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 جراء دراسة للتعرف على اثر التدريب في المهارات االجتماعية في تنمية االلتزام االخالقي لدى الطالبات في مرحلة دراسية اخرى - 2ا 

Abstract 

    This research is aimed to identify the impact of training in social skills in developing moral commitment 

among middle school students (orphan student) by examining the following hypotheses: 

1.There are no statistically significant differences between the scores of the control group in the pre- and post- 

test on the moral commitment scale. 

2. There are no statistically significant differences between the scores of the experimental group in the pre- and 

post- test on the moral commitment scale after 

applying the counseling programme.  

3. There are no statistically significant differences between the ranks of the experimental and control groups 

on the moral commitment scale after applying the counseling programme. 

To achieve the objectives of the research, the researcher adopted the following: 

1. Adopting a scale (Zafer, 2006) for moral commitment.  

2- Building a therapeutic counseling programme consisting of 12 sessions. 

       In order to achieve the objectives of the research, the researcher applied the scale to a sample of (24) female 

students from the second intermediate stage, and the results were as follows: 

1.There are no statistically significant differences in the scores of the control group in the pre- and post- test on 

the moral commitment scale. 

2.There are statistically significant differences between the scores of the experimental group in the pre- and 

post- test on the moral commitment scale after applying the counseling programme. 
3.There are statistically significant differences between the ranks of the experimental and control groups on the 

moral commitment scale after applying the counseling programme. 



   

         

 ..أثر التدريب على املهارات االجتماعية يف تنمية االلتزام االخالقي لدى الطالبات     

  

  

The research concluded by discussing the results and making some recommendations, including: 

1. Making the issue of training on social skills within the curricula of preparing and training counselors. 

2. The educational counselors should include in their programmes modeling, role playing, reinforcement, and 

making differences between the counseling session and the method of the lesson. 
The research also made some suggestions: 

1. Conducting a study to identify the impact of training in social skills in developing moral commitment among 

middle school students and making a comparison with the findings of the current study. 

2. Conducting a study to identify the impact of training in social skills in developing the moral commitment of 

female students in another study stage. 

 مشكلة البحث :
لقد وجدت الباحثة ان هناك ضعفًا بااللتزام االخالقي لدى الطالبات وخاصة االيتام وقد يعود السبب ذلك لظروف الصعبة التي تعيشها       

% من االجابات كانت تؤيد بأنه الطالبة اليتيمة   83الطالبة اليتيمة وغياب االب من حياتها ومن خالل تقديم استمارة للمرشدات وجد ان  
من ضعف في االلتزام االخالقي ومن المظاهر التي تدل على ذلك استخدام بعض الكلمات غير الالئقة، الغش في االمتحانات والقيام تعاني  

ببعض التصرفات العدوانية مثل تمزيق بعض النشرات والصور والعبث بأغراض االخرين وضعف االلتزام بالتعليمات المدرسية وقلة إظهار 
ر سنًا وغيرها ...وبما ان الطالبات اليتيمات هن جزء من مجتمع المدرسة فيجب ان تكون هناك رعاية خاصة لهن وعدم  االحترام لمن هم اكب

االكتفاء بالعقاب والنصح وان يكون هناك دور بالمرشدة التربوية تعوض فيه او تكمل تربية االسرة وتنشئتها، ويعتبر االرشاد جزء مكمل  
سرة قد تخفف في وجود بعض حاالت السلوك للطالبات ولقد رأى الباحث انه من المهم ان تقدم برنامجًا ارشاديًا للعملية التعليمية اذ ان اال

ة علميًا في اسلوب محبب لدى الطالبات لذلك وقف البحث امام االجابة عن السؤال االتي : ما اثر التدريب في المهارات االجتماعية في تنمي
 المرحلة المتوسطة؟.  االلتزام االخالقي لدى طالبات

 اهمية البحث :
تعد االخالق ركيزة مهمة من الركائز التي يقوم عليها الواقع المعيشي ومسيرة نحو حياة افضل ولذلك نجد جلة الديانات واالمم والشعوب        

( فأن أي  1ايادي العابثين )صالح، بال،تحرص حرصًا تامًا للعناية باأليتام وتحافظ على هذه المبادئ وتحافظ عليها من االنهيار او تنالها  
مجتمع ال يستطيع ان يبقى ويستمر من دون ان تحكمه مجموعة من القوانين والقواعد وتكون له بمثابة معايير معتمدة في توجيه سلوكهم 

)توق وعدس،   انحرافهم  اخالقه ويصلح سلو 119،  1984وتقويم  تنظم  لم  ان يصلح وينتج ويعيش ما  افراده ويهذب (، وانه ال يمكن  ك 
(، اذ تعد االخالق قوة واقعة للسلوك والعمل فالقيم المرغوب فيها متى تأصلت في نفس الفرد فأنه يسعى دائبًا الى  10،  1984)الرشدان،  

 . (12،  1984العمل على تحقيقها كما تصبح هي المعيار الذي يقيس بها اعماله وتجنب التناقض واالضطراب كما تحقق سلوكه )العراقي،  
،  1974ويعد االلتزام االخالقي لدى المراهقات من اقوى العوامل المساعدة على نحوهم السليم ليكونوا اكثر نفعًا ألنفسهم والمجتمع )السعيد،  

  (، اذ ان مرحلة المراهقة من مراحل النمو المهمة والحرجة في حياة االنسان وان أي خطأ فيها تنعكس اثاره على المراهق وهو في طور157
،  1994الحساسية ويقدر ما هي مدة حرجة في حياة الفرد فهي في الوقت نفسه مرحلة تطور اجتماعي ونفسي وتكيف للحياة )الجماني،  

(، وهذا يشير الى اهمية المرحلة وحساسيتها في عمر االنسان وتبين ضرورة ترتيبه بالصورة الصحيحة وانحاء قابليته بما يؤهله ليكون 154
فعال في المجتمع وبما ان طالبات المرحلة المتوسطة هن من المراهقات لذا وجب االهتمام بأعدادهن وخاصة االيتام منهن عنصرًا نشطًا و 

 (. 13، 2003ألنهن جيل المستقبل اذ تعد مسألة السلوك لدى المراهقات من المسائل المهمة التي تبعث على التأمل، )العلواني، 
عاصرة  لهذا ترى الباحثة وألهمية هذه المرحلة ان هناك حاجة ملحة للعناية والرعاية واحد سبلها االرشاد وخصوصًا في هذه المرحلة لتهيئهم الم 

(، وتعليمهم اساليب CIWEC،  2003،  1فهو يساعدهم على تطوير الوعي الذاتي وتطور المهارات الضرورية للتغلب على مشكالتهم )
فاعلية واجتماعية ليكونوا جديرين بالثقة، وقد ظهرت العديد من الرسائل واالساليب االرشادية الحديثة التي تهدف على مساعدة   التعرف اكثر

السلوكية   المهارات  العديد من  لتحسين  الذي يهدف  المهارات االجتماعية  التدريب على  لتجاوز وحل ازماتهم وحل مشكالته ومنها  الطلبة 
من التعرف في الحاالت المختلفة واتخاذ الخيار الصحيح كما انها تؤثر في سلوكهم وعالقتهم االجتماعية والعائلية ويمكن   االخالقية وتمكينهم

 (. 5،  2001تطبيقها على مجموعة الطلبة الذين يعانون من عيوب متشابهة في مجال الوظائف االجتماعي )الطائي، 
دي يقدم للطالبات االيتام باستخدام المهارات االجتماعية لكي تكسب الطالبة اليتيمة التزامًا لذا ترى الباحثة من الضروري بناء برنامج ارشا 

ار  اخالقيًا الن بعض الطالبات ونتيجة لغياب دور االب ال يراعنًا اآلداب في الحديث والسلوك والبد ان تنقل التوجيهات عبر االذان واالبص
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يل والمشاهدة تفعل كل ذلك وتفكر فيه لذلك فهي بحاجة الى نموذج يعوض نموذج االب الذي وان تلمس المراهقة كل ذلك بالتجربة والتمث
 فقدته بسبب ما وهذا ما سيتم تنفيذه من خالل البرنامج الذي سوف يتم اعداده، ومن هنا تظهر اهمية البحث لألسباب االتية:

 ماعيًا التي تدل على ضعف االلتزام االخالقي. يمكن المرشدات من التعرف على سلوكيات الطالبات غير المقبولة اجت-
 يزود المرشدات التربويات ببرنامج ارشادي تنمية االلتزام االخالقي. -
 تحصين الطالبات اليتيمات من ممارسة السلوكيات غير المقبولة اجتماعيًا.  -
 اثارة اهتمام المرشدات بأحد مسؤولياتهم نحو المطالبة نحو الطالبة اليتيمة. -

 ام الباحثين لتقديم العديد من البحوث حول شخصية الطالبة اليتيمة واالهتمام بها نشر اهتم-
 يعتبر هذا البحث رائدًا في االهتمام بالطالبات االيتام والتزامهن الخلقي. -
 يرفد المكتبة ببحث هي في أمس الحاجة اليه.  -

تماعية في تنمية االلتزام االخالقي لدى طالبات المرحلة  يهدف البحث الحالي الى معرفة اثر التدريب في المهارات االج  هدف البحث :
 المتوسطة )الطالبة اليتيمة ( ، من خالل فحص الفرضيات االتية :

 وجد فروق ذات داللة احصائية بين رتب درجات المجموعة الضابطة في االختبار القبلي والبعدي على مقياس االلتزام االخالقي . تال  -1
اللة احصائية بين رتب درجات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي على مقياس االلتزام االخالقي بعد ال توجد فروق ذات د  -2

 تطبيق البرنامج االرشادي .
وجد فروق ذات داللة احصائية بين رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس االلتزام االخالقي بعد تطبيق البرنامج تال    -3

 االرشادي .
 حدود البحث :

 يتحدد البحث الحالي بطالبات المرحلة المتوسطة في محافظة بغداد من االيتام .
الباحثة : هي سلوكيات متعلمة تمكن الفرد من التعرف بطريقة مناسبة عريف  ت  social skillsتحديد المصطلحات : المهارات االجتماعية  

 من مواقف الحياة المختلفة  
الباحثة :)هو السلوك الذي يظهر مدى تمسك الطالبات بالقيم والعادات واآلداب العامة   عريفت Moral Commitmentااللتزام االخالقي  

 سائدة في المجتمع ( . تجاه المواقف الحياتية والذي يتفق مع المعايير ال
 الطالبة اليتيمة : هي الطالبة التي توفا والدها ألي سبب من االسباب .

 مفهوم االخالق :
االخالق في اللغة ، جمع خلق والخلق يطلق على السجية والعادة والمروءة والدين وهو في االصطالح هيئة في النفس راسخة تصدر عنها 

الى فكر ورؤية اذ يشترط في االخالق الرسوخ أي ان تثبيت في النفس ثبوتا راسخا كما يشترط فيها  االفعال بسهولة ويسر من غير حاجة  
السهولة أي من دون ان يتكلف المرء في فعل وليست االخالق عبارة عن فعل وال المعرفة فحسب وانما هي هيئة النفس وصورتها الباطنة ) 

ي يتعامل به مع الناس ومن خاللها يحكم عن شخصه ونفسيته فهي ميزان ومعيار  (فهي مرتكز االنسان وامامه الذ  32،    1991شبر ،  
لتميز يزنه الناس به ويعبرونه بمقدار .وتعود اخالق الفرد في جذورها الى مرحلة الطفولة اذ تتحدد منذ السنوات االولى من حياته فهو يتعلم ا

النظم  بين الخطأ والصواب فيبني لنفسه سلما من القيم يلجأ لقياس   سلوكه في المواقف المختلفة فنحن ال نتوقع من الطفل معرفة جميع 
االجتماعية ولكن في الوقت الذي يصل فيه مرحلة المراهقة فأن المجتمع يتوقع ان يسلك تبعا لمعايير الجماعة ، ونالحظ تحوال كيرا في 

ي بدون مناقشة ويحاول ان يصدر احكامه عليها فيقبل منها ما يروقه  نضرة المراهق لألخالق والمعايير االخالقية فهو ال يتقبل أي مبدأ اخالق
وما يتفق مع منطقه ويرفض ما يتعارض مع مثله العليا وهو ال يعجز في الوقت نفسه ان يجد لنفسه من االسباب ما يؤيد وجهة نضره كما  

يع لخبراته التي بدأت في مرحلة الطفولة ثم تبلورت في انه يستطيع التفكير بصيغ عامة تساعده ، على ان يكون لنفسه مثال عليا وهي تجم
مرحلة المراهقة على صيغ اخالقية عامة تسيطر على اعماله وتوجه سلوكه ان السلوك االخالقي الحقيقي هو الذي يتفق ومعايير المجتمع 

جية التي اعتمدها في سنواته االولى الى  ويكون نابعا من الفرد ذاته دون ضغوط خارجية مباشرة ، ويحدث هذا نتيجة تحول السلطة الخار 
  سلطة داخلية ذاتية توجه سلوكه من الداخل يرافق ذلك شعور بالمسؤولية ينجم عليه ان يأخذ بنضر االعتبار مصلحة الجماعة بالدرجة االولى 
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مجتمع دورا مهما في تكوين االخالق ( . وتلعب كل من االسرة والمدرسة وال  277وقد تحتل رغباته الشخصية المرتبة الثانية ) فهمي بال ،  
مع والتأثير فيها فاألسرة هي المحيط التربوي االساسي المسؤول عن اعداد الفرد للدخول في الحياة االجتماعية ليكون عنصرا فعاال في المجت

والتلقين ، ولكل مجتمع   كما يتأثر األنسان بأصدقائه واصحابه اذ تنعكس آراؤهم وممارساتهم على مقومات شخصية عن طريق االحتكاك
الفرد    قيمه االخالقية التي تنظمها قوانين خاصة تعاقب من يخالفها او ان تكون ملزمة لألفراد من دون قانون كما في االعراف والتقاليد ويتعلم

لمواقف فأنه يبقى حائرا في هذه المعايير تدريجيا ثم يعممها على االوضاع المشابهة لها واذ ال يجد التشابه او العالقات واضحة في بعض ا
السلوك الذي يتخذه ما لم تتكون لديه مفاهيم اخالقية تحدد له الخطأ من الصواب وتكون القيم الذي يكون المنظم الذاتي لسلوكه في معظم 

 (  117،  1981الحاالت ) الفخري ، 
 االخالق يف منظور علم النفس 

ي هناك العديد من النظريات النفسية التي تناولت الجانب االخالقي وتفسيره و منها : نظرية التحليل النفسي يرى فرويد ان التطور االخالق
ا لكتر عند الفرد يعود الى االنا االعلى الذي ينشأ عند الطفل عند تقمصه لدور والده ) او والدتها ( ، من الجنس نفسه لحل عقدة اوديب او ) ا

الداخلية بين مكونات   الخطأ تؤكد على الصراعات  الطفل وهذا يعني  المصير االخالقي عند  الوالدين يتكون  اوامر ونواهي  ( ومن خالل 
الشخصية الثالث ) الهو و االنا و االنا االعلى ( التي تحدث عند الفرد في السنوات الخمس االولى من عمره وعندما يستطيع التخلص من  

فأنه يكون قد ادرك وفهم القيم والمعايير االجتماعية واالخالقية ويتعرف على وفقها ألنها تجنبه العقاب والشعور بالذنب و   هذه الصراعات
( .نظرية النمو المعرفي ) بياجيه (  يرى اصحاب هذه النظرية ان التطور االخالقي يرتبط    278،    1989توفر له القبول االجتماعي ) هان  

نمو المعرفي وهو يمر بمراحل متسلسلة وان كل مرحلة هي اكثر تطورا من المرحلة التي تسبقها وتتصف هذه المرحلة بالثبات  ارتباطا وثيقا بال 
 ( .  115،  1997وان جميع االفراد يمرون بهذه المراحل ) القضماوي ، 

 النظرية السلوكية :
لمبادئ التعلم نفسها فالسبب االساس في نشوء السلوك الجيد او  يرى اصحاب هذه النظرية ان السلوك االخالقي متعلم وهو يخضع        

المنحرف هو البيئة واذا اردنا القضاء على السلوك المنحرف فأننا يجب ان نتأكد بأن مثل هذا السلوك لن يحصل على الدعم او التعزيز 
 (، 40، 1994اعد جدول التعزيز )الربيعي، المادي او المعنوي ومن ناحية اخرى يجب ان نكافئ الفرد على السلوك الجيد وحسب قو 

 نظرية التعلم االجتماعي :
يرى اصحاب هذه النظرية ان السلوك االخالقي والقيم االخالقية متعلمة، فمعظم سلوك االنسان يتم تعلمه اعتمادًا على المالحظة من        

(  Bandura, 1977, 22وذلك من خالل مراقبة االخرين )خالل النمذجة اذ يتمكن الشخص من تكوين فكرة بخصوص طريقة تنفيذ السلوك  
ي  فالتعلم هو تفاعل بين االدراك والسلوك وتأثيرات البيئة، ويذكر باندورا اربع نقاط ممكن للفرد عندها ان يتحرر ميكانزمات الضبط الذات

ازاحة المسؤولية واشاعتها، التقليل والتقاضي    الداخلي وهي عزل النقد الذاتي عن التعرف الضار وذلك بواسطة التبرير االخالقي، عزل او
 ( اللوم عليه  والقاء  الخطأ  اعتباره مسؤواًل عن  لألفعال من خالل  المتلقي  الشخص  قدر  الحط من  او  االنتقاص  افعاله  نتائج   Pavliعن 

Tammy, 2004, 2 .) ير، االدراك، الدافعية( تتفاعل مع  المهارات االجتماعية : يرى باندورا ان البيئة والسلوك والعوامل الشخصية )التفك
رى بعضها ويؤثر كل منها في االخر وهذا ما يسميه )الحتمية المتبادلة( وان التعديل في أي من هذه االبعاد له تأثير في باقي االبعاد االخ

(Pajares, 2000, 1ويرى ان الناس يتعلمون اغلب سلوكهم من خالل النماذج المقدمة اليهم مصادفة او عم )  دًا وانه من الممكن عن
النمذجة اكتساب استجابات لم يسبق ادائها او اظهارها او ضعاف االستجابات الموجودة سابقًا في مخزون الفرد للسلوك )سكنز،  طريق 

الحظة  (.ان التعزيز وحده غير كاف لتعلم السلوك او تغييره بل ان الفرد قد يكتسب او يغير الكثير من سلوكياته من خالل م 397،  1983
 سلوك االخرين ومالحظته نتائج هذا السلوك كما ان التعزيز الذاتي له اثر مهم في عملية اكتساب السلوك اذ يؤكد باندورا اهمية العمليات 

الذي يقوم    المعرفية للفرد وتفاعلها مع البيئة والسلوك وانه من خالل العمليات المعرفية فأن الفرد يتوقع النتائج االيجابية او السلبية للسلوك
(، وان التعلم من خالل مالحظة سلوكيات النموذج تمر بأربع خطوات هي  11،  1994به، فهو يعلم ذاته السلوك الذي يكافأ عليه )الربيعي،  

عميم البرنامج )االنتباه، االحتفاظ، االنتاج، الدافعية(، وقد اعتمدت الباحثة على نظرية التعلم االجتماعي لباندورا )المعرفية االجتماعية( في ت
 ( والذي اعتمد على نفس النظرية وذلك لألسباب االتية:2006بعد ان تم تبني مقياس )ظافر 

 ان الفرد يلعب دورًا اساسيًا في عملية التعلم.  -
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 ان تعلم الفرد يكون نتيجة للتفاعل بين العوامل الشخصية والسلوك والبيئة اذ يؤثر كل منها في االخر. -
 ن خالل الخبرات البديلة او من خالل مالحظة سلوك االخرين. يتعلم الفرد السلوك م -
 ان التعزيز الذاتي للفرد يؤثر في سلوك الفرد بغض النظر عن وجود او عدم وجود التعزيز في البيئة.  -
 يستطيع الفرد اكتساب الخبرات خالل فترة حياته أي ال تعتمد على مرحلة عمرية محددة.  -

 اجراءات البحث :
ة تعميم المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة مع اختيار قبلي وبعدي وزعن الطالبات الى مجموعتين تجريبية وضابطة  استخدمت الباحث

 كما واضح في التعميم التجريبي االتي. 
 المجموعة التجريبية 

 اختيار قبلي  
 برنامج ارشادي

 اختبار بعدي
 X المجموعة الضابطة 

 جمتمع البحث : 
 . 3والرصافة/  2والرصافة/  1( مدرسة متوسطة للبنات في مديريات التربية العامة الرصافة/ 165المدارس : بشمل البحث )مجتمع    -1
( طالبة  6725يشمل مجتمع البحث على طالبات المرحلة المتوسطة في محافظة بغداد / الرصافة والبالغ عددهن )  مجتمع الطالبات :   -2

 من االيتام.
 عينة البحث :  -2
 وذلك لوجود عدد كافي من الطالبات االيتام فيها.  2عينة المدارس :تم اختبار متوسطة ام ايمن للبنات التابعة لمديرية الرصافة/ -أ

( ومن  123-62( طالبة من طالبات الصف الثاني متوسط ممن تراوحت درجاتهن على المقياس بين ) 24طالبات : تم اختيار ) عينة ال-ب
 ( طالبة في كل مجموعة. 12اقل الطالبات اللواتي حصلن على درجات المقياس وقسمن الى مجموعتين ضابطة وتجريبية بواقع )

 قي: درجات الطالبات على مقياس االلتزام االخال-ت
وتم  للتأكد من تكافؤ المجموعتين بالرغم من تقسيمهم العشوائي فقد تم تطبيق مقياس االلتزام االخالقي على المجموعتين قبل البدء بالتجربة  

( وهي غير دالة احصائيًا 0,05( عند مستوى داللة )37( والقيمة الجدولية )67استخدام )مان وتي( اذ كانت القيمة المحسوبة تساوي )
 ا يدل على تكافؤ المجموعتين. مم
 - مقياس االلتزام االخالقي : ادوات البحث :-2
 تم تحديد مفهوم االلتزام االخالقي وقد ذكر سابقًا. -
تألف المقياس من ست مجاالت )الصدق، االمانة، العفة، العالقات،   ذإ  )تحديد مجاالت المقياس وفق نظرية باندورا )التعلم االجتماعي-

 العاطفية، العدوان، االنضباط(.
 ( فقرة. 36تحديد فقرات المقياس من ) -
 تم استخراج التميز للفقرات بواسطة المجموعتين المتطرفتين. -
 تم استخراج العالقة بين درجة الفقرة والدرجة الكلية.  -
 رجة الفقرة والدرجة الكلية للمجال. تم استخراج العالقة بين د -
 استخراج درجة المجال بالدرجة الكلية للمقياس. -
 ال اخر.جمباستخراج عالقة مجال  -
 ( بواسطة اعادة االختبار.0,92تم استخراج الثبات للمقياس وقد بلغت ) -
 ة. ( درج 72(درجة والوسط الفرضي )36( درجة والدرجة الدنيا)108كانت الدرجة القصوى للمقياس ) -

 الربنامج االرشادي :
 تم بناء البرنامج وفق نظام )التخطيط والبرمجة والميزانية( والذي يشمل:      

 تحديد الحاجات. -
 تحديد االهداف.  -
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 تحديد االنشطة. -
 (. 242، 1985تقويم البرنامج )الدوسري،  -
النمذجة، لعب   - المهارة،  البرنامج وفق الخطوات )تقديم المهارات، خطوات  التقويم،  وطبقت  التغذية الراجعة،  الدور، التعزيز االجتماعي، 

( جلسة : الجلسة االولى/ االختصاصية . الجلسة الثانية/ الصدق. الجلسة الثالثة/ االمانة. الجلسة  12تكون البرنامج من )التدريب البيتي(.
ية. الجلسة السابعة/ االنضباط. الجلسة الثامنة/ اماطة  الرابعة/ تقبل الهدية. الجلسة الخامسة/ العفة. الجلسة السادسة/ العالقات العاطف

االذى عن الطريق. الجلسة التاسعة/ تخفيض العدوانية / الجلسة العاشرة/ الحمية /الجلسة الحادي عشر/ تقديم المساعدة /الجلسة الثانية 
 عشر/ الختامية. 

 عرض النتائج وتفسريها
وجد فروق ذات داللة احصائية بين رتب درجات المجموعة الضابطة في االختبار القبلي الختبار صحة فرضية االولى التي تنعى )ال ت  -1

( وهي غير دالة احصائيًا عند مقارنتها  26القيمة المحسوبة تساوي )   كانت    والبعدي على مقياس االلتزام االخالقي وباختبار ولكوكسن
 ( وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية.0,05( درجة عند مستوى داللة )14بالقيمة الجدولية والتي تساوي )
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118 115 -3 -3,5 -3,5 

 غير دال  14 26

109 114 5 8  
  -  صفر  83 83
110 106 -4 -6 -6 
62 74 12 10  
115 114 -1 -1 -1 
108 105 -3 -3,5 -3,5 
65 75 10 9  
  -  صفر  84 84
115 111 -4 -6 -6 
70 72 2 2  
116 112 -4 -6 -6 

 فالطالبات اللواتي لم يتعرض الى البرنامج لم يحدث لديهن أي تغير في المستوى االلتزام االخالقي 
توجد فروق ذات داللة احصائية بين رتب درجات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي    الختبار صحة الفرضية الثانية التي تنص ) ال-2 

( وهي دالة  3كانت القيمة المحسوبة ) ((ولكوكسن ))والبعدي على مقياس االلتزام االخالقي بعد تطبيق البرنامج االرشادي( وباستخدام اختبار 
 (. 0,05( درجة عند مستوى داللة )14اوي )احصائيًا عند مقارنتها بالقيمة الجدولية والتي تس
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75 125 50 8  

 دالة  14 3

80 108 28 5  

  - صفر 113 113

74 135 61 10  

115 114 -1 -1,5 -1,5 

123 129 6 3,5  

81 111 30 6  

  - صفر 110 110

116 115 -1 -1,5 -1,5 

82 126 44 7  

124 130 6 3,5  

77 136 59 9  

البرنامج وبعدة فالطالبات اللواتي تعرضن  يعني ذلك رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة لوجود فروق لدى المجموعة قبل يطبق  
الى برنامج المهارات االجتماعية طرأ تحسن على سلوكهن فقد استطعَن من خالل البرنامج ان يقمن المهارات االجتماعية التي تنقصهن وكيف  

 تنمية االلتزام االخالقي للطالبات االيتام.  ومتى يتم استخدامها مما ادى الى زيادة االلتزام االخالقي لديهن وهذا يدل على فاعلية البرنامج في
الختبار صحة الفرضية الثالثة التي تنص على ) ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة  -3

( درجة وهي  26ة المحسوبة تساوي )على مقياس االلتزام االخالقي بعد تطبيق البرنامج االرشادي(, ويستخدم اختبار )مان وتي( كانت القيم
( وهذا يعني رفض الفريضة الصفرية البديلة  0,05( درجة عند مستوى داللة )37دالة احصائيًا عند مقارنتها بالقيمة الجدولية والتي تساوي )

 لوجود فروق بين المجموعتين قبل تطبيق البرنامج وبعده ولصالح المجموعة التجريبية.
 Uقيمة  جموعة التجريبيةالم المجموعة الضابطة 

 المحسوبة
 Uقيمة 

 الجدولية 
مستوى الداللة  

 الرتبة الدرجة  الرتبة الدرجة  ( 0,05)
72 1 130 22 

 8 108 6 105 دالة احصائية  37 26
114 15 126 20 
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75 3 111 10,5 
111 10,5 115 17,5 
83 4 136 24 
115 17,5 113 13 
74 2 125 19 
106 7 110 9 
112 12 114 15 
84 5 129 21 
114 15 135 23 
 ,1=98  ,2=202 
التدريب في المهارات االجتماعية في تنمية االلتزام االخالقي لدى الطالبات وهذا يتفق مع ما جاء به نظرية التعلم   وهذا يدل على اثر

االجتماعي والتي تؤكد ان الفرد من الممكن ان يتعلم من خالل مالحظة نتائج السلوك وتوقع الفرد للنتائج التي سوف يحصل عليها نتيجة  
ل الضبط الذاتي يستطيع الفرد ان يكون افكاره الخاصة حول ما هو السلوك المناسب او غير المناسب القيام بذلك السلوك ومن خال

 ويختار االفعال تبعًا لذلك.
 -التوصيات : توصي الباحث :

 جعل موضوع التدريب على المهارات االجتماعية ضمن مناهج اعداد وتدريب المرشدين.-1
 جهم بالنمذجة ولعب الدور والتعزيز وجعل فروق ما بين الجلسة االرشادية واسلوب الدرس. على المرشدين التربويين تضمين برام-2
 تقديم النماذج والقدوة الحسنة والتركيز السلوك االيجابي. -3
 على االسرة االهتمام بتوعية الطالبات وتكريس وقت اكبر لتعلمهن العادات والتقاليد االجتماعية.-4
 قبل مديريات االعداد والتدريب والمرشدين التربويين. االستفادة من البرامج من-5

 املقرتحات :
جراء دراسة للتعرف على اثر التدريب في المهارات االجتماعية في تنمية االلتزام االخالقي لدى طالب المرحلة المتوسطة واجراء -1

 مقارنة مع ما توصلت اليه الدراسة الحالية. 
 ريب في المهارات االجتماعية في تنمية االلتزام االخالقي لدى الطالبات في مرحلة دراسية اخرى.اجراء دراسة للتعرف على اثر التد-2
 اجراء دراسة للتعرف على اثر التدريب في المهارات االجتماعية في تنمية سمات شخصية أخرى -3

 املصادر
 اواًل : المصادر العربية

ية في القرآن والسنة النبوية ونظريات علم النفس، المجلة العراقية للعلوم التربوية ( االخالق االنسان2001البياتي، محمد سلمان ابراهيم ) -
 . 1، العدد1والنفسية وعلم االجتماع، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجلد

المو  - عنوان  كتاب،  في  قراءة  واالسالمية،  العربية  االخالق  ومكارم  القيم  موسوعة  )بال(  صنيتان  بن  مرزوق  قع تنباك، 
http//www.alnadwa.net. 

 ( اساسيات علم النفس التربوي لندن دار جون وايلي وابناءه للنشر.1984توق، محي الدين وعدس، عبد الرحمن ) -
 ، لبنان، الدار العربية للعلوم. 1(، سيكولوجية الطفولة والمراهقة، ط1994الجسماني، عبد العلي ) -
 ، لبنان، دار الجيل. 1التطوري ط( اساسيات علم النفس 1989حسان، شفيق فالح ) -
 ، بيروت، دار المعرفة. 1(، اخالق المؤمن ط2002خالد، عمرو ) -
 ( سيكولوجية الطفولة، االردن، المستقبل للنشر والتوزيع.1984دبابنة، ميشيل ومحفوظ، نبيل ) -
 . 15سالة الخليج العربي، السعودية، عدد (، االتجاهات العلمية في تخطيط برامج التوجيه واالرشاد، مجلة ر 1985الدوسري، صالح جاسم ) -
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 ( شخصية االنسان تكوينها وطبيعتها واضطراباتها، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة. 1994الربيعي، علي جابر )  -
 ، كلية التربية، الجامعة االردنية، دار عمار للنشر والتوزيع. 1(، علم االجتماع التربوي، ط1984الرشدان، عبدهللا ) -
 (، علم النفس فلسفته وحاضره ومستقبله ككيان اجتماعي، الدار المصرية اللبنانية.1970السيد، فؤاد البهي ) -
 ( االخالق، بيروت، مؤسسة االعلمي للمطبوعات. 1991شبر، السيد عبدهللا ) -
 (، نظريات الشخصية، ترجمة احمد دلي الكربولي، مطبعة جامعة بغداد.1983، دوان )شلتز -
 reseaneh.com/Arabic/ghazaya-http://www.eصالح، ابرار )بال( : في سبيل مجتمع فاضل من الفكر الخلقي في االسالم,   -
 ( اخالقيات الخدمة والتحديات التي تواجهها في التطبيق، دراسات اقتصادية، بيت الحكمة، السنة الثانية  2000صالح، عبد الصاحب ) -
 ( المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني.1978صليبا، جميل ) -
ي تنمية، الحكم الخلقي لدى االحداث الجانحين في االردن،  ( اثر برنامج ارشادي ف2002صوالحة، عبد المهدي محمد مصطفى القاسم ) -

 اطروحة دكتوراه )غير منشورة( كلية التربية، الجامعة المستنصرية.
التوتر االنفعالي لدى طالب 2001الطائي، عبدالكريم محمود صالح )  - المهارات االجتماعية في خفض  التدريب على  اثر اسلوب   )

 تير )غير منشورة(، كلية التربية، الجامعة المستنصرية.المرحلة المتوسطة، رسالة ماجس
 ، الكويت، دار القلم. 1( االخالق ومعيارها بين الوضعية والدين، ط1985عبد العال، حمدي )  -
( اثر برنامج ارشادي في تعديل السلوك العدواني لدى طالب مرحلة التعلم االساسي في االردن،  1996عبد القادر، فواز عبد الحميد ) -

 روحة دكتوراه )غير منشورة(، كلية التربية، الجامعة المستنصرية. اط
(  اثر تعليم بعض المهارات االجتماعية في خفض السلوك العدواني لدى طالب المرحلة المتوسطة،  1999العبيدي، مظر عبدالكريم، ) -

 رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية التربية، جامعة بغداد. 
 ، سلسلة المعارف االسالمية، مركز الرسالة. 1هـ( مالمح المنهج التربوي عند اهل البيت، ط1423العذري، شهاب الدين )  -
 (، في التربية االخالقية مدخل لتطوير التربية الدينية، مصر، مكتبة المعارف الحديثة. 1984العراقي، سهام محمود ) -
 http://www.annabaa.org، 66(، النمو االخالقي عند الطفل، مجلة النبأ، عدد 2002عز، ايمان )  -
 ، لبنان، دار البشائر االسالمية.1(، مشكالتك ابنتي المراهقة هذه حلولها، ط2003العلواني، نشوة )  -
- ( هليل شغيدل  الذات وعالقتها2002العلي، ماجدة  المتجهة نحو تحقيق  القيم  الجامعة،   (،  لدى طلبة  بااللتزام االخالقي واالكاديمي 

 اطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كلية التربية، الجامعة المستنصرية. 
(، االلتزام الخلقي لطلبة المرحلة االعدادية وعالقتها ببعض المتغيرات، رسالة ماجستير )غير منشورة(، 2001العيداني، عبدالكريم غالي )  -

 ة البصرة.كلية التربية، جامع
 ( سيكولوجية الطفولة والمراهقة، مطبعة جامعة بغداد. 1981الفخري، سالمة داود ) -
 فهمي مصطفى )بال(، سيكولوجية الطفولة والمراهقة، مصر، دار مصر للطباعة.  -
 ، االمارات، مكتبة الفالح.1( علم النفس التربوي وتطبيقاته, ط1997القضماوي، احمد عبد المجيد ) -
 . 35(، القيم في الفلسفات عبر التاريخ، مجلة العلوم التربوية والنفسية، عدد  2000 حسن )الموسوي، عبدهللا -

 ثانياً المصادر االجنبية :

- Bandura, A, (1977), Social Learning Theory, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice, Hall. 

- Bandura, A, (1989), Social Cognitive Theory, in: Annals of Child Development, Vol.6, Greenwich, CT: 

Jai Press LTD. 

- Bandura, A, (1990), Mechanisms of Moral Disengagement, In W, Reich (Ed), Origins of Terrorism: 

Psychologies, Ideologies, Theologies, States Of Mind, Cambridge University Press. 

- Baran, Sandra (1988), The Effects Of Social Skills Training On Coping Behavior Of Elementary aged 

children, Dissertation Abstracts International, Vol.50, No.1, 112A. 

- Boeree, Dr, C, George (1998), Albert Bandura: Personality Theories, http://www.emory.edu. 

- Cavino, M, Hayley, Social Learning Theories, Syracuse University, http://www.web.syr.edu. 
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- NASP (National Association of School Psychologists) (2002), Social Skills: Promoting Positive 

Behavior, Academic Success and School Safety, http://www.naspcenter, org. 

- Pajares, Frank (2002) Overview Of Social Cognitive Theory and of Self-Efficacy, Emory University, 

http://www.emory.edu. 

- Pauli, P. Kavin and Tammy, y, Arthur (2004), Moral Disengagement and Ethical Decision Making 

Among In formation Systems Professionals, University of the Aegean, http://www.ccsr.cms.dmu.ac.uk. 

- Rutledge, Keith (2000) Social Learning Theory, Notes On Ormonds Psychology of Learning, 

http://wwww.teachnet.edb.utexas.edu. 

- UNF (University of North Florida), Learning theory Notes, Hargis on-line, http://www.jhargis.com. 

- Counseling, AUWEC (University of Wisconsin- Eau Claire) (2003) Services http:// www.uwec.edu 

 دقيقة  45الزمن /                              الجلسة الخامسة / تقبل الهدايا             
 تقبل الهدايا الموضوع

 معرفة قواعد قبول الهدية.  - الحاجة 
 معرفة متى تتقبل الهدية. -

 قبول الهدية بالوقت المناسب. - الهدف العام 
االهداف  
 السلوكية

 ماذا يعني الهدية. -
 ما هي قواعد تقبل الهدية.  -

 المناقشة / لعب الدور / النمذجة / التعزيز - االستراتيجيات 

االنشطة 
 المقدمة

 يرحب الباحث بالطالبات.  -
 متابعة التدريب البيتي للجلسة السابقة. -
تحديد مهارات قبول الهدية، في حال وجود مناسبة، ان تكون مناسبة للموقف، قبولها   -

 من اشخاص الذين نعرفهم.
 اجراء مناقشة حول ما تم ذكره. -
 تقديم فلم عن طالبة نستلم هدية بمناسبة نجاحها من احد قريباتها.  -
 مناقشة ما جاء بالفلم. -

 ديدها في الجلسة. حالوقوف على السلبيات في الجلسة وتثبيت االيجابيات التي تم ت التقويم
 تطلب الباحثة من كل طالبة ذكر موقف مرت به واستلمت هدية.  التدريب البيتي 

 دقيقة  45الثامنة / اماطة االذى عن الطريق                              الزمن / الجلسة 

 اماطة االذى عن الطريق. - الموضوع

 الحاجة 

 معرفة معنى اماطة االذى عن الطريق.  -
 معرفة ما هي اساليب اماطة االذى. -
 معرفة ما هي اهمية اماطة االذى. -

 للطالبة اليتيمة.اماطة االذى عن الطريق  - الهدف العام 

http://www.naspcenter/
http://www.emory.edu/
http://www.ccsr.cms.dmu.ac.uk/
http://wwww.teachnet.edb.utexas.edu/
http://www.jhargis.com/
http://www.uwec/
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االهداف  
 السلوكية

 معرفة معنى اماطة االذى  -
 ان تعرف الطالبة ما هي اساليب اماطة االذى.  -
 ان تعرف الطالبة ما هي اهمية اماطة االذى عن الطريق.   -

 المناقشة / االسترخاء / النمذجة / لعب الدور / التعزيز - االستراتيجيات 

 االنشطة المقدمة

 الباحثة بالطالبات. ترحب  -
 متابعة التدريب البيتي للجلسة السابقة. -
 تقسيم الطالبات الى مجموعات صغيرة.  -
عرض فلم يتضمن احد الطالبات بعمر طالبات المجموعة وكيفية رفعها بعض   -

 االنقاض من الطريق.
يتم مناقشة الفلم بين الطالبات والباحث والوقوف عند المناقشات وتقديم التعزيز  -

 ات.للطالب
 يتم ذلك بجو من المرح والتعزيز. -

 الوقوف عند سلبيات ما دار في الجلسة والتخلص منه في الجلسات الالحقة.  التقويم

 التدريب البيتي 
تطلب الباحثة من كل طالبة ذكر موقف تمكنت الطالبة من أماطه بعض االضرار عن  

 الطريق.

 
 

 

 


