات االجت
فعالية برنامج ارشادي في التخفيف  هدفت إلى معرفة مدى (2010)علي الوليدي دراسة 

 (30وقد تكونت عينة الدراسة من ) .من مستوى العنف لدى عينة من الطالب المراهقين 
طالبًا من طالب الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة ، تم تو يعهم على مجموعتين : )األولى( 

ادي ، )الثانية( مجموعة ( طالبًا خضعت لبرنامج ارش15مجموعة تجريبية وبههههلغ عههههههههددها )
 من ( طالبًا لم تخضع ألية برامج ارشادية. وقد استخدم الباحث كال15بلغ عددها )ضابطة و 

االقتصادية، ومقياس العنف للمراهقين، بجانب جتماعية و تمارة البيانات الشخصية واإلاس



 

 

)   22) 

 فاعلية برنامج إرشادى خلفض السلوك الفوضوى

 2016 ديسمرب، 2ج ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  البرنامج االرشادي.
متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس العنف في القياس 

لمجموعة التجريبية ، بقدر ما أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة البعدي لصالح أفراد ا
إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس العنف في 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  لمالقياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي، بينما 
جريبية على مقياس العنف في القياسين البعدي متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة الت

يف من والتتبعي، وهو ما يشير إلى نجاح البرنامج االرشادي المستخدم في الدراسة في التخف
 .مستوى العنف لدى المراهقين

فاعلية برنامج إرشادي عقالني  هدفت إلى التعرف على (2009)حسن الصميلي دراسة 
 الدراسة عينةقد تكونت و  انفعالي في خفض السلوك الفوضوي لدى طالب المرحلة الثانوية

 (21-17أعمارهم الزمنية ما بين )تراوح ت( طالبا من طالب المرحلة الثانوية ممن 24من )
إحداهما تجريبية تكونت ن وتم تقسيمهم إلى مجموعتي، تم اختيارهم بطريقة عشوائية . وقد ةسن

طالبا تم إخضاعها لبرنامج إرشادي لمدة شهرين بواقع جلستين أسبوعيا، واألخرى (12من )
مقياس كال من ( طالبا لم تخضع ألية برامج .وقد استخدم الباحث 12ضابطة  تكونت من )

وقد أوهرت النتائج وجود فروق ذات داللة . رشادياإلبرنامج ، والالسلوك الفوضوي 
في القياسين القبلي  والضابطة درجات أفراد المجموعة التجريبية ي رتبحصائية بين متوسطإ

إنخفاضًا ملحووًا  المجموعة التجريبيةحيث أوهرت والبعدي على مقياس السلوك الفوضوي 
لديها مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتعرض للبرنامج. السلوك الفوضوي في مستوي 

 ة البرنامج اإلرشادي العقالني االنفعالي في خفض السلوك الفوضوي.مما يدل على فاعلي
فاعلية برنامج إرشادي جمعي في  هدفت إلى التعرف على (2002) وليد القصاص دراسة

( 24وقد تكونت عينة الدراسة من ) .خفض السلوك الفوضوي لدي طلبة المرحلة الثانوية
قد تم تقسيمهم و ، الفوضوي  قائمة تقدير السلوك فيطالبا ممن حصلوا على أعلى الدرجات 

( طالبا تم إخضاعها لبرنامج 12عشوائيا إلى مجموعتين إحداهما تجريبية تكونت من )
( 12مجموعة ضابطة تكونت من )هر بواقع جلسة واحدة أسبوعيا. و ( أش3إرشادي لمدة )

متوسطي  ائيا بينإحصطالبا لم تخضع ألية برامج . وقد أوهرت النتائج وجود فروق دالة 
الضابطة حيث أوهرت المجموعة التجريبية تحسنا المجموعتين التجريبية و  رتب درجات
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واضحًا فقد انخفض مستوى السلوك الفوضوي لديها مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم 
في  الجمعي مما يشير إلى فعالية البرنامج اإلرشادياالرشادي الجمعي تتعرض للبرنامج 

 . سلوك الفوضوي خفض ال
مدى فعالية برنامج لتعرف على ت إلى اهدف ((Whitefield ,G.,1999 وايت فيلددراسة 

. األطفال معرفي في خفض السلوك الفوضوي لدىال –إرشادي قائم على األسلوب السلوكي 
الج لتكرار قد تكونت عينة الدراسة من مجموعة من الذكور الذين تمت إحالتهم للعو 

: مقياس  هي استخدم الباحث عددا من المقاييسوقد  . لديهم العدوانيةالفوضوية و السلوكيات 
استمارة دراسة حالة. وقد  –لألطفال  قائمة المسح السلوكي –مقياس العدوان  –ضبط الذات 

 سلوكي معرفي ( يتكون من خمسة عناصر : ارشاديتم إخضاع هؤالء األطفال لبرنامج )
تطوير  –ا ضبط اإلثارة و التعامل معه –التقدير الذاتي  –الذاتي التقييم  –التوجيه الذاتي 

وقد  ( أشهر بواقع جلسة واحدة أسبوعيا .3قد استمر البرنامج لمدة )المهارات التكيفية . و 
القياسين  عينة الدراسة في ئية بين درجاتأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصا

لصالح القياس البعدي حيث أوهرت ان والسلوك الفوضوي البعدي على مقياس العدو القبلي و 
مما يدل على فعالية السلوك الفوضوي عينة الدراسة إنخفاضًا واضحًا في مستوى العنف و 

،  عدوانالبرنامج اإلرشادي القائم على العالج السلوكي المعرفي في خفض كل من ال
 .لديهموالسلوك الفوضوي 

هدفت إلى التعرف  ( Nelson ,J.,&Dykeman .C., 1996 )دايكمننيلسون و دراسة 
 سلوك الفوضوي لدى تالميذ المرحلةعلى مدى فعالية برنامج إرشادي جمعي في خفض ال

( طالبا من طلبة المدارس األساسية من )الصف 24وقد تكونت عينة الدراسة من ) األساسية
على أنهم يعانون من الرابع إلى الصف السادس األساسي( من الذين تم تشخيصهم 

السلوكيات الفوضوية وتم تقسيمهم بطريقة عشوائية إلى مجموعتين أحداهما تجريبية تكونت 
. بينما ( أسابيع  8إرشادي جمعي لمدة )طالبا تم إخضاعهم للتدريب على برنامج  (12من )

 ناوقد استخدم الباحث( طالبا لم تخضع ألية برامج . 12تكونت المجوعة الضابطة من )
يتضمن عددا من المقاييس الذي ( و DRSSF)ير المدرسي لديفرويكسمقياس سلم التقد

 –ئاب اإلكت –السلوكيات غير المناسبة  –المشاعر  –) المشكالت الشخصية الفرعية
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وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين  (.المخاوف –األعراض الجسمية 
مقياس سلم التقدير المدرسي على تجريبية والضابطة درجات المجموعتين المتوسطي رتب 

معدل  من خالل إنخفاضتحسنا واضحًا لصالح المجموعة التجريبية  البعديفي القياس 
الجمعي في ممارسة السلوك الفوضوي لدى أفرادها مما يدل على فعالية البرنامج اإلرشادي 

 .خفض السلوك الفوضوي لديهم 

 جتماعية المسئولية اإل ةثانيًا: دراسات تناولت تنمي
 المسئولية لتنمية إرشادي برنامج فعالية هدفت إلى التعرف على( 2008)جميل قاسمدراسة 

( طالبا من 36) الدراسة منعينة  وقد تكونت المرحلة الثانوية، طالب لدى جتماعيةاإل
المسئولية  مقياس على منخفضة درجات على طالب المرحلة الثانوية  ممن حصلوا

واألخرى  متكافئتين أحداهما تجريبية مجموعتين إلى العينة تقسيم تمقد ، و  االجتماعية
جتماعية اإل المسئولية مقياس الباحث وقد استخدم  .البط (18ا)منهم كل بلغ عدد ضابطة

 ذات فروق  إلى وجود النتائج وقد أشارت إرشادي لتنمية المسئولية االجتماعية . برنامجو ، 
على  الضابطة والمجموعة المجموعة التجريبية طههههالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة

التجريبية ، كما أوهرت  لصالح المجموعة في القياس البعدي جتماعيةاإل المسئولية مقياس
 التجريبية طالب المجموعة درجات بين متوسطي إحصائية داللة ذات فروق  وجود النتائج

البعدى مما  القياس لصالحفي القياسين القبلي والبعدي   تماعيةالمسئولية اإلج على مقياس
 . لديهم جتماعيةيؤكد على فعالية البرنامج في تنمية المسئولية اإل

 للتدخل مقترح برنامج تصميمهدفت إلى  (2004)الرميح، محمود صادق يوسف  دراسة
 لدى االجتماعية المسئولية لتنمية وذلك العالج الواقعي اطار في الفرد خدمة في المهني
 ( طالبا40وقد تكونت عينة الدراسة من )  .الحوادث المرورية مشكلة تجاه الجامعي الشباب

،  المسئولية االجتماعية مقياس على منخفضة درجات على ممن حصلوا الجامعة طالب من
( طالب لم 20تكونت من ) إحداهما ضابطة مجموعتين إلى عشوائية بطريقة تقسيمهم تم

 ( طالبا تم إخضاعهم للعالج الواقعي20تكونت من ) عالج، واألخرى تجريبيةتتلق أي 
 إعدادهما،  من الجامعي للشباب االجتماعية المسئولية مقياس استخدم الباحثان المقترح .وقد

 بين إحصائية داللة ذات فروق  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود وبرنامج التدخل المهني.
المسئولية  مقياس أبعاد على الضابطة والمجموعة التجريبية تينالمجموع متوسطات درجات
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الفرد لصالح  خدمة في الواقعي العالج أساليب باستخدام المهني التدخل بعد جتماعيةاإل
 إلى أدى الواقعي العالج إطار في المقترح البرنامج أن على المجموعة التجريبية مما يدل

 في تنمية المسئولية البرنامج فعالية على ويؤكد ،التجريبية لدى المجموعة فعلي تغيير حدوث
 الحوادث المرورية . مشكلة تجاه الجامعي الشباب لدى جتماعيةاإل

 تنمية في المعرفي العالج استخدام هدفت إلى معرفة أثر (2004)ماهر عبد الرزاق دراسة 
( طالبا من 20من )الدراسة عينة قد تكونت ، و الجامعة طلبة لدى جتماعيةاإل المسئولية

طالب تلقت ( 10بلغ عددها )  تجريبية إحداهما:مجموعتين إلى تقسيمهم طالب الجامعة تم
( طالب لم تتلق أي عالج . وقد استخدم 10ضابطة بلغ عددها ) رفي، واألخرى عالج مع

العالج  بجانبالمشتركة و ،  الفردية جتماعية، وإجراء المقابالتاإل المسئولية الباحث مقياس
 أفراد متوسطي رتب درجات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عن النتائج وقد أسفرت .المعرفي

على مقياس المسئولية اإلجتماعية لصالح  الضابطةوالمجموعة  التجريبية المجموعة
المجموعة  أفراد مع المعرفي العالج أساليب استخدام إلى يرجع وهههههههذا التجريبية المجموعة

 المجموعة درجاترتب  متوسطات بين فروق  إلى وجود النتائج أشارت التجريبية، كما
لصالح  المعرفي العالج استخداموبعد  قبل على مقياس المسئولية اإلجتماعية التجريبية

لدى  المسئولية اإلجتماعيةمما يدل على فاعلية العالج المعرفي في تنمية ، القياس البعدى
 .طلبة الجامعة 

 تنمية في الترويحية المعسكرات دور هدفت إلى التعرف على( 2003)فاطمة حسن  دراسة
 عينة والطالبات " وقد تكونت التدريس هيئة أعضاء الصلة بين وتوطيد االجتماعية المسئولية

وقد شمس.  عين جامعة البنات بكلية الطفل تربية من طالبات قسم طالبة (130 (من الدراسة
 في الترويحية دور المعسكرات ومقياس ، االجتماعية المسئولية مقياس الباحثة استخدمت

 الباحثة صممتكما   .الباحثة/إعداد  من والطالبات التدريس هيئة أعضاء بين الصلة توطيد
 في ايجابي دور الترويحية للمعسكرات وقد أشارت النتائج أن .أيام (4) مدته ترويحي برنامج

 دور تلعب الترويحية المعسكرات أن كما الجامعة ، طالبات لدى المسئولية االجتماعية تنمية
 .والطالبات التدريس هيئة أعضاء بين توطيد الصلة في ايجابي
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العالقة بين ممارسة العالج العقالني  هدفت إلى معرفة (2003)جبل  عبد الناصردراسة  
  لدى طالب المرحلة الثانوية. االجتماعية(  – تنمية االتجاه نحو المسئولية )الفرديةو االنفعالي 

تم تقسيمهم إلى نوية ( طالبًا من طالب المدارس الثا40وقد تكونت عينة الدراسة من)     
( طالبا تم تطبيق العالج العقالني عليها، 20مجموعتين أحداهما تجريبية تكونت من )

حث مقياس ( طالبًا لم تتلق أي عالج. وقد استخدم البا 20واألخرى ضابطة تكونت من )
المسئولية االجتماعية ، والمقابلة المهنية الفردية والجماعية ، وبرنامج التدخل المهني بالعالج 

وقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات . العقالني االنفعالي
على مقياس المسئولية  المجموعة التجريبية طالبدرجات القياسين القبلي والبعدي ل

، وهذا يشير إلى فعالية العالج العقالني االنفعالي في لصالح التطبيق البعدي اإلجتماعية
  .جتماعيةتنمية اتجاه الطالب نحو المسئولية الفردية واإل

 تعقيب على الدراسات السابقة:
 ى الدراسات السابقة إتضح مايلي:من خالل اإلطالع عل     

ى طالب المراحل لدانصب اإلهتمام في أغلب الدراسات على دراسة السلوك الفوضوي  -
 الثانوية( وإغفال دراستها لدى طالب الجامعة. –المتوسطة  –الدراسية )اإلبتدائي 

تناولت البرامج اإلرشادية في  –ن و في حدود علم الباحث –عدم وجود دراسات سابقة  -
 معة.لدى طالب الجا وضوي خفض السلوك الف

تناولت العالقة بين السلوك  –ون في حدود علم الباحث –عدم وجود دراسات سابقة -
 الفوضوي والمسئولية االجتماعية لدى طالب الجامعة.

 :بحثفروض ال
 بحثمن خالل اإلطالع على اإلطار النظري والدراسات السابقة تم صياغة فروض ال    

 على النحو التالي:
 المجموعتين أفراد درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد -1

 الفوضوي. السلوك مقياس على البعدي القياس في  والضابطة التجريبية
 المجموعتين أفراد درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد -2

 االجتماعية. المسئولية مقياس على البعدي القياس في  والضابطة التجريبية
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 المجموعة أفراد درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد -3
 . الفوضوي  السلوك مقياس على والبعدي القبلي القياسين في التجريبية

 المجموعة أفراد درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد -4
 . االجتماعية المسئولية مقياس على والبعدي القبلي القياسين في التجريبية

 االجتماعية المسئولية ودرجات الفوضوي  السلوك درجات بين ارتباطية عالقة توجد -5
 . الطائف جامعة طالب لدى

    :املنهج واإلجراءات
 المناهجمن أنسب  يعد  والذي، استخدم الباحثون المنهج شبه التجريبي :بحثأوال:  منهج ال

مج إرشادي لية برناعامعرفة ف ىلإهدف ي الحالي لبحث، فا ، وأهدافهبحثاتساقا مع مشكلة ال
، تماعية لدى طالب جامعة الطائفجدوره في تنمية المسئولية اإللخفض السلوك الفوضوي و 

 الفوضوي  السلوك بين االرتباطية معرفة العالقةاستخدام المنهج االرتباطي لباإلضافة إلى 
 .لديهم االجتماعية والمسئولية

 :بحثثانيا :خطوات اجراء ال
 هما الخطوات التالية :بح ن في اجراء واتبع الباح 

( ، 2015،  وليد نجيبن بتطبيق مقياس السلوك الفوضوي إعداد )و قام الباحث -1
( على عينة من 2011، شرين عبد الوهابومقياس المسئولية االجتماعية إعداد )

 ( طالب .196البالغ عددهم )بجامعة الطائف طالب السنة التحضيرية 
( 20ختيار عينة قوامها )إب وان قامو حصل عليها الباحث وفي ضوء النتائج التي -2

قياس السلوك من طالب السنة التحضيرية ممن حصلوا علي أعلي الدرجات في م
علي  م، وأقل الدرجات في مقياس المسئولية االجتماعية، وتم تقسيمهالفوضوي 

دي أساس عشوائي إلي مجموعتين إحداهما تجريبية تم ) إخضاعها للبرنامج اإلرشا
( طالب 10( واألخرى ضابطة ) لم تخضع للبرنامج اإلرشادي ( عدد كل منهما )

، و تم التجانس بينهما في درجاتهم في القياس القبلي علي كل من مقياس السلوك 
 الفوضوي ، ومقياس المسئولية االجتماعية .
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( في   U. Testن اإلحصاء الالبارامتري  )اختبار مان ويتني ،و استخدم الباحث -3
التحقق من مدي داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتين 

 الضابطة( في التطبيق القبلي على متغيرات الدراسة . –)التجريبية 
ن بتطبيق البرنامج اإلرشادي علي أفراد المجموعة التجريبية فقط و ثم قام الباحث -4

( جلسة 20البرنامج )دون المجموعة الضابطة، وقد بلغ إجمالي عدد جلسات 
( جلسات أسبوعيا، وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج اإلرشادي الذي  3بمعدل)

ن بتطبيق  مقياس السلوك الفوضوي، ومقياس و ( شهرين قام الباحث2استمر لمدة )
المسئولية االجتماعية علي أفراد المجموعة التجريبية والضابطة ، ثم المقارنة بين 

السلوك مقياس من  كال علىم في التطبيق البعدي متوسطات رتب درجاته
 المسئولية االجتماعية. مقياس الفوضوي، و 

مقياس  ىالمجموعة التجريبية ، عل ألفراد البعديالمقارنة بين القياسين القبلي و  -5
السلوك الفوضوي، ومقياس المسئولية االجتماعية باستخدام )معادلة ويلكوكسون 

Wilcoxon, . Test  .  ) 
السنة  ( طالب من طالب196ينة مكونة من )علي ع البحث اطبقت هذ :بحثثال ا: عينة ال

 جامعة الطائف . -التحضيرية
 معايير اختيار العينة :ضوابط و  -

 علي مجموعة من الشروط وهي : لبحثحرص الباحثون في اختيار عينة ا    
 جامعة الطائف . –من طالب السنة التحضيرية  بحثأن تكون عينة ال -1
 سنه . 20-18ما بين  بحثالأن يتراوح العمر الزمني لعينة  -2
 العقلية( . –خالية من اإلعاقات المختلفة )البدنية  بحثالأن تكون عينة  -3
 التأكد من عدم تلَّقي أي من أفراد العينة ألية برامج إرشادية .  -4
 ريبية: تجانس المجموعتين الضابطة والتج -
ن إلي ضبط عدد من المتغيرات من أجل تحقيق التجانس بين أفهراد و عمد الباحث     

 رشادي وذلك علي النحو التالي:الضابطة( قبل تطبيق البرنامج اإل –المجموعتين )التجريبية 
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 من حيث مستوي السلوك الفوضوي: -1
أفراد المجموعتين )التجريبية ن بحسهاب داللهة الفروق بين متوسطي رتهب درجات و قام الباحث

الضابطة ( في التطبيق القبلي على مقياس السلوك الفوضوي باستخهدام )اختبار مان  –
 : يوضح الجدول التالي نتائج ذلك( و U. Testويتني،

 (1جدول )
 يوضح داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين

 القبلي علي مقياس السلوك الفوضوي الضابطة ( في التطبيق  –) التجريبية 
متوسط  العدد المجموعة 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
مستوي  Uقيمة 

 الداللة 
 غير دالة  43 98 9.80 10 التجريبية 
 112 11.20 10 الضابطة 

عدم وجود فروق  ىمما يشير إل غير دالة إحصائياً  (U)يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
الضابطة( في  –دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين)التجريبية

 لقبلي علي مقياس السلوك الفوضوي.التطبيق ا
 عية:جتمامن حيث مستوي المسئولية اإل – 2

                ن بحساب داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتينو قام الباحث     
ستخدام إب جتماعيةمقياس المسئولية اإلالضابطة( في التطبيق القبلي علي  –)التجريبية 

 يوضح الجدول التالي نتائج ذلك :( و   U. Test)اختبار مان ويتني،
 (2جدول )

 يوضح داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين
 جتماعية القبلي علي مقياس المسئولية اإل الضابطة ( في التطبيق –) التجريبية 

 مستوي الداللة  Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة 
 غير دالة  50 105 10.5 10 التجريبية 
 105 10.5 10 الضابطة 
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مما يشير إلي عدم وجود  غير دالة إحصائياً  (U)يتضح من الجدول السابق أن قيمة    
الضابطة (  –بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين) التجريبية  فروق دالة إحصائياً 

 . جتماعيةمقياس المسئولية اإل ىعل في التطبيق القبلي
 : بحثرابعا: أدوات ال

كلما كانت األداة جيدة، كلما كانت النتائج التي نحصل عليها ته الخاصة، و لكل علم أدوا     
المستخدم فقد استخدم الباحثون  بحثطبقا لمنهج الكبير من الدقة والموضوعية، و علي جانب 

البرنامج اإلرشادي . ماعية ، و جتمقياس المسئولية اإلالسلوك الفوضوي، و مقياس  كال من:
 ت:األدواوفيما يلي عرض لكل أداة من هذه 

 عداد/ وليد نجيب  امقياس السلوك الفوضوى  -1
قام الباحث باإلطالع على التراث السيكولوجى المتاح فى مجال السلوك الفوضوى       

بهدف االستفادة منه فى بناء المقياس والفقرات المكونة له  على المستويين العربي واألجنبي
لإلضطرابات النفسية والعقلية من قبيل: ما ورد فى الدليل التشخيصى واإلحصائى 

(APA,1994) من قبيل العدوان ابات السلوكية نماط المشكالت واالضطر والذي عرض أل
 وامر.على األفراد والحيوانات، تدمير الممتلكات، الخداع والسرقة، عدم اإلمتثال للقواعد واأل

فى حدود علم  –العربيةالمقاييس التى أعدت فى البيئة االختبارات و  وجد الباحث أنكما      
الثانوى(  –المتوسطة  –ركزت بصورة كبيرة على المراحل الدراسية )اإلبتدائى  -الباحث

األمر الذى يستوجب إعادة النظر فى مضمون محتوى المقياس فى حالة إجراء أى دراسة 
نسيج نفسية أو اجتماعية على طالب الجامعة لما للتنسيق االجتماعى والثقافى من أهمية فى 

 الحياة بألوانها، وتعدد أدوارها .
كما قام الباحث بتوجيه سؤال مفتوح لتحديد مفهوم السلوك الفوضوى من خالل      

( خمسين طالبا ممن تتراوح 50استطالع أراء عينة من طالب السنة التحضيرية بلغ عددهم )
د من اإلستجابات ( سنه ، وقد أبدى أفراد العينة العدي20-18أعمارهم الزمنية ما بين )

المختلفة التى قام الباحث بتصنيفها وإعادة صياغتها مع ما توفر لديه من معلومات من 
 خالل اإلطالع على التراث السيكولوجى المتاح فى مجال السلوك الفوضوى.  

( من األساتذة 10( عبارة تم عرضها على )44وقد تكون المقياس فى صورته األولية من )  
مجال علم النفس والصحة النفسية ، وذلك للحكم على مضمون عبارات  المتخصصيين في
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ومن ناحية أخرى لمعرفة مدى مالءمتها ، المقياس ومدى تمثيلها لما تقيسه هذا من ناحية 
 ومدى إتفاقها مع التعريف اإلجرائى . ة( سن20-18لسن أفراد العينة موضع القياس )

استبعاد العبارات  -صياغة بعض العبارات  ولقد أسفرت هذه الخطوة عن : تعديل فى   
إضافة بعض  -% من المحكمين كحد أدنى  80التى لم تحصل على نسبة اتفاق أقل من 

 العبارات التى رأى المحكمون ضرورة إضافتها.  
قام الباحث بإعادة النظر فى المقياس فى ضوء ما أبداه المحكمون من مالحظات وقد      

 ( عبارة .40تضمن المقياس فى صورته النهائية )
( من طالب السنة التحضيرية 30قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة قوامها ) وقد       

بهدف التعرف على مدى وضوح  ة( سن20-18ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )
العبارت واستبعاد الكلمات الصعبة وغير المفهومة لدى أفراد العينة ، وبهذه الكيفية تأكد 
الباحث أن العبارات التى إشتمل عليها المقياس هى عبارات موضوعية وممثلة فى ضوء 

 التعريف االجرائى .
ة لعبار طلب من المفحوص قراءة اياس بأن يوقد تم تحديد طريقة اإلجابة على المق       

( تحت أحد االختيارات )غالبًا( وتحصل على ثالث درجات ، √جيدًا ثم وضع عالمة )
)أحيانًا( وتحصل على درجتين ، )نادرا( وتحصل على درجة واحدة وذلك إذا كانت العبارات 

 حالة العبارات السالبة .موجبة، والعكس صحيح فى 
من مجموع الدرجات التي يحصل عليها في العبارات االيجابية  بطالوتتكون الدرجة الكلية لل

( وتدل الدرجة المرتفعة على  120- 40والسالبة معًا وبذلك تتراوح الدرجة الكلية ما بين ) 
، بينما تدل الدرجة المنخفضة على إنخفاض السلوك  طالبلدى الارتفاع السلوك الفوضوي 

 الفوضوي .
 -ثبات مقياس السلوك الفوضوى استخدم الباحث:للتحقق من المقياس: ثبات 

كما قام ،  94,0وقد بلغ قيمة معامل الثبات  ن (براو  –) لسبيرمان  طريقة التجزئة النصفية
 97,0بلغ قيمة معامل الثبات وقد  كرونبار( -)معامل ألفا الباحث بحساب الثبات باستخدام 

 استخدامه .. مما يشير إلى ثبات المقياس وبالتالى امكانية 
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 (3جدول )
 معامالت ثبات مقياس السلوك الفوضوى قيم يوضح 

 كرونبار -بطريقة التجزئة النصفية، ومعامل ألفا 
 -معامل ألفا  بطريقة التجزئة النصفية المقياس

 براون  –سبيرمان  كرونبار
 0,97 0,94 السلوك الفوضوى 

أن معامالت الثبات سواء بطريقة التجزئة النصفية أم بإستخدام  السابقجدول اليتضح من 
 ثبات الداخلى للمقياس .الكرونبار مرتفعة إلى حد يدل على مدى  -معادلة ألفا 

صدق  طريقة: فى سبيل التحقق من صدق المقياس استخدم الباحث صدق المقياس
 تالى:مقياس السلوك الفوضوى وذلك على النحو الالمحكمين لحساب صدق 

كون والذى ت، ولية قام الباحث بعرض المقياس فى صورته األ: صدق المحكمين -
ساتذه المتخصصين فى مجال علم النفس من األعشرة ( 10( عبارة على )44من )

على توجيهاتهم قام الباحث بحذف وتعديل وإضافة بعض  وبناءً ، والصحة النفسية 
المحكمين  ةساتذعلى تعديالت األ وبناءً ، المحكمين ةساتذراء األأالعبارات حسب 

 .( عبارة 40صبح المقياس يتكون من )أ
فراد على ستجابات األإثالثى التدرج بحيث تكون  عتمد الباحث على المقياسإ وقد 

 (نادراً  – حياناً أ – حد الخيارات اآلتية )غالباً أعبارات المقياس 
الداخلى للمقياس عن  تساق: قام الباحث بالتحقق من االللمقياس االتساق الداخلى -

لعينة  والدرجة الكلية للمقياس عبارة معامل االرتباط بين درجة كل طريق حساب
( يوضح 4والجدول ) ( من طالب السنة التحضيرية بجامعة الطائف 30قوامها )

 ذلك :
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 ( 4جدول ) 
 30ن = اق الداخلى لعبارات مقياس السلوك الفوضوى يوضح االتس

رقم 
 المفردة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 المفردة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 المفردة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 المفردة

معامل 
 االرتباط

1 0,53 11 0,68 21 0,73 31 0,65 

2 0,58 12 0,68 22 0,77 32 0,61 

3 0,54 13 0,67 23 0,74 33 0,67 

4 0,78 14 0,76 24 0,76 34 0,73 

5 0,60 15 0,66 25 0,74 35 0,54 

6 0,58 16 0,76 26 0,75 36 0,75 

7 0,65 17 0,55 27 0,75 37 0,73 

8 0,75 18 0,71 28 0,76 38 0,77 

9 0,58 19 0,64 29 0,67 39 0,76 

10 0,79 20 0,71 30 0,56 40 0,58 

ند مستوى إحصائيًا ع ةيتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دال     
 . لمقياس وصالحيته للتطبيقاالتساق الداخلي ل وهذا يؤكد على 0,05، 0,01

 (2011)شرين عبد الوهاب   /اعداد  :جتماعيةمقياس المسئولية اإل -2
( واحد وثمانين عبارة تمثل األبعاد األربعة لمقياس المسئولية 81(يتكون المقياس من        

( لبعد المسئولية 21) الشخصية،لية ئو ( عبارة لبعد المس20جتماعية وذلك بواقع )اإل
( لبعد المسئولية الوطنية. وقد 20( لبعد المسئولية الدينية واالخالقية )20، )جتماعيةاإل

راعت الباحثة التنوع فى اتجاه العبارات، كما راعت أن يكون ترتيب عبارات المقياس ترتيبًا 
 دائريًا . 
قيمة  توقد بلغ االختبار،ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبيق  منوقد تم التحقق        

قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  ت، بينما بلغ0,88معامل الثبات للمقياس ككل  
وفيما يتصل بصدق المقياس فقد استخدمت الباحثة ثالث طرق مختلفة  0,83للمقياس ككل 

( من األساتذة 8خالل عرضه على )لحساب صدق المقياس وهم صدق المحكمين من 
المتخصصين فى مجال علم النفس والصحه النفسية ، وصدق التجانس الداخلى من خالل 

الدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه ، و  حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة 
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خالل تطبيق  من والدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقياس .إضافة إلى الصدق التجريبى
وقد بلغ قيمة   (1973سيد عثمان ، )جتماعية مقياس المسئولية اإل المقياس المعد مع

وبالتالى يمكن  تجريبياً  (  مما يشير إلى أن المقياس صادق صدقاً 0,854معامل االرتباط )
 .التى يمكن الوصول اليها من خاللهالوثوق بالنتائج 

( عبارة فى االتجاه االيجابى وتقدر درجاتها 68وفيما يتصل بتصحيح المقياس فهناك )    
( 13( ، بينما توجد )1- 2 – 3نادرًا ( بواقع ) –أحيانًا  –حسب استجابات المقياس )غالبًا 

( وتتكون 3- 2- 1عبارة فى االتجاه السلبى تقدر درجاتها حسب استجابات المقياس )
من مجموع الدرجات التى يحصل عليها فى العبارات اإليجابية والسالبة  الدرجة الكلية للفرد

( وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع  243 – 81معا وبذلك تتراوح الدرجة الكلية ما بين )
بينما تدل الدرجة المنخفضة على انخفاض  جتماعية لدى الفرد،الشعور بالمسئولية اإل

 جتماعية .الشعور بالمسئولية اإل
  البرنرامرج اإلرشررررادي:-3
"بهاإلطالع علهي التهراث السهيكولوجي المتهاح فهي  ون قهام " البهاحث: اجراءات تصميم البرنامج -

مجههال البههرامج اإلرشههادية سههواء فههي األطههر النظريههة أو فههي الدراسههات السههابقة علههي المسههتويين 
العربههي واألجنبهههي وذلهههك لإلسهههتفادة مهههن الطهههرق المتبعهههة فهههي تصهههميم البهههرامج اإلرشهههادية . وقهههد 

 بيههههة فههههي اختيههههار األنشههههطة الثقافيههههة ،بمهههها ورد فههههي الدراسههههات العربيههههة واألجن ون اسههههتفاد البههههاحث
أن هذه  هموالفنية ، والدينية ، واختيار بعض األنشطة الرياضية . وقد اتضح ل جتماعية ،واإل

بقههدر مهها سههاعدت علههى  الفوضههوي األنشههطة قههد نجحههت فههي تعههديل الكثيههر مههن أشههكال السههلوك 
  .تنمية المسئولية اإلجتماعية

أيضها مهن الدراسهات السهابقة فهي تحديهد العهدد األمثهل لجلسهات البرنهامج  ون كما اسهتفاد البهاحث 
              ( جلسههة تههم تطبيقههها خههالل 20)ه اإلرشههادي والههذي يحقههق أهدافههه ، وقههد قههدر عههدد الجلسههات بهه

 بواقع ) ساعة ونصف ( لكل جلسة . أسبوعياً  اتجلسثالث بواقع  (شهرين) 
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 :أهدال البرنامج
تنميهههة  ى خفهههض مسهههتوى السهههلوك الفوضهههوي  وأثهههر ذلهههك علهههى البرنهههامج إلهههيههههدف ههههذا       

( 20-18وذلك في المرحلهة العمريهة مهن )  الطائفطالب جامعة المسئولية االجتماعية لدي 
تنميههة سههنة  وذلههك مههن أجههل توويههف الطاقههة العدوانيههة فيمهها يعههود علههيهم بههالنفع والعمههل علههي 

جتماعيههة تجههاه اآلخههرين إلههي الشههعور بالمسههئولية اإلاألمههر الههذي يههدفعهم .السههلوكيات االيجابيههة
غلهب لتل وكيفيهة اتخهاذ القهرارات، اكساب الطهالب مههارة حهل المشهكالت و وتجاه المجتمع بأسره 

 .السلوك الفوضوى  على

 فنياته:مضمون البرنامج وأنشطته و 
 األنشطة والفنيات اآلتية : الباحثون  تحقق هذه األهداف استخدمتلكي     

وتهههدف هههذه األنشههطة إلههي تههوفير الفههرص لحريههة التعبيههر عههن الههرأي  :ةاألنشررطة ال قافيرر أواًل :
، اآلخههرين، ممهها يههؤدي إلههي إشههباع بعههض حههاجتهم مههن حههب االسههتطالع ى وكههذلك التعههرف علهه

والتفكيههر الجمههاعي مههع اآلخههرين، والتفاعههل االجتمههاعي السههليم ، كمهها أنههها تهههدف إلههي مناقشههة 
عن مشاعرهم تجاه اآلخهرين بصهفة عامهة وتجهاه الوالهدين بصهفة خاصهة ، ومناقشهتهم  الطالب

قههف مههن السههرد مو  طههالبعههن مشههكالتهم ومسههاعدتهم فههي حلههها، فضههال عههن إتاحههة الفرصههة لل
 .نظره سلبية للمجتمع  ون ينظر  موجعله مأثر فيه محياته
حفهالت في هذا البرنامج  للطالبيتضمن النشاط االجتماعي و جتماعية : األنشطة اإل : ثانياً 

 .السمر
وتتضمن استخدام النماذج السلوكية السليمة والطرق الوعظية والطرق  ثال ًا :األنشطة الدينية:

باإلضافة إلي الطرق التدعيمية مهن ، العقلية التي تدور حول مخاطبة العقل ومشاعر اإلنسان
خههالل الثههواب وامتههداح السههلوك المرغههوب فيههه، ومههن يقههوم بههه. والهههدف مههن ذلههك تههدعيم القههيم 

إلههى ذكههر بعههض آيههات مههن القههرآن الكههريم وتفسههيرها، وعههرض الدينيههة، والقههيم الخلقيههة باإلضههافة 
المههارات طهالب ال تعلهيم ى، كمها تههدف إلهعلهى اإلسهتقامةاألحاديث النبويهة التهي تحهث بعض 

 وتقبل اآلخرين وتحمل المسئولية.، وتقبلها ،والقيم واالتجاهات المتعددة من أجل ضبط النفس
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  البرنامج: في ستخدممالمنهج ال
 واعتمههديالنفسههي ولههم  ونظريههة التحليههل ،ة السههلوكيةباالسههتفادة مههن النظريههون قههام البههاحث        
 ون ضههيعيوحتههى ال ، نظريههة بعينههها وذلههك لتعههرض كههل نظريههة مههن النظريههات النتقههادات ىعلهه

، فههي تعههديل سههلوكهم التههي تفيههدهم طههرق كافههة الالمسترشههدين مههن االسههتفادة مههن  ىالفرصههة علهه
مهن ناحيههة ، ومههن ناحيههة أخهرى تنميههة المسههئولية اإلجتماعيههة  وخفهض السههلوك الفوضههوي لههديهم

أسهاليب متنوعهة وذلهك لمها لهها مهن مميهزات متعهددة تجعلهها مهن  ن و اسهتخدم البهاحثكما  . لديهم
 أفضل األساليب اإلرشادية 

 فاد منها الباح ون في البرنامج:لنظريات التي استا
وينطلههق البرنههامج مههن المدرسههة السههلوكية التههي تههري أن معظههم السههلوك : النظريررة السررلوكية -أ

اإلنسهاني مههتعلم ومها دام أنههه متعلمهها فإنهه يمكههن تعديلهه، ومههن الفنيههات المسهتخدمة مههن النظريههة 
 ( الكرسي المساعد -االسترخاء–التعزيز  -النمذجة  )ما يلي: السلوكية 

             مههن نظريههة التحليههل النفسههي مهها يلههي: مههن الفنيههات المسههتخدمة: نظريررة التحليررل النفسرري -ب
       الطرح ( .  -االستبصار الذاتي-االسقاط  –) التنفيس االنفعالي 

 معايير تصميم البرنامج: 
 وفقا لعدة معايير أهمها ما يلي:تم تصميم البرنامج    

األعضهاء بالفشهل مراعاة البرنامج لقدرات واستعدادات األعضاء حتى ال يهؤدي إلهي شهعور -1
 والعجز .

 أن يراعي التناسق والتكامل بين األنشطة المختلفة من نظرية وعملية .-2
أن يتسم البرنامج بالمرونة حتى يتمكن من تحقيق هدفه وحتى ال يصبح ممال رتيبا ويخلو -3

 منه طابع التشويق فيفقد فاعليته ويقلل من حماس األعضاء له وإقبالهم عليه .
السهههلوك راتيجية خاصهههة لتقيهههيم أنشهههطة البرنهههامج تقهههوم علهههي قيهههاس الفهههروق فهههي إتبهههاع إسهههت-4

 قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي . ى طالب الجامعةوالمسئولية االجتماعية لد الفوضوي 
 صدق البرنامج اإلرشادي:

( 10من خهالل عرضهه علهى عهدد ) صدق المحكمين تم حساب صدق البرنامج بطريقة      
 ىوذلهك للحكهم علهى مهد.  المتخصصين فهي مجهال علهم الهنفس والصهحة النفسهيةمن األساتذة 
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ودوره في تنمية المسئولية  خفض السلوك الفوضوي ليته في عفا ىمناسبة أنشطة البرنامج ومد
 . طالب الجامعةاإلجتماعية لدي 

 : بحثاألساليب اإلحصائية المستخدمة في ال
 SPSS) الباحثون برنامج الر م اإلحصائيةللتأكد من صحة فروض البحث استخدم  
  : لحساب (

 معامل ألفا كرونبار . –معامل الثبات بطريقتي التجزئة النصفية  -

 معامل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي. -

 للعينات الصغيرة لعينتين مستقلتين . (  U. Test،اختبار )مان ويتني  -

 للعينات الصغيرة لعينتين مرتبطتين . ( ,Wilcoxon . Testويلكوكسون )اختبار  -

 لقياس حجم تأثير البرنامج اإلرشادي .  n2)معامل مربع ايتا ) -

 :وتفسريها بحثتائج الن
 الفرض األول:

متوسرطي رترب درجرات أفرراد  توجد فروق ذات داللة احصرائية برينوالذي نص على أنهه"    
 مقياس السلوك الفوضوي ".على البعدي  والضابطة في القياسالمجموعتين التجريبية 

ات أفراد وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحثون بمقارنة متوسطي رتب درج
على مقياس السلوك الفوضوي.وذلك  البعديالضابطة( في القياس المجموعتين)التجريبية و 

( (SPSSمن خالل برنامج تحليل الر م اإلحصائية  (,U.Testباستخدام اختبار )مان ويتني 
 يتضح من الجدول التالي:كما 

 (5جدول )
على مقياس  البعديبين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين)التجريبية والضابطة( في القياس يبين الفروق 

 (,U.Testالسلوك الفوضوي باستخدام اختبار ) مان ويتني 

 العدد المجموعة المقياس
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(u) 

مستوي 
 الداللة

 السلوك
 الفوضوي 

 التجريبية -
 الضابطة -

10 
10 

5.5 
15.5 

55 
155 

 0.01 صفر

متوسهطي رتهب درجهات  يتضح من الجدول السهابق وجهود فهروق ذات داللهة إحصهائية بهين    
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علهههى مقيهههاس السهههلوك الفوضهههوي  البعهههدي والضهههابطة فهههي القيهههاس أفهههراد المجمهههوعتين التجريبيهههة
انخفهههاض درجهههات  فهههي اتجهههاه( 0.01( دالهههة إحصهههائيا عنهههد مسهههتوى) Uحيهههث جهههاءت قيمهههة ) 

تشهير و  مقارنهة بهأفراد المجموعهة الضهابطة . التجريبيهة المجموعهةالسلوك الفوضهوي لهدى أفهراد 
اإلرشهههادي التهههي تلقهههت البرنهههامج  التجريبيهههة أفهههراد المجموعهههةههههذه النتيجهههة إلهههي تحسهههن درجهههات 

  . تتعرض للبرنامجمقارنة بأفراد المجموعة الضابطة التي لم بحث المستخدم في ال
في امكانية خفض  ( 2009الصميلي ، حسن دراسة ) هذه النتيجة مع ما أشارت إليه تفقوت

كما تتفق هذه النتيجه مع ما ،  ةرشادياإلمج ابر من خالل استخدام الالسلوك الفوضوي 
في  (2010ودراسة )علي الوليدي ،  (2010لم ، ا)انتصار س كاًل من دراسةتوصلت إليه 

 يتضح أهمية إرشاد. وبالتالي ةرشادياإلبرامج الخفض سلوك العنف باستخدام إمكانية 
 إلحداثلتزام بالقواعد واحترام النظم اإلمن خاللها إلى الطرق والوسائل التي يمكن  الطالب

، حيث المجموعة التجريبيةد أفرادث بالفعل مع تغييرًا إيجابيًا في سلوكياتهم. وهذا ما ح
 مجموعةلاأفراد مقارنة ب بدرجة دالة إحصائياً  لديهم السلوك الفوضوي مستوى انخفض 

في خفض  المستخدم في البحث لية البرنامج اإلرشاديعالضابطة. وهذا يشير إلى مدى فا
 .لدى طالب الجامعة السلوك الفوضوي 

 الفرض ال اني:
أفررراد  درجررات متوسررطي رتررب ذات داللررة احصررائية بررينتوجررد فررروق "  والهذي نههص علههى أنههه

   االجتماعيرة " المسرئولية على مقيراس البعدي والضابطة في القياس التجريبية المجموعتين
وللتحقهههههق مهههههن صهههههحة ههههههذا الفهههههرض قهههههام البهههههاحثون بمقارنهههههة متوسهههههطي رتهههههب درجهههههات أفهههههراد 

علهههى مقيهههاس المسهههئولية االجتماعيهههة  البعهههديالمجموعتين)التجريبيهههة والضهههابطة( فهههي القيهههاس 
الههههههههر م  مهههههههن خهههههههالل برنهههههههامج تحليهههههههل (,U.Testوذلهههههههك باسهههههههتخدام اختبهههههههار) مهههههههان ويتنهههههههي 

 ( كما يتضح من الجدول التالي:SPSSاإلحصائية)
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 (6جدول )
 البعديبين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين)التجريبية والضابطة( في القياس يبين الفروق 

 (,U.Testعلى مقياس المسئولية االجتماعية باستخدام اختبار ) مان ويتني 

 درجهات متوسهطي رتهب داللة إحصائية بهين يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات     
علهى مقيهاس المسهئولية االجتماعيهة  البعهدي والضابطة فهي القيهاس التجريبية أفراد المجموعتين

فههههي إتجههههاه إرتفههههاع درجههههات ( 0.01( دالههههة إحصههههائيا عنههههد مسههههتوي) Uحيههههث جههههاءت قيمههههة )
  .الضهههابطة لمجموعهههةمقارنهههة بهههأفراد ا التجريبيهههة أفهههراد المجموعهههةالمسهههئولية االجتماعيهههة لهههدى 

لبرنهههامج تعرضهههت لالتهههي  التجريبيهههة أفهههراد المجموعهههةوتشهههير ههههذه النتيجهههة إلهههي تحسهههن درجهههات 
 . تتعهرض للبرنهامجمقارنة بأفراد المجموعة الضهابطة التهي لهم  بحثالمستخدم في الاإلرشادي 

)عبهههد  ،(  2008مهههن )جميهههل قاسهههم،  مههها توصهههلت إليهههه  دراسهههة كهههالً  مهههعههههذه النتيجهههة فهههق وتت
فعاليههههة البههههرامج االرشههههادية فههههي تنميههههة المسههههئولية والتههههي أوضههههحت (  2003الناصههههر جبههههل ، 

 جتماعية .اإل
( ودراسة 2004)ماهر عبد الرا ق، مع ماأشارت إليه دراسة   هذه النتيجة كما تتفق    

البرامج التنموية أوضحت مدى فاعلية ي والت( 2004، محمود صادق ،يوسف الرميح)
وهذا ما  . ةيوالجامع ثانويةالالمرحلة عند طالب في تنمية المسئولية اإلجتماعية والعالجية 
يقوم على  ذاتياً  بأن المسئولية االجتماعية تكويناً ( 223، 1984، حامد  هران) أشار إليه

  نمو الضمير االجتماعي كرقيب داخلي إال أنه في نموها نتاج اجتماعي ألنها تتعلم وتكتسب 
 التجريبية حيث أن المجموعة الباحثون هذه النتيجة إلى فاعلية البرنامج اإلرشاديويرجع 

بشكل ملحوظ جتماعية المسئولية اإل إ داد لديها مستوى التي تعرضت للبرنامج اإلرشادي 
، وهذا يعني أن البرنامج التي لم تتعرض للبرنامج اإلرشادي المجموعة الضابطةمقارنة ب

 العدد المجموعة المقياس
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(u) 

مستوي 
 الداللة

المسئولية 
 االجتماعية

 التجريبية
 الضابطة

10 
10 

15.05 
5.95 

150.5 
59.5 

4.5 0.01 



 

 

)   40) 

 فاعلية برنامج إرشادى خلفض السلوك الفوضوى

 2016 ديسمرب، 2ج ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 ة لدى طالب الجامعة .جتماعيفى  يادة المسئولية اإل فعاالً  اإلرشادي أحدث تغييراً 
 الفرض ال الث:

أفررراد  درجررات رتررب متوسررطي " توجررد فررروق ذات داللررة احصررائية بررينوالههذي نههص علههى أنههه
 على مقياس السلوك الفوضوي " . المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحثون  بمقارنة متوسطي رتهب درجهات أفهراد المجموعهة 
التجريبيهههة فهههي القياسهههين القبلهههي والبعهههدي علهههي مقيهههاس السهههلوك الفوضهههوي بإسهههتخدام إختبهههار " 

(كمها  SPSSمهن خهالل برنهامج تحليهل الهر م اإلحصهائية )"  Wilcoxon Testويلكوكسهون 
 يتضح من الجدول التالي :

 (7جدول )
 يبين الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 بإستخدام " إختبار ويلكوكسون " السلوك الفوضوي  علي مقياس

 العدد الرتب المتغير
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
 Z) ) 

مستوي 
 الداللة

مربع 
 (n2)ايتا

حجم 
 التأثير

 السلوك الفوضوي 
 القياس

 )القبلي/البعدي(

 2.81 55 5.5 10 السالبة
 
 
 

 كبير 0.89 0.01
 صفر صفر صفر الموجبة

   صفر المتساوية

   10 المجموع

درجههات  رتههب متوسههطي يتضههح مههن الجههدول السههابق وجههود فههروق ذات داللههة إحصههائية بههين   
حيهث جهاءت  السهلوك الفوضهوي علي مقيهاس المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي 

انخفهاض درجهات السهلوك الفوضهوي  في اتجهاه ( 0.01دالة إحصائيا عند مستوي ) (Z)قيمة 
ويعزي البهاحثون ههذا التغيهر  . اإلرشاديالتجريبية بعد تعرضهم للبرنامج  لدى أفراد المجموعة

، وتههدل  التجريبيههةتغييههر فههي سههلوك أفههراد المجموعههة بسههبب مهها أحدثههه البرنههامج اإلرشههادي مههن 
(  n2)كبيهر حيهث بلغهت قيمهة ( علي أن حجهم تهأثير البرنهامج اإلرشهادي  n2قيمة مربع ايتا )

0.89 . 
 وتشهههير ههههذه النتيجهههة إلهههي نجهههاح البرنهههامج اإلرشهههادي حيهههث لهههوحظ تحسهههن دال فهههي اسهههتجابات

 االنخفهههاضسههن فههي ووهههر ههههذا التح، لبرنههامج اإلرشههاديل تعرضههههمبعههد المجموعههة التجريبيههة 
 ةجهيوتتفهق ههذه النت .السهلوك الفوضهوي  الواضح في درجهات المجموعهة التجريبيهة علهى مقيهاس
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تخفيهف فعالية البرامج اإلرشادية فهى  إلى( 2010دراسة )علي الوليدي ، ما توصلت إليه مع 
ودراسة )أميمة   ( Whitefield,G.1999الطالب المراهقين ، ودراسة )  ىمستوى العنف لد

بإسههتخدام  ةغبة لههدي تالميههذ المرحلههة االبتدائيهه( فههى تعههديل سههلوك المشهها 2013عبههد العزيههز ، 
 .البرامج االرشادية

والتخلههي ، االسههتعداد للتغيههر وهههو مهها يشههير إلههى أن أفههراد المجموعههة التجريبيههة كههان لههديهم     
اإلرشاد النفسي المناسهب والبيئهة االجتماعيهة الجيهدة التهي  من خاللعن السلوكيات الفوضوية 

بهين الجوهريهة من خهالل الفهروق  وهذا كان واضحاً  على التخلص من هذه العادات. مساعدهت
 السههلوك الفوضههوي قبههل وبعههد تطبيههق البرنههامج علههى مقيههاسالتجريبيههة أفههراد المجموعههة درجههات 

 .االرشادي
 الفرض الرابع:

درجررات أفررراد  رترربمتوسررطي  توجررد فررروق ذات داللررة احصررائية بررين"  والهذي نههص علههى أنههه
 المسئولية اإلجتماعية " .على مقياس  المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي

وللتحقق من صحة هذا الفرض قهام البهاحثون بمقارنهة متوسهطي رتهب درجهات أفهراد المجموعهة 
بإسهتخدام إختبهار " المسهئولية االجتماعيهة  ي مقيهاسعلهالتجريبية فهي القياسهين القبلهي والبعهدي 

كمها  ( SPSSمهن خهالل برنهامج تحليهل الهر م اإلحصهائية )" Wilcoxon Testويلكوكسهون 
    يتضح من الجدول التالي:
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 ( 8جدول ) 

 يبين الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
 إختبار ويلكوكسون " جتماعية بإستخدام "المسئولية اإل مقياس ىعل

درجات متوسطي رتب يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
جتماعية حيث علي مقياس المسئولية اإلالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي 

المسئولية درجات في اتجاه ارتفاع  ( 0.01دالة إحصائيا عند مستوي ) (Z)جاءت قيمة 
 .جتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تعرضهم للبرنامج اإلرشادي اإل

المسئولية ويعزي الباحثون هذا التغير بسبب ما أحدثه البرنامج اإلرشادي من تنمية  
( علي أن حجم  n2. وتدل قيمة مربع ايتا ) سلوك أفراد المجموعة التجريبية جتماعية فياإل

ويشير ذلك إلي نجاح  .0.89(  n2قيمة )كبير حيث بلغت تأثير البرنامج اإلرشادي 
 طبيقبعد ت في استجابات المجموعة التجريبية البرنامج اإلرشادي حيث لوحظ تحسن دال

االرتفاع الواضح في درجات المجموعة عليهم، ووهر هذا التحسن في  البرنامج اإلرشادي
دراسة  هذه النتيجة مع ما توصلت إليهتفق وتالتجريبية على مقياس المسئولية االجتماعية.  

بعد  الباتتوطيد الصلة بين أعضاء هيئة التدريس والطمن أن (  2003) فاطمة حسن ، 
مسئولية االجتماعية أدي بدوره إلى إرتفاع مستوى الالمشاركة في معسكر ترويحي هادف ، 

 لدى الطالبات . 
بوية واجتماعية وأخالقيهة ودينيهة وقيميهة ومن هنا فإن المسئولية االجتماعية تعتبر قضية تر    

هتمهههام بههها داخهههل البنيههان االجتمهههاعي عامهههة بمهها ينطهههوي عليههها مهههن دالالت قيمهههة تسههتدعي اإل
وهذا ما اتضح من خالل نتائج الفرض الحالي  (8،  1992لحياة اإلنسان.) مختار الكيال ، 

جتماعيههة يمكههن أن تنمههى ويمكههن أن يتههدرب عليههها األفههراد ، حيههث أوهههرت بههأن المسههئولية اإل
 واشهاركيلهم  ذينوبهين اله ، رشهادياإلبرنامج الفى الطالب الذين شاركوا النتائج فروق دالة بين 

 العدد الرتب المتغير
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

 ((Zقيمة 
مستوي 
 الداللة

 (n2مربع ايتا)
حجم 
 التأثير

المسئولية 
 اإلجتماعية

 القياس
 ) القبلي/ البعدي (

 صفر صفر صفر السالبة

 كبير 0.89 0.01 2.81
 55 5.5 10 الموجبة

   صفر المتساوية

   10 المجموع
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 ذينالتجريبيهة الهلهدى طهالب المجموعهة جتماعيهة المسهئولية اإلمسهتوى   ادفي البرنهامج، حيهث 
 دي.في البرنامج اإلرشا واشارك

 :الفرض الخامس
ودرجرات توجد عالقرة ارتباطيرة برين درجرات السرلوك الفوضروي "  والذي نص علي أنه      

 ."لدى طالب جامعة الطائفالمسئولية االجتماعية 
معامهل ارتبهاط بيرسهون بهين درجهات قيمة وللتحقق من صحة الفرض قام الباحثون بحساب    

باسهههتخدام برنهههامج  المسهههئولية االجتماعيهههةمقيهههاس مقيهههاس السهههلوك الفوضهههوي و علهههى  الطهههالب
(SPSS ) ( ) هههو مهها يشههير إلههى وجههود عالقههة ارتباطيههة ، و (0.398-حيهث جههاءت قيمههة ) ر

علهههى مقيهههاس  طهههالب جامعهههة الطهههائفبهههين درجهههات  0.01توى سههالبة دالهههة إحصهههائيا عنهههد مسههه
أن كلمهها ارتفههع وهههذا يعنههي  جتماعيههة ،علههى مقيههاس المسههئولية اإل همالسههلوك الفوضههوي ودرجههات

 .جتماعية، والعكس صحيح مسئولية اإلمستوى السلوك الفوضوى يقل مستوى ال
جتماعيههة ترتفههع عنههد الفههرد بعههد تخلصههه المسههئولية اإلويفسههر البههاحثون هههذه النتيجههة بههأن       

 لمن السلوكيات الفوضوية أو مع تجنبه لهذه السلوكيات الفوضوية. والعكس صحيح حيث يق
حيهههث تأكهههدت هههذه النتيجهههة قهههد و  جتماعيههة.السههلوك الفوضهههوي بزيههادة اإلحسهههاس بالمسهههئولية اإل

 مجموعهةال جتماعيهة وانخفهض مسهتوى السهلوك الفوضهوي لهدى أفهرادا داد مستوى المسهئولية اإل
 .يالتجريبية التي شاركت في البرنامج اإلرشاد

 :تعقيب على النتائج
بهههأن السهههلوك الفوضهههوي يهههؤثر تهههأثير فعهههال فهههي  بحهههثال ااتضهههح مهههن خهههالل نتهههائج ههههذ       

جتماعيهة يهرتبط بزيهادة السهلوك الفوضهوي المسئولية االجتماعية ، وكهذلك ضهعف المسهئولية اإل
جتماعيهة يمكهن أن اتضح من خالل النتائج أن السلوك الفوضوي ومستوى المسئولية اإل كما. 

 خههههالل الفههههروق الدالههههة بههههين نتههههائجسههههتخدام البههههرامج اإلرشههههادية، وهههههذا مهههها لههههوحظ مههههن إيعههههالج ب
ة الضابطة التى لهم تشهارك مجموعالبرنامج اإلرشادي وال ة التجريبية التي شاركت فيمجموعال

 فى البرنامج. 
وبالتهههالي يمكهههن التغلهههب علهههى دوافهههع السهههلوك الفوضهههوي مهههن خهههالل معرفهههة العوامهههل التهههي      

لعوامهل األسهرية، اافع البيولوجيهة، و الهدو  :لهيتؤدي إلهى ههذه السهلوكيات، ومهن ههذه الهدوافع مها ي
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 وسائل اإلعالم.والعوامل المدرسية، والعوامل النفسية ، و 
ن السلوك الفوضوي يمكهن التغلهب عليهه مهن خهالل التنشهئة الصهحيحة يمكن القول بأومن هنا 
جتماعيههههة فههههى الجيههههل ولية اإلواإلعالميههههة، وتنميههههة المسههههئ، والمدرسههههية، جتماعيههههةواإل، األسههههرية

                                ومساعدة الطالب على التخلص من السلوكيات والعادات الفوضوية. ،الجديد
لمواجهة خالل مراحل حياته المتتالية  بالنسبة للفرد إلرشاد النفسيتتضح أهمية اهنا من و     

 ومن ناحية. هذا من ناحية والتغلب عليها، التي يتعرض لها حرجةالفترات الو ، المشكالت
ا تجنب السلوكيات الخاطئة والضارة بالمجتمع والتي تتسم بالفوضوية أو العدائية. وهذأخرى 

 . بحث الحاليما توصل إليه ال
 :التوصيات

 الحالي وهي كما يأتي : بحثقدمها الييوجد عدة توصيات       
 السلوكيات تعزيز على تعمل التي اإلرشادية مزيد من البرامج إعداد على العمل -1

 ، التوكيدي السلوك على وتدريبهم مبكرةال مراحلال ذمن نفوس الناشئة في السوية
وتربوًيا لما  ،واجتماعيا ،دينيا والمقبولة السائدة المعايير والقيم مع يتعارض ال والذي

 .ةيالجامعالمرحلة له من تأثير فعال على سلوكيات الطالب فى 
 من خالل هاكتساب على وتدريبهم المراهقين نفوس في المسئول السلوك تنمية -2

 قوال المتزنة الشخصية بناء أجل من والمدرسية ،واألسرية ، جتماعيةاإل المناشط

، وتنمية المسئولية االجتماعية فى نفوسهم حتى تصبح عادات فى حياتهم وعمالً 
 اليومية.

 التي السوية السلوكية الممارسات إبرا  في اإلعالم وسائلدور  تفعيل على التأكيد -3

 ،اآلخرين مع التواصل على يركز الذي الهادئ العقالني والحوار إلى التفاهم تدعو
 . والمجتمع المناطة بالفرد األدوار وفهم

سسة ؤ الم داخل السوي  بالسلوك التمثل جلأ من المراهق دافعية تنمية على العمل -4
 خالل من نفسه، في ثقته وتدعيم ،لذاته تقديره  يادة خالل من اوخارجه ،التعليمية

   الصفية والالصفية فى الجامعة األنشطة والبرامج سائر في إشراكه
  



 

  
 

 

)   45) 

 د. شريين عبدالوهاب-رياض سعد د.  -وليد عمارة د.
 

 2016 ديسمرب ،2ج ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 غرار على لطالب الجامعة التعليمي المنهج مقررات ضمن كون ي قررم إدراج أهمية -5

 ، السوية األخالقية القيم تعليم الطالب أهدافه أهم من كون يو  الوطنية، التربية مادة
 جتماعية.اإل وليةئالمس روح وتنمية

األبحاث العملية التي تقوم بالتطبيق العملي للبرامج اإلرشادية بهتمام  يادة اإل  -6
 لتغيير الفعال فى السلوكيات والعادات الخاطئة.ل
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The Effectiveness Of Counseling  Program for reducing  the level 

of  the Disruptive behavior and its Role in the Development of 

Social Responsibility Of Taif University students 

 

Absract: 
        Current research aims to verify the effectiveness of Counseling 

Program to reduce Disruptive behavior and its Role in the 

Development of Social Responsibility among students in Taif 

University. The sample consisted of (196) students from the 

University of Taif between the ages (18-20 years), were selected a 

sample of  (20) students of the total sample who received the highest 

scores on a scale Disruptive behavior,and the lowest score on a scale 

of Social Responsibility in the pre-tasting  , were divided evenly into 

two groups one experimental, and the other control, and has 

homogenizing between the two groups in terms of chronological age 

,and type in addition to their scores on  both the scale of  Disruptive 

behavior, and a scale of social responsibility,the following tools have 

been used disruptive behavior scale , a social responsibility scale ,and 

the counseling program, which lasted for two months, has reached , 

the total number of sessions (20) session by three sessions per week. 

     The overall results of the present research showed a statistically 

significant differences on the post testing administration of reducing 

in the level of disruptive behavior, and the high level of social 

responsibility scales to the favor of the experimental group 

members.This proves the effectiveness of counseling program for 

reducing the level of Disruptive behavior and its role in the 

development of social responsibility. 

  Key words : Counseling Program-Disruptive behavior- Social 

Responsibility- students in Taif University 
 


