
269

فعالية برنامج اإر�صادي انتقائي يف مواجهة فو�صى ال�صباب
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امللخ�س
، وتعرف مدى  ال�سباب  انتقائي ملواجهة فو�سى  اإر�سادي  اإىل اختبار فعالية برنامج  الدرا�سة  هدفت هذه 
ملنظومة  تكاملية  انتقائية  اإر�سادي ذي طبيعة  برنامج  ت�سميم  الدرا�سة مت  اأهداف  ولتحقيق   ، اأثره  ا�ستمرارية 
من الفنيات الإر�سادية وتطبيقها على عينة مكونة من )22( �ساباترتاوح اأعمارهم بني 18-20 عاما. ومت تطبيق 
مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي كقيا�ض قبلي وبعدي لتعرف اأثر الربنامج، وملعاجلة النتائج والتحقق من �سحة الفرو�ض 
ا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�سائية الالبارامرتية)اختبار مان – ويتني واختبار ويلكوك�سن(. اأ�سارت النتائج اإىل 
البعدي  التطبيق  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  درجات  رتب  متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 
اإح�سائيًا  دالة  اإىل وجود فروق  النتائج  اأ�سارت  ، كما  التجريبية  املجموعة  الفو�سوي يف اجتاه  ال�سلوك  ملقيا�ض 
بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي يف 
اجتاه القيا�ض البعدي ، مما يدل على فعالية الربنامج الإر�سادي يف مواجهة ال�سلوك الفو�سوي لدى ال�سباب. 
كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سط رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني 
البعدي والتتبعي على مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي مما يدل على ا�ستمرار فعالية الربنامج الإر�سادي امل�ستخدم يف 
الدرا�سة. ت�سمنت الدرا�سة جمموعة التو�سيات.توؤكد اأهمية توظيف الربامج الإر�سادية النتقائية لتكون مبثابة 

التدريب النف�سي املنظم الذي يح�سن ال�سباب من الوقوع يف املمار�سات الفو�سوية ال�سلوكية .

Abstract 
This study is proposed to examine the effects of counseling program upon 

youth corruptive practices, and the continuity of improvement. 22 subjects attended 
eclectic based counseling program. Subjects were pre-post tested using corruptive 
behaviors scale. Nonparametric statistical analyses (Mann- whitney, wilcoxon) 
were used to answer the study questions. Results of the study indicated statistical 
significant differences in favor of the experimental group. Also, there were no 
statistical significant difference between post- test and follow up means. Several 
recommendations were suggested.
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مقدمـة
تعد فو�سى ال�سباب �سكاًل من اأ�سكال انحراف ال�سلوك الإن�ساين ال�سوي، معها يغيب 
والتهور،  الندفاع  فيربز  امل�سوؤوليات،  وتعتل  العقول،  وتتعطل  احلكمة،  وتهتز  الن�سج، 
وترتبك احلياة، وتت�سع م�ساحة الفو�سى فت�سوه البناء النف�سي والجتماعي، وي�سبح الأمن 
وال�ستقرار يف تهديد م�ستمر، وتدمر العالقات وُتغتال الإن�سانية فكرًا وم�ساعرًا و�سلوكًا. 
وي�سري الق�سا�ض )2002،15(اإىل اأن الفو�سى "متثل حالة من الإزعاج، والت�سوي�ض، والتي 
توؤثر �سلبًا على املحيط الجتماعي وت�سبب للفرد �سعفًا جوهريًا يف الوظائف الجتماعية 
والأكادميية واملهنية، وتت�سمن الت�ستت واحلركة الزائدة، والعدوان والتخريب والإغاظة 
واإزعاج الآخرين، والت�سوي�ض وال�سغب، وخرق القواعد واملعايري الجتماعية والرتبوية".
ويوؤكد املتخ�س�سون يف الدرا�سات النف�سية اأن "ال�سلوك الفو�سوي الذي يت�سم بالعنف 
من �سمات الطبيعة الب�سرية ويت�سم به الأفراد واجلماعات، ويكون حني يكف اأو يعجز 
عن الإقناع اأو القتناع فيلجاأ الأنا – تاأكيدًا لذاته ووجوده وقدراته – اإىل الإقناع املادي 
اأي ا�ستبعاد الآخر الذي ل يقنع باإرادته اإما موؤقتًا باإعاقة حركته اأو �سلها لإجباره على 
اإقرار القتناع ولو بال�سمت واإما نهائيًا باإنهاء وجوده" )اأحمد وخليل، 1998م، 61(.
يزين  الذي  والرفق  والرحمة  للراأفة  املختلفة حتديًا  ب�سوره  الفو�سوي  ال�سلوك  وي�سكل 
كان  "ما  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  وقوله  النبوي،  الهدي  من  انطالقًا  الإن�سانية،  احلياة 
النووي،  ب�سرح  م�سلم  �سانه" )�سحيح  اإىل  �سيء  من  ُنزع  وما  زانه  اإل  �سيء  الرفق يف 
وتعطياًل  احل�ساري  للوجود  تهديدًا  الفو�سوي  ال�سلوك  ي�سكل  206/6(.كما   ،25750
اأ�سبح  الذي  الع�سر  هذا  وجمتمعات  اإن�سان  يف  اأثرا  امل�سكالت  واأكرث  الإن�ساين  للعقل 
ع�سر )الفو�سى ال�سلوكية(.ويرتبط ال�سلوك الفو�سوي بال�ستعداد ال�سخ�سي من جهة، 
اأبرزها التع�سب  اأخرى، كما يرتبط بعوامل دافعة من  وبال�سغوط اخلارجية من جهة 
العنف  وم�ساهدة  التن�سئة  واأ�ساليب  الجتماعية  بالتغريات  يرتبط  كما  الأخر،  ورف�ض 
النف�سية والقت�سادية واعتالل النظام  الف�سائي ، ويظهر ارتباطه بو�سوح بامل�سكالت 
الأ�سري والجتماعي.وتكون املمار�سات الفو�سوية  تعبريًا عن الإح�سا�ض بالعجز وال�سعور 
بعدم امل�ساواة، والرغبة يف حب النتقام والنت�سار للذات اأو لالأفكار ولالنتماءات، كما 
الفو�سوية  املمار�سات  وتاأتي  املختلفة.  باأ�سكاله  واحلرمان  والإحباط  بالبطالة  ترتبط 
وت�سامح  ورحمة  الإن�سانية مبا حتتويه من حكمة  مع  متناق�سة  ودرجاتها  اأ�سكالها  بكل 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



271

د. عبد اهلل بن علي اأبو عّراد  - د.  �صامل بن حممد املفرجي

لهذه  لها.وتاأكيدًا  املناق�سة  املعاين  وظهور  املعاين  هذه  غياب  على  ودلياًل  اآمنة  وحياة 
الروؤية يذهب وطفة )2005، 73( اإىل اعتبار الت�سامح هو امل�سهد الإن�ساين الذي تغيب 
اأننا اأمام مفهومني ل  فيه مظاهر الفو�سى والعنف وتعلو فيه قيم ال�سالم، وهذا يعني 
الفو�سى  غياب  يعني  فالت�سامح  الإطالق:  نحو  على  يتنافيان  واإمنا  فح�سب  يتعار�سان 
الت�سامح  غياب  يعنيان  والتع�سب  والعنف  الفو�سوي  وال�سلوك  والتع�سب،  والعنف 
وكيفًا  كمًا  الع�سر  هذا  يف  الفو�سوي  ال�سلوك  لتفاقم  ال�سالم.ونظرًا  غياب  وبالتايل 
فقد �سمل كل فئات املجتمع و�سرائحه، وامتد خطره لكل الأعمار الزمنية، اإل انه يزداد 
وب�سكل مالحظ لدى ال�سباب وهذا ما توؤكده درا�سات )العقاد،2001؛ علي، 2001؛ عبد 
2004؛  املدهون،  2004؛  املحمود،  عبد  2003؛  عبود،  2002؛  عزب،  2002؛  اخلالق، 
اد،2008؛ حممود و�سهيل، 2008؛�سميلي،2009(.ونظرًا لكون  اإ�سماعيل، 2005 ؛ابوعرَّ
ال�سلوك الفو�سوي ظاهرة نف�سية واجتماعية مركبة و�سديدة التعقيد تتخذ من مرحلة 
ال�سباب اأر�سًا خ�سبة لتكاثرها وانت�سارها، تلك املرحلة التي يعد اإن�سانها حا�سر الأمة 
وم�ستقبلها، فاإن الت�سدي لهذه الظاهرة ويف هذه املرحلة يكون اأكرث فاعلية عندما يتخذ 
من الربامج الإر�سادية باأنواعها الثالثة منهجا واأ�سلوبا للمواجهة. وعلى الرغم من تنوع 
اجتاهات البحث وطرائقه يف جمال ال�سلوك الفو�سوي، فاإن البحوث والدرا�سات املحلية 
الظاهرة  ت�سكله هذه  ما  مع  تتنا�سب  ل  باأنها  يوؤكد  بداياتها، مما  تزال يف  ل  والعربية 
والدرا�سات. الأبحاث  من  املزيد  لإجراء  املا�سة  احلاجة  وتو�سح  وتزايد  خطورة  من 
ولأننا يف ع�سر ثورة علمية فاإن الت�سدي لفو�سى ال�سلوك بالأ�ساليب العلمية هو ال�سبيل 
خطوة  لت�سكل  الدرا�سة  هذه  فكرة  جاءت  هنا  واآثارها.ومن  حدتها  من  التخفيف  اإىل 
اإتباع  يف الجتاه العلمي لتناول فو�سى ال�سباب تناوًل علميًا وباأ�سلوب جديد من خالل 
النظرية النتقائية تلك املنظومة املرتابطة لتتنا�سب مع خ�سائ�ض امل�سرت�سدين ونوعية 
مواجهة  يف  ت�سهم  بحيث  املت�سارعة،  ومتغرياته  الع�سر  وظروف  ودرجتها،  امل�سكالت 
بع�ض اأ�سكال ال�سلوك الفو�سوي، بعيدًا عن التم�سك بنظرية واحدة قد ل حتقق فنياتها 
الأثر الذي يجعل من الإر�ساد فاعاًل يف تناول امل�سكالت؛ لذا فاإن املو�سوع يتناول ظاهرة 
يجعلها جديرة  ما  الأهمية  من  لها  مرحلة  اإر�سادي جديد يف  باأ�سلوب  ال�سباب  فو�سى 
باأن تكون مو�سع اهتمام الباحثني، ويف ع�سر اأ�سبحت "املمار�سات الفو�سوية" هي لغة 
ال�سباب ال�سائدة يف التعبري عن اأنف�سهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم، واأ�سلوبا حلواراتهم 

ومناق�ساتهم، وطريقة لل�سغط على الطرف الأخر. 
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م�صكلة الدرا�صة
تعد فو�سى ال�سباب مظهرًا من مظاهر احلياة الع�سرية، واأ�سبحت لغة التوا�سل 
اأ�سكال و�سورا ودرجات ت�سكل حتديًا  ال�سائدة واملوؤثرة يف ممار�ساتهم اليومية متخذة 
حلكمة املجتمعات الإن�سانية وت�ساحمها، وحتديًا للراأفة، والرحمة، والرفق الإن�ساين الذي 
يزين احلياة الإن�سانية، انطالقًا من الهدي النبوي، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: "ما كان 
اإل �سانه" )رواه م�سلم، 25750، 206/6(. اإل زانه وما ُنزع من �سيء  الرفق يف �سيء 
ويوؤكد اإ�سماعيل )2005، 141( باأن "ظاهرة ال�سلوك الفو�سوي العنيف اأ�سبحت تهدد 
وال�سيا�سي،  الجتماعي  اأمنه  اأو  اقت�ساده  يف  اأو  الداخلية  بنيته  يف  �سواء  كله،  املجتمع 
ومكت�سباته الثقافية والفكرية".ويرى عبد ال�سمد )2002، 198( اأن ال�سلوك الفو�سوي 
امل�سرية  البناء الجتماعي، ويعرقل  اأ�سا�ض  العالقات الجتماعية، ويق�سي على  "يدمر 
النتماء  لعملية  وي�سكل �سربة موجعة  والجتماعي،  الأمني  ال�ستقرار  ويعيق  التنموية، 
يف  متمثاًل  الدرا�سة  م�سكلة  من  الأول  اجلانب  يربز  هنا  ومن  باملجتمع".  الفرد  وربط 
اأهمية املو�سوع الذي تتناوله وخطورته، وما يرتتب عليه من اآثار �سلبية، ونتائج مدمرة. 
كما تربز امل�سكلة وا�سحة من خالل ازدياد معدل ال�سلوك الفو�سوي يف مرحلة ال�سباب، 
يف  "تزداد  ال�سلوكية  الفو�سوية  الأعمال  اأن   اإىل   )297  ،1999( اجلندي  ي�سري  حيث 
مرحلة ال�سباب عن املراحل النمائية الأخرى؛ نظرًا لطبيعة املرحلة يف مواجهة �سوابط 
فاإنها  املظاهر،  جلميع  �سريع  حيوي  منو  فرتة  ال�سباب  فرتة  لكون  ونظرًا  املجتمع". 
مرحلة التمرد والع�سيان والتقلب وكرثة ال�سراعات وعدم ال�ستقرار و�سدة احل�سا�سية، 
درا�سات  توؤكده  ما  وهذا  ال�سلوكية،  الفو�سى  فيها  تزداد  التي  املرحلة  فاإنها  وبالتايل 
)علي، 2001؛ عزب، 2002؛ عبد املحمود، 2004؛ املدهون، 2004؛ اإ�سماعيل، 2005؛ 
ابوعراد،2008؛ حممود و�سهيل، 2008؛ �سميلي،2009(.ومن هنا يربز اجلانب الثاين 
من م�سكلة الدرا�سة واملتمثل يف �سيوع ال�سلوك الفو�سوي وازدياده لدى ال�سباب، الأمر 
الذي يوؤكد اأننا اأمام ظاهرة تنذر مبزيٍد من "الهزات الأخالقية والجتماعية والنف�سية".
وعلى الرغم من اأهمية الإر�ساد النف�سي يف تقدمي امل�ساعدة من اأجل مواجهة امل�سكالت 
وحلها وحتقيق النمو املتكامل، وبخا�سة عند توظيف الربامج الإر�سادية التكاملية التي 
متثل الإر�ساد يف �سورته النا�سجة واملتكاملة فاإن هناك ندرة يف الدرا�سات التي اهتمت 
بهذا اجلانب، ومن هنا يربز اجلانب الثالث من م�سكلة الدرا�سة واملتمثل يف اأهمية ودور 
الإر�ساد يف الت�سدي للم�سكالت من خالل بناء واإعداد برنامج اإر�سادي مقرتح ملواجهة 
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برنامج  فعالية  درا�سة  الدرا�سة يف  م�سكلة  الرابع من  ويتمثل اجلانب  ال�سباب.  فو�سى 
حتديد  ميكن  فاإنه  �سبق  مما  ال�سباب.وانطالقًا  فو�سى  مواجهة  يف  انتقائي  اإر�سادي 

م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الت�ساوؤلت التالية:
• اأفراد املجموعة 	 اإح�سائية بني متو�سطات درجات  هل توجد فروق ذات دللة 

بعد  الفو�سوي  ال�سلوك  مقيا�ض  على  ال�سابطة  املجموعة  واأفراد  التجريبية 
تطبيق الربنامج الإر�سادي؟

• اأفراد املجموعة 	 اإح�سائية بني متو�سطات درجات  هل توجد فروق ذات دللة 
التجريبية على مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي قبل اإجراء الربنامج الإر�سادي وبعد 

تطبيقه؟
• اأفراد املجموعة 	 اإح�سائية بني متو�سطات درجات  هل توجد فروق ذات دللة 

ال�سابطة على مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي قبل اإجراء الربنامج الإر�سادي وبعد 
تطبيقه؟

• اأفراد املجموعة 	 اإح�سائية بني متو�سطات درجات  هل توجد فروق ذات دللة 
التجريبية على مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي بعد تطبيق الربنامج مبا�سرة وبعد 

مرور فرتة املتابعة؟

اأهميـة الدرا�صة
يلخ�ض الباحثان اأهمية هذه الدرا�سة واحلاجة اإليها وفقًا لالعتبارات التالية:اأهمية 
ال�سبيل  علمية؛  باأ�ساليب  ومواجهته  له  الت�سدي  باعتبار  الفو�سوي،  لل�سلوك  الت�سدي 
الوحيد ل�ستعادة الأمن وال�ستقرار وتنقية العالقات بني الأفراد واجلماعات وال�سعوب.

املعا�سرة  للم�سكالت  الت�سدي  يف  والفاعلة  احلديثة  الإر�سادية  الربامج  اأهمية 
والرتبوية  النف�سية  ال�سباب  مرحلة  وعالجيا.اأهمية  ووقائيا  اإمنائيا  معها  والتعامل 
الفئات  اأكرث  لكونها  نظرًا  الباحثني؛  اهتمام  مو�سع  تكون  باأن  اجلديرة  والجتماعية 
ممار�سة لل�سلوك الفو�سوي، وهذا ما توؤكده درا�سات )عبود، 1991؛ اجلندي، 1999؛ 
عزب، 2002؛ املدهون، 2004؛ اإ�سماعيل، 2005؛لريي،2006؛ حممود و�سهيل، 2008؛ 
الدرا�سات  من  الكثري  وتو�سيات  لنتائج  ا�ستجابة  الدرا�سة  هذه  �سميلي،2009(.تعد 
وال�سربيني،  من�سور  2003؛   ، وعبود  عبود  2002؛  )عزب،  وعربيًا  حمليًا  واملوؤمترات 
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2003؛ املدهون، 2004؛ غامن، 2004؛ ابوعراد ، 2008(. كما اأنها مبثابة دعوة للباحثني 
لتكثيف اجلهود والرتكيز على الدرا�سات التي تهتم ببناء  الربامج الإر�سادية وتطبيقتها، 

باعتبارها لب العمل الإر�سادي. 

اأهداف الدرا�صة
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل:اإلقاء ال�سوء على خطورة فو�سى ال�سباب وتاأثريها يف 
احلياة الإن�سانية باعتبارها ظاهرة اجتاحت الإن�سانية، وعطلت الفكر، و�سوهت البناء 
النف�سي والجتماعي، وهددت الأمن وال�ستقرار، والتوا�سل، ووقفت عائقًا اأمام التنمية 
ال�سبيل  باعتبارها  علمية  باأ�ساليب  للفو�سى  الت�سدي  اأهمية  والرتقاء.اإبراز  والتقدم، 
الأمثل للتخفيف من حدتها، والق�ساء على اآثارها على م�ستوى الفرد والأفراد واجلماعات 
واملجتمعات واحل�سارات.ت�سميم برنامج اإر�سادي يعتمد على اختيار الفنيات الإر�سادية 
بانتقائية، بحيث ت�سهم كل منها يف مواجهة �سكل من اأ�سكال فو�سى ال�سباب ومواجهة 
مدى  من  وجودها.التحقق  ودرجة  الفو�سوي  ال�سلوك  نوعية  بني  والختالف  الفروق 
فاعلية الربنامج الإر�سادي امل�ستخدم يف مواجهة ال�سلوك الفو�سوي لدى عينة الدرا�سة، 
من خالل املعاجلة الإر�سادية والإح�سائية للمجموعة التجريبية. تعرف مدى ا�ستمرارية 
اأثر الربنامج الإر�سادي النتقائي يف مواجهة ال�سلوك الفو�سوي لدى اأفراد عينة الدرا�سة 
الدرا�سة  نتائج  من  املتابعة.ال�ستفادة  فرتة  اأثناء  ويف  الإر�سادية  اجلل�سات  انتهاء  بعد 
يف تقدمي اخلدمات الإر�سادية ملواجهة الفو�سى ال�سلوكية يف جمتمعات م�سابهة ملجتمع 

الدار�سة احلالية.

م�صطلحات الدرا�صة
الر�صاد النتقائي:"هو منظومة ذات طابع مت�سق من الفنيات الإر�سادية والعالجية، 
تنتمي فيها كل فنية اإىل نظرية عالجية خا�سة بها، اإل اأن انتقاء هذه الفنيات يتم ب�سكل 
تكاملي بحيث ت�سهم كل منها يف عالج جانب من جوانب ا�سطراب �سخ�سية العميل، 
ويتم انتقاء هذه الفنيات لت�سكيل منظومة تكاملية بالرجوع اإىل ت�سخي�ض دقيق حلالة 
العميل لتحديد اأف�سل الفنيات ومدى مالءمتها للخطة العالجية ولطبيعة ال�سطراب اأو 

امل�سكلة ال�سلوكية" )عزب، 2002، 5(.
امل�سئولة  ال�سلوكية  الأمناط  عن  تخرج  التي  املمار�سات  "وهي  ال�صباب:  فو�صى 
وال�سوابط والقيم الأخالقية والأنظمة والقوانني العامة بهدف الإثارة  والعتداء على 
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حقوق وحريات الآخرين، واإزعاجهم والعتداء عليهم لإحلاق الأذى بهم اأو مبمتلكاتهم 
اأو بحقوقهم ب�سكل مندفع ومتهور ي�ستمل على العدائية وال�سلوك العدواين واملمار�سات 
وانتهاك  ال�سلطة  على  والتمرد  واملتهورة  املندفعة  واملواجهة  والتحدي  والعناد  العنيفة 
املعايري الجتماعية والعتداء على الآخرين واملمتلكات واخلروج على القواعد والأنظمة". 

الطار النظري
الإر�صاد النتقائي وامل�صكالت املعا�صرة: الإر�ساد النف�سي هو عملية املمار�سة املهنية 
ذات الطابع التعليمي تتم يف �سكل اإن�ساين تفاعلي بني مر�سد موؤهل وم�سرت�سد اأو جمموعة 
من امل�سرت�سدين يف عالقة اإر�سادية وجو نف�سي اآمن ينمي مهارات التوا�سل واملهارات 
الجتماعية ويهزبها ومواجهة امل�سكالت ويحرر القوى الإيجابية ويدفعها للعمل بفعالية.
من  احلالية  الدرا�سة  يف  امل�ستخدم  الربنامج  منه  ينطلق  الذي  النتقائي  والإر�ساد 
الجتاهات الرئي�سية لالإر�ساد النف�سي ي�سم العديد من النظريات، والتي جاءت اعتمادًا 
على فكرة اأنه ل توجد نظرية اإر�سادية واحدة قادرة مبفردها على التعامل بنف�ض الدرجة 
و�سخ�سياتهم.  امل�سرت�سدين،  مل�سكالت  املتعددة  اجلوانب  مع  والفعالية  الكفاءة،  من 
والنتقائية "منظومة ذات طابع مت�سق من الفنيات الإر�سادية،يتم ب�سكل تكاملي بحيث 
انتقاء  ويتم  العميل،  �سخ�سية  ا�سطراب  جوانب  من  جانب  عالج  يف  منها  كل  ت�سهم 
لتحديد  ؛  للحالة  دقيق  ت�سخي�ض  اإىل  بالرجوع  تكاملية  منظومة  لت�سكيل  الفنيات  هذه 
اأف�سل الفنيات؛ ومدى مالءمتها للخطة ولطبيعة امل�سكلة ال�سلوكية" )عزب، 5،2002(. 
ويرى الباحثان باأن الجتاه النتقائي ميثل الن�سج الإر�سادي، وال�سورة املثلى للممار�سة 
الإر�سادية املتخ�س�سة، تتكامل فيه الفنيات الإر�سادية، وتعمل على مواجهة الختالفات، 
 Capuzzi والفروق، والتغريات يف املواقف، واحلالت، وامل�سكالت، وامل�سرت�سدين.وينظر
اأف�سل �سيء من كل نظرية، وهذا يتطلب من  "ينتقي  باأنه  )460 ,2000) لهذا الجتاه 
املر�سد معرفة دقيقة بالنظريات وم�سدر قوة و�سعف كل نظرية، واأف�سل عمل اإر�سادي 
هو الذي يوؤثر وينجح والإر�ساد النتقائي التكاملي اجتاه عملي يرف�ض النظرة الأحادية". 
وي�سري )Gladding (1992.38 اإىل اأن الإر�ساد النتقائي يقوم على جمموعة من املبادئ 
الرئي�سية والتي تتلخ�ض يف: التفرد ال�سخ�سي وكل م�سرت�سد �سخ�سية فريدة ويجب تنوع 
الأ�ساليب الإر�سادية. ل توجد طريقة واحدة هي الأف�سل دائمًا. لكل م�سكلة جمموعة من 
البدائل ، وهناك بدائل اأكرث مالءمة للم�سرت�سد وم�سكلته.الربط بني الفنيات ودجمها 
يف منظومة جديدة تكون ذات فعالية وات�ساق وتكامل.ا�ستخدام نظريتني اأو اأكرث يكون 

املر�سد على درجة من الفاعلية والإتقان ل�ستخدامها. 
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الربامج الإر�صادية: تت�سمن الربامج الإر�سادية اإجراءات منظمة تخطيطًا وتنفيذًا 
منائيًا  الإر�سادية  الأهداف  لتحقق  وعملية  علمية  اأ�س�ض  على  اعتمادًا  وتقدم  وتقوميًا، 
ووقائيًا، وعالجيًا.ويرى �سليمان )2000، 39( اأنه "يغلب على هذه الربامج �سفة التعليم 
وتقدمي املعلومات، ومن هذه الربامج تعليم مهارات واتخاذ القرارات وحل امل�سكالت". 
الإر�سادية  املمار�سة  اأن  على  ودلياًل  النف�سي،  الإر�ساد  واجهة  الإر�سادية  الربامج  وتعد 
هو  الإر�سادي  وتعليم(.والربنامج  وتعلم  وتربية  وممار�سة  وفن  )علم  تفاعل  جمموع 
اأ�س�ض علمية، وتربوية ت�ستند  "جمموعة من الإجراءات املنظمة املخطط لها، يف �سوء 
اإىل مبادئ، وفنيات معينة تهدف اإىل تقدمي امل�ساعدة املتكاملة للفرد حتى ي�ستطيع حل 
امل�سكالت التي يقابلها يف حياته، اأو التوافق معها" )زهران، 1998، 10(.ويرى الباحثان 
اأن هذا املفهوم هو اأكرث املفاهيم �سيوعًا يف الدرا�سات، والأبحاث املحلية، والعربية نظرًا 
اأنه  كما  اجلماعي،  الإر�ساد  واأهمل  الفردي،  الإر�ساد  على  ركز  اأنه  اإل  ودقته،  ل�سموله 
ركز على عملية تخطيط الربنامج، وتنفيذه، واأهمل علمية تقييم الربنامج. وبناء على 
الإر�سادية  "املمار�سة  باأنه:  الإر�سادي  الربنامج  الباحثني يحددان مفهوم  فاإن  �سبق  ما 
املنظمة تخطيطًا، وتنفيذًا، وتقييمًا، وامل�ستمدة من مبادئ، واأ�س�ض، وفنيات الجتاهات 
النظرية يتم تن�سيق مراحلها، وخرباتها، واإجراءاتها وفق جدول زمني متتابع يف �سورة 
لتحقيق  املثمر  والتفاعل  الإيجابية،  امل�ساركة  تتيح  اإر�سادية  وعالقة  اإر�سادية،  جل�سات 

الأهداف الإر�سادية باأنواعها، وتقدمي امل�ساعدة الإر�سادية يف اأف�سل �سورها".
ت�سيطر  الإن�ساين  لل�سلوك  مهتزة  �سورة  الفو�سوي  ال�سلوك  ال�صباب:ي�سكل  فو�صى 
ال�سباب  فو�سى  وتعد  والت�سامح،  واحلكمة  العقل  على  والأنانية  والغريزة  ال�سهوة  فيه 
الهزات  من  مبزيٍد  وتنذر  العالقات،  و�سوهت  والأخالقيات  العقول  اجتاحت  ظاهرة 
ال�سلوك  فو�سى  اأن  اإىل  �سميلي )76،2009(  والنف�سية.وي�سري  والجتماعية  الأخالقية 
الفو�سى يف املواقف الجتماعية، ويتميز  "جمموعة من ال�سطرابات ت�سكل منطا من 
على  ويعتدي  الجتماعي  املحيط  مع  جوهري  ب�سكل  ي�سطدم  وهو  بالتمرد  الفو�سوي 
الفو�سوي  ال�سلوك  اأن  على   burns( 2002,1-15( ".ويوؤكد  وحقوقهم  الآخرين  اأن�سطة 
التي  املو�سوعات  اأهم  اأنه من  ويرى  املعرقل  ال�سلوك  ويطلق عليه  �سلوكا تدمرييا،  يعد 
ا�ستاأثرت باهتمام الباحثني يف جمالت العلوم النف�سية والرتبوية وكذلك علم الجتماع. 
من  باعتبارها"جمموعة  ال�سلوكية  للفو�سى  مفهوما   )140  ،2001( اخلطيب  ويقدم 
اأو حتول دون  الأمور  ا�سطرابًا يف جمريات  ت�سبب  كونها  ت�سرتك يف  التي  ال�ستجابات 
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تاأدية �سخ�ض اآخر لوظائفه ب�سكل اأو باأخر".وي�ستخل�ض الباحثان من خالل اإطالعهما 
ال�سلوكية  الفو�سى  اأن مفهوم  العلمية  واملوؤلفات  والدرا�سات،  الأبحاث  العديد من  على 
واملمتلكات،  الآخرين  اإىل  واإ�ساءة  الطبيعية،  للحياة  املعرقلة  ال�ستجابات  على  ي�ستمل 
واأنه يت�سمن �سلوكًا يغلب علية الإثارة وحتديًا لالنظمة واخلروج على القوانني والقيم، 
وا�ستخدامًا متهورًا للقوة، وتعطياًل للقدرات، ورف�سًا للحوار، وانتهاكًا حلقوق الآخرين 
وحرياتهم. وبالتايل فاإنه ميكن حتديد مفهوم الفو�سى باعتباره "املمار�سات التي تخرج 
عن الأمناط ال�سلوكية امل�سئولة وال�سوابط والقيم الأخالقية والأنظمة والقوانني العامة 
عليهم  والعتداء  واإزعاجهم  الآخرين وحرياتهم،  والعتداء على حقوق  الإثارة  بهدف 
لإحلاق الأذى بهم اأو مبمتلكاتهم اأو بحقوقهم ب�سكل مندفع ومتهور تغلب فيه قوة اجل�سم 

وال�سلطة الل�سانية على قوة العقل واأخالقيات الإن�سانية".
مظاهر  اأبرز   )Mcevoy,2000, 130( يلخ�ض  واأ�صكالها:  ال�صباب  فو�صى  مظاهر 
األفاظ  الآخرين.2-توجيه  مع  البدين  التالية:1-الحتكاك  النقاط  يف  ال�سباب  فو�سى 
خملة بالآداب والقيم العامة. 3- الت�سبب يف اإعاقة �سري احلياة الطبيعية. 4- ممار�سة 
ال�سلوك  اأمناط  ال�سباب على كل  اأعمال تتنايف مع الأنظمة والتعليمات.وت�ستمل فو�سى 
املعرقلة للحياة الآمنة، واملعيقة لتوظيف العقل واحلكمة، فالفو�سى ت�ستمل على انتهاك 
حقوق الآخرين وحرياتهم والتعدي عليهم والإ�ساءة اإليهم واإحلاق ال�سرر بهم، واخلروج 
على الأنظمة والتمرد عليها.ويرى ) Robyn & Duncan،2007 ،54) اأن ال�سلوك الفو�سوي 
يت�سمن املظاهر الآتية:- اإيذاء الآخرين لفظيا اأو بدنيا.- التهديدات البدنية واملمار�سات 
عن  العجز  منطقية.-  غري  باأمور  املطالبة  ال�سائدة.-  القواعد  انتهاك  النتقامية.- 
 Robyn الن�سجام مع اجلو العام والنظم ال�سائدة.واعتمادا على )العمايرة،59،2007؛
Duncan 2007.54&؛ Warman, 2000,284 ؛Mcevoy,2000, 130( فاإن اأبرز مظاهر 
العناد والتحدي واملواجهة املندفعة واملتهورة والتمرد على  ال�سباب تتلخ�ض يف  فو�سى 
وجرح  الآخرين  على  والعتداء  الجتماعية  املعايري  وانتهاك  التوا�سل  و�سلبية  ال�سلطة 

م�ساعرهم والعتداء على املمتلكات واخلروج على القواعد والأنظمة.
الجتاهات النظرية يف درا�سة �سيكولوجية الفو�سى: تعددت الإ�سهامات العلمية ، 
اأو �سمن  مبا�سر  ب�سكل  الفو�سى  �سيكولوجية  درا�سة  التي حاولت  الفكرية  والجتاهات 
�سياق ال�سطرابات النف�سية وال�سلوكية، وقدم كل اجتاه تف�سريًا اأ�سهم يف التطور املعريف 
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واإثراء الرتاث النف�سي واعتمادًا على )ح�سن و�سند، 2000؛ ثابت، 2003؛ جنلة، 2004؛ 
�سقري، 2005؛ فايد، 2005؛ الغرباوي، 2006؛ ع�سيلة والهالول، 2006؛ ح�سني، 2007؛ 
النظرية يف درا�سة  اأهم الجتاهات  تلخي�ض  ، 2008( ميكن  ابوعراد  بطر�ض، 2008؛ 

�سيكولوجية الفو�سى وفقًا ملا يلي:  
الجتاه البيولوجي والف�سيولوجي:يربط هذا الجتاه بني املمار�سات الفو�سوية وبني 
على  وي�ستمل  الأع�ساء(.  )وظائف  والف�سيولوجية  )الع�سوية(  البيولوجية  اجلوانب 
والبناء اجل�سمي وخ�سائ�سه  الع�سوي  التكوين  الفو�سى يف ظل  تف�سر  التي  النظريات 
الجتاه  يف  البحثية  البدايات  وتعود  والعقلية،  والكيميائية  والف�سيولوجية  الت�سريحية 
البيولوجي لتف�سري املمار�سات الفو�سوية اىل درا�سات العامل الإيطايل "ملربوزو" الذي 
لورنز وهات�سنجز ومدنيك ولجن وكرانز  واأ�سهم كل من  بالولدة،  املجرم  و�سع نظرية 
اهتمامات  228(.وترتكز   ،2004 )الع�سيوي،  الجتاه  هذا  تدعم  بدرا�سات  ووتكن 
الهرمونات  اأثر  التالية:  النقاط  يف  للفو�سى  والف�سيولوجية  البيولوجية  الدرا�سات 
يف  الكهربائي  الن�ساط  الفو�سوية،  املمار�سات  ا�ستجابات  اإثارة  يف  احليوية  والكيمياء 
اجلهاز الع�سبي املركزي وكيفية ا�ستثارته للفو�سى، الهرمونات اجلن�سية ب�سكل نوعي 
اإىل  يوؤدي  الأورام  وجود  وكذلك  املخ  من  اأجزاء  اإ�سابة  الفو�سى،  ب�سلوك  وعالقتها 

املمار�سات الفو�سوية. 
واختالل  الفو�سى  بني  التحليلي  النف�سي  الجتاه  التحليلي:يربط  النف�سي  الجتاه 
الوظائف النف�سية يف العامل الذاتي الداخلي للفرد، وتوؤمن نظريات هذا الجتاه بوجود 
ما  اإىل  اإ�سارة  يف  الغرائز  نظريات  عليها  يطلق  اأنه  حتى  للفو�سى  الفطري  ال�ستعداد 
ذهب اإليه رائد هذا الجتاه "فرويد" من اأن حياتنا ت�سارع وكفاح ون�سال بني غريزة 
احلياة وغريزة املوت، اإل اأن الفو�سى والعنف يف �سوء هذا الجتاه ل ترجع اإىل "الإرث 
البيولوجي" اأو خلل اجلوانب الع�سوية اأو اعتالل وظائف الأع�ساء كما جاء يف الجتاه 
وتوؤكد  النف�سية.  احلياة  وظائف  اختالل  اإىل  يرجع  ولكنه  والف�سيولوجي،  البيولوجي 
دافيدوف )1983، 509( "اأن فرويد كان يوؤمن اأن النا�ض يولدون بغريزة تدفعهم اإىل 
للقلق  الفرد  ا�ستجابة  "هي  والعدائية  الفو�سى  اأن  "هورين  وترى  والتخريب".  القتل 
اأ�سا�سًا؛ فال�سعور بالعجز يف عامل عدائي يخلق اإحدى ا�ستجابات ثالثة: -"حترك نحو، 
حترك �سد، حترك بعيد عن الآخرين" )حجازي، 2000، 36(. كما ينظر "�سوليفان" 
)فايد،  القلق  خربة  من  املتولد  العميق  العجز  �سد  دافع  باعتبارها  العدائية  للفو�سى 

 .)87 ،2005
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الجتاه ال�سلوكي:تنظر نظريات الجتاه ال�سلوكي للممار�سات الفو�سوية باعتبارها 
تعزيزها  مت  متكررة  ا�ستجابات  نتيجة  وتعلمها  اكت�سابها  مت  فالفو�سى  متعلمًا،  �سلوكًاُ 
وتدعيمها لت�سبح عادة �سلوكية، ووفقًا ملفاهيم الجتاه ال�سلوكي ومبادئ عملية التعلم 
"عملية  �سوء  يف  اإر�ساديًا  معه  التعامل  ميكن  متعلم  �سوي  غري  ك�سلوك  الفو�سى  فاإن 
ال�سلوك  بدرا�سة  باندورا  اهتمام  ويالحظ  التعلم".  واإعادة  التعلم،  وحمور  التعلم، 
فاإن  ولذلك  الجتماعي،  التفاعل  على  وتركيزه  الجتماعي  ال�سياق  ظل  يف  ال�سخ�سي 
تف�سريه لل�سلوك الفو�سوي يركز على اخلربات احلياتية والتاأثريات الجتماعية والتعلم 
 ،2005( عبداهلل  ويبني  والجتماعي.  الذاتي  التعزيز  اأهمية  على  والتاأكيد  باملالحظة 
76( اأن نظرية التعلم الجتماعي يف تف�سري اكت�ساب ال�سلوك العدائي الفو�سوي تتميز 
اأنها  والثانية  معاجلتها،  يف  ودقيقة  م�سقولة  نظرية  اأنها  النظريات  من  غريها  عن 
متفائلة فيما يتعلق باإمكانية الوقاية من ال�سلوك العدائي الفو�سوي ال�سريح اأو التحكم 
فيه و�سبطه، ولهذين ال�سببني )الدقة والتفاوؤل( نالت النظرية �سعبية وذيوعًا علميًا يف 
ال�سنوات الأخرية بحيث يكون من الإن�ساف الإ�سارة اإىل اأنها ُتعد اأكرث املناحي النظرية 
املقبولة لتف�سري املمار�سات العدائية الفو�سوية، اإ�سافة لكونها تقدم ا�سرتاتيجيات عملية 

واإجرائية للتدخل الإر�سادي. 
اأهمية  على  الجتاه  هذا  نظريات  )الفينومونولوجي(:تركز  الإن�ساين  الجتاه 
التنظيم الذاتي والإدراك ال�سخ�سي للذات ولالآخرين واملواقف. وي�سري ثابت )2003، 
الفرد  اإدراك  الذاتية من حيث  بدرا�سة اخلربة  تهتم  الجتاه  نظريات هذا  "باأن   )47
لذاته ولالأحداث والوقائع التي تقع له". وينظر "روجرز" رائد نظرية الإر�ساد املتمركز 
حول امل�سرت�سد للممار�سات الفو�سوية والنفعالت املندفعة امل�سادة للمجتمع باعتبارها 
اإحباط دوافع الأمن واحلب والنتماء، ولهذا فاإن روجرز ُيرجع  اأفعال ناجتة عن  ردود 
اأ�سباب الفو�سى اإىل عدم التطابق بني الذات واخلربة. ويذكر ال�سناوي )1994، 271( 
اأن روجرز يوؤكد باأن "النا�ض بطبيعتهم متعاونون، بناءون، وميكن الوثوق بهم، وعندما 
يتحررون من الدفاعية فاإن ا�ستجاباتهم تكون اإيجابية ومتقدمة لالأمام وبناءة، وحينئذ 
�سوف ُتنظم ذاتيًا حمدثة توازنًا للحاجات يف مقابل بع�سها بع�سًا". ويتفق "ما�سلو" مع 
روجرز يف تف�سري الفو�سى على اأ�سا�ض عدم اإ�سباع احلاجات النف�سية ويركزان على اأن 
الإن�سان ميتلك الإيجابية اخلريية والوعي. "ويرى ما�سلو اأن قوى ال�سر والتدمري والعنف 
�سر  نتيجة  ولي�ض  الأ�سا�سية  احلاجات  تعطل  اأو  لالإحباط  نتيجة  اإل  هي  ما  النا�ض  يف 
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فطري" )عيد، 2002، 2005(.ويذهب "رولوماي" الوجودي اإىل ما ذهب اإليه اأ�سحاب 
هذا التوجه يف التاأكيد على حتقيق الذات واأهمية الإح�سا�ض بامل�سئولية وال�سعور بالأمن 
والعجز  بال�سعف  الإن�سان  اإح�سا�ض  عن  تعبري  باأنها  للفو�سى  ماي  وينظر   ، والتقدير 

وغياب اأو �سعف احل�سور الوجودي. 
اجتاه ال�سمات والعوامل: تذهب نظريات هذا الجتاه اإىل النظر للفو�سى والعدائية 
ك�سمة من �سمات ال�سخ�سية، وتهتم هذه النظريات بالتحليل العاملي ل�سمات ال�سخ�سية 
كيفية  حتدد  ن�سبيًا  ثابتة  و�سفات  خ�سائ�ض  اأو  ا�ستعداديه،  مفاهيم  متثل  والتي 
من  باأنها  العدائية  الفو�سى  الجتاه  هذا  اأفعالهم.ويف�سر  ونوعية  الأفراد  ا�ستجابات 
�سمات ال�سخ�سية مما ي�سري اإىل اأنه ا�ستعداد يوجد لدى الأفراد جميعًا ولكن بدرجات 
والبع�ض  متو�سطة  بدرجات  والبع�ض  عالية  بدرجة  لديهم  يوجد  فالبع�ض  متفاوتة 
بدرجات قليلة. وينقل مر�سي )1986، 69( "ما اأ�سار اإليه جيلفورد من اأن �سمة العداوة 
من �سمات ال�سخ�سية ذات الُبعدين، ميتد من ُبعد العداوة اإىل ُبعد ال�سداقة، وي�سف 
ال�سخ�ض �ساحب العداوة باأنه عنيد، يقاوم التوجيه وي�سايقه تلقي الأوامر، وي�ستخف 
ال�سلطة،  مركز  يف  �سخ�ض  كل  ويكره  ب�سرعة،  ويغ�سب  اأغبياء،  اأنهم  ويعتقد  بالنا�ض 
ويحقد على كل من يعار�ض اأو ينتقده". وي�سري فايد )1996، 149( اإىل اأن اإيزنك يوؤكد 
على ما ي�سمى بال�سخ�سية العدوانية م�ستخدمًا منهج التحليل العاملي ومقدمًا جمموعة 
من الرباهني واحلقائق العلمية ل�سحة نظريته منها اأن جميع الأفراد يولدون باأجهزة 
ع�سبية خمتلفة، فمنهم من هو �سهل ال�ستثارة، ومنهم من هو �سعب ال�ستثارة، ومن 
ال�سلوك  مالحظة  على  اإيزنك  اعتمد  العدوانية.كما  بال�سخ�سية  ي�سمى  ما  يظهر  هنا 
لكنه  البيئية،  العوامل  باأهمية  ويوؤمن  العوامل،  حتليل  ومنهج  العلمي  الأ�سا�ض  بجانب 
حاول تف�سري اختالف ال�سلوك يف بيئات غري �سوية، واأرجع ذلك اإىل وجود اختالفات يف 

الأجهزة الع�سبية لالأطفال وبالتايل اختالفات يف ال�سخ�سيات. 
والفو�سى  املعرفية  العمليات  بني  املعريف  الجتاه  نظريات  املعريف:تربط  الجتاه 
وتفكري  م�سوهة  لإدراكات  حم�سلة  املعرفية  النظريات  �سوء  يف  فالفو�سى  ال�سلوكية  
غري منطقي وا�سطراب يف العمليات املعرفية وخلل يف البناء املعريف.وي�سري ال�سربيني 
)2005، 532( اإىل "اأن رائد الأفكار الالعقالنية األربت اإلي�ض �سعى اإىل تو�سيح العالقة 
بني اأفكار الفرد و�سلوكه وت�سرفاته، وانتهى اإىل ما اأطلق عليه الن�سق الفكري اأو نظام 
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ومعتقدات  واأفكار  نظر  وجهات  من  الأفراد  يتبناه  ما  اإىل  املفهوم  هذا  وي�سري  الأفكار 
عن اأنف�سهم وعن الآخرين، وعما يحدث حولهم". وقدم "بيك" نظرية متكاملة يف�سر 
على اأ�سا�سها حدوث ال�سطرابات النفعالية يف �سوء املعتقدات اأو الآراء ال�سلبية التي 
تفكريه  وطريقة  الأحداث  على  الفرد  ُي�سفيه  الذي  املعنى  باأن  ويوؤكد  الفرد،  يحملها 
الأحداث  لتلك  وتف�سريه  و�سلوكه  انفعاله  على  يوؤثر  احلدث  ملعنى  وتف�سريه  واإدراكه 
ولذلك فاإن ردود الأفعال لي�ست ا�ستجابة مبا�سرة وتلقائية للمثري اخلارجي واإمنا بكيفية 
الأحداث  تاأويل  يف  توؤثر  التي  والفرتا�سات  املعتقدات  ثم  املثري  مع  التفاعل  واأ�سلوب 
)عو�ض، 2001م، 54(.وتتفق روؤية "ميكينبوم" مع ما اأ�سار اإليه "اإلي�ض" و"بيك" من 
اأن امل�سكالت حم�سلة لإدراكات م�سوهة وتفكري غري منطقي، واأن ما يفكر به الفرد وما 
يحدث به نف�سه وما يتبناه من اجتاهات وما ميتلكه من اإرادة وقيم حتدد نوعية �سلوكه. 
وجاء "رميي" يف نظريته الإر�سادية ليتفق مع اإلي�ض وبيك من اأن امل�سكالت هي نتيجة 
رميي  "اأن   )174  ،1994( ال�سناوي  ويو�سح  اخلطاأ  والت�سورات  والأفكار  للمعتقدات 
يعرتف باأن امل�ساعر والجتاهات والنفعالت لها نتائج معرفية، ولكنه ل مي�سي اأكرث يف 
هذا اخلط الفكري واإمنا يركز كما فعل اإلي�ض وبيك على الأ�سباب املعرفية لالنفعالت 
اأن الوجدان حمكوم باجلوانب املعرفية واأن اجلوانب املعرفية حتكم النفعالت  ويقول 

وامل�ساعر".
الجتاه التكاملي:من الجتاهات احلديثة التي تنظر لل�سلوك الإن�ساين نظرة كلية 
هذه  وتفاعل  ارتباط  �سوء  يف  له  تنظر  كما  واأبعاده،  وجوانبه  مظاهره  جلميع  و�ساملة 
املظاهر والأبعاد وتاأثري التنظيم املعريف الذاتي والعالقات والتفاعالت املتبادلة لكل من 
الفو�سى  �سيكولوجية  درا�سة  يف  التكاملية  النظرة  والجتماعي.وتوؤكد  النف�سي  ال�سياق 
على الهتمام بكل التف�سريات وال�ستفادة من كل اإ�سافة جادة لتحقق املرونة وال�سمول 
والعلمية النا�سجة ما يوؤهلها ملواجهة وفهم تعدد وتعقدها املنظومة ال�سببية للفو�سى، 
وتقدمي ال�سرتاتيجيات الإر�سادية الفعالة.فالنظرة التكاملية ترى الفو�سى ظاهرة ذات 
الفو�سوية  للممار�سات  ينظر  الذي  الأحادي  التف�سري  وترف�ض  ومتداخلة  متعددة  اأبعاد 
من زاوية واحدة ل يتفق مع تعدد العوامل املتعددة وامل�سببة للفو�سى وت�سابكها ومع تعدد 
اأ�سكال و�سور ومظاهر الفو�سى وبالتايل فاإن العتماد على التف�سري الأحادي نوعًا من 
اأنواع التع�سب العلمي يوؤدي اإىل مزيٍد من الفو�سى الإن�سانية والعبث.وت�سري العديد من 
الفو�سوية  للممار�سات  التكاملية  التف�سريات  اأهمية  اإىل  العلمية  واملوؤلفات  الدرا�سات 
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و�سرورة العتماد على هذه التف�سريات )حجازي، 2000؛ حمزة، 2001؛ ثابت، 2003؛ 
عبداهلل، 2005؛ �سقري، 2005؛ الغرباوي، 2006؛ ابوعراد، 2008(.

الدرا�صات ال�صابقة
اأجرى بريك )Berk, 2000(، درا�سة هدفت اإىل التاأكد من فاعلية برنامج �سلوكي 
 )20( من  مكونة  عينة  على  الدرا�سة  هذه  اأجريت  وقد   ، املراهقني  فو�سى  خلف�ض 
على  بالعتماد  الفو�سى  �سلوك  لعالج  �سلوكي  برنامج  بتطوير  الباحث  وقام   ، مراهقًا 
ال�سلوكية  الأ�ساليب  اأكرث  اأن  الدرا�سة  وبينت  باملو�سوع،  املتعلقة  ال�سابقة  الدرا�سات 
فاعلية يف معاجلة �سلوك الفو�سى كانت التعزيز الإيجابي، الت�سحيح الزائد، والتعزيز 
زينك  درا�سة  العينة.وهدفت  اأفراد  لدى  تف�سياًل  الأكرث  الأ�ساليب  هذه  واأن  ال�سلبي، 
وليرتيل )Zink & Littlerl, 2000( اإىل حتديد فعالية برنامج اإر�سادي جمعي يف خف�ض 
ال�سلوك الفو�سوي لدى جمموعة من املراهقات، وقد تكونت عينة الدرا�سة من )35( 
مراهقة، وتراوحت اأعمارهن بني )15-18( �سنة، ومت تقدمي جل�سات الإر�ساد الفردي 
مرة واحدة اأ�سبوعيًا على الأقل جلميع الطالبات مبعدل 45 دقيقة لكل جل�سة. وبرجمت 
واحدة  كل  جل�سات  ع�سر  الطالبات  واأنهت  املدر�سة،  داخل  لتنفذ  الإر�سادية  اجلل�سات 
كان  اجلمعي  الإر�سادي  الربنامج  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  وقد  دقيقة(،   65( ا�ستمرت 
ترتبط  التي  الأخرى  ال�سلوكيات  وبع�ض  الفو�سوي  ال�سلوك  خف�ض  يف  دللة  ذا   اأثر  له 
الربنامج  ب�سبب  لديهن  حدثت  دللة  ذات  تغيريات  املفحو�سات  واأظهرت  باملراهقة، 
الإر�سادي اجلمعي وخا�سة فيما يتعلق بال�سلوكيات اخلطرة.وهدفت درا�سة الق�سا�ض 
ال�سلوك الفو�سوي لدى  اإر�ساد جمعي يف خف�ض  )2002م( اىل حتديد فاعلية برنامج 
على  الدرا�سة من )24( طالبًا ممن ح�سلوا  عينة  تكونت  وقد  الثانوية،  املرحلة  طلبة 
دالة  فروق  وجود  النتائج  واأثبتت   ، الفو�سوي  ال�سلوك  تقدير  قائمة  يف  درجات  اأعلى 
اإح�سائيًا بني املجموعة التجريبية التي خ�سعت للمعاجلة، حيث اأظهر اأفرادها حت�سنًا 
ال�سابطة  املجموعة  اأفراد  مع  مقارنة  لديهم  الفو�سوي  ال�سلوك  انخف�ض  اإذ  وا�سحًا 
�سمم  الذي  الإر�سادي  للربنامج  اإيجابية  تاأثريات  وجود  الدرا�سة  هذه  نتائج  وك�سفت 
معرفة  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )Utley, 2002( اأتلي  وقام  الفو�سوي.  ال�سلوك  ملعاجلة 
لدى  وال�سغب(  الفو�سى  ال�سلوكية )�سلوك  امل�سكالت  �سلوكي يف خف�ض  برنامج  فعالية 
الجتماعي  وامل�ستوى  اجلن�ض،  مبتغريات  الربنامج  ذلك  وتاأثر  الثانوية  املرحلة  طالب 
القت�سادي للطالب، تكونت عينة الدرا�سة من )1050( طالبًا وطالبة يف مدار�ض   –
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 ، الباحث  طوره  برنامج  با�ستخدام  و�سغب،  فو�سى  �سلوكيات  يظهرون  ممن  ثانوية 
وتبني   ، الفو�سى  �سلوكيات  فعاًل يف خف�ض  كان  الربنامج  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
ا�ستفادوا  الدنيا  – القت�سادية  الفئة الجتماعية  اأن الطالب من  الدرا�سة كذلك  من 
اأكرث من الربنامج حيث اأنهم اأظهروا �سلوك فو�سى و�سغب اأقل من نظرائهم من الفئات 
التدخل  اأثر  تعرف  اإىل  درا�سة هدفت    ،)Scavella, 2004( سكافيال� واأجرى  الأعلى. 
ال�سلوكي، وتعديل ال�سلوك لتحديد فعالية برنامج دعم ال�سلوك الإيجابي )PBS( لعالج 
ت�سكيل  وقد مت   ، طالبًا  من )24(  الدرا�سة  عينة  تكونت  الطلبة،  لدى  الفو�سى  �سلوك 
فريق ملقابلة هوؤلء الطالب مرة واحدة كل اأ�سبوعني، وكانت كل جل�سة ت�ستغرق )30( 
دقيقة يتم فيها مناق�سة ال�سرتاجتيات البديلة، الربامج ال�سلوكية واأية معلومات ت�سهم 
يف التاأثري على ال�سلوك، وقد راقب الفريق ال�سلوكي �سلوك جميع الطلبة، وا�ستمر برنامج 
حيث  اأ�سبوع،  كل  يف  اإر�سادية  جل�سة  اأ�سبوعًا،بواقع   )12( ملدة  الإيجابي  ال�سلوك  دعم 
�سمم هذا الربنامج ب�سكل فردي لكل طالب وح�سب م�ستواه التعليمي، واأظهرت النتائج 
اأن الربنامج امل�ستخدم كان فعاًل يف خف�ض ا�سطرابات ال�سلوك لدى الطلبة، ويف نهاية 
الدرا�سة اأظهر جميع الطلبة امل�ساركني نق�سًا وا�سحًا يف معدل ال�سلوك الفو�سوي. وقام 
اماند ومكوردي )Amanda,& MCcurdey,2007( بدرا�سة تاأثريات لعبة ال�سلوك اجليد 
الدرا�سة من  تكونت عينة  وقد   ، البتدائية  املرحلة  املعرقل لطالب  ال�سلوك  يف خف�ض 
باإعداد  الباحثان  التجريبي، حيث قام  الت�سميم  الدرا�سة  طالبًا، وا�ستخدمت   "462"
الدرا�سة  يف  ا�ستخدامها  مت  والتي  للعبة،  املنظمة  القواعد  من  عدد  من  مكونة  قائمة 
وا�ستملت القواعد كذلك على الفرتة الزمنية املحددة ب� "30 دقيقة "، وتو�سلت الدرا�سة 
الفو�سوي لعينة  ال�سلوك  ال�سلوك اجليد كاإ�سرتاتيجية خلف�ض  للعبة  الفاعل  الأثر   اإىل 
جمموعة  على  اأجريت  التي  املعاجلة  اثر  ا�ستمرار  التتبعي  القيا�ض  بني  كما  الدرا�سة، 
 ) chiu & Hsing ,2007( الدرا�سة، وقد حددت ن�سبة التح�سن ب� 75%.وهدفت درا�سة
اإىل قيا�ض اثر ا�سرتاتيجيات التعزيز التفا�سلي والقت�ساد الرمزي يف معاجلة ال�سلوك 
اأعمارهم بني 18-6  الفو�سوي، وقد تكونت عينة الدرا�سة من عدة جمموعات ترتاوح 
التعزيز  مثل   ، ال�سلوكية  ال�سرتاتيجيات  من  ا�ستخدام عدد  على  الربنامج  بني  عاما، 
،وقد  الأ�سبوع  يف  جمموعة  لكل  اإر�سادية  جل�سة  بواقع   ، الرمزي  والقت�ساد  التفا�سلي 
اأظهرت نتائج الدرا�سة فاعلية ال�سرتاتيجيات التي مت ا�ستخدامها يف الدرا�سة يف خف�ض 
حدة ال�سلوك الفو�سوي، من خالل مقارنة نتائج املجموعة التجريبية بنتائج املجموعة 
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اإر�سادي عقالين انفعايل يف  ال�سابطة.وقام ال�سميلي)2009(بدرا�سة فاعلية برنامج 
للك�سف  الدرا�سة  الثانوية، وهدفت  الفو�سوي لدى طالب املرحلة  ال�سلوك  خف�ض حدة 
عن فاعلية الربنامج وتعرف مدى ا�ستمرارية فاعلية الربنامج الإر�سادي، وقد تكونت 
اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت  وقد  طالبًا.   )24( من  الدرا�سة  عينة 
بني  الفو�سوي  ال�سلوك  مقيا�ض  على  التجريبية  املجموعة  اأفراد  درجات  متو�سطات  يف 
القيا�ض القبلي والقيا�ض البعدي ل�سالح القيا�ض القبلي. ووجود فروق دالة اإح�سائيا بني 
اأفراد املجموعة ال�سابطة واملجموعة التجريبية على مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي ل�سالح 
املجموعة ال�سابطة وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيا يف متو�سط درجات اأفراد املجموعة 

التجريبية بعد تطبيق الربنامج الإر�سادي وبعد فرتة املتابعة "القيا�ض التتبعي".

التعليق على الدرا�صات ال�صابقة
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة يت�سح ما يلي:اتفاق جميع الدرا�سات التي 
للتوا�سل  ال�سباب وعائقا  اأ�سبح مظهرًا من مظاهر حياة  باأنه  الفو�سى  �سلوك  تناولت 
الإيجابي ، وعقبة اأمام حتقيق التوافق ال�سخ�سي والجتماعي.اأكدت جميع الدرا�سات 
اأن الفو�سى تت�سمن العديد من امل�سكالت ال�سلوكية كالعنف، التخريب، الإزعاج، الإثارة، 
ب�سكل  احلياة  ا�ستمرار  القوانني،عرقلة  عن  اخلروج  النظمة،  على  العدوان،التمرد 
طبيعي،اإتالف املمتلكات العامة واخلا�سة.ازدياد املمار�سات الفو�سوية ب�سكل كبري لدى 
على  الفو�سى  ملواجهة  الدرا�سات  اأغلب  الأخرى.ركزت  بالفئات  مقارنة  ال�سباب  فئات 
الجتاه ال�سلوكي والجتاه املعريف، يف حني كان هناك ندرة يف الدرا�سات التي اعتمدت 
على الجتاهات الإر�سادية الأخرى.اأكدت نتائج الدرا�سات ال�سابقة على الأثر الإيجابي 
التي حتدثه التدخالت واملعاجلة الإر�سادية املنظمة تخطيطًا وتنفيذًا وتقييمًا لتحقيق 

التوافق ال�سخ�سي والجتماعي والتفاعل الإيجابي وحتقيق الأهداف الإر�سادية.

فرو�س الدرا�صة 
الدرا�سات  وحتليل  ا�ستعرا�ض  وبعد  الدرا�سة  ملفاهيم  النظري  الإطار  خالل  من 
ال�سابقة ميكن �سياغة فرو�ض الدرا�سة احلالية على النحو التايل: توجد فروق ذات دللة 
اإح�سائية بني درجات اأفراد املجموعة التجريبية واأفراد املجموعة ال�سابطة على مقيا�ض 
ال�سلوك الفو�سوي بعد تطبيق الربنامج الإر�سادي.توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني 
درجات اأفراد املجموعة التجريبية على مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي قبل اإجراء الربنامج 
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الإر�سادي وبعد تطبيقه.ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني درجات اأفراد املجموعة 
ال�سابطة على مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي قبل اإجراء الربنامج الإر�سادي وبعد تطبيقه.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني درجات اأفراد املجموعة التجريبية على مقيا�ض 

ال�سلوك الفو�سوي بعد تطبيق الربنامج الإر�سادي مبا�سرة وبعد مرور فرتة املتابعة.

منهج الدرا�صة 
تعتمد الدرا�سة احلالية على املنهج التجريبي يف تناول املتغريات وفقًا للفرو�ض التي 

ي�سعى الباحثان للتحقق من مدى �سحتها وفقًا للت�سميم التجريبي التايل:
متغريات م�ستقلة )املتغريات التجريبية(: والتي تتمثل يف برنامج اإر�سادي انتقائي 

يهدف ملواجهة فو�سى ال�سباب.
متغريات تابعة: ويت�سمن الفو�سى ال�سلوكية لدي عينة ال�سباب يف الدرا�سة احلالية.

وميكن متثيل الت�سميم التجريبي للدرا�سة كما يلي:

ال�صابطةالتجريبيةاملجموعة  املعاجلةم
PPقيا�ض قبلي 1
-Pالربنامج الإر�سادي 2
PPقيا�ض بعدي 3
-Pقيا�ض تتبعي 4

جمتمع الدرا�صة
تكّون جمتمع الدرا�سة من طالب ال�سف الثالث الثانوي باملدار�ض احلكومية مبكة 
املكرمة، ومت اختيار هذا ال�سف الدرا�سي حتديدًا لعدة مربرات من اأهمها: اأهمية هذه 
بوابة  باعتبارها  العلمي واملهني  امل�ستقبل  التعليم يف حتديد مالمح  الفرتة من مراحل 
اأنها فرتة ال�سراعات التي يعاين منها ال�ساب  النطالق ملرحلة التخ�س�ض الأكادميي. 
وظهور امل�سكالت، وفيها يجاهد ال�ساب لال�ستقالل والتحرر ، ولذلك فالهتمام بها يعد 
مطلبًا دينيًا واإن�سانيًا واجتماعيًا ووطنيًا ملحًا. اأن التعامل الإر�سادي يف هذه املرحلة ي�سهم 
التعامل بكفاءة نف�سية  ال�ساب مهارات  النف�سي والجتماعي ويك�سب  ال�سواء  يف حتقيق 
ا�ستغاللها  ميكن  التي  املثلى  الفرتة  اأنها  فاعلة.  اجتماعية  وم�ساركة  انفعايل،  واتزان 
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اإر�ساديًا مل�ساعدة ال�ساب على امتالك اأدوات واآليات تنمية طاقاتهم وقدراتهم، وتعديل 
اأ�سلوب حياتهم باأنف�سهم وتغيريه لتكون مبثابة احل�سانة النف�سية التي تقف اأمام كل ما 

يهدد �سخ�سية ال�سباب ويهدد متا�سكها وفعاليتها. 

عينة الدرا�صة
قام الباحثان باختيار عينة الدرا�سة وحتديدها وفقًا للخطوات التالية: مت اختيار 
)5( مدار�ض بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة بواقع 50% من املدار�ض التي مت حتديدها 
اأعلى  على  طالبها  يح�سل  التي  املدر�سة  واختيار  الفو�سوي  ال�سلوك  مقيا�ض  لتطبيق 
املتو�سطات، حيث ح�سلت جميع املدار�ض على نف�ض الفر�سة لتكون �سمن التجربة. مت 
اختيار املدر�سة التي ح�سل طالبها على اأعلى املتو�سطات يف مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي 
ووقع  متقاربة  متو�سطات  على  والقريوان  الأن�ساري  اأيوب  اأبي  مدر�سة  ح�سلت  حيث 
واإبداء  الرتحيب  التالية:  لالأ�سباب  الأن�ساري  اأيوب  اأبي  ثانوية  على  الباحثان  اختيار 
الرغبة يف التعاون مع الباحثني من قبل اإدارة املدر�سة. توافر الإمكانات الالزمة لتطبيق 
الربنامج الإر�سادي. قام الباحثان باختيار الطالب الذين تت�سم ممار�ستهم بالفو�سى 
من خالل درجاتهم يف مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي ومالحظات املعلمني واملر�سد املدر�سي، 
حيث بلغ عددهم )39( طالب، ثم قام الباحثان باختيار اأفراد العينة وفقًا ملجموعة من 
ال�سروط التالية: اأن يكون عمر الطالب من 18 – 20 �سنة. اأن تكون العينة متكافئة يف 
املتغريات القت�سادية والجتماعية والثقافية. اأن يكون �سلوك الطالب مت�سمًا بال�سلوك 
الفو�سوي. بلغ حجم العينة النهائي )22( طالبا بعد التحقق من توافر �سروط جتان�ض 
العينة والتكافوؤ يف املتغريات الو�سيطة والقيا�ض القبلي لل�سلوك الفو�سوي، وقد مت تعيني 
اأفراد العينة ع�سوائيًا اإىل جمموعتني: التجريبية )11( طالبا، وال�سابطة )11( طالبا. 

وقد قام الباحثان بتحقيق �سرط التكافوؤ بني املجموعتني وفقًا ملا يلي:
جدول )1(

الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف املتغريات الو�صيطة با�صتخدام )اختبار كا2(

املجموعةاملتغريات
chi- قيمة
square

درجات 
احلرية

م�صتوى 
الدللة

0.55320.766التجريبية ن = 11العمر ال�سابطة ن = 11
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املجموعةاملتغريات
chi- قيمة
square

درجات 
احلرية

م�صتوى 
الدللة

3.33370.853التجريبية ن = 11عدد اأفراد الأ�سرة ال�سابطة ن = 11
0.47630.924التجريبية ن = 11دخل الأ�سرة

ال�سابطة ن = 11
0.66750.985التجريبية ن = 11امل�ستوى التعليمي لالأب

ال�سابطة ن = 11
4.6050.467التجريبية ن = 11امل�ستوى التعليمي لالأم

ال�سابطة ن = 11

املجموعتني  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  اإىل   )1( اجلدول  نتائج  ت�سري 
التجريبية وال�سابطة يف متغريات العمر،اأفراد الأ�سرة ،تعليم الأب والأم،م�ستوى الدخل، 
وبالتايل فاإنه ميكننا الطمئنان اإىل تكافوؤ املجموعتني يف املتغريات الو�سيطة التي ميكن 

اأن توؤثر على نتائج الدرا�سة. 
جدول )2(

الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف القيا�س القبلي لل�صلوك الفو�صوي 
با�صتخدام )اختبار مان – وتني(

متو�سط املجموعةاملتغريات
الرتب

جمموع 
م�ستوى قيمة Zالرتب

تف�سريهاالدللة

ال�سلوك 
الفو�سوي 

ل توجد 0.088    1.709-13.86152.50التجريبية ن = 11
فروق 9.14100.50ال�سابطة ن = 11

اإح�سائيًا بني متو�سط رتب  دالة  نتائج اجلدول )2( عدم وجود فروق  يت�سح من 
درجات املجموعة التجريبية ومتو�سط رتب درجات املجموعة ال�سابطة يف الدرجة الكلية 

لل�سلوك الفو�سوي مما يوؤكد تكافوؤ جمموعتي الدرا�سة. 

اأدوات الدرا�صة
اأف�سل  من  املقيا�ض  هذا  يعد  )ال�سميلي،2009(:  الفو�سوي  ال�سلوك  مقيا�ض 
على  الباحثان  اطلع  وقد  اأحدثها،  ومن  الفو�سوي  ال�سلوك  �سلوك  تقي�ض  التي  املقايي�ض 
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كامل،  2005؛  ال�سعدي،  2002؛  الق�سا�ض،  1991؛  )ابوعبيد،  املقايي�ض  من  العديد 
الأن�سب  هو  املقيا�ض  هذا  اأن  ووجدا   )2008 و�سهيل،  2006؛ حممود  احلب�سي،  2005؛ 
  : والإزعاج  الإثارة   هي:  رئي�سية  اأبعاد  اأربعة  على  املقيا�ض  احلالية.وي�ستمل  للدرا�سة 
ويندرج حتته 10 عبارات. العدوان : ويندرج حتته 11 عبارة . التخريب: ويندرج حتته 
9 عبارات. خمالفة النظمة والتعليمات : ويندرج حتته 10 عبارات .وبهذا فاإن املقيا�ض 
ي�ستمل على )40( عبارة، تقدر )دائمًا( بثالث درجات، و)اأحيانًا( بدرجتني، و)ابدًا( 
بدرجة واحدة، وبذلك ترتاوح درجات املقيا�ض بني 120 درجة و40 درجة. وقد مت التاأكد 

من اخل�سائ�ض ال�سيكومرتية للمقيا�ض من خالل املعاجلات التالية: 
بالتحقق من �سدق املقيا�ض عن طريق �سدق  الباحثان  اأول: �سدق املقيا�ض: قام 
طالبًا   )40( من  مكونة  ا�ستطالعية  عينة  على  املقيا�ض  تطبيق  الداخلي:مت  الت�ساق 
من  عبارة  كل  درجة  بني  الرتباط  معامل  ،وقد مت ح�ساب  الثانوية  املرحلة  من طالب 
العبارة من الدرجة  ا�ستبعاد قيمة هذه  للمقيا�ض بعد  الكلية  عبارات املقيا�ض والدرجة 
الكلية وقد تراوحت قيم معامالت الرتباط بني )0.40( ، )0.74( . كما مت ح�ساب 
معامالت الرتباط بني الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقيا�ض وقد تراوحت 
اإح�سائيًا مما  دالة  قيمها  و )0.92( وجميعها  الرتباط بني )0.86(  قيم معامالت 

يعني اأن املقيا�ض علي درجة مقبولة من ال�سدق وميكن الوثوق به.
ثانيا: ثبات املقيا�ض:قام الباحثان بالتحقق من ثبات املقيا�ض عن طريق األفا كرونباخ 
)معامل األفا(:مت تطبيق املقيا�ض على عينة ا�ستطالعية مكونة من )40( طالبًا من طالب 
املرحلة الثانوية ، وا�ستخدم اأ�سلوب كرونباخ يف التحقق من ثبات املقيا�ض ومت التو�سل اإىل 

معامل ثبات قدرة )92.( مما ي�سري اإىل اأن املقيا�ض يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

الربنامج الإر�صادي امل�صتخدم يف الدرا�صة
قام الباحثان باإعداد برنامج اإر�صادي انتقائي وفقا للخطوات التالية:

التخطيط للربنامج: ا�ستعر�ض الباحثان الدرا�سات والأبحاث التي اهتمت بدرا�سة 
مو�سوع الدرا�سة احلالية )اجلندي، 1999م؛ حجازي، 2000م؛ العقاد، 2001م؛ حمزة، 
2006م؛  اإبراهيم،  2004م؛   املدهون،  2002م؛  عزب،  2002م؛  ال�سحيمي،  2001م؛ 
)زهران،  الإر�ساد  جمال  يف  العلمية  املوؤلفات  من  ال�ستفادة  مت  كما  مكاوي،2006م(، 
Capuzzi, 2000؛  1994م؛  ال�سناوي،  Gladding, 1992؛  1990م؛  باتر�سون،  1980م؛ 
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عبدالعزيز، 2001م؛ اخلطيب، 2003م؛ فرنافا، 2004م؛ عبداملعطي ،2004م ؛ كويف، 
2006م؛ ملحم، 2007م؛ بوربا، 2007م؛ دبور وال�سايف، 2007م(.  وجاء هذا الربنامج 
ليكون املمار�سة الإر�سادية املنظمة، واملتنا�سقة تخطيطًا، وتنفيذًا، وتقييمًا، وامل�ستمدة 
من الجتاه النتقائي لأ�ساليب، وفنيات يتم تن�سيق مراحلها، وخرباتها، واإجراءاتها وفق 
اإر�سادية جماعية، وجو  جدول زمني متتابع لت�سكل منظومة تكاملية يف �سورة جل�سات 

نف�سي، واجتماعي اآمن تتيح امل�ساركة الإيجابية، والتفاعل املثمر.
اأهداف الربنامج: يهدف الربنامج الإر�سادي احلايل اإىل مواجهة فو�سى ال�سباب 
الفرعية  الأهداف  الأ�سا�سي  الهدف  هذا  من  ويتفرع  الفو�سوية  املمار�سات  من  واحلد 
التالية: تدريب اأع�ساء املجموعة على الرتوي والتفكري قبل ممار�سة الأمناط ال�سلوكية.
تدريب  وتقوميها.  الراهنة  الفو�سوية  ت�سرفاتهم  على  للحكم  املجموعة  اأع�ساء  دعوة 
خف�ض  اإىل  توؤدي  التي  والجتماعية  النف�سية  املهارات  بع�ض  ممار�سة  على  الأع�ساء 
املجموعة  اأع�ساء  ال�سباب  لدى  الإيجابي  الذات  مفهوم  تنمية  الفو�سوي.  ال�سلوك 
الإر�سادية. تدريب اأع�ساء املجموعة على احلوار الذاتي وتنمية مهارات ال�سبط الذاتي. 
تنمية مهارات الت�سامح والتوا�سل مع الآخرين باأ�سلوب احلوار واملناق�سة والإقناع. تنمية 
مهارات ال�سرتخاء وحل امل�سكالت واتخاذ القرارات باأ�ساليب م�سئولة. تدريب اأع�ساء 
امل�سوؤولية  تنمية  ال�ساغطة.  املواقف  يف  الذاتية  ال�سيطرة  على  الإر�سادية  املجموعة 
ال�سخ�سية والجتماعية اهتمامًا وفهمًا وم�ساركًة. اإك�سابهم مهارات اإن�سانية واجتماعية 
التي  والأخالقية  الدينية  املفاهيم  ا�ست�سعار  الفو�سوي.  ال�سلوك  حمل  لتحل  واأخالقية 

تنبذ الفو�سى وتدعو للرفق واملحبة وال�سالم.

الأ�ص�س التي قام عليها الربنامج الإر�صادي
نبذ  من  اإليه  يدعو  وما  الديني  اجلانب  اأهمية  الباحثان  ا�ست�سعر  العامة:  الأ�ص�س 
ال�ساب باحل�سول  ال�سلوك واأحقية  للفو�سى ودعوته للرفق وال�سالم، كما روعي مرونة 

على اخلدمات الإر�سادية، واتخاذ قراراته وم�ساعدته وا�ستمرارية التوا�سل الإر�سادي.
الأ�ص�س الأخالقية: مت مراعاة اأخالقيات الإر�ساد ب�سوابطها الأخالقية ومعايريها 

املهنية ، واللتزام التام بالعمل وفق امليثاق الأخالقي للعمل الإر�سادي. 
الأ�ص�س النف�صية: راعى الباحثان املرحلة العمرية و�سماتها املميزة، كما مت مراعاة 

الفروق بني اأع�ساء املجموعة، وهو ما توؤكده التوجهات النظرية لالجتاه النتقائي. 
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الأ�ص�س الرتبوية: حر�ض الباحثان على اأن تكون اأهداف الربنامج باأنواعها متوافقة 
مع اأهداف العملية الرتبوية ومت توظيف بع�ض الفنيات لتكري�ض هذا املفهوم. 

الأ�ص�س الجتماعية: مت اختيار طريقة الإر�ساد اجلماعي باأ�ساليبه املختلفة باعتبار 
ال�سلوك الإن�ساين يتاأثر يف �سواءه وا�سطرابه باجلماعة التي ينتمي اإليها. 

 )16( مدار  على  تطبيقه  مت  بحيث  الربنامج  تنظيم  مت  للربنامج:  الزمني  املدى 
وا�ستغرق تطبيق  – 90 دقيقة(  اأ�سبوعيًا، مدة كل جل�سة )60  جل�سة، مبعدل جل�ستني 

الربنامج �سهرين

الفنيات والأ�صاليب الإر�صادية امل�صتخدمة يف الربنامج
يت�صمن الربنامج الإر�صادي امل�صتخدم يف الدرا�صة الفنيات والأ�صاليب الإر�صادية 

التالية:
املناق�صات اجلماعية: وتتم يف �سكل ن�ساط جماعي ي�ستثري امل�ساركة وتبادل الأدوار 
فيزداد  يقدمونه  ما  قيمة  وي�ست�سعرون  واأفكارهم  م�ساعرهم  عن  خاللها  من  يعربون 

�سعورهم بامل�سئولية وقدراتهم على التوا�سل والتعاون والتعاطف.
وينظر  يتبعها.  وما  ي�سبقها  وما  جل�سة  كل  بني  الرابط  متثل  املنزلية:  الواجبات 
�سعفان )2003، 415( للواجبات باعتبارها "جمموعة من املهارات، يتم حتديدها عقب 
كل جل�سة،وت�سمم يف �سكل متتابع يتم تنفيذها على مراحل، تبداأ من الب�سيط اإىل املعقد 

ومن املعارف اإىل الأفعال".
اأو  معلومات  اإي�سال  اأجل  من  �سلوكي  منوذج  مراقبة  على  تقوم  فنية  النمذجة: 
مهارات ت�سهم يف اإحداث تغيري يف ال�سلوك ومتار�ض باأ�سكال ثالثة: املبا�سرة ،ال�سمنية، 

النمذجة بامل�ساركة.
لعب الدور: ي�ستخدم يف اكت�ساب اأمناط �سلوكية اإيجابية، ومواجهة املواقف، وجتنب 
الندفاع. واعتمادًا على )عي�سوي، 1978، 265؛ �سعفان، 2006، 171( فاإن لعب الدور 
اإذا ا�ستخدم يف املواقف الجتماعية اأطلق عليه ال�سي�سودراما، واإذا ا�ستخدم يف املواقف 
اأدوار  الأ�سخا�ض  الدور يعطى  لعب  ال�سيكودراما، ويف  اأطلق عليه  النف�سي  الطابع  ذات 

يقلدونها ويكررونها.  
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التنفي�ض النفعايل: فنية توؤدي اإىل تطهري داخلي للرتاكمات وال�سراعات املكبوتة ولذلك 
يطلق عليها "التطهري النفعايل"، ويعد التداعي احلر من و�سائل التنفي�ض النفعايل املهمة 

للم�سرت�سد وللمر�سد. وو�سيلة لإخراج خربات مكبوتة تهدد متا�سك ال�سخ�سية.
ال�سبط الذاتي: فنية معرفية متر باملراحل التالية: مرحلة املراقبة الذاتية: وهذه 
املرحلة تعد الو�سف الذاتي والدقيق لل�سلوك ال�سخ�سي.مرحلة التقومي الذاتي: مرحلة 
املقارنة بني �سلوكه ال�سابق وما كان ينبغي اأن يكون عليه. مرحلة التعزيز الذاتي: وهي 
)ال�سناوي،  اإليه.  ي�سل  تقدم  كل  مع  بذاته  ذاته  بدعم  الفرد  فيها  يقوم  التي  املرحلة 

1996م، 427؛ حداد واأبو �سليمان، 2003م، 120(.
التعليمات الذاتية: متثل حمادثة الذات للذات، وتظهر قيمة هذه الفنية يف منا�سبتها 
فال�ساب  لل�سباب.  الفو�سوية  واملمار�سات  كالندفاع  ال�سلبية  ال�سلوكية  الأمناط  لتعديل 
اأبدو مندفعًا؟( )هل هناك  يتم تدريبه من خالل عبارات: )ملاذا  اأن  الفو�سوي ميكن 

فرق بني ت�سريف وت�سرف الكبار؟(.
التح�سني �سد ال�سغوط:  ويتلخ�ض امل�سمون التطبيقي للفنية يف املراحل التالية:

املرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة الأوىل
1- روؤية املواقف التي ت�سبب ال�سيق 

والتوتر والفو�سى
اأ�ستطيع اأن اأ�سع خطة 

للتعامل معها
تكرار املمار�سة يف 
مواقف �ساغطة 

ومتنوعة مل�سكالت 
وممار�سات فو�سوية 

متنوعة

ال�سرتخاء2- كيف اأتعامل مع املواقف ال�سعبة 
اأنا امل�سيطر على الو�سع3- ماذا لو كان �سغط املواقف �سديدًا 

لقد وفقت واأ�ستطيع اأن 4- التعزيز الذاتي 
اأجنح

"ونظرًا  التوازن.  الهدوء وحتقيق  التدريب على حتقيق  يتم فيها  ال�صرتخاء:فنية 
ل�سيوع ا�ستخدام اأ�سلوب ال�سرتخاء اأطلقت عليه الأو�ساط العلمية م�سمى اأ�سربين الطب 
ال�سلوكي" )ال�سيد، 2006، 109(. وتقوم فكرة ا�ستخدام ال�سرتخاء على العالقة القوية 

بني التوتر النف�سي والتوتر الع�سلي يف ال�ستجابة لل�سغوط.
اأن  اإىل   )170  ،2008( بطر�ض  وي�سري  وتثبته.  ال�سلوك  تقوية  اإىل  ت�سري  فنية  التعزيز: 
"التعزيز يتلخ�ض يف تقدمي مكافاآت اأو معززات رمزية اأو تعزيز معنوي بهدف تقوية ال�سلوك. 
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ال�سلبية  الأفعال  لردود  املوؤدية  الأفكار  معرفة  يف  وتتلخ�ض  الثالثي:  العمود 
معرفية  اإيجابية  تغريات  لإحداث  متدرجة  منظومة  وتبني  باأفكار عقالنية  وا�ستبدالها 

وانفعالية و�سلوكية. 
التقومي الذاتي لل�صلوك: تتلخ�ض يف م�ساعدة الفرد ودعوته املنظمة لإجراء تقومي 
ل�سلوكه واحلكم عليه واأنه م�سئول عنه وحما�سب عليه واأن مواجهته لواقع �سلوكه تعتمد 
وت�سرفات  احلا�سر  و�سعوبات  املا�سي  خربات  على  ولي�ض  وقراراته  �سخ�سيته  على 

الآخرين معه.
تطبيقه  ميكن  اإر�سادية  و�سيلة  امل�ساعد  الكر�سي  يعد  امل�صاعد:  الكر�صي  فنيات 
باأ�سكال خمتلفة ويطلق على كل �سكل منها فنية اإر�سادية واأهم هذه الفنيات هي:اأ- فنية 
املقعد اخلايل: فنية ينظر امل�سرت�سد فيها لنف�سه من زوايا متعددة، ويحدث ال�ستب�سار 
ويكت�سب املهارات من خالل لعب الأدوار وتبادلها، وفيها يتم التنفي�ض النفعايل وال�سبط 
الذاتي. ب- فنية الكر�سي العايل: فنية تتيح فر�سا للتعبري بحرية ملن يجل�ض يف املقعد 
العايل والذي ميثل ال�سلطة. وتعد تطهريا للذات ، واكت�ساب الأع�ساء مهارات التوا�سل 

والتاأثري يف الآخرين. 

تنفيذ الربنامج
جل�سة  كل  ومو�سوعات  الربنامج  حمتوى  يت�سمن  ملخ�ض  باإعداد  الباحثان  قام 
الربنامج  يو�سح ذلك: ملخ�ض ملحتوى  التايل  وال�سكل   ، والزمن  امل�ستخدمة  والفنيات 

الإر�سادي النتقائي والفنيات امل�ستخدمة وزمن جل�ساته
زمن اجلل�صةالفنيات امل�صتخدمةمو�صوعات اجلل�صة )حمتواها(الرقم

-1

عنوان اجلل�سة: )بناء العالقة الإر�سادية – جل�سة تعارف(. 
اأهداف اجلل�سة: 

معرفة وتاأهيل اأع�ساء املجموعة الإر�سادية للعملية الإر�سادية .  
ف اأع�ساء املجموعة الإر�سادية على اأهمية الربنامج  تعرُّ

واأهدافه واأ�سلوب املمار�سة. 
اإقامة عالقة ودية وحتقيق الألفة والثقة املتبادلة بني الباحث 

واأع�ساء املجموعة.

اأ�سلوب املحا�سرة 
واملناق�سة اجلماعية 
اللتزام – الواجبات 

املنزلية

60 دقيقة

فعالية برنامج اإر�صادي انتقائي يف مواجهة فو�صى ال�صباب

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



293

زمن اجلل�صةالفنيات امل�صتخدمةمو�صوعات اجلل�صة )حمتواها(الرقم

-2

 اجلل�سة الثانية: املمار�سات الفو�سوية)التهيئة لل�سيكودراما(:
اأهداف اجلل�سة: 

تعرف الأع�ساء على املمار�سات الفو�سوية وتاأثرياتها ونظرة 
الآخرين ملن ميار�سها. 

فهم وتوظيف الروؤية ال�سرعية والإن�سانية والجتماعية جتاه ذلك. 
تهيئة اأع�ساء املجموعة الإر�سادية ملمار�سة ال�سيكودراما 

مب�ستوياتها الثالث.

املحا�سرة – املناق�سة 
اجلماعية –لعب الأدوار 

املنزلية. –الواجبات 

30 دقيقة 
)حما�سرة(
60 دقيقة 
للممار�سة 
الإر�سادية

-3

 اجلل�سة الثالثة: احلكم الذاتي على ال�سلوك:
اأهداف اجلل�سة: 

تقومي اأع�ساء املجموعة الإر�سادية ل�سلوكهم الفعلي ومدى ات�ساقه بامل�سئولية. 
ُيظهر اأع�ساء املجموعة قدراتهم ملواجهة اأمناط �سلوكهم احلالية.  

مواجهة الواقع ب�سلوك اأكرث م�سئولية )كما جاءت يف نظرية جال�سر الواقعية(.

املناق�سة اجلماعية – 
النمذجة بامل�ساركة 

– لعب الأدوار – فنيات  
الكر�سي امل�ساعد – 
احلكم على ال�سلوك

30 دقيقة 
مناق�سات 

جماعية
60 دقيقة 
للممار�سة 
الإر�سادية.

-4

اجلل�سة الرابعة: التدريب على ال�سرتخاء: 
اأهداف اجلل�سة: 

اأن يتدرب اأع�ساء املجموعة على مترينات ال�سرتخاء. 
اأن يتعرف الأع�ساء على اأهمية ال�سرتخاء يف مواجهة مثريات الغ�سب والتوتر. 
اأن يكت�سب الأع�ساء مهارات �سبط الندفاع والغ�سب واملمار�سات الفو�سوية. 

املناق�سة اجلماعية 
–لعب  –ال�سرتخاء 
الأدوار –الواجبات 

املنزلية

30 دقيقة 
مناق�سات 

جماعية
60 دقيقة 
للممار�سة 
الإر�سادية

-5

عنوان اجلل�سة: )التحكم و�سبط الذات(. 
اأهداف اجلل�سة : 

اأن يتعلم اأع�ساء املجموعة الإر�سادية مهارات مواجهة املواقف ال�سعبة 
ال�ساغطة. 

اأن يتعلم اأع�ساء املجموعة الإر�سادية كيفية التحكم يف الندفاع يف 
املواقف ال�ساغطة. 

ممار�سة اأع�ساء املجموعة الإر�سادية خلطوات ال�سيطرة على الذات. 
اأن يتدرب الأع�ساء على توليد ت�سرفات بديلة كو�سيلة ل�سبط الذات. 

املناق�سة اجلماعية 
– ال�سبط الذاتي – 

ال�سرتخاء – لعب 
الدور –التعليمات 

الذاتية.

30 دقيقة 
مناق�سات

60 دقيقة 
للممار�سة 
الإر�سادية

-6

عنوان اجلل�سة: )املراقبة الذاتية والتقومي والتعزيز الذاتي(. 
اأهداف اجلل�سة : 

تنمية الوعي باأهمية تقدير عواقب ال�سلوك قبل انتهاجه. 
ممار�سة اأع�ساء املجموعة الإر�سادية ملهارة املراقبة الذاتية. 
ممار�سة اأع�ساء املجموعة الإر�سادية ملهارة التقومي الذاتي. 
ممار�سة اأع�ساء املجموعة الإر�سادية ملهارة التعزيز الذاتي. 
ممار�سة اأع�ساء املجوعة الإر�سادية لطريقة التح�سني �سد 

ال�سغوط.

املناق�سة اجلماعية – 
فنية ال�سبط الذاتي 
الثالثي  – العمود 

– التعليمات الذاتية –
التح�سني �سد ال�سغوط 

– الواجبات

30 دقيقة 
مناق�سات

60 دقيقة 
للممار�سة 
الإر�سادية

د. عبد اهلل بن علي اأبو عّراد  - د.  �صامل بن حممد املفرجي

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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عنوان اجلل�سة: )منط التفكري واأثره يف ال�سلوك(. 
اأهداف اجلل�سة : 

اإك�ساب اأع�ساء املجموعة القدرة على تعديل )الأحاديث 
الذاتية( ال�سالبة. 

تدريب اأع�ساء املجموعة كيفية ت�سحيح اأمناط التفكري غري 
املنطقية )بيك(. 

تدريب الأع�ساء على فح�ض العالقة بني )A( املوقف، 
والنتائج )C( والأفكار )B( )اإلي�ض(. 

املناق�سة اجلماعية – 
النمذجة بامل�ساركة 

 – الذاتية  – التعليمات 
لعب الدور –الواجبات 

املنزلية.

30 دقيقة 
مناق�سات

60 دقيقة 
للممار�سة 
الإر�سادية

-8

عنوان اجلل�سة: )مهارات التحرك املت�سامح نحو الآخرين(. 
اأهداف اجلل�سة : 

 معرفة اأع�ساء املجموعة ملوقع الت�سامح يف ال�سخ�سية 
الإن�سانية ال�سوية. 

ي�ستخل�ض الأع�ساء مهارات الت�سامح بدرجاتها كا�ستجابات 
بديلة للممار�سات الفو�سوية.

ممار�سة اأ�ساليب التوافق )التحرك نحو النا�ض بدًل من 
التحرك �سد اأو بعيدًا عن النا�ض(. 

اإظهار قيم الت�سامح والتعقل لتقوم ممار�سات الأع�ساء على 
تبادل الحرتام والتقدير. 

اإظهار قيمة واأهمية احلوار كبديل للفو�سى. 

املناق�سة اجلماعية 
باأنواعه –  – التعزيز 

النمذجة بامل�ساركة.
لعب الأدوار –الواجبات 

املنزلية.

30 دقيقة 
مناق�سات

60 دقيقة 
للممار�سة 
الإر�سادية

-9

عنوان اجلل�سة: مهارات التوا�سل اليجابي مع الآخرين )اللفظية 
اللفظية(.  – غري 
اأهداف اجلل�سة: 

 اأن يكت�سب الأع�ساء فنيات التفاعل مع الآخرين والقدرة على 
اإقناعهم بالطرق ال�سليمة. 

ممار�سة اأع�ساء املجموعة ملهارات التوا�سل اللفظي وغري اللفظي. 
ممار�سة اأع�ساء املجموعة ملهارات ال�ستماع والإن�سات الواعي. 
ممار�سة اأع�ساء املجموعة ملهارات التحدث والتعبري عن الأفكار 

وامل�ساعر باإيجابية. 

املناق�سة اجلماعية – 
النمذجة بامل�ساركة 

لدور -التعزيز  –لعب 
الواجبات املنزلية – 

املقعد اخلايل .

30 دقيقة 
مناق�سات

60 دقيقة 
للممار�سة 
الإر�سادية

-10

عنوان اجلل�سة: )مهارات حل امل�سكالت(. 
اأهداف اجلل�سة : 

 معرفة اأع�ساء املجموعة الإر�سادية طرق حل امل�سكالت. 
جتميع املهارات التي �سبق اكت�سابها وا�ستخدامها يف منظومة 

متنا�سقة لزيادة الفاعلية الذاتية وتقليل املمار�سات الفو�سوية. 
تطبيق اأع�ساء املجموعة لكيفية مواجهة امل�سكالت التي 

يتعر�سون لها بعقالنية وباأ�سلوب منظم للتفكري ميكنهم من 
اتخاذ القرارات املنزلية بعيدًا عن املمار�سات الفو�سوية. 

املناق�سة اجلماعية – 
لعب الأدوار –التعليمات 

الذاتية – ال�سبط 
الذاتي – الواجبات 

املنزلية

30 دقيقة 
مناق�سات

60 دقيقة 
للممار�سة 
الإر�سادية

فعالية برنامج اإر�صادي انتقائي يف مواجهة فو�صى ال�صباب

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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عنوان اجلل�سة: )امل�سوؤولية واتخاذ القرارات(. 
اأهداف اجلل�سة : 

اإظهار اأع�ساء املجموعة القدرة على حتمل امل�سوؤولية الذاتية )عن 
نف�سه و�سلوكه وخرباته(. 

تدريبهم على العرتاف مب�ساعرهم عن �سلوكهم )الآن( وتقبله )اأنا 
اأحتمل م�سوؤولية �سلوكي(. 

اإظهار الأع�ساء حتمل امل�سوؤولية با�ستخدام منظومة املهارات املكت�سبة 
حلل ال�سراعات وامل�سكالت بطرق نا�سجة بعيدة عن الفو�سى.

املناق�سة اجلماعية – 
النمذجة بامل�ساركة 
امل�سوؤولية  – حتمل 

امل�ساعد  –– الكر�سي 
املنزلية. – الواجبات 

30 دقيقة 
مناق�سات

60 دقيقة 
للممار�سة 
الإر�سادية

-12

عنوان اجلل�سة: التخطيط لل�سلوك امل�سوؤول )�سلوكيات اللباقة الجتماعية(. 
اأهداف اجلل�سة : 

 اأن يقوم اأع�ساء املجموعة بتطبيق �سلوكيات اللباقة الجتماعية عمليًا. 
اأن يقوم اأع�ساء املجموعة باإيجاد بدائل وحلول ملواجهة املواقف باأ�ساليب �سوية. 
اإظهار مفهوم امل�ساركة الإيجابية والتفاعل مع الآخرين والتعاطف معهم انطالقًا 

من اأن ال�سلوك امل�سوؤول ينتج عنه ال�سواء وال�سحة النف�سية. 
تطوير )ن�سق اأو طريقة م�سئولة للحياة( كما جاءت عند جال�سر. 

املناق�سة اجلماعية 
 – – التخطيط لل�سلوك 
فنيات الكر�سي امل�ساعد 

- الواجبات املنزلية

30 دقيقة 
مناق�سات

60 دقيقة 
للممار�سة 
الإر�سادية

-13

اجلل�سة الثالثة ع�سرة: من اأجل حياة خالية من الفو�سى: 
اأهداف اجلل�سة: 

العمل على حمو املمار�سات الفو�سوية وتعلم املمار�سات البديلة )الرفق 
– التعقل– احلكمة(. 

تعميق مفهوم العالقات الإن�سانية ، وتطبيق مهارات التوا�سل الإيجابي 
مع الآخرين. 

تبني مفهوم )ل للفو�سى( )ملاذا اأكون فو�سويا( من اأجل حياة اأف�سل. 

املناق�سة اجلماعية – 
النمذجة بامل�ساركة – 
لعب الدور – قلب الدور

الواجبات املنزلية

30 دقيقة 
مناق�سات

60 دقيقة 
للممار�سة 
الإر�سادية

-14

عنوان اجلل�سة: )املفهوم الإيجابي للذات ولالآخرين وللحياة(. 
اأهداف اجلل�سة : 

التدريب على ممار�سات اإيجابية لتكون بديلة عن املمار�سات الفو�سوية .
تعميق مفهوم العالقات الودية يف تكوين عالقات اجتماعية خالية من 

الفو�سى
اأن يطبق اأع�ساء املجموعة عمليًا: 

الثقة بالنف�ض + فهم الآخرين واحرتامهم + �سلوك متعقل= عالقات 
اإيجابية مع الآخرين. 

عدم تقدير الذات + عدم احرتام الآخرين + �سلوك فو�سوي = عالقات 
�سيئة مع الآخرين.

املناق�سة اجلماعية –
ال�سرتخاء –النمذجة 

بامل�ساركة –  لعب الدور 
- التعزيز – الواجبات 

املنزلية

30 دقيقة 
مناق�سات

60 دقيقة 
للممار�سة 
الإر�سادية

د. عبد اهلل بن علي اأبو عّراد  - د.  �صامل بن حممد املفرجي

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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عنوان اجلل�سة: )تاأ�سيل مفهوم املواجهة الذاتية لل�سلوك 
الفو�سوي(. 

اأهداف اجلل�سة : 
اأن يطبق اأع�ساء املجموعة الإر�سادية فنية التعزيز الذاتي. 

تدعيم الأمناط ال�سلوكية ال�سوية ذاتيًا. 
اأن يطبق اأع�ساء املجموعة الإر�سادية عمليًا معادلة: 

موقف )مثري �ساغط( ç تفكري ç اإح�سا�ض )م�ساعر( 
ç �سلوك 

املناق�سة اجلماعية 
 –– باأنواعه  – التعزيز 
لعب الدور – النمذجة 

بامل�ساركة

60 دقيقة

-16

عنوان اجلل�سة: )الإنهاء والتقييم(. 
اأهداف اجلل�سة : 

اإنهاء العالقة املهنية الإر�سادية. 
مراجعة وتلخي�ض جماعي ملا مت يف جل�سات الربنامج .

مناق�سة ما مت طرحه من الأع�ساء. 
تطبيق القيا�ض البعدي. 

التفاق على موعد اإجراء القيا�ض التتبعي 

املناق�سة اجلماعية- 
60 دقيقةالتعزيز – لعب الأدوار .

تقييم الربنامج
يف  اآرئهم  اإبداء  الأع�ساء  من  يطلب  ا�ستمارة  طريق  عن  اجلل�سات:  تقييم  اأ- 
مو�سوعات اجلل�سة، واإ�سعارهم باأهمية ما يقدمونه، وما يقرتحونه، ليزيد اإقبالهم على 

العملية الإر�سادية. 
من  النتهاء  بعد  الفو�سوي  ال�سلوك  مقيا�ض  بتطبيق  وذلك  البعدي:   التقييم  ب- 
 )16( الزمنية  املدة  بعد  الإر�سادي  الربنامج  فعالية  مدى  ملعرفة  الإر�سادي  الربنامج 

جل�سة. 
ج- التقييم التتبعي:  وذلك بتطبيق مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي على اأفراد املجموعة 
الإر�سادية بعد �سهرين من اإنهاء الربنامج للتاأكد من ا�ستمرار نتائج الربنامج الإر�سادي.

حتكيم الربنامج
قام الباحثان بعر�ض الربنامج على عدد من املحكمني املتخ�س�سني يف الدرا�سات 
بتحكيم  منهم   )9( تف�سل  وقد  ال�سعودية  اجلامعات  يف  النف�سي  والإر�ساد  النف�سية 

فعالية برنامج اإر�صادي انتقائي يف مواجهة فو�صى ال�صباب

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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الربنامج. وقد �ُسجلت بع�ض املالحظات من قبل الأ�ساتذة املحكمني ومت اإجراء التعديالت 
يف �سوء مقرتحاتهم لتح�سني وزيادة كفاءة وفعالية الربنامج.

نتائج الدرا�صة وتف�صريها
نتائج الفر�ض الأول والذي ين�ض على:توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني درجات 
الفو�سوي  ال�سلوك  ال�سابطة على مقيا�ض  واأفراد املجموعة  التجريبية  اأفراد املجموعة 
بعد تطبيق الربنامج الإر�سادي.وللتحقق من �سحة هذا الفر�ض مت ح�ساب دللة الفروق 
"مان- اختبار  تطبيق  يف  املتمثل  الالبارامرتي  الإح�ساء  با�ستخدام  املتو�سطات  بني 

وتني" واجلدول )3( يو�سح ذلك.
جدول )3(

الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف القيا�س البعدي لل�صلوك 
الفو�صوي با�صتخدام )اختبار مان-وتني(

متو�صط املجموعةاملتغري
الرتب

جمموع 
م�صتوى قيمة zالرتب

تف�صريهاالدللة

الدرجة 
الكلية 

لل�سلوك 
الفو�سوي

التجريبية 
6.6873.50ن=11

توجد فروق ل�سالح 3.4880.000-
املجموعة التجريبية ال�سابطة 

16.32179.50ن=11

يت�سح من نتائج اجلدول )3( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط رتب 
الفو�سوي  ال�سلوك  يف  ال�سابطة  املجموعة  رتب  ومتو�سط  التجريبية  املجموعة  درجات 
التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  البعدي  القيا�ض  واإجراء  الإر�سادي  الربنامج  تطبيق  بعد 
اإىل كفاءة وفعالية الربنامج  النتائج  الفر�ض. وت�سري هذه  يوؤكد حتقق �سحة هذا  مما 
الإر�سادي النتقائي امل�ستخدم يف الدرا�سة يف تخفيف ال�سلوك الفو�سوي لأفراد املجموعة 
ال�سلوك  اأي حت�سن يف  يطراأ  عليهم، يف حني مل  الربنامج  تطبيق  الذين مت  التجريبية 
 Berk,( درا�سات  نتائج  مع  النتائج  هذه  ال�سابطة.وتتفق  املجموعة  لأفراد  الفو�سوي 
 Amanda,& Utley,2002؛   2002؛    ، الق�سا�ض  ؛   Zink & Littlerl, 2000 2000؛ 
الإر�سادية  الربامج  فعالية  اإىل  اأ�سارت  التي   )2009  ، ال�سميلي  ؛   MCcurdey,2007

د. عبد اهلل بن علي اأبو عّراد  - د.  �صامل بن حممد املفرجي
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تطبيق  الذين مت  التجريبية  املجموعة  لأفراد  الفو�سوي  ال�سلوك  اأمناط  التقليل من  يف 
اأي  عليها  يطبق  مل  التي  ال�سابطة  املجموعة  بنتائج  مقارنة  عليهم  اإر�سادية  برامج 
برامج ومل يطراأ عليها اأي حت�سن.ويف�سر الباحثان هذه النتائج يف �سوء الأثر الإيجابي 
ملحتوى الربنامج الإر�سادي والذي عمل على اإعطاء م�ساحات نف�سية واجتماعية لأع�ساء 
املجموعة الإر�سادية لروؤية اأمناط �سلوكهم الفو�سوي من زوايا متعددة وتقوميها ذاتيًا، 
كما �ساهم يف دعوة الأع�ساء ل�ست�سعار املفاهيم الدينية والأخالقية التي تنبذ الفو�سى 
الذاتية  املراقبة  مهارات  وتنمية   ، الآخرين  مع  والتوا�سل  والت�سامح  للحكمة  وتدعو 
والتقومي الذاتي والتعزيز الذاتي، وتنمية املهارات الجتماعية واتخاذ القرارات وتقدير 
عواقبها، واكت�ساب هذه املهارات الإن�سانية والجتماعية وممار�ستها لتحل حمل ال�سلوك 
الفو�سوي ما حتقق لأفراد املجموعة التجريبية ومل يتحقق لأفراد املجموعة ال�سابطة.
كما يف�سر الباحثان هذه النتائج يف �سوء تعدد الفنيات الإر�سادية التي مت ا�ستخدامها 
يف الربنامج احلايل يف �سكل منظومة اإر�سادية متكاملة ومرتابطة تتنا�سب مع وت�سابك 
ظاهرة الفو�سى ال�سلوكية تعقدها وتتنا�سب مع خ�سائ�ض اأع�ساء املجموعة الإر�سادية.
الربنامج  اأهداف  حتقيق  يف  وتوظيفها  الإر�سادية  الفنيات  تكامل  �ساهم  فقد  اإجماًل 
اأع�ساء  بني  للتباين  الإر�سادي  الحتواء  مبثابة  التكامل  هذا  واأن  خا�سة  الإر�سادي 
املجموعة الإر�سادية، ولتعدد اأ�سباب فو�سى ال�سباب واأ�سكالها.وتتفق هذه الروؤية مع ما 
ذهب اإليه )Capuzzi (2000, 460 "من اأن اأف�سل عمل اإر�سادي هو الذي يوؤثر وينجح 

والإر�ساد النتقائي التكاملي اجتاه عملي يرف�ض النظرة الأحادية". 
نتائج الفر�ض الثاين والذي ين�ض على:توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني درجات 
اأفراد املجموعة التجريبية على مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي قبل اإجراء الربنامج الإر�سادي 
وبعد تطبيقه.وللتحقق من �سحة هذا الفر�ض مت ح�ساب دللة الفروق بني املتو�سطات 

با�ستخدام اختبار "ويلكوك�سون" واجلدول )4( يو�سح ذلك.

فعالية برنامج اإر�صادي انتقائي يف مواجهة فو�صى ال�صباب
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جدول )4(
الفروق بني القيا�س القبلي والبعدي لل�صلوك الفو�صوي للمجموعة التجريبية با�صتخدام اختبار "ويلكوك�صون"

متو�صط الرتب القيا�ساملتغري
ال�صالبة

متو�صط الرتب 
م�صتوى قيمة Zاملوجبة

تف�صريهاالدللة

الدرجة الكلية 
لل�سلوك 
الفو�سوي

قبلي – 
بعدي 

جتريبية
6.000.00-2.9340.003

توجد فروق 
ل�سالح  القيا�ض 

البعدي

يت�سح من نتائج اجلدول )4( وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سط رتب الدرجات 
يف  الرتب  ومتو�سط  القبلي  القيا�ض  يف  التجريبية  املجموعة  اأفراد  عليها  ح�سل  التي 
القيا�ض البعدي لدرجة ال�سلوك الفو�سوي ل�سالح القيا�ض البعدي، وهو ما يوؤكد حتقق 
يف  وفعاليته   الإر�سادي   الربنامج  كفاءة  اإىل  النتائج  هذه  الفر�ض.وت�سري  هذا  �سحة 
 Zink & ؛Berk, 2000) مواجهة فو�سى ال�سباب.وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سات
 Amanda,& MCcurdey,2007  ؛Utley,2002  ؛ الق�سا�ض ، 2002م؛ Littlerl, 2000
؛ ال�سميلي ، 2009م(( التي اأ�سارت اإىل فعالية الربامج الإر�سادية يف مواجهة ال�سلوك 
الفو�سوي.ويف�سر الباحثان هذه النتائج يف �سوء الأثر الإيجابي التي حتدثه التدخالت 
املجموعة  اأع�ساء  م�ساعدة  يف  وتقييمًا  وتنفيذًا  تخطيطًا  املنظمة  الإر�سادية  واملعاجلة 
الإر�سادية لفهم ذواتهم واإدراكهم لقدراتهم وما ميتلكونه من مهارات ، وا�ستغالل ما 
والجتماعي  ال�سخ�سي  التوافق  لتحقيق  وتوظيفها  وبيئية  ذاتية  اإمكانيات  من  لديهم 
ال�سبط  من  ممكن  م�ستوى  لأف�سل  والو�سول  الأهداف  وحتقيق  الإيجابي  والتفاعل  
ال�سلوكي.كما يف�سر الباحثان هذه النتائج يف �سوء اعتماد الربنامج الإر�سادي امل�ستخدم 
يف الدرا�سة على الجتاه النتقائي التكاملي الذي ميثل املمار�سة الإر�سادية يف �سورتها 
النا�سجة. فالربنامج احلايل م�ستمد من الجتاه النتقائي التكاملي الذي و�سف باإر�ساد 
الع�سر، وظفت فيه الأ�ساليب والفنيات الإر�سادية املتنوعة يف �سكل منظومة مرتابطة 
ومتكاملة، وقدمت يف �سوء عالقة اإر�سادية وجو اآمن اأتاح امل�ساركة الإيجابية، والتفاعل 
التي  النتائج  هذه  الباحثان  ُيرجع  الفو�سوي.كما  ال�سلوك  من  التقليل  بهدف  املثمر 
ت�سري اإىل كفاءة الربنامج الإر�سادي احلايل وفعاليتة اإىل تعدد الفنيات امل�ستخدمة يف 
الباحثان هذه  الفو�سوي.ويعزو  ال�سلوك  اأ�سكال  ل�سكل من  الربنامج ومواجهة كل منها 

د. عبد اهلل بن علي اأبو عّراد  - د.  �صامل بن حممد املفرجي
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النتيجة اىل تكامل الفنيات املعرفية مع الفنيات ال�سلوكية يف حتقيق اأهداف الربنامج 
اأع�ساء  وا�ستعادة  املعريف  البناء  تعديل  على  املعرفية  الفنيات  عملت  حيث  الإر�سادي 
املجموعة الإر�سادية لقوتهم النف�سية و�سعورهم بالقدرة على التحكم يف اأنف�سهم، كما 
املواقف  اأنف�سهم يف  التحكم يف  اإظهار  الأع�ساء  اإك�ساب  ال�سلوكية على  الفنيات  عملت 
اأع�ساء  اإك�ساب  يف  الواقعي  الإر�ساد  فنيات  �ساهمت  كما   ، الفو�سوية  ممار�ستهم  ويف 
العنيف من  �سلوكهم  الذاتية لأمناط  امل�سئولية  القدرة على حتمل  الإر�سادية  املجموعة 
خالل  من  امل�سئول  لل�سلوك  التخطيط  ثم  وتقوميه  احلايل  ال�سلوك  على  احلكم  خالل 
امل�ساهمة يف بناء خطط حمددة لتغيري الأمناط ال�سلوكية الفو�سوية اإىل اأمناط �سلوكية 
هذه  على  الربنامج  هذا  اعتماد  فاإن  الذات.وبالتايل  و�سبط  واحلوار  بالت�سامح  تت�سم 
املنظومة املتكاملة من الفنيات الفعالة اإر�ساديًا �ساهم يف مواجهة تعقد وتداخل اأ�سباب 
املمار�سات الفو�سوية واأ�سكالها لدى اأع�ساء املجموعة الإر�سادية مما اأدى اإىل فعاليته 
كفاءة  اإىل  ت�سري  التي  النتائج  هذه  الباحثان  يعزو  الفو�سى.كما  مواجهة  يف  وكفاءته 
الربنامج وفعاليته يف مواجهة الفو�سى ال�سلوكية اإىل فعالية اأ�ساليب الإر�ساد اجلماعي 
وتوفريها  وخ�سائ�سها  العينة  لأفراد  النمائية  املرحلة  لطبيعة  ومنا�سبتها  امل�ستخدمة 
الفر�سة  واإتاحة  والأهمية  بالنتماء  الأع�ساء  ُت�سِعر  اجتماعية  وبيئة  اآمن  نف�سي  جلو 
لتعلم اأمناط �سلوكية جديدة والتنفي�ض عن امل�ساعر والنفعالت وتنمية الثقة يف النف�ض 
وتعلم مهارات التوا�سل الإيجابي مع الآخرين وتكوين العالقات وحتقيق التوافق النف�سي 

والجتماعي من خالل التاأثر والتاأثري املتبادل بني الأع�ساء .
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  على:  ين�ض  والذي  الثالث  الفر�ض  نتائج 
اإجراء  قبل  الفو�سوي  ال�سلوك  مقيا�ض  على  ال�سابطة  املجموعة  اأفراد  درجات  بني 
الربنامج الإر�سادي وبعد تطبيقه.وللتحقق من �سحة هذا الفر�ض مت ا�ستخدام اختبار 

)5( يو�سح ذلك. "ويلكوك�سون" واجلدول 

فعالية برنامج اإر�صادي انتقائي يف مواجهة فو�صى ال�صباب
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جدول )5(
الفروق بني القيا�س القبلي والبعدي لل�صلوك الفو�صوي لدى املجموعة ال�صابطة با�صتخدام 

اختبار "ويلكوك�صون"

متو�صط الرتب القيا�ساملتغري
ال�صالبة

متو�صط الرتب 
املوجبة

قيمة 
Z

م�صتوى 
تف�صريهاالدللة

الدرجة الكلية 
لل�سلوك الفو�سوي

قبلي – بعدي 
ل توجد 6.435.251.0690.285�سابطة

فروق

يت�سح من نتائج اجلدول )5( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط رتب 
الدرجات التي ح�سل عليها اأفراد املجموعة ال�سابطة يف القيا�ض القبلي ومتو�سط الرتب 
يف القيا�ض البعدي لدرجة ال�سلوك الفو�سوي الكلية، مما يوؤكد حتقق �سحة هذا الفر�ض.
وت�سري هذه النتائج اإىل عدم وجود اأي حت�سن لدى اأفراد املجموعة ال�سابطة وتتفق هذه 
النتائج مع نتائج درا�سات  )Berk, 2000؛ Zink & Littlerl، 2000 ؛ الق�سا�ض ، 2002م؛  
Utley,2002؛  Amanda,& MCcurdey,2007 ؛ ال�سميلي ، 2009م(  التي اأ�سارت اإىل 
عدم حدوث اأي حت�سن لدى اأفراد املجموعات ال�سابطة الذين مل يطبق عليهم برامج 
اإىل  اأ�سارت  التي  ال�سابقني  الفر�سني  نتائج  وتدعم  لتوؤكد  النتائج  هذه  اإر�سادية.وتاأتي 
الفو�سى  باأن  اأخرى  ولتوؤكد من جهة  الفو�سوية  للممار�سات  الإر�سادية  فعالية املعاجلة 
اأو تاأخر املعاجلات الإر�سادية. ويف�سر الباحثان هذه النتائج  تبقى وتزيد يف ظل غياب 
التي ت�سري اإىل عدم حدوث تغرّي دال اإح�سائيًا يف املجموع الكلي لل�سلوك الفو�سوي وبقائها 
مرتفعة يف �سوء عدم تعر�ض اأفراد املجموعة ال�سابطة للربنامج الإر�سادي النتقائي ، وعدم 
توفر اأجواء نف�سية اآمنة تقدم لهم خربات وممار�سات ومواقف وتتيح لهم فر�سًا للحوار 
واملناق�سات احلرة وتبادل الآراء وفح�ض الأفكار وامل�ساعر والأمناط ال�سلوكية وتناولها يف 
ظل الدعم الذاتي والجتماعي، اإ�سافة اإىل عدم اإتاحة الفر�سة لأفراد املجموعة ال�سابطة 
ملالحظة اأنف�سهم من زوايا متعددة ومالحظة الآخرين، والتنفي�ض النفعايل، وال�ستب�سار 
الذاتي، وعدم مرورهم بخربات اكت�ساب وممار�سة املهارات الإن�سانية والجتماعية التي 
ُتعد ا�ستجابات بديلة للممار�سات الفو�سوية. وبالتايل فاإن عدم التدخل الإر�سادي لهذه 
املجموعة وعدم توظيف فنيات الإر�ساد النف�سي يف التعامل مع الفو�سى يوؤدي اإىل بقاء 

هذه املمار�سات وعدم حدوث اأي حت�سن يف الأداء ال�سلوكي. 

د. عبد اهلل بن علي اأبو عّراد  - د.  �صامل بن حممد املفرجي
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نتائج الفر�ض الرابع والذي ين�ض على:ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني درجات 
اأفراد املجموعة التجريبية على مقيا�ض ال�سلوك الفو�سوي بعد تطبيق الربنامج الإر�سادي 
مبا�سرة وبعد مرور فرتة املتابعة.وللتحقق من �سحة هذا الفر�ض قام الباحثان با�ستخدام 
الإح�ساء الالبارامرتي املتمثل يف تطبيق اختبار "ويلكوك�سون" واجلدول )6( يو�سح ذلك.

جدول )6(
الفروق بني القيا�س البعدي )1( والقيا�س التتبعي البعدي )2( لل�صلوك الفو�صوي 

لدى املجموعة التجريبية با�صتخدام اختبار "ويلكوك�صون"

متو�صط الرتب القيا�ساملتغري
ال�صالبة

متو�صط الرتب 
املوجبة

قيمة 
Z

م�صتوى 
تف�صريهاالدللة

الدرجة الكلية 
لل�سلوك الفو�سوي

بعدي – 
ل توجد 0.0450.964-8.134.79تتبعي

فروق

يت�سح من نتائج اجلدول )6( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط 
القيا�ض  يف  الفو�سوي  ال�سلوك  مقيا�ض  على  التجريبية  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب 
البعدي )1( ومتو�سط رتب درجاتهم يف القيا�ض التتبعي البعدي )2(، مما يوؤكد حتقق 
الإر�سادي  الربنامج  فعالية  اأثر  ا�ستمرار  اإىل  النتائج  هذا  الفر�ض.وت�سري  هذا  �سحة 
واإحداثه تغريات اإيجابية م�ستمرة يف اأمناط �سلوك املجموعة التجريبية بعد فرتة املتابعة 
والتي ا�ستمرت ما يقرب من �سهرين. وجاءت هذه النتائج لتدعم نتائج فرو�ض الدرا�سة 
احلالية ال�سابقة من جهة، وتوؤكد من جهة اأخرى على جناح الربنامج الإر�سادي يف حتقيق 
اأهدافه. وتتفق هذه النتائج مع نتائج )Berk, 2000؛ Zink & Littlerl، 2000؛ الق�سا�ض، 
2002؛  Utley,2002؛  Amanda,& MCcurdey,2007؛ ال�سميلي، 2009( التي اأ�سارت 
فرتة  مرور  بعد  الفو�سوي  ال�سلوك  خف�ض  يف  الإر�سادية  الربامج  فعالية  ا�ستمرار  اإىل 
املتابعة. ويف�سر الباحثان هذه النتائج يف �سوء جناح الربنامج الإر�سادي امل�ستخدم يف 
نقل اخلربات واملهارات وال�سور العقلية والنفعالية والجتماعية واللغوية التي عا�سوها 
وتعاي�سوا معها يف املوقف الإر�سادي اإىل مواقف احلياة حيث تك�سف النتائج بو�سوح نقل 
عليها يف  وتدربوا  منها  وتعلموا  فيها  �ساركوا  التي  الإر�سادية  للممار�سة  الإيجابي  الأثر 
واأن  والجتماعية.خا�سة  واملدر�سية  الأ�سرية  حياتهم  يف  وتعميمه  الإر�سادية  اجلل�سات 
هذا الربنامج يعتمد على الجتاه النتقائي الذي تتكامل فيه الفنيات الإر�سادية وتوظف 
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يف حتقيق اأهداف الربنامج الإر�سادي خا�سة واأن هذا التكامل مبثابة الحتواء الإر�سادي 
للتباين بني اأع�ساء املجموعة الإر�سادية، ولتعدد اأ�سباب فو�سى ال�سباب واأ�سكالها .كما 
�سلوك  على  الإيجابي  واأثره  الإر�سادي  الربنامج  فعالية  ا�ستمرارية  الباحثان  ُيرجع 
اأفراد املجموعة التجريبية اإىل جناحه يف تنمية الطاقات والقدرات الإيجابية الكامنة، 
ال�سخ�سية  الكفاءة  لتحقيق  بفعالية  للعمل  وتوجيهًا  وحتريكًا  حتريرًا  وا�ستثمارها 
وفنيات  واأ�ساليب  الإر�سادية من حمتوى  ت�سمنته اجلل�سات  ما  والجتماعية من خالل 
�ساهمت يف حتقيق اأهداف الربنامج الإر�سادي، و امتالك اأع�ساء املجموعة الإر�سادية 
– هو  – كما يرى الباحثان  اأدوات واآليات التعديل والتغيري باأنف�سهم، وهذا المتالك 
احل�سانة  مبثابة  وهو  وامل�سكالت،  والأحداث  املواقف  على  ت�سيطر  التي  الذاتية  القوة 
النف�سية التي تقف اأمام كل ما يهدد ال�سخ�سية ويهدد متا�سكها وفعاليتها. وتتفق هذه 
يعترب  النف�سي  الإر�ساد  اأن  من  روجرز"  "كارل  الذات  نظرية  رائد  اأكده  ما  مع  الروؤية 
يف الواقع حتريرًا لطاقة موجودة فعاًل يف الفرد، فالفرد لديه الطاقة اأن يوجه وينظم 
وي�سبط ذاته ب�سرط اأن تتوافر �سروط معينة وحمددة، ويف غياب هذه ال�سروط ي�سبح 
للفرد  نتيح  وعندما  خارجه،  من  وتنظيم  �سبط  هناك  يكون  اأن  اإىل  حاجة  يف  الفرد 
ظروفًا معقولة للنمو فاإنه �سينمي طاقته ب�سكل بناء متامًا، وي�سبه روجرز تنمية الفرد 
طاقته يف هذه احلالة بنمو البذرة عندما تهياأ لها الظروف املنا�سبة، وتزويدها بنف�سها 
)ال�سناوي، 1994م، 271(.كما يف�سر الباحثان ا�ستمرارية فعالية الربنامج  بالطاقة" 
الإر�سادي من خالل اإتاحة الربنامج لالأع�ساء روؤية اأنف�سهم وم�سكالتهم وروؤية الآخرين 
اأو�سع واأ�سمل حتقق التفاعل الإيجابي  واملواقف والأحداث من جوانب متعددة وبنظرة 
الربنامج يف  م�ساهمة  اإىل  اإ�سافة  احلياة.  وعلى  الآخرين  وعلى  النف�ض  على  والنفتاح 
اإك�ساب الأع�ساء بدائل متعددة للممار�سات الفو�سوية، وهذه ال�ستجابات البديلة كانت 
اكت�سابه  مت  ملا  ونتيجة  بع�سا  لبع�سهم  واقرتاحاتهم  وم�ساهماتهم  لت�سوراتهم  نتاج 
والقتناع به وممار�سته والتدرب عليه وتطبيقه يف ظل الدعم الذاتي والدعم الجتماعي 
من اأع�ساء املجموعة الإر�سادية، كما يرجع ذلك اإىل امتداد م�ساحة م�ساركة الأع�ساء 
وخارجها. الإر�سادية  اجلل�سات  داخل  باأنف�سهم  الإر�سادية  الفنيات  تطبيق  يف  الفعالة 
وبالتايل ونظرًا لأن الأع�ساء �ساهموا باأنف�سهم يف عمليات التبني والقتناع وامل�ساهمة 
املت�ساحمة  وال�ستجابات  البدائل  واإحالل  الفو�سوي  �سلوكهم  اأمناط  وتغيري  تعديل  يف 
واملتعلقة بدياًل عنها كان ا�ستمرار فعالية واأثر الربنامج فالتعديل والتغيري عندما يكون 
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النظريات  اأغلب  وا�ستقرارًا، وهذا ما تركز عليه  ثباتًا  اأكرث  اأنف�سهم يكون  الأفراد  من 
الإيجابية  الأجواء  اإىل  واأثره  الربنامج  فعالية  ا�ستمرار  الباحثان  يعزو  كما  الإر�سادية. 
التي �سادت اجلل�سات الإر�سادية واملناخ النف�سي الآمن الذي اأ�سعرهم بالنتماء والثقة 

وامل�ساركة والتاأثر والتاأثري. 

تو�صيات الدرا�صة
التالية:اإعداد  التو�سيات  تقدمي  ميكن  الدرا�سة  نتائج  عنة  اأ�سفرت  ما  �سوء  يف 
الربامج الإر�سادية وبناوؤها وتنفيذها ملواجهة الفو�سى والرتكيز على الربامج الإر�سادية 
النتقائية التكاملية باعتبارها ال�سورة املُثلى للممار�سة الإر�سادية املتخ�س�سة. توظيف 
الذي  املنظم  النف�سي  التدريب  مبثابة  لتكون  لل�سباب  اجلماعية  الإر�سادية  الربامج 
يعمل على تعزيز الأحا�سي�ض الإيجابية ويقلل من العواطف والأحا�سي�ض ال�سلبية بهدف 
ال�ساب ومنوها  اأعلى م�ستوى من تكامل �سخ�سية  اإىل  النف�سية والو�سول  اللياقة  تنمية 
الإيجابي. التو�سع يف اإن�ساء الأندية ال�سبابية ال�ساملة باإ�سراف ودعم حكومي جاد تعمل 
اأوقاتهم يف ممار�سة  على احت�سان ال�سباب واإ�سباع احلاجات الأ�سا�سية لهم وا�ستثمار 
الهوايات والأن�سطة التي تر�سي طموحهم واآمالهم وتزيد من حتقيقهم لذواتهم وثقتهم 
املعاجلة  مبثابة  لتكون  الرتفيهية  الأن�سطة  توجيه  على  والعمل   ، وجمتمعهم  باأنف�سهم 
الإر�سادية اجلماعية التي يقبل عليها ال�سباب ويتم عن طريقها امت�سا�ض ال�سراعات 
التي تفر�سها طبيعة مرحلة ال�سباب لت�سكل حت�سينًا لل�سباب من الوقوع يف املمار�سات 
الفو�سوية. اأهمية اإتاحة الفر�ض لل�سباب لتحمل امل�سوؤوليات وممار�سة الأدوار املختلفة 
يف احلياة الأ�سرية واملدر�سية والجتماعية لتحقيق النمو النف�سي املتكامل يف ظل الدعم 
والت�سجيع واملوؤازرة. التاأكيد على اأهمية القرتاب والتعاطف يف التوا�سل مع املراهقني 
والثناء والحرتام ل�سخ�سياتهم  بالقبول والإعجاب  التعامل معهم  اأثناء  واإ�سعارهم يف 
ال�سخرية منهم، وم�ساركتهم يف حياتهم  اأو  انتقادهم  وال�ستماع لهم وعدم  واأفكارهم 
ورغبًة  وثقًة  قوًة  ُيك�سبهم  ال�سباب  من  الدافئ  فالقرتاب  ن�ساطاتهم؛  األوان  وخمتلف 

يرتقون من خاللها باأمناط �سلوكهم.
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