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 شكر وتقدير

تكفيؽ ا أحمُد ا كأشكره بداية عمى ما كفقني فيو إلتماـ ىذا العمؿ الذم ما كنت ألتّمو لكال       

 .كفضمو

لجامعة القدس كمية الدراسات  بجزيؿ الشكر كاالمتناف أتقدـفإنني  كانطبلقان مف العرفاف بالجميؿ،    

دارتيا، كىيئات التدريس فييا، لما تقدمو مف جيد  العميا قسـ اإلرشاد النفسي كالتربكم، ممثمة برئيسيا، كا 

 كعطاء متجدديف ألبنائيا الطبلب.

رؼ عمى ىذه الرسالة عمى ما المش كماؿ سبلمةلمدكتكر الفاضؿ  متنافالشكر كاالبجزيؿ  قدـكما أت   

فمقد كاف لتكجيياتو السديدة  ،كما بذلو مف جيد ككقت طيمة إنجاز ىذا العمؿ ،مف دعـ صادؽ منحني

رشاداتو القيمة أثر كبير في إخراج ىذا العمؿ عمى ما ىك عميو  .كا 

الدكتكر محسف عدس عميد كمية التربية كالدكتكر عمر إلى  المتنافكابكافر الشكر  قدـأتكما     

 الريماكم كاألستاذ زياد الفي المساعد اإلدارم لعميد كمية التربية عمى ما قدمكه لي مف دعـ كمساندة.

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر لعضكم لجنة المناقشة لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة فبارؾ ا    

 نا بعمميما.فييما، كنفع

عمى تعاكنيـ معي  سمفيت - كمديرية التربية كالتعميـ العالي كما أتقدـ بالشكر لكزارة التربية كالتعميـ  

جميؿ  الدكتكر الديؾ الثانكية التي تـ تطبيؽ الدراسة فييا كمديرىا كأخص بالذكر مدرسة ذككر كفر

 ناء إجراء ىذه الدراسة التجريبية.عياش كطمبتيا كمعممييا عمى ما بذلكه مف تذليؿ لمصعكبات أث



 

 ج 

كما أتقدـ بأسمى آيات الحب ألفراد أسرتي الكريمة التي تحممت معي العناء كالجيد في سبيؿ انجاز    

ىذه الرسالة كأخص بالشكر كالدم الكريـ منحو ا الصحو كالعافية، ككالدتي الكريمة حفظيا ا، 

 رفاف.ككذلؾ أخكاتي كأخكتي ليـ جزيؿ الشكر كالع

أما الشكر الخاص فيك لزميبلتي كزمبلئي الذيف كاف ليـ الفضؿ في مساعدتي كمساندتي، فميـ    

 مني كؿ الشكر كالتقدير.

كما أشكر جميع مف قدـ لي يد العكف النجاز ىذا العمؿ المتكاضع، ىؤالء مف ذكرتيـ فشكرتيـ، أما    

 مف نسيتيـ فيـ أكلى الناس بالشكر كالتقدير.

 اشحسيب عي
 



 

 د 

 : الممخص

سمككي في تعزيز االنتماء لدل  –فاعمية برنامج إرشادم معرفي  ىدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء
 الصؼ العاشر في محافظة سمفيت. طبلب

، 2015 -2014تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في محافظة سمفيت، في الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي 
قياسيف قبمي كبعدم، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع  مع كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي

ككنت العينة ( طالبان، كت738طبلب الصؼ العاشر في مدارس محافظة سمفيت، كالبالغ عددىـ )
مف مدرسة ذككر كفر الديؾ الثانكية، منتظميف في شعبتيف إحداىما ضابطة  ( طالبان 42القصدية مف )

تـ تطبيؽ البرنامج  ان ( طالب21رشادم، كالثانية تجريبية )لـ يطبؽ عمييـ البرنامج اإل ان ( طالب21)
 اإلرشادم عمييـ.

 - كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ إستبانة االنتماء مف إعداد الباحث، كبرنامج إرشادم معرفي
، كتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات المستخدمة بالطرؽ المناسبة، أيضان  سمككي مف إعداد الباحث

 ع البيانات كتعريفيا أجريت المعالجات اإلحصائية المناسبة.كبعد جم

أىميا: كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مدل فاعمية  مف كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج
سمككي في تعزيز االنتماء لدل طمبة الصؼ العاشر في محافظة سمفيت  –برنامج إرشادم معرفي 

اد االنتماء كالدرجة الكمية لبلنتماء كلصالح القياس البعدم، كعدـ كجكد تعزل لمبرنامج اإلرشادم في أبع
سمككي في تعزيز االنتماء لدل طمبة  –فركؽ دالة إحصائيان في مدل فاعمية برنامج إرشادم معرفي 

الصؼ العاشر في محافظة سمفيت تعزل لمتغير مستكل التحصيؿ في أبعاد االنتماء كالدرجة الكمية 
سمككي في تعزيز  –ـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مدل فاعمية برنامج إرشادم معرفي لبلنتماء، كعد

البرنامج اإلرشادم  ت تعزل لمتفاعؿ بيف كؿ مفاالنتماء لدل طمبة الصؼ العاشر في محافظة سمفي
 كمستكل التحصيؿ.

خدـ في الدراسة كبناء عمى النتائج أكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ كاستخداـ البرنامج اإلرشادم المست
 الحالية لتعزيز االنتماء لدل الطمبة الفمسطينييف.
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The Effectiveness of a Counseling Behavioral Cognitive Program in 

Enhancing Affiliation of the Tenth Grade Students in Salfeet 

Governorate 

Prepared by: Haseeb Omar Ayyash ` 

Supervisor: Dr. Kamal Slameh 

Abstract 

 

The study aimed at investigating the effectiveness of a counseling behavioral cognitive 

program on enhancing affiliation of the tenth grade students in Salfeet governorate. This 

study was conducted in Salfeet governorate, during the second semester of the academic 

year 2014-2015. The design of the study is quasi- experimental in nature, with two 

measurement applications; one is before and the other is after .The population of the study 

consisted of all the tenth graders at Salfeet governorate schools, totaling 738 students. The 

sample of the study was purposeful. It consisted of 42 students form Kafr Al-Deek 

Secondary Boys’ School  who were divided into two sections. The first section consisted 

of 21 students  and were selected to be the controlled group whom the counseling program 

wasn’t conducted on. Whereas the  other section which also consisted of 21 students was 

selected to be the experimental group  whom the counseling program was conducted on. 

To achieve the objectives of the study the researcher used an affiliation questionnaire in 

addition to a counseling behavioral cognitive program. The validity and reliability of the 

used tools were assured by using the appropriate methods, and after collecting data, the 

necessary statistical analysis were carried out. The findings of the study showed 

statistically significant differences in the effectiveness of a counseling behavioral cognitive 

program on enhancing affiliation of the tenth grade students in Salfeet governorate 

attributed to the counseling program in affiliation dimensions and the total degree to 

affiliation and in favor of dimensional measurement. However, there were no statistically 

significant differences in the effectiveness of a counseling behavioral cognitive program in 

enhancing affiliation of the tenth grade students in Salfit governorate attributed to the 

interaction between counseling Program and the level of achievement variables. 

Based on the previous results, it is recommended to use the counseling program  used in 

the current study to promote affiliation among the Palestinian students. 
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 : الفصل األول

______________________________________________________ 
 :خمفية الدراسة وأىميتيا

 
 المقدمة 3.3

حياة اإلنساف، فاالىتماـ بيذه  النمك اإلنساني كأكثرىا أثران فيتعد مرحمة الطفكلة مف أىـ مراحؿ 
لممراحؿ النمائية الشريحة ىك ضماف االستمرارية في المجتمع كتطكره، فيي تمثؿ الدعامة األساسية 

تتشكؿ قدراتو ك  تتحدد مبلمح شخصيتوكفييا  فؿ النفسيةصحة الط عمييا تتكقؼ حيثالبلحقة، 
كفييا أيضا يتعمـ مفاىيـ التعاكف كالعطاء كااليثار كااللتزاـ  كاتجاىاتو نحك ذاتو كنحك العالـ الخارجي

 كاالنتماء.

 نساف كالتي ترجع جذكرىا إلى خبرات الطفكلة،كيمثؿ االنتماء إحدل الحاجات الضركرية في حياة اإل
 اكانتمائو إلييم اكاقترابو منيم اكتعمقو بيم باع حاجاتو رىف بارتباطو بكالديوفالطفؿ يعي أف بقاءه كاش

ثـ تعمـ الحاجة إلى االنتماء األسرم لتشمؿ االنتماء إلى جماعات أخرل كثيرة تحقؽ أغراضان مشابية 
 (.2005 رؾ معيا في تحقيقو )طو كآخركف،أك تشت لما تحققو األسرة،

جتماعي بطبعو ال يحب العيش بمفرده، فيي نتماء حاجة كبيرة فاإلنساف اإف حاجة اإلنساف إلى اال
في اإلنساف كما كضعيا في معظـ الكائنات الحية التي تعيش  -سبحانو كتعالى -غريزة كضعيا ا 

ء إلى أمو كيتعمؽ بيا أكثر مف أم شخص آخر، ثـ عمى األرض، فالطفؿ منذ أف يكلد يشعر باالنتما
يتعمؽ الطفؿ بأبيو، ثـ ببقية أفراد أسرتو، كمع اندماجو في المجتمع الذم يحيط بو تزيد عبلقاتو باألفراد 
مف حكلو شيئان فشيئان عند التحاقو بالركضو ثـ المدرسة، لذلؾ يقع عمى عاتؽ األسرة كالمدرسة مسؤكلية 

لطفؿ مع أفراد المجتمع المحيط بو، كغرس قيـ كعادات المجتمع اإليجابية لدل كبيرة مف حيث دمج ا
الطفؿ منذ الصغر لكسر حاجز الخكؼ لديو، كتعكيده عمى االندماج في المجتمع كالشعكر بالحب لو 

 (.2012غا، ة قدكة لمطفؿ في ىذا المضمار )اآلكاالنتماء إليو، كأف تككف األسر 
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لحاجات التي يجب أف تحرص األسرة كالمدرسة عمى إشباعيا لدل الطفؿ فالحاجة لبلنتماء مف أىـ ا
لما يترتب عمييا مف سمككيات مرغكبة يجب أف يسمكيا الطفؿ منذ صغره كحتى بقية مراحؿ عمره، أما 

م كفي المقابؿ يؤد ر مف أخطر ما ييدد حياة أم مجتمع كينشر األنانية كالسمبيةفقداف االنتماء فيعتب
كالكفاء لمكطف كالكالء لو. كيرتبط باالنتماء بعض القيـ، مثؿ: العطاء،  التعاكف مع الغير االنتماء إلى

التعاكف مع اآلخريف، كىذا يمقي عمى األسرة كالمدرسة مسؤكلية كبرل نحك التركيز عمى ك التضحية، ك 
طفاؿ ألنفسيـ، كفي تقدير ىؤالء األ ة القادة كالزعماء في الدفاع عنو،إظيار مكاقؼ تاريخية تبيف بطكل

مفيكـ الذات االيجابي  كبشكؿ عاـ فإف لمعبلقات األسرية أثران إيجابيان في تككيف الشعكر باألمف كتطكر
حيث أف نسؽ األسرة مثمو في ذلؾ مثؿ سائر األنساؽ األخرل يككف رىنا ن لمظركؼ  عند الطفؿ،

عرضة لمتأثر بعمميات التغيير  كالمتغيرات االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية، فإنو بالتالي يككف
 (.2011كاألحداث التي تطرأ عمى المجتمع مثؿ الحركب )عبدالباقي، 

( عمى أف الخبرات الشخصية لمطفكلة تعد بمثابة عامؿ ميـ في تحديد ما إذا 1999كلقد أكد األشكؿ )
ائية تمكف فصداقات سنكات المدرسة االبتد كاف الطفؿ سينمي إحساس االنتماء أك إحساس الغربة،

األطفاؿ مف الشعكر باالنتماء إلى مجتمع يمتد إلى ما كراء أسرىـ أك عائبلتيـ كعادة ما يدعـ ىذا 
كالتي تساعد  اإلحساس كمما بدا األطفاؿ في االشتراؾ داخؿ نشاطات متنكعة في الجيرة كالمجتمع،

 عمى إدراكيـ بأنيـ جزء مف مجتمع أكسع.

في أف إىماليا يؤدم إلى كقكع الفرد في دائرة االغتراب النفسي ماء برز أىمية إشباع الحاجة لبلنتكت
 راط في دائرة العنؼ المستمرةالذم ينتيي بنبذه لممجتمع كالسمطة كالخكض في االنحرافات كاالنخ

 (.2011)خريبة، 

فالطفؿ الفمسطيني عمى كجو التحديد يعيش حالة اغتراب دائمة تبعده عف طفكلتو، ألف الكاقع الذم 
ربيو كيكجيو يفتقر إلى الصفات اإلنسانية التي يعيشيا أطفاؿ العالـ، إذ أف تجربة الشعب الفمسطيني ي

كؿ شيء معرض لمتيديد كالخطر، البيت  لعميؽ عمى بقائو الجسدم كالمعنكمتعد تجربة الخكؼ ا
 (. 1997كاألرض كاألكالد )دكيرم، 

كبرامج تككف قادرة عمى تدعيـ قيمو كتعزيزىا كالطالب الفمسطيني أحكج ما يككف إلى أنشطة مدرسية 
كبخاصة قيـ االنتماء الكطني كما تتضمنو مف حب الكطف كالدفاع عنو كاالعتزاز بو كالمشاركة في 
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ط حقكقو في الحياة بنائو كغير ذلؾ، بسبب ما يعانيو مف ظمـ االحتبلؿ االسرائيمي كحرمانو مف أبس
كما يعانيو مف حصار جائر  دائمة لطمس ىكيتو الفمسطينيةؿ الكمف محاكالت االحتبل كالعيش بحرية

باإلضافة إلى محاكالت اإلعبلـ الغربي لبث قيـ كعادات غريبة بعيدة كؿ البعد عف عادات  ،عميو
المجتمع الفمسطيني مف أجؿ إبعاد اإلنساف الفمسطيني عف عركبتو كقيمو العربية كالفمسطينية، لذلؾ 

دعيـ االنتماء الكطني لدل طيني بكؿ أفراده ككؿ مؤسساتو مسؤكلية تيقع عمى عاتؽ المجتمع الفمس
كخاصة الطمبة، كتعتبر المدرسة مف أىـ المؤسسات التي تستطيع غرس االنتماء الكطني في  أبنائو

نفكس طمبتيا، فالمدرسة يمكف ليا أف تدعـ االنتماء الكطني مف خبلؿ الحب كالتفاعؿ بيف األجياؿ 
شباع رغ باتيـ، كمراعاة ميكليـ في إطار قيـ المجتمع، كربط قمكبيـ بأنشطتيا التي تغرس الصاعده، كا 

 (.2008االنتماء الكطني لدييـ )الخطيب، 

الخدمات كالمساعدة ضمف  فمف ناحية اإلرشاد النفسي يكجد العديد مف البرامج اإلرشادية التي تقدـ
اد المعركفة، كىذه البرامج قد تفيد في رشرشاد الجمعي كالتي ترتكز عمى نظريات كطرؽ اإلبرامج اإل

رشاد حاجة نفسية ميمة لدل البشر كمف مطالب دل المجتمع الفمسطيني، كيعتبر اإلتعزيز االنتماء ل
رشاد حؽ مف حقكؽ كؿ فرد في كؿ مجتمع كمف إشباع ىذه الحاجة، لذلؾ أصبح اإل النمك السكم

األفراد ليصبحكا كاقعييف في حياتيـ )رضكاف،  الكاجب تأمينو لكؿ مف يحتاج لو، فيك ضركرم لمساعدة
2002.) 

كسابو القدرة عمى حؿ المشكبلت التي تعترضو، كأف االنساف  كتتضح أىمية اإلرشاد في قابمية الفرد كا 
كائف اجتماعي يعيش في كاقع لو معاييره كقيمو، كالتفسير االجتماعي ألعماؿ الفرد التي تؤثر في 

تو المختمفة كما قد يكاجيو، كفي ظؿ كاقع المجتمع الفمسطيني تصبح المجتمع تتأثر أيضان بحاجا
 (.2003الحاجة ممحة لمبرامج االرشادية )زىراف، 

كمف ىنا يتضح أننا في حاجة ضركرية إلى تنمية االنتماء لدل اطفالنا كتدريبيـ منذ البداية عمى 
تجسد ىذا االنتماء في صكرة سمكؾ تكسيع نطاؽ الجماعة التي ينتمكف إلييا كالتمسؾ بأىدافيا، كأف ي

يدعـ بناء الجماعة كيعمؿ عمى تماسكيا كتقدميا، كىذا ما دفع الباحث إلى القياـ باعداد برنامج 
إرشادم معرفي سمككي يمكف مف خبللو تنمية كتعزيز االنتماء لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في 

 محافظة سمفيت.
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 مشكمة الدراسة 2.1

احث لما يعانيو المجتمع مف أزمات اجتماعية كنفسية كانعكاسيا عمى االنتماء لدل مف خبلؿ تتبع الب 
أفراد المجتمع بشكؿ عاـ كمدل تأثيرىا عمى طمبة المدارس بشكؿ خاص، كمف خبلؿ تكاصمو مع 
المرشديف التربكييف كاتصالو مع الطمبة كمشكبلتيـ كمتابعة المؤتمرات ككرش العمؿ لكحظ تدني في 

 تماء األسرم كالمدرسي كاالجتماعي كالكطني.االنمستكل 

كبحكـ اختصاص الباحث كاىتماماتو في ميداف اإلرشاد النفسي كالتربكم، فقد تممس أننا في حاجة  
برنامج  ضركرية إلى تعزيز كتعميؽ االنتماء لدل الطبلب، ىذا ما دفع الباحث إلى القياـ باعداد

كتعميؽ االنتماء لدل عينة مف طبلب الصؼ العاشر إرشادم معرفي سمككي يمكف مف خبللو تعزيز 
 في محافظة سمفيت.

 

 مية الدراسةأى  1.3

رشاد المعرفي السمككي كاحدان مف الخيارات المتاحة الناجحة في تعزيز ف اإلألى إىمية الدراسة أترجع 
دراسات التجريبية خرل، كتأتي ىذه الدراسة تأكيدان لمرشادية األمقارنة مع الطرؽ اإل نتماء،الشعكر باال

 رشاد المعرفي السمككي.خذت بعيف االعتبار اإلأرشادية التي اإل

ىمية كبيرة سكاء أنتماء كىذا ينطكم عمى ىمية تعزيز الشعكر باالأىمية الدراسة الحالية في أكما تكمف 
لسابقة التي ك مف الناحية التطبيقية، فمف الناحية النظرية نبلحظ ندرة الدراسات اأمف الناحية النظرية 

بالدراسة خاصة العربية عمى حد عمـ الباحث، كافتقار ىذا  طمبة الصؼ العاشرنتماء لدل تناكلت اال
رشادية معرفية سمككية، كمف الناحية إلى البحكث التي تناكلت ىذا الجانب مف خبلؿ برامج إالمجاؿ 

رشاد المعرفي مف فنيات اإلرشادم يستند عمى عدد إطار إالتطبيقية فإف ىذه الدراسة تحاكؿ تقديـ 
 نتماء.ستخداميا في تعزيز الشعكر باالإالسمككي التي يمكف 

المعرفي السمككي في تعزيز الشعكر  مرشاداإل البرنامج فاعمية تحديد مدلكقد حاكلت ىذه الدراسة 
 ىمية الدراسة فيما يمي:أ، كتمثمت لدل طبلب الصؼ العاشر في محافظة سمفيت نتماءباال

 نتماء.كثر مناسبة في تعزيز الشعكر باالرشادية األالضكء بشكؿ عممي عمى التدخبلت اإل لقاءإ -1
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 خرل في نفس المجاؿ.أساسان لدراسات أتمثؿ ىذه الدراسة  -2

 إثارة الكعي لدل الباحثيف بأىمية االلتفات ليذه المشكمة. -3

 الدراسة أىداف 4.3 

 كمعرفة مستكل االنتماء نتماءاال لتعزيز م معرفي سمككيرشادإبرنامج  تنفيذلى إالدراسة الحالية  تىدف
 ،نتماءاال عميؽفي تعزيز كت فاعميتوتحديد مدل ك  الصؼ العاشر في محافظة سمفيت طبلبلدل 

 .كأبعاده نتماءطار النظرم لمفيـك االاإل استخبلصلى إباإلضافة 

يسػػػتند إلػػػى النظريػػػة المعرفيػػػة  كمػػػا تيػػػدؼ إلػػػى اسػػػتخداـ فنيػػػات كاسػػػتراتيجيات البرنػػػامج اإلرشػػػادم الػػػذم
 السمككية المستخدمة في ىذه الدراسة، كالنتائج المتكقعة لدل أفراد العينة التي تمقت البرنامج اإلرشادم.

 

 سئمة الدراسةأ 5.3

 :األسئمة اآلتيةالدراسة لبلجابة عف  تسع

ة التجريبية أفراد المجمكعنتماء لدل رشادم معرفي سمككي في تعزيز االإما فاعمية برنامج  .1
 ؟مقارنة مع أفراد المجمكعة الضابطة

ىؿ تختمؼ فاعمية البرنامج اإلرشادم في تعزيز االنتماء بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  .2
 بإختبلؼ مستكل التحصيؿ؟

ىؿ تختمؼ فاعمية البرنامج اإلرشادم في تعزيز اإلنتماء بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  .3
 ة كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما؟بإختبلؼ المجمكع

 فرضيات الدراسة 6.3

 تية:الدراسة الختبار الفرضيات اآل تسع

( بيف متكسطات درجات α ≤ 0005حصائية عند مستكل الداللة )إال تكجد فركؽ ذات داللة  .1
لى إف التجريبية كالضابطة تعزل ينتماء في القياس البعدم بيف المجمكعتعمى أداة اإل الطبلب

 .رشادمرنامج اإلالب
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( بيف متكسطات درجات α ≤ 0005حصائية عند مستكل الداللة )إال تكجد فركؽ ذات داللة  .2
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة تعزل إلى  بيف البعدم نتماء في القياسعمى أداة اإل طبلبال

 مستكل التحصيؿ.
ف متكسطات درجات ( بيα ≤ 0005حصائية عند مستكل الداللة )إال تكجد فركؽ ذات داللة  .3

البعدم بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة تعزل إلى  نتماء في القياسعمى أداة اإل طبلبال
 المجمكعة كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما.

 

 مصطمحات الدراسة  7.3

ىك "برنامج مخطط منظـ في ضكء أسس عممية لتقديـ الخدمات اإلرشادية  :رشاديالبرنامج اإل 
المؤسسة )المدرسة مثبلن( بيدؼ مساعدتيـ  لجميع مف تضميـ غير المباشرة فرديان كجماعيان،المباشرة ك 

سسة في تحقيؽ النمك السكم، كالقياـ باالختيار الكاعي المتعقؿ، كلتحقيؽ التكافؽ النفسي داخؿ المؤ 
 (.499: 2005كخارجيا" )زىراف، 

مات اإلرشادية المخطط ليا التي يقدميا كيعرؼ إجرائيان: بأنو مجمكعة اإلجراءات كاألنشطة كالخد
الباحث لممجمكعة التجريبية مف الطبلب معتمدان عمى فنيات كاستراتيجيات االرشاد المعرفي السمككي 

 بيدؼ تعزيز االنتماء لدييـ.

لى تحقيؽ إىك مجمكعة مف الخطكات المخططة كالمنظمة، كالتي ترمي  البرنامج المعرفي السموكي:
ث تميد كؿ خطكة لمخطكة التي تمييا، بحيث تصبح في النياية مترابطة معان، كتؤدم ىداؼ معينة بحيأ
فراد، كاستبداليا بأساليب سمككية ساليب السمككية الخاطئة، كالمعارؼ السمبية لدل األلى تعديؿ األإ

لدل  كتعزيز االنتماء يجابية مما يترتب عميو تحقيؽ التكافؽ النفسيإكثر أفكار كاتجاىات أجديدة، ك 
 (.2004)حسيف، رشادم المشاركيف في البرنامج اإل

جراءات كاألساليب اإلرشادية المستمدة مف النظرية كيعرؼ إجرائيان: بأنو مجمكعة مف الفعاليات كاإل
في محافظة  الصؼ العاشر طبلب لدل اءنتمالمعرفية السمككية، كالتي تيدؼ لتعزيز الشعكر باال

سبكعيان، كتتراكح أ جمستيفإرشادية، تطبؽ بكاقع  ة( جمس11بلؿ )سمفيت، كينفذ ىذا البرنامج مف خ
 ( دقيقة. 60المدة الزمنية لمجمسة الكاحدة )
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رتباط الفرد بالجماعة، كتكحده معيا، كشعكره بالتقبؿ كاالستحساف كاألماف كالطمأنينة بينيا، إنتماء: اال 
مف جانبيا )مظمـك ىتماـ المناسب جميا، كحصكلو عمى التقدير كاالأكاىتمامو بأمكرىا كالعمؿ مف 

 (.2012كعبدالعاؿ، 

 .المستخدمة في الدراسة نتماءأداة اال عمىجرائيان: بالدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكص إكيعرؼ 

كالمسجميف لمعاـ  محافظة سمفيت مدارس في درسكفالذيف ي لطبلب: ىـ أكلئؾ اطمبة الصف العاشر
 .2015 -2014األكاديمي 

 

 لدراسةا حدود  8.3

 (.2015 -2014) الدراسي لعاـفي الفصؿ الثاني مف االدراسة  تـ تطبيؽ ىذهالزماني:  حدال

 محافظة سمفيت.تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في مدارس الحد المكاني: 

 محافظة سمفيت.في  اقتصرت ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ العاشرالحد البشرم: 

 .الدراسة مصطمحات الكاردة فيالمفاىيـ كالاقتصرت عمى الحد المفاىيمي: 

الحد االجرائي: اقتصرت عمى أدكات الدراسة، كدرجة صدقيا كثباتيا، كعمى عينة الدراسة كخصائصيا، 
 .كالمعالجة اإلحصائية المستخدمة
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصمة
 
 

 اإلطار النظري  3.1
 العممية والمفاىيم االنتماء  3.3.1
 النظريات النفسية واالنتماء  1.3.1
 البرنامج اإلرشادي  1.3.1
 النظريات النفسية التي أسيمت في بمورة وصياغة البرامج اإلرشادية  4.3.1
 النظرية المعرفية السموكية  5.3.1
 الدراسات السابقة ذات الصمة 1.1

 دراسات تناولت االنتماء  3.1.1
 السموكية –المعرفية  اإلرشادية دراسات تناولت البرامج  1.1.1
 التعقيب عمى الدراسات السابقة 1.1.1
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 :الفصل الثاني

______________________________________________________ 
 :والدراسات السابقة اإلطار النظري

 اإلطار النظري 3.1

 والمفاىيم العممية االنتماء  3.3.1

 االنتماء:  3.3.3.1

أف انتمى ىك إليو: أم انتسب. كفبلف "( 711: 2003مكس لساف العرب البف منظكر )كرد في قا
ينتمى إلى حسب كينتمى: يرتفع إليو. كفي الحديث مف ادعي إلى غير أبيو أك انتمى إلى غير مكاليو، 

ككذلؾ ىك ينمك إلى  ت إليو الحديث فأنا أنمكه كأنميوكنمك  تسب إلييـ كماؿ كصار معركفان بيـأم ان
ما م لى فبلف إذا ارتفع إليو في النسب كنماه جده إذا رفع إليو نسبولحسب كينمى. كيقاؿ انتمى فبلف إا

 ."كأف ينتسب فبلف إلى فبلف أك شيء إلى شيء آخر يعني أف االنتماء ىك االنتساب

كالسياسة يعد مكضكع االنتماء مف المكضكعات اليامة التي شغمت باؿ عمماء االجتماع كالنفس ك 
إحساس الفرد أك المكاطف بأنو جزء مف، فإف "دارة كالتربية ... إلخ كيقصد بو خدمة االجتماعية كاإلكال

ذا كاف فردان في مجتمع فيك جزء منو يعيش فيو  في أسرة فيك جزء مف ىذه األسرة كاف عضكان  كا 
أكالن كأخيران ليذا كيتعايش معو كيتفاعؿ مع تفاعبلتو كيعتنؽ أيديكلكجيتو كيتمسؾ بثقافتو، كيككف كالءه 

 (.141: 2002)الجكىرم،  "المجتمع

كُيعرؼ اإلنتماء عمى أنو شعكر الفرد بأنو جزء مف جماعة ينتسب إلييا مما يجعمو يشعر بالفخر 
كاالعتزاز بيا كيشترؾ معيا في الكثير مف اإلمتيازات كالحقكؽ كعميو الكثير مف الكاجبات المحتـ عميو 

جعمو يدافع ستة لعادات كقيـ الجماعة التي ينتمي إلييا كيتفاعؿ معيا مما يالقياـ بيا فضبلن عف ممار 
كمجتمعو عمى  ى أساس أنو إرتباط االنساف بنفسوكما ُيعرؼ االنتماء عم (،2010ميرم، عنيا )األ

بيذا المجتمع كىك يمثؿ إحتياج  كاالعتزاز نحك يشعر معو بالتكاصؿ كاالنتماء الذم يبمغ حد االفتخار
ال غنى عنو بحيث يشعر الفرد بأنو جزء مف الجماعة كجزء مف الكطف كجزء مف كياف األمة  إنساني

 (2005طو كآخركف )كيعرؼ  (،2013)الركبي،  كىك الشعكر بالفخر كاالعتزاز بما ينتمي إليو الفرد
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عمؿ  ك مؤسسةأك كزارة معينة أك ناد معيف أ ك حزب معيفأ نو انتساب الفرد لجماعة معينةأاالنتماء ب
كعميو ما عمييـ مف  فرادىا مف حقكؽك كاحدان منيا، لو ما ألأ .. بمعنى ككنو عضكان فييا. معينة

 كاجبات.

( إلى أف االنتماء ىك شعكر الفرد بأنو عضك في جماعة Levet et al, 2009كأشار ليفت كآخركف )
القيـ التي  نى مجمكعة مفمعينة ينتمي إلييا، كمتكحد معيا، كمقبكؿ منيا، كلو كضع آمف بينيا، كيتب

حفز الفرد لبلنضماـ لجماعة ( أف االنتماء ىك دافع ي2008كرأت عبدا ) ترتضييا تمؾ الجماعة،
قامة عبلقات كثيقة معيا تقكـ عمى المشار  معينة كيشعر  كة كالمقارنة االجتماعية كتحمؿ المسؤكليةكا 

 معيا باألماف كالرضا عف الجماعة.

االنتماء بأنو اتجاه يشعر مف خبللو الفرد بالفخر كاالعتزاز لككنو جزءان مف  (2003كيعرؼ البريدم )
ىذا الكطف مؤكدان مشاعره سمككيان مف خبلؿ التزامو بالقيـ كالمعايير كالقكانيف التي تعمي مف شأف 

يعرؼ االنتماء باالندماج رفة كؿ ما ىك خاص بمكضكع انتمائو، كما الكطف كمعرفتو كالتطمع إلى مع
الجماعة كالعمؿ معيا مف أىـ دعامات االنتماء الذم يرتبط بالركح الجماعية )السمالكطي،  مع

أسرة أك جماعة أك مجتمع ليؤدم ذلؾ إلى الكالء  انتساب الفرد إلىكما يعرؼ االنتماء ب (،2002
لي إلى بمعنى اإلخبلص ليذه الجماعو أك المجتمع، كانتماء الفرد كاقتناعو بيذا االنتماء يؤدم بالتا

 (.2005الكالء لو في أفعالو كأقكالو )عفيفي، 

حاجة بشرية جكىرية إلى "( أف االنتماء ىك Walsh et al, 2009: 226كذكر كاالش كآخركف )
نو اتجاه يستشعره الفرد مف أكيعرؼ االنتماء ب، "االرتباط باآلخريف، كتككيف عبلقات قكية كمستقرة معيـ

 لو مكانتو الخاصة ككضعو اآلمف بيا بيا كأنو صار عضكان فييا، خبلؿ اندماجو في جماعة، كتكحده
ساسية نسانية ممحة لدل الفرد كغريزة مف الغرائز األإ، كيعتبر االنتماء حاجة (2000)خضر، 

طو البعض بالرغبة في ، كقد رباء االندماج في الجماعاتالستمراره في الحياة، كىك الباعث الحقيقي كر 
الفرد  ةكالمجتمع عمى البقاء كاكتشاؼ طاقاتو كقدر  –الطاقة التي تساعد الفرد  كاعتبركه اثبات الذات

(Block,Peter, 2008.) 

الحاجة إلى االنتماء عندما كضع نظامان ىرميان لمحاجات يقكـ عمى أساس أف  Maslowكقد قدـ ماسمك 
ما فإف الحاجات  الحاجات تنتظـ في تدرج مف األكلكية كالقكة، فبمجرد إشباع الحاجات في مستكل



 

 12 

المكجكدة في المستكل التالي تظير مباشرة، كيككف ليا األكلكية في االشباع كىكذا، كالحاجات األكلى 
التي يجب إشباعيا ىي الحاجات الفسيكلكجية التي تمثؿ قاعدة ىذا اليـر كالحاجة إلى الطعاـ 

اجة لمتقدير، كالحاجة لتحقيؽ الذات، كالشراب، كيتبعيا الحاجة لؤلماف، ثـ الحاجة لبلنتماء كالحب، فالح
 (.Zimbardo & Weber, 1994كيمييا بعد ذلؾ حاجة الفيـ كالمعرفة )

نساني نفسي لجماعة تشبع حاجتو لمحب كاألمف النفسي ( االنتماء بأنو احتياج إ2011بة )كعرفت خري
ركتو في حؿ صراعاتو كالتقبؿ االجتماعي كاالستماع آلرائو كاعطائو الفرصة لمتعبير عف ذاتو، كمشا

الداخمية كالخارجية، كتخفيؼ ضغكط الحياة اليكمية، كمساعدتو في تكفير سبؿ الحياة كاإلنجاز كالرقي، 
مما يجعؿ الفرد يتكحد بالجماعة، كيبذؿ قصارل جيده لئللتزاـ بمعاييرىا كقكاعدىا، كيشعر باألماف 

ا، كيشعر بالفخر كمما كانت ناجحة كآمنة النفسي بينيا كييدد باإلغتراب النفسي عند اإلنفصاؿ عني
 مستقرة.

دراؾ الكاعي لمقدرات الذاتية مف صفات بدنية كشخصية كميارية تعتمد عمى كيقكـ االنتماء عمى اال
أك  ىداؼ العامة لممدرسة،تقبمو لآلخريف، كينمك كيتطكر االنتماء بمكازنة الفرد بيف أىدافو الذاتية كاأل

 (.2007االنتماء لمكطف ككؿ )نكرالديف كفتحي، النادم أك الحي لينتيي ب

اف كيعد مفيكـ االنتماء كاحدان مف أىـ المفاىيـ التي تحدد طبيعة عبلقة الفرد بالجماعة في كؿ زم
مفيكـ االغتراب الذم يعني االبتعاد النفسي لمفرد عف ذاتو كعف  كمكاف يقابمو عمى الضد تمامان 

و أك غادرىا إلى جماعة أخرل، فيك في كمتا الحالتيف إنما يفقد جماعتو، كسكاء ابتعد الفرد عف جماعت
انتمائو لجماعتو مف جانب كيكاجو برفض الجماعة األخرل لو مف جانب آخر الختبلؼ عاداتو كقيمو 
كنمط شخصيتو كخبراتو مما يسبب غربتو مف ناحية كعدـ انتمائو لمجتمعو مف ناحية أخرل )صادؽ، 

2008.) 

دراؾ نفسي كاجتماعي يترجـ في شكؿ مف أشكاؿ السمكؾ كبصفة عامة االنتم اء ىك إحساس كشعكر كا 
تتبايف درجاتو، كيمكف قياسو مف خبلؿ المكاقؼ كاألفعاؿ كردكد األفعاؿ كمدل مشاركة المكاطف أك 
عزكفو كمدل التعاكف أك الصراع كمدل االلتزاـ السكم أك االنحراؼ إلى السمكؾ المرضي كمدل 

 (.2002ؾ االجتماعي كغير ذلؾ مف المعايير )الجكىرم، التمسؾ أك التفك
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كفي اآلكنة األخيرة كثر الحديث عالميان عف مكضكع االنتماء، بصكرة تؤكد انتشار سمككيات، تنـ عف 
ف بعض الشباب اآلف أصبح يتصؼ االحساس بعدـ االنتماء بيف قطاعات مختمفة مف المجتمعات، كا  

نتاج كالمشاركة، كفقداف ركح االنتماء سكاء لمكطف الذم يعيش فيو، مباالة، كالسمبية، كضعؼ االبالبل
ذا كاف بعض  أك العمؿ الذم يقكـ بو، أك المدرسة التي يدرس فييا، أك حتى الشارع الذم ىك منو، كا 
الناس في الغرب يشعركف باالحباط لقمة ما يعرفكنو عف مكضكع االنتماء، فإف الكاقع االجتماعي في 

ال يعد بناءن مستقران، إنما حركة مضطربة نحك أفؽ مفتكح، كأف الشباب قد صاركا مجرد  ببلدنا النامية
 (.2012مشركعات ناقصة فيـ مجرد مكاطنيف كليسكا مكاطنيف كامميف )شحاتو، 

 االنتماء في مقابل االغتراب:

في عادة عمى البعد عف األىؿ كالكطف، لكنو يطمؽ اصطبلحان  Alienationيطمؽ لفظ االغتراب 
فيستنكر أعمالو ككأنيا غريبو عميو كيستنكر  فقداف الفرد لذاتو كاغترابو عنياالعمكـ االجتماعية عمى 

كيحس  كيعتزلو كيبتعد عف المجتمع الذم يعيش فيو حتى أف يكره الحياة ذاتيا ككأنو ليس ىك ذاتو
رضان مف أعراضو بانفصالو عنو، مما يعتبر ضربان مف االضطراب النفسي في نياية المطاؼ، أك ع

 (.2005)طو كآخركف، 

يعني االنفصاؿ عف الذات كفي ضكء ما سبؽ يتضح أف االغتراب يعد ضربان مف االضطراب النفسي 
 ,Reyesكاالبتعاد عف المشاركة في أنشطتو، كىك تعبير عف عدـ االنتماء. فقد أكد ريز ) كالمجتمع
 لمشعكر باالغتراب. ( أف الشعكر المنخفض باالنتماء يعد منبئان قكيان 1999

يـ بشكؿ أك بآخر في إضعاؼ درجة االنتماء لدل البعض ( إلى عكامؿ تس2002شير الجكىرم )كي
 تتمثؿ في:

 مف األسرة كمركران بكؿ مؤسسات المجتمع. ان ، بدءفي تعزيز كتعميؽ االنتماء االفتقار إلى القدرة  -1

مؿ كانعداـ الصمة بيف العمؿ كاألجر الذم اإلسراؼ في اتخاذ إجراءات أدت إلى إىدار قيمة الع –2
 يقابمو.

 ضعؼ الكازع الديني لدل البعض كانتشار أفكار متطرفة دخيمة عمى المجتمع لدل البعض األخر. -3
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التنشئة االجتماعية كالسياسية في تأكيد عممية االنتماء كغرسو في النفكس،  ضعؼ دكر كسائط -4
 سات التعميمية كالمؤسسات الدينية ... إلخ.كتتمثؿ ىذه الكسائط في األسرة كالمؤس

عبلء المصمحة الخاصة عمى المصمحة العامة. -5  سيادة القيـ الفردية كا 

غمبة المادية في المجتمع، حيث أصبح ينظر إلى الماؿ عمى أنو اآللية التي تمكف الفرد مف اشباع  -6
 حاجاتو كطمكحاتو بغض النظر عف مصدر ىذا الماؿ.

 لى تطبيؽ مبدأ الثكاب كالعقاب عمى نطاؽ كاسع.االفتقار إ -7

القانكف كىيبتو في  تماعي، فيفقد المكاطف ثقتو بسمطاتضعؼ فاعمية كسائؿ الضبط االج -8
 المجتمع.

عدـ تكفير المجتمع الحاجات األساسية ألفراده كفرص العمؿ كالعبلج كالتعميـ كالمسكف المبلئـ،  -9
 كاألمف كاألماف كغير ذلؾ.

( إلى مجمكعة مف األسس المتفؽ عمييا لتحقيؽ االنتماء كلمكاجية العكامؿ 2000) خضركتشير 
 المعكقة لبلنتماء تتمثؿ في:

أف تككف الثقافة التي ينتمي إلييا الفرد محققة لحاجاتو، كمف ثـ يجد راحة نفسية عندما يندمج مع  – 1
ـ بعمؿ مف األعماؿ كتقابمو الجماعة جماعة يتفؽ معيا في المعايير كالقيـ كيشعر بالرضا عندما يقك 

 .كاالحتراـ بالقبكؿ كاالستحساف

مع ضركرة كجكد خبرة مع الجماعة  اد لمقياـ بدكره كعضك في الجماعةأف يككف لدل الفرد استعد – 2
حتى يككف أداء الفرد لدكره عمى أساس فيمو لمعايير الجماعة كقيميا،  قيميالمعرفة معاييرىا ك 
يؤدم إلى اتساقيا كتكامميا، كمف نتائج االنتماء لمجماعة عمى أساس سميـ أف  ةكاالنتماء لمجماع

عمى أنو مطمكب منو نتيجة لمقياـ بدكره في  ىك نفسو ما يدركو يصبح ما يرغب الفرد في عممو
 المجتمع.

ة يتككف االنتماء في جزء كبير منو مف االعتقاد بأف الفرد لو مكانتو في عالـ الكاقع، كالجماع – 3
 قكيان باالنتماء إلييا. ىي التي تككف لدل أفرادىا إحساسان المتسقة المترابطة 
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كعمى عكس ما قد يفيـ خطأ، بأف االنتماء ال يعني التطابؽ بيف المنتمي كالمنتمي إليو ففي االنتماء 
المنتمي تظؿ اليكية الشخصية لممنتمي قائمة كمتمايزة عف ىكية المنتمي إليو، كال يككف خاضعان إلدارة 

 إليو.

اتجاه قكم يحركو دافع قكم إلشباع حاجة أساسية لدل االنساف، يقير مف خبلليا "فاالنتماء بمثابة 
كبر كأشمؿ كأقكل منو انفصاليتو كعزلتو عف اآلخريف، باحثان عف االندماج كالتكحد مع كياف يشعر أنو أ

خضر، ) "رتضكف كجكده معيـماف لتحقيؽ ذاتو مع آخريف، يككف مقبكالن منيـ كيكيبحث عف األ
2000 :3.) 

 

 مكونات االنتماء:

 يشتمؿ تعريؼ االنتماء عمى المككنات اآلتية:   

 (Self –Efficacyفعالية الذات )  – 1

يشير مفيـك فعالية الذات لمفرد إلى مدل سيطرتو عمى نشاطو الشخصي، أم عندما يككف لدل الفرد 
أك غير المناسب، كبذلؾ يستطيع أف يختار  لسمكؾ المناسباصو بو حكؿ ماىية اتكقعاتو كأفكاره الخ

ف أف ينظر إلى كيمك الطبيعي في المجتمع،ان مع معايير السمكؾ تبعان لما يراه مناسبان أك متماشيأفعالو 
ثقة بالنفس تدفع إلى التعمـ، أك أنيا حكـ شخصي لمفرد حكؿ قدراتو في أداء نيا فاعمية الذات عمى أ

 (.Mavies, 2001) حميمة معينة بنجا

 (Self Esteemتقدير الذات  ) - 2

يمكف النظر إلى تقدير الذات عمى أنو نتيجة لمشعكر باالنتماء، فاالنتماء ىك أف يككف الفرد جزءان مف 
 (.Leary et al, 1995جماعة كأف يككف مقبكالن كمقدران مف قبؿ ىذه الجماعة )

نتماء قدير الذات باالنتماء مف خبلؿ دراسة ميدانية عف االكربما تتضح لنا القيمة التربكية عف عبلقة ت
ف ىناؾ ، فقد أثبتت الدراسة أطفاؿ األسرل كالشيداء في مرحمة الركضةالكطني كتقدير الذات لدل أ
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ناث )قاسـ ككماؿ، فاؿ الركضة مف الذككر كاإلعبلقة مكجبة بيف تقدير الذات كاالنتماء الكطني عند أط
2008.) 

 (Connectedness)التكاصؿ  – 3

الذم بكاسطتو تكجد العبلقات اإلنسانية  الميكانيـز االتكاصؿ بأنو Charles Coolyيعرؼ شارؿ ككلي 
كيتضمف  عبر المجاؿ، كتعزيزىا في الزماف، نو يتضمف كؿ رمكز الذىف مع كسائؿ تبميغياكتتطكر، كأ

ت، كالكتابات كالمطبكعات، أيضان تعابير الكجو كىيئات الجسـ كالحركات كنبرة الصكت كالكمما
ي اإلكتشافات في المكاف كالزماف كالقطارات، كالتمغراؼ، كالتمفكف، ككؿ ما يشممو آخر ما تـ ف

Stangor & Schaller, 2000).) 

كالتكاصؿ أنكاع عدة: فيناؾ التكاصؿ البيكلكجي، كاالعبلمي، كاآللي، كالسيككلكجي، كاالجتماعي، 
بيداغكجي، كاالقتصادم، .... حيث إف كظيفة االتصاؿ تتسع لتشمؿ أفاقان كالسيميكطيقي، كالفمسفي، كال

أبعد. فكثير مف الباحثيف يتناكلكف االتصاؿ ككظيفة لمثقافة، كككظيفة لمتعميـ كالتعمـ، كككظيفة 
لمجماعات االجتماعية، كككظيفة لمعبلقات بيف المجتمعات، بؿ كيعتبركف االتصاؿ ككظيفة لنضج 

 (.Dovidio, et al, 2005ر ذلؾ مف جكانب تكظيؼ االتصاؿ )شخصية الفرد كغي

 ( إلى مكونات االنتماء اآلتية:1031كما يشير مظموم وعبدالعال )

الكحدة: ىك شعكر الفرد بالكحدة كاالندماج مع أفراد جماعتو، كبككنو جزءان منيـ يرتبط بيـ  .1
كيتخذىـ مستحسف مف جانبيـ ، متقبؿ ك كأىدافيـ كطمكحاتيـ كأفكارىـكيعيش أحبلميـ كآماليـ 

 .كأعمالوإطاران مرجعيان ألفكاره 
األماف: ىك شعكر الفرد باألماف كالطمأنينة كاليدكء كاالستقرار كالثقة نتيجة ارتباطو كاتصالو  .2

 باآلخريف.
نشطة المختمفة التي تخدـ المشاركة كالشعكر بالمسؤكلية: ىك مساىمة الفرد في األعماؿ كاأل .3

 كالعمؿ مف أجميا كالدفاع عف مصالحيا. ـ بأمكرىاالجماعة كاالىتما
مف المحيطيف  كالتقبؿ كالقيمة كاألىمية التقدير االجتماعي: ىك شعكر الفرد بالتقدير كاالحتراـ .4

 بو فيشعر بمحبتيـ كالتقرب إلييـ كاألنس بمعيتيـ.
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 أىم المجاالت )األبعاد( المؤثرة في انتماء الطالب: 

كما ينتمي إلى المجتمع المحيط بو،  تو كينتمي في نفس الكقت إلى مدرستوينتمي الطفؿ إلى أسر     
 كمف خبلؿ انتمائو ليذه الجماعات ينتمي إلى الكطف باعتبار ىذه الجماعات جزء مف ىذا الكطف.

 كتتناكؿ الدراسة الحالية ىذه المجاالت المؤثرة في االنتماء:

 االنتماء لألسرة:.3

كىي المبنة األساسية كالجذرية لبناء شخصيتو، كيقع عمى األسرة  لى لمطفؿاألسرة ىي المدرسة األك     
المسؤكلية الكبرل في تقكيـ سمكؾ الطفؿ كأخبلقو، كتكجييو التكجيو الصحيح إلى كؿ المعاني كالقيـ 
كالمثؿ المعبرة عف اليكية التي تشحف الطفؿ بشحنات تعينو عمى معكقات الحياة، كتقكيو عمى رد 

ثقافية في زمف لـ يعد ينجك مف شيطاف المعمكماتية فيو الرىباف في ديرىـ )حمداف، اليجمات ال
2004.) 

كتحبب  ىي الحضف االجتماعي األكؿ لمفرد كىي التي تزرع فيو القيـ ( أف األسرة2010كيرل عبيد )
ت إليو نمطان معينان مف األخبلؽ بؿ تزرع لديو الميؿ نحك مكضكعات معينة كاالبتعاد عف مكضكعا

كما يرل يا ثمار االنتماء لمديف كالمجتمع، أخرل، بؿ أنيا يمكف أف تككف األرض األكلى التي تنبت من
( أف األسرة تمعب أىـ األدكار كأقكاىا تأثيران في حياة األفراد مف حيث أنيا تحتضف 2005الحامد )

كتزكيده بقيـ كمعتقدات  الطفؿ منذ بداية حياتو كنعكمة أظفاره، فتقـك بتشكيؿ سمككو كمقكمات شخصيتو
 مجتمعو بؿ كاألنماط السمككية المقبكلة التي تسيـ كثيران في عممية الضبط في ذلؾ المجتمع.

( االنتماء األسرم بأنو حاجة الفرد إلى خمؽ عبلقات أسرية خاصة بو تتبمكر 2013كيعرؼ الثبيتي )
الحتراـ كالتقبؿ لمغير كمف الغير. كا مف خبلؿ الحب كالرعاية المتبادلة داخؿ األسرة قائمة عمى الفيـ

جرة كبيرة، شعكرنا باالنتماء إلى أسرنا ىك أف نعتبر أنفسنا غصنان مف ش( أف 2011كيرل عبدالباقي )
كنشاركيـ أحزانيـ كأفراحيـ، ال نشعر كأننا غرباء كأف أسرنا مفركضة عمينا  نشعر بأىمنا كمتاعبيـ

قمة كالسخط مف عائمتو كمف كضعو كتمنى لك أنو كلد فرضان، كـ مف شخص في كؿ أسرة يشعر بالن
 ا أسرتو تجاىو.عند أناس آخريف ضاربان عرض الحائط كؿ التضحيات التي تقكـ بي
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، كذلؾ لككنيا المحيط األكؿ الذم ينشأ فيو ماعيةإف األسرة تقكـ بدكر ىاـ في عممية التنشئة االجت
يره األكلى، فعف طريؽ األسرة يبدأ الطفؿ التعرؼ الطفؿ كيقضي فيو معظـ كقتو إف لـ يكف كمو في أش

إلى ذاتو االجتماعية، كمنيا ينطمؽ إلى إشباع حاجاتو العضكية كاالجتماعية عف طريؽ التفاعؿ 
 (.2008االجتماعي )الشعراكم، 

 ف األسرة تسيـ إسيامان كبيران في تعزيز االنتماء لدل أبنائيا مف خبلؿ األحاديث كالمناقشات التيكما أ
األبناء بكطنيـ كتاريخيـ الكطني كمناقشة بعض القضايا  تدكر بيف أفراد األسرة، كمف خبلؿ تعريؼ

كالحرص عمى مصمحتو كتقدمو، فينشأ األبناء عمى  رس حب الكطف في قمكبيـ منذ الصغركغ الكطنية
 (.2012غا، كالديف أك األخكه األكبر سنا )األكاالعتزاز بو، كذلؾ بفضؿ ما تعممكه مف ال لكطفحب ا

فالطريقة التي تستمع بيا ألطفالؾ عندما يتحدثكف تقكم شعكرىـ باالنتماء، كالحديث عمى مائدة األسرة 
يجب أف يتيح لكؿ فرد الفرصة ليتكمـ عف حكادث يكمو كما يجب أف تتاح الفرصو لكؿ شخص أف 

ا كالنفس كاآلخريف يستمع إلى اآلخريف كيتعمؽ االنتماء باالخبلص في القكؿ كالعمؿ كالصدؽ مع 
 (.2003)عسفة، 

 وسائل تعزيز االنتماء األسري:

كخاصة المتعمقة باالنتماء، كذلؾ  ؿ لغرس المفاىيـ كالمعارؼ كالقيـتعد مرحمة الطفكلة مف أىـ المراح
 ألف ترسيخيا في مرحمة الطفكلة كتنشئة الطفؿ عمييا يجعميا عنصران مككنان في بناء شخصيتو.

احؿ نمكه األكلى في األسره يجب أف يتعمـ أنو يعيش في مجتمع، كأنو عنصر فيو، كالطفؿ منذ مر 
كيجب أف يككف صالحان كقادران عمى تحمؿ المسؤكلية كالمشاركة في نمكه كتقدمو كرقيو بالجد كالعمؿ 
كالكفاح، كيجب أف ينشأ منذ مراحؿ عمره األكلى عمى الكالء كاالنتماء كحب الكطف )الحامد كالركمي، 

2001.) 

( إلى مميزات األسرة  بأنيا أىـ المؤسسات التي تساعد في إعداد األطفاؿ 2002كيشير شكيب )
 كتربيتيـ، إذ تقـك األسره بدكرىا في تعزيز االنتماء مف خبلؿ ما يمي:

 طفاؿ ليككنكا مكاطنيف صالحيف متمسكيف بقيميـ االجتماعية كالدينية.إعداد األ .1
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الصحيحة، كاحتراـ قكاعد األمف كالسبلمة كأنظمتيا، كأف يبينكا ليـ  بناء عمى العاداتاألتنشئة   .2
باألمثمة كالشكاىد المقربة إلى عقكليـ بأف ىذه األنظمة كالقكانيف إنما كضعت لحفظ السبلمة 

 العامة كالحفاظ عمى المصالح كالحقكؽ كتسيير شؤكف الحياة.
عبلء  مع غرس حب الكطف في نفكس األطفاؿ ليزدادكا اعتزازا بو .3 العمؿ مف أجؿ تقدمو كا 

 نو كالذكد عف حياضو.شأ
 أخذ األطفاؿ في جكالت تشمؿ المكاقع التاريخية كالتراثية. .4
 تعزيز ثقافة الحكار كالمشاركة كالتسامح كاالختبلؼ. .5
 اكساب الطفؿ الميارات التي تمكنو مف أف: .6
 لح العاـ.يقدر المصمحة العامة كيقدميا عمى مصمحتو الخاصة، كيضحي مف أجؿ الصا -
 يعمؿ بركح الفريؽ، كيمارس العمؿ الجماعي التطكعي. -
 يتحمؿ المسؤكلية، كيمارس األساليب العقبلنية في الحكار. -
 يؤدم كاجباتو، كيتمسؾ بحقكقو، كيؤمف بمبادلء العدالة االجتماعية. -
 يتحمى بالخمؽ الرفيع كيتأدب بآداب الحكار، كيحتـر آراء اآلخريف. -
 كيشارؾ في اتخاذ القرار. يمارس النقد الذاتي، -

كتكتسب األسرة أىميتيا ألنيا أحد األنظمة االجتماعية الميمة التي يعتمد عمييا المجتمع كثيران في 
رعاية أفراده منذ قدكميـ إلى ىذا الكجكد كتربيتيـ كتمقينيـ ثقافة المجتمع كتييئتيـ لتحمؿ مسؤكلياتيـ 

رد كاألسرة كالمجتمع عبلقة فييا الكثير مف االعتماد االجتماعية عمى أكمؿ كجو، كالعبلقة بيف الف
المتبادؿ كال يمكف أف يستغني أحدىـ عف األخر، كما تعتبر األسرة النظاـ االجتماعي الكحيد الذم 
يرتبط بكؿ أنظمة المجتمع حيث أف األفراد الذم يمثمكف ىذه األنظمة المختمفة ينتمكف إلى أسر كاف 

ليـ إلى ما كصمكا إليو، كىي في نفس الكقت المصدر إلشباع كثير مف ليا األثر في تييئتيـ ككصك 
االحتياجات ألفرادىا كالحاجات النفسية كالفسيكلكجية كاالجتماعية كىنا أيضان تبرز العبلقة كاضحة بيف 

 ب الحقكؽاألسرة كمؤسسات المجتمع األخرل لتحقيؽ مثؿ ىذا االشباع الذم يمثؿ جانيان مف جكان
 (.2008)حمداف، 

( إلى أىـ كظائؼ األسرة كأثرىا في تدعيـ الكعي كاالنتماء كىي كظيفة التنشئة 2008كيشير حمداف )
االجتماعية، كىي تعني بنقؿ المكركث الثقافي لممجتمع عبر األجياؿ كىي المعمـ األكؿ الذم يتحمؿ 
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مجتمعيـ، فاألسرة األكبر في تربية األفراد كتييئتيـ اجتماعيان ليككنكا أعضاء صالحيف في  العبء
 تستطيع أف تفعؿ الجكانب التالية بيف أفرادىا:

تنشئة األبناء عمى الفضائؿ كالقيـ األخبلقية التي تجعؿ الفرد عضكان صالحان في المجتمع مثؿ  –1
الصدؽ كالمحبة كالتعاكف كاالخبلص كاتقاف العمؿ كغيرىا، كتنمي فييـ أىمية المشاركة كخدمة 

 أ ليـ كؿ ما يحتاجكف إليو.المجتمع ألنو الذم ىي

التفاعؿ االجتماعي، حيث يتعمـ األبناء في محيط األسرة الكثير مف أشكاؿ التفاعؿ االجتماعي  – 2
 كالذم تككف بداياتو مع أفراد األسرة.

غرس مفاىيـ حب الكطف كاالنتماء، فالكطف ىك تمؾ البقعة مف األرض التي كلدنا عمييا كنمكت  –3
 يراتيا كنعيش في دؼء أمنيا كرعايتيا.فييا كنستمتع مف خ

 

 االنتماء لممدرسة:.1

إف المدرسة ىي المكاف الذم يكتسب فيو الطفؿ الكثير مف المعمكمات عف العالـ مف حكلو كالكثير مف 
الميارات التي تفيده في التعامؿ مع ىذه المعمكمات، فيك يتعمـ كيؼ يقرأ كيكتب كيتكمـ بطريقة 

كيؼ يجمع كيطرح كيضرب كيقسـ، كيتعامؿ مع الكسكر، كما يتعمـ حقائؽ صحيحة، كيتعمـ أيضان 
العمـ كالتاريخ كالجغرافيا كاألدب، كيتذكؽ فنكف الرسـ كالمكسيقى كيمارس النشاط البدني بطريقة منظمة 
كيتعرؼ عمى بعض مظاىر التكنكلكجيا )الكمبيكتر(، كمع أف الطفؿ في ىذه المرحمة يككف قد إكتسب 

ارات كالمعمكمات التي يحتاجيا بشدة في حياتو اليكمية، كعمى الرغـ مف أف ىذه المعمكمات معظـ المي
كالميارات ليا أىمية كبيرة في تحديد مستقبؿ نمك الطفؿ إال أف النظاـ المدرسي الذم يتعرض لو الطفؿ 

كالتقكيـ، كما  خبلؿ ىذا الطكر قد يككف أكثر أىمية، فالمدرسة تزكد الطفؿ بقكاعد النظاـ كاالستقبلؿ
تييء لو التعامؿ مع قيـ المجتمع الذم يعيش فيو، كالتي تكجو سمككو في المستقبؿ، كىك دكر ال يزاؿ 

 (.1995مفقكدان في المدرسة العربية الحديثة )ابكحطب كصادؽ، 

يـ عداد األطفاؿ الناشئيف إلى الحياة كاف عمييا أف تختار القكانت المدرسة المؤسسة الميمة في إكلما 
اتيـ في بيئتيـ كاالتجاىات المرغكب فييا في ضكء فمسفة المجتمع كأىدافو لمكاجية مكاقؼ حي
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عداد المكاطف الصالح، لذلؾ فقد حرصت المدرسة عمى تقديـ العديد مف األنشطة االجتماعية بيدؼ إ
 (.2008المدرسية لمطمبة، كحرصت عمى مشاركة الطمبة فييا كالعمؿ عمى تفعيميا )الخطيب، 

( االنتماء المدرسي بأنو شعكر الطالب بأنو جزء مف جماعتو المدرسية التي 2013كيعرؼ الثبيتي )
ينتمي إلييا كبأنو متكحد معيا كمعتزان بمكانتو كمكانة مدرستو مع التزامو بالنظـ كالقكاعد المدرسية 

 كالفخر كاالعتزاز بيا.

سي فقط بؿ ىي مجتمع صغير يتفاعمكف فيو كالمدرسة ليست مكانان يتجمع فيو الطبلب لمتحصيؿ الدرا
 (.1998يتأثركف كيؤثركف فيو، كيكتسبكف ميارات الحياة )شحاتو، 

 وسائل تعزيز االنتماء المدرسي:

إف لممدرسة دكران ىامان كأساسيان في التأثير عمى انتماء الطفؿ، فالطفؿ يقضي كقتان طكيبلن كسنكات عديدة 
لصؼ األكؿ األساسي، كحتى تخرجو فييا في الصؼ الثاني الثانكم، في المدرسة منذ التحاقو بيا في ا

فيتعمـ فييا المعارؼ المتنكعة، كيحصؿ عمى المعمكمات المختمفة، كيكتسب مجمكعة مف الميارات 
كالقيـ كالعادات المختمفة، لذلؾ يقع عمى عاتؽ المدرسة مسؤكلية كبيرة في غرس كتعزيز االنتماء لدل 

 (.2012ؿ  المناىج الدراسية أك مف خبلؿ األنشطة المدرسية )اآلغا، الطمبة سكاء مف خبل

حداث التفاعؿ المطمكب بيف الطمبة كىيئة ( أنو يقع عمى عاتؽ المدرسة إ2002كيشير ناصر )
مكصكؿ إلى اليدؼ التدريس، كبيف المجتمع المجاكر لتتكسر الحكاجز كيحدث االندماج كالتعاكف ل

نكعية في تطكير المجتمع نحك األفضؿ، كلف يتسنى ذلؾ إال باالقداـ مف  حداث نقمواألسمى أال كىك إ
الطالب كعف طيب خاطر عمى الممارسة الصحيحة لخدمة مجتمعو كبيئتو بما يتبلئـ كظركفو الدراسية، 
كأف عمؿ المدرسة متمـ لعمؿ البيت في صقؿ االنتماء كتعزيزه لدل الطمبة كحتى تقكـ المدرسة بيذا 

أف يككف القائمكف عمييا أكفاء منتميف لدينيـ ككطنيـ يمثمكف قدكة حسنة في أفعاليـ  الكاجب، يجب
 كفي ذلؾ ال بد مف تكافر الخصاؿ اآلتية فييـ:

 التخمؽ باألخبلؽ الحميدة. -1
 الحماس في العمؿ. -2
 الصبر كاالحتماؿ. -3
 التطكير كاالبداع. -4
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 التمثؿ بالقدكة الحسنة. -5
عداد األطفاؿ الناشئيف إلى الحياة كاف عمييا أف تختار القيـ لمؤسسة الميمة في إكانت المدرسة اكلما 

كاالتجاىات المرغكب فييا في ضكء فمسفة المجتمع كأىدافو لمكاجية مكاقؼ حياتيـ في بيئتيـ 
االجتماعية بيدؼ إعداد المكاطف الصالح، لذلؾ فقد حرصت المدرسة عمى تقديـ العديد مف األنشطة 

 (.2008لمطمبة، كحرصت عمى مشاركة الطمبة فييا كالعمؿ عمى تفعيميا )الخطيب،  المدرسية

إلى تدريب الطمبة عمى االستفادة المثمى مف أكقات فراغيـ كتربطيـ  تسعى األنشطة المدرسية كما
 ارتباطان كثيقان بالحياة اليكمية المحيطة بيـ، كتعكدىـ عمى حب العمـ كتقدير العمؿ اليدكم كتنمي ركح

 (.2005العمؿ الجماعي كالعمؿ التطكعي كركح االنتماء لمكطف كالجماعة )أبكحجر، 

( بأف مف أىـ كاجبات المدرسة تعزيز االنتماء في نفكس الطمبة بكسائؿ متنكعة 2012كترل اآلغا )
عف طريؽ المنياج الدراسي كاألنشطة الصفية كالبلصفية المختمفة كفؽ خطة مكضكعة مسبقان بحيث 

ضحة كمحددة األىداؼ كتيدؼ إلى غرس االنتماء كتنميتو لدل الطمبة كتشكيؿ عقكؿ التبلميذ تككف كا
 ككعييـ كشخصياتيـ.

 االنتماء االجتماعي:.1

تنبع الحاجة لبلنتماء لممجتمع مف أف قضية االنتماء ىي قضية تكازف العبلقة بيف الفرد كالمجتمع،    
ك مكقؼ راىف مف مجمكع المكاطنيف قضية خاصة، كىفاالنتماء قضية اجتماعية عامة، أكثر منيا 

تجاه الكطف، كيشير إلى عبلقة الجماعة ككائف كمي بأفرادىا كمككنات جزئية ليا، يدرؾ بمقتضاىا 
األفراد استنادان إلى الكياف األكبر، مما يحفزىـ عمى البذؿ كالعطاء، كيعكد عمى الجماعة بالنفع المعنكم 

 (.2010اجتماعية تنبثؽ مف الفطرة اإلنسانية )عبيد، المستمر، فاالنتماء ظاىرة 

( الشعكر باالنتماء لممجتمع أنو مف أىـ دعائـ المجتمع كالتي تحافظ عمى 2011كيعرؼ عبدالباقي )
استقراره كنمكه كىك يشير إلى مدل شعكر أفراد المجتمع باالنتماء إلى مجتمعيـ كيمكف أف نستدؿ عمى 

جابية في أنشطة المجتمع، الدفاع عف مصالح المجتمع، الشعكر بالفخر ذلؾ مف خبلؿ )المشاركة االي
كاالعتزاز باالنتماء لممجتمع، المحافظة عمى ممتمكات المجتمع(، ككؿ ىذه المؤشرات يمكف أف تقاس 
كيستدؿ عمييا بالمجتمع، فأساس االنتماء ىك مشاركة سكاف المجتمع كحث اآلخريف عمى التعاكف 

 بلت ككضع البرامج المناسبة لمكاجيتيا.معيـ لمكاجية المشك
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عمى الميؿ نحك الجماعة، كيعبر عنيا بتكحد األفراد مع اليدؼ العاـ لمجماعة  ابط االنتمائيةالرك  تؤكد
كالتكافؿ كالتماسؾ كالرغبة الكجدانية في  كتؤكد الجماعة عمى كؿ مف التعاكفكما التي ينتمكف إلييا، 

الجماعة كؿ مف الميؿ إلى المحبة كالتفاعؿ كاالجتماعية كجميعيا المشاعر الدافئة لمتكحد، كتعزز 
تسيـ في تقكية االنتماء مف خبلؿ االستمتاع بالتفاعؿ الحميـ لمتأكيد عمى التفاعؿ المتبادؿ )حمتك، 

2009.) 

 ( أنماط االنتماء المجتمعي فيما يمي:2000) كتحدد خضر

ألبعاد المكقؼ كالظركؼ المحيطة بمجتمعو  ان يقيحق ان انتماء حقيقي: يككف فيو لدل الفرد كعي – 1
داخميان كخارجيان، كيككف مدركان لمشكبلت مجتمعو كقادران عمى معرفة أسبابيا الحقيقية كطبيعتيا 
كاألسباب الكامنة خمفيا كمكقفو منيا، كيككف المنتمي يعمؿ مع األغمبية كيعمؿ لصالحيا كيؤمف بأف 

صالح العاـ كسبلمة المجتمع كنمكه كتطكره ىك اليدؼ الذم يجب مصمحة األغمبية كالعمؿ مف أجؿ ال
 أف يسمك عمى الفردية كاألنانية.

انتماء زائؼ: كذلؾ االنتماء الديني المبني عمى كعي زائؼ بفعؿ المؤسسات الرسمية كغير  – 2
كالمكاقؼ  الرسمية التي قد تشكه حقيقة الكاقع في عقكؿ المكاطنيف، كبالتالي قد تصبح رؤيتيـ لؤلمكر

 غير معبرة عف الكاقع الفعمي، كانتماء الفرد لفئة غير فئتو أك طبقة غير طبقتو.

انتماء لفئة بعينيا: ىنا يعمؿ الفرد عمى مصالح الفئة التي ينتمي إلييا دكف سكاىا مف الفئات  – 3
حقيقيان إال أنو داخؿ المجتمع الكاحد، فبالرغـ مف أف كعيو بيا يككف كعي حقيقي كانتمائو ليا انتماء 

يعتبر كعي غير حقيقي كانتماء غير حقيقي قياسان بانتمائو لممجتمع ككؿ حيث كجكد الصراع بيف فئات 
 المجتمع يزداد كيؤدم لتدىكر المجتمع كتفككو.

( إلى أىمية االنتماء عمى المستكل االجتماعي فيك العماد الفقرم لمجماعة 2011كيشير عبدالباقي )
اعة تماسكيا، كتماسؾ الجماعة ىك إنجذاب األعضاء ليا كالذم يتكقؼ عمى مدل كبدكنو تفقد الجم

تحقيؽ الجماعة لحاجات أفرادىا، كلطالما أف الجماعة تحقؽ حاجات الفرد فيمكنيا أف تؤثر عمى أفكاره 
 كسمككو عف طريؽ تمؾ الفكائد التي يحصؿ عمييا مف كراء انتمائو ليا كالمتمثمو فيما يمي:

 الرغبات الشخصية كاالجتماعية التي يعجز الفرد عادة عف تحقيقيا بمفرده.تحقيؽ  – 1
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 الشعكر باالنتماء إلى جماعة تتقبمو كيتقبميا فيشعر باألمف كالطمأنينة. – 2

يمكف تغيير سمكؾ الفرد عف طريؽ الجماعة، فكؿ جماعة ليا معاييرىا كقيميا التي يتحتـ عمى  – 3
 .الفرد المنتمي إلييا اكتسابيا

يتمكف الفرد عف طريؽ انتمائو لمجماعة مف اكتساب الميراث الثقافي الذم يمكنو مف التفاعؿ  – 4
 ايجابيان مع أفراد مجتمعو.

 تساعد الجماعة الفرد عمى ممارسة أنكاع مف النشاط، يستغؿ فيو قدراتو كيكتشؼ قدرات أخرل. – 5

مدارس الفمسطينية أف يحرص عمى ( أنو يجب عمى الطالب الفمسطيني في ال2012كترل اآلغا )
المشاركة في األنشطة كالمناسبات، كحمقات الحكار كالمناقشات، كالمساىمة في التكافؿ االجتماعي 
كاألعماؿ التطكعية التي تعزز االنتماء لديو، كحضكر الندكات كالمقاءات، كابداء الرأم في القضايا بما 

 يحقؽ التقدـ كيسيـ باالزدىار.

 

 لوطني:االنتماء ا.4

إف ارتباط اإلنساف بكطنو مسألة فطرية كغريزة بشرية في نفكس كؿ أبنائو، فالكطف فيو كلدنا كعمى 
أرضو نعيش كمف خيراتو نرتزؽ كتحت ترابو سندفف، كىك نعمة مف ا، كعمى المكاطنيف الصالحيف 

يش فيو كنألفو أىمية في مخمكقاتو أف يككف لممكاف الذم نعحبُو كالدفاع عنو، كمف سنف ا عز كجؿ 
نا، كلقد حياتنا مما ينبغي المحافظة عميو كالتضحية مف أجمو كالدفاع عنو كي نضمف بقاء خاصة في

َذا اْلَبَمَد آِمننا َكاْجُنْبِني َكَبِنيَّ  :تعالى أكد اإلسبلـ عمى حب الكطف إذ يقكؿ ـُ َربِّ اْجَعْؿ ىََٰ ْذ َقاَؿ ِإْبَراِىي " َكاِ 
كىنا حكى ا عف خميمو إبراىيـ عميو السبلـ ىذا الدعاء  إبراىيـ(سكرة ) "﴾35﴿ْصَناـَ َأف نَّْعُبَد اأْلَ 

يتضح ذلؾ مف  كما مف حب لمستقر عبادتو، كمكطف أىمو،باألمف، كيتضح منو ما يفيض بو قمبو 
ْذ َأَخْذَنا ِميثَاَقُكْم اَل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َواَل ُتْخِرُجوَن أَ ﴿قكلو تعالى:  ْنُفَسُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم ُثمَّ َأْقَرْرُتْم َوَأْنُتْم َواِ 
ُؤاَلِء َتْقُتُموَن َأْنُفَسُكْم َوُتْخِرُجوَن َفِريًقا ِمْنُكْم ِمْن ِدَيارِِىْم َتَظاَىُروَن َعَمْيِيْم  ﴾84َتْشَيُدوَن﴿ ُثمَّ َأْنُتْم ىََٰ

ْن َيْأُتوُكْم ُأَساَرىَٰ تُ  ْثِم َواْلُعْدَواِن َواِ   (البقرةسكرة " )﴾85﴿ .... َفاُدوُىْم َوُىَو ُمَحرٌَّم َعَمْيُكْم ِإْخَراُجُيمْ ِباإلِْ
 (.2005فتشير اآليتاف إلى أف االخراج مف الديار كالحرماف مف الكطف معادؿ لسفؾ الدماء )عمارة، 



 

 25 

 كيظؿ الحنيف إلى الكطف قيثارة العشؽ التي يعزؼ عمييا الفمسطيني نشيد العكدة، فيداعب أحبلمو
كآمالو التي أنيكيا ظبلـ النفي كتعب الرحيؿ المستمر، ليرسـ أطفاؿ فمسطيف صكرة الكطف عمى أكراؽ 
دفاترىـ، أك يبنكنو في ألعابيـ مف حجارة األرض كترابيا كحشائشيا، أك يترككف لو الخياؿ استميامان 

 (.2014لمحرية التي يفتقدكنيا )بدكم، 

عبلقة األفراد بكطنيـ الذم يعيشكف فيو، إذ كمما كاف األفراد  كيمعب االنتماء دكران ميمان في تحديد
منتميف لكطنيـ كمما كانكا أكثر حفاظان عمى ممتمكات أكطانيـ ككمما قؿ االنتماء ازدادت السمككيات 
ثارة النعرات الطائفية، كنشر األفكار اليدامة  ىدار الماؿ العاـ كا  السمبية مثؿ تخريب المرافؽ العامة كا 

 (.2010يء لمكطف )األميرم، التي تس

( االنتماء الكطني بأنو مجمكعة مف الممارسات كالسمككيات التي تعبر عف حب 2012كتعرؼ اآلغا )
الفرد لكطنو ككالئو لو، كتمسكو بيكيتو الفمسطينية، كالمشاركة في المناسبات الكطنية، كاالعتزاز بكطنو 

راث الكطني، كتقدير الشخصيات الكطنية كاألدبية، كبرمكزه الكطنية كما تتضمنو مف المحافظة عمى الت
كما كيعرؼ بأنو مشاركة الفرد في كاالستعداد لمتضحية مف أجؿ الكطف، كتشجيع المنتجات الكطنية، 

المناسبات الكطنية كاألعماؿ التطكعية كفي حؿ كعبلج المشكبلت التي تكاجو بمده، كأف ييتـ باألحداث 
كأف يحتـر القكانيف، كأف يحافظ عمى العادات كالتقاليد، كأف يشجع السياسية التي تدكر في كطنو، 

 (.2000المنتجات الكطنية، كأف يفرح كيسعد إلنجاز أم مشركع في كطنو )عسمية، 

( بأنو إحساس اإلنساف الفمسطيني بأنو جزء مف كطنو، يترجـ عمى شكؿ 2003كيعرفو عسفة )
في بنائو كتطكيره ستعداده لمدفاع عنو، كالمساىمة سمككيات فعمية كقكلية تدلؿ عمى حبو لكطنو كا

( االنتماء الكطني بأنو اتجاه ايجابي مدعـ بالحب 2000كيعرؼ خضر ) كالمحافظة عميو، كما
يستشعره الفرد تجاه كطنو مؤكدان كجكد ارتباط كانتساب نحك ىذا الكطف باعتباره عضكان فيو، كيشعر 

دراؾ بمشكبلتو بالفخر كالكالء كيعتز بيكيتو كتكحده م عو كيككف منشغبلن كميمكمان بقضاياه كعمى كعي كا 
كممتزمان بالمعايير كالقكانيف كالقيـ المكجبة التي تعمي مف شأنو كتنيض بو محافظان عمى مصالحو 
كثركاتو مراعيان الصالح العاـ كمشجعان كمسيمان في األعماؿ الجماعية كمتفاعبلن مع األغمبية كال يتخمى 

 ف اشتدت بو األزمات.عنو حتى كا  
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 أىداف تعزيز االنتماء الوطني:

إف تعزيز االنتماء الكطني يككف بتقكية شعكر اإلنساف الفرد باالنتماء لكطنو أكالن، كتقكية إيمانو بأىدافو 
كتكجييو تكجييان يجعمو يفخر بذلؾ الكطف كيخمص لو كيسيـ في تكفير أسباب السعاده في الحياة فيو، 

 لدفاع عنو عند الحاجة.كال يتردد في ا

( لعدة أىداؼ لتعزيز االنتماء الكطني كما جاءت في تكصيات المؤتمرات 2008يشير الشعركام )
 العربية المتعددة التي عقدت بيدؼ ىذا الغرض كيمكف تمخيصيا فيما يمي:

 تنمية شعكر المكاطف بكطنو، كتككيف عاطفة االنتماء ليذا الكطف. -1
 لمكاطنيف في الفرص المتكافئة، كالمساكاة االجتماعية كالسياسية.تنمية الشعكر بحؽ ا -2
 ليد كنظـ كقيـ الجماعة العربية.اتنمية الكعي االجتماعي كالشعكر بأىمية عادات كتق -3
تنمية الكعي االقتصادم كالشعكر بأىمية االقتصاد كالمنتجات الكطنية، كالمستقبؿ االقتصادم  -4
 .ألفضؿ لمكطف كالمكاطفا
 تبصير المكاطف باألخطار التي تيدد كطنو كتحصينو ضد التسمط الحزبي كالطائفي كاإلقميمي. -5
يثار الصالح المشترؾ، كتحمؿ أعباء اآلخريف كا   تربية السمكؾ الكطني عمى أساس التعاكف كالعمؿ -6

 العاـ كاحتراـ حقكؽ الغير كآرائيـ كعكاطفيـ.
 ف العربي مستيديان بمصالح األمة كمستقبميا.تربية الضمير العربي، الذم يكجو المكاط -7
  

( أف مف أىـ أىداؼ االنتماء الكطني تنمية حب اإلنساف لكطنو كاالستعداد 2012كترل اآلغا )
، كالمشاركة الفاعمة في النشاطات االجتماعية ولمتضحية مف أجمو، كاحتراـ قكانينو كتشريعات

طف كرجاالتو المخمصيف، كالحرص عمى الرقي بالكطف في كاالقتصادية كالسياسية فيو، كتقدير أبناء الك 
جميع المجاالت كشتى المياديف كغيرىا مف األىداؼ التي تسيـ في تعزيز انتماء اإلنساف لكطنو، كىذه 
 األىداؼ إذا ما تـ تحقيقيا كالكصكؿ إلييا فإنيا ستحقؽ الفائدة العظيمة لمكطف كأفراده عمى حد سكاء.
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 اء الوطني:وسائل تعزيز االنتم

 الكجداف في كيدخؿ ذلؾ يتجاكز ىك بؿ فحسب، كالتراب األرض يعني ال الكطف أف فيو شؾ ال مما
 بما الكطف إلى االنتماء ضركرة عمى بآخر أك بشكؿ جبمت اإلنسانية العاطفة أف حيث االنساني،
 .(2008الشعراكم، )كتطمعات  كقيـ أرض مف يحتضف

 ئؿ تعزيز االنتماء الكطني ما يأتي:( أف مف أىـ كسا2002كيرل ناصر )

التضحية مف أجؿ الكطف سكاء في السراء أك الضراء فيي ضريبة دـ يدفعيا كؿ فرد صادؽ في  -1
 انتمائو.

القياـ بالكاجب المطمكب عمى أتـ كأكمؿ كجو في جميع المجاالت، ليككف دليؿ كطنية صادقة  -2
 كانتماء قكم.

 خيرية ألف فائدتيا تعـ الكطف كالمكاطنيف.القياـ باألعماؿ التطكعية كال -3
 المحافظة عمى المغة األصمية كالتراث الثقافي كالمبس الشعبي. -4
 المحافظة عمى العادات كالتقاليد التي يرضى عنيا المجتمع. -5

كىناؾ العديد مف الكسائؿ األخرل التي تعزز االنتماء الكطني، حيث تعد الرمكز الكطنية مف الكسائؿ 
تعزز االنتماء الكطني فمكؿ كطف رمكز تميزه عف غيره، كيختص كينفرد بيا بحيث تصبح رمزان لو التي 

 كلمكاطنيو يتمسككف بيا كيعتزكف بكجكدىا كيحرصكف عمييا، كمف أىـ تمؾ الرمكز الكطنية:

 النشيد الوطني:

ثؿ العميا كعمى رأسيا النشيد الكطني ىك شعر مغنى يدخؿ القمب بسيكلة كيزرع فيو المبادلء كالقيـ كالم
حب الكطف كافتداؤه بالميج كاألركاح كبالغالي مف الدماء كاألىؿ كاألبناء كالتضحية في سبيؿ حريتو 

 ككرامتو كبناء مجده كعزتو.

 ( إلى أىداؼ النشيد الكطني اآلتية:1993يشير ناصر )  

 تقكية الكالء كاالنتماء لمكطف كاالعتزاز بو. -
فراد كالكطف بحيث تجعميـ يتسابقكف لتحقيؽ رغبات ىذا الكطف في بناء جسكر المحبة بيف األ -

 التقدـ كاالزدىار كالنماء.
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قيؽ الطمكحات زرع الشجاعة كالرجكلة كمعاني الخير كالصدؽ كاإلخبلص لمكطف كلؤلمة لتح -
 في الحرية كالكحدة.

 

 مفيوم الوالء:  1.3.3.1

كىر االلتزاـ كيدعـ اليكية الذاتية كيقكم الجماعية الكالء ىك الجانب الذاتي في مسألة االنتماء، كىك ج
كيشير إلى مدل االنتماء إلييا، كما أنو األساس  ة كيدعك إلى تأييد الفرد لجماعتوكيركز عمى المساير 

القكم الذم يدعـ اليكية إال أنو في نفس المحظة يعتبر الجماعة مسؤكلة عف االىتماـ بكؿ حاجات 
 (.2003تبادلة لمكالء بيدؼ الحماية الكمية )عسفة، أعضائيا مف االلتزامات الم

كيككف الكالء الطبيعي لمسمطة أك النظاـ أك الحاكـ كالكالء الكاقعي ىك كالء األجانب لمبمد الذم يعيشكف 
شعكر يتعمؽ بكجداف الفرد تجاه جماعة ما أك فكرة ما تأييدان ليا كطاعة "فيو كعمى ذلؾ فالكالء ىك 

خبلصان كتضحية في  (.52: 2006)أبكفكدة،  "سبيميا كا 

بدكف ة، كىذه المشاعر تتكلد لدل الفرد ( الكالء بأنو شعكر الفرد تجاه الجماع2012كتعرؼ شحاتو )
ضغكط، بؿ بناءن عمى رغبة الفرد بإحساسو تجاه ىذا الشخص، أك الجماعة، كيشتمؿ الكالء عمى 

ألف يككف الفرد جزء مف جماعة، كما ىك األفكار كالمشاعر تجاه المكلى لو، بحيث ال يكجد ضركرة 
األساس في االنتماء )العضكية(، أما في الكالء فالمشاعر ىي شرط الكالء، لذا فإف الكالء أشمؿ مف 
االنتماء كيدعمو كيثبت دعمو، ثـ إف الكالء يقكـ عمى االتصاؿ المباشر كالتفاعؿ، كيقـك عمى الشعكر 

كالء يقكـ عمى الكعي عند التككيف، كما الفرد، كما أف الكالفكر كىك تجاه ذك طبيعة كامنو داخؿ 
( الكالء بأنو الشعكر بالحب كالتأييد كاإلخبلص كالطاعة، كىك كجداف االنتماء 2000كتعرؼ خضر )

كيشير إلى مدل كجكده، كيدعـ اليكية الذاتية، كىك جكىر االلتزاـ بالنظـ كالقكانيف كالمعايير 
 نتساب إلييا، كالعمؿ عمى تطكرىا.جماعة التي يعتز الفرد بفخر االاالجتماعية، مف أجؿ حماية ال

بحب كطنو فمسطيف كالتمسؾ  لفمسطيني( الكالء لمكطف بأنو شعكر الطالب ا2012كتعرؼ اآلغا )
بترابو كبالقيـ الكطنية األصيمة، كالمحافظة عمى ثركات الكطف، كدعـ القضايا الكطنية كالمنتجات 

 حة الكطنية عمى المصمحة الشخصية.الكطنية، كتقديـ المصم
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فالكالء اتجاه نفسي اجتماعي ذك جانب انفعالي عاطفي كجانب سمككي يدفع الفرد لمقياـ بسمكؾ معيف 
نحك مصمحة ما تتعمؽ بانتمائو لمجماعة، ىذا باإلضافة إلى جانبو المعرفي الذم يتمثؿ في إدراؾ الفرد 

 الكالء.لممفاىيـ كالقيـ التي يستند إلييا شعكره ب

 

 مفيوم الحاجات النفسية:  1.3.3.1

مصدر التطكر البشرم، كما كتساعد عمى التحكـ في السمكؾ كتحدد مجرل التفكير  الحاجة تعتبر
حيث ، لؤلشياء الجكىرية لكجكده كتطكرهحالة الفرد الناجمة عف احتياجاتو  تمثؿ ، فييكاألحاسيس

أخذ عممية اشباع حاجات الفرد شكؿ نشاط ىادؼ، يؤدم اشباع الحاجة األكلى إلى حاجات جديدة كت
مبلئمة اجتماعيا في البيئة المحيطة اعتمادان عمى  اإلنساف عمى احداث تغيرات ايجابية حيث تعزز قدرة

أك غياب شيء ما ضركرم أك مفيد جدان  ادية كثقافية كركحية، كالحاجة نقصما يمتمكو مف ثركة م
( أف الحاجة ىي االفتقار إلى شيء ما كأنيا ضركرية إما 2003(، كيرل زىراف )2005)ابكاسعد، 

 الستقرار الحياة نفسيا كالحاجات البيكلكجية أك لمحياة بأسمكب أفضؿ كالحاجات النفسية.

في مضمكنيا مطمب أك رغبة أساسية لمفرد يريد أف يحققيا ليحافظ بذلؾ عمى بقاءه  الحاجة تعدك 
جتماعية، كالبشر يكافحكف باستمرار لتحقيؽ حاالت مف االتزاف كتفاعمو مع المجتمع كقيامو بأدكاره اال

كالثبات النسبي، كلمقياـ بيذه الميمة ال بد مف العمؿ عمى اشباع الحاجات لمكصكؿ إلى ىذا االتزاف 
 (.2001ألنو ضركرم لمحفاظ عمى البقاء الفسيكلكجي كالنفسي عمى حد سكاء )الخالدم، 

اإلنسانية التي تحتاج إلى إشباع في شكؿ ىرمي يبدأ بالحاجات الحاجات  Maslow كقد صنؼ ماسمك
الفسيكلكجية، ثـ حاجات األمف، ثـ حاجات االنتماء، ثـ تقدير الذات كتحقيؽ الذات كأخيران حاجات 
الفيـ كالمعرفة، كحدد حاجات الحب كاالنتماء في رغبة الفرد في االنتماء كاالرتباط باألفراد اآلخريف 

األمف لدل األفراد انب اآلخر كيتحقؽ ذلؾ بعد تحقؽ الحاجات الفسيكلكجية كحاجات كالقبكؿ مف الج
ماسمك حاجات الحب كاالنتماء ىي حاجات اجتماعية، كتنطكم عمى الرغبة  كيعتبر(، 1999)الحمك، 

 ، كالمجمكعات اليامة في حياة الفرد بخاصة،فية مع اآلخريف بعامةفي إنشاء عبلقات كجدانية كعاط
كيعتقد ماسمك أف مساىمة الفرد في الحياة االجتماعية محددة، أك مدفكعة بحاجاتو  مع األفراد،ككذلؾ 
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لمحب كاالنتماء، كالتكاد، كالتعاطؼ كأف حاالت العصياف، أك التمرد بخاصة عند الشباب قد تنجـ عف 
 (.2005عدـ إشباع ىذه الحاجات )نشكاتي، 

 

 النظريات النفسية واالنتماء  1.3.1

 نظريات الحاجات:  3.1.3.1

 نظرية ماسمو:

ىـر لمحاجات عند األفراد، ككانت قاعدة اليـر الحاجات  Abraham Maslow ماسمك براىاـا كضع 
التي سماىا الحاجات النمائية، كىذه الحاجات تكضح دكافع ساسية كفي قمتو الحاجات النفسية األ

اجة يؤدم إلى مرض أك اضطراب سكاء السمكؾ عند األفراد، كقد رآل ماسمك أف الحرماف مف الح
( كما كضعيا 1997أكانت بيكلكجية أـ نفسية، كفيما يمي ترتيب الحاجات التي أشار إلييا مياسا )

 ماسمك:

الحاجات البيكلكجية: كتشمؿ الماء، الطعاـ، الراحة، تجنب األلـ، الدؼء، إزالة الفضبلت مف  -
 تمامان. الجسـ، كىي الحاجات الكحيدة التي يمكف إشباعيا

الحاجة لؤلمف: كتشمؿ الحماية مف المخاطر الجسدية كاالجتماعية كتكفير المبلبس كالسكف  -
كاألماف كالطمأنينة مف الجريمة، كىي تدفع الناس إلى الحرص كالحذر كتثير فييـ الرغبة في 

 التممؾ.
كىذه  حاجات الحب كاالنتماء: كتشمؿ الحب كالقبكؿ بيف المجمكعات االجتماعية كداخميا، -

الحاجة تختمؼ مف فرد آلخر، حيث أف دافعية اإلنساف الذم لـ يجد سكل قدران ضئيبلن مف 
 الحب كاالنتماء تككف أقكل بكثير إلشباعيا مف فرد آخر يمتمؾ قدران مبلئمان مف الحب.

حاجات تقدير الذات: مثؿ االنجاز الباىر كالكفاءة كاالستحساف كاالعتراؼ كالحصكؿ عمى  -
 جتماعي كالرغبة في الشيرة كالسيادة كالحرية، كيؤدم إشباعيا إلى الثقة في النفس.المركز اال

تحقيؽ الذات كىي أعمى مراتب اإلشباع كالكصكؿ إلى تحقيؽ أقصى ما يمكف لمفرد تحقيقو  -
مكاناتو الكامنة كيؤدم تحقيؽ ىذه الحاجة بالفرد إلى شعكره بالتفرد كالتمتع  مف طاقاتو كا 

سمكؾ كاالىتماـ بالمشاكؿ خارج نفسو، كالتعاطؼ مع ظركؼ اآلخريف باالستقبلؿ في ال
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كرعايتيـ كالميؿ إلى كجية النظر الديمقراطية في التصرؼ كالحكـ عمى األمكر كاالفادة مف 
تجارب الحياة كالكعي بالمشاعر التي يحمميا، كقد أضاؼ فيما بعد حاجات الفيـ المعرفي 

 مالية )المكسيقى، الفف، الشعر(.)االستكشاؼ، كالقيـ(، كالتجارب الج
 

 نظرية بورتر في الحاجات:

الذم تأثر بمجتمع الرخاء األمريكي الذم كاف سائدان في تمؾ الحقبة، أف قمة مف  Porter يرل بكرتر
الناس تحرؾ سمككاتو الحاجات الفسيكلكجية باعتبار أف مثؿ ىذه الحاجات ال تشكؿ دافعان ألف إشباعيا 

أتى ترتيب بكرتر مشابيان لترتيب ماسمك مع فارؽ حذؼ الحاجات الفسيكلكجية حاصؿ كمضمكف لذا 
كاضافة "الحاجة إلى االستقبللية " التي تؤكد حاجة الفرد إلى الشعكر بتكافر فرص المشاركة في صنع 

، كبذلؾ أصبح ى مكقؼ العمؿ الخاص بوالقرارات التي تعنيو كأف تككف لديو صبلحية السيطرة عم
 ( عمى النحك اآلتي:1999تر" لمحاجات كما أشار الطكيؿ )تنظيـ "بكر 

الحاجة إلى األمف: مثؿ الدخؿ المادم المناسب، كالتأميف، كالتقاعد، التثبيت في الخدمة،  -
 العدالة كالتقييـ المكضكعي، ككجكد نقابات مينية أك جمعيات.

كصداقة، كالقبكؿ الحاجة إلى االنتساب: االنتساب إلى جماعة عمؿ رسمية أك غير رسمية،  -
 مف زمبلء النظاـ.

الحاجة إلى تقدير الذات: مثؿ المكانة، المركز، الترقيات، المكافآت، المقب، الشعكر باحتراـ  -
 الذات، الشعكر باحتراـ اآلخريف.

الحاجة إلى االستقبلؿ: مثؿ ضبط الفرد لمكقؼ عممو، كتأثيره في النظاـ كمشاركتو في  -
 كمنحو صبلحية استخداـ إمكانات النظاـ. القرارات الميمة التي تعنيو،

مكاناتو كالشعكر بالنجاح في  الحاجة إلى تحقيؽ - الذات: مثؿ عمؿ الفرد ضمف أقسى طاقاتو كا 
 العمؿ، كتحقيؽ أىداؼ يرل الفرد أنيا ميمة.
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 نظرية الكينونة واالنتماء والنماء في الحاجات: –نظرية الدرفر 

الكافي لنظرية ماسمك في تنظيـ الحاجات، قاـ الدرفر بطرح تصكر  في ضكء عدـ تكافر الدعـ الميداني
معدؿ لمتنظيـ اليرمي لمحاجات يشتمؿ عمى حاجات محكرية رئيسو ثبلث كقد لخصيا الطكيؿ 

 ( حسب اآلتي:1999)

 حاجات كينكنة. .1
 حاجات انتماء. .2
 حاجات نماء. .3
تطمبات كجكد الحاجات األساسية حاجات الكينكنة بتكافر مالمجمكعة األكلى مف الحاجات كىي  تيتـ

لمكائف الحي، التي أطمؽ عمييا ماسمك الحاجات البيكلكجية، كالحاجة إلى األمف، أما المجمكعة الثانية 
مف الحاجات فيي حاجات االنتماء التي تشتمؿ عمى  رغبة الفرد في كجكد اتصاؿ كعبلقات كطيدة 

ستمرار كالديمكمة، كىذا إذا ما أريد تحقيقيا كىذه بينو كبيف اآلخريف، عمى أف تتصؼ ىذه العبلقات باال
تتفؽ مع ما اعتبره ماسمك حاجات محبة كتقدير، كأما المجمكعة الثالثة مف الحاجات في تصنيؼ 
الدرفر فيي حاجات النماء كىي رغبة جكىرية في التطكر الذاتي كىي ما أسماىا ماسمك بحاجة تحقيؽ 

 الذات.
 

 النظرية الواقعية:

 في النظرية الكاقعية أف ىناؾ حاجتيف آساسيتيف لمفرد كىما: Glasser سرأشار جبل

 الحاجة إلى أف يحب كيحبو اآلخركف. -1

 الحاجة إلى أف يشعر أنو ذك قيمة عند نفسو كعند اآلخريف. -2

كما أشار أننا منذ الكالدة نمتمؾ أىدفان داخمية كالتي تظير مف خبلؿ الحاجات الخمس اآلتية التي 
 (:1996يا الشناكم )يكضح
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الحاجة لمبقاء بمعنى أف نبقى أحياء، الحاجة لمقكة بمعنى أف نككف أفضؿ كأقكل مف اآلخريف، الحاجة 
لمحرية بمعنى أف نبقى كحيديف عندما نريد ذلؾ، الحاجة لممرح بمعنى أف نشارؾ اآلخريف سركرىـ، 

 ى الناس ليستمعكا لنا كيحترمكنا.الحاجة إلى الحب كاالنتماء كىي األكثر أىمية ألننا نحتاج إل

 

 نظريات االنتماء:  1.1.3.1

تكجد العديد مف النظريات التي حاكلت أف تفسر مفيـك االنتماء كسنحاكؿ عرض بعض منيا، كمف 
 ذلؾ:

لمحاجات: ترل ىذه النظرية كجكد تنظيـ ىرمي لمحاجات كأنو كمما تـ إشباع  Maslowنظرية ماسمك 
نتقؿ الفرد إلى الحاجات الغير مشبعة، كمف ىذه الحاجات الحاجة إلى حاجة مف ىذه الحاجات ا

 (.2001االنتماء )الطكيؿ، 

نظرية المقارنة االجتماعية: ترل أف الفرد ىك دائمان بحاجة لآلخر كمصدر مف مصادر المعمكمات 
المجتمع ىك الحقيقية، كما أنو بحاجة إلى التممؾ كالسيطرة كىك بحاجة إلى التكجيو مف المجتمع فإف 

 اآلخر يرغب في تكجيو الفرد، كما أنو بحاجة لبلنتماء.

: ركزت عمى العبلقة بيف الفرد كالمجتمع كالحاجة إلى تحقيؽ الذات كالرضا Eriksonنظرية إيركسكف 
عف الجماعة كالشعكر باألماف كدافع الكالء لمكطف كال شؾ أف ىذه الصفات ضركرية كي يرتبط األفراد 

 ماء لو.بكطنيـ كاالنت

: ترل أف الكجكد اإلنساني يحكمو العديد مف الحاجات اإلنسانية مف بينيا الحاجة Frommنظرية فركـ 
إلى االنتماء، كأف بإمكاف اإلنساف أف يربط نفسو بالعديد مف اآلخريف برباط مف الحب كالعمؿ 

 كي يبرز كجكده.المشترؾ، كأف حاجة اإلنساف لبلنتماء تعمؿ عمى بذؿ المزيد مف الجيد كالقكة 

: يرل أدلر أف اإلنساف يعيش داخؿ سياؽ اجتماعي بدءان مف األـ في بداية حياتو Adlerنظرية أدلر 
 كمركران بالمجتمع كأنو يظؿ دائمان يسعى نحك التفكؽ.
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نظرية العبلقات اإلنسانية: ترل أف حاجات اإلنساف ليا تأثير عمى سمككو كمنيا الحاجة لشعكر الفرد 
 (.2000)إسماعيؿ،  باالنتماء

 

 :Counseling Programالبرنامج اإلرشادي   1.3.1

إف اإلرشاد النفسي ىك أحد فركع عمـ النفس التطبيقي كيقدـ خدماتو اإلرشادية في كؿ المياديف 
كالمؤسسات التي تعنى باإلنساف مثؿ: كحدات اإلرشاد النفسي، كالمدارس عمى اختبلؼ مراحميا 

شاد النفسي في الجامعات كالمصانع كالمستشفيات كمراكز الرعاية كغير ذلؾ مف الدراسية، كمراكز اإلر 
 (.2008المؤسسات )الخالدم كالعممي، 

كالبرنامج ىك الكسيمة األساسية لتحقيؽ أىداؼ الجماعة )نمك الفرد، نمك الجماعة، كتنمية المجتمع(، 
لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ كىك النمك، كىك  فالبرنامج اإلرشادم الجمعي ليس ىدفان في حد ذاتو كلكنو كسيمة

يختمؼ مف جماعة ألخرل، ألف كؿ جماعة ليا ىدؼ تريد أف تحققو ببرنامج مختمؼ عف غيرىا مف 
الجماعات، كما يختمؼ البرنامج مف نفس الجماعة الكاحدة مف كقت آلخر باختبلؼ األىداؼ، كتقـك 

لجماعة عمى الفرد، مف حيث إمكانية تغيير فمسفة اإلرشاد النفسي الجمعي عمى الدكر الفعاؿ لتأثير ا
سمككو كأفكاره كمكاقفو بجانب المساعدة في تسييؿ نمكه، كتتشكؿ الجماعة اإلرشادية في ضكء عدة 
متغيرات مثؿ حجـ المجمكعة كالسف كالذكاء كالجنس كنكع األعراض كالمشكبلت البيكلكجية ... الخ 

 (.2009)حساف، 

و برنامج مخطط كمنظـ يتضمف تقديـ خدمات إرشادية مباشرة كغير يعرؼ البرنامج اإلرشادم بأنك 
مباشرة لمتبلميذ مف خبلؿ أساليب كفنيات إرشادية متعددة، كذلؾ بيدؼ تنمية االنتماء لدل ىؤالء 

( يرل أف البرنامج اإلرشادم ىك مزيج مف 2005أما سعفاف )، (2012لتبلميذ )مظمكـ كعبدالعاؿ، ا
اإلرشادية المكجية لتحقيؽ ىذه األىداؼ كالتصميـ البحثي المبلئـ كمحتكل  األىداؼ العامة كالخاصة

 البرنامج كاإلجراءات التنظيمية كتنفيذ البرنامج كتقكيمو، كالتنسيؽ بيف كؿ منيـ.

 أساليب اإلرشاد المستخدمة في البرامج اإلرشادية:

 دية كىي:( إلى أساليب اإلرشاد المستخدمة في البرامج اإلرشا2008يشير قاسـ )
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اإلرشاد الجمعي: كىك اإلرشاد الذم يحقؽ كؿ الخدمات اإلرشادية أك أغمبيا ألكثر مف فرديف  .1
تتفؽ ميكليـ كحاجاتيـ اإلرشادية إلى حد ما كالتي يمكف تحقيقيا ليـ في مجمكعة مف صغيرة 

 أك كبيرة، أم في مكقؼ جماعي مستخدميف أسس كأساليب اإلرشاد الجمعي.
تعتبر طريقة اإلرشاد الفردم مف أشير الطرؽ في اإلرشاد النفسي كالتربكم اإلرشاد الفردم:  .2

كيعرؼ اإلرشاد الفردم بأنو " عممية إرشاد مسترشد كاحد كجيان لكجو في كؿ جمسة كتعتمد 
 فعاليتو أساسان عمى العبلقة اإلرشادية المينية بيف المرشد كالمسترشد".

المتمركز نحك المرشد كفي ىذه الطريقة يكشؼ اإلرشاد المباشر: كىك اإلرشاد المكجو أك  .3
المرشد عف االضطربات كالمشاكؿ المتعمقة بالمسترشد، فالمرشد ىك الذم يفسر البيانات 
كالمعمكمات كىك الذم ُيسدم النصائح كيقترح أساليب العبلج كيتحمؿ المسئكلية أكثر مف 

 المسترشد، كىك مف أكثر أساليب اإلرشاد استعماالن.
غير المباشر: ىك المتمركز حكؿ المسترشد كرائد ىذه الطريقة "ركجرز" كيعتمد النشاط اإلرشاد  .4

و كيؤكد ركجرز أف اإلنساف مفطكر عمى عمى المسترشد نفسو كذلؾ بسبب إدراكو لمسؤليت
 األسمكب يييء الظركؼ المبلئمة لكي يحقؽ نمك أفضؿ. الخير كىذا

يا االختصاصي في مجاؿ تصميـ كتنفيذ البرامج ( الفكائد التي يكتسب2008كقد أجمؿ العاسمي )
 اإلرشادية في اآلتي:

إف تخطيط البرامج اإلرشادية كالتدريبية يعد الدليؿ المكجو لكؿ مف المرشد كالمسترشد، كينبغي  .1
عمى الطرفيف أك أطراؼ أخرل )كالكالديف( أف يتفقا عمى الخطة اإلرشادية قبؿ تنفيذىا، ألف 

 ت التي تظير لدل كؿ مف المرشد أك المسترشد عند تنفيذ الخطة.ىناؾ العديد مف المشكبل
تعد الخطة اإلرشادية ميمة في التعرؼ إلى مدل ما تحقؽ مف األىداؼ المرحمية )األىداؼ  .2

 المتعمقة بالنتيجة(.
تعد الخطة مفيدة لممرشد كالمسترشد، كذلؾ في معرفة فاعميتيا كجدكاىا بعد االنتياء مف  .3

 لتغيير كاألثر الذم أحدثتو في المسترشد سمككيان كانفعاليان كنفسيان.تطبيقيا، كمعرفة ا
تساعد الخطة المسترشد عمى تحميؿ التدخبلت اإلرشادية كنقدىا حتى تتناسب مع تحقيؽ  .4

 أىدافو المرحمية عمى أفضؿ صكرة.
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تسيؿ الخطة اإلرشادية المعدة بإتقاف التي تكضح مشكبلت المسترشد كأساليب التدخؿ  .5
 دم الذم يقـك المرشد بتنفيذىا خبلؿ الجمسات اإلرشادية.اإلرشا

 

 اإلرشاد الجمعي:

تقكـ فمسفة اإلرشاد الجمعي عمى الدكر الفعاؿ لتأثير الجماعة عمى الفرد، مف حيث إمكانية تغيير 
سمككو كأفكاره كمكاقفو بجانب المساعدة في تسييؿ نمكه، كتتشكؿ المجمكعة اإلرشادية في ضكء عدة 

( 2001مثؿ حجـ المجمكعة كالسف كالذكاء كالجنس كنكع األعراض. كيمخص سعفاف ) متغيرات
 اإلرشاد النفسي الجمعي أىميا: األسس التي يقكـ عمييا

 أف ىناؾ تشابو بيف األفراد في سمات الشخصية كبعض المشكبلت كنكع الحاجات. .1
 ر فييا كيتأثر بيا.الشخص قد ال يدرؾ شيء بمفرده كلكنو في حاجة لجماعة يعيش معيا كيؤث .2
تكجد حاجات ال يمكف إشباعيا إال مف خبلؿ الجماعة مثؿ الحاجة لؤلمف كالتقدير االجتماعي  .3

 كالنجاح كالتقبؿ كاالنتماء.
كما يقكـ اإلرشاد الجمعي عمى إجراء اإلرشاد النفسي إلثنيف أك أكثر مف األفراد الذيف تتفؽ ميكليـ 

ي يمكف تحقيقيا ليـ في مجمكعة صغيرة أك كبيرة، أم في مكقؼ كحاجاتيـ اإلرشادية إلى حد ما، كالت
كتعتبر طريقة اإلرشاد  ،(2000جماعي، مستخدميف أسس كأساليب كفنيات اإلرشاد الجمعي )العزة، 

الجمعي مف األساليب الناجحة في عبلج الكثير مف المشكبلت السمككية، كاالضطرابات االنفعالية 
 .(2011)دبابش، 

شاد الجمعي بأنو "إرشاد عدد مف المسترشديف الذيف تتشابو مشكبلتيـ كاضطراباتيـ معان يعرؼ اإلر ك   
 (.321: 1998في جماعات صغيرة، كما يحدث في جماعة إرشادية أك فصؿ" )زىراف، 

( أف اإلرشاد الجمعي عممية تربكية إذ يمثؿ برنامجو مكقفان تربكيان، اليدؼ العاـ 1994كيرل الزعبي )
دة الفرد كالجماعة عمى تحقيؽ حاجات األفراد، كما أف اإلرشاد الجماعي ينطمؽ مف أف منو ىك مساع

المكقؼ الجماعي بعبلقاتو المتعددة التي تقكـ بيف األفراد يككف أقرب إلى الحياة الكاقعية، بالمقارنة مع 
كذلؾ  العبلقة اإلرشادية في اإلرشاد الفردم، إذ يفيد في دعـ الجانب النفسي لؤلعضاء كيفيد

األشخاص اإلنطكائييف، ككذلؾ اإلنبساطييف مف أجؿ تنظيـ حاالتيـ بشكؿ صحيح كسميـ، كييدؼ إلى 
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مساعدة كؿ عضك مف أعضاء الجماعة عمى حؿ مشكبلتو، كتحقيؽ التكافؽ النفسي، كالشخصي، 
 كاالجتماعي.

أف يبلحظ اآلخريف  في إرشاد المراىقيف، حيث يتيح لممراىؽ رشاد الجمعي مف األساليب الناجحةكاال
ممف ىـ في نفس سنو كيعجب بصراحتيـ في مناقشة مشاكميـ، كذلؾ أنيـ يماثمكنو في نفس المشكمة 
كطريقة حميـ ليا كتنفيذ ىذه الحمكؿ، كما ُيعجب بمساعدتيـ لو في حؿ مشكبلتو، كذلؾ يجد الفرد 

لو مناقشة مشكمتو بصراحة نفسو في جك مف اإلرشاد النفسي كالدعـ كالتشجيع المتبادؿ الذم يسيؿ 
 (.1991بحيث ينمي لديو الثقة في القياـ بالسمكؾ المطمكب كاتخاذ القرار كزيادة تقبؿ الذات )عبكد، 

( أف اإلرشاد الجمعي ناجح كفعاؿ مع مف ىـ في مرحمة المراىقة بما Halling, 1996) ىيمنغ كترل
 ع ميارات مف التعامؿ كىي:يحتكيو مف محاكر أساسية، كيقـك اإلرشاد الجمعي عمى أرب

 العبلقات الشخصية المتبادلة "البينشخصية". .1
 حؿ المشكبلت. .2
 التعامؿ المعرفي. .3
 ميارات التعامؿ مع الذات. .4

 
 أىداف اإلرشاد الجمعي:

 ( أىداؼ اإلرشاد الجمعي اآلتية:2002يمخص حكاشيف )

 ب عمى مشاعر الكحدة.مساعدة الطمبة في التغم .1
 تماعية.اكتساب الفرد ميارات اج .2
 تنمية القدرة في التعبير عف النفس. .3
 تنمية القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية. .4
 احتراـ اآلخريف كالذيف يخالفكنو الرأم. اكتساب الفرد قيمة .5
 تنمية تقدير الذات لممسترشد. .6
 تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت. .7
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عة مف األىداؼ تتمثؿ ( إلى أف اإلرشاد الجمعي يساعد الطمبة في تحقيؽ مجمك 2000كيشير العزة )
 بما يأتي:

 تعميـ كتحسيف الميارات االجتماعية مف خبلؿ النمذجة كالتدريب. .1
 يعرؼ الطالب بأف الطمبة اآلخريف لدييـ ىمـك مشابية ليمكمو. .2
 التزكد بتجربة تككف فييا المشاعر السمببية كاإليجابية مشاعر إنسانية كطبيعية. .3
 اكتشاؼ األفكار مع اآلخريف. .4
 سؤكلية كااللتزاـ.تحمؿ الم .5

 ( أىداؼ برنامج اإلرشاد الجمعي في ما يأتي:2008كيمخص قاسـ )

تعميـ الطمبة طريقة التفكير العممي الذم يساعدىـ عمى النظر بمكضكعية إلى مشكبلت  .1
 المجتمع.

 تنمية معارؼ الطمبة كمياراتيـ العقمية كمدركاتيـ الكمية. .2
 لعقمية  كاالجتماعية كالكجدانية كالركحية.إعداد الطمبة في جميع النكاحي الجسمية كا .3
 تنمية حس الطمبة بأىمية دكرىـ في المجتمع مف خبلؿ "الحقكؽ كالكاجبات". .4
 تنمية اإلحساس لدل الطمبة بأىمية التثقيؼ الذاتي. .5
اعداد الطمبة عقائديان ليزداد انتماءىـ لدينيـ كألسرىـ كلمدرستيـ كلكطنيـ كلمجتمعيـ العربي  .6

 كاالسبلمي.
 اعداد الطمبة لمكاجية التطكرات كالتغيرات المستمرة التي تطرأ عمى شتى جكانب المجتمع. .7
 ىمية المشاركة االجتماعية كالكجدانية.تنمية اإلحساس بأ .8

 

 النظريات النفسية التي أسيمت في بمورة وصياغة البرامج اإلرشادية:  4.3.1

 نظرية التحميل النفسي:

ف كي يعيشكا تكفير جك مناسب لمطمبة المسترشديلي المدرسة التحميمية عممية االرشاد الجماعي ف تيدؼ
، كاكتشاؼ مشاعر مف الماضي تؤثر في التصرفات الحالية كمعرفة أصكؿ عبلقات عائمية ايجابية

طمئناف لبلفصاح كاء الجماعية المميئة بالثقة كاإلاالضطراب النفسي كتكليد الدافع لتعديمو، كخمؽ األج
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ت عممية الكبت ليا، ككيؼ ماؽ النفس البشرية مف خبرات ماضية قد تككف مؤلمة فتمعف ما يجكؿ أع
كتعتبر المدرسة التحميمية أف أىداؼ لماضية في تفسير الخبرات الحالية، فادة مف الخبرات ايمكف اإل

االرشاد تتركز في زيادة االىتماـ االجتماعي كتغيير نمط الحياة كحؿ المشكبلت، كيعتبر فركيد أف 
عادة بناء الشخصية كحؿ الصراع، كمف األساليب االرشادية رشاد ربط الماضي بالحاضر كا  اؼ اإلأىد

رشاد (، كيركز اإل2002)الخكاجا،  المتبعة لدل الفركيدييف لعب األدكار كالكاجبات البيتية كالنصيحة
مجتمع مع ال ؿطكطة حياتيـ كمساعدتيـ عمى التفاعاألدلرم عمى مساعدة أفراد المجمكعة في فيـ مخ

 (.2002كاإلحساس بو )الميؿ، 

 نظرية الذات:

كتعرؼ باسـ العبلج المتمركز حكؿ الشخص، أك االرشاد غير المباشر الذم اقترحو ركجرز، كينظر 
استعماؿ إال أف بعض الضغكط قد تجعمو مضطربان، كيعتقد ركجرز أف  ر بطبعو،إلى اإلنساف أنو خي

غييرات جكىرية في سمكؾ الفرد كشخصيتو تتمثؿ بتغير قدرتو عمى رشاد غير المباشر يؤدم إلى تاإل
ر التي لـ يكف كاعيان ليا قبؿ تككيف الظكاىر، فيصبح الفرد أكثر فاعميو كأكثر مركنة كدراية باألمك 

يجابية في سمكؾ الفرد نحك تحقيؽ ذاتو نابعة مف نظرتيا إلى شاد، كىذه التغييرات الجكىرية اإلر اإل
تفائمية بكصفة أفضؿ المخمكقات، بالرغـ مف الظركؼ كالضغكط التي تفسد تكازنو اإلنساف نظرة 

 (.1998)الزيكد، 

أنو متى حدث عدـ االنسجاـ بيف الذات كالخبره فإف الفرد يصبح مستيدفان  Rogers كيرل ركجرز
ـ ىك كعدـ الطمأنينة النفسية، كأف عدـ االنسجا تدني مستكل االنتماء لممرض النفسي كينشأ لديو

، كعمى الفرد أف يعمؿ عمى إزالة عدـ كضعؼ االنتماء السبب في كؿ مشكبلت التكافؽ بيف البشر
 (.1996االنسجاـ كحؿ كافة المشكبلت )الشناكم، 

أف أسباب القمؽ كالتكتر لدل الطمبة تنشأ عف عدـ تتطابؽ الذات الكاقعية كالمثالية  تعتبر نظرية الذاتك 
رشاد بحسب نظرية الذات إلى تحقيؽ مما ييدد عممية االنتماء، كييدؼ اإلحدث كطريقة إدراؾ الفرد لم

صغاء، عكس المشاعر، أسمكب رشادية المتبعة مثؿ االنتباه، اإلىذا التطابؽ مف خبلؿ األساليب اال
رشاد الذم يقدـ فيو استبصار الفرد لذاتو مف خبلؿ اإل (، كمف أجؿ1998الكاجبات المنزلية )الزيكد، 

 (.2003مساعدة لؤلفراد كالجماعات في مكاقؼ االضطراب النفسي كالصراع )السفاسفة، المرشد ال
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 م االجتماعي:نظرية التعم

كفي نظريتو األكثر  ( المشار إليو في الداىرم،1977) Albert Bandura ألبرت باندكرا يعتبر
مميات المعرفية مثؿ عرشاد أف السمكؾ يتشكؿ بالمبلحظة لسمكؾ اآلخريف، حيث يرل أف الارتباطان باإل
دراؾ كالتذكر كالتخيؿ ليا القدرة عمى التأثير في اكتساب السمكؾ كما أف لئلنساف القدرة عمى االنتباه كاإل

 (.2005تكقع النتائج قبؿ كقكعيا )الداىرم، 

ـ ىذه بمسميات معخريف كتقميدىـ بشكؿ كبير، كتسمى عممية التيتأثر سمكؾ الفرد بمبلحظة سمكؾ اآل
كالتي تعرؼ بأنيا عممية مكجية  Modelingـ المتبادؿ، النمذجة منيا: التعمـ االجتماعي، التعم مختمفة

يضاح، كيكجد عدة عكامؿ تؤثر في فاعمية الفرد كيؼ يسمؾ، كذلؾ مف خبلؿ اإلتيدؼ إلى تعميـ 
استخداـ النمذجة مثؿ: خصائص النمكذج، خصائص المتعمـ، خصائص مرتبطة باإلجراءات 

 (.1996في النمذجة )الشناكم،  المستخدمة

كالنمذجة أنكاع منيا: النمذجة الحية حيث يقكـ النمكذج بتأدية السمككات المستيدفة بكجكد الشخص 
الذم يراد تعميمو تمؾ السمككات، كالنمذجة الرمزية أك المصكرة كالتي يقـك المسترشد بيا بمشاىدة سمكؾ 

لكتب، أك كسائؿ أخرل، كالنمذجة مف خبلؿ المشاركة النمكذج فقط مف خبلؿ األفبلـ أك القصص أك ا
حيث يقكـ المسترشد مف خبلؿ ىذا النمكذج بمراقبة نمكذج حي أكالن ثـ يقكـ بتأدية االستجابة بمساعدة 

 (.1999، كنمر كتشجيع المرشد، ثـ يؤدم االستجابة بمفرده )سماره

 النظرية السموكية:

، كتعتبر أف الفرد حيادم كيعزل Miller ، كميممرDollard ردكالد، ك Skinner كمف أصحابيا سكينر
ؿ المعززات كتحكميا سمككو إلى البيئو التي يتعمـ منيا كتعتبر أف الشخصية تكتسب تعمميا مف خبل

ـ كأف لمنمذجة دكران في تعمـ مظاىر الشخصية كتعكد أسباب القمؽ كاالضطرابات لدل الفرد قكانيف التعم
ئة كعدـ اكتساب االستجابة المبلئمة كعدـ تعزيز السمكؾ المرغكب، أك بسبب تعمـ عادات مف البي

 العمؿ عمى تعديمو.

كتقكـ أىداؼ االرشاد عمى تعمـ سمككات مرغكبة كالتخمص مف السمككات غير المرغكبة، كتقـك 
األساليب االرشادية عمى تقميؿ الحساسية كأساليب التعزيز كاالعتقاد كحؿ المشكبلت كضبط النفس 

 (.1996نمذجة كالتشكيؿ كالتركيز عمى الحاضر كغيرىا مف األساليب االرشادية )الشناكم، كال
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 النظرية المعرفية:

يعد اإلرشاد المعرفي مف االتجاىات المعاصرة في خدمة الفرد، كالذم يتعامؿ مع تنمية الكعي مف 
نساني طبقان لسمكؾ اإلكير لو دكران في تشكيؿ اخبلؿ معالجة القصكر المعرفي، عمى اعتبار أف التف

 لمنظرية المعرفية.

كيعرؼ اإلرشاد المعرفي بأنو أحد مداخؿ خدمة الفرد، كييتـ باستخداـ التفكير المنطقي إلرشاد 
 (.2003مشكبلت اإلنساف مف خبلؿ تصحيح معارفو كأفكاره كأساليبو في التفكير )عثماف، 

داتو غير منطقية كتكقعاتو كأفكاره السمبية ىي كما أف اإلرشاد المعرفي ييدؼ إلقناع المسترشد أف معتق
التي تحدث ردكد األفعاؿ الدالة عمى سكء التكيؼ، كييدؼ إلى تعديؿ إدراكات المسترشد المشكىة 

نفعالية لدل المسترشد )  & Glassكيحؿ محميا تفكير مبلئـ مف أجؿ إحداث تغيرات معرفية كسمككية كا 
Shea, 1998.) 

 :Behavioral Theoryة السموكية النظرية المعرفي  5.3.1

في الثبلثينات مف القرف العشريف الذم  Tolmanتعكد النظرية المعرفية السمككية إلى أعماؿ تكلماف 
 Kellyأقر كجكد المتغيرات المعرفية الدخيمة كالصكر العقمية في العممية التعميمية، كما أف أعماؿ كيمي 

المعرفية في سنكات الخمسينات مف القرف الماضي كالذم  في المجاؿ اإلكمينيكي اتفقت ككجية النظر
اعتمد في نظريتو البنائية عمى تفسيرات الفرد ألحداث الحياة كعمى أنماط السمكؾ التي تعكس تفسيرات 

عند  1979عاـ  Beckاألحداث، كأف العبلج المعرفي السمككي أخذ جذكره مف األعماؿ األكلية  لبيؾ 
 Beckفيرل بأف أعماؿ بيؾ  Wilsonلمعبلج النفسي، أما كلسكف  محاكلتو عمؿ نمكذج مختصر

 Banduraكباندكرا  Kellyىي امتداد كتطبيؽ عيادم ألعماؿ كيمي  Meichenbaumكـ ايكنباكم
كأسيمت النظرية التجريبية في عمـ نفس النمك في استخداـ التدخبلت المعرفية السمككية مع األطفاؿ 

ة الذاتية كالمعرفة االجتماعية كالذاكرة كالميارات المعرفية المتعددة خصكصان في مجاالت نمك السيطر 
كـ )السنباني، ايكنباكينسب اإلستخداـ األكؿ لمعبلج المعرفي السمككي مع األطفاؿ إلى أعماؿ دكنالد م

2005.) 

اف كيعتبر العبلج المعرفي السمككي أنو مزيج مف فنيات العبلج المعرفي كفنيات العبلج السمككي كىذ
المفيكماف ليسا مفيكميف منفصميف بؿ متداخميف فالتكجو السمككي ييتـ بتغير الظركؼ المحيطة 
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كالسمكؾ الظاىر، كالتكجو المعرفي يركز عمى المعارؼ كاألفكار دكف إىماؿ السمكؾ الظاىر، كيعتبر 
ابات النفسية، السمكؾ المعرفي أحد التيارات العبلجية الحديثة التي تيتـ باألساس المعرفي كاالضطر 

كييدؼ االتجاه المعرفي السمككي إلى إقناع المسترشد بأف أفكاره كمعتقداتو البلعقبلنية كحديثو السمبي 
مع ذاتو ىي التي تحدث ردكد الفعؿ غير التكيفية لديو كما ييدؼ إلى أف يحؿ محؿ تمؾ األفكار 

ي حديث أكثر ايجابية مع الذات كالمعتقدات أفكار كمعتقدات أكثر عقبلنية كيحؿ محؿ الحديث السمب
 (.2003)ابكزيد، 

( العبلج المعرفي السمككي بأنو منيج عبلجي يعتمد عمى الدمج بيف العبلج 2013كيعرؼ سييؿ )
المعرفي كالعبلج السمككي بفنياتيما المتعددة، كيركز عمى التعامؿ مع االضطرابات كالمشكبلت 

كانفعاليان، كسمككيان، كذلؾ مف خبلؿ التأثير في عمميات  المختمفة مف منظكر ثبلثي األبعاد: معرفيان،
 التفكير المشكىة لدل المسترشد كتعميمو طرقان أكثر مبلئمة لمتفكير المنطقي المقبكؿ لمصحة النفسية.

( مف أف العبلج المعرفي  Alanne & Kazedin( إلى رأم ألف ككازديف )2003كما كيشير ىندية )
ف خبللو تعديؿ العديد مف المشكبلت اإلكمينيكية، مثؿ القمؽ كاالكتئاب السمككي مدخؿ عبلجي يتـ م

كالعدكاف كغيرىا مف االضطرابات، كيستخدـ في تعديؿ سمكؾ كؿ األشخاص سكاء األطفاؿ أك 
المراىقيف أك الكبار، كفي أماكف مختمفة مف المنزؿ كالمدرسة كفي العمؿ، كيعمؿ العبلج المعرفي 

 ة ىي )التدخؿ المعرفي، لعب الدكر، التعزيز االيجابي(.السمككي بعدة طرؽ كاضح

مف أف العبلج المعرفي السمككي ىك محاكلة   Kendall( ما يراه كانداؿ 2000كيذكر المحارب )
لدمج فنيات العبلج السمككي الناجحة، مع الجكانب المعرفية لمفرد كذلؾ بيدؼ إحداث تغيير في 

كالسياؽ االجتماعي لمفرد، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات سمككو، كىك ييتـ بالجانب الكجداني، 
معرفية كسمككية كانفعالية كاجتماعية كبيئية إلحداث تغييران حقيقيان، ككفقان لمنظرية المعرفية السمككية 
كسابيـ التصرفات  يعمؿ االرشاد الجماعي عمى مساعدة الطمبة عمى القضاء عمى التصرفات الغريبة كا 

الجديدة كما يتـ تعميـ الطمبة بأنيـ مسؤكلكف عف اضطراباتيـ كمساعدتيـ عمى التخمص كالسمككات 
نما ىك مشكمة 1999منيا )كفافي،  (، كتقكـ النظرية السمككية عمى فكرة أف سمكؾ الفرد ليس عرضان كا 

 بحد ذاتو كأنو يجب التعامؿ معو كفيمو كتحميمو كقياسو كدراستو كأنو يمكف التحكـ فيو عف طريؽ
 (.2002التحكـ في المثيرات التي تحدثو كفي النتائج المترتبة عميو )ابكعيطة، 
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( أف اإلرشاد المعرفي السمككي ىك إرشاد قصير المدل، كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف 2011كيرل عمي )
 آثاره االيجابية تستمر لفترات طكيمة بعد انتياء اإلرشاد، كىك ما ال يتكافر في كثير مف أنكاع االرشاد
كالعبلجات األخرل، فيك يعتمد عمى تعميـ المسترشد الفنيات التي يمكف بيا تغيير سمككياتو كانفعاالتو 
السمبية، كىي خبرة يمكف االستفادة منيا عمى المدل البعيد، كمف أىـ مناىج اإلرشاد المعرفي السمككي 

العبلج المعرفي يعد  ( أف2013منيج "ألبرت إليس" لئلرشاد العقبلني االنفعالي. كيكضح سييؿ )
 منحى عبلجيان يؤكد عمى أىمية العمميات المعرفية في تحديد كتشكيؿ السمكؾ اإلنساني.

فالمعالجكف المعرفيكف يجمعكف عمى أف السمكؾ كاالنفعاؿ ىما إلى حد كبير نتاج تقكيـ المرء لبلحداث 
كالصكر المتخيمة لديو، كىذه العمميات  كلممكاقؼ كلمعالـ كلذاتو، كىذا التقكيـ يتأثر بمعتقداتو كافتراضاتو

المعرفية كفقان ليذا االتجاه تصبح ىي المستيدفة في العممية العبلجية، أما العبلج السمككي فينظر 
لعبلج االضطرابات النفسية كالتكيؼ النفسي مف زاكية قدرة الفرد عمى اكتساب العادات الفعالة الجيدة 

ف كالتصدم لممكاقؼ كالقدرة عمى اتخاذ القرارات المناسبة، كالتي تساعد عمى التعامؿ مع اآلخري
فاإلنساف مف كجية نظر العبلج السمككي يقـك بسمكؾ معيف، ككؿ أنكاع السمكؾ متعممة كيمكف تعديميا 

 (.2011كتغييرىا لؤلفضؿ )عمي، 

 األساليب والفنيات التي يتضمنيا العالج المعرفي السموكي

لنظريات المعرفية السمككية يستخدميا المرشد السمككي في مساعدة ىناؾ عدة أساليب تستند إلى ا
الطمبة في تعديؿ أك تغيير سمككو كالتي تيدؼ إلى تحقيؽ تغيرات في سمكؾ الفرد، لكي يجعؿ حياتو 

 كحياة المحيطيف بو أكثر ايجابية كفاعمية، تتمثؿ فيما يمي:

 .االتجاه العقالني االنفعالي: 3

عرؼ عمى كىك يعتمد عمى األسمكب المعرفي كيقضي بالت  Albert Ellisصاحبو ألبرت اليس
برازىا إلى مستكل الكعي كاالنتباه، كيبيف ماذا ينتج عف ىذه األفكار غير األفكار غير العقبلنية كا  

إلى الحادث أك الخبرة المثيرة  Aحيث ترمز  (A-B-C-D-E)المنطقية كالتي كضعيا في نظرية 
(Activating ك ،)B (Believesبينما ترمز )( تعبر عف نظاـ التفكير لدل الفرد )المعتقداتC  
(Consequence ،إلى النتيجة أك االضطراب االنفعالي )ك D(Dispute تعبر عف نقص ىذه )

 التغيير الذم يطرأ عمى اإلنفعاالت كالسمكؾ عند المعالجةإلى  E (Effect)االعتقادات، بينما ترمز 
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ب السمككي يعتمد عمى إعطاء المسترشد الكاجبات البيتية أك مياـ كاألسمك  ،(1996)الشناكم، 
يخاؼ أف يقكـ بيا لتككيف استجابات عقبلنية لتحؿ محؿ االستجابات غير العقبلنية كعف طريؽ 
التخيؿ حيث يتخيؿ المسترشد نفسو في مكاقؼ تسبب لو االنزعاج أك االنفعاؿ كمف ثـ االنفعاؿ إلى 

ب المرشد منو أف يحدث نفسو بعبارات تخفؼ كمية االنفعاؿ ككذلؾ مستكل أقؿ إنفعاؿ ثـ يطم
 (.2002يستخدـ أسمكب االسترخاء البدني )الخكاجا، 

كبذلؾ فإف العقبلنية تعرؼ عمى أنيا استخداـ المنطؽ في تحقيؽ األىداؼ القريبة كالبعيدة، كطريقة 
أف اإلنساف لديو القدره عمى التجنب االتجاه العقبلني االنفعالي ىي عبلج الغير معقكؿ بالمعقكؿ أم 

كاالضطراب االنفعالي أيضان، كالتخمص منو كمف الشعكر بالتعاسة بتعمـ التفكير العقمي المنطقي 
كحسب ىذه الطريقة ينحصر عمؿ المرشد عمى التخمص مف األفكار كاالتجاىات الغير معقكلة 

عقبلنية ىي خفض القمؽ كجعؿ األفكار البلكاستبداليا بأفكار كاتجاىات معقكلة، كأىداؼ االرشاد ىنا 
رشادية تحدم األفكار البلعقبلنية كلعب األدكار كالكاجبات الذاتية كعدـ عقبلنية كمف األساليب اإل

 (.1996االىتماـ بالماضي )الشناكم، 

 . الكف المتبادل:1

رتباط بيف المثير رشاد السمككي التي قدميا جكزيؼ كلبي، كيقصد بو إضعاؼ االىي طريقة العبلج كاإل
كاالستجابة عف طريؽ تعزيز تعمـ استجابة جديدة مناقضة الستجابة القمؽ، كالتي تعمؿ عمى تخفيؼ 

عدة  كضع كلبي ( أف2002ذكر ابكعيطة ) القمؽ كالتكتر كمف ثـ إعادة التكيؼ لدل المسترشد، كقد
 معايير تتعمؽ بأغراض المرض أك مشكمة المسترشد:

 د عمى التركيز كاالنتاج.زيادة قدرة المسترش-

 زيادة درجة تفاعؿ الفرد مع أفراد أسرتو، كالشعكر باألمف كالطمأنينة كاالنتماء. -

 تجنب المكاقؼ المثيرة لمقمؽ أك الصراع في حياتو اليكمية. -

كيرل كلبي المشار إليو في ابكعيطة أف اختفاء األعراض يصاحب اختفاء المثيرات المسببة لمقمؽ، 
االنفعالية، كأف البيئة االجتماعية ذات تأثير بالغ عمى شخصية المسترشد باإلضافة إلى كاإلثارة 

المستكل االقتصادم كاالجتماعي، كمعتقداتو كقيمو كمقدار تقبمو لمسمطة كمستكل تعميمو، كفي تحديد 
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كميكلو معيار االستجابة السكية، يجب أف يميز المسترشد بيف االستجابة التي ترضي دكافعو كرغباتو 
كتخفؼ مف حدة صراعاتو الداخمية كتؤدم إلى حمكؿ مؤقتو كبالتالي إلى سمكؾ مضطرب آخر 
كصعكبة التكيؼ مع الكاقع كبيف االستجابات السكية المختارة التي تساعد المسترشد عمى التكيؼ مع 

مككي الكؼ يعد أسمكب االرشاد كالعبلج السى تعمـ السمكؾ المقبكؿ اجتماعيان، ك الكاقع كتساعده عم
المتبادؿ عند كلبي مف أنجح األساليب اإلرشادية العبلجية في معالجة الحاالت التي ترجع معاناتيا 
الحالية إلى سكء أساليب التربية كالتي تظير بصكرة أنا ضعيفة تجعؿ صاحبيا فريسة الصراع النفسي 

كقد قدـ كلبي عدة ية، أمراض عصابية أك انحرافات سمككالشعكرم كالبلشعكرم كالتي تظير بصكرة 
أنكاع مف االستجابات المتناقضة أك المضادة الستجابة القمؽ منيا استجابات تقميؿ الحساسية 

 (.2002التدريجي، االسترخاء العضمي )ابكعيطة، 

 :Thought Stopping.وقف األفكار 1

إلييما في ـ كالمشار 1963ـ كطكره تيمكر عاـ  1928عاـ  Bainىك أسمكب معرفي سمككي اقترحو 
الشناكم، كطريقة لمتحكـ في األفكار، كيستخدـ أسمكب كقؼ األفكار لمساعدة المسترشد عمى ضبط 
األفكار كالتخيبلت غير المنطقية أك القاىرة لمذات عف طريؽ استبعاد أك منع ىذه األفكار السمبية أك 

مكب كقؼ األفكار بصفة عندما تراكد اإلنساف خكاطر كأفكار ال يستطيع السيطرة عمييا، كيفيد أس
خاصة مع المسترشد الذم عانى مف حادث قد حدث في الماضي كال يمكف تغيير ىذا الحادث أك مع 
مسترشد يفكر في حادث ليس مف المتكقع أف يحدث أك احتماؿ حدكثو ضئيؿ أك مع مسترشد ينخرط 

مثؿ الطالب الذم تطرأ  في تفكير متكرر غير كاقعي كسمبي أك في تخيبلت منتجة لمقمؽ كقاىرة لمذات
عمى خيالو فكرة أنو قد يرسب في السنة كيبقى في نفس الصؼ، كيرل كايزككي زرزني أف أسمكب 
كقؼ األفكار لو عدد مف المزايا: مف حيث أنو سيؿ التنفيذ كمفيكـ لممسترشد كذلؾ فإف المسترشد كثيران 

 (.1996ما يستخدمو كأسمكب لمتنظيـ الذاتي  )الشناكم، 

 عديل المعرفي لمسموك:.الت4

( رائد العبلج المعرفي  تعتبر نظرية التعديؿ المعرفي السمككي التي كضعيا )دكنالد ىربرت مايكنباـك
في  سمككيةكالنظرية ال معرفيةساليب النظرية الأالسمككي، مف النظريات التي جمعت بيف كؿ مف 

نماط التفكير لمساعدة العميؿ أفكار، ك سس كطكر ىذا العبلج لتغيير الصكر العقمية كاألأكقد  ،االرشاد
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ف السمككيات أكيعتمد عمى النظرية التي مؤداىا  ،في التغمب عمى مشكبلتو االنفعالية كالسمككية
لى إكييدؼ بالتالي  ،االنفعاالت تنشأ مف خبلؿ المعارؼ كالعمميات المعرفية التي يمكف تعمـ تغييرىاك 

ساليب المعرفية كالسمككية ابات ثـ استخداـ بعض األتحديد أم معارؼ لدل العميؿ تسبب االضطر 
كثر تكيفان، ثـ تعزيز ألخفض المعارؼ المختمة كاستبداليا بمعارؼ جديدة كطرؽ لمتفكير تجاه المشكمة 

كقد ركز مايكنباكـ في نظريتو عمى تكجيو  (،2010)محمد كآخركف،  كتدعيـ ىذه المعارؼ كالطرؽ
ف التدريب عمى تكجيو التعميمات لمذات مبني عمى أتي"، حيث ذكر التعميمات لمذات "أم الضبط الذا

فعاؿ التي يقكمكف بيا، فالسمكؾ نفسيـ تحدد األشياء التي يقكليا الناس ألف األأاالفتراض الذم مؤداه 
نشطة نشطة الشخصية المبنية عمى افتراضات متعددة، كتشمؿ ىذه األيتأثر بمظاىر متنكعة مف األ

نفعالية، المعارؼ، كالتفاعؿ الداخمي المتبادؿ بيف ابات البدنية، ردكد الفعؿ اإلعمى كؿ مف االستج
ف ىدؼ أكذكر  ،نشطة كاالفتراضاتحد ىذه األأك الحكار الذاتي الداخمي يعتبر أفالحديث  ،شخاصاأل

ىمية الكظيفية لبلنغماس في عبارات ذاتية مف نكع معيف تصاغ التقكيـ المعرفي الكظيفي ىك كصؼ األ
ك أك ردكد فعؿ بدنية، أك حالة انفعالية، أي نصكص ذات صيغة احتمالية يتبعيا سمكؾ فردم معيف ف

 (.Meichenbaum, 2001) عمميات انتباه معينة

نباكـ يجمع بيف مككنات سمككية كف التعديؿ المعرفي السمككي عند ماي( أ2000كيذكر عبدا )
كتدعيـ ذاتي، كمككنات معرفية مثؿ مخاطبة النفس،  كالنمذجة، كالمياـ المتدرجة، كتمرينات معينة،

كالحكار الداخمي )الذاتي(، حيث يرل أف التدريب عمى الحكار الذاتي يمكف أف يؤدم إلى تغيير 
 السمكؾ.

 ( أف ميكينباـك يقترح ثبلثة مراحؿ إلحداث التعديؿ المعرفي السمككي:Corey,1996كيذكر ككرم )

مراقبة سمككو )المبلحظة الذاتية( فيما يسمى بالحكار الداخمي الذم  األكلى: يتعمـ المسترشد كيفية
يتصؼ في بداية العبلج بالسمبية، كيساعده المرشد عمى زيادة الكعي باألفكار كالمشاعر كاألفعاؿ 
كالعبلقات مع اآلخريف، مما يميد لعممية إعادة بناء المفاىيـ )تعديؿ البنية المعرفية( بالتعاكف بيف 

 المسترشد.المرشد ك 

الثانية: يدرؾ العميؿ أف عميو تغيير الحكار الداخمي السمبي، كالبدء بحكار داخمي جديد ييدؼ لرؤل 
 جيدة لمسمكؾ، كيسيـ في زيادة االنتباه كالتقدير، كيؤدم إلى تغيير السمككيات المشكمة.
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لى مكاقؼ ارات المتعممة إكنقؿ ممارسة المي الثالثة: كىي تعمـ ميارات جديدة كتطكير األبنية المعرفية،
 الحياة الكاقعية.

 ومن األساليب الممكن إتباعيا أيضًا في اإلرشاد المعرفي السموكي:

  Problem – Solving  أسموب حل المشكالت  

لحؿ مشكبلتو  سمكب العممي المنطقي في التفكيركيتضمف ىذا األسمكب تدريب المسترشد عمى األ
ات عف المشكمة التي يتـ تحديدىا بالفعؿ، ثـ افتراض حمكؿ مؤقتة ليا، متضمنان جمع البيانات كالمعمكم

 كاالنتياء بانتياء الحمكؿ المتكقعة التي ثبتت صبلحيتيا لمعمؿ.

كأسمكب حؿ المشكمة ىك االستراتيجية أك مجمكعة الخطكات التي يتبعيا الفرد مف أجؿ الكصكؿ إلى 
التي تعترضو كتحكؿ دكف تحقيؽ أىدافو، كيتحدد حالة الرضا أك النجاح أك التغمب عمى العقبات 

بمستكل إدراؾ الفرد لكفاءتو الذاتية في حؿ المشكمة، كدرجة الثقة في الحؿ، كرد الفعؿ االنفعالي أثناء 
(، كبالتالي فإف التعامؿ االيجابي مع المشكبلت يعزز كيعمؽ االنتماء حيث إف 2004 الحؿ )حسف،

يجاد حؿ لكؿ تحديد المشكمة ككضع حمكؿ ليا ي ريح النفس كثيران، كما أف معرفة األسباب كفرزىا كا 
 (.2009سبب ككيفية التعامؿ معو يحؿ المشكبلت كيعزز االنتماء )حساف، 

 Self-Assertivenessأسموب قوة التدعيم وتوكيد الذات 

تخدمة في كلبي كسالتر كىك أحد الكسائؿ السمككية اإلجرائية المسد الذات مستمد مف إف أسمكب تككي
معالجة عدـ الثقة عند األفراد بأنفسيـ، كشعكرىـ بعدـ المياقة كالخجؿ كاالنسحاب مف المكاقؼ 
االجتماعية، كعدـ القدرة عمى تعبير الفرد عف مشاعره كأفكاره كاتجاىاتو أماـ اآلخريف، إف االستجابات 

عف طريؽ مشاىدة الفرد كتقميده  التككيدية كغير التككيدية كالعدكانية عند الفرد ىي استجابات متعممة
لنماذج يتصرفكف بتمؾ االستجابات كعف طريؽ التعزيز كالعقاب كاختيار مثؿ ىذه االستجابات بقصد 

 (.2005معيف )الداىرم، 
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 الدراسات السابقة  1.1

بعد عرض اإلطار النظرم لمدراسة، سكؼ يعرض الباحث بعض الدراسات السابقة التي تـ اإلطبلع  
كقد قسمت إلى محكريف: دراسات  كفقان لمتسمسؿ الزمني بدءان باألحدث فاألقدـ يتـ عرضياكس ،عمييا

 السمككية. -تناكلت االنتماء، كدراسات تناكلت البرامج المعرفية

 دراسات تناولت االنتماء  3.1.1

 أ.الدراسات العربية:

يا باالنتماء كالقبكؿ إلى التعرؼ عمى جكدة الحياة كعبلقت (2013راسة مصطفى كبكر )د ىدفت
االجتماعي لدل طمبة جامعة صبلح الديف، إستعاف الباحثاف بمنيجيف ىما: المنيج المقارف كالمنيج 
الكصفي ) طريقة المسح االجتماعي بالعينة(، كتككف مجتمع الدراسة مف طمبة جامعة صبلح الديف 

لبان كطالبة كلجميع المراحؿ ( طا19149بكمياتيا الصباحية كالمسائية، كبمغ حجـ مجتمع البحث )
ككانت أدكات البحث تتألؼ مف المقابمة غير  ( طالبان كطالبة،430الدراسية، كبمغ حجـ عينة البحث )

المقننة كثبلثة مقاييس ىما جكدة الحياة كاالنتماء االجتماعي مف اعداد الباحثاف كمقياس القبكؿ 
رت نتائج الدراسة كجكد عبلقة دالة بيف (. كأظي1994( ترجمة محمد ربيع )Millerاالجتماعي ؿ)

جكدة الحياة كاالنتماء االجتماعي، ككجكد عبلقة دالة بيف جكدة الحياة كالقبكؿ االجتماعي، كبيف 
%( 56كما أف االنتماء االجتماعي يتنبأ بجكدة الحياة بنسبة ) ماء االجتماعي كالقبكؿ االجتماعي،االنت

كأف المتغيرات  %(،61يتنبأف بجكدة الحياة بنسبة )غيراف معا %( كالمت5كالقبكؿ االجتماعي بنسبة )
المستقمة مجتمعة قادرة عمى التنبؤ بجكدة الحياة لدل أفراد عينة البحث، في حيف أسيمت متغيرات 

%( كمستكل المعيشة 8%( كالمرحمة الدراسية )10%( كالجنس بنسبة)51االنتماء االجتماعي بنسبة )
 حياة.%( منفردة في جكدة ال30)

( التعرؼ إلى مستكل االنتماء األسرم كالمدرسي لدل عينة مف طبلب 2013دراسة الثبيتي ) كسعت
المرحمة الثانكية مف مدينة جدة كقرية ليو بمحافظة الطائؼ، كما ىدفت التعرؼ عمى العبلقة بيف 

سرم كالمدرسي االنتماء األسرم كالمدرسي لدل عينة الدراسة، كالتعرؼ عمى الفركؽ في االنتماء األ
( طالب مف طبلب المرحمة الثانكية 300تبعان لبعض المتغيرات المستقمة، كتككنت عينة الدراسة مف )

تـ اختيارىـ بطريقة العينة القصدية، كتـ إستخداـ مقياس االنتماء األسرم كالمدرسي مف إعداد الباحث، 
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كتـ التأكد مف الخصائص  حيث تـ تقسيمو إلى جزئيف إشتمؿ كؿ جزء منيما عمى أربعة أبعاد
السيككمترية لو مف مؤشرات الصدؽ كالثبات عمى عينة إستطبلعية مف خارج عينة الدراسة األصمية. 
كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أبعاد االنتماء األسرم 

داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أبعاد كأبعاد االنتماء المدرسي، باالضافة إلى كجكد فركؽ ذات 
االنتماء األسرم لُبعد ) الحب كاأللفة، كالمشاركة المتبادلة، التفيـ كاالحتراـ( كفقا لمتغير المكقع 
الجغرافي كمستكل الدخؿ، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجة ُبعد االنتماء األسرم 

ميـ األب كتعميـ األـ، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف )التفيـ كاالحتراـ( كفقان لمتغير تع
 متكسطات درجات أبعاد االنتماء المدرسي كفقان لممتغيرات المستقمة لمدراسة.

حساس باليكية كعبلقتيا باالنتماء بيف لى التحقؽ مف العبلقة بيف اإلإ (2013)ىدفت دراسة الركبى 
مرحمة الثانكية، استخدمت الباحثة المنيج الكصفي أك طبلب المدارس الحككمية كالدكلية في ال

عداد الباحثة، تـ تطبيؽ إدكات المستخدمة مقياس لميكية كمقياس لبلنتماء مف االمبريقي، ككانت األ
كطالبة مف طمبة المرحمة الثانكية بالمدارس الحككمية كالمدارس الدكلية في  ( طالبان 200) عمى  الدراسة

حساس مقبكؿ لميكية في كؿ إف معظـ الطمبة يتمتعكا بألى إشارت النتائج أك  .يكبيةمحافظة القاىرة كالقم
حصائيا بيف طبلب المدراس الحككمية إرتباطية دالة إمف المدارس الحككمية كالدكلية، ككجكد عبلقة 

حساس باليكية كدرجاتيـ عمى مقياس االنتماء، ككجكد عبلقات كارتباطات مكجبة كدالة عمى مقياس اإل
حساس باليكية حصائيا بيف الدرجات التي حصؿ عمييا طبلب المدراس الدكلية عمى مقياس اإلإ

 بعاد مقياس االنتماء.أكالدرجات التي حصؿ عمييا نفس الطبلب في جميع 

( التعرؼ إلى درجة إستفادة طمبة المرحمة الثانكية مف برامج اإلذاعة 2012دراسة األغا ) كسعت
دراسي، ماء الكطني لدييـ تبعان لمتغيرات ) الجنس، السنة الدراسية، الفرع الالمدرسية في تدعيـ االنت

تبعت الباحثة المنيج الكصفي لئلجابة عف تساؤالت الدراسة، كتككف مجتمع المنطقة التعميمية(، حيث ا
( طالبان كطالبة 62083الدراسة مف جميع طمبة المرحمة الثانكية في محافظات غزة كالبالغ عددىـ )

ختيارىـ ( طالبان كطالبة حيث تـ ا448اسة )ـ، كقد بمغت عينة الدر 2012-2011اـ الدراسي لمع
بطريقة العينة العشكائية الطبقية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد إستبانة لمعرفة دكر 

كاشتممت  اإلذاعة المدرسية في تدعيـ االنتماء الكطني لدل طمبة المرحمة الثانكية بمحافظات غزة،
( فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت ىي: الكالء لمكطف، اليكية الفمسطينية، 44اإلستبانة عمى )
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اإلعتزاز بالكطف. كأظيرت نتائج الدراسة أف لئلذاعة المدرسية دكر ميـ في تدعيـ ك المشاركة، ك 
اؿ االعتزاز االنتماء الكطني حيث جاء مجاؿ اليكية الفمسطينية في المرتبة األكلى، كما جاء مج

بالكطف في المرتبة الثانية، بينما جاء مجاؿ الكالء لمكطف في المرتبة الثالثة، في حيف جاء مجاؿ 
المشاركة في المرتبة الرابعة كاألخيرة، كما أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 

يـ االنتماء الكطني لدل طمبة المرحمة تقديرات أفراد العينة لدرجة قياـ اإلذاعة المدرسية بدكرىا في تدع
الثانكية تعزل لمتغير الجنس )ذككر، إناث(، في حيف بينت الدراسة أف ىناؾ فركقان ذات داللة 
إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدرجة قياـ اإلذاعة المدرسية بدكرىا في تدعيـ االنتماء الكطني لدل 

ة الدراسية )األكؿ الثانكم، الثاني الثانكم( لصالح الصؼ األكؿ طمبة المرحمة الثانكية تعزل لمتغير السن
الثانكم، كما أكضحت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدرجة قياـ 
اإلذاعة المدرسية بدكرىا في تدعيـ االنتماء الكطني لدل طمبة المرحمة الثانكية تعزل لمتغير الفرع 

ع العممي، العمكـ االنسانية( لصالح فرع العمـك اإلنسانية، كقد أظيرت الدراسة أيضان كجكد الدراسي )الفر 
فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدرجة قياـ اإلذاعة المدرسية بدكرىا في تدعيـ 

كجكد فركؽ بيف  االنتماء الكطني لدل طمبة المرحمة الثانكية تعزل لمتغير المنطقة التعميمية حيث تبيف
منطقة شماؿ غزة كغرب غزة لصالح شماؿ غزة في درجة قياـ اإلذاعة المدرسية بدكرىا في تدعيـ 
االنتماء الكطني لدل طمبة المرحمة الثانكية تعزل لمتغير المنطقة التعميمية، كلـ يتضح كجكد فركؽ في 

 سطى، رفح(.المناطؽ التعميمية األخرل ) شرؽ غزة، خانيكنس، شرؽ خانيكنس، الك 

قياس االنتماء في ( ىدفت إلى معرفة الخصائص السيككمترية لم2012كفي دراسة أجرتيا شحاتو )
كما ىدفت إلى معرفة مستكيات االنتماء، كالعكامؿ المؤثرة في زيادتو، إستخدمت الباحثة  البيئة العربية،

كطالبة مف طبلب كمية  ( طالبان 362المنيج الكصفي االرتباطي، كبمغ عدد أفراد عينة الدراسة )
 201مف الذككر،  161التمريض بجامعة المنيا، ككمية العمكـ الطبية كالتطبيقية بجامعة الممؾ سعكد، )

( مف 141منيـ) ( عامان،2303( سنة. بمتكسط عمر )25 -19مف اإلناث( تراكحت أعمارىـ ما بيف )
اس االنتماء ترجمة كتعريب ـ تطبيؽ مقيت ( مف الطبلب المصرييف،221كدييف ك)الطبلب السع

الباحثة. كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف المقياس يتكفر فيو الخصائص السيككمترية، كبالتالي يمكف 
عينة  كأشارت النتائج إلى أف ىناؾ مستكيات مختمفة لبلنتماء لدل االعتماد عميو في البيئة العربية،
ي الترتيب األكؿ، يميو تقدير الذات كأخيران الخاصة بفاعمية الذات ف الدراسة، حيث جاءت الفقرات
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ت، التكاصؿ كالتي تنمي االنتماء لدل األفراد، كأف مف أكثر العكامؿ المؤثرة في االنتماء ىك فعالية الذا
كأظيرت أيضان عدـ كجكد فركؽ إحصائية دالة بيف الذككر كاإلناث في  يميو تقدير الذات، ثـ التكاصؿ،

إضافة لكجكد فركؽ بيف الطبلب  حد بأسرىـ مف يعمؿ بمينة التمريض،االنتماء، ككذلؾ مف ليـ أ
كىناؾ مظاىر تظير مشاعر االنتماء لدل  في االنتماء في إتجاه السعكدييف، المصرييف كالسعكدييف

 الطبلب تتضح في فعالية الذات، كتقدير الذات كالتكاصؿ. 

ر باالنتماء لدل األطفاؿ كالمراىقيف تطكر الشعك  ( التعرؼ إلى2011الربيعي كسعيد ) كىدفت دراسة
تماء كما ىدفت أيضان إلى التعرؼ عمى داللة الفركؽ في الشعكر باالن غيرم العمر كالجنس،تبعان لمت

( طالبان كطالبة مف طمبة المدارس 797358كتككف مجتمع الدراسة مف ) تبعان لمتغيرم العمر كالجنس،
(، 16-10بغداد بجانبييما الكرخ كالرصافة كبأعمار) اإلبتدائية كالمتكسطة كاإلعدادية في مدينة

لدل  مقياس الشعكر باالنتماء كما استخدـ الباحث ( طالبان كطالبة،660نة البحث مف )كتككنت عي
، كتككف مقياس الشعكر باالنتماء بصيغتو النيائية (2006 )الخضكر، األطفاؿ كالمراىقيف مف اعداد

كنات. كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد مسار تطكرم في ( فقرة مكزعة عمى ثمانية مك37مف )
 11الشعكر باالنتماء لدل األطفاؿ كالمراىقيف، كما كيظير الشعكر باالنتماء لدل األطفاؿ في عمر 

 سنة، كيعتبر الذككر أكثر شعكر باالنتماء مف أقرانيـ اإلناث.

كبيف التككيدية لدل  االنتماءد بعاأى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف إل (2010عبيد ) دراسة كسعت
تبع الباحث المنيج الكصفي، كتككنت عينة الدراسة مف اطبلب الجامعة في المجتمع المصرم، ك 

ككاف قكاـ  ،، اليندسة، التربية(لثانية كالثالثة مف كميات ) الطبطبلب الجامعة مف طبلب الفرقة ا
طالب كطالبة،  (59) ة(، ) كمية الطبطالب 132 ،طالب 82( طالب كطالبة ) 2014العينة الكمية )
طالب كطالبة(، كاستخدـ الباحث مقياس  (87)طالب كطالبة، كمية التربية  (68)كمية اليندسة 

كأشارت النتائج إلى كجكد عبلقة  .لمدراسة ككانا مف إعداد الباحث ان دكاتأالتككيدية كمقياس االنتماء 
ب الجامعة في المجتمع المصرم، عمى جميع أبعاد لدل شبا كاالنتماءمكجبة بيف درجات التككيدية 

بيف  االنتماءبلؼ مستكل تخإالمجتمع(، ككذلؾ ك الديف، ك سرة، التي أكردىا الباحث ) األ االنتماء
صالح مرتفعي التككيدية، كما أثبتت الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة لكمنخفضي التككيدية  مرتفعي

 لثبلث.لمتغير نكع الدراسة بيف طمبة الكميات ا
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( التي ىدفت التعرؼ عمى مستكل االنتماء االجتماعي لدل طمبة 2009كفي دراسة خضير كالطائي )
كمية التربية األساسية كما إستيدفت التعرؼ عمى عبلقة االنتماء االجتماعي لدل طمبة كمية التربية 

ىداؼ البحث إعتمد األساسية بالمتغيرات اآلتية )الجنس، التخصص، المرحمة الدراسية(، كتحقيقان أل
ير ج الخماسي لمتقديدر ( فقرة كىك معد كفؽ الت55يث تألؼ مف )( ح1996الباحثاف مقياس )التميمي، 

ستخدـ اإلختبار التائي لعينة كاحدة لمكشؼ عف االنتماء االجتماعي لدل إزاء كؿ فقرة مف فقراتو، كقد ا
قة االنتماء االجتماعي بمتغير الجنس لمكشؼ عف عبل بية األساسية كمعامؿ اإلرتباططمبة كمية التر 

رابع( أدكاتان إحصائية  -إنساني( كالسنة الدراسية )أكؿ -إناث( كالتخصص الدراسي )عممي -)ذككر
لحساب النتائج. كقد بينت النتائج أف طمبة كمية التربية اآلساسية لدييـ شعكران منخفضان باالنتماء 

ف أف العبلقة غير دالة إحصائيان بيف المتغيريف أما فيما االجتماعي كفيما يخص متغير الجنس فقد تبي
بيف المتغيريف كفيما يخص المرحمة  إحصائيان يخص التخصص العممي فإف العبلقة أيضان غير دالة 

مبة المرحمة الدراسية فقد تبيف أف ىناؾ عبلقة دالة بيف االنتماء االجتماعي كالمرحمة الدراسية كأف ط
  االنتماء االجتماعي أكثر مف طمبة المرحمة األكلى.ب الرابعة لدييـ شعكره 

( إلى معرفة أثر برنامج بالكسائط المتعددة عمى تعزيز قيـ االنتماء 2008كىدفت دراسة الشعراكم )
الكطني كالكعي البيئي لدل طبلب الصؼ التاسع في محافظات غزة، كقد استخدـ الباحث المنيج 

عددة فيما استخدـ المنيج التجريبي لمعرفة تأثير البرنامج عمى عينة البنائي لبناء برنامج بالكسائط المت
( طالبان تـ تقسيميا إلى مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة كأعد أداتيف: األداة األكلى 50مككنة مف )

( فقرة تغطي جميع القيـ كالكعي البيئي، كاألداة الثانية مقياس إتجاه 32إختبار تحصيمي مككف مف )
ماء الكطني. كتكصؿ الباحث إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات لقياس االنت

طمبة المجمكعة التجريبية كدرجات طمبة المجمكعة الضابطة في إختبار الكعي البيئي يعزل لمبرنامج 
ئي المقترح باإلضافة لكجكد أثر لبرنامج الكسائط المتعددة عمى تعزيز قيـ االنتماء الكطني كالكعي البي

 لدل طبلب الصؼ التاسع في محافظات غزة.

( التي ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر الصحافة كاإلذاعة المدرسية في تدعيـ 2003كفي دراسة البريدم )
( برنامج إذاعي 264ستخدمت الدراسة منيج المسح الشامؿ، حيث تـ تحميؿ )كطف، كقد ااالنتماء لم

خبلؿ الفصؿ  30/4/2002إلى  1/2/2002الفترة مف  كىي عدد البرامج اإلذاعية التي أذيعت خبلؿ
ناثان. كتكصمت نتائج  الدراسي الثاني مف أربع مدارس بمحافظة المنكفية بالريؼ كالحضر ذككران كا 
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الدراسة إلى أف اإلذاعة المدرسية تقكـ بدكر كبير في تدعيـ االنتماء لمكطف حيث بمغت نسبة 
%(، جاءت عمى رأسيا المضاميف الدينية فالعالمية 7904المضاميف التي تدعـ االنتماء لمكطف )

فالتاريخية فالسياسية فمضاميف أخرل كالفنية، كما تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة 
إحصائية بيف متكسط درجات التبلميذ المشاركيف في اإلذاعة المدرسية كغير المشاركيف فييا عمى 

 يضان الدكر الكبير الذم تقكـ بو اإلذاعة المدرسية.مقياس االنتماء لمكطف، كىذا ما يدعـ أ

( لمعرفة أىـ قضايا االنتماء الكطني كأساليب ترسيخو، كاتبع الباحث 2003كىدفت دراسة عسفة )
المنيج الكصفي التحميمي، كذلؾ بتحميؿ كتاب المغة العربية لمصؼ السادس األساسي، كاستخدـ 

عنقكدية  طبقو عمى عينة الكطني ستو، ككذؾ مقياس لبلنتماءالباحث بطاقة تحميؿ المحتكل كأداة لدرا
. كتكصمت نتائج مف مدارس الككالة كالحككمة مف طمبة الصؼ السادس األساسي (1080بمغت )

الدراسة إلى أف كتاب المغة العربية لمصؼ السادس قد تضمف جميع القيـ الكطنية التي كردت في 
لمجاالت أك األبعاد المندرجة تحت كؿ مجاؿ، كقد حصؿ بطاقة تحميؿ المحتكل سكاء عمى مستكل ا

مجاؿ حب الكطف عمى أعمى قيمة ثـ تبله قيمة الدفاع عف الكطف ثـ مجاؿ بناء الكطف ثـ تبلىا مجاؿ 
كما بينت الدراسة عدـ كجكد  نسب متكازنة مف الكاقع الفمسطيني،قيمة المحافظة عمى الكطف، كىي 

كما أثبتت  ج يستندكف إلييا عند تأليؼ الكتب،لدل مصممي المنياقكائـ بقضايا االنتماء الكطني 
النتماء الكطني )قبميان، النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط أداء التبلميذ عمى مقياس ا

كتكصمت الدراسة أيضان إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أداء  بعديان(،
ككجكد فركؽ ذات داللة  تعزل لمتغير الجنس )ذككر، إناث(، مقياس االنتماء الكطنيالتبلميذ عمى 

إحصائية بيف متكسط أداء التبلميذ عمى مقياس االنتماء الكطني تعزل لمجية المسؤكلة )ككالة، 
 حككمة( لصالح الككالة. 

ثبلثة )األسرم، ( إلى معرفة العبلقة بيف القيـ كاالنتماء بأبعاده ال2000دراسة عسمية ) كسعت
غزة. كاتبع الباحث المنيج الكصفي، كطبؽ مقياسان  -االجتماعي، الكطني( لدل طمبة جامعة األزىر

( مف الطمبة مف جامعة األزىر بغزة. 710عمى عينة عشكائية مككنة مف ) مف إعداده لبلنتماء الكطني
لية كاالجتماعية كالسياسية كتكصمت الدراسة إلى كجكد إرتباط بيف درجات الطمبة عمى القيـ الجما

ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االنتماء لؤلسرة  رل،كالدينية مف جية كاالنتماء مف جية أخ
لصالح اإلناث، ككجكد فركؽ بيف المستكل األكؿ كالمستكل الرابع في االنتماء الكطني لصالح المستكل 
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داللة إحصائية بيف الجنسيف في االنتماء  الرابع. كما أظيرت نتائج الدراسة أيضان كجكد فركؽ ذات
صالح لؤلسرة كالمجتمع كالكطف، كجاءت الفركؽ لصالح الذككر في االنتماء لممجتمع كالكطف، كل

 اإلناث في االنتماء لؤلسرة.

( إلى الكشؼ عف مستكل إكتساب بعض المفاىيـ التاريخية الفمسطينية، 2000قصيعو )كىدفت دراسة ا
كطني لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي بمحافظات غزة، كالتعرؼ عمى الفركؽ كمستكل االنتماء ال

بيف طبلب كطالبات الصؼ التاسع األساسي في مستكل إكتساب المفاىيـ التاريخية كمستكل االنتماء 
الكطني، إضافة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف مستكل إكتساب المفاىيـ المحددة، كمستكل االنتماء 

الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كاختار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العنقكدية مف  الكطني، كاتبع
( طالبان مف 1032مجتمع الدراسة كىـ طمبة الصؼ التاسع بمحافظات غزة، كبمغت عينة الدراسة )

طمبة الصؼ التاسع، كاستخدمت في الدراسة أداتاف مف إعداد الباحث، األكلى إختبار تحصيمي 
يـ التاريخية، كالثانية مقياس االنتماء الكطني لقياس مستكل االنتماء الكطني لدل الطمبة، لممفاى

كعبلقتو بمستكل إكتساب بعض المفاىيـ. كتكصؿ الباحث إلى النتائج التالية: كجد الباحث أف 
، %( مف أفراد العينة ذك انتماء منخفض22%( مف أفراد العينة ذك انتماء كطني مرتفع، كأف )2606)

 كأثبتت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في %( مف العينة ذك انتماء متكسط،5104كأف )
كما كشفت عف كجكد عبلقة قكية بيف مستكل إكتساب بعض  االنتماء الكطني لصالح الطالبات،

 المفاىيـ التاريخية الفمسطينية، كمستكل االنتماء الكطني لدييـ.

ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف االنتماء األسرم كمستكل  ( التي2000كفي دراسة السقا )
التحصيؿ الدراسي لطمبة المرحمة اإلعدادية لؤلميات العامبلت كغير العامبلت )دراسة كصفية مقارنة(، 

( طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ الثاني اإلعدادم مف مدارس حككمية 24كتككنت عينة الدراسة مف )
تصادم منخفض كمرتفع كقد استعمؿ الباحث مقياس االنتماء لؤلسرة المصرية ذات مستكل اجتماعي اق

كأدكات لمبحث. كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: كجكد عبلقة ارتباطية ايجابية دالة بيف مستكل 
ككجد فركقان دالة  األميات العامبلت كغير العامبلت، االنتماء كمستكل التحصيؿ الدراسي ألبناء

بيف مستكيات التحصيؿ الدراسي كمستكيات االنتماء األسرم لطمبة المرحمة اإلعدادية  إحصائيان 
 القادميف مف مستكيات اجتماعية كاقتصادية مرتفعة.
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 ب.الدراسات األجنبية:

إلى فحص فعالية تدخؿ قائـ عمى إشتراؾ التبلميذ في دراسة ىدفت ( ,Falls 2008فالس ) أجرل
ة إلى إتاحة بعض االستقبللية ليؤالء التبلميذ في ممارسة األنشطة مجتمع تعميمي صغير، باإلضاف

داخؿ ىذا المجتمع التعميمي في زيادة إحساس التبلميذ باالنتماء مف خبلؿ تحسيف االرتباط بيف 
( عامان، كيركز ىذا التدخؿ 14-10( تمميذان تتراكح أعمارىـ بيف )250التبلميذ، تككنت العينة مف )

التبلميذ باالنتماء مف خبلؿ القياـ بمقاببلت فردية لمكاجية اإلىتمامات الشخصية عمى تقكية إحساس 
كاألكاديمية لكؿ تمميذ كمحاضرات لتدعيـ اإلحساس باالنتماء كالعمؿ مع المعمـ كاألـ مف أجؿ تكجيو 
التبلميذ كالتعزيز المكجب عند مبلحظة حدكث تغيرات إيجابية، كاالشتراؾ في األنشطة الخارجية 

مساعدتيـ عمى إقامة العبلقات الشخصية مع اآلخريف. كتكصمت النتائج إلى فعالية التدخؿ المستخدـ ك 
في تنمية الثقة كالعبلقات القكية كاإلحساس باالنتماء كاالرتباط بيف التبلميذ، ككذلؾ زيادة إحساس 

ذا التدخؿ أدل إلى التبلميذ باىتماـ المعمميف بيـ،  كما أكضحت النتائج أف اشتراؾ المعمميف في ى
دراكيـ ألىمية االحساس باالنتماء لدل التبلميذ.  زيادة كعييـ بالتبلميذ كتفاعميـ معيـ، كا 

إلى إستخداـ األلعاب التعاكنية كأسمكب لمساعدة التبلميذ عمى  (,Kelly 2008كيممي ) كىدفت دراسة
ككنت عينة الدراسة مف الشعكر باالرتباط تجاه بعضيـ البعض كاالرتباط بمجتمعيـ المدرسي، ت

مجمكعة مف التبلميذ في فصؿ كاحد في إحدل المدارس االبتدائية العامة، حيث قاـ ىؤالء التبلميذ 
بممارسة العديد مف األلعاب التعاكنية مرة أك مرتيف كؿ أسبكع لمدة ستة أشير كتمثمت ىذه األلعاب في 

معان كي يصمكا إلى اليدؼ، كلعبة بناء ميارات لعبة الحيرة كىدفيا تنمية التعاكف، حيث يعمؿ التبلميذ 
التعاكف كالتكاصؿ، كلعبة تنمية التعاكف كالثقة لمتبلميذ الذيف ىـ في صراع، كلعبة تنمية االحتراـ تجاه 
البيئة، كلعبة جعؿ التبلميذ معان كمجمكعة مف أجؿ ىدؼ عاـ، كلعبة تنمية ميارات االستماع كاتباع 

ؼ كلعبة الشبح، حيث يتـ جعؿ نغمة المعب مخيفة، كذلؾ لتنمية الشعكر التعميمات كالتأثير المطي
باألمف كاالىتماـ تجاه بعضيـ البعض، كلعبة تشجيع االحتراـ كبناء تقدير الذات كالكثير مف األلعاب 
األخرل. أظيرت النتائج فعالية برنامج األلعاب التعاكنية المستخدـ في تنمية اإلحساس الشديد 

ل التبلميذ بعضيـ البعض، كما أشارت النتائج إلى أنو كي تصبح األلعاب التعاكنية أكثر باالرتباط لد
عب تنفيذه في معظـ فعالية فإنيا يجب أف تمارس ثبلث مرات عمى األقؿ أسبكعيان، األمر الذم يص

 .المدارس العامة



 

 56 

عدد مف  ( إلى تكضيح العبلقة بيف اشتراؾ التبلميذ في,Youngs 2008دراسة يكنجس ) كسعت
( تمميذان تتراكح 372األنشطة غير المنيجية، كاالحساس باالنتماء لممدرسة، كتككنت عينة الدراسة مف )

شترككا في مجمكعة مف األنشطة التنافسية غير المنيجية، كمف ىذه (عامان ا15-11أعمارىـ بيف )
الطبلب كالمجمة المدرسية العمـك كنادم المكسيقى كالكتاب السنكم كمجمس  األنشطة االشتراؾ في نادم

كنادم التصكير كنادم الكمبيكتر كاأللعاب المدرسية كنادم الدراما كنادم الرياضيات كالنادم الميني 
مثؿ )النادم الميكانيكي( كنادم المغات كنادم التاريخ كاأللعاب الرياضية مثؿ كرة السمة ككرة القدـ 

تبلميذ في األنشطة غير المنيجية عزز لدييـ كالتنس ككرة اليد. كأظيرت النتائج أف اشتراؾ ال
 االحساس الشديد باالنتماء كاالرتباط بالمدرسة.

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج قائـ عمى اإلشتراؾ في Strine, 2007كأجرل ستريف )
ل األنشطة المدرسية غير المنيجية، خاصة األنشطة الرياضية في تنمية اإلحساس باالنتماء لد

كتضمف  ( عامان،15 -10بيف ) ما أعمارىـ تراكح( تمميذان ت200تككنت العينة مف )التبلميذ، ك 
أقرانو في مكقؼ المعب. كلقد البرنامج أنشطة غير منيجية تعمؿ عمى زيادة التفاعؿ بيف التمميذ ك 

 النتائج فعالية البرنامج في تنمية االحساس باالنتماء لدل التبلميذ. أكظيرت

إلى الكشؼ عف مدل االختبلؼ بيف المراىقيف ممف لدييـ  (Chubbal , 1992) اسة شكبؿىدفت در ك 
( 236ممف ليس لدييـ نفس الشعكر باالنتماء، ككانت العينة قكاميا ) شعكر باالنتماء ألسرىـ، كأيضان 

 عمى شتممت أدكات الدراسةمراىقان مف الصؼ التاسع مف المدارس داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية، كا
إعداد  ككانت ىذه المقاييس مف مقياس االنتماء، مقياس الضبط الداخمي، مقياس تقدير الذات

أف ك يف تقديرىـ لذكاتيـ، بكتكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة بيف شعكر الطبلب باالنتماء ك  .حثيفاالب
الطبلب الذيف يشعركف باالنتماء ألسرىـ لدييـ مركز ضبط داخمي، كأف الطبلب الذيف يشعركف 
باالنتماء ىـ الذيف لدييـ شعكر باالنتماء لكؿ مف المدرسة كالمجتمع، كأيضان الطبلب الذيف يقضكف 

ييـ مشاعر كقتان أطكؿ مع أسرىـ يككف لدييـ مشاعر انتماء أقكل، كبالتالي يككف الطبلب الذيف لد
 انتماء أقكل ألسرىـ يككف لدييـ مقدرة عمى االشتراؾ في األنشطة المدرسية كاالجتماعية.
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 :السموكية –المعرفية  اإلرشادية دراسات تناولت البرامج  1.1.1

نتماء لدل عينة مف رشادم لتنمية االإعداد برنامج إلى إ (2012) ـ كعبدالعاؿمظمك ىدفت دراسة 
طار ستجبلء اإلالى إضافة البتدائية، كالتحقؽ مف جدكاه في تنمية االنتماء، باإلتبلميذ المرحمة ا

( تمميذان 24كتككنت عينة الدراسة مف ) ، كاستخدـ المنيج شبو التجريبي،نتماءالنظرم لمفيـك اال
بتدائية ببنيا، متكسط سامة نصار اإلأبمدرسة الشييد  بتدائيكتمميذه بالصفيف الخامس كالسادس اإل

(، كمف الحاصميف عمى درجات منخفضة عمى 0.439نحراؼ معيارم قدره )ا( سنو ب16-10مارىـ)عأ
خرل ( تمميذان كاأل12حداىما ذككر كقكاميا )إلى مجمكعتيف إطفاؿ، كقد تـ تقسيميـ نتماء لؤلمقياس اال

د الباحث، عداإطفاؿ مف نتماء لؤلدكات الدراسة عمى مقياس االأ( تمميذه، كاشتممت 12ناث كقكاميا )إ
رشادم في تنمية ككشفت نتائج الدراسة عف فعالية البرنامج اإل .عداد الباحثإرشادم مف كالبرنامج اإل

كما كشفت النتائج عف  ،كفي المتابعة نتماء لدل التبلميذ مف الجنسيف بعد تطبيؽ البرنامج مباشرة،اال
بعد تطبيؽ البرنامج، ككذلؾ بعد فترة نتماء ناث في اإلحصائيان بيف الذككر كاإلإعدـ كجكد فركؽ دالة 

 المتابعة.

( إلى التحقؽ مف مدل فاعمية برنامج إرشادم معرفي سمككي 2012دراسة عزب كأخركف ) كسعت
عتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج شبو  لتنمية تككيد الذات لدل عينة مف الشباب الجامعي، كا 

عيف شمس الذيف  مف طبلب كمية التربية بجامعة( طالبان 20التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )
( طبلب 10( سنة، كقد تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف كؿ مجمكعة )21 -18) تتراكح أعمارىـ بيف

نخفاض تككيد الذات، متجانسيف مف حيث المستكل االجتماعي كاستخدـ مقياس تككيد  كاالقتصادم كا 
ستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة مف اعداد الذات لطبلب الجامعة مف اعداد الباحث، كمقياس الم

(، كبرنامج إرشادم معرفي سمككي مف اعداد الباحث. كتكصمت نتائج الدراسة 2006) السيد عبدالعزيز
إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد المجمكعة التجريبية كالضابطة عمى مقياس تككيد الذات 

راد المجمكعة التجريبية مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج اإلرشادم قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج  لصالح أف
 المعرفي السمككي في تنمية تككيد الذات لدل طبلب الجامعة.

التحقؽ مف مدل فاعمية برنامج إرشادم لتنمية االنتماء  دراسة ىدفت إلى (2010األميرم ) أجرلك 
ي، كاشتمؿ مجتمع الدراسة عمى طمبة الكطني لدل طمبة الجامعة، كاستخدـ الباحث المنيج التجريب

جامعة تعز، كتككنت العينة مف طمبة أقساـ عمـ النفس )اإلرشاد النفسي، التربية الخاصة، رياض 
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( طالبان عمى 70( طالبان كطالبة، كحصؿ )156األطفاؿ( في كمية التربية بجامعة تعز كقد بمغ عددىـ )
رجة، كبناءن عمى ذلؾ قسـ الباحث المجمكعة إلى ( د150درجة أقؿ مف المتكسط الفرضي لئلستبانو )

( طالبان مجمكعة ضابطة، كاشتممت أدكات الدراسة عمى إستبانو 35( طالبان مجمكعة تجريبية، ك)35)
لقياس درجة االنتماء الكطني لدل طمبة الجامعة، كالبرنامج اإلرشادم إعداد الباحث. كأشارت النتائج 

لمستخدـ في الدراسة في رفع كتنمية مستكل االنتماء الكطني لدل طمبة إلى فاعمية البرنامج اإلرشادم ا
 كمية التربية بجامعة تعز )المجمكعة التجريبية(.

يـ قيمة االنتماء لدل ستخداـ طريقة العمؿ مع الجماعات لتدع( بدراسة ىدفت إلى ا2009اـ زايد )كق
المقيميف بجمعية الرعاية المتكاممة  ( طفبلن مف أطفاؿ الشكارع15كتككنت العينة مف ) طفؿ الشارع،

كتضمف البرنامج المستخدـ في  أسرىـ دكف عكدتيـ إلييا مرة أخرل،بكرمكز كالتي حالت ظركؼ 
طريقة العمؿ مع الجماعات عمى عدة فنيات تشمؿ المحاضرات كالندكات ككرش العمؿ كالتعزيز 

األطفاؿ في مشركعات الخدمة العامة  كالتدعيـ كالنصح كالتكجيو كفنية المشركع الجماعي حيث يشارؾ
ـ. كاألنشطة المختمفة داخؿ المؤسسة كمحاكلة دمج ىؤالء األطفاؿ بالمجتمع كتدعيـ قيمة االنتماء لديي

ستخداـ طريقة العمؿ مع الجماعات في تدعيـ قيمة االنتماء لدل أطفاؿ كقد أسفرت النتائج عف فعالية ا
 الشكارع بجمعية الرعاية المتكاممة.

( إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادم جمعي سمككي معرفي في تعزيز 2008ىدفت دراسة سبلمة )ك 
األمف النفسي كميارات التكيؼ النفسي لدل طمبة الجامعات الفمسطينية، كتـ تطبيؽ ىذه الدراسة في 

دم، كتككف جامعة النجاح الكطنية في فمسطيف، كاتبع الباحث المنيج شبو تجريبي مع قياسيف قبمي كبع
( طالبان كطالبة، 398البالغ عددىـ )س مجتمع الدراسة مف طمبة قسمي عمـ النفس كاساليب التدري

( طالبان كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة كتكزيعيـ عمى 60كتككنت عينة الدراسة مف )
دـ في ىذه الدراسة مجمكعتيف تجريبية كضابطة كبالتساكم مف حيث عدد الطمبة كالجنس، كاستخ

مقياس ماسمك لمشعكر باألمف النفسي كاستبانة ميارات التكيؼ النفسي مف اعداد الباحث، كبرنامج 
إرشادم جمعي سمككي معرفي مف اعداد الباحث. كأظيرت نتائج الدراسة كجكد أثر داؿ احصائيان 

دم، ككانت النسبة المئكية لمبرنامج اإلرشادم في الدرجة الكمية لؤلمف النفسي كلصالح القياس البع
%(، كما أنو يكجد أثر داؿ احصائيان لمبرنامج اإلرشادم في أبعاد ميارات التكيؼ 31.63لمتحسف )

النفسي كالدرجة الكمية لمتكيؼ النفسي كلصالح القياس البعدم ككانت النسبة المئكية لمتحسف في البعد 
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الجسمي، كالبعد الديني، كالدرجة الكمية لمتكيؼ المعرفي، كالبعد النفسي، كالبعد االجتماعي، كالبعد 
%(، 13.73%، 16.37%، 20.05%، 10.44%، 7.31%، 14.86النفسي عمى التكالي: )

كيكجد أثر داؿ احصائيان في األمف النفسي بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، حيث كانت الفركؽ 
ية في ميارات التكيؼ النفسي بيف لصالح اإلناث بشكؿ عاـ، كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائ

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة تعزل إلى الجنس في األبعاد: )المعرفي، النفسي، الديني( كالدرجات 
الجتماعي، الجسمي( الكمية لميارات التكيؼ النفسي، بينما كانت الفركؽ دالة احصائيان في البعديف: )ا

احصائية في ميارات التكيؼ النفسي في القياس البعدم كال تكجد فركؽ ذات داللة  كلصالح الذككر،
كأكصى الباحث باستخداـ البرنامج اإلرشادم المستخدـ في  إلى التفاعؿ بيف المجمكعة كالجنس،تعزل 

 الدراسة الحالية لتحسيف األمف النفسي كالتكيؼ النفسي لدل طمبة الجامعات الفمسطينية.

امج إرشادم معرفي سمككي لتنمية الميارات االجتماعية عداد برنإلى إ (2005شند ) ىدفت دراسةك 
 ،كالتعرؼ عمى مدل فعاليتو بغية إحراز تحسيف في تقدير الذات لدل عينة مف طالبات كمية التربية،
( طالبة مف طالبات الفرقة 20(كاستخدمت الدراسة المنيج شبة التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف 

، ممف تنخفض درجاتيف عمى مقياس الميارات االجتماعية كمقياس الثانية بكمية جامعة عيف شمس
( 19 – 5,17بيف ) فىر عماأتراكحت ك  اإلرشادمرغبة في االنتظاـ في البرنامج  كأبديفتقدير الذات، 

منيما مف عشر  ؿضابطة، كتتككف ك كاألخرلحداىما تجريبية إلى مجمكعتيف إسنة، تـ تقسيـ العينة 
التربية  كمية ( طالبة مف182الدراسة استخدمت الباحثة عينة مككنو مف ) دكاتأ كإلعداد ،اتطالب

دكات الدراسة ألغة عربية(، كاشتممت  -كاجتماع فمسفة  -جامعة عيف شمس تخصصات ) عمـ النفس
عمى مقياس الميارات االجتماعية، مقياس تقدير الذات، استمارة دراسة الحالة، كبرنامج اإلرشاد 

لى المبلحظة السمككية إ باإلضافةعداد الباحثة، إمف  ية الميارات االجتماعيةمتنالمعرفي السمككي ل
(. كأشارت نتائج 1995االقتصادم إعداد عبد العزيز الشخص )ك لمباحثة كمقياس المستكل االجتماعي 

لى فعالية اإلرشاد المعرفي السمككي في تطكير الميارات االجتماعية لدل عينة مف طالبات إالدراسة 
البرنامج شعكر الطالبات بالنجاح  كأتاحية التربية، كىك تطكير انعكس إلى مجاؿ تقدير الذات، كما كم

الذات كالثقة بالذات كالشعكر بالقدرة، كما  تقدير، كالشعكر بكاألسريةفي مجاؿ العبلقات االجتماعية 
ضا مف نتائج القياس التقارير الذاتية رضا الطالبات عما حققنو مف إنجاز، كىك ما تأكد أي كأظيرت

 التتبعي مف استمرار تأثير البرنامج.
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يـ برنامج سمككي معرفي في تطكير تنظ ( التي ىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية2004كفي دراسة تركي )
( تمميذان  كتمميذه 40ميارات الذات لدل الطبلب كعبلقة ذلؾ بالسمكؾ الصفي، شممت العينة عمى )

متساكيتيف إحداىما تجريبية تمقت تدريبان عمى البرنامج اإلرشادم  قسمكا عشكائيان عمى مجمكعتيف
كاألخرل ضابطة لـ تتمؽ أم تدريب. كقد أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان لصالح 
المجمكعة التجريبية في ميارات تنظيـ الذات، كما كجد فركؽ ذات داللة إحصائية )عند مستكل الداللة 

 مكؾ الصفي لصالح المجمكعة التجريبية.( في الس0005

كفاءة العبلج المعرفي السمككي ( Tatiana & Paul, 2007دراسة تاتيانا كمكنتجكمرم بكؿ ) قيمتك 
(CBT في تحسيف تقدير الذات لدل المراىقيف الذيف يعانكف مف االكتئاب. كتككنت عينة الدراسة )

ف متساكيتيف ضابطة كتجريبية، كتراكحت أعمارىـ ( مراىقان جرل تقسيميـ إلى مجمكعتي88الكمية مف )
( RSESسنة ، كاشتممت أدكات الدراسة عمى مقياس تقدير الذات لركزنبرج ) 18-13الزمنية ما بيف 

(. كأكضحت نتائج الدراسة عف فاعمية العبلج المعرفي السمككي CBT-Pكالبرنامج المعرفي السمككي )
لمكتئبيف في المجمكعة التجريبية بالمقارنة بالمجمكعة في تحسيف تقدير الذات لدل المراىقيف ا

الضابطة، كأف العبلج المعرفي السمككي قد يككف فعاالن في تحسيف تقدير الذات الشامؿ كاألكاديمي 
 عند مقارنة المجمكعة التجريبية بالمجمكعة الضابطة.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة  1.1.1

لمدراسات السابقة ذات العبلقة بفاعمية برنامج إرشادم معرفي سمككي في  في ضكء مراجعة الباحث
تعزيز االنتماء لدل طبلب الصؼ العاشر لـ يجد دراسات شممت ُجؿ المكاضيع في دراسة كاحدة بؿ 
كانت الدراسات تتناكؿ مرة اإلرشاد المعرفي السمككي كمرة ثانية تتناكؿ االنتماء بأبعاده المتعددة حيث 

 ا يأتي:تبيف م

تناكلت بعض الدراسات السابقة االنتماء مف جكانب كأبعاد متنكعة، كتناكليا لمستكل االنتماء  -
(، كأخرل ركزت عمى 2013األسرم كالمدرسي لدل طبلب المرحمة الثانكية كما جاء بدراسة الثبيتي )

سة اقصيعة (، كتناكلت درا2009مستكل االنتماء االجتماعي كما جاء بدراسة خضير كالطائي )
التعرؼ عمى تطكر الشعكر  (2011) دراسة الربيعي كسعيد ت( مستكل االنتماء الكطني، كركز 2000)

ختبلؼ بيف المراىقيف ممف لدييـ شعكر لمراىقيف، كأخرل ركزت عمى مدل االطفاؿ كالدل األباالنتماء 
أما  ،(Chubbal , 1992)باالنتماء األسرم كمف ليس لدييـ ىذا الشعكر كما جاء بدراسة شكبؿ 

فتناكلت االنتماء مف جكانب كأبعاد متعددة كىي األسرم كالمدرسي كاالجتماعي الدراسة الحالية 
 كالكطني.

رشادم المعرفي السمككي في تعزيز كتنمية عدد ابقة فاعمية البرنامج اإلتناكلت بعض الدراسات الس -
التكيؼ النفسي كما جاء بدراسة سبلمة  مف المتغيرات المختمفة منيا، تعزيز األمف النفسي كميارات

(، كما ركزت دراسة مظمـك 2004(، كتطكير تنظيـ ميارات الذات كما جاء بدراسة تركي )2008)
( عمى فاعمية برنامج إرشادم في تنمية االنتماء الكطني 2010( كدراسة األميرم )2012كعبدالعاؿ )

رنامج إرشادم معرفي سمككي في تعزيز االنتماء لدل الطمبة، كلكف الدراسة الحالية تناكلت فاعمية ب
 لدل طبلب الصؼ العاشر.

تشابيت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة التي استخدمت البرامج اإلرشادية كإحدل أدكات  -
(، كدراسة 2012(، كدراسة عزب كآخركف )2012الدراسة كذلؾ كما في دراسة مظمكـ كعبدالعاؿ )

دكات تنكعت في األ(. كلكنيا 2004(، كدراسة تركي )2008كدراسة سبلمة )(، 2010األميرم )
(، 2013دراسة مصطفى كبكر ) عداد الباحث مثؿستخدمة فمنيا ما كاف مقياسان مف إاألخرل الم

(، 2010(، كدراسة عبيد )2012(، كدراسة اآلغا )2013(، كدراسة الركبي )2013كدراسة الثبيتي )
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اتة راسة شح(، كمنيا ما كاف مقاييس مقننة كد2008كدراسة الشعركام )(، 2000كدراسة اقصيعة )
 عداد الباحث.اء مف إأما الدراسة الحالية فاستخدمت استبانة االنتم (،2000(، كدراسة السقا )2012)

أما مف حيث مجتمع الدراسة فقد كاف ىناؾ دراسات طبقت عمى مختمؼ المراحؿ التعميمية كدراسة  -
(، كدراسة فالس 2003(، كدراسة البريدم )2011، كدراسة الربيعي كسعيد )(,Kelly 2008)كيممي 

(2008 Falls,) كدراسة يكنجس ،(2008 Youngs,) كدراسة ستريف ،(Strine, 2007) كدراسات ،
(، كدراسة اآلغا 2013(، كدراسة الركبي )2013عمى طمبة المرحمة الثانكية كدراسة الثبيتي ) طبقت

(، كدراسة اقصيعة 2008طبقت عمى طمبة الصؼ التاسع كدراسة الشعراكم ) (، كدراسات2012)
. أما الدراسة الحالية فقد طبقت عمى طمبة الصؼ (Chubbal , 1992)(، كدراسة شكبؿ 2000)

 العاشر.

حيث الحظ  –حسب عمـ الباحث  –كقد تميزت الدراسة الحالية بأنيا األكلى مف نكعيا في فمسطيف  -
 نتماء عمى طبلبت سابقة تناكلت اإلرشاد المعرفي السمككي كفاعميتو في تعزيز االعدـ كجكد دراسا

رشادم المستند كل التحصيؿ باالضافة لمبرنامج اإلالصؼ العاشر، كما تميزت بقياسيا ألثر متغير مست
 عمى النظرية المعرفية السمككية كالتفاعؿ بينيما في تعزيز االنتماء عمى طمبة الصؼ العاشر.
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 :الفصل الثالث

_____________________________________________________ 

جراءاتو  الدراسة طريقة  :ياا 

 

دكات الدراسة كصدؽ أتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة كمجتمع الدراسة كعينة الدراسة ك ي
 جراءات الدراسة كمتغيرات الدراسة كتصميـ الدراسة كالمعالجات االحصائية.ا  دكات كثباتيا ك األ

 منيج الدراسة 3.1

 مرشادإمية برنامج عفا تحديد مدلالباحث المنيج شبو التجريبي في الدراسة الحالية بيدؼ  ـستخدا
 .في محافظة سمفيت طمبة الصؼ العاشرنتماء لدل سمككي في تعزيز اال –معرفي 

 مجتمع الدراسة 1.1

محافظة سمفيت،  مدارس في مف الذككر طبلب الصؼ العاشرتككف مجتمع الدراسة مف جميع 
كتـ طالبان، ( 738كالبالغ عددىـ ) لمفصؿ الدراسي الثاني (2015 -2014) الدراسي يف لمعاـكالمسجم

 .ديرية التربية كالتعميـالحصكؿ عمى ىذه البيانات مف م

 عينة الدراسة 1.1

كية كذلؾ بطريقة درسة ذككر كفر الديؾ الثانم طمبة الصؼ العاشر في ختياراإلجراء ىذه الدراسة تـ 
لى مجمكعتيف )مجمكعة إ، تـ تكزيعيـ طالب( 42فراد العينة )أ، حيث بمغ عدد ةالعينة القصدي

 :(1.3)جدكؿ رقـ ، ( طالب في كؿ مجمكعة21(، بكاقع )تجريبية، مجمكعة ضابطة
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 ة والضابطةيالمجموعتين التجريب توزيع عينة الدراسة عمى (:1.3)جدول 

 المجموعة العدد
 تجريبية 21
 ضابطة 21
 مكعالمج 42

  

 أدوات الدراسة 4.1

 ختبار فرضياتيا إستخدـ الباحث األدكات اآلتية:ؼ الدراسة كلئلجابة عف أسئمتيا كانسجامان مع أىداا

 عداد الباحث.إ ،نتماءاال أداة. 1

 .عداد الباحثإ ،رشادماإلبرنامج ال. 2

 االنتماء: .  أداة3

لتربكم كالدراسات السابقة المتصمة بالدراسة، كما قاـ الباحث بإعداد كتطكير األداة باإلستعانة باألدب ا
أتيح لو اإلطبلع عميو مف مقاييس مف قبيؿ مقياس االنتماء لؤلطفاؿ المستخدـ في دراسة )مظمـك 

(، كمقياس 2010(، كمقياس االنتماء الكطني المستخدـ في دراسة )األميرم، 2012كعبدالعاؿ، 
(، كمقياس االنتماء المستخدـ في 2009ضير كالطائي، االنتماء االجتماعي المستخدـ في دراسة )خ

 (.2009دراسة )الشناكم، 

كبناء عمى مراجعة األدب التربكم كالدراسات السابقة، كاالستناد عمى النظرية المعرفية السمككية، قاـ 
الفقرات ( فقرة، كىذه 59الباحث بتطكير اإلستبانة بما يتناسب مع البيئة الفمسطينية، كبمغ عدد الفقرات )

 اآلتية: األربعة مكزعة عمى أبعاد االنتماء

 (.49، 45، 41، 37، 33، 29، 25، 21، 17، 13، 9، 5، 1البعد األسرم: الفقرات )   -3
، 50، 46، 42، 38، 34، 30، 26، 22، 18، 14، 10، 6، 2البعد المدرسي: الفقرات )  -2

55.) 
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، 43، 39، 35، 31، 27 ،23، 19، 16، 15، 11، 7، 3البعد االجتماعي: الفقرات )  -3
47 ،51 ،53 ،56 ،58.) 

، 54، 52، 48، 44، 40، 36، 32، 28، 24، 20، 12، 8، 4البعد الكطني: الفقرات )  -4
57 ،59.) 

(، تـ عكس القراءات قبؿ إجراء التحميؿ 56، 38، 22أما بالنسبة لمفقرات السمبية كىي: )   -5
 .( يبيف األداة2ئي، كالممحؽ رقـ )اإلحصا

 

 يـ االستجابة عمى االستبانة بطريقة ليكرت السمـ الخماسي كذلؾ عمى النحك اآلتي:كتـ تصم 

 كثير جدان ليا خمس درجات

 كثير ليا أربع درجات

 متكسط ليا ثبلث درجات

 قميؿ ليا درجتاف

 قميؿ جدان ليا درجة كاحدة

 

 االنتماء: صدق أداة

أعد الباحث اإلستبانة في صكرتيا األكلية بعد اإلنتياء مف مراجعة األدب النظرم كالدراسات السابقة 
( محكمان ممف يحممكف شيادة الدكتكراة مف جامعة 17( فقرة تـ عرضيا عمى )59كتككنت مف )

جامعة القدس المفتكحة، كجميعيـ مف العامميف في كميات التربية، ك جامعة النجاح الكطنية، ك القدس، 
يـ فقرات االستبياف كتبياف مدل إنطباقيا (، كقد طمب منيـ تحك4كما ىك مكضح في ممحؽ رقـ )

مف مقترحاتيـ  حكؿ  لتحقيؽ اليدؼ الذم كضعت مف أجمو كمبلئمتيا ألفراد العينة، حيث استفاد
ألغراض الدراسة كمدل صدقيا، كمدل كضكح الفقرات كسبلمتيا لغكيان، كحكؿ شمكؿ  مبلئمة االستبانة

جؿ الحكـ عمى ت البلزمة لبعض الكممات، كذلؾ مف أالفقرات لمجانب المدركس، كعمى إضافة التعديبل
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مف أجمو، كقياـ المحكـ بإبداء رأيو حكؿ مناسبة أك عدـ  ت، كلقياس ما كضعصبلحية بنكد االستبانة
 مناسبة الفقرات.

بناء عمى مبلحظاتيـ كتعديبلتيـ المقترحو، كذلؾ باعتماد الفقرات التي أجمع عمييا  ت االستبانةعدل
( فقرة 59، كعميو أصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية مككنة مف )مف المحكميف%( فأعمى 80)

 ( يبيف األداة.2كالممحؽ رقـ )

 االنتماء: ثبات أداة

لمتحقؽ مف ثبات األداة قاـ الباحث باستخداـ طريقة االتساؽ الداخمي بحساب ثبات الدرجة الكمية 
المقياس لمرة كاحدة عمى عينة استطبلعية قكاميا لمعامؿ الثبات حسب معادلة كركنباخ ألفا كتطبيؽ 

( طالبان، مف مجتمع الدراسة كخارج عينة الدراسة، كقد بمغت درجة الثبات الكمية لؤلبعاد مجتمعة 20)
 ( كىذا يعني أف األداة تتمتع بدرجة ثبات عالية، كتفي بأغراض الدراسة.0.86)

 

 .البرنامج اإلرشادي:1

( كالذم قاـ بتنفيذه عمى طمبة الصؼ 1سمككي، الممحؽ ) –إرشادم معرفي  قاـ الباحث بإعداد برنامج
بمدرسة ذككر كفرالديؾ الثانكية، استند إلى النظرية المعرفية كالسمككية  –العاشر في محافظة سمفيت 

باإلضافة إلى تكظيؼ بعض اإلستراتيجيات كالفنيات كمفاىيـ االنتماء كأبعاده كالحاجات النفسية في 
برنامج، كىدؼ البرنامج إلى مساعدة الطمبة في تعزيز االنتماء لدييـ. كذلؾ استنادان إلى األدب ىذا ال

مثؿ دراسات: دراسة مظمكـ كعبدالعاؿ  ،النظرم كالدراسات المتصمة بمجمكعة مف البرامج اإلرشادية
مرحمة اإلبتدائية، ( كالتي تناكلت فعالية برنامج إرشادم لتنمية االنتماء لدل عينة مف تبلميذ ال2012)

سمككي معرفي في تعزيز األمف النفسي  –( حكؿ فاعمية برنامج إرشادم جمعي 2008كدراسة سبلمة )
( حكؿ فاعمية 2010كميارات التكيؼ النفسي لدل طمبة الجامعات الفمسطينية، كدراسة األميرم )
( التي 2005سة شند )برنامج إرشادم لتنمية مستكل االنتماء الكطني لدل طمبة جامعة تعز، كدرا

تناكلت فعالية برنامج إرشادم معرفي سمككي لتنمية الميارات اإلجتماعية في تحسيف تقدير الذات لدل 
 عينة مف طالبات كمية التربية.
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( مف حممة درجة الدكتكراة في 3عرض الباحث البرنامج اإلرشادم عمى خمسة محكميف، ممحؽ )
ة كالعامميف في مجاؿ اإلرشاد لمتأكد مف فاعمية كصدؽ البرنامج اإلرشاد النفسي كالتربكم، كذكم الخبر 

كسبلمة بنائو، كذلؾ في جامعة القدس، لمحكـ عمى مدل مبلئمة الجمسات، كقد قاـ الباحث بإدخاؿ  
كفقان لمبلحظات المحكميف، كاعتمد البرنامج اإلرشادم عمى بعض أساليب  تعديبلت عمى البرنامج

 كي كىي: السمك  –اإلرشاد المعرفي 

النمذجة، لعب الدكر، حؿ المشكبلت، تككيد الذات، الحديث االيجابي كالسمبي مع الذات، األنشطة، 
 التعزيز المكجب، التغذية الراجعة، الكاجب البيتي.

 إجراءات الدراسة 5.1

تالية ، فقد اتبعت الخطكات الكرتو النيائية، إضافة إلى األداةبعد إعداد كتطكير البرنامج اإلرشادم بص
 في إجراءات التطبيؽ:

تحديد مكاف تطبيؽ البرنامج، كالعمؿ عمى الحصكؿ عمى المكافقات الرسمية مف الجيات  -
 (.5المختصة في كزارة التربية كالتعميـ، ممحؽ )

إلى  2015 -3 -15قاـ الباحث بتحديد زمف بداية تطبيؽ البرنامج كنيايتو في الفصؿ الثاني  -
 .2015 -2014اسي مف العاـ الدر  2015 -4 -20

االنتماء لممرة األكلى عمى كؿ مف المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية  تـ تطبيؽ أداة -
كاستخدـ الباحث أدكات الدراسة بعد التأكد تأكد مف تكافؤ أفراد المجمكعتيف، )قياس قبمي( كال

 ث ببنائو كتطكيره.مف صدقيا كثباتيا، كىي أداة االنتماء، كالبرنامج اإلرشادم الذم قاـ الباح
إلى مجمكعتيف )مجمكعة تجريبية، مجمكعة ضابطة( يبمغ عدد كؿ منيا  أفراد الدراسةتكزيع  -

( طالبان مف طمبة الصؼ العاشر بمدرسة ذككر 42( طالبان، كبيذا يككف العدد اإلجمالي )21)
 كفر الديؾ الثانكية.

 ( دقيقة.60)بمغ عدد الجمسات اإلرشادية إحدل عشر جمسة، كمدة كؿ جمسة  -
 المجمكعة التجريبية تمقت البرنامج المعرفي السمككي مف خبلؿ إحدل عشر جمسة إرشادية. -
 المجمكعة الضابطة لـ تتمؽ أم تدريب عمى البرنامج اإلرشادم. -
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إشتممت كؿ جمسة عمى تقديـ المحتكل كاألىداؼ، كمف ثـ النشاطات كعرض لما تـ في  -
لمجزء المراد تعميمو لممشاركيف،  ـ تقديـ تمريف تكضيحية مع الطمبة، كقد تالجمسة مع مناقش

كمف ثـ تمى ذلؾ نقاشان جماعيان، كأخيران أعطى المشارككف كاجبان بيتيان ليككف بمثابة تطبيؽ 
كاقعي عممي لما تـ تعممو في الجمسة، كمع بداية كؿ جمسة كاف الباحث يناقش الكاجب البيتي 

 كتعزيز تقدميـ.مع الطمبة لتقديـ التغذية الراجعة 
 قاـ الباحث بتطبيؽ اإلختبار البعدم عمى كؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. -

 

 متغيرات الدراسة  6.1 

 المستقل: يرالمتغ

 .السمككي، كىك عبارة عف المعالجة –المعرفي  البرنامج االرشادم

 المتغير التابع:

 مستكل االنتماء.

 مستكل التحصيؿ.كسيط، المتغير ال

 المعالجة اإلحصائية 7.1

اختبار )ت( لمجمكعتيف مستقمتيف تمت المعالجة اإلحصائية باستخداـ اإلحصاء الكصفي باستعماؿ 
(Independent Groups t-test) د المجمكعتيف فراألتكافؤ في القياس القبمي بيف لمتأكد مف ا

لمتأكد مف االتساؽ  (Cronbach Alpha)لفا أكركنباخ  ، كاستعماؿ معامؿ الثباتالضابطة كالتجريبية
العينة  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدل أفرادك  األعداد استخراج ، كتـالداخمي لممقياس

تحميؿ التغاير الثبلثي كتـ فحص فرضيات الدراسة باستخداـ كاستجاباتيـ عمى المقياس، 
(ANCOVA). 
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 71 

 :الفصل الرابع

______________________________________________________ 

 :عرض نتائج الدراسة

   

 فاعميػػة ى تحديػػد مػػدلالتػػي ىػػدفت إلػػ ،لدراسػػةيتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ عرضػػان لمنتػػائج التػػي تكصػػمت إلييػػا ا
 يت،فػػي محافظػػة سػػمف طمبػػة الصػػؼ العاشػػرلػػدل االنتمػػاء برنػػامج إرشػػادم معرفػػي سػػمككي فػػي تعزيػػز 

 كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما. المجمكعةىذه الفاعمية تختمؼ باختبلؼ  تككذلؾ معرفة ما إذا كان

 (: 4.1المعيار اآلتي، جدكؿ رقـ )كتـ تحديد درجة االنتماء لدل الطبلب باعتماد 

 معيار التصحيح ألداة الدراسة (:4.3)جدول 

 المتوسط الحسابي الدرجة
 2.33أقؿ مف  منخفضة
 3.66 – 2.33 متكسطة
 3.66أكثر مف  عالية

 

 كما يمي: التابعة لمنتائج تبعان لممتغيرات لمفرضيات ثـ كفيما يأتي عرض

متكسػطات  بػيف (α 0.05 ≥)ت داللة احصائية عند مستكل الداللة ال تكجد فركؽ ذاالفرضية األكلى: 
فػػي القيػػاس البعػػدم بػػيف المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة تعػػزل إلػػى االنتمػػاء  درجػػات الطمبػػة عمػػى أداة

 .البرنامج االرشادم

بيف متكسطات  (α 0.05 ≥)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة  :الثانيةالفرضية 
تعزل لمتغير  درجات الطمبة عمى أداة االنتماء في القياس البعدم بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 .مستكل التحصيؿ
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( بيف متكسطات α ≤ 0005حصائية عند مستكل الداللة )إال تكجد فركؽ ذات داللة الفرضية الثالثة: 
عتيف التجريبية كالضابطة تعزل إلى البعدم بيف المجمك  نتماء في القياسعمى أداة اال طبلبدرجات ال

 المجمكعة كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما.

لبلنتمػاء  نحرافػات المعياريػةقاـ الباحث بحسػاب المتكسػطات الحسػابية كاإل فرضياتال ىذه كلئلجابة عف
 لدل الطمبة.

فػػي العينتػػيف  المتكسػػطات الحسػػابيةكلحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة، تػػـ اعتمػػاد  
كذلػػؾ بحسػػب  لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػي محافظػػة سػػمفيت االنتمػػاء أداةالضػػابطة كالتجريبيػػة عمػػى 

 :(4.2رقـ )كما في الجدكؿ  كذلؾ كمستكل التحصيؿ، المجمكعة
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في  الستجابات الطمبة(: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4.1جدول )
ومستوى التحصيل في  المجموعة، حسب عمى أداة االنتماء لدييمالضابطة والتجريبية  وعتينمجمال

 االختبارين القبمي والبعدي.
 األبعاد

 الدرجات البعدية الدرجات القبمية 

مستوى  المجموعة البعد األسري
 التحصيل

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  العدد المعياري

 الحسابي
االنحراف 

 اريالمعي
 العدد

المجمكعة 
 الضابطة

 5 32.0 2.43 5 32.0 2.40 70أقؿ مف 

 7 ..32 2.46 7 32.0 2.42 80-70مف

 9 3200 2.44 9 32.0 2.37 80أعمى مف 

 21 32.0 2.44 21 32.0 2.39 المجمكع

المجمكعة 
 التجريبية

 9 32.3 4.46 9 3200 2.32 70أقؿ مف 

 4 3203 4.56 4 1.61 2.65 80-70مف

 8 3200 4.51 8 1.23 2.84 80أعمى مف 

 21 3200 4.50 21 1.11 2.58 المجمكع

 المجمكع

 14 1.03 3.74 14 32.0 2.35 70أقؿ مف 

 11 1.11 3.22 11 3200 2.50 80-70مف

 17 1.12 3.41 17 32.0 2.59 80أعمى مف 

 42 1.08 3.47 42 32.3 2.49 المجمكع

 البعد المدرسي
المجمكعة 
 الضابطة

 5 3200 2.73 5 3200 2.73 70أقؿ مف 

 7 ..32 2.66 7 3200 2.65 80-70مف

 9 .320 2.72 9 3200 2.65 80أعمى مف 

 21 3200 2.70 21 3200 2.67 المجمكع

المجمكعة 
 التجريبية

 9 3200 4.28 9 3200 2.26 70أقؿ مف 

 4 3200 3.91 4 1.20 2.73 80-70مف

 8 3200 4.20 8 .320 2.71 80عمى مف أ

 21 3200 4.18 21 32.0 2.52 المجمكع

 المجمكع

 14 ..32 3.72 14 .320 2.43 70أقؿ مف 

 11 ..32 3.12 11 32.3 2.68 80-70مف

 17 32.0 3.42 17 ..32 2.68 80أعمى مف 

 42 32.0 3.44 42 ..32 2.60 المجمكع

 البعد االجتماعي
 المجمكعة
 الضابطة

 5 ..32 2.11 5 3200 2.08 70أقؿ مف 

 7 32.0 2.26 7 3200 2.22 80-70مف

 9 32.0 2.32 9 3200 2.27 80أعمى مف 

 المجمكع
 
 
 
 
 
 

2.21 32.0 21 2.25 32.. 21 
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 األبعاد
 الدرجات البعدية الدرجات القبمية 

مستوى  المجموعة البعد األسري
 التحصيل

المتوسط 
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد

 
المجمكعة 
 التجريبية

 9 ..32 4.48 9 3200 2.29 70أقؿ مف 

 4 3203 3.93 4 1.25 2.54 80-70مف

 8 .320 4.31 8 3200 2.67 80أعمى مف 

 21 .320 4.31 21 3200 2.48 المجمكع

 المجمكع

 14 1.21 3.63 14 32.0 2.21 70أقؿ مف 

 11 3203 2.87 11 .320 2.34 80-70مف

 17 1.09 3.26 17 ..32 2.46 80أعمى مف 

 42 1.10 3.28 42 ..32 2.34 المجمكع

 البعد الوطني
المجمكعة 
 الضابطة

 5 .320 2.97 5 0233 2.95 70أقؿ مف 

 7 32.0 2.79 7 3200 2.71 80-70مف

 9 3200 2.94 9 .320 2.93 80أعمى مف 

 21 ..32 2.90 21 ..32 2.86 المجمكع

المجمكعة 
 التجريبية

 9 3200 4.54 9 3200 2.35 70أقؿ مف 

 4 3200 4.37 4 1.33 2.60 80-70مف

 8 3203 4.47 8 1.28 2.87 80أعمى مف 

 21 3200 4.48 21 1.06 2.59 المجمكع

 المجمكع

 14 .320 3.98 14 32.0 2.56 70أقؿ مف 

 11 .320 3.36 11 3200 2.67 80-70مف

 17 3200 3.66 17 3200 2.90 80أعمى مف 

 42 3200 3.69 42 32.0 2.73 المجمكع

 الدرجة الكمية
المجمكعة  لالنتماء

 الضابطة

 5 3200 2.55 5 3200 2.53 70أقؿ مف 

 7 3200 2.54 7 32.0 2.49 80-70مف

 9 .320 2.60 9 ..32 2.55 80أعمى مف 

 21 3200 2.57 21 ..32 2.52 المجمكع

المجمكعة 
 التجريبية

 9 32.0 4.44 9 32.0 2.31 70أقؿ مف 

 4 .320 4.17 4 1.33 2.63 80-70مف

 8 3200 4.37 8 1.06 2.77 80أعمى مف 

 21 3200 4.36 21 3200 2.54 المجمكع

 المجمكع

 14 .320 3.77 14 .320 2.38 70أقؿ مف 

 11 3203 3.13 11 3200 2.54 80-70مف

 17 .320 3.43 17 3200 2.65 80أعمى مف 

 42 3200 3.46 42 32.0 2.53 المجمكع
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 السػتجاباتأف ىنػػاؾ فركقػػان ظاىريػة فػي المتكسطػػات الحسػابية  (4.2) رقػـ ؽيتضح مػف الجػػدكؿ السػػاب
 جاالت الدراسة كالدرجة الكمية.لمجمكعة كما حسب االنتماء عمى أداةالطمبة 

مطمبػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد لكلمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت الفػػػركؽ الظاىريػػػة فػػػي المتكسػػػطات الحسػػػابية  
انػت النتػائج كمػا (، ككANCOVA، تـ استخداـ اختبار تحميػؿ التغػاير الثبلثػي )(α 0.05 ≥)المستكل 

 :(4.3رقـ )في الجدكؿ 

عمى مقياس الطمبة  لمتوسطات( ANCOVAل التغاير الثالثي )نتائج اختبار تحمي (:4.1جدول )
 ومستوى التحصيل والتفاعل بينيا. المجموعةحسب  االنتماء

 األبعاد
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 1.24 االختبار القبمي البعد األسري
1 

1.24 17.80 32031 

 38.39 المجموعة
1 

38.39 552.68 32301 

 .323 مستوى التحصيل
2 

3230 3200 32..2 

مستوى التحصيل× ة المجموع  3230 
2 

3230 3203 32032 

 2.43 الخطأ
35 

3230     

 553.96 المجموع
42 

      

 1.83 االختبار القبمي البعد المدرسي
1 

1.83 10.79 32302 

 20.25 المجموعة
1 

20.25 119.74 32301 

 3200 مستوى التحصيل
2 

32.. 1.33 32.79 

مستوى التحصيل× ة المجموع  3200 
2 

320. 320. 32003 

 5.92 الخطأ
35 

3200     

 528.07 المجموع
42 

      

 1.73 االختبار القبمي البعد االجتماعي
1 

1.74 10.37 32303 

 35.24 المجموعة
1 

35.24 338.20 32301 

 .320 مستوى التحصيل
2 

320. 1.72 32004 

مستوى التحصيل×  المجموعة  3200 
2 

3200 3.70 32335 

 3.65 الخطأ
35 

3203     

 501.43 المجموع
42 

      

 5.23 االختبار القبمي البعد الوطني
1 

5.23 28.01 32301 

 25.95 المجموعة
1 

25.95 138.98 32301 
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 األبعاد
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 32.0 مستوى التحصيل
2 

320. 32.. 32026 

مستوى التحصيل×  المجموعة  3200 
2 

3230 3200 32009 

 6.54 الخطأ
35 

3200     

 609.75 المجموع
42 

      

 الدرجة الكمية
 لالنتماء

 32.0 االختبار القبمي
1 

32.0 8.83 32305 

 29.58 المجموعة
1 

29.58 315.08 32301 

 3200 مستوى التحصيل
2 

323. 32.0 32019 

مستوى التحصيل×  المجموعة  3200 
2 

3230 3200 32000 

 3.29 الخطأ
35 

3230     

 542.29 المجموع
42 

 
    

 (α 0.05 ≥) * دالة عند المستكل 

 نتائج الفرضيات 4.3

 كفيما يمي عرضان لنتائج الفرضيات، كتعرض كؿ فرضية كنتائجيا تباعان: 

 ى:الفرضية األولالنتائج المتعمقة ب 4.3.3

درجات الطمبـة متوسطات  بين (α 0.05 ≥)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
فــي القيــاس البعــدي بــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة تعــزى إلــى البرنــامج االنتمــاء  عمــى أداة
 .االرشادي

طمبػة المجمػكعتيف ( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات 4.3يتضح مف الجػػدكؿ رقـ )
 يتفػػي محافظػػة سػػمف طمبػػة الصػػؼ العاشػػرلػػدل االنتمػػاء  لمدرجػػة الكميػػة عمػػى أداةالضػػابطة كالتجريبيػػة 

(، كىػػػي أقػػػؿ مػػػف مسػػػتكل 0.001( كأف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية )315.08ىػػػي ) المجمكعػػػةبحسػػػب 
طمبػػة  درجػػاتمتكسػػطات ممػػا يػػدؿ أف ىنػػاؾ فركقػػان ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  ،(α 0.05 ≥) الداللػػة

)البرنػػػامج االرشػػػادم(، ككػػػذلؾ  طمبػػػة المجمكعػػػة التجريبيػػػة متكسػػػطاتالمجمكعػػػة الضػػػابطة مقارنػػػة مػػػع 
، األمر الذم يقكدنػا إلػى االسػتنتاج أف ىنػاؾ أثػران كبيػران ذا داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل لجميع المجاالت
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لمبرنػامج يعػزل  يتفظػة سػمففػي محا طمبػة الصػؼ العاشػرلػدل االنتمػاء ( فػي تعزيػز α 0.05 ≥)الداللة
 .االرشادم

كلمعرفة مصدر الفركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، تـ حساب المتكسطات الحسػابية المعدلػة 
 :(4.4رقـ )، كما في الجدكؿ تعزيز االنتماءكاألخطاء المعيارية البعدية لمتغير 

حسب تعزيز االنتماء البعدية ل (: المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية4.4جدول )
 .المجموعة

مجموعةال األبعاد  الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل 
 0.06 2.46 الضابطة البعد األسرم

 0.06 4.48 التجريبية

 0.09 2.68 الضابطة البعد المدرسي

 0.10 4.14 التجريبية

 0.07 2.25 الضابطة البعد االجتماعي

 0.08 4.22 التجريبية

 0.10 2.85 الضابطة البعد الكطني

 0.10 4.51 التجريبية

 الدرجة الكمية
 لبلنتماء

 0.07 2.56 الضابطة

 0.07 4.32 التجريبية

 
لممجمكعػػػة الضػػػابطة ىػػػك لمدرجػػػة الكميػػػة ( أف المتكسػػػط المعػػػدؿ 4.4مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ رقػػػـ ) تضػػػحي
(، ممػا يػدؿ عمػى أف الفػركؽ بػيف 4.32بمػغ  )( كىك أقؿ مف متكسط المجمكعة التجريبيػة الػذم 2.56)

 ، ككذلؾ لجميع المجاالت.المجمكعتيف كانت لصالح المجمكعة التجريبية
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 الفرضية الثانية:النتائج المتعمقة ب 4.3.1

بين متوسطات درجات الطمبـة  (α 0.05 ≥)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
تعـزى لمتغيـر مسـتوى  يـاس البعـدي بـين المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطةعمى أداة االنتماء فـي الق

 .التحصيل

أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عبلمات طمبة المجمكعتيف  (4.3) رقـ مف الجدكؿيتضح 
( كأف قيمػة 0.89ىػي )لمدرجػة الكميػة بحسػب مسػتكل التحصػيؿ  عمى أداة االنتمػاءالضابطة كالتجريبية 

. مما يشػػير إلػى عػدـ كجػكد (α 0.05 ≥)(، كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.419إلحصائية )الداللة ا
طمبػػة لػػدل االنتمػػاء برنػػامج إرشػػادم معرفػػي سػػمككي فػػي تعزيػػز فاعميػػة فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 

 ، ككذلؾ لجميع المجاالت.لمتغير مستكل التحصيؿيعزل  يتفي محافظة سمف الصؼ العاشر

 

 لفرضية الثالثة:المتعمقة با النتائج 4.3.1

( بين متوسطات درجات α ≤ 0005حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروق ذات داللة 
البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى إلى  نتماء في القياسعمى أداة اال  طالبال

 المجموعة ومستوى التحصيل والتفاعل بينيما.

الحسػػػػابية لػػػػدل  اتمتكسػػػػطالأف قيمػػػػة )ؼ( المحسػػػػكبة لمفػػػػرؽ بػػػػيف  (4.3) رقػػػػـ يتضػػػػح  مػػػػف الجػػػػدكؿ
فػػػي  طمبػػػة الصػػػؼ العاشػػػرلػػػدل االنتمػػػاء  عمػػػى أداةطمبػػػة المجمػػػكعتيف الضػػػابطة كالتجريبيػػػة  اسػػػتجابات

( كأف قيمػػػة الداللػػػة 0.91كمسػػػتكل التحصػػػيؿ ىػػػي ) المجمكعػػػةبحسػػػب التفاعػػػؿ بػػػيف  يتمحافظػػػة سػػػمف
. ممػا يشػػير إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ (α 0.05 ≥)تكل الداللػة (، كىي أكبر مف مسػ0.410اإلحصائية )

طمبػػة الصػػؼ لػدل االنتمػػاء برنػػامج إرشػادم معرفػػي سػػمككي فػي تعزيػػز فاعميػػة ذات داللػة إحصػػائية فػي 
 ككذلؾ لجميع المجاالت. ،كمستكل التحصيؿ المجمكعةيعزل لمتفاعؿ بيف  يتفي محافظة سمف العاشر
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 ممخص نتائج الدراسة 4.1

كد فركؽ دالة إحصائيان في مدل فاعمية برنامج إرشػادم معرفػي سػمككي فػي تعزيػز االنتمػاء لػدل . كج1
 طمبة الصؼ العاشر في محافظة سمفيت تعزل لمبرنامج اإلرشادم كلصالح المجمكعة التجريبية.

. عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مدل فاعمية برنػامج إرشػادم معرفػي سػمككي فػي تعزيػز االنتمػاء 2
 لدل طمبة الصؼ العاشر في محافظة سمفيت تعزل لمتغير مستكل التحصيؿ.

. عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مدل فاعمية برنامج إرشادم معرفي سمككي في تعزيز االنتماء 3
 كمستكل التحصيؿ. ت تعزل لمتفاعؿ بيف المجمكعةلدل طمبة الصؼ العاشر في محافظة سمفي
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 الفصل الخامس

 
 لنتائج والتوصياتمناقشة ا

 
 

 مناقشة النتائج  3.5
 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى 3.3.5
 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية 1.3.5
 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة 1.3.5
 توصيات الدراسة  1.5
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 :الفصل الخامس

_____________________________________________________ 

 :مناقشة النتائج والتوصيات

   

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كالتعميؽ عمييا كربطيا بنتائج   
الدراسات السابقة التي تطرقت إلييا الدراسة ككذلؾ الخركج بالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث مف 

 راسة.خبلؿ نتائج الد

 

 مناقشة النتائج  3.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى:  3.3.5

( بين متوسطات درجات α ≤ 0005حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروق ذات داللة 
لى إن التجريبية والضابطة تعزى ينتماء في القياس البعدي بين المجموعتعمى أداة اال  الطالب

 .رشاديالبرنامج اإل 

مف خبلؿ عرض النتائج المتعمقة بالفرضية األكلى، كبعد دراسة ىذه الفركؽ في درجات المجمكعة 
كجكد فركؽ ذات داللة  ارت النتائج إلىالتجريبية قبؿ كبعد حضكر جمسات البرنامج اإلرشادم، أش

أفراد المجمكعة إحصائية في أبعاد االنتماء كالدرجة الكمية لبلنتماء بيف القياسيف القبمي كالبعدم لدل 
التجريبية )البرنامج اإلرشادم( كلصالح القياس البعدم، كىذا التحسف يظير عمى أفراد المجمكعة 
التجريبية مقاسان باألداة المستخدمة، مما يعني أف لمبرنامج االرشادم أثران كبداللة إحصائية في تعزيز 

 د المجمكعة الضابطة.االنتماء، بينما لـ يكف ىناؾ أم أثر داؿ إحصائيان لدل أفرا

كيعتقد الباحث أف الدرجات االيجابية عمى أداة االنتماء كبناء عمى ىذه النتائج تعني ارتفاع مستكل 
الشعكر باالنتماء، كحدكث تحسف في القياس البعدم )بعد تطبيؽ البرنامج(، لدل أفراد المجمكعة 

االرشادم المستخدـ في تعزيز االنتماء، مما  التجريبية، كترجع ىذه النتائج بمجمميا إلى فاعمية البرنامج
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يعني أف أفراد المجمكعة التجريبية الذيف اشترككا في البرنامج قد استفادكا مف المضاميف التربكية 
كالخبرات كالميارات التي يحتكم عمييا البرنامج، حيث سعى البرنامج إلى تكفير المعمكمات كاألساليب 

يرل الباحث أف السبب في ذلؾ قد يعكد إلى شمكلية البرنامج كفاعميتو البلزمة حكؿ تعزيز االنتماء، ك 
لى اىتمامو بالمشكبلت التي تكاجو الطمبة كطرح بعض االستراتيجيات مثؿ األفكار العقبلنية كالتي  كا 
تسيـ في استبداؿ التفكير السمبي الياـز لمذات إلى حديث ايجابي، كالتعريؼ بخطكات حؿ المشكمة 

اميا مف قبؿ الطمبة، كالتي تسيـ في إكتساب بعض الميارات التي يتسمح فييا الطالب ككيفية استخد
أثناء عممية االنتماء المستمرة الستخداميا فيما يكاجيو مف مشكبلت، كبالتالي الكصكؿ إلى االنتماء 
ط المنشكد، حيث أف إستراتيجية حؿ المشكبلت كإستراتيجية إرشادية تعتبر أحد أشكاؿ أساليب الضب

الذاتي كالتي تتضمف فكائد بعيدة المدل لضبط الذات، كاالستقبللية كمركنة التصرؼ كالكفاءة كالتمكف، 
فاليدؼ األكؿ لميارة حؿ المشكبلت ىك زيادة الكعي باالستجابة العقمية حتى يتمكف الفرد مف التكيؼ 

اـ فنية إعادة البناء المعرفي مع مكاقؼ الحياة الجديدة كالشعكر باالنتماء، كما يعتقد الباحث أف استخد
كالتي تساعد األفراد عمى تعديؿ معتقداتيـ كأفكارىـ الخطأ إلى معتقدات كأفكار عقبلنية سميمة تساعد 
في تعزيز االنتماء، كالتعرؼ عمى مفاىيـ كأبعاد االنتماء كالمكاقؼ التي تدلؿ كتزيد مف االنتماء لدل 

مف خبلؿ االستراتيجيات اإلرشادية  ليذه المكاقؼ الطبلب كتدريبيـ عمى االستجابات الصحيحة
، كالتعرؼ عمى ميارة تأكيد الذات حيث أف تككف المختمفة كالنمذجة كلعب الدكر كاألنشطة المتعددة

مؤكدان لذاتؾ في العبلقات مع اآلخريف يعني أف تحتـر كتدافع عف حقكقؾ كأفكارؾ كمشاعرؾ بدكف أف 
كمشاعرىـ، بؿ كأف تعطييـ الحؽ في التعبير عف حقكقيـ كأفكارىـ تتعدل عمى حقكؽ كأفكار اآلخريف 

 كمشاعرىـ كتحترميـ، كأف تدافع عف الجماعة التي تنتمي إلييا.

(، كدراسة األميرم 2012كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما تكصمت إليو دراسة مظمكـ كعبدالعاؿ )
(، 2008يز االنتماء، كدراسة الشعراكم )(، حيث أشارك إلى فاعمية برنامج إرشادم في تعز 2010)

، كدراسة كالكعي البيئي في تعزيز قيـ االنتماء الكطني متعدد إلى فاعمية برنامج كسائط التي أشارت
، (Strine, 2007)، كدراسة ستريف (,Youngs 2008)، كدراسة يكنجس (,Falls 2008)فالس 

مي صغير، كاألنشطة غير المنيجية في إدراؾ حيث أشارك إلى فاعمية إشراؾ التبلميذ في مجتمع تعمي
التي أشارت إلى فاعمية برنامج األلعاب  (,Kelly 2008)أىمية االنتماء كتعزيزه، كدراسة كيممي 

التعاكنية في تنمية اإلحساس الشديد في ارتباط التبلميذ بعضيـ مع بعض، كأشارت دراسة زايد 
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كأشارت دراسة  ،جماعات في تدعيـ قيمة االنتماء( إلى فاعمية استخداـ طريقة العمؿ مع ال2009)
إلى أف الطمبة الذيف يشعركف باالنتماء لؤلسرة لدييـ شعكر باالنتماء لكؿ  (Chubbal , 1992) شكبؿ

مف المدرسة كالمجتمع، كىناؾ العديد مف الدراسات التي أشارت إلى فاعمية برنامج معرفي سمككي في 
(، كتعزيز 2012في دراسة عزب كآخركف ) كما جاء ككيد الذاتتك تنمية كتعزيز متغيرات متعددة 

دراسة ك تحسيف تقدير الذاتك  (،2008األمف النفسي كأبعاد ميارات التكيؼ النفسي كدراسة سبلمة )
 (،2005ت االجتماعية كدراسة شند )كالميارا ،(Tatiana & Paul, 2007) تاتيانا كمكنتجكمرم بكؿ

 (.2004تركي )كتنظيـ ميارات الذات كدراسة 

تعزيز االنتماء في أبعاد استبانة االنتماء، حيث  نامج االرشادم أثران ايجابيان فييتضح مف ذلؾ أف لمبر 
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في أبعاد االنتماء كالدرجة الكمية لبلنتماء بيف القياسيف القبمي كالبعدم 

 .كلصالح القياس البعدم لدل أفراد المجمكعة التجريبية )البرنامج االرشادم(

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية: 1.3.5

( بين متوسطات درجات α ≤ 0005حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروق ذات داللة 
لى إن التجريبية والضابطة تعزى ينتماء في القياس البعدي بين المجموعتعمى أداة اال  الطالب

 مستوى التحصيل.

النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تعزيز االنتماء بيف المجمكعتيف التجريبية أظيرت 
كالضابطة تعزل إلى مستكل التحصيؿ لكؿ األبعاد، كالدرجة الكمية لبلنتماء، كفي رأم الباحث أف 

لدل طمبة  غياب الفركؽ يعكد إلى أف فاعمية البرنامج اإلرشادم المعرفي السمككي في تعزيز االنتماء
دكف األخرل  ال تنحصر عمى فئة معينة مف الطمبةالصؼ العاشر في محافظة سمفيت لو فاعمية كبيرة 

إذا ما اختمفت مستكيات التحصيؿ لدييـ، حيث أف االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادم 
ة كالمدرسية كاالجتماعية كالمستندة إلى النظرية المعرفية السمككية ككؿ األنشطة كالفعاليات األسري

في درجة االستفادة مف كالكطنية إضافة إلى تعزيز كتعميؽ العمؿ التطكعي كغيرىا ألغت الفكارؽ 
ميما اختمفت مستكيات التحصيؿ، األمر الذم  كأف فاعميتيا شاممة لجميع الطبلب البرنامج اإلرشادم

 يؤكد أىمية استخداـ البرنامج اإلرشادم في تعزيز االنتماء.
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( التي أشارت إلى كجكد عبلقة ايجابية دالو بيف مستكل 2000اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة السقا )
 االنتماء كمستكل التحصيؿ.

كىناؾ العديد مف الدارسات تناكلت مستكل االنتماء مع متغيرات أخرل كمتغير الجنس، حيث أشارت 
(، 2012لمتغير الجنس كدراسة األغا ) بعض الدراسات إلى عدـ كجكد فركؽ في مستكل االنتماء تبعان 

(، كدراسات 2009(، كدراسة خضير كالطائي )2003(، كدراسة عسفو )2012كدراسة شحاتة )
(، التي 2011أشارت إلى كجكد فركؽ في مستكل االنتماء تبعان لمتغير الجنس كدراسة الربيعي كسعيد )

(، التي أشارت إلى كجكد 2000ة عسمية )أشارت أف الفركؽ في االنتماء كانت لصالح الذككر، كدراس
فركؽ في االنتماء األسرم لصالح اإلناث، كفي االنتماء لممجتمع كالكطف لصالح الذككر. كمتغير نكع 

( التي أشارت إلى كجكد فركؽ في تدعيـ االنتماء تبعنا لمتغير نكع 2012الدراسة  كدراسة األغا )
إلى عدـ كجكد فركؽ في االنتماء تعزل لمتغير نكع ( 2010الدراسة، في حيف أشارت دراسة عبيد )

( إلى كجكد فركؽ في 2009(، كدراسة خضير كالطائي )2012الدراسة، كأشارت دراسة األغا )
 .تعزل لمتغير المرحمة التعميمية االنتماء

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة: 1.3.5

( بين متوسطات درجات α ≤ 0005الداللة )حصائية عند مستوى إال توجد فروق ذات داللة 
البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى إلى  نتماء في القياسعمى أداة اال  طالبال

 المجموعة ومستوى التحصيل والتفاعل بينيما.

أظيرت نتائج تحميؿ التغاير الثبلثي  لفحص الفرؽ بيف متكسطات التحصيؿ في االختبار البعدم    
، كفؽ التفاعؿ بيف متغيرات البرنامج اإلرشادم كمستكل التحصيؿ، عف عدـ كجكد فركؽ ذات الكمي

أكضح  داللة إحصائية بيف متكسطات التحصيؿ في القياس البعدم مقارنة مع القياس القبمي، كما
 (.4.3جدكؿ رقـ )

ادم كمستكل كيمكف تفسير النتيجة السابقة التي دلت عمى عدـ كجكد تفاعؿ بيف البرنامج اإلرش
كما قدـ فيو مف معمكمات كفعاليات كخدمات  التحصيؿ، إلى أف البرنامج اإلرشادم المعرفي السمككي

إرشادية لمطبلب مستندان إلى االستراتيجيات اإلرشادية المستخدمة في النظرية المعرفية السمككية 
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األنشطة كالتعزيز المكجب كالنمذجة كلعب األدكار كحؿ المشكبلت كتككيد الذات كالحديث االيجابي ك 
، كأف فاعمية البرنامج اإلرشادم ال تتأثر بير في تعزيز االنتماء لدل الطبلبلو دكر ك كالكاجب البيتي

 الذيف طبقت عمييـ الدراسة. طبلبباختبلؼ مستكيات تحصيؿ ال

 

 توصيات الدراسة  1.5

 في ضكء أىداؼ الدراسة كنتائجيا يكصي الباحث بالتكصيات اآلتية:

البرنامج اإلرشادم المستخدـ في الدراسة الحالية لتعزيز كتعميؽ االنتماء لدل  الستفادة مفا .1
 طمبة المدارس الفمسطينية، كتعميمو عمى مدارس أخرل لئلفاده مف تطبيقو.

استخداـ كتكظيؼ االستراتيجيات التي تستند إلى النظرية المعرفية السمككية في تعزيز كتعميؽ  .2
 االنتماء.

رشادىـ في ضكء تمؾ الحاجات.ضركرة اى .3  تماـ المدارس الفمسطينية بحاجات الطمبة، كا 
المزيد مف الدراسات كاألبحاث العممية الجديدة التي تتناكؿ متغيرات أخرل إضافة إلى إجراء  .4

 المتغيرات التي تناكلتيا الدراسة، كعمى مستكيات عمرية مختمفة.
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 المراجعالمصادر و 

 :المراجع العربية

 
 القرآن الكريم

 

 . دار الحديث، القاىرة.8، جلسان العرب (.2003ابف منظكر )

بية الحاجات النفسية يف الزواجي في التكيف النفسي وتمأثر التك (.2005أبك أسعد، أحمد )
 لجامعة األردنية، عماف، األردف.ا ،رسالة دكتكراة غير منشكرة .األساسية لدى األبناء

رنامج مقترح في النشاط المدرسي لتنمية الميارات الحياتية في العموم ب (.2005ابك حجر، فايز )
 . جامعة األقصى، غزة.لممرحمة األساسية العميا في فمسطين

، سمسمة اإلرشاد والعالج النفسي - العالج النفسي وتطبيقاتو الجماعية (.2003أبك زيد، مدحت )
 . دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.5ج

 . دار الفكر لمطباعة كالنشر، عماف.2، طمبادىء اإلرشاد النفسي (.2002اـ )أبك عيطة، سي

. 3، طنمو اإلنسان من مرحمة الجنين الى مرحمة المسنين (.1995ابكحطب، فؤاد كصادؽ، آماؿ )
 مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة.

الطمبة الجامعيين في  دور االعالم التربوي في تدعيم االنتماء الوطني لدى (.2006ابكفكدة، محمد )
 ، جامعة األزىر، غزة.رسالة ماجستير غير منشكرة .محافظات غزة

مجمة محددات الرضا الكظيفي لدل العامميف في القطاع العاـ كالخاص.  (.2000اسماعيؿ، صابر )
 .274 -201، (17، )جامعة األزىر، مصر ،كمية التجارة

 النجمك المصرية، القاىرة.. مكتبة اعمم نفس النمو (.1999شكؿ، عادؿ )األ

دور االذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء الوطني لدى طمبة المرحمة  (.2012غا، ناريماف )األ
 ، جامعة االزىر، غزة.رسالة ماجستير غير منشكرة .الثانوية بمحافظات غزة
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طمبة مستوى اكتساب بعض المفاىيم التاريخية الفمسطينية لدى  (.2000اقصيعو، عبدالرحمف )
 ،رسالة ماجستير غير منشكرة .الصف التاسع االساسي بمحافظات غزة وعالقتيا بانتمائيم الوطني

 .كمية التربية، الجامعة االسبلمية، غزة

فاعمية برنامج ارشادم لتنمية مستكل االنتماء الكطني لدل طمبة جامعة  (.2010) حمداألميرم، أ
 .140 -63، (118، )، السعكديةرسالة الخميج العربيتعز. 

مجمة اليكية كاالنتماء في قصص األطفاؿ في األدب الفمسطيني الحديث.  (.2014بدكم، مرزكؽ )
 .458 -430، (3) 28، جامعة النجاح الكطنية، نابمس ،جامعة النجاح لألبحاث )العموم االنسانية(

الدراسات العميا  . معيددور الصحافة واالذاعة في تدعيم االنتماء لموطن (.2003البريدم، سكره )
 لمطفكلة، عيف شمس.

معرفي في تطوير ميارات تنظيم الذات لدى  -فاعمية برنامج تعميمي سموكي (.2004تركي، جياد )
جامعة  ،رسالة دكتكراه غير منشكرة االطفال من ذوي صعوبات التعمم وعالقة ذلك بسموكيم الصفي.

 لمدراسات العميا، عماف، األردف.عماف العربية 

االنتماء األسري والمدرسي لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية بمدينة  (.2013ي، نايؼ )تالثبي
 .كمية التربية، جامعة اـ القرل ،رسالة ماجستير غير منشكرة .جدة وقرية ليو بمحافظة الطائف

. مركػػز اإلمػػارات العولمــة واالنتمــاء الــوطني فــي المجتمــع والدولــة (.2002الجػػكىرم، عبػػداليادم )

 مارات العربية المتحدة.مدراسات االستراتيجية، اإلل

، جامعة مؤتمر قادة العمل التربويالشراكة كالتنسيؽ في تربية المكاطنة.  (.2005الحامد، محمد )
 اإلماـ محمد بف سعكد االسبلمية، السعكدية.

 بف سعكد،جامعة االماـ محمد  .األسرة والضبط االجتماعي (.2001) الحامد، محمد كالركمي، نايؼ
 الرياض.

فاعمية برنامج إرشادي مقترح لزيادة مرونة األنا لدى طالبات الجامعة  (.2009حساف، كالء )
 . رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة.اإلسالمية بغزة



 

 88 

 . كمية التربية، جامعة الزقازيؽ، مصر.أسموب حل المشكالت في التعمم (.2004حسف، السيد )

. دار الفكر لمنشر االرشاد النفسي"النظرية، التطبيق، التكنولوجيا (.2004ـ )حسيف، طو عبدالعظي
 كالتكزيع، عماف.

الجامعة االسبلمية، مكتبة األمؿ لمطباعة  عمم النفس التربوي" نظرة معاصرة. (.1999الحمك، محمد )
 كالنشر كالتكزيع، القاىرة.

منياج التربية الوطنية لممرحمة االساسية  قيم االنتماء والوالء المتضمنة في (.2009حمتك، نبيؿ )
 ، الجامعة االسبلمية، غزة.. رسالة ماجستير غير منشكرةالدنيا في فمسطين

. دور األسرة في تنمية قيم المواطنة لدى الشباب في ظل تحديات العولمة (.2008حمداف، سعيد )
، عمى الرابط: جامعة الممؾ خالد، ممتقى االجتماعييف االلكتركني

http://www.socialar.com/vb/showthread.php?t=274 . 

مجمة . تربية اليكية الخمقية لبلبناء بالمعرفة كالقيـ كاالستقبلؿ المشترؾ (.2004حمداف، محمد )
 .136، (33)، قطر، التربية

. دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 1، طالطفل وتوجييوإرشاد  (.2002حكاشيف )حكاشيف، 
 األردف.

 . الدار العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة.1، طالصحة النفسية (.2001الخالدم، أديب )

. دار النظرية والتطبيق -اإلرشاد المدرسي والجامعي (.2008الخالدم، عطا ا كالعممي، دالؿ )
 صفا لمنشر كالتكزيع، عماف.

مجمة دراسات عربية في العبلقة بيف العنؼ كاالنتماء لدل طمبة الجامعة.  (.2011خريبة، صفاء )
 .699-141، (4) 10، عمم النفس

 . عالـ الكتب، القاىرة.دور التعميم في تعزيز االنتماء (.2000خضر، لطيفة )

بية االساسية كعبلقتو االنتماء االجتماعي لدل طمبة كمية التر  (.2009) ر، ثابت كالطائي، ذكرلخضي
 .316 -298، (34) 16 ، جامعة المكصؿ،مجمة كمية التربية والعممببعض المتغيرات. 

http://www.socialar.com/vb/showthread.php?t=274
http://www.socialar.com/vb/showthread.php?t=274
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 مكتبة القدس، غزة. أصول التربية وتحديات القرن الحادي والعشرين. (.2008الخطيب، عامر )

ليات وواجبات اإلرشاد النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق، مسؤو  (.2002الخكاجا، عبدالفتاح )
 . الدار العممية الدكلية، عماف.1، طدليل اآلباء والمرشدين

. دار كائؿ لمطباعة 1، طعمم النفس اإلرشادي، نظرياتو وأساليبو الحديثة (.2005الداىرم، صالح )
 كالنشر كالتكزيع، عماف.

ى طمبة فعالية برنامج إرشادي مقترح لمتخفيف من القمق االجتماعي لد (.2011دبابش، عمي )
 جامعة األزىر، غزة. رسالة ماجستير، .المرحمة الثانوية وأثره عمى تقدير الذات

 .52 . الناصرة،1، طالشخصية والثقافة والمجتمع العربي (.1997دكيرم، مركاف )

مجمة تطكر الشعكر باالنتماء لدل االطفاؿ كالمراىقيف.  (.2011الربيعي، ياسيف كسعيد، حسف )
 .132، (92، )، بغداد، العراؽلنفسيةالعموم التربوية وا

 . دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف.1، طالصحة النفسية (.2002رضكاف، سامر )

االحساس باليكية كعبلقتيا باالنتماء لدل عينة مف طمبة المدارس الحككمية.  (.2013الركبي، منى )
 .522 -503، (35) 2رشاد النفسي كالدكلية، ، مركز اإلرشاد النفسيمجمة اإل 

استخداـ طريقة العمؿ مع الجماعات في تدعيـ قيمة االنتماء لدل طفؿ الشارع.  (.2009يد، سامي )زا
 -2309، (26) 5 ، جامعة حمكاف، مصر،مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم االنسانية

2345. 

 . دار الحكمة، بيركت، لبناف.اإلرشاد النفسي (.1994الزعبي، احمد )

 . عالـ الكتب، القاىرة.4، طالتوجيو واإلرشاد النفسي (.2005حامد ) اف،زىر 

 . عالـ الكتب، القاىرة.3، طالتوجيو واإلرشاد النفسي (.1998زىراف، حامد )

 . عالـ الكتب، القاىرة.1، طدراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي .(2003) زىراف، حامد
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. دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 1، طاد والعالج النفسينظريات اإلرش (.1998) الزيكد، نادر
 عماف، األردف.

 .. دار الكتاب الحديث، القاىرةالعممية اإلرشادية (.2005سعفاف، محمد )

 . دار الكتاب الحديث، القاىرة.اإلرشاد النفسي لألطفال (.2001) سعفاف، محمد

 . دار حنيف، عماف.1، طيو النفسي والتربويأساسيات اإلرشاد والتوج (.2003) السفاسفة، محمد

االنتماء االسري ومستوى التحصيل الدراسي لتالميذ المرحمة االعدادية ألميات  (.2000السقا، ميا )
 ، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر.رسالة ماجستير غير منشكرة العامالت وغير عامالت.

سموكي معرفي في تعزيز االمن النفسي  –فاعمية برنامج ارشادي جمعي  (.2008اؿ )سبلمة، كم
كمية الدراسات  ،. رسالة دكتكراة غير منشكرةوميارات التكيف النفسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية
 .التربكية العميا، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، عماف

 . دار الفكر، عماف.التوجيو واإلرشاد (.1999ر، عصاـ )سماره، عزيز كنم

مجمة القاىر لمخدمة ة كدكرىا في تعميؽ ثقافة التطكع. التنشئة االجتماعي (.2002لكطي، اقباؿ )السما
 .(13، )المعيد العالي لمخدمة االجتماعية بالقاىرة ،االجتماعية

فعالية برنامج عالجي سموكي معرفي في تخفيف اضطراب ما بعد  (.2005السنباني، ايماف )
 لجامعة األردنية، عماف، األردف.ا ،رسالة ماجستير غير منشكرة .يمالصدمة لدى األطفال المساء إلي

طفاؿ المصابيف بمرض ج معرفي سمككي لخفض القمؽ لدل األأثر برنام (.2013سييؿ، تامر )
 (،1) 1 فمسطيف، ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسيةالثبلسيميا. 

97-130. 

. الدار المصرية، 5ط النشاط المدرسي مفيومو ووظائفو ومجاالت تطبيقو، .(1998شحاتو، حسف )
 القاىرة.

مستكل االنتماء المدرؾ كالخصائص السيككمترية لمقياس االنتماء لدل  (.2012شحاتو، سامية )
 .539 -501 (،3) 11، السعكدية، دراسات عربية في عمم النفسطبلب الجامعة. 
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برنامج بالوسائط المتعددة عمى تعزيز قيم االنتماء الوطني والوعي أثر  (.2008) الشعراكم، حاـز
 الجامعة االسبلمية، غزة. رسالة ماجستير، .البيئي لدى طمبة الصف التاسع

 . مؤتمر التربية لممكاطنة، الرياض، السعكدية.دور األسرة في تربية المواطنة (.2002شكيب، شعمة )

 . دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة.ادية والعالجيةالعممية اإلرش (.1996الشناكم، محمد )

فعالية برنامج إرشادم معرفي سمككي لتنمية الميارات االجتماعية في تحسيف  (.2005شند، سميرة )
 11، جامعة عيف شمس، مصر ،مجمة كمية التربية  تقدير الذات لدل عينة مف طالبات كمية التربية.

(3) ،310- 381. 

لحياة  فيات الحص. منتداالنتماء االجتماعي -عمم النفس االجتماعي (.2008عادؿ )صادؽ، 
 . http://bafree.net/alhisn/showthread.php?t=73477 ، عمى الرابط:أفضؿ، القاىرة

موسوعة عمم النفس  (.2005الفتاح، مصطفى )طو، فرج كشاكر، عطية كحسيف، عبدالقادر كعبد
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 (1ممحق رقم )
 البرنامج اإلرشادي

 
المستخدـ في الدراسة الحالية ىك برنامج مخطط كمنظـ يتضمف تقديـ خدمات  رشادمالبرنامج اإل   

 رشادية المستخدمة في النظرية المعرفية السمككيةستراتيجيات اإللى اإلإمستندان ة لمطبلب، إرشادي
كالنمذجة كلعب األدكار كحؿ المشكبلت كتككيد الذات كالحديث االيجابي كاألنشطة كالتعزيز المكجب 

 كالتغذية الراجعة كالكاجب البيتي.

 أىداف البرنامج اإلرشادي:

نتماء لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في محافظة سمفيت إلى تعزيز اال مىدؼ البرنامج اإلرشاد  
 مف خبلؿ ما يمى:

 .نتماء كأىـ مككناتوعمى معرفة مفيـك اال طمبةمساعدة ال  -

 كالمدرسة كالمجتمع كالكطف. نتماء لؤلسرةعمى معرفة مفيـك اال مبةمساعدة الط  -

 .جاه أسرىـ كمدرستيـ كمجتمعيـ ككطنيـتبصير كتدريب الطمبة عمى القياـ بأدكارىـ ت  -

 تدريب الطمبة كمساعدتيـ عمى تعزيز كتعميؽ االنتماء لدييـ، كآليات تعزيزه.  -

 تكظيؼ اإلستراتيجيات التي تستند إلى النظرية المعرفية السمككية في تعزيز االنتماء.  -

 كتعزيز االنتماء لدييـ.مناقشة مكاضيع مختمفة لتحسيف فاعمية الطمبة بيدؼ تسييؿ حياتيـ   -

 مصادر بناء محتوى البرنامج اإلرشادي:

إستعاف الباحث في تطكير كبناء البرنامج اإلرشادم باألدب المتصؿ بمكضكع الدراسة، كالدراسات    
( كالتي تناكلت فعالية برنامج إرشادم 2012ذات الصمة، مثؿ دراسات: دراسة مظمكـ كعبدالعاؿ )

( حكؿ فاعمية برنامج 2008ينة مف تبلميذ المرحمة اإلبتدائية، كدراسة سبلمة )لتنمية االنتماء لدل ع
سمككي معرفي في تعزيز األمف النفسي كميارات التكيؼ النفسي لدل طمبة  –إرشادم جمعي 

( حكؿ فاعمية برنامج إرشادم لتنمية مستكل االنتماء 2010الجامعات الفمسطينية، كدراسة األميرم )
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( التي تناكلت فعالية برنامج إرشادم معرفي 2005جامعة تعز، كدراسة شند ) الكطني لدل طمبة
 سمككي لتنمية الميارات اإلجتماعية في تحسيف تقدير الذات لدل عينة مف طالبات كمية التربية.

 االعتبارات العامة التي إستند إلييا في البرنامج اإلرشادي:

 ى أساس مف الثقة كالكد المتبادؿ.تدعيـ العبلقة المينية بيف المرشد كالطبلب عم -
 مراعاة خصائص المرحمة العمرية )مرحمة المراىقة( في ىذه الدراسة. -
 مراعاة أبعاد االنتماء كمككناتو التي عرضيا الباحث في اإلطار النظرم. -
 إتباع األساليب المعرفية السمككية. -
 .إستخداـ المغة السيمة كالبسيطة التي تبلئـ إدراؾ الطبلب -
 إجراءات تطبيؽ جمسات البرنامج مف حيث عدد الجمسات كأىدافيا.تحديد  -
 المدل الزمني لكؿ جمسة بشكؿ يحقؽ األىداؼ الخاصة كالعامة. -

 محتويات الجمسات اإلرشادية:

 إحتكت كؿ جمسة مف الجمسات اإلرشادية عمى اإلجراءات التالية:

 الترحيب باألعضاء، ثـ مناقشة الكاجب البيتي. -
جراء التدريبات كالنشاطات البلزمة.مناقشة مكضكع ك  -  أىداؼ الجمسة، كا 
نياء الجمسة. -  تمخيص الجمسة، تحديد الكاجب البيتي، كا 

 الجمسات اإلرشادية:

( 6) لمدة تجريبية،( جمسة إرشادية جماعية ألعضاء المجمكعة ال11تككف البرنامج اإلرشادم مف )    
مسات البرنامج اإلرشادم في مكاف مبلئـ في كؿ جمسة، كتـ تنفيذ جل( دقيقة 60أسابيع، بكاقع )
 بمدرسة ذككر كفرالديؾ الثانكية. -محافظة سمفيت 
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 جمسات البرنامج اإلرشادي 

 الجمسة األولى

 التعارف وأىداف البرنامج

 

 األىداف:

 عضاء المجمكعة كالمرشد.أتاحة المجاؿ لمتعارؼ بيف إ .1
 .ادم كأىدافو الخاصة كالعامةالتدريبي اإلرشالبرنامج بعضاء المجمكعة أتعريؼ  .2
 .مف الجمساتعضاء المجمكعة أتكقعات  مناقشة .3

 :إجراءات الجمسة

 (: )التعارف بين األعضاء والمرشد( 3إجراء)

كيعرؼ بنفسو كبطبيعة )أفراد المجمكعة التجريبية(،  عضاء المجمكعةأيقكـ المرشد بالترحيب ب   
 التمريف التالي:لى بعضيـ بعضان مف خبلؿ إف يتعارفكا أ الطبلبيطمب المرشد مف ، ك عممو

) يختار كؿ طالب زميبلن آخر مف أعضاء المجمكعة كيقـك كؿ طالب مف الطالبيف بتقديـ نفسو لآلخر 
كالتعريؼ عف نفسو كما يشاء ... كبعد أف ينيي الطمبة التعارؼ يطمب المرشد مف أعضاء المجمكعة 

ـ الحديث عف ىكاياتيـ كأىدافيـ كميكليـ ... كذلؾ التعريؼ عف أنفسيـ أماـ الجميع، كيطمب مني
 بيدؼ كسر الجمكد(.

 (: )التعريف بمحاور البرنامج اإلرشادي التدريبي ومفيوم اإلرشاد الجمعي(1إجراء)

بتقديـ  يقكـيتحدث المرشد عف دكره في المجمكعة، كيؤكد إلتزامو بأخبلقيات العمؿ اإلرشادم، ثـ   
 عضاء داخؿ المجمكعة كتتضمف المعاييرلتنظيـ سمككيات جميع األ ينيةمخبلقيات المجمكعة مف األ

 :اآلتية

 ك يحدث داخؿ المجمكعة.أالمحافظة عمى سرية كؿ ما يقاؿ  .3
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نسحاب مف المجمكعة كلكف ليس لو الحؽ في عدـ المشاركة في كؿ فرد لو الحؽ في اإل .2
 ك خارجيا.أداخؿ المجمكعة  ياك جزء منأ نشطة كالتدريباتاأل

 نع الشجار كالمجادالت أثناء الجمسات.يم .3
 .إحتراـ فنية اإلصغاء بيف المشاركيف .4
 صغاء لو.خريف اإلم فرد فإف عمى اآلأعندما يتحدث  .5
 عدـ التغيب عف حضكر الجمسات. .6
 لتزاـ بالقياـ بما يطمب منيـ.اإل .7

 يقـك المرشد بتقديـ نبذة عف محتكيات البرنامج كأىدافو كىي تتمخص بػػػػػػ: 

يكـ االنتماء بأبعاده كتدريب األعضاء كمساعدتيـ عمى تعزيز الشعكر باالنتماء شرح مف .1
 لدييـ، كآليات تعزيزه.

الكصكؿ باألعضاء إلى مرحمة مف التعرؼ عمى الذات كالتخمص مف األفكار البلعقبلنية  .2
 كاليدامة، كالتي تحد مف ممارسة االنتماء.

 فاىيـ الخاطئة.الحديث اإليجابي مع الذات كتغيير األفكار كالم .3
 إكتساب نماذج بشكؿ مباشر تساعدىـ عمى حؿ المشكبلت. .4
مناقشة مكاضيع مختمفة لتحسيف فاعمية األعضاء بيدؼ تسييؿ حياتيـ كتعزيز االنتماء  .5

 لدييـ.
( جمسة مدة كؿ جمسة ساعة كاممة خبلؿ العاـ الدراسي 11سكؼ تستمر ىذه المقاءات عمى مدار )  
 تيف كؿ أسبكع.( بكاقع جمس2015 -2014)

 (: )مناقشة توقعات األعضاء من عممية اإلرشاد الجمعي(1إجراء)

يناقش المرشد مع أعضاء المجمكعة تكقعاتيـ مف عممية اإلرشاد الجمعي، كمدل كاقعية أىدافيـ   
كصحتيا، كتعريفيـ بالتكقعات الممكف تحقيقيا، كالعكامؿ المساعدة في ذلؾ، باإلضافة إلى معايير 

 أساليب اإلرشاد الجمعي المعرفي السمككي.كخصائص ك 
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 (: )إنياء الجمسة والواجب(4إجراء)

يطمب المرشد مف أعضاء المجمكعة أف يقكمكا بالبحث حكؿ مكضكع االنتماء مف خبلؿ زيارة الواجب: 
 المكتبة أك البحث عبر شبكة اإلنترنت.

كف مع أعضاء المجمكعة عمى تحديد ينيي المرشد الجمسة بتمخيص ما سبؽ، كاإلتفاؽ بالتعا اإلنياء:
مكعد كمكاف المقاءات، كيؤكد عمى ضركرة اإللتزاـ بالمكاعيد كالمكاظبة عمى الحضكر، كيقكـ بتحية 

 األعضاء كيعمف عف نياية الجمسة.

 

 الجمسة الثانية 

 األفكار العقالنية والالعقالنية 

 

 األىداف: 

 ية كالبلعقبلنية.التدريب عمى ميارة التعرؼ عمى األفكار العقبلن .1
التعرؼ عمى أنماط األفكار العقبلنية )اإليجابية( كالبلعقبلنية )السمبية( كاألثار المترتبة عمى  .2

 كؿ منيا.
 إجراءات الجمسة:

 (: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرىم عمى الحضور(3إجراء)

 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئمة األعضاء(1إجراء)

 ى ميارة التعرف عمى األفكار العقالنية والالعقالنية((: )التدريب عم1إجراء)

يكضح المرشد أف مف أىـ أسباب تدني الشعكر باإلنتماء لدل األفراد كالطبلب ىي أنماط التفكير   
السمبية، كفيـ األمكر كالكاقع بشكؿ خاطىء مف خبلؿ التفكير غير العقبلني كالمعتقدات الخاطئة 
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عف اآلخريف، فعندما يرل الفرد نفسو بأنو فاشؿ فإنو ال يحاكؿ أف التي يعتقدىا الفرد عف نفسو ك 
 يبذؿ جيدان كي يتعمـ، كال يعير إنتباىو لآلخريف كبالتالي فإنو يكرس المزيد مف الفشؿ.

يكضح المرشد دكر أنماط التفكير السمبي )األفكار البلعقبلنية( في أسباب تدني مستكل الشعكر    
نما مف تفسيره لتمؾ باإلنتماء، حيث أف اإلنسا ف ال ينزعج مف األحداث التي تحدث لو بحد ذاتيا كا 

األشياء كالتي تعيؽ اإلحساس باالنتماء، كما يتبع ذلؾ مف أفكار كمشاعر كاعتقادات تزيد مف 
احتمالية تدني مستكل الشعكر باالنتماء لدل الطالب ... كيقدـ المرشد المثاؿ التالي: ) إذا إعتقد 

أنو ال يستطيع النجاح في أمر ما في حياتو مثبلن، فيؿ تتكقعكف أنو سيبذؿ جيدان مف أحد األفراد ب
أجؿ النجاح؟ كىؿ تتكقعكف أنو سينجح؟  ...... أما إذا اعتقد ىذا الفرد أنو سينجح إذا بذؿ جيدان 
مناسبان، كصمـ عمى النجاح فيؿ تتكقعكف أنو سينجح؟ إذان نستنتج أف الخطأ )الخمؿ( في فيـ 

عتقاده لؤلمر )المعتقدات(، كليس في مجريات األحداث نفسيا )الحدث(.الش  خص كا 

يذكر المرشد أمثمة عمى فيـ األمكر بشكؿ خاطىء )معتقدات خاطئة( مثؿ: يجب أف أككف   
 محبكبان مف كؿ الناس، يجب أف أحصؿ عمى كؿ ما أريد، أنا ال أستطيع أف أفعؿ أم شيء، ...

 كر بعض األمثمة عمى فيـ األمكر بشكؿ خاطىء.كيطمب المرشد مف األعضاء ذ

كيكضح المرشد في النياية أف الفشؿ في المكاقؼ التي يفيميا الفرد بشكؿ خاطىء، يككف بسبب  
ذا إستمر ىذا الفيـ الخاطىء  عتقاده الخاطىء كليس بسبب المكقؼ نفسو )الحدث( ...... كا  فيمو كا 

ستكل الشعكر باالنتماء بأبعاده كالعكس صحيح فإف فإنو يساعد عمى إستمرارية المشكبلت كتدني م
 الفيـ الصحيح يساعد في حؿ المشكبلت كزيادة مستكل الشعكر باالنتماء.

 (: )نموذج العالج العقالني اإلنفعالي السموكي(4إجراء)

( حيث  A,B,C,D,Eيقـك المرشد بتكضيح نمكذج العبلج العقبلني اإلنفعالي السمككي لؤلعضاء )  
عضك بتطبيؽ ىذا النمكذج عمى بعض مشكبلتو الخاصة كالتي تؤدم إلى تدني مستكل  يقـك كؿ

 االنتماء، حيث يشير النمكذج إلى:

   A( Activating Eventالحدث الذم يؤثر في الشخص ) .1
 B(  Beliefاإلعتقادات كاألفكار التي تتطكر لدل الفرد حكؿ الحدث ) .2
 C(  Conclussionقادات )اإلنفعاالت كالسمككيات التي تنجـ عف اإلعت .3
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 D(  Disputeنقص كتنفيذ ىذه اإلعتقادات ) .4
 E(  Effectالتغيير الذم يطرأ عمى اإلنفعاالت كالسمكؾ عند المعالجة ) .5

يقدـ المرشد ىذا النمكذج لؤلعضاء لتحديد مجمكعة مف األحداث التي تحد مف الشعكر باالنتماء،   
اعر كاإلنفعاالت الناتجة عف ىذه اإلعتقادات كبعد أف كمف ثـ اإلعتقادات حكؿ ىذه األحداث كالمش

ستبداليا كمف ثـ  يقكـ كؿ فرد بتحديد ىذه القائمة مف السمككيات يعمؿ عمى تعديؿ ىذه اإلعتقادات كا 
مراقبة المشاعر كاإلنفعاالت التي تحدث نتيجة ذلؾ كيبيف أف المشكمة في اإلعتقاد الذم ينتج عنو 

لمرشد مشكبلت ليا عبلقة باالنتماء لؤلسرة كالمدرسة كالمجتمع سمككات سمبية ... كيعطي ا
 كالكطف.

 كيقدـ المرشد التعريؼ التالي لؤلفكار العقبلنية كالبلعقبلنية عمى النحك التالي:

) العقبلنية ىي أم شيء يؤدم باألفراد إلى السعاده كاالنتماء كالبقاء، أما البلعقبلنية فيي أم شيء 
يؽ السعاده كاالنتماء كالبقاء لؤلفراد(. كتيدؼ التدريبات السابقة إلى أف يتعمـ يمنع أك يعيؽ مف تحق

األعضاء تنمية التفكير العقبلني إلى أقصى درجة ممكنة كالتقميؿ مف التفكير البلعقبلني إلى أقؿ 
 درجة.

 (: )إنياء الجمسة والواجب(5إجراء)

عمى بعض  لعقبلني االنفعالي السمككيمف األعضاء تطبيؽ نمكذج العبلج ايطمب المرشد  الواجب:
 .مشكبلتيـ الخاصة

جراء حكار مع ك  الجمسة بتمخيص ما سبؽ المرشد ينيي اإلنياء: عضاء المجمكعة فيما عرض في أا 
، كيقكـ بتحية األعضاء كشكرىـ ... كيعمف فكار الصحيحة كتعزيزىاجابات كاألثابة اإلإمع ، الجمسة

 .عف نياية الجمسة
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 لثةالجمسة الثا

عادة البناء المعرفي  األفكار العقالنية والالعقالنية وا 

 األىداف:

 التعرؼ عمى األفكار البلعقبلنية الشائعة التي كضعيا ألبرت أليس. .1
أف يمارس أعضاء المجمكعة الحديث اإليجابي مع الذات )المناسب( عند مكاجية  .2

 المكاقؼ.
 ار السمبية كاإليجابية.أف يربط أعضاء المجمكعة بيف الحديث مع الذات كاألفك .3

 إجراءات الجمسة:
 (: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرىم عمى الحضور(3إجراء)
 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئمة األعضاء(1إجراء)

 لبيتي السابؽ كيناقشو مع األعضاء.يسأؿ المرشد عف الكاجب ا
بلج العقبلني االنفعالي مب مف بعض األعضاء ذكر دكر العكيط يتناكؿ المرشد بعض المشكبلت

 .السمككي في تنمية التفكير العقبلني كالتقميؿ مف التفكير البلعقبلني
 (: )األفكار الالعقالنية الشائعو التي وضعيا ألبرت أليس(1إجراء)

يؤكد المرشد عمى ما تـ تقديمو في الجمسة الماضية أف أنماط التفكير السمبية )المعتقدات   
منطقية ىي مف أىـ األسباب التي تؤدم إلى كجكد متاعب كمشكبلت في البلعقبلنية( كغير ال

ستمرارية المشكبلت بدالن مف حميا كالعكس  الحياة كتؤدم إلى تدني في مستكل الشعكر باإلنتماء، كا 
عتقاداتو إيجابية كمما إمتمؾ الطالب قناعة بقدراتو كاعتقد  صحيح أم كمما كانت أفكار الطالب كا 

لمتغيير إلنجاز األىداؼ فإنو سكؼ يظير نجاحان في إنجاز المكضكعات كحؿ بأنو يممؾ القكة 
 المشكبلت كالتغمب عمى الصعكبات كالسيطرة عمى المشاعر كالسمكؾ.

فكرة مف األفكار البلعقبلنية الشائعة كالمطبكعة في أذىاف الناس  11يقدـ المرشد كصفان إلى   
بد مف مياجمتيا كتغييرىا حتى يعكد الفرد إلى  كتؤدم إلى حدكث المشكبلت كضعؼ االنتماء كال

 (.1التكيؼ كالتكافؽ كاالنتماء كالتفكير العقبلني كىي مكجكدة في نمكذج رقـ )

 يناقش المرشد مع األعضاء ىذه األفكار ككيفية تعديميا كتغييرىا.
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 (: ) الحديث اإليجابي والسمبي مع الذات(4إجراء)

دة المراقبة الذاتية لمجمؿ كاألفكار السمبية التي ُيحدث كؿ عضك تيدؼ اإلجراءات التالية إلى زيا  
بيا نفسو كتساىـ في إستمرارية المشكبلت كتدني مستكل الشعكر باالنتماء، كمف ثـ إستبداليا بجمؿ 
كأفكار إيجابية، كأنو بعد تحديد األفكار اليازمة لمذات، كمعرفة ميارات التفكير المعرفي، ال بد مف 

 ميارات التحكؿ مف األفكار اليازمة لمذات إلى األفكار التكيفية اإليجابية. التدريب عمى

يقكـ المرشد بتمثيؿ دكر أحد المشاركيف كما يقكلو مف أفكار سمبية كيذكر المثاؿ التالي: ) إذا   
كاف المطمكب مف الشخص أف يعتذر لزميمو ألنو أخطأ بحقو مثبل فإنو يقكؿ قبؿ المكقؼ لنفسو أنا 

ال يمكنني أف أقؼ أماـ اآلخريف كأعتذر، أما أثناء المكقؼ نفسو فيقكؿ لنفسو: أنا أتمعثـ فاشؿ 
كالعرؽ يتصبب مني كال يمكنني أف أعتذر كأتحدث بشكؿ جيد كسيعرؼ الجميع أنني فاشؿ 
كشخصيتي ضعيفة كسيء، كبعد المكقؼ فإنو يقكؿ: أنا إنساف فاشؿ كسيء كال أصمح لشيء كمف 

 كحيدان(. األفضؿ أف أبقى

يطمب المرشد مف األعضاء أف يقكمكا بمعب الدكر لممثاؿ السابؽ نفسو، ثـ يطمب المرشد مف 
 األعضاء أف يقكمكا بمعب الدكر لمثاؿ آخر مشابو لؤلكؿ.

كيقكـ المرشد بنمذجة المثاؿ األكؿ كلكف بحديث ذاتي مناسب إيجابي )عكس الدكر(، كالتالي ) قبؿ 
كاثؽ مف نفسي كلدم القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كاإلعتذار عف الخطأ، المكقؼ يقكؿ لنفسو: أنا 

أثناء المكقؼ يقكؿ لنفسو: كف ىادئان فأنت قكم كتستطيع تحمؿ المسؤكلية كاإلعتذار عف الخطأ، 
بعد المكقؼ يقكؿ لنفسو: أنا إنساف ناجح كممتاز كلدم القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كاإلعتذار عف 

 أخطائي.

رشد مف بعض األعضاء أف يقكمكا بمعب الدكر لممثاؿ الثاني كلكف بحديث ذاتي مناسب يطمب الم
 )إيجابي( كيساعدىـ في تكضيح ذلؾ.

يكضح المرشد في النياية أف الحديث اإليجابي مع الذات يساعد األفراد عمى التخمص مف   
ستمرارية المشكبلت المشكبلت كالنجاح في المكاقؼ بينما الحديث السمبي مع الذات يؤدم إلى إ

 كتدني الشعكر باالنتماء كتطكير أفكار كمعتقدات سمبية.
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 (: )إنياء الجمسة والواجب(5إجراء)

يطمب المرشد مف أعضاء المجمكعة مراقبة الجمؿ الذاتية السمبية التي يتحدثكف بيا مع  الواجب:
 أنفسيـ كاستبداليا بأخرل إيجابية كذلؾ لمناقشتيا في الجمسة القادمة.

يمخص المرشد ما تـ مناقشتو في الجمسة، كيحيي األعضاء كيشكرىـ ... كيعمف عف نياية  اإلنياء:
 الجمسة.

 

 الجمسة الرابعة

 االنتماء

 األىداف:

 أف يتعرؼ أعضاء المجمكعة مفيـك االنتماء كأىـ مككناتو. .1
 أف يتعرؼ أعضاء المجمكعة عمى أبعاد االنتماء في الدراسة. .2

 إجراءات الجمسة:

 (: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرىم عمى الحضور(3اء)إجر 

 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئمة األعضاء(1إجراء)

يسأؿ المرشد عف الكاجب البيتي السابؽ كيناقشو مع أعضاء المجمكعة كيأخذ نقاط عف الحديث  
 اإليجابي مع الذات )المناسب( عند مكاجية المكاقؼ.

 كيطمب مف بعض األعضاء ذكرىا كتكضيحيا. يتناكؿ المرشد بعض األمثمة

 (: )التعريف بمفيوم االنتماء وأىم مكوناتو(1إجراء)

يبدأ المرشد الجمسة وقوفًا بالنشيد الوطني الفمسطيني، ثم يقوم بتوضيح فكرة النشيد ومعاني 
 الكممات.
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البرنامج، ثـ يكمؼ  يطمب المرشد مف أعضاء المجمكعة كتابة مفيـك االنتماء في الكراسة المرفقة مع  
 بعض أعضاء المجمكعة قراءة ما كتبكه عف مفيـك االنتماء كيشجعيـ عمى مناقشة أفكارىـ.

شباع ىذه إف أك  نساف،عتباره حاجة ضركرية كميمة في حياة اإلإنتماء بمفيكـ االيكضح المرشد 
بحيث يحس بينيـ  ،كالمدرسة كالمجتمع كالكطفسرة نتمائو لجماعة معينة مثؿ األاالحاجة يرتبط ب

كبالتالي فإف عدـ  كىذا يدفعو لمعمؿ لمصمحتيا كالدفاع عنيا. ىتماـ،طمئناف كاإلماف كاإلبالقبكؿ كاأل
 .شباع ىذه الحاجة يجعؿ الفرد يشعر بالقمؽ كالعزلة عف الناس المحيطيف بو ..إ

مثؿ جماعة الزمبلء رتباط بجماعة معينة جتماعي عنده دافع اإلإف الفرد بطبيعتو أكيكضح المرشد    
طمئناف ماف كاإلنو يشعر بينيـ باألأبحيث  نو يتصرؼ كتصرفيـ كيبقى جزء مرتبط بيـ،أك  قراف(،)األ
نشعر معيـ  نرعاىـ كيرعكنا، نككف معيـ نحبيـ كيحبكنا، خريف،فكؿ كاحد منا بحاجة لآل، ىتماـكاإل
 م عمؿ يخدـ الجماعة.أماف كىذا يجعمنا نشارؾ في باأل

      عماؿ يككف أحتراـ مف المحيطيف بو عمى ما يقكـ بو مف ندما يحصؿ عمى التقدير كالقبكؿ كاإلكالفرد ع
 ستمرار ...بمثابة تدعيـ كسند لو لئل

 نتماء كىي:ىـ مككنات االأف نحدد أكبذلؾ يمكننا  

           مسؤكليةالشعكر بال المشاركة في أم عمؿ يخدـ الجماعة، ماف،الشعكر بينيا باأل رتباط بالجماعة،اإل
 ..جؿ الجماعة .أخريف عمى ما يقـك بو مف تجاىيا كالحصكؿ عمى التقدير المناسب مف اآل

 (: )أىم األبعاد المؤثرة في انتماء الطالب(4إجراء)

ينتمي الطفؿ إلى أسرتو، كينتمي في نفس الكقت إلى مدرستو، كما ينتمي إلى المجتمع المحيط بو، 
 الجماعات ينتمي إلى الكطف باعتبار ىذه الجماعات جزء مف ىذا الكطف. كمف خبلؿ انتمائو ليذه

 كتتناكؿ الدراسة الحالية ىذه المجاالت المؤثرة في االنتماء:

 االنتماء لؤلسرة ...

 االنتماء لممدرسة ...

 االنتماء لممجتمع ...
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 االنتماء لمكطف ...

 (: )إنياء الجمسة  والواجب(4إجراء)

 د مف أعضاء المجمكعة كتابة الجماعات التي ينتمي )يرتبط( إلييا كؿ طالب.يطمب المرشالواجب: 

يمخص المرشد ما تـ مناقشتو في الجمسة كيذكرىـ بالكاجب البيتي كبمكعد الجمسة القادمة، ثـ  اإلنياء:
 يحيي أعضاء المجمكعة كيشكرىـ ... كينيي الجمسة.

 

 الجمسة الخامسة

 االنتماء لألسرة

 

 األىداف:

 .(سرةنتماء لؤلاال) بمفيـك البعد األكؿعضاء المجمكعة أ تعريؼ .1
 أعضاء المجمكعة عمى القياـ بأدكارىـ تجاه أسرىـ. دريبت .2

 :إجراءات الجمسة

(: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرىم عمى الحضور ويبدأ المرشد الجمسة وقوفًا 3إجراء)
 بالنشيد الوطني الفمسطيني(

 بيتي وأسئمة األعضاء((: )مناقشة الواجب ال1إجراء)

 (: )التعريف بمفيوم االنتماء لألسرة(1إجراء)

سرة تيتـ بو كتكفر لو السكف كالطعاـ كالرعاية كاأل سرة،ف الفرد عضك )جزء( في األأيكضح المرشد    
جتماعية كثيرة إكتعميمو قيمان  فكاره،أكتككيف  كىي تساىـ في بناء شخصيتو، ماف،كالحب كالحماية كاأل

ف ييتـ بيا مف أسرة بو عميو ككما تيتـ األ ... مانة كالتعاكف كحب الناس كمساعدتيـلصدؽ كاألمثؿ ا
 ... سرةفراد األأحتراـ مف سرية ليحصؿ عمى التقدير كاإلعماؿ كالمياـ األخبلؿ مشاركتو الفعالة في األ
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م أماف كالمشاركة في ا باألسرة كالشعكر بينيرتباط باألاإل)نو: أسرة بنتماء لؤلالا بتعريؼ يقكـ المرشد  
كالحصكؿ عمى التقدير المناسب منيا عمى ما يقكـ بو  سرة مع شعكره بالمسؤكلية تجاىو،عمؿ يخدـ األ

 .( ... جمياأمف 

 (: )التدريب عمى المشاركة والشعور بالمسؤولية تجاه األسرة(4إجراء)

ىؿ منيـ أدائيا في ي يطمب األعماؿ التيطمب المرشد مف أعضاء المجمكعة كتابة المكاقؼ كاأل   
، ثـ يكمؼ بعض أعضاء المجمكعة قراءة ىذه المكاقؼ كمناقشتيا الكراسة العممية المرفقة مع البرنامج،

أك المشاركة في  شراء بعض الحاجات أك تنظيـ كتنظيؼ الحجرة الخاصة بو،كمف ىذه المكاقؼ ) 
 . (.، تنفيذ نصائح كتعميمات الكالديف .....ستقباؿ الضيكؼإ

مف خبلؿ قياـ المرشد بنمذجة ستجابة الصحيحة ليذه المكاقؼ تعريؼ أعضاء المجمكعة باإليتـ  
خر بف كاآلحدىـ دكر اإلأكؿ طالبيف أف يمعب  مف يطمببعض األمثمة السابقة أماـ األعضاء ... ثـ 

المرشد عمى سمكؾ  مع تعميؽ كىكذا بالنسبة لباقي الطبلب،... دكار بينيما ب ثـ يتـ تبادؿ األدكر األ
ثابة السمكؾ الصحيح   .كتأكيده عمى تقميد النماذج الصحيحةكؿ طالب كا 

 (: )إنياء الجمسة والواجب(5إجراء)

 يطمب المرشد مف أعضاء المجمكعة كتابة أك قراءة مكضكع عف أىمية األسرة. الواجب:

لمجمسة بجممة كاحدة، يمخص المرشد ما عرض بالجمسة، كيطمب مف األعضاء تقديـ تقييـ  اإلنياء:
 كيحيي األعضاء كيشكرىـ ... ، كيعمف عف نياية الجمسة.

 

 السادسةالجمسة 
 نتماء لممدرسة اال 

 
 ىداف:األ

 نتماء لممدرسة.عضاء المجمكعة مفيـك االأتعريؼ  .1
 .مدرستيـأعضاء المجمكعة عمى القياـ بأدكارىـ تجاه  دريبت .2
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 إجراءات الجمسة:
المجموعة وشكرىم عمى الحضور ويبدأ المرشد الجمسة وقوفًا بالنشيد  (: )الترحيب بأعضاء3إجراء)

 الوطني الفمسطيني(
 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئمة األعضاء(1إجراء)

 يناقش المرشد مع أعضاء المجمكعة الكاجب السابؽ كيعطي بعض األمثمة كالتغذية الراجعة.
إلستجابات التي قدميا كؿ منيـ في المكاقؼ كما يطمب منيـ أف يناقشكا بعضيـ البعض في المكاقؼ كا

 ىي اإلستجابات البديمة الصحيحة.
 (: ) التعريف بمفيوم االنتماء لممدرسة(1إجراء)

نتماء لممدرسة في الكراسة المرفقة مع عضاء المجمكعة كتابة تعريؼ لمفيكـ االأيطمب المرشد مف   
ثـ ... نتماء لممدرسة اءة ما كتبكه عف مفيكـ االعضاء المجمكعة قر أثـ يكمؼ المرشد بعض ، البرنامج

  ...نتماء المدرسي يشجعيـ عمى مناقشة أفكارىـ عف مفيـك اال
ف المدرسة بما تتضمنو مف معمميف كمناىج )مكاد( دراسية مقررة كأنشطة مختمفة تعد أ المرشد كضحي  

تكظيؼ  تتيح لوالتي معمكمات كتزكيده بالمعارؼ كال مجاال لتنمية كتعزيز قدرات الطالب العقمية،
 خريف،راء اآلآحتراـ ا  لتزاـ كالتضحية ك كتساب ميارات تعمـ التعاكف كالتنافس السكم كاإلإ المعرفة في

لذلؾ يجب عمى كؿ طالب الحرص عمى بناء عبلقات طيبة مع الجميع  ماف،كالشعكر بالحب كاأل
 كاإللتزاـ رسة كالمذاكرة كاحتراـ النظاـكاالنتظاـ بالمد بالمدرسة إدارة كمعمميف كمكظفيف كزمبلء،

مما يدعـ فيو قيمة  كالمحافظة عمى نظافتيا كجماليا، نشطة المدرسية،كالمشاركة باأل بالمدرسة،
 ...  كليككف نمكذجان يحتذل بو نتماءاال

 يتحدث المرشد عف أىمية الجانب المعرفي التي تقـك بو المدرسة إتجاه طمبتيا ...
كالمشاركة في  ماف،رتباط بالمدرسة كالشعكر فييا باألاإل)نتماء لممدرسة بأنو: اال عريؼبت يقكـ المرشد  

كالحصكؿ عمى التقدير المناسب منيا عمى ما  مع شعكره بالمسؤكلية تجاىيا، أم عمؿ يخدـ المدرسة،
 .( ... جمياأيقكـ بو مف 

 (: )تدريب الطالب عمى القيام بأدوراىم تجاه مدرستيم(4إجراء)
قكـ المرشد بتقسيـ األعضاء إلى مجمكعات، كيطمب مف كؿ مجمكعة كتابة كمناقشة المكاقؼ ي  

 عمؿ لكحة، عمؿ الكاجب المنزلي،كاألعماؿ التي تطمب منيـ كيقكمكف بيا بالمدرسة كالتي منيا )
ؿ ، اإللتزاـ بالحضكر مبكران لممدرسة، إحتراـ النظاـ ... (، كيطمب مف كالمشاركة في نظافة الفصؿ
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مجمكعة عمؿ مشيد تمثيمي يعبر عف ىذه المكاقؼ كطريقة التعامؿ معيا ... كبنياية عرض المشاىد 
عطاء بدائؿ لمسمككات  يتـ مناقشتيا مع كؿ المجمكعات كالتعرؼ عمى السمكؾ اإليجابي كتعزيزه، كا 

 السمبية ...
تفاؽ المسبؽ مع إدارة يستشير المرشد أعضاء المجمكعة بالخركج لتنظيؼ الساحة المدرسية )باإل  

 المدرسة ... ( لتنمية كتعزيز العمؿ التطكعي كالجماعي كلزيادة مستكل االنتماء لدييـ ...
 
 (: )إنياء الجمسة والواجبات(5إجراء)

 عضاء المجمكعة تطبيؽ ما تعممكه في حياتيـ المدرسية بشكؿ فعمي.أ مف المرشد طمبي(: 3الواجب)
ضاء المجمكعة كتابة المكاقؼ التي حدثت معيـ كمدل تأثرىـ مما يطمب المرشد مف أع(: 1الواجب)

 تـ تعممو مف الجمسة االرشادية.
جراء حكار مع أعضاء المجمكعة مع إثابة اإلنياء:  يقكـ المرشد بتمخيص ما تـ عرضو بالجمسو كا 

 مسة.اإلجابات كاألفكار الصحيحة كتعزيزىا ... ثـ يحيي األعضاء كيشكرىـ، كيعمف عف نياية الج
 
 

 لسابعةالجمسة ا
 جتماعينتماء االاال 

 ىداف:األ
 نتماء لممجتمع.عضاء المجمكعة  مفيـك االأتعريؼ  .1
 .مجتمعيـأعضاء المجمكعة عمى القياـ بأدكارىـ تجاه  دريبت .2

 إجراءات الجمسة:

(: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرىم عمى الحضور ويبدأ المرشد الجمسة وقوفًا بالنشيد 3إجراء)
 لوطني الفمسطيني(ا

 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئمة األعضاء(1إجراء)

 (: )التعرف عمى مفيوم االنتماء لممجتمع(1إجراء)
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نتماء لممجتمع في الكراسة المرفقة مع عضاء المجمكعة كتابة تعريؼ مفيكـ اإلأيطمب الباحث مف   
ثـ  نتماء لممجتمع،كه عف مفيكـ اإلعضاء المجمكعة قراءة ما كتبأثـ يكمؼ المرشد بعض  البرنامج،

 ...  لممجتمعنتماء فكارىـ عف مفيـك اإلأيشجعيـ عمى مناقشة 

ف أنتماء الى مجتمعنا ىك ف شعكرنا باإلأك  عضك )جزء( في المجتمع، طالبف الأالمرشد  يكضح  
يناسب كأف نأخذ منحى سمككي إيجابي كىادؼ يستحؽ التقدير ك  نفسنا غصنان مف شجرة كبيرةأنعتبر 
فبالعمؿ المشترؾ كالعمؿ الجماعي  حزانيـ.أفراحيـ ك أخريف كمتاعبيـ كنشاركيـ نشعر باآل .اإلنتماء

نتماء فراد المجتمع كيزيد التماسؾ بينيـ كيعزز شعكرىـ باإلأُيبنى الشعكر بالتقارب الحميـ لدل 
 ..لمجتمعيـ .

جتماعية مثؿ نشطة اإلف األأضحا مك  جتماعية كالمدرسية،نشطة اإلعمى أىمية األ المرشديؤكد   
نشطة الميمة التي تؤثر عمى شخصية الطالب ألنيا كالمعسكرات مف األ الحفبلت المدرسية، الرحبلت،

خذ كالعطاء كتنمي لديو ركح التعاكف كاأل كتزكيده بالمعارؼ كالمعمكمات، فرصة لمتركيح كالترفيو لو،
عضاء جسـ أتدرب ك  سمكؾ إيجابي فيي القدـ كالجرم،نشطة الرياضية مثؿ كرة ما األ.. أكالمسؤكلية .

كتمد الجسـ بالحيكية  الطالب عمى الميارت الحركية التي تساعد عمى نمك عضبلتو بشكؿ سميـ،
كتنمي لدييـ  جتماعية طيبة معيـ،إكتعممو كيؼ يتفاعؿ مع زمبلئو كيككف عبلقات  كالطاقة كالنشاط،

 نشطة الثقافية مثؿ المشاركة في الندكات،ف األأحيف  في... ركح التعاكف كالمنافسة الشريفة 
قراءة القصص كالكتب الثقافية  ذاعة المدرسية،كجماعات النشاط المدرسي كجماعة اإل المسابقات،

كالميارات  ،كتعزز الجانب المعرفي كالبناء الفكرم اإليجابي بالمكتبة تزكده بالمعارؼ كالمعمكمات
أما .. . تعزز السمكؾ اإليجابي مانةخبلقيات كالتعاكف كالصدؽ كاألكاأل جتماعيةجتماعية كالقيـ اإلاإل
بتكار نشطة الفنية مثؿ الرسـ كالتدبير المنزلي كالمسرح كالمكسيقى فيي تشجع الطالب عمى اإلاأل

كتنمي  نيا تنفس عف مشاعره السالبة كالغضب كالحزف كالعدكاف،أل كتخفؼ مف التكتر كالقمؽ لديو،
كتساب إكما تساعده عمى  جتماعية مع زمبلءه،إكتساعده عمى تككيف عبلقات  لديو، التذكؽ الفني
 ... كتساىـ في إشباع حاجة التقدير الذاتي كتحقيؽ الذات سمككات سكية

 (: ) تدريب أعضاء المجموعة عمى المشاركة والشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعيم(4إجراء)
ات ... يطمب مف كؿ مجمكعة كتابة كمناقشة مكاقؼ ى مجمكععضاء الاأل المرشد بتقسيـ يقـك  

مجمكعة قراءة ما كتبكه عف المشاركة كالشعكر  كؿثـ يكمؼ المرشد .. بآدائيا تجاه المجتمع . يقكمكف
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كما يطمب المرشد مع باقي المجمكعات ... فكارىـ أتشجيعيـ عمى مناقشة ك بالمسؤكلية تجاه المجتمع 
.. كيطمب منيـ تمثيؿ ىذه المكاقؼ عكر بالمسؤكلية تجاه مجتمعيـ .ف يفسركا تعريؼ المشاركة كالشأ

 ... كيتـ إثابة كتعزيز السمككات كاألفكار اإليجابية ...
 

 :ؼ التي تدؿ عمى اإلنتماء لممجتمعكيذكر المرشد مف المكاق
  ا،حكاليـ كالتعرؼ عمى مشكبلتيـ كمساعدتيـ عمى حميأخبارىـ كتفقد أخريف لسماع تصاؿ باآلاإل) 
المشاركة في  ستطاعتي،ا  التبرع لممحتاجيف حسب قدرتي ك  ثناء مرضيـ،أخريف كرعايتيـ ىتماـ باآلاإل

نشطة ذاعة المدرسية كاألالمشاركة في اإل ك التي تنظـ في المدرسة،أالنشاطات التي يقكـ بيا النادم 
 ... (.الرياضية 

حة المدرسة ) باإلتفاؽ المسبؽ مع إدارة يستشير المرشد األعضاء إلجراء مسابقة بينيـ لمجرم بسا  
المدرسة ... (، حيث يقـك المرشد بتقسيـ األعضاء الى مجمكعات ... كيتـ تقبؿ النتيجة بترحاب 

 كتكريـ الفائزيف بكؿ مجمكعة ) يتـ تقديـ أقبلـ كدفاتر لمفائزيف(.
 (: ) إنياء الجمسة والواجبات(5إجراء)

مف  المجمكعة تطبيؽ ما تعممكه في حياتيـ اليكمية بشكؿ فعميعضاء مف أالمرشد  طمبي (:3الواجب)
 .خبلؿ القياـ بزيارات عائمية أك إلى المؤسسات اإلجتماعية كالرياضية

يقسـ المرشد األعضاء إلى مجمكعات، كيطمب مف كؿ مجمكعة إختيار مكضكع يدؿ  (:1الواجب)
نت كالتكجو إلى المكتبة لمبحث حكؿ المكضكع عمى اإلنتماء كأف يقكمكا بكتابتو باإلستعانة بشبكة اإلنتر 

... كيقكـ الطبلب في كؿ مجمكعة بترشيح زميؿ ليـ يقرأ ىذا المكضكع في اإلذاعة المدرسية )كيتـ 
 ذلؾ بالترتيب المسبؽ مع إدارة المدرسة كمسؤكؿ اإلذاعة المدرسية ... (.

ف يبدم كؿ أعضاء المجمكعة بأيطمب مف يقكـ المرشد بتمخيص ما عرض في الجمسة، ثـ  اإلنياء:
 ، كيحيي األعضاء كيشكرىـ، كيعمف عف نياية الجمسة.طالب منيـ رأيو في دكره تجاه مجتمعو
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 ثامنةالجمسة ال
 نتماء لموطناال 

 
 ىداف:األ

 .نتماء لمكطفعضاء المجمكعة مفيـك اإلأتعريؼ  .1
 كطنيـ.أعضاء المجمكعة عمى القياـ بأدكارىـ تجاه  دريبت .2
 الجمسة: إجراءات

(: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرىم عمى الحضور ويبدأ المرشد الجمسة وقوفًا بالنشيد 3إجراء)
 الوطني الفمسطيني(

 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئمة األعضاء(1إجراء)

 (: )التعرف عمى مفيوم االنتماء لموطن(1إجراء)

نتماء لمكطف في الكراسة المرفقة مع اال عضاء المجمكعة كتابة تعريؼ مفيكـأيطمب المرشد مف   
ثـ  نتماء لمكطف،عضاء المجمكعة قراءة ما كتبكه عف مفيكـ االأثـ يكمؼ المرشد بعض ، البرنامج

 ..نتماء الكطني .فكارىـ عف مفيـك االأيشجعيـ عمى مناقشة 

 بناءه،أكس كؿ نساف بكطنو مسألة فطرية كغريزة بشرية في نفرتباط اإلإف أينتقؿ المرشد لمحديث   
ف أكيكضح المرشد  فالكطف فيو كلدنا كعمى أرضو نعيش كمف خيراتو ُنرتزؽ كتحت ترابو سندفف،

نتماء ف ىذا االأك  متداد عصكر التاريخ،إىـ مككنات الشخصية الفمسطينية عمى أنتماء لمكطف مف اال
جمؿ الببلد أيرل ببلده فالشخص الفمسطيني ...  عداءماـ الطامعيف كاألأىك الذم جعميا تقؼ صامدة 

رض الرباط رغـ الظركؼ القاسية كالحياة الصعبة التي يعيشيا كيشعر بالفخر بأنو منتمي أل فضميا،أك 
نتماء لدل الفرد سرائيمي( كيشعر بالحب كيتعمؽ االحتبلؿ اإلحتبلؿ في التاريخ )االإطكؿ أبكجكد 

ك بذؿ الجيد في أثؿ المساىمة في الماؿ فراده مألى عمؿ يفيد كيخدـ الكطف ك إعندما تتحكؿ مشاركتو 
مما يعزز ك مساعدة الناس أ ك المحافظة عمى ممتمكات الدكلة كأثارىا،أ مشركع يخدـ المجتمع كالكطف،

 ...السمكؾ اإليجابي لمطالب 
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 فيورتباط بالكطف )المجتمع( كالشعكر اإل)نتماء لمكطف بأنو: الكبذلؾ يمكف أف نحدد المقصكد با
كالحصكؿ  مع شعكره بالمسؤكلية تجاىو، كيحافظ عميو م عمؿ يخدـ الكطفأمشاركة في كال ماف،باأل

 .... (جمو أعمى التقدير المناسب منو عمى ما يقـك بو مف 

 (: )تدريب أعضاء المجموعة عمى المشاركة والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن(4إجراء)

دائيا آعضاء المجمكعة بأابة مكاقؼ يقكـ كت إلى مجمكعات كيطمب منيـ عضاءاأل المرشد َقِسـيُ    
قراءة ما كتبكه عف المشاركة كالشعكر بالمسؤكلية تجاه  كؿ مجمكعةيكمؼ المرشد .. ك تجاه الكطف .

أفكارىـ كيطمب منيـ تمثيؿ ىذه المكاقؼ  ... مع إثابة كتعزيز ثـ تشجيعيـ عمى مناقشة ... الكطف 
 ... المكاقؼ كاألفكار اإليجابية

 منيا:تدؿ عمى االنتماء لمكطف، مكاقؼ  أمثمة عمىمرشد ال كيكضح

ك البطانيات لضحايا أك المبلبس أالتبرع بالماؿ  جؿ عبلج المرضى،أالمساىمة بمصركفيـ مف )
بناء الشعب الفمسطيني في غزة ىاشـ ككؿ أسرائيمي عمى حتبلؿ اإلالحركب كالمجازر التي يرتكبيا اال

، حماية المناطؽ األثرية كالتاريخية، إحتراـ النشيد الكطني كتجميمو المشاركة في نظافة الشارع مكاف،
 ستجابة الصحيحة ليذه المكاقؼ.عضاء المجمكعة باإلأحيث يتـ تعريؼ (، ... الفمسطيني 

 ياسر بطاؿ الفمسطينييف مثؿ سيرة الزعيـ الراحؿ الشييدبعض األ ةسير نماذج ك  بعرض مرشديقكـ ال
ستشيد دفاعان عف الكطف كمقدساتو ا  طكؿ في ذاكرة القضية الفمسطينية ك عرفات الذم يعد الفصؿ األ

 .. كحريتو .

عضاء المجموعة عرض بوربوينت عن القضية الفمسطينية وبعض سير أ)ثم يعرض المرشد عمى 
 ثر بدفاعيم عن الوطن والقضية الفمسطينية(.أشخاص الذين تركوا األ

 (: )إنياء الجمسة والواجبات(5إجراء)

رسـ خارطة فمسطيف كذكر شيداء إستشيدكا دفاعان  عضاء المجمكعةأ مف المرشد طمبي(: 3ب)الواج
 .عف الكطف
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يطمب المرشد مف أعضاء المجمكعة التعرؼ عمى بعض األماكف األثرية كالتاريخية (: 1الواجب)
لييـ ـ كذلؾ مف خبلؿ سؤاليـ ألىا1948ببمدتيـ كبكطنيـ فمسطيف كذكر أىـ القرل الفمسطينية عاـ 

 كزيارتيـ لمكتبة المدرسة كشبكة اإلنترنت.

يمخص المرشد ما تـ عرضو كمناقشتو في الجمسة، ثـ يحيي أعضاء المجمكعة كيشكرىـ، اإلنياء: 
 كيعمف نياية الجمسة.

 

 الجمسة التاسعة

 نموذج حل المشكالت

 األىداف:

 أف يتعرؼ أعضاء المجمكعة عمى خطكات حؿ المشكمة. .1
جمكعة عمى ميارات حؿ المشكبلت إلستخداميا فيما يكاجييـ مف أف يتدرب أعضاء الم .2

 مشكبلت.
 إجراءات الدراسة:

(: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرىم عمى الحضور ويبدأ المرشد الجمسة وقوفًا بالنشيد 3إجراء)
 الوطني الفمسطيني(

 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئمة األعضاء(1إجراء)

 ى ميارة حل المشكالت وخطواتيا((: )التدريب عم1إجراء)

يقكـ المرشد بشرح مفيكـ حؿ المشكبلت لمطمبة، مف حيث أنيا عممية يحاكؿ بيا الشخص أف يخرج   
مف مأزؽ معيف، كيركز المرشد عمى الفائدة الشخصية التي تعكد عمى الفرد نتيجة لتكظيؼ ميارة حؿ 

اتيجية إرشادية تعتبر أحد أشكاؿ أساليب المشكبلت، حيث يبيف أف إستراتيجية حؿ المشكبلت كإستر 
الضبط الذاتي كالتي تتضمف فكائد بعيدة المدل لضبط الذات، كاإلستقبللية، كمركنة التصرؼ، كالكفاءة 
كالتمكف، فاليدؼ األكؿ لميارة حؿ المشكبلت ىك زيادة الكعي باإلستجابة العقمية حتى يتمكف الفرد مف 
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باستقبللية كتعميؽ االنتماء، كأف حؿ المشكبلت في اإلرشاد كالعبلج التكيؼ مع مكاقؼ الحياة الجديدة 
النفسي يعتبر نكعان مف تحميؿ النظـ، كينبغي أف تأخذ في إعتبارىا نظاـ التفاعؿ اإلجتماعي لممسترشد 
بما في ذلؾ األشخاص اآلخركف المشترككف في ىذا النظاـ مع المسترشد مثؿ األخكة، اآلباء، الزمبلء، 

نفسو كبذلؾ فإف التركيز األكبر يككف عمى المكقؼ الذم تحدث فيو المشكمة، كميمة المرشد المرشد 
بحسب ىذه الطريقة مساعدة الطالب في حؿ المشكمة كليس حميا، لذلؾ يمجأ المرشد إلى تكضيح 

 خطكات حؿ المشكمة، كالميارات المتبعة مف خبلؿ طرح األمثمة كنمذجتيا.

حساس الشخص بكجكد المشكمة، كىذا اإلحساس ىك ما يدفع الكعي بكجكد المشكمة: ىك إ .1
الشخص إليجاد حؿ ناجح ليا، كيقـك المرشد بتكضيح ىذه الخطكة مف خبلؿ المثاؿ التالي 
)لنفترض أف أحد الطبلب يقـك بتخريب الممتمكات العامة ... (، إنيا لف تككف مشكمتؾ إال إذا 

ال ستككف مشكمة أم شخص آخر  ىمؾ ... الخ إال أنت. إف الكعي أ –أحسست بيا كا 
بالمشكمة ككجكدىا ىك الشرط األساسي لبدء عممية حؿ المشكمة، كيفترض كجكد حؿ نحاكؿ 

 الكصكؿ إليو بالجيد الكاعي )كالتفكير مثبلن(.
تحديد المشكمة: )تعريفيا، جمع المعمكمات عنيا(، إف تحديد المشكمة يعني أف تصفيا بكممات  .2

تصرة، كيعني بدالن مف أف تقكؿ )الزمبلء سيئيف(، أك )أنا غير كاضحة كغير غامضة كمخ
قادر عمى اإللتزاـ بالنظاـ(، يمكف القكؿ )ال يمكنني حؿ المشكبلت التي تكاجيني( كتتضمف 
خطكة تحديد حؿ المشكمة جمع المعمكمات مف خبلؿ طرح أسئمة كنجيب عمييا، كمف أجؿ حؿ 

عؿ ذلؾ؟ ىؿ لدم مشاكؿ أسرية؟ ىؿ ألنني ال أحب مشكمتنا نطرح األسئمة اآلتية: لماذا أف
المدرسة؟ ىؿ ألنني ال أحب الكطف؟ كباإلجابة عف ىذه األسئمة بشكؿ جيد نحصؿ عمى 

 المعمكمات التي نحتاجيا لحؿ المشكمة.
تكليد البدائؿ المحتممة كحمكؿ لممشكمة: ىنا تبدأ عممية التفكير إليجاد حمكؿ لممشكمة، كيقـك  .3

البدائؿ ليساعد الطالب في فيـ ىذه الخطكة، كيقكؿ المرشد عمينا إتباع  المرشد بنمذجة
تعميمات معينة لتسيؿ عمينا إيجاد الحمكؿ كعمينا أف نضبط أنفسنا، كال نصدر أحكامان فكرية 
)صح، خطأ، حبلؿ، حراـ( عمى البديؿ، كميما يكف غير ممكف التنفيذ كذلؾ ألننا قد نستبعد 

لجيدة، كذلؾ فقط إلعتقادنا بأنيا غير ممكنة أك ألنيا غير مألكفة، بأحكامنا ىذه البدائؿ ا
كعميؾ أف تفكر في أكبر عدد ممكف مف البدائؿ، ألنو كمما زاد عددىا زاد إحتماؿ أف يككف 
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الحؿ األنسب بينيا، كبالنسبة لمشكمتنا )ال يمكنني حؿ المشكبلت التي تكاجيني( يمكننا تكليد 
 بدائؿ كثيرة كما يمي:

 ر بالمشكمة بشكؿ تفصيمي.أفك
 أفكر مف ىك صاحب المشكمة؟

 ما ىي الحمكؿ الممكنة؟
 أف ألجأ إلى إختصاصي نفسي.

تحديد الحمكؿ المقبكلة كترتيبيا حسب أكلكيتيا، كمف ثـ كزف كؿ بديؿ مف حيث إيجابياتو  .4
المرشد كسمبياتو كمقارنتو مع البدائؿ األخرل مف أجؿ إختيار البديؿ المناسب، كتقتصر ميمة 

 عمى المساعدة فقط، حيث يقـك المسترشد بتنفيذ الخطة المكضكعة لحؿ المشكمة.
 (: )إنياء الجمسة والواجبات(4إجراء)

عمى جميع أعضاء المجمكعة التدرب عمى ممارسة ميارة حؿ المشكمة مف خبلؿ تمخيص ما  الواجب:
قدميا المرشد، كتطبيؽ طريقة حؿ دار في الجمسة مف مكضكعات، كبعد متابعة كمناقشة األمثمة التي 

 المشكبلت عمى مشكمة تصادؼ الطالب.

يمخص المرشد الميارات السابقة كيؤكد عمييا، كيحيي األعضاء كيشكرىـ، كيعمف عف نياية  اإلنياء:
 الجمسة.

 الجمسة العاشرة

 التدريب عمى ميارة تأكيد الذات

 األىداف:

 ذات.أف يتعرؼ أعضاء المجمكعة إلى مفيكـ تأكيد ال .1
أف يميز أعضاء المجمكعة بيف السمكؾ التأكيدم كالسمكؾ غير التأكيدم )السمبي( كالسمكؾ  .2

 العدكاني في العبلقات الشخصية.
 إجراءات الجمسة:
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(: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرىم عمى الحضور ويبدأ المرشد الجمسة وقوفًا بالنشيد 3إجراء)
 الوطني الفمسطيني(

 الواجب البيتي وأسئمة األعضاء((: )مناقشة 1إجراء)

 (: )التعريف بمفيوم تأكيد الذات(1إجراء)

 يقـك المرشد بتعريؼ تأكيد الذات ... عمى النحك التالي:

) أف تككف مؤكدان لذاتؾ في العبلقات مع اآلخريف في األسرة كالمدرسة كالمجتمع كالكطف يعني أف 
ؾ كمشاعرؾ بدكف أف تتعدل عمى حقكؽ اآلخريف تحتـر كتدافع عف حقكقؾ مف خبلؿ المشاركة بأفكار 

 كأفكارىـ كمشاعرىـ، بؿ كأف تعطييـ الحؽ في التعبير عف حقكقيـ كأفكارىـ كمشاعرىـ كتحترميـ(.

 يقدـ المرشد شرحان أكثر:

 قد يبدك أف تأكيد الذات أمر سيؿ كلكنو ميارة تتطمب الكثير مف الممارسة. .1
كبساطة عف حاجاتؾ كآرائؾ دكف أف تيدد أك تعاقب في السمكؾ التأكيدم أنت تعبر بكضكح  .2

 اآلخريف.
 السمكؾ التأكيدم أيضان يعني أف تكصؿ لآلخريف ىذه المشاعر كاألفكار بطريقة مناسبة. .3
 أحيانان قد تستجيب لممكقؼ بأف ال تفعؿ أم شيء كىذا سمكؾ غير تأكيدم )سمبي(. .4
ياـ لآلخر أك لمجمكعة أخرل بدكف القياـ برد فعؿ غير مناسب لممكقؼ مثؿ التعدم أك اإلت .5

 كجو حؽ كىذا سمكؾ غير تأكيدم )عدكاني(.
 يقدم المرشد المثال التالي:

 عندما يتحدث أحدىـ عف كطني كجنسيتي كيسخر منيا فإف ما يمكف أف أفعمو أك أقكلو:

 أترؾ المكقؼ يمر دكف أف أقكؿ شيئان )عدـ تأكيد(. . أ
 اإلعتداء عميو )عدكانية(.أقكـ بالتيجـ عميو بصكت عاؿ، أك أقكـ ب . ب
أقكؿ لو لك سمحت أنا فمسطيني كلي الحؽ في دكلة كلي الحؽ في الحياة كلست رقـ عابر بيف  . ت

 الكممات، كأنا ال أرغب في جنسية أخرل سكل الجنسية الفمسطينية )تأكيد الذات(. 
 يقـك المرشد بنمذجة المثاؿ السابؽ أماـ األعضاء.
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 قكمكا بنمذجة السمكؾ كيقدـ تغذية راجعة ليـ.يطمب المرشد مف األعضاء أف ي

 يقدـ المرشد أمثمة أخرل كيقـك بنمذجتيا.

 (: )التدريب عمى اإلستجابات الثالث(4إجراء)

 يقـك المرشد ببعض التماريف لزيادة التدريب عمى اإلستجابات الثبلثة السابقة مثؿ:

)أ( كمف ىك )ب( ثـ يكمفيـ بأف  يقسـ المرشد أعضاء المجمكعة إلى أزكاج كيحدد مف ىك تمرين:
 يقكمكا بمعب الدكر التالي لعدة دقائؽ:

 )أ( أنت أب، كال تعجبؾ المبلبس التي إشتراىا إبنؾ.

 )ب( أنت اإلبف، كتتصرؼ بطريقة عدكانية مع أبيؾ ألنو لـ يستحسف المبلبس التي اشتريتيا. 

 يصبح )ب(، )ب( يصبح )أ(. يطمب المرشد مف األزكاج أف يقكمكا بتبديؿ األدكار بحيث )أ(

يتـ إعادة اإلجراءات السابقة كالحديث عف نكع اإلستجابات التي يظيرىا األفراد في المكاقؼ المختمفة 
 كمناقشتيا مع األعضاء.

 كيتـ تطبيؽ بعض التمرينات األخرل ...

 يوضح المرشد في نياية التدريبات ما يمي:

دية في المكاقؼ المختمفة مع اآلخريف كبالتالي أف الشخص المؤكد لذاتو يظير إستجابات تأكي .3
ىتماماتو الشخصية كأفكاره بطريقة مباشرة كيحافظ عمى  يأخذ حقكقو الخاصة كيعبر عف قيمو كا 
إحترامو لذاتو، دكف أف يعتدم عمى حاجات كحقكؽ اآلخريف فيك لديو الرغبة كالثقة في التعرؼ 

 عمى كجية نظر اآلخريف.
يجابية )السمكؾ المذعف أك المطيع( أف الشخص غير المؤكد ل .2 ذاتو كيظير إستجابات سمبية كا 

ىتماماتيـ بشكؿ  ككيؼ أف ىؤالء األشخاص يظيركف نقصان في إحتراـ حاجاتيـ كقيميـ كا 
 صادؽ كينكركف حقكقيـ كيتجاىمكف حاجاتيـ كقد يعتقد دائمان بأف حقكقو أقؿ مف اآلخريف.

بات عدكانية فإنو يعتدم كيخرب كيتعدل عمى أف الشخص غير المؤكد لذاتو كيظير إستجا .3
 حقكؽ اآلخريف مما ينعكس عميو سمبان، كعمى ثقتو بنفسو، كينظر لآلخريف نظرة سيطرة.
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 (: )إنياء الجمسة والواجبات(5إجراء)

يطمب المرشد مف أعضاء المجمكعة التفكير في مكاقؼ يعتقدكف أنيـ كانكا غير مؤكديف  (:3الواجب)
 يؼ يمكف أف يككنكا مؤكديف اآلف بعد ىذه التدريبات.لذاتيـ فييا، كك

يطمب المرشد مف أعضاء المجمكعة تطبيؽ التدريبات السابقة عمى مشكمة تدني االنتماء  (:1الواجب)
 لكؿ منيـ كاألسباب الكامنة مف كرائو.

 يقـك المرشد بتمخيص الجمسة، كيحيي األعضاء كيشكرىـ، كيعمف عف نياية الجمسة. اإلنياء:

 

 عشر حاديةالجمسة ال

 جمسة ختامية )تقييم البرنامج(

 ىدف:األ

 .التأكيد عمى التدرب عمى جميع الميارات التي تـ تعمميا طيمة البرنامج .1
 تقييـ البرنامج اإلرشادم. .2
 إنياء البرنامج اإلرشادم. .3
 القياس البعدم. .4

 :إجراءات الجمسة

ر ويبدأ المرشد الجمسة وقوفًا بالنشيد (: )الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرىم عمى الحضو 3إجراء)
 الوطني الفمسطيني(

 (: )مناقشة الواجب البيتي وأسئمة األعضاء(1إجراء)

 (: )التأكيد عمى التدرب عمى الميارات في البرنامج(1إجراء)

يؤكد المرشد في الجمسة الختامية النيائية عمى مراجعة التدريبات كالميارات التي تـ تدريب األعضاء   
 ييا مف بداية البرنامج كىي ) األفكار كالحديث الذاتي كاالنتماء كالتككيد كحؿ المشكمة ... (عم
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يناقش المرشد مع أعضاء المجمكعة أم أعماؿ غير منتيية تتعمؽ بمكضكع الميارات التدريبية  
ي كيجيب عمى إستفسارات أعضاء المجمكعة كأسئمتيـ كمستكل األداء ليذه التدريبات كالصعكبات ف

تطبيقيا كتعزيز األداء اإليجابي كتشجيعيـ عمى اإلستمرار في التطبيؽ مستقببلن كينقؿ التدريب عمى 
 الميارات إلى المكاقؼ الكاقعية في الحياة كتطكير الشخصية كتككيد الذات كتعزيز كتعميؽ االنتماء.

 (: )تقييم البرنامج التدريبي(4إجراء)

لمجمكعة بتقييـ كؿ ما تـ تعممو كالتدريب عميو خبلؿ البرنامج يقـك المرشد بالتعاكف مع أعضاء ا   
التدريبي اإلرشادم كتقديـ التغذية الراجعة مف الطمبة كالمرشد حكؿ مدل اإلستفادة كالمشاعر الخاصة 

 كالعمؿ الجماعي كتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف التعمـ عمى الميارات ...

كيتحدث عف البرنامج التدريبي كتطبيؽ البرنامج كيشجع يقدـ المرشد مشاعره كمدرب كقائد لممجمكعة 
 الجميع عمى اإلستمرار في التدريبات كتطبيقيا حتى بعد إنتياء البرنامج التدريبي.

 يطمب المرشد مف الطمبة كتابة مبلحظاتيـ عمييا حتى يستفيد منيا في المرات القادمة.

 (: )إنياء البرنامج التدريبي(5إجراء)

قتراح كسيمة معينة لمتكاصؿ.ينيي المرشد ال  برنامج اإلرشادم التدريبي بمناقشة حرة عامة كا 

  (: )القياس البعدي(6إجراء)

 يقـك المرشد بتكزيع أداة اإلنتماء الخاصة بالدراسة عمى الطمبة المشاركيف لفحص إستجاباتيـ.

لتزاميـ كجيدىـ في التدريب ات كالتطبيؽ ... كيحيي يشكر المرشد الطمبة عمى مشاركتيـ في البرنامج كا 
 الطمبة كينيي الجمسة.
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(3نموذج رقم )  

 األفكار الالعقالنية التي ال بد من تغييرىا وتحويميا إلى أفكار عقالنية والتي وضعيا ألبرت أليس

 الرقم األفكار
 1 مف الضركرم أف يككف الشخص محبكبان أك مقبكالن مف كؿ فرد مف أفراد بيئتو.

رد فعاالن كمنجزان بشكؿ يتصؼ بالكماؿ، حتى تككف لو قيمتو. يجب أف يككف الف  2 
بعض الناس سيؤكف كشريركف كعمى درجة عالية مف الخسة كالنذالة كلذا يجب أف يبلمكا 

 كيعاقبكا.
3 

 4 إنو لمف المصيبة أف تأتي األمكر عمى غير ما يتمنى الفرد.
رة عمييا أك التحكـ بيا.تنشأ تعاسة الفرد مف ظركؼ خارجية، ال يستطيع السيط  5 

األشياء المخفية أك الخطرة تستدعي اإلىتماـ الكبير كاإلنشغاؿ الدائـ في التفكير بيا، 
حدكثيا يجب اف يشغؿ الفرد بشكؿ دائـ. لي فإفكبالتا  

6 

 7 مف األسيؿ تجنب بعض الصعكبات كالمسؤكليات بدالن مف أف نكاجييا.
آلخريف، كعمى شخص أقكل منو لكي يعتمد عميو.يجب أف يككف الشخص معتمدان عمى ا  8 

إف الخبرات كاألحداث الماضية تقرر السمكؾ الحاضر، كأف تأثير الماضي ال يمكف تجاىمو 
 أك محكه.

9 

 10 ينبغي أف ينزعج الفرد أك يحزف لما يصيب اآلخريف مف مشكبلت كاضطرابات.
ال فالنتيجة تككف ىناؾ دائمان حؿ مثالي كصحيح لكؿ مشكمة، كىذا الحؿ  ال بد مف إيجاده كا 

 مفجعة.
11 
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 (2) ممحق
 إستبانة االنتماء

  

 

 عزيزم الطالب:

نتماء لدل سمككي في تعزيز اال  –رشادم معرفي إيقكـ الباحث بدراسة بعنكاف " فاعمية برنامج    
يديكـ مجمكعة مف أ طمبة الصؼ العاشر في محافظة سمفيت"، كلتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة يضع بيف

( أماـ كؿ فقرة بما √بكضع إشارة ) مكضكعيةك  بدقة جابة عمى كؿ فقرةرجك منكـ اإلأالفقرات ك 
 غراض البحث العممي فقط.جاباتكـ ستعامؿ بسرية تامة، كستستخدـ ألإف أ، عممان يناسبكـ

 شكران لتعاكنكـ

 الباحث

 حسيب عياش

 البيانات األساسية:

  80أعمى مف      80_ 70     70مف  أقؿ   مستوى التحصيل: 
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 ستبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانةفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات اإل

قميل 
 جداً 

ـــــــــــــراتالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كثير جداً  كثير متوسط قميل الر 
 قم

 1 أقضي معظـ الكقت مع أسرتي.     
 2 أحافظ عمى نظافة مدرستي.     
أبادر بالمساعدة في حؿ مشكبلت      

 اآلخريف مف حكلي.
3 

 4 أشعر بالفخر ألنني فمسطيني.     
 5 تقمؽ أسرتي عند تأخرم عف البيت.     
 6 أشارؾ في اإلحتفاالت المدرسية.     
 7 أشارؾ اآلخريف أفراحيـ كأحزانيـ.     
أتابع أخبار كطني مف خبلؿ كسائؿ      

 اإلعبلـ.
8 

 9 أساعد األسرة في أعماؿ البيت.     
أشارؾ في األنشطة كالمسابقات      

 المدرسية.
10 

أتبرع بما أقدر عميو إلى المحتاجيف مف      
 حكلي.

11 

 12 أحب معرفة تاريخ بمدم.     
 13 أحرص عمى تنفيذ تعميمات الكالديف.     
أشعر باألماف كاإلطمئناف مع زمبلئي      

 في المدرسة.
14 

 15 أحقؽ أىدافي بالتعاكف مع اآلخريف.     
أرغب في المساىمة في أعماؿ الخير      

 كالتبرعات.
16 

 17 أشعر أف لي دكر ميـ في أسرتي.     
مدرسة.أحب قضاء كقت كبير في ال       18 
 19 أشارؾ في األعماؿ الجماعية.     
 20 أشعر أف بمدم أجمؿ بمد في الدنيا.     
 21 أشعر باألماف كاإلطمئناف مع أسرتي.     
أشعر بالخكؼ عند الحديث مع       22 
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 أساتذتي.
 23 يضايقني قضاء أكقات الفراغ بمفردم.     
 24 أساىـ في الحفاظ عمى أمف كطني.     
أساعد أسرتي في حؿ أم مشكمة في      

 البيت.
25 

 26 يشجعني أساتذتي عند القياـ بعمؿ مفيد.     
 27 أشارؾ اآلخريف أحاديثيـ.     
 28 أحافظ عمى المرافؽ العامة.     
 29 أفتخر بأسرتي.     
أحرص عمى اإللتزاـ بالنظاـ في      

 المدرسة.
30 

آلخريف.تزيد خبراتي بمقاء ا       31 
 32 أحتـر الشخصيات العامة في الكطف.     
 33 أشارؾ أسرتي في إستقباؿ الضيكؼ.     
 34 أتمنى أف تككف مدرستي أفضؿ مدرسة.     
أشارؾ في األنشطة التعاكنية مع      

 اآلخريف.
35 

 36 أعمؿ عمى حماية البيئة.     
أتكجو الى أسرتي عندما أكاجو مشكمة      

.ما  
37 

أشعر بعدـ اىتماـ المدرسيف بي في      
 المدرسة.

38 

يشعرني اآلخركف بأني شخص ذك      
 قيمة.

39 

 40 أحتـر مف أختمؼ معو الرأم.     
 41 أحظى بالدؼء األسرم.     
أقدـ مصمحة المدرسة عمى مصمحتي      

 الشخصية.
42 

 43 يستمع األخركف لحديثي معيـ.     
في تحقيؽ التنمية.أسيـ        44 
 45 أشارؾ أسرتي في مناقشات عامة.     
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 46 أحافظ عمى ممتمكات المدرسة.     
أسعى إلى بناء الصداقات الجديدة مع      

 اآلخريف.
47 

أرفض التخمي عف جنسيتي ميما كانت      
 المغريات.

48 

 49 أشعر بالمسؤكلية اتجاه األعباء العائمية.     
ر إلى المدرسة مبكران قبؿ قرع أحض     

 جرس الطابكر الصباحي.
50 

 51 أتعمـ مف إختبلطي باآلخريف.     
 52 أدعـ الصناعات كالمنتكجات الكطنية.     
أشارؾ في أم عمؿ جماعي يعمؿ عمى      

 نيضة منطقتي.
53 

أفخر بالمناطؽ السياحية كاألثرية في      
 ببلدم.

54 

عف مدرستي. أتحدث بإيجابية       55 
اإلشتراؾ في عمؿ مع اآلخريف      

 يضايقني.
56 

 57 أشعر بالفخر عندما يمتدح أحد ببلدم.     
أحافظ عمى سمعة الجماعة التي أنتمي      

 إلييا.
58 

 59 أعتز بالنشيد الكطني الفمسطيني.     
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 (1ممحق )

 أسماء وعناوين المحكمين لمبرنامج اإلرشادي

 

 جامعة القدس أميرة الريماكمد. 
 جامعة القدس تيسير عبدا أ. د

 جامعة القدس د. عمر الريماكم
 جامعة القدس د. فدكل حمبية

 جامعة القدس د. نبيؿ عبداليادم
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 (4ممحق )

 أسماء وعناوين المحكمين الستبانة االنتماء

 

 جامعة القدس د. إبراىيـ الصميبي
 جامعة القدس مافد. إبراىيـ عر 

 جامعة القدس د. أشرؼ أبكخيراف
 جامعة القدس د. أميرة الريماكم
 جامعة القدس د. إياد الحبلؽ
 جامعة القدس د. إيناس ناصر

 جامعة القدس تيسير عبدا د .أ
 جامعة القدس المفتكحة د. رايؽ عامر
 جامعة القدس د. زياد قباجة

 جامعة القدس د. عفيؼ زيداف
 جامعة القدس عمر الريماكم د.

 جامعة القدس المفتكحة د. عميد بدر
 جامعة النجاح د. فاخر الخميمي
 جامعة القدس د. فدكل حمبية

 جامعة القدس د. محسف عدس
 جامعة القدس د. محمكد أبكسمرة
 جامعة القدس د. نبيؿ عبداليادم

 

 

 

 

 



 

 130 

 (5ممحق )

 كتاب تسييل الميمة
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