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 المستخلص

 

برنامج إرشادي لتنمية السلوك االجتماعي اإليجابي  من فاعليةالتحقق إلى هدفت الدراسة الحالية 

تصميم باستخدام المنهج شبه التجريبي  ،من اليتيمات لعينة كمدخل لتحسين األمن العاطفي

يتيمات من دار الحضانة  01من وتكونت عينة الدراسة ،المجموعة الواحدة باختبار قبلي وبعدي

سنة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق البرنامج  01-9 ، تتراوح أعمارهن مناالجتماعية بجدة

جلسة على أفراد العينة، و قامت الحاضنات بتقييم سلوك أفراد العينة  01اإلرشادي المكون من 

 ,Bos) السلوك االجتماعي اإليجابي الذي أعده كل من بوس، بوليت وكوينت على  مقياس

Polit & Quint,1997)  صدقه وثباته على عينة ممثلة التحقق من ة وإعاد وذلك بعد ترجمته

فيما أكمل أفراد العينة مقياس األمن العاطفي من إعداد الباحثة، وبعد معالجة  .ةعينة الحاليلل

النتائج احصائيًا باستخدام اختبار ويلكوكسن للتحقق من الفروق بين األداء القبلي والبعدي 

بين القياسين القبلي والبعدي روق دالة احصائيًا إلى عدم وجود ف دراسةخلصت نتائج الوالتتبعي، 

بين القياسين على مقياس السلوك االجتماعي اإليجابي، في حين كانت هناك فروق دالة احصائيًا 

لصالح القياس البعدي، ولم تظهر النتائج أي فروق  األمن العاطفي القبلي والبعدي على مقياس

بعي على مقياسي السلوك االجتماعي اإليجابي واألمن دالة احصائيًا بين القياسين البعدي والتت

وبناًء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بضرورة إشراك القائمين على الرعاية في أي  .العاطفي

حاضنات مؤهالت علمياً لهذه المهنة الحساسة،  تدخل تنموي أو وقائي لألطفال، واختيار

بأساسيات نظرية التعلق وأهمية االستجابة والحساسية ، وتثقيفهن واالهتمام بتدريبهن وتأهيلهن
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Abstract 

This current study aims at verifying the effectiveness of an Counseling 

program for the development of positive social behavior as an Approach 

to improve the emotional security of a sample of orphan girls, using a 

semi-experimental approach; One-group Pretest Posttest design. The 

study sample consists of (10) girls from the Social Nursing House in 

Jeddah, aged between 9-12 years. To achieve the research objectives, the 

14-session Counseling program was applied to the sample members, care 

providers evaluated the behavior of the sample members based on the 

positive social behavior scale, which was established by Bos, Polit & 

Quint (1997) after translating it and rechecking its validity and reliability 

to a representative sample of the current research sample. While the 

sample members completed the emotional security test scale conducted 

by the researcher, and after addressing the outcomes statistically using 

Wilcoxen to verify the differences between pretest, posttest and 

sequential performance, the results of the research concluded that there 

were no statistically significant differences between the pretest and 

posttest measures on the positive social behavior scale, while there were 

statistically significant differences between pretest and posttest measures 

on the emotional security scale in favor of posttest, yet, the findings did 

not show any statistically significant differences between the two 

measures of posttest and sequential measurements on the two scales of 

positive social behavior and emotional security. Based on the results, the 

researcher recommends that caregivers should be involved in any 

developmental or preventive intervention for children. selecting 

scientifically qualified incubators for this sensitive profession, taking care 

of their training and rehabilitation, and educating them about the 

fundamentals of attachment theory and the importance of responding and 

sensitivity to the child's needs. 
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