
 



Abstract 
 
  The researcher’s needs and its important :- 
 
The development of moral judgment was considered an ancient 
process which practiced by many  people for centuries because 
of being a social necessity . Its goal is to prepare a person to be 
good member in his society . It’s  first social frame is the family 
and what the family surrounded from many human effects and 
various social environment s. It was achieved in those 
communities by communication and custom because in 
experience life and the formal establishments were unknown . 
Our society in the present day witnesses  many changes  and 
development which are taken place in different  sectors,  the 
complicated life in modern societies especially when we are at 
the beginning of the 21st  century though it’s different for 
anyone to live  his life without nervousness  so as we can call 
this time a great disputes time and worried time. 
Morality in our country really witnessed many moral troubles  
led to reduce the limitation which set the relationships of the 
moral system. It is necessary to emphasize on the Islamic history 
and the virtuous of the prophet (prayer and salutation on him) as 
a perfect and complete pattern of moral perfection as well as the 
major active facts that assures the moral and social matures 
governed by the human laws. For this reason there’s necessity to 
find professional instructors who have the capacity to make 
researches and studies in this sector. They achieving the 
directorial concepts and special programs of directionless for the 
workers in this filed , so that they can get the chance and 
opportunity as well as the scientific ability for work in order to 
raise the level morals in our boys and girls. Their studies have to 
remark about the raise moral knowledge especially during the 
adolescence’s stage that some scientist describe it as storm or 
the stage of the human being’s growth which witness body 
changes , knowledge changes and emotion changes. The society 
held the responsibility of brought up its children  



to enter this century aware the moral value which keeps the 
society strong and united . For this reason that the guardians 
should be aware of necessity of student’s moral growth 
especially during the high school period from this point of effort 
of the main establishments appear through their guidance 
towards the important of moral value.  
 
 
 
The research importance in brief :- 
 

1. The contrast between philosophical thinking and the cultural 
thinking concerning the moral values while Islamic thinking 
founded anew point of view represented in (God fearingness 
and justice) . 

2. The interest of modern studies and people working in the field 
of psychological education in studying the moral maturness 
which raises the level of moral in individuals. 

3. Building direction psychological program which helps to 
develop the moral judgment in the student of high school. 

4. This research is considered the humble and great work in our 
country especially in the field of studies which used directive 
programs so that the moral judgment can be developed by the 
(stage of manner) as far as the knowledge of researcher.     

 
     
 
 
 
 
 
 
 



The aims of the research  
 
1. Base a guide programme which to clear the moral level for 

the secondary student a group of supervisors have seen this 
programme. 

2. Dealing with moral level for specific group . 

3. Behave according to guide programme using real treatment.  

through the following theories:- 

_   There are not differences having a schedule between the 
medialdegrees for the two groups (Experimental). 

_    Direct treatment according to moral Judgment. 
_    There are no huge of difference between the degrees of 

experiment  before the occupy the programme. 
_   There no difference between the group according to the 

experiment . 
The researcher has showed many views in this way. The old 
philosophy then the researcher showed in moral. Islamic 
philosophy  in moral and the value morals has been sharing 
the western philosophy  as Kant and Hium and their effect in 
psychology in moral growing which describe the views in 
moral  grealing and is represent the views in the school 
behavior school. Analysis school and third stem spand   of 
development school that contain many theories of ( Bigga , 
Kopkerk ) and the four modern  Kabs  and others. The 
researcher has modern theory as a source and mirror of moral 
judgment (Rest). 

  
 

The other part of research is the way to force the moral ways 
which   describe the ways on strategic to raise the moral way 
and represented (ways of advising by using realistic treatment ). 
     Glasar has aduppted  a good  programme, also the chapter 
discuss many studies  in moral judgment , so the researcher must 
shows the principles that the researcher wed it.  



The researcher wed the tratial  
 
Cleping  which has through it found the difference  between the 
two options before  and after for two  groups and got the 
equafilation  between them in many changes of the age . the 
level of father and mother and the job of the parents with 
intelligent and clever which has an effect the moral way. 
The researcher has (30) persons divided into two groups identify 
in mass way and also using the schedule (four Kai) and second 
choose to analyses . 
Th schedule and the description of the researcher to the situation 
(1986) to (Rest) and clear points which are represented by 
experiment and the good result , and the way of the revalue as 
example for the researcher  and show the fox of the way of 
studying and the researcher shows the steps of building of the 
moral psycho programme accord to (AL_dusary).  

 
 

Study Results  
 
The result of this study as the following :- 
1. The ethnical judgment was the third and fourth stages in 

Quirk’s . 

2. The study result explain that there is no differences which 
denote population between the medium degrees and the 
control group according to choosing ethical judgment in 
the tribal test. 

3. There are difference which denote population and helps 
experimental group in choosing the dimenation  after using 
the typical treatment . 

4. There are difference senses differences  which benefits 
experiment group in choosing dimensional, after 
confirming the programme  which is the control group 
which haven’t been given any training. 



Commands  

As the study of results appear the research direct many 
commands. 

1. It is necessary to concentrate on the student’s personality in 
the secondary stage and all dimentions particularly ethical    
which is a starting point for building a new generation of 
highly ethical who have the ability to facing all the 
difficulties of life . 

2. It’s necessary to use directing programme so as to make 
student avoid illegal behavior. They must be trained and 
how to think  and how to direct ideas and also the parents 
must be trained and how to cooperate with their sons. 

3. The ministry of education must take its role . there are 
contrast  between primary school and secondary school 
and social researchers. It’s necessary to make them take 
their role and develop their experience by using 
conducting programs. 

4. They must comply the Islamic legislation and 
Mohammad’s Sunna  and AL_Sahabba history give Arabic 
proverbs ,tribal deeds.   

 

The suggestions  

1. We must support the conducting programme in the 
industrial school. We must treat the behavior problems 
(cheating), leaving school, breaking the possessions of 
the school. 

2. There must be studies that show the importance of the 
programme in the formal circles  and treating the finical 



problems. We also should encourage the statement of 
civil society. 

3. The use of conducting programme so as to increase the 
knowledge of pupils at secondary school stages.      
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 قرار المشرفأ
 

اثر برنامج   الموسومةاألطروحة هذه قرارإاشهد بان            
رفع ل ) العالج الواقعيبأسلوب( إرشادي

لة  املرحب اخللقية لدى طالاإلحكاممستوى 
مجال طلب صحن عبداهللا (التي تقدم بها الطالب )  اإلعدادية

 اإلرشادقسم / منتسيقد جرت تحت إشرافي  في جامعة سانت آل) اجلبوري
وهي جزء من متطلبات نيل , الدراسات العليا /النفسي والتوجيه التربوي 

 .)  التربوي والتوجيه النفسياإلرشاد(فلسفة  التربية  في  شهادة الدآتوراه
 
       



 :التوقيع        
 د علوم محمد علي.أ:    االسم

 :                                 التاريخ
                                                    

 
                                                         األستاذ الدآتور

            عبد األمير عبد حسين                                   
 دآسن

                                                رئيس الجامعة في 
 العراق

 ت
 قرار الخبير اللغوي

 
 أرشـادي اثر برنامج   ة  ـــ الموسوم األطروحة قرأت   أنياشهد  
رفـع مسـتوى    ل )  العـالج الـواقعي    بأسلوب( 

 ) عداديةاإل املرحلة   ب اخللقية لدى طال   األحكام
ا الطالب        ) مجال طلب صحن عبـداهللا اجلبـوري      (التي تقدم به

ة      فة التربي ي فلس دآتوراه ف هادة ال ل ش ات ني ن متطلب زء م ي ج  وه
وي    (  ه الترب ي والتوجي اد النفس ة     ) اإلرش ن الناحي ا  م رى مراجعته د ج ق

ة تحت  ة وصالحة أصبحت بحيث إشرافياللغوي ة اللغوي ليمة من الناحي  س
 .للمناقشة 

 
 
 
 
 الدآتور              
د عبد الرحمن حميد .م.أ       

 ثامر
    

 ث
 
 
 



 
 علميقرار الخبير الإ

 إرشادياثر برنامج ة ـــ الموسوماألطروحة قرأت أنياشهد 
رفع مستوى  ل ) العالج الواقعيبأسلوب(

 ) اإلعدادية املرحلة ب اخللقية لدى طالاألحكام
إلى ) ن عبداهللا اجلبوريمجال طلب صح(التي تقدم بها الطالب 

جامعة سانت آليمنتس  وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدآتوراه في 
 .وهي جديرة بالمناقشة) اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي ( فلسفة التربية 

 
 
 
 

 :                                      االسم
 :                                        التوقيع

 :                                                      التاريخ  
 
 
 
 

 ج
 قرار لجنة المناقشةإ

ة التق        ى      ونشهد نحن أعضاء لجن ا عل اثـر برنـامج    األطروحة يم والمناقشة، اطلعن
رفـع مســتوى  ل)  العــالج الـواقعي  بأسـلوب ( إرشـادي 
ن     )اإلعداديـة املرحلـة   ب   اخللقية لدى طال   األحكام د ناقش ا وق

ة              )مجال طلب صحن عبداهللا اجلبوري    ( الطالب  ه عالق ا ل ا وفيم في  محتوياته
ر  ا، ونق ابه ة     بأنه فة  التربي ي فلس دآتوراه ف هادة ال ل ش ول لني ديرة القب   ج

 .2010 /  7 /   27بتاريخ    ) جيد جدًا( بتقدير  )  التربوي والتوجيهالنفسي   اإلرشاد(
 

  رئيس اللجنة                                        ًا                         عضو
 /التوقيع                                                    /التوقيع
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 ابن – آلية تربية –ة بغداد                     جامع   ابن الهيثم – آلية تربية –جامعة بغداد 
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 األستاذ الدآتور
 عبد األمير عبد حسين دآسن

 في العراقرئيس الجامعة 

 د
 اإلهداء 

 
 إلى والديٍِّ

 برًا وإحسانا                          
 إلى إخواني

 وفاء وإخالصا                          
 إلى رفيقة الدرب والمصير

ا                             ي تثمين زوجت
 عرفانًاو

 ن عمري وسر صمودييإلى رياح
 با وعطفاأبنائي ح                          

 إلى المأوى الذي عايشني وحماني قريتي
                                                      

 ))الصحن((
 

                                                                  
                                                       جمال الصحن

 
 هـ



 شكر وعرفان
ا       األنبياءالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على اشرف            والمرسلين نبين

 . يوم الدين إلى ومن واله أجمعينمحمد وعلى اله وصحبه 
ى  وأعانني  وفقني    أن،فاني اشكر اهللا وافر الشكر       ذا العمل    إ عل ام ه ومن دواعي   ، تم

 الفضل    ألصحاب ي   بكل اعتزاز شكري  واعتزازي وتقدير      وأسجل أتوجه أنسروري    
 . من مساعدة ورعاية  علمية أبدوهلما 

ا          األستاذ  أطروحتي المشرف على    والسيما طيب الذآر   ي  ، لم  الدآتور علوم محمد عل
 .سديد ال هوتوجيه في رعايته العلمية أبداه

ي   ب ل ا يطي دم أنآم وافر أق ديري ال اتذة شكري وتق يس  األفاضل لألس  وأعضاء رئ
 .ى تكرمهم بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة لجنة المناقشة  عل
ديري        أسجل وعرفانا بالجميل    ى  شكري وتق يج        إل دآتور علي عل ة   لمشورته  ال  العلمي

ا بذل د ولم ن جه ادةه م ه واإلف ن خبرت ي  .  م دآتور رمضان عل وي ال والمشرف اللغ
 .عبود

ا يطيب  ي آم دم أنل اني أق ى شكري  وامتن اتذة إل يناألس راء العلمي ة  الخب   في جامع
دين          دموه من عون          بغداد والمستنصرية  والموصل وآرآوك وصالح ال ا ق وتكريت لم

 .ومساعدة
رني  ا يس دم أنآم ا   أق ة  لم ي وزارة التربي ي  ف ي لزمالئ كري واحترام دوه ش ن أب  م

 . العلم اللتماسي لطريقتشجيع ومبارك 
دم  وأخيرا ى  أتق ان عسيرا                إل ا آ ي م أو  معلومة      أو  بنصيحة  أعانني  أو من سهل عل

 .مشورة بشكري وعرفاني إليهم جميعًا
                                                                           

 
                                                                                            

 الباحث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -:المستخلص 
                               



  2     المحتويات                                                                                                          
 

 اثر برنامج ارشادي باسلوب العالج الواقعي لرفع مستوى االحكام الخلقية 
  -:لدى طالب المرحلة االعدادية  

 بأعتبارها رالعصو اقدم منذ الشعوب مارستها قديمة عملية الخليقة األحكام  تنمية عملية دعُت
 آان المجتمع في نافعًا وًاعض ليصبح الفرد أعداد تهدف الى أجتماعية ضرورة

 ، متعددة أجتماعية وبيئات جماعات من بها يحيط وما االسرة االول أطارهااالجتماعي
 االتصال طريق عن المجتمعات تلك في الحياة لبساطة مقصودة غير بطريقة تتم وآانت

 تمؤسسا توفر ولعدم ، الحياتية الخبرات لضعف والمحاآاة والتقليد االجتماعي والتفاعل
 في والتحوالت والتطورات التغيرات من العديد المعاصر مجتمعنا يشهده ولما . رسمية
 في ونحن الحديثة المجتمعات في الحياة تعقد فضًال عن ، واالتجاهات المجاالت جميع
 دون حياته يسلك أنسان أي على الصعب من أصبح إذ والعشرين، الحادي القرن مطلع

. االستقرار وعدم القلق عصر،  الكبرى عصرالصراعات نعيش وأننا ، توترات أو ضغوط
 ادت التي األخالقية الهزات من للكثير تعرضت بلدنا في األخالقية القيم أن الواقع ويشير
 االخالق وتعد .األخالقي أو القيمي النظام في العالقات ضبط في االلتزام ضعف الى

 الضبط هذا لتحقيق الوحيد السبيل يه،  الثبات خاصية على يترتب وما االسالم في الفاضلة
 المجتمعات خالف , والرحمة بالمودة االنسانية االواصر توطد التي , االنساني التعاوني

 من أصبح ذلك ونتيجة . واالجتماعية االقتصادية التغيرات حسب القيم فيها تتبدل التي
 بحوثال أقامة من يتمكن الذي الوظيفي التخصص وجود ضرورة بأمكان االهمية

 مسيرة تواآب خلقية بأحكام الحالي الجيل ، من اجل تزويد المضمار هذا في والدراسات
 مستوى برفع أهتمت التي الدراسات من العديد تفاجري التغيرات من الهائل الكم هذا

 بعض يصفها آما أو الصراع مرحلة لكونها المراهقة مرحلة في والسيما الخلقي النضج
 والتي , الفرد بها يمر التي األنساني النمو مراحل من مرحله هي وأ عاصفة هابان العلماء
 من جملة ترافقها والتي والمعرفية واالنفعالية الجسمية التغيرات من بمجموعة تمتاز

 ألى الطفولة مرحلة من أالنتقال خالل من واألخالقية واالجتماعية النفسية المتاعب
 للدخول أبنائه ألعداد آبرى مسؤولية المجتمع على يفرض مما . آليهما للجنسين المراهقة

 قوته وبناء المجتمع تماسك على تحافظ التي األخالقية بالقيم متمسكين القرن هذا ألى
 الطالب عند األخالقية التنمية ضرورة المربون يرى هنا ومن وحدته على والحفاظ
 من والمدرسة ةاألسر هما مؤسستين  فيجهودال تضافر من األعدادية المرحلة والسيما
  .الناشئة عند القيم نحو الموجهة البرامج خالل

 - :يأتي ما خالل من البحث أهمية وتتضح
 القيم  أتسمت حين في . األخالقية القيم توضيح في والفلسفي الحضاري الفكر تباين -

 . )الحلم ، الحياء ، دلبالع( اإلسالمية األخالقية
 على والتعرف الخلقي النضج مستوى لرفع الخلقي لنموا لدراسة الحديثة الدراسات اهتمام -

  .الخلقية األحكام مستوى
  .النفسي أألرشاد مجال في المعنيون أستخدمها متباينة أرشاديه برامج بناء -
  أرشاديًا برنامجًا أستخدمت التي الدراسات مجال في قطرنا في جادة محاولة البحث يعد -

  .الباحث علم حد على الواقعي العالج ببـأسلو الخلقي النمو مستوى لرفع
 النمو في النفسي مجالال ( بـتمثلت المجال هذا في نظر وجهات عدة الباحث أستعرضآما 

: . األتيه المدارس في وتمثلت ) األخالقي النمو في نظر وجهات يصف الذي األخالقي



  3     المحتويات                                                                                                          
 

 التطورية والمدرسة ، الثالث والبعد النفسي التحليل ومدرسة ألسلوآية المدرسة
 تبنى وقد ) ريست , وآولبرك ، بياجبة (من آل نظريات شملت التي المعرفيةاالدراآية

 األخالقي  الحكم ومقياس لبحثه مرجعيأ اطارأ المعرفية التطوريه آولبرك نظرية الباحث
 رفع في االرشادي المجال فهو الفصل هذا من الثاني المبحث اما. للبحث قياس اداة لريست
 االحكام مستوى رفعل ةستخدمالم  االرشادية االساليب يصف الذي(الخلقية حكاماال مستوى
 نظرية الباحث تبنى وقد،  )الواقعي العالج باسلوب ارشادي برنامج (في وتمثلت ) لقيةاألخ

 .المستخدم االرشادي للبرنامج مرجعيا اطارا) جالسر(
 واثر الخلقية االحكام لمجا في السابقه الدراسات من عدد طرح الفصل هذا تضمن آما

 للبرنامج يةاالساس المفاهيم توضيح الباحث على استوجب مما .االرشادية البرامج بعض
  .بها االستعانه تم التي االرشادية والفنيات واألساليب المستخدم
 

 -:ويهدف البحث الى 
  يةألألعداد المرحلة لطلبة األخالقي الحكم مستوى رفع في أرشادي برنامج بناء - 1
  .المجال هذا في المتخصصين الخبراء من مجموعة على عرضة تم
  .البحث معتمج لعينه األخالقي الحكم مستوى على التعرف- 2
 اربأخت خالل من الواقعي العالج بـأسلوب األرشادي البرنامج أثر على التعرف -3

 : األتيه الفرضيات
  المجموعتين فرادأ درجات مستوى بين أحصائية دالله ذات فروق التوجد -

) Experimental (التجريبية) (الضابطة) الواقعي العالج Control (وفقًا  

  .القبلي األختبار في األخالقي الحكم ألختبار

على وفق  التجريبية ألمجموعه أفراد درجات بين أحصائيه ذات فروق التوجد
  .وبعده البرنامج تطبيق قبل األخالقي الحكم

  ألمجموعتين أفراد درجات متوسط بين أحصائية لهدال ذات فروق التوجد -

 األختبار في الخلقي الحكم ألختبار وفقًا والضابطة ) الواقعي العالج (التجريبية
 . البعدي

 القبلي ارينباالخت بين الفرق ايجاد فيه يجري الذي دراسة التجريبيةال الباحث وقد استخدم    
 . متغيرات في .بينهما التكافؤ واستخراج الضابطهو التجريبية المجموعتين من لكل والبعدي
 النضج في عالقه لها والتي والذآاء واألم االب ومهنة واالم االب تحصيل مستوى .العمر
 تم آما عشوائي نحو على مجموعتين لىع قسمت ًافرد )30 (من البحث عينة تألفت الخلقي

 ووصف البيانات تحليل في.ئيالتا واألختبار آاي مربع االحصائية بالوسائل االستعانه
 األختبار في المتمثله  المؤشرات وتوضيح) 1986 (لرست العام الدليل في التعليمات الباحث

 , االداة وثبات صدق توضيحعن  فضآل .للباحث اعده بمثال .التصحيح وطريقة ,واالستجابه
 سريالدو ,نموذج وفقعلى  النفسي االرشادي البرنامج بناء خطوات الباحث ووضح

)1985.( 
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 :االتيه النتائج الدراسةوقد اظهرت 
  مراحل من والرابعة الثالثة المرحلة ضمن ترآز  العينه ألفراد الخلقي الحكم مستوى ان- 1

 .آولبرك عند الخلقي الحكم
 درجات مستوى بين أحصائية داللة ذات فروق وجود معد الدراسة نتائج اظهرت -2

 .القبلي األختبار في) ريست(لـ األخالقي الحكم لمقياس وفقًا والضابطة التجريبة الجموعتين
 بعد أي البعدي االختيار في التجريبية المجموعة ولصالح احصائيأ دالة فروق وجود -3

 .ارشادي آبرنامج الواقعي العالج اسلوب تطبيق
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 .تدريب ألي تتعرض لم التي الضابطة المجموعة عنها البرنامج بعد أي ,البعدي
 
ي  وء وف ائج ض ة نت تنتاجاتاو الدراس ي الس ا توصل الت ث اليه م الباح ع ت ه وض   مجموع

  :التوصيات من
ة  في  الطالب  بشخصية  االهتمام ضرورة -1 ة  المرحل ع  في  االعدادي واحي  جمي  وخاصة  الن

ة ا الخلقي ا , منه از نقطة تشكل آونه داد ارتك ل الع زن جي أ مت ه خلقي دره ل ى الق ة عل  مواجه
 .عقالنيه بطريقة معها التأقلم وآيفية تعترضه التي والمعضالت والمواقف الحياة مصاعب

 االنحرافات من الطالب لوقاية بالدراسة ستخدمالم االرشادي البرنامج استخدام ضرورة -2
 البرنامج استخدام عن فضًال ,السلبية االفكار وطرح التفكير مرونة على وتدريبهم السلوآية
  .الحرجة المرحله هذه في ابنائهم مع التعامل آيفية على االمور اولياء لتدريب

 والباحثين التربويين المرشدينب والثانوية االعدادية المدارس رفد التربية وزارة تولي -3
 . االجتماعيين

 النضج تنمي التي االرشاد برامج استخدام في خبراتهم وتطوير دورهم تفعيل وضرورة -4
 .الطالب عند األخالقي

 االولياء وسيرة المطهرة النبوية والسنة االسالمي الدين تعليمات توظيف ينبغي -5
 االرشاد عملية في المستطاع قدر االصيلة عراقيةوال العربية بالمثل واالستشهاد الصالحين
 . الواقعي العالج باسلوب النفسي االرشاد برامج ضمن وأدخالها الجمعي

 
   -:آما اقترح الباحث ما يلي 

 في والمسائية المهنية االعدادية في االرشادي البرنامج أثر لبيان مماثلة بدراسة القيام -1 
, المدرسة ممتلكات في العبث,المدرسة من الهروب غشال (أخرى سلوآية مشكالت معالجة

 ).الى غير ذلك من الموضوعات...
 الرسمية الدوائر في الحالي األرشادي البرنامج أثر لبيان وبحوث بدراسات القيام -2

 .المدني المجتمع مؤسسات دور وتفعيل ,والمالي األداري الفساد قضايا لمعالجة
 أألعدادية المرحلة طلبة لدى الحكم مستوى رفع في ىأخر ْارشادية برامج أستخدام -3

  .الحالية الدراسة مع ومقارنتها
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ا المع ن ضمنها  يتعرض عالمن االت وم تى المج ي ش رات ف دالت والتغي ن التب د م اصر لعدي

االجتماعية والنفسية والتي انعكست بدورها بتغير في المنظومة االجتماعية واختالل توازنها           

ة                   رات في منظوم وضعف العالقات في ميادين الحياة المختلفة ، مما ادى الى الكثير في التغي

ظاهر شتى وفي ممارسات اجتماعية وسلوآية جديدة فردية ام         القيم الخلقية والتي تمثلت في م     

هولة المواصالت      ن س ة فضال ع رات االجتماعي ن التغي ل م م الهائ ذا الك ع ه ة ، وم جماعي

ة والظروف                     ذه االزمات الخلقي ة ، وفي خضم ه ا الحديث واالتصاالت التي انتجتها التكنلوجي

طرة ، وبالرغم من الرصيد الهائل في القيم        الراهنه التي يمر بها بلدنا العراق امام اعراض خ        

ون                       د المرب ذا يؤآ دين االسالمي ، ل ادات وثوابت ال ة بالع ة المتثل الخلقية والمناعة االجتماعي

ذين      ة وخاصة ال زات الخلقي ذا اله أثرون به ات المت ر الفئ م اآث باب ه ة الش احثون ان فئ والب

ي            يرمون بمرحلة المراهقة آونها من اخطر المراحل التي          رد حيث النضج العقل ا الف يمر به

ة            واالنفعالي فضال عن ظهور بعض الصفات الجسمية والسمات النفسية والمواقف االجتماعي

رد                         ة هي االساس العداد الف ذه المرحل ر آون ه أثرون اآث ة يت ة االعدادي وان طالب المرحل

امج ارشادي باسلوب لذا تحسس الباحث بوجود مشكلة حقيقية تحتاج بناء برن     . معرفيًا وخلقيًا   

 .   العالج الواقعي لرفع مستوى الحكم الخلقي لدى طالب هذه المرحلة 
 

 

 -:البحث أهمية
ة  من  بنائه مقومات في التكامل ينشد مجتمع لبناء األساس حجر) moral(األخالق تعد  الناحي

 المفهوم وايعط أن من المجتمع أفراد يستطيع خاللها واإلنسانية،فمن واالقتصادية االجتماعية

ي انية، الحقيق ي لإلنس ؤدي فه ةظو ت ي رىآب يف د ف لوك تحدي راده س لوب أف اعلهم وأس  تف

اعي اتهم االجتم اآلخرين وعالق ل ،ب ي ب ة ه اس الدعام ن األس ل م اظ أج ى الحف ان عل  آي

رد  والخلقي االجتماعي النمو يعد لذا ) 14 :1995،  ألعبيدي.(وأمنه المجتمع ا  أعمق  للف  أساس

ا  والتكيف  اآلخرين  مع  التفاعل على وقدرتها وتماسكها تهشخصي بناء في  في  يستخدمون  لم

ر  األهم يبقى الخلقي النمو إن بها،إال تؤثروتتأثر المختلفة،فهي الحياة وظروف مواقف  واألآث

را ي أث ات ف ة العالق انية،فله االجتماعي ه واإلنس اء في أهميت ليمة الشخصية بن  الوقت في الس
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ذي ى ال اء يبق رد خصيالش البن ا للف اجزا مفكك م إذ التكيف عن وع ن ل ا يك ي مقرون اء ف  البن

 ومحورا  المجتمع  مقومات  من  أساس مقوما األخالق آون من تتأتى األهمية هذه إن. الخلقي

 لألخالق  آان إذا إال والتطور االستمرار مجتمع ألي يمكن فال واستمراره، بنائه في جوهريا

ى  قائم مجتمع وفي) 9 :1999البيرقدار،( .ذلك في بارزا دورا ات  عل م  معطي ر ،   العل  والتفكي

 التراخي فان أخرى ناحية من وتحديات تقنيات من ذلك عن ينجم ما وعلى ناحية، من العلمي

ى  للتوصل السعي في ة  صيغ  انسب  إل يم  التربي ة  والتعل ة  بفعالي  تحصنهم  للناشئة،وعدم  وآفاي

ؤدي  أمر  لهو أخالقيا ا  ي تقبل  بن ر  لمس ذا  ، مرضٍ  غي ى  يتوجب  ل ة  المؤسسات  عل  أن التربوي

 العبء ولعل مستطاع حد أقصى إلى األفراد وقيم واتجاهات وإمكانات قدرات تنمية تستهدف

ك  في األآبر ع  ذل ى  يق اء  عاتق  عل ة  من  األمور  أولي وادر  جه ة  والك ة  من  التربوي  أخرى  جه

ن،( د) 35:2002الحس ت لق دف إن ثب اس اله ي األس ة ف و التربي اء ه ي بن رد ةشخص  الف

اعدته ى ومس ف عل ي التكي ع ف ه مجتم ه ل ه خصائص ي ،ومجاالت روف وف ة ظ ر قابل  للتغيي

ان ،   ذلك على والتطور اط  ف النمو  السلوك  ارتب ه  الخلقي  ب ة  من  ل ال  أن يمكن  إذ األهمي  إن يق

رد تكيف ع الف ع م را يتوقف المجتم ى آثي لوآه عل ي س ة ، الخلق ة فالتربي دف هي الخلقي  اله

ى  ترمي  ألنها.تربوية مليةع آل في األساس انية  تحقيق  إل ده  اإلنسان  إنس ا  ليكون  وتع  مواطن

الحا طلع ص ه يض إخالص بواجبات ان ب ب، (وإتق ا) 37:1974 دي الق إن وبم ي : األخ  ه

ة وانين مجموع د الق يم والقواع ي والق ا الت رد يتبناه ذ الف ا ويتخ ار منه د ًامعي لوآه لتحدي  س

اعي الي االجتم ة، واالنفع ر وطريق ي هتفكي ل ف ع التعام اآل م ة المش ة،  االجتماعي ،  خاص

انية ة واإلنس اس،(عام ام إن) 13:1988عب ب االهتم ي بالجان د الخلق ذ أب دم من ذ الق  تأنش من

ة،  د الخليق ام خرق أول حدث فق ة لألحك ا الخلقي ل حينم ل قت اه قابي ل أخ م،  هابي اء وه  ادم أبن

َفَطوََّعْت َلُه  (الرحيم الرحمن اهللا بسم البشر، لبني سوءة يعدها إذ هذا في الكريم القران ويحدثنا.

ي اَألْرِض           ∃َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِريَن         ُث ِف ًا َيْبَح ُه ُغَراب َث الّل َفَبَع

َل هَ                      وَن ِمْث ْزُت َأْن َأُآ ا َأَعَج ا َوْيَلَت اَل َي ِه َق ْوءَة َأِخي َراِب   ِلُيِرَيُه َآْيَف ُيَواِري َس ـَذا اْلُغ

اِدِمينَ        َن النَّ ة  ()ω* َفُأَواِرَي َسْوءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِم  األخالق  ووجدت ) 30-31المائدة،أي

 يكتشف  واال لهواه اإلنسان تترك ال االلهيه األرضية،فالعناية الكره على اإلنسان مع الفاضلة

الق ن األخ ق ع ةاالمح طري أ ول داهللا،(والخط  ) 280:1991عب
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ذ  الشعوب مارستها قديمة عملية الخلقية األحكام موضوع وان) 24:1995 ، ألعبيدي( دم  من  أق

ة  ضرورة باعتبارها العصور دفها  اجتماعي رد  إعداد  ه ا  عضوا  ليصبح  الف ه  في  نافع  مجتمع

ى  الحفاظ اجل ومن ه  عل ا  ، تراث اة  الستمرارية  وتحقيق ان  ، الحي ا  آ اعي  إطاره  األول االجتم

 غير بطريقة تتم وآانت ، متعددة اجتماعية وبيئات مختلفة ماعاتج من بها يحيط وما األسرة

د  االجتماعي والتفاعل االتصال طريق عن المجتمعات تلك في الحياة لبساطة مقصوده  والتقلي

ان  نظامية تعليمية مؤسسات توفر الحياتية،ولعدم الخبرات لضعف والمحاآاة  هو  المجتمع  فك

 .) 3:2005، الداهري (الكبرى المدرسة

دها  خالل  من  األخالق  إلى القديمة والقوانين الشرائع اغلب دعت وقد ى  تأآي وق  عل  حق

رد ه الف ه وان وواجبات ي ثبات ا ف ذه احتوائه وق له ا  الحق دت م ه أآ ارة علي وريين حض  األش

ا  يتحلى آان التي الخلقية القيم طبيعة على والبابليين والسومريين دين  طاعةآاإلنسان،  به  الول

رام دي واحت اد قالص ن واالبتع اية ع ب الوش ب وتجن اء الغض ام أثن   الخص

ك  عن  فضال ) 160:1986 باقر،(, )55:1956 آريمر،( ان  ذل د  األخالق  دراسة  ف  شغلت  ق

رون  في الفالسفة د  ق يالد  سبقت  ق ه  في  فأرسطو ،   الم ذي )) األخالق ((آتاب د  ال دا  يع  من  واح

ة  بالفضائل  فردال تمسك ضرورة يؤآد الموضوع هذا في الفت التي الكتب أفضل  التي .الخلقي

رى ا ي ب أنه المران تكتس دريب ب ا إذا والت ود م رد تع ا الف ى عليه ا وعل  .أدائه

 أآدت  األخرى  العشرهي  الوصايا  في  المسيحية  التعاليم أما) 480:1983وآخرون، آامل،(

 .)37:1962بدوي،( ومخافته اهللا وحب والعدالة والعفة والشجاعة آالحكمة الخلقية القيم على

  اهللا وان لها تاجا الكريم نآالقر حملت التي السماوية الرساالت خاتمة به زيادة الى ماجاءت

 يكون للعالمين،ولعله ونذيرا بشيرا ليكون)وسلم عليه اهللا صلى (ًامحمد البشر من اصطفى

 وتعالى تبارك الحق قول)) 4(القلم،أية (سورة في الكريم القران في جاء بما نتذآر أن مناسبا

َوِإنََّك (الخصال ومحاسن الصفات بأجمل)وسلم عليه اهللا صلى (محمد الرسول و يصفوه

 الكامل لإلنسان األعلى والمثل الصالحة القدوة هو الرسول أن القول وحق) َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم

 وإرشاد توجيه عملية في شرعية ضوابط يجد الكريم للقران والقارئ وسلوآا، وتفاعال خلقا

 أخرى لوسائ ذلك في يعاونه قمته إلى قاعدته من والزمني التعليمي السلم مدار على الشباب

 وبحوث دراسات تناولت وقد األخرى والمؤسسات المحلي والمجتمع والجيرة المنزل مثل
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آل منها يكمل  والمجتمع والمدرسة األسرة إن إلى وتوصلت الخلقية األحكام موضوع آثيرة

 . لهم االجتماعي التطبيع وعملية للناشئة قيةاألخال القيم تنمية في االخر

ولبرك،( ا،( )1958آ ة،( )1959هن دي،( )1988ابوعطي ي،( )1990العكي  )1996النفيع

دي،( ب،(  )2000الغام اع،( )2001المرع داهري،( )2002القب و إن  .)2002ال ي النم  الخلق

ه يكتسب يما  أهميت يالس ات ف ة المجتمع ن ،إذ النامي ال أن يمك ر إن يق ن آثي كالت م ذه مش  ه

اس  السنة على يدور صميمها،فما في خلقية مشكالت هي المجتمعات ا  الن رى  وم  مظاهر  من  ي

ات  واالستغالل  والفساد واإلهمال التسيب ا  الشباب  وانحراف ا  وغيره ا  هي  أنم ر  جميع  عن  تعب

و  في  قصور  وعن ،  خلقية أزمة ا  نم ذا )159:1982 الشيخ، (الخلقي  تفكيره د  ل الة  تع م  مس  تعل

اءاألب ربيتهم ن ام وت كالتهم واالهتم ة وقضاياهم بمش ي األخالقي ات ف ة المجتمع ن الحديث م م  أه

در  آن في  والمجتمع  األسرة  من  آل عاتق على تقع التي المسؤوليات ا  واحد،فبق ال  م  هؤالء  ين

ئة ن الناش ام م ن اهتم ن م ة حس ه تربي اد وتوجي نعكس وإرش ك ي ى ذل تقبل عل ة مس  األم

ا ن،.(وتطوره ي)124:1979زي ذا وف د ه ري  يؤآ ة Berry)1956(بي يم أهمي ة الق ي الخلقي  ف

دى  االجتماعي والتطور التطبيع رد  ل تقبل  والجماعة  الف وع  ولمس  آكل  وللحضارة  اإلنساني  الن

ائق  فيه تختلف مضطرب عالم في يحيى العصر هذا في فالفرد رتبط  الحق ه  وت ا  في ا  ارتباط  وثيق

اهيم ة، بالمف و الخلقي اول وه ق أن يح ي يوف أثره نب القيم ت ة ب ذه الخلقي ائق وه  . الحق

ا )10:1999 البيرقدار،) (265:1956 السيد،( دم  مم رى  تق ة  ن ويم  في  األخالق  أهمي  سلوك  تق

ائهم  وفي  األفراد اعي  النفسي  بن م  تعني  فهي  واالجتم  في  تتجه  شخصياتهم،وآذلك  وتهذب  به

ك  عن  فضال.بأسره اإلنساني المجتمع إلصالح نفسه الوقت اك  أن ذل ة  حاجة  هن  لدراسة  وأهمي

 في  والتحوالت  المعاصر،والتطورات  مجتمعنا شهدها التي التغيرات وهي.المواضيع هذه مثل

ع االت جمي ات،ونحن المج ي واالتجاه ع ف رن مطل ادي الق رين،مما الح رض والعش ى يف  عل

القيم  متمسكين  ليكونوا أبنائه آبرى،إلعداد مسؤولية المجتمع ة  ب ى  األخالقي در  وعل  مو الن من  ق

ي ر ف ي التفكي ذي الخلق ب ال ذا يواآ ور ه افظ التط ى ويح ك عل ع تماس ه المجتم  وقوت

ذه  في  الحياة تعقد إن آما)3:2002العمرجي،(ووحدته ة  المجتمعات  ه  من  يكون  بحيث  الحديث

ه  يسلك أن اإلنسان على الصعب وترات،وال  أو ضغوط  دون حيات  المعرفي  االنفجار  أن شك  ت
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يم  والمكانات األدوار في التغيير إلى أدت الهائلة،التي التغير وسرعة ا  وخاصة  والق  نعيش  وأنن

 .) 3:2002ألصديقي،(االستقرار وعدم القلق عصر الكبرى الصراعات عصر

 موقف عن تعبر التي اإلنسانية الحرآات من العديد شهد والعشرين الحادي القرن أن آما

رد  أو للحياة الرافض القرن هذا إنسان ا  المتم ع ال أو عليه اة  متطل  من  المنسحب  أو أفضل  لحي

اة ا الحي روب ومعتزله ن لله د م م جحيمها،وق ر ت ك عن التعبي ي ذل تى،تمثلت صور ف ي ش  ف

اء فوضى يم وتحدي األزي ايير الق ة والمع ا االجتماعي رد ومخالفته ى التم لطة عل ارة الس  وإث

ديني  والتطرف  العنف  ومي، .(والقيمي  ال ا )121:2000بي ا  سلف  ومم ه  اتصفت  وم اةا ب  لحي

ذي  االجتماعي واالقتصادية،والتغير واالجتماعية النفسية الضغوط وزيادة وتعقدها الحديثة  ال

اة  أنماط بتبدل تمثل ر  الحي يم  وتغي ردي،  والطموح  الق اين  الف  وصراع  المعيشة  مستويات  وتب

ا ه األجيال،وم عف يقابل ة ض بط بعملي اعي الض يير االجتم لوك لتس ق الس ايير وف  المع

ة، ة وإدراكاالجتماعي يم أهمي ي التعل ق ف لم تحقي اعي الس أثير واالقتصادي االجتم ائل وت  وس

ى األعالم يم عل نظم واالتجاهات الق ة وال ة التربوي ي واالجتماعي ى أدت والت درة ضعف إل  ق

رد ي الف ق التكيف ف ه والتواف دم والمواج ل وع  وان )143:2004 خوجلي،(المسؤولية تحم

 والرغبة بالمنافسة الشعور وان التغير هذا بسلبيات تأثرا يةاالجتماع الشرائح أآثر من الطلبة

 الفشل  موضوع بالتدريب،والتعلم تكتسب التي للمهارة واالنجاز،والحاجة والتفوق النجاح في

رد  تكيف  ارتباك مصدر دان  الف ه  وفق التين  آال  في  توازن ان  الح رد  ف ى  بحاجة  الف  مساعدة  إل

اني        متخصصة ا    للتخفيض من الضغوط التي تع ى  ،للوصول منه ة  األهداف  إل  ونجاح  بفاعلي

اة  في  الفشل  مضاعفات لتجنب أو قدراته تناسب ة  الحي ى  والعملية،ومساعدتهم  العلمي م  عل  فه

ة  الرؤية واآتساب مواقفهم وتقويم أنفسهم ة  مشكالتهم  لتجاوز  الناضجة  العقلي رهم  وتنمي  تفكي

ليم  التكيف  مستوى ورفع الخلقي دهم  الس  الحروب  دور عن  فضال )15:2004 ألشمري، (عن

ي ر القاس ي والخطي اة ف راد، حي  األف

د ؤدي وق ى ت رر إل ي الض اعي النفس ر واالجتم ة وأآث ذا عرض ب له م الجان ال ه  األطف

راهقين ات والم ار الحروب ولمخلف لبية آث ل س اك مث ول من والخوف االرتب ر المجه  والتفكي

 التي  األخرى  المجاالت  في السريعة التطورات عن حوله،ناهيك من ومصير بمصيره الدائم

يما  العراقي  الفرد حياة على سلبيا تأثيرا شكلت ضاغطة ظروف ظهور إلى بدورها أدت  الس
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ا )3:2004الشربيني،.(والخلقي االجتماعي االلتزام ضعف في دي  (أشار  آم  إال Nandi)‚نان

 التعامل  في  الفرد أسلوب تغيير إلى يؤدي للمجتمع االقتصادي الوضع في المفاجئ التغير أن

 .)8:1998 الالمي،.(الحياة مفردات مع

ذا  ا ه هظا م ائج هرت وث نت ات وبح ال ودراس ن آ ي، (م  ). 2:2005ألجميل

رة  بمرحلة العراق مرور هو،  وحاجة أهمية الحالي البحث يعطي ومما  بضبابية  تتسم  خطي

 ابواضطر  التوازن واختالل القيم اهتزاز ،مع واالجتماعي   واالقتصادي السياسي الموقف

ية  لظروف  تعرضه  نتيجة  واالجتماعية،وذلك األخالقية المعايير دين  في  قاس ابقين  العق  الس

تباحة  حرب  العتى تعرضه ذلك عن فضال وعلمي اقتصادي وحصار حروب من اء  اس  دم

اس والهم الن م وأح ار وأخالقه ية االضطرابات وانتش ة النفس ة وضعف ،واالجتماعي  عملي

ل اعي التفاع ي، (االجتم ذا.)21:2005ألجميل ر ال وه ة ان ينك ر الطلب أثرا عرضة أآث  وت

ة  األخالقية باألزمة أفراد  مقارن اب  عن  فضال  ،اآلخرين  المجتمع  ب ة  غي دريس  أهمي ذه  ت  ه

يم ي الق اتنا ف ة، مؤسس ع التربوي دور ضعف م ري ال ي األس ه ف اء توجي ادهم األبن  ، وإرش

ات ائية والجرع ي المس ا الت ؤالء يتلقاه الب ه ن الط ائية واتالقن بعض م ا الفض د مم  ول

زام ضعف ي الت اعي أخالق ع واجتم ود م ئة وج وب من ناش يس بالمستوى المطل ر ل  التفكي

ا ) 163:2004 عراوي،.( دم  مم ين  تق ا  تتب ة  لن ويم  في  الخلقي  الجانب  أهمي رد  سلوك  تق  الف

ي ي هئبنا وف اعي النفس و واالجتم ي فه ذيب يعن ية ته الح الشخص ع وإص  المجتم

زام  وضرورة أهمية على السماوية األديان تأآيد بأسره،ويعطي ه  االلت  أخرى  خصوصية  ب

ث ن بحي ال أن يمك ان يق زء األخالق ب ر ج ن آبي دين،فيجب م ى ال رد عل بع الف القيم التش  ب

 في  األخالق أهمية األخرى هي أآدت فقد التربوية النظم أما. بها واالهتمام الفاضلة الخلقية

،  متالزمتان والتربية األخالق أن مفادها أساس حقيقة من االهتمام وهذا الدراسية مقرراتها

 .)115:1985، والحسني ألنوري،.(تربية بدون أخالق وال أخالق بدون تربية فال

ة  بجانب  اهتمت  الخلقي  النمو موضوع تناولت التي والبحوث الدراسات اغلب وان  العالق

ه رات وبعض بين ة – المتغي ة،(دراس توى )1989ابوحمام م مس يالخ الحك دى لق ة ل ن عين  م

الب د ط م معه نفس عل ة ال ران بجامع ة.وه اعنتر، (ودراس توى )1991ب م مس ي الحك  الخلق

ه ذآاء وعالقت توى بال اعي والمس افي االجتم دى والثق ات ل ة طالب طة المرحل ة. المتوس  ودراس
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افعي، ( م ) 1994الش ي الحك دى  الخلق راهقين ل ن  الم الب  م يم ط ام  التعل ري الع  واألزه

ر  نمو بين العالقة) 2001البيشي،(ودراسة رات  وبعض  األخالقي  التفكي ة  متغي  المدرسية  البيئ

م  مستوى ) 1997ألحارثي،  (ودراسة . الطائف  بمحافظة  المتوسطة  المرحلة طالب لدى  الحك

ة  الرشوة جريمة مرتكبي لدى الديمغرافية الخصائص وبعض األخالقي ة  بمك  ودراسة .المكرم

و  قيالخل النمو بين العالقة) 1985محمد،( رات  المعرفي  والنم  ودراسة .والعمر  الجنس  ومتغي

ي،( ة) 1988النفع ين العالق و ب ي النم اليب الخلق بط وأس دي الض يم ألوال  وتعل

دين ة.الوال دار،(ودراس توى)1995دوي م مس ي الحك ه الخلق ع وعالقت لوب الضبط بموق  واألس

ي توى المعرف ي والمس ة الدراس دي، (دراس توى) 1990العكي م مس ي الحك  قهللمرا الخلق

ي ة العراق دي، (ودراس اليب) 1990الزبي ه الضبط أس النمو وعالقت ي ب اء الخلق هداء ألبن  الش

ه  العراقي  للمراهق  الخلقي  النمو ) 1995ألعبيدي، (دراسة نياآلخر وأقرانهم اه  وعالقت  باالتج

افعي،  (ودراسة والعمر الذات ومراقبة الديني ى  أآدت  ) 2005الش ة  وجود  عل ه  عالق  ارتباطي

ة ين، دال توى ب ؤولية اإلحساس مس ة بالمس توى،  االجتماعي م ومس ي الحك ا الخلق ذا إن وبم  ه

ة  المرحلة بةطل وهم المجتمع في وتربوية اجتماعية شريحة أهم يتناول البحث ذين  اإلعدادي  وال

ذه  نالت  المراهقة،لذا مرحلة وهي والنضج النمو من عمرية مرحلة بأخطر يمرون ة  ه  المرحل

اء ع من عدد اهتمام نفس  لم احثين  ال ا  نظرهم  وجهات  واختلفت  والب  والدة بعضهم  وعدها  فيه

دة رد، جدي د للف ون (واعتق ا) فرويد،هول،سليفان،ارآس ة أنه فة حقب ة عاص عد (ومرهق  اس

ى  يغلب المرحلة هذه وفي) 227:1982ومخول، راهقين  سلوك  عل ك  في  الم ة  تل ى  الحقب  األول

دهم،  بالجماعة ثرالمتأ االجتماعي السلوك المراهقة مرحلة من  مصدر  هءأصدقا  ويصبح  وتقلي

ة  السلوآية القوانين ه  العام م  إذ ل تهم  وأسرارهم  أعرافهم  له  النفسي  واستقاللهم ،   الخاصة  ولغ

 تتراوح المرحلة النفسي،هذه التحليل مدرسة وأنصار علماء ويرى) 68:1988  ، السامرائي(

ابين نة )15-20( م دها ، س د (ورائ رى) فروي ار وي ة ذهه أنص ة أن النظري مو إمكاني  الس

ا  يتشكل  حيث  األسرة  في تكوينه فطريا،وبداية وليس متعلم فهو) األعلى أواالنا بالضمير(  تبع

ات دين لتوجيه ا الوال ه وم ي يتمثل لوآهم ف ا س ة وتبع د لدرج م التوح ات معه ة ودينامي  العالق

ة ي التفاعلي ات نب ية مكون ية الشخص ي ةثالثال النفس ذات (ه دنيا، ال  -)Idegoال

 اضطراب  نتيجة هو الشخصية في اضطراب فأي) Ego والذات( )Superego-العليا الذات(
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راف ذه وانح وى ه ا الق ؤدي مم ى ي ا إل ن عجزه ف ع ليم التكي ع الس ها م ع نفس  وم

 ويتراوح والمراهقة بالبلوغ وصفها فقد)) اريكسون ((العالم أآد آما) 44:1973راجح،(.البيئة

ى وة عل ا النفسي النشاط ق ابين فيه ا اآتساب م ا األن ين) Ego Identity (لهويته  اختالط وب

و  من هويتها األنا فتكتسب). Role Confusion (المراهق أمام األدوار ذات  اإلحساس  نم  بال

ة  في  األدوار تختلط  ما بين تستطيعه، ال وما تستطيعه ما وتقدير ة  اإلحساس  نقص  حال  بالهوي

 فطيم،(.حوله من بالعالم عالقتها في محددا دورا لنفسه فيعر فال المراهق أمر يختلط من ثمو

169:1981 (. 

ا د آم ى) هافجهرست (أآ ب عل و مطال كالت النم ق،ويعني ومش اك أن التواف ي هن ل ف  آ

 تعلمها يجب األشياء وهذه ، للفرد النفسي النمو يتطلبه وأشياء مطالب النمو مراحل من مرحلة

ا أو ي تحقيقه رد يصبح لك عيدا الف امت س ع وافق ه م ا حيات دم ،بينم باعها ع ؤدي إش ى ي دم إل  ع

ق طراب التواف اة واض ذه حي ب الفرد،وه ا المطال اهر تفرزه و مظ مية النم ة الجس  ، والعقلي

 من  البحث  موضوع  إن حيث ،)393:1981 حسين،(. الحضارية الضغوط عن ناتج وبعضها

ال  هعلي نعقد الذي الواعد بشبابنا الرتباطه األهمية في غاية الباحث نظر وجهة  تحمل  في  اآلم

اء  ة  أعب المجتمع والسير  البشرية  التنمي وغ  ب ات  لبل دم  غاي د . التق اال  المراهق  يكون  وق ى مي  إل

 الشعور  بسبب  نفسه أو به المحيط واقعه عن الرضى عدم عن ناتج وذلك ةمدال هذه في العزلة

رات والت النمو في به تفاجىء ما النقص،نتيجة أوأحيانا والغربة بالخجل ة  غي  والنفسية  البيالوجي

ة ن واالجتماعي ة م اره  جه ى وافتق ر إل ج  التفكي حيح الناض ن والص ة  م  جه

ة  هذه تعد لذا) 77:1990محمد،(اخرى ة  المرحل ين  انتقالي ة  ب ة  مرحلتين،مرحل ة  الحداث  ومرحل

ة ون ، الرجول ف وتك ز العواط ر والغرائ تقرة غي ا مس ا نوع ول م ة والمي  أن أي ، متأرجح

 بشيء  المتصفة المراهقة روح بين وإنما مستقره غير تكون المرحلة هذه في اناإلنس شخصية

 تصرفاته جميع في آامال رجال يصبح أن في الشباب وأهواء رغبات وبين المسؤولية عدم من

ويش،( ع) 37:1988 ش ة وتنب ة أهمي ون الدراس ار آ ذه أعم ة ه ي الفئ كل ف ة تش  مرحل

ة،وهي وين  المراهق ية تك ا  الشخص ح آم لفا  اتض و س زوع  نح تقالل،وارتفاع الن دد  واالس  ع

اعات اهدة س ة المش ق التلفزيوني وية والتعل اق بعض دي الرف لطة وتح ة الس رة التقليدي  آاألس

ة،لذا واترت والمدرس ارات ت وي األدب إش ى الترب اع إل دالت ارتف ات مع ة االنحراف  الخلقي
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لوآية ين والس ذه ةطلب ب ة ه ر المرحل ن أآث ات م ة الفئ اب العمري ة قةالس  والالحق

ا  يمر  التي  النمو  مراحل  أدق من  إن سبق  مما لنا يتضح).84:1986عويدات،( رد  به  هي  الف

ا  تنعكس وسريعة جذرية تغيرات من به تتصف لما المراهقة،نظرا مرحلة ى  آثاره  مظاهر  عل

 ستنالي ((اعد  فقد).418:1984 اشول،(والخلقية واالجتماعية والنفسية والعقلية الجسمية النمو

وترات  للفرد،مصحوبة  جديدا مولدا المراهقة مرحلة)) هول ة  وضغوط  ومشكالت  بت  اجتماعي

ان  ولما . )291:1977، زهران (أزمتها تجنب يمكن وال بالفرد تحيط ونفسية  الخلقي  النمو  آ

 من المهم الجانب هذا دراسة من البد آان واالنفعالي والعقلي االجتماعي النمو مظاهر احد هو

و ة النم أثره دىم ومعرف ي ت وين ف ية تك رد شخص   الف

ة  إن( هوسر يصف حين في)30:1995 ألعبيدي،( ة  مرحل دأ ) المراهق وين  تب ة  بتك  من  منظوم

ز  فهي  الخلقي، للنمو ضرورية تكون التي واألخالقيات القيم اباتها،الن  تتمي تنتاجات  بحس  االس

 النمو  يتخذ ال لذلك حقة،الال الحياة مستوى على المدى بعيدة آثار لها سيكون خاللها المستنبطة

ي د الخلق رد عن دة صيغة الف و، مراحل خالل واح ي النم ة فف ة بداي ي المراهق دى ف  صواب م

لوك ه، أو الس د خطئ دث وق د يح ين تباع لوك ب ق س لطة المراه ار لس ه الكب ق ومحاولت  تحقي

ة  الوجدانية المشارآة المراهق فيكتسب الوسطى المراهقة أما.االستقاللية يم  ومعرف ة  الق  المتعلق

ة  وفي .المسؤولية  وتحمل  والطموح  والمروءة والمودة والوالء والتعاون والعدل بالصدق  نهاي

ذه  وتعميم والخطأ، الصواب مفاهيم تحديد الفرد يستطيع المراهقة مرحلة اهيم  ه ة  المف  األخالقي

ن ة م ى مرحل رى إل د أخ ل وق اهيم تص ة المف ده األخالقي ى عن توى إل الق مس دين أخ   الراش

 )30:1995لعبيدي،أ(

ذا د ل ث يع ام   ضعف أن الباح توى االحك دى ةواالجتماعي ةالخلقيمس ال ل ة بط  المرحل

داها  تحديد اجل من وموضوعيا علميا تناولها ينبغي جوهرية مشكلة تعد اإلعدادية  والتعرف  م

ى ا عل ا وتالفي حجمه ل أخطاره ى تتحول أن قب ا يصعب ظاهرة إل نحن،  حله د ف ة نري  تربي

تديمة ى تؤسس مس حذ عل ار مواهب ش داع االبتك ر واإلب وار والتفكي ة والح رى .والمناقش  وي
يم  إطار في العالقة هذه ديناميات إن:نظريته وأنصار بياجيه ة  الق د  األخالقي ى  تعتم  التطور  عل

ة،  بالقبول الجدير المطلق من وتقدمها الخلقية األحكام الرتقاء لنمائيا ل  يمكن  ال فهو  والثق  الني

ه م... من ول ث ة يتح ن لدرج بية م ل النس م بفع رات تقاس ؤوليات الخب ترآة،وتأتي والمس  المش
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بية ا النس دى أيض ه(ل ن) بياجي روق م اهرة الف ي الظ ام نضج ف ة األحك ا الخلقي تالف وفق  الخ

رد  عمر من المراحل تلك وان االجتماعية، الطبقات ة  الف اد  لتطور  بالنسبة  وحاسمة  مهم  األبع

ة خص المفاهيمي ي للش ياق ف ات س ة العالق ل البيئي اط مث ل ارتب ه الفع  بنتائج

اع،( د)3:2002القب الم ويع ي الع ولبرك (األمريك ن) Kohlber‚آ هر م رين أش  المنظ

                                              ·باالتي الخلقي السلوك محكات حدد الميدان،والذي هذا في المعاصرين

 .قيمي بحكم مسبوقا أو موجها ونيك أن البد الخلقي الفعل -1

 بالحكم ترتبط وهي ، األخرى القيمية األحكام على أولوية لها الخلقية واألحكام األفعال -2

 .الذات على

 في الفعل نواتج على تقتصر ال أسباب على تؤسس أو ماتبرز عادة  الخليقةاألحكام -3

 .معين موقف

 الناس عليها يتفق إن إلى تميل إنها أي ية،موضوع بها يقوم من هاديع الخلقية األحكام -4

 المراحل من سلسلة في يمر الفرد أن أي.(الميول أو الشخصية في الفروق عن النظر بغض

 الذاتية األخالقيات إلى األولى النمو مراحل في الموضوعية األخالقية من فيتطور التطورية

 .)8:1987، آمال). (نموه من الالحقة للفترات

ل  مرحلة إلى إضافة ليست هي الخلقي الحكم في المتقدمة المرحلة إن:كآولبر ويؤآد دم  اق  ًاتق

ا  لها إلغاء أو ادة  هي  وإنم ل  للمستويات  تنظيم  إع دم  األق  وتحدث ) 1973،87ريست ،  . (ًا  تق

ابقة،فهو  مرحلة إلى فيه الفرد يعود ال ثابت تتابع في آولبرج رأى في الخلقي النمو مراحل  س

ى يصل ال ة إل ى مرحل ون حت د يك ارس ق ال م توى فع ذي المس ا ال وق،( قبله  )26:1980ت

دي( اء) 31:1995،ألعبي ى وبن ك عل أتي ذل ة ت ة أهمي ا الدراس ن آونه ل م ات أوائ  الدراس

واقعي  العالج  بأسلوب إرشادي برنامج فيها الباحث اعتمد التي التجريبية ع  في  ال  مستوى  رف

ام  ة  األحك دى  الخلقي ة  ةطلب ل ة  المرحل ذلك  ، اإلعدادي ة وآ اد  أهمي ي  اإلرش ر  الت ه تفتق  إلي

اتنا ة مؤسس ذي ، التربوي دف ال ب يه ى التغل وء الصعوبات عل ق وس ذي التواف اني ال ه يع  من

ة  ترتبط ألنها المسترشدون ة  بالشخصية  بالعالق ة  والمشارآة  القوي ى  تعمل  التي  الوجداني  عل

ة  إن أي حاجاته، وتحقيق المسترشد نمو ادية  العملي ا  اإلرش ت  هن درة  في  بإحداث  مته رد،  ق  الف

ث ه بحي ن تمكن اذ م رارات اتخ ليمة ق ة، (س   )11:1988ابوعطي
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 النصائح إعطاء مجرد ليس اإلرشاد بان Tylor 1996 تيلور أآد وقد) 20:2004ألنعيمي،(

 الفرد تمكين عملية فهو ، ما لمشكلة حل تقديم من أآثر انه بل ، يقترحها التي بالحلول يتم وال

ن تخلص م ن ال ه م اآله متاعب ة ومش وين ، الحالي ات وتك ة اتجاه وية عقالني اعد س رد تس  الف

د ى المسترش تخلص  عل ن ال ات  م ة االتجاه لبية  االنفعالي ي الس وق  الت و تع ر  نم  التفكي

 . )56-55، 1969،تيلور(

 حاجات له اجتماعي آائن اإلنسان بان يؤمن الجمعي فاإلرشاد )20:2004 لنعيمي،ا( 

 لسلوك الضرورية األدوار تحدد والتي المجتمع، لمعايير ًاوفق اعهاإشب من البد اجتماعية

 واآتساب، السوي االجتماعي التفاعل إطار ضمن االجتماعية للضغوط وتخضعه الفرد

 في عامًال آونه الواقعي فالعالج) 298:1980زهران، .(الجماعة مع التعامل مهارات

 السلوآية النظرية من ومفاهيمه هءبادم استمد الذي الالمسؤول االنهزامي السلوك معالجة

 وإمكانيات قوى على فيه يرآز حديث آأسلوب اإلرشاد، في فعالية اثبت والذي والمعرفية

 األفراد إن بحيث تعترضه التي المشكالت من التخلص إلى تقوده إن يمكن التي الفرد

 فان يهوعل) 8:2005 لجميلي،ا .(حياتهم عن مسؤولون وهم بأنفسهم مصيرهم يقررون

 األساليبو االستراتيجيات وان ايجابية، اآتسابات على تكون التدريب عملية في الترآيز

 في تعلمها اثر انتقال إمكانية هناك وان منفردة غير سلوآية أنماط التدريب في ألمستخدمه

 هو نظري اعتقاد من نابعة اإلرشادية األساليب مختلف تطبيق وان ، متنوعة حياتية مواقف

 لتعديل الطريق فان لذا الفرد داخل من تنبع ذاتية مشكالت هي) السلوآية (مشكالتال إن

 مخاوفه من ويقلل استجاباته من يغير الفرد تجعل تعليمية بخبرة تمر الذات جعل هو السلوك

 اإلرشادي البرنامج اثر دراسات ولقلة) 27:1981 القاضي، (مدرآاته من يعدل أو

 ارتأى لذا ، الخلقية األحكام مستوى رفع في الباحث علم بحس الواقعي العالج باألسلوب

 على إرشادية برامج اثر وهي لذلك المشابهة األخرى الدراسات ببعض االستعانة الباحث

 التي التجريبية المجموعة تفوق) 1988(حيدر دراسة أظهرت حيث . أخرى متغيرات

 المجموعة على جتماعيةاال المسؤولية مستوى في الجمعي اإلرشادي للبرنامج تعرضت

 اثر ألنعيمي دراسة أظهرت آما) 77:1988 حيدر،.(للبرنامج تتعرض لم التي الضابطة
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 اإلعدادية المرحلة طالب لدى عقالنية الغير األفكار تعديل في إرشادي برنامج

 .) 1994 (فتوحي دراسة) 2004ألنعيمي،(

 مساعدة طبيعة ذو عقالني ومدخل تعليمية إستراتيجية تعد اإلرشادية المناقشة إن أآد حيث

 على قواعد أو معتقدات أي تفرض ال إذ تسلطية ليست وهي ، التقمص من التعلم على تؤآد

 اإلرشاد اثر على التعرف تهدف الى) 1994(وول دراسةو) 22:1994فتوحي، (األفراد

 وتحسين وإقرانهم الثانوية ةطلب بين السلوك وتعديل الدراسية العادات تحسين في الجمعي

) 37:2004رياض، فتحي،. (االجتماعي التوافق أنواع آأحد مدرسيهم وبين بينهم العالقة

) 1998 (التحافي دراسة منها اتدراس في إرشادي آأسلوب الواقعي العالج استخدم وقد

 إن وتأآيدهم) 2005 (ألجميلي ودراسة)2004(التميمي ودراسة) 2001(سعيد ودراسة

 المشكالت معالجة وفي سلوآهم وتغيير الطلبة اتجاهات تعديل في فعال اثر الواقعي للعالج

 . تواجههم التي واالجتماعية والنفسية السلوآية

 

 :التالية النقاط في نوجزها أن يمكن الحالي البحث أهمية فان ذلك على وبناءًا
 اءبن في األساس باعتبارها االجتماعية والمعايير والقيم األخالق أهمية على التأآيد1-

 الذاتي الرقيب وتنمية الناشئة نفوس في غرسها وضرورة تقدمها وديمومة المجتمعات

 .أخالقيا وتحصنهم عندهم

 يمرون اجتماعية تربوية شريحة وهم اإلعدادية المرحلة طلبة الحالي البحث شمل2-

 مرحلة وهي واالجتماعي والعقلي واالنفعالي الجسمي النمو من حياتية مرحلة بأخطر

 المعرفية الناحية من الطالب إعداد فيها يتم التي دراسية مرحلة وبأهم قة،المراه

 .والسلوآية

 بأسلوب إرشادي برنامج  بناءاعتمدت تجريبية دراسة باعتبارها الدراسة أهمية وتبرز3-

 هذه بطال لدى االجتماعي والتطبيع الخلقي لحكما مستوى رفع تهدف الواقعي العالج

 . وما توفر لديه من مصادرالباحث علم سبحب دراسه آأول المرحلة

 النمو مظاهر احد آونه الخلقي حكمال بدراسة العالمي واالهتمام الدراسة أهمية تأتي4-

 واالقتصادية السياسية الناحية من ضبابية لحقبة تعرض العراق وان خاصة االجتماعي،
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 تظهر لذا قياألخال التوازن في االلتزام وضعف قيمي تدهور إلى أدت واالجتماعية

 .الدراسات هذه لمثل الحاجة

 أن يمكن والمقترحات والتوصيات الحالية الدراسةهذه  إليها تتوصل التي النتائج إن5-

 عمق بأآثر الموضوع وتأخذ اإلرشاد في أخرى أساليب عملتست تجريبية بحوثا تثير

 .الميدان بهذا المعرفة وتعزز

 

 

 

 

 -:البحث أهداف
 :لىإ الحالي البحث يهدف

  الشرقاط قضاء في اإلعدادية المرحلة طلبة لدى الخلقية األحكام مستوى معرفة -1

اء -2 امج بن ادي برن لوب ارش الج بأس واقعي الع ي ال ع ف توى رف و مس ر نم  التفكي

  . األعداديه المرحله طالب لدى األخالقي

واقعي     ( الكشف عن فاعلية البرنامج االرشادي       -3 ع مستوى    ) باسلوب العالج ال  لرف

  .التاليه الفرضيات وضع تم ذلك ضوء وفي.   االحكام الخلقية   

د)أ ( روق التوج ه ذات ف ائيه دالل ين أحص ط ب ات متوس راد درج وعتين أف  المجم

ة الج (التجريبي واقعي الع ابطه) ال ا والض ار" وفق ام ألختب ه األحك ي الخلقي  ف

  .القبلي األختبار

د ال) ب( روق توج ه ذات ف ين احصائيه دالل ات ب راد درج ه اف ة المجموع   التجريبي

 وبعده البرنامج تطبيق قبل الخلقيه األحكام ألختبار" وفقا  
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روق  توجد ال) ج( ه  ذات ف ين  أحصائيه  دالل راد  متوسط  ب وعتين  أف ة  المجم       التجريبي

 .البعدي األختبار في الخلقيه األحكام ألختبار" وفقا والضابطه )الواقعي العالج( 

 

 -:لحاتالمصط تحديد      

ةً : اوًال  اد لغ د   -: االرش ي الُرش اد والَرتعن د والرش د    ش ي ، ورش يض الغ و نق  وه

دًا     ) بالفتح(االنسان   ادًا             ) بالضم (نقول يرشُد ُرش   ورشد بالكسر ، اذن هي يرشد ، ورش

ده   ه استرش داه ، وان د ، ه ر رش ى االم ده اهللا ال ول ارش ال أيويق د فيق ه الرش ب من  طل

ره   الن الم د ف ه    أي، ارسترش ه والدالل و الهداي اد ه ة فاالرش ه ، وبالجمل دى ل   اهت

  )176 :1956ابن منظور ، ( 
 

بانه عملية تستهدف الى ازالة العوائق االنفعالية للفرد بحيث تسمح            : االرشاد اصطالحاً 

ية        حة النفس ق الص ى تحقي وًال ال ه وص الق طاقات ج واط النمو والنض ه ب  ل

 ) .1992:37الكبيسي والشمسي ، (

   - :البرنامج االرشادي: ثانيًا 

يتضمن مجموعة من االجراءات يحتويها عالقات       ) 1989 ، داود والكبيسي (عرفه  

ة          م ومواجه ى فه اعدته عل دف مس د به د والمسترش ين المرش ليمة ب انية س انس

ق االصوب   ى الطري اده ال ة ارش ه بغي ي تواجه ية الت ة والنفس المعضالت االجتماعي

رارات الص  اذ الق ق    التخ ل تحقي ن اج ه م ي تواجه ايا الت ف والقض ال المواق ائبة حي

 ) .3 : 1989داود والكبيسي ، (التوافق النفسي واالجتماعي 

ًا  ث نظري ه الباح ة  -:ويعرف ية واالجتماعي ة النفس ديم المعون ه تق ى بان تند عل   تس

ين      ة ب ة تفاعلي ى عالق ة عل ة ، المبني اليب الفني ن االس ة م اسس وضوابط ومجموع

    .د والمسترشد المرش
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ًا  دد    -:اجرائي ي تح ادية والت ات االرش ن الجلس دد م ادي ع امج االرش  يتضمن البرن

وار          ة الح ي عملي ة ف راد المجموع ارآة اف ا مش تم فيه ه ي ق علي ان متف ان ومك بزم

 .والمناقشة وتقويم فائدة الجلسات 

 

  Realistic Therapy Style الواقعي العالج :ًالثثا

  :من آل عرفه -

 الناس أن تفترض التي الحديثة اإلرشاد طرائق من طريقة انه )جالسر( هعرف -

 العالم مع التعامل إلى يمكنهم الذي الحد إلى سليم نفسي تطور ولديهم طبيعيون

 ).12:2005 ,ألجميلي ( نقًال عنالحقيقي

 األفراد مساعدة على يعتمد إرشادي أسلوب انه )Ivey‚1980(ايفي عرفه -

. بهم المحيطة الواقعية والبيئة أنفسهم إلدراك التوافق تحقيق على وتدريبهم

)p.305‚1980‚Ivey.( 

ى  يهدف  إرشادي  أسلوب  انه )Corey‚1990 (آوري عرفه - راد  مساعدة  إل  األف

ى تحكم عل اتهم ال باع بحي اتهم وإش ة رغب اتهم الواقعي ية وحاج  النفس

)p.452‚1990‚Corey.( 

 المعرفي اللفظي الجانب على ديعتم إرشادي أسلوب انه )1994(الشناوي عرفه -

 ‚ المسؤولية وهي السلوك في أساس مفاهيم على بناًء السلوك تغيير بهدف

 .والصواب الواقعية

 مساعدة إلى يهدف مباشر إرشادي أسلوب انه) 2005 :(لجميليا عرفه -

 الذي الواقع فهم خالل من بحياتهم والتحكم سلوآهم تغيير على المسترشدين

 .والصواب والواقع المسؤولية مفاهيم على بناًء حاجاتهم اعوإشب فيه، يعيشون
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 االستراتيجيات من مجموعة على يعتمد إرشادي أسلوب انه:الباحث ويعرفه

 المعونة وتقديم فيها الثقة وزيادة النفس على باالعتماد األفراد لتدريب والفنيات

 لفهم رشدينالمست لذات النظر وإعادة،  السلوك لتعديل واالجتماعية النفسية

 .والصواب والواقع المسؤولية مفاهيم على باالستعانة واآلخرين أنفسهم

 

 

 

 

 

 

  -:الخلقية األحكام: رابعًا 

تعني الطبع والمروءة والدين ، او حال النفس راسخة تصدر عنها االفعال : الخلق 

غير حاجة الى فكر ، وهي من انواع الحكمة العملية ويسمونه التهذيب والحكمة 

 ) .236الفيروز ،بدت،(

 موضوعة احكام قيمية تتعلق باالعمال التي توصف بالحسن او القبيح: االخالق 

 ) . 74الفيروز ،بدت،(

هو ما يتفق وقواعد االخالق او السلوك المقرره في المجتمع : الحكم االخالقي  

 ) . 74الفيروز ،بدت،(وعكسه ال اخالقي  

ة      الحكم الخل : Kohlberg آولبرك يعرف قي بانه التحوالت التي تهدف في البيئ

 نمو  على الحكم وهو) Evalutive (تقويمي: الفكرية للفرد ويشمل جانبي االول      

 هو ) Descriptive(وصفي:  والثاني .الخاطئة أو الصائبة أفعاله خالل من الفرد
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ور وصف رد تط ن الف الل م ه خ كالت مواجهت ة لمش اء خلقي ل أثن وه مراح                 .نم

                                                         )583‚ 1975‚ Kohlberg( 

ائم  بالسلوك يتعلق قرار اتخاذ عملية انه Restريست، تعريف - ين  الق  األشخاص  ب

يم  بين أساسي صراع على يشتمل موقف في اء  هو   ،أي الق ي  البن  األساسي  العقل

ذي طته ال درك بواس راد ي وق األف ات الحق ؤوليات والواجب ذون والمس  ويتخ

 )  .                                      Rest‚1979 ‚76   (حولها القرارات

  1988: ندى , العبايجي عرفه -

 .خرىأل جماعة من المنقولة القيم وتوحيد اجتماعيا المقبول السلوك تعلم هو -

ا - ث ويعرفه ي الباح ة ه ن مجموع مات م ايير الس يم والمع ارات والق  واالعتب

وابط ي والض دد الت ا يتح ات فيه رد عالق ع الف اء م ع أبن ي المجتم ا والت  يتعلمه

ز  التقليد طريق عن ويتقمصها م  والتعزي اك  بحك اعي  والتفاعل  االحتك   من  االجتم

دينب ات الوال ة والجماع ي المرجعي ون والت در تك اذال مص رار تخ ل الق   وتحم

ام        ) ريست ( ويتفق الباحث مع تعريف        الفعل مسؤولية اس االحك د مقي ه اعتم آون

 .الخلقية الذي اعده ريست في بحثه الحالي 

الدرجة الكلية التي يحصل عليها " فهو الخلقي للنمو اإلجرائي التعريف أما

 في المعتمد االقضاي تحديد الختبار ، الخلقية مرحلته تمثل التي وهي المستجيب

 . "الحالي البحث

 

 بعد الثانوية المرحلة ضمن دراسية مرحلة :االعدادية المرحلة :خامسًا 

 من اآتشافه تم ما ترسيخ إلى تهدف سنوات ثالث مدتها المتوسطة المرحلة

 مع والمهارة المعرفة من أعلى مستوى بلوغ من ويمكنهم وميولهم الطلبة قابليات

 الحالية الدراسة لمواصلة تمهيدا والتطبيقية الفكرية ادينالمي بعض وتعميق تنويع

 ).1977، التربية وزارة.(اإلنتاجية العملية للحياة وإعداده
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 :  البحث حدود

 في اإلعدادية المرحلة لطلبة تجريبية دراسة الحالي البحث : المكانية الحدود -1

 .الشرقاط قضاء

 االلتزام وضعف لسلوآيةا المخالفات واستطالع مالحظة : الزمانية الحدود -2

 .2009-2008 الدراسي للعام اإلعدادية المرحلة لطلبة االجتماعي

 

 

 

 

 .المعنى نفس تعطي الخلقيه األحكام او الخلقي النمو آلمة ترد اينما -
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 الفصل الثاني
 األطار النظري

 

 األطار النظري للعالج الواقعي  •
 االطار النظري لالحكام اخللقية  •
 نظريه التحليل النفسي  •
 النظريه السلوآيه •
 املنظور األدراآي التطور املعريف •
 دراسات سابقه •
الدراسات اليت تناولت موضوع العالج  •

 الواقعي 
مناقشة الدراسات السابقه اليت  •

رشاد باسلوب العالج تناولت األ
 الواقعي

الدراسات اليت تناولت موضوع االحكام  •
 اخللقية 

ابقة اليت الدراسات السمناقشة  •
 موضوع االحكام اخللقية  تناولت

 

 -:ريــــالنظ ارـــــاإلط

 :االطار النظري للعالج الواقعي: اوًال 
 في خدمانتشر العالج بالواقع بصورة سريعة بين المرشدين في منتصف الستينات ، واست

 االرشاد الفردي والجماعي في المؤسسات والمدارس ، وهو احد االتجاهات الجديده في

االرشاد والعالج النفسي ، ويعتمد على االدراك والتفكير ، ويربط بين االضطراب العقلي 

ان السلوك الال ) وليام جالسر (والنفسي والسلوآي حيث يرى العالم صاحب هذه النظرية 
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مسؤول هو سلوك انهزامي يستدعي ايذاء الذات وايذاء االخرين ، وترآز هذه النظرية على 

 · آائن عقالني شخصيا ومسؤول عن سلوآياته فكرة ان االنسان

 

  -:نظرية العالج الواقعي نحو االنسان
ان التعلم السائد يرآز على الذاآرة ، وعلى المعرفة بالحقائق ، والمساعدة في اتخاذ 

 على حل المشكالت ، آما يرى ةالقرارات الجديدة والتفكير الناقد بشكل آبير في قدرة الطلب

ي يسهل العملية التعليمية لالفراد اذا اعتمدوا على قدراتهم اآثر من ان المعلم والمرب

 ان يحيوا حياة مسرورة وناجحة ومن خالل النظرة ااعتمادهم على مواقفهم اذا ارادور

ان الناس في )جالسر( فيقول ·االيجابية له ، اننا نعتقد ان آل فرد لديه قوة للصحة وللنمو 

ين ، وان يحققوا هوية نجاح ، وان يظهروا سلوك االساس يريدون ان يكونوا مسرور

 ·) 15 : 1989  ،الشناوي (·مسؤول ، وتكون لديهم عالقات شخصية طيبة 

   -:المفاهيم االساسية للنظرية واهدافها 
وان الفرد ) Reality(هي عبارة عن الخبرات الواقعية والشعورية في الحاضر الواقع -1

ي يعيشه بعيدا عن المثالية او الخيال او االحالم ، بغض السوي هو الذي يتقبل الواقع الذ

النظر عن الظروف المصاحبة ، وان انكار الواقع آليا او جزئيا يسبب اضطرابات في 

 ·) جالسر (السلوك 

المسؤولية اي تدعيم الواقع لدى العميل او المسترشد وهي مسؤولية الفرد عن اشباع -2

لحاجات تتمثل في الحاجة الى االمن ، والحاجة الى واشباع ا) Responsibility(حاجاته 

الحب ، والحاجة الى التقدير والذات ، والحاجات الفسيو لوجية ، وان نقص القدرة في اشباع 

 ·الحاجات االساس يسبب اضطراب السلوك 

 Right and(الصواب والخطأ اي قدرة االنسان على فعل الصواب وتجنب الخطأ -3

wrong (اري حسب ما يمليه عليه الدين والقوانين واالحكام السائده في آل وهو سلوك معي

 ·مجتمع ، وان احترام الفرد لها يحقق له حياة اجتماعية ناجحة 

 ·ومن خالل العناصر الثالثة االنفة الذآر سمية هذه النظرية العالج بالواقع 

 ) Realityالواقع +Responsiblityالمسؤولية+Rightandwrongالصواب والخطأ (
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 على السلوك اآثر من ًاان الترآيز يجب ان يكون منصب) جالسر(السلوك حيث يرى -4

العواطف الن السلوك هو الذي يمكن تفسيره ، فالعالج الواقعي يعتمد انه من السهل ان 

 ·يضبط العمالء او المسترشدين سلوآهم اآثر من ان يضبطوا مشاعرهم وعواطفهم 

ن االضطرابات تنشأ عند الشخص في حالة فشله في ا) جالسر(االضطرابات يقول -5

تحقيق حاجاته آلها ، او بعض منها مما يشكل له معانات قد يخفيها حينا ، وقد يظهرها حينا 

اعدة المسترشد على ايجاد اخر ، ودور االرشاد هنا الكشف عن هذه المشكالت ومن ثم مس

 .حل لها

 -:اسباب اضطرابات السلوك 

  : يأتيسباب هذا االضطراب بماا) جالسر(لقد حدد 

 ·نقص اشباع حاجات الفرد او فشله في اشباعها -1

 ·ارتفاع المعايير األخالقية للفرد بدرجة غير واقعية -2

 ·فشل الفرد في القيام بدوره االجتماعي الموآل اليه -3

 ·ضعف او انعدام المسؤولية لدى الفرد ) الالمباالة (-4

 · االتصال به انكار الواقع ، او فقدان-5

 التي تحيط به بعالقة والظروفان الواقع يشمل الشخص ) Glasserجالسر (ويرى  

تفاعلية ، وان الذين يعانون من مشكالت نفسية واجتماعية فانهم يعجزون عن اشباع 

حاجاتهم بطريقة واقعية وعليه فانهم يسلكون سلوآا غير واقعي وغير مسؤول في محاوالتهم 

وان جوهر هذا االسلوب في المعالجة الى ) 502 : 2000،الرشيدي (الشباع حاجاتهم 

قاعدة مفادها ان االفراد لديهم حاجتان نفسيتان اساسيتان هما الحاجة الى الحب والحاجة 

ويتم اشباع هاتين الحاجتين ) Belonging(لتقدير الذات وهو ما يسمى الشعور باالنتماء 

ويعتقد جالسر ان المشكلة تكمن ) 24 : 1971فقي ، ال(من خالل اندماج الفرد مع االخرين 

في ان يتمكن الناس من مواجهة حاجاتتهم بواقعية وهذا يعني ان يتوجهوا بشعور المسؤولية 

آمال (، وعدم التراجع امامها الن ذلك يؤدي الى حالة من العجز الكامل في تحقيق الذات 

اجراءات يتشكل من خاللها  مبادئ و1986وقد اوضح جالسر في عام ) 501 : 1989،

االسلوب هو اجراء عملي يعتمد اعتمادا آبيرا على خبرة العالج الواقعي حيث اآد ان هذا 
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فان اآثر مجاالت استخدام العالجي الواقعي هو وعليه ) Corey , 1990 : 457(المرشد 

 معالجة في المدارس ، الن المرشد التربوي يمكنهم من استخدام هذا االسلوب من العالج في

مشكالت الطلبة سواء آانت مشكالت سلوآية او مشكالت دراسية وفي معالجة حاالت 

العزلة والغضب والقلق فضال عن معالجة ضعف االتزان االنفعالي وذلك عن طريق 

  ·) Shilling , 1984 : 122(االرشاد الفردي والجماعي 

االفكار الجديدة  اذ مجموعة من )  Choice theory , 1998(وشرح جالسر في آتابه 

يرى ان آل ما نفعله هو بحد ذاته عملية اختيار السلوك واننا مدفوعون لكي نشبع حاجاتنا 

ومن الناحية العملية ) البقاء ، الحب ، االنتماء ، المرح ، الحرية ، القوة(الخمس الضرورية 

رين الذين فان اآثر الحاجات اهمية هي الحب واالنتماء حيث ان قرب االتصال مع االخ

ان تكون ) جالسر(قترح او ) 34 : 2001سعيد ، (نعني بهم هو مطلوب لتلبية حاجاتنا 

والتي تقر ان يكون اختيار السلوك الذي يستجيب به ) choice theory(نظرية االختيار 

او سلبيا مدمرا آبديل عن  ... للمواقف المختلفة ، فاما ان يكون اختيارا ايجابيا بناًء

من اجل تعزيز العالقات االنسانية التي يحتاجه الفرد في ) المثير واالستجابة(سيكولوجية 

 : حياته وتقوم نظرية االختيار على عدة اسس نفسية نذآر منها 

ان لالنسان حاجات يريد اشباعها وهي واحده عند آل الناس ، ولكن طرائق اشباعها -1

 .مختلفة 

االنتماء , القوة ،الحب(الحاجة الى : ت هي قسم جالسر الحاجات النفسية الى خمس حاجا-2

 ).، الحرية ، المرح 

 .توجد حاجات فسيولوجية فطرية فضال عن الحاجات النفسية -3

بدرجة آاملة وال يمكن ان يحقق ) فيسولوجية آانت ام نفسية (ان االنسان ال يشبع حاجاته -4

 .االتزان النفسي الكامل 

 .اخل ومن اشباع الحاجات عند االنسان ان السلوك االنساني ينبع من الد-5

وهذا السلوك عبارة عن سلوك ايجابي ومحايد وسلبي ، ويتكون من التصور والتفكير -6

 .والحرآة والشعور 
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ان للفرد حرية في سلوآه فهو اما ان يختار السلوك الصحيح او السلوك الخاطئ ، وليس -7

انما له القدرة على تغيير سلوآه (لك للفرد قدرة على تغيير سلوك االخرين او سلطة في ذ

 ).فقط

يجب على االنسان ان يدرك االمور آما هي بادراك حقيقي ذاتي وليس ادراك فوق العادة -8

الجميلي ، (او اقل من هذا المستوى في االدراك الحقيقي ، اي يهمل االمور او يبالغ فيها 

2005 : 57. ( 

 ج الواقعي  الخاصة بالتدريب على اسلوب العالاالساليب
 اآثر من اي رىتستخدم االسئلة في هذا االسلوب بدرجة آب) Questions(االسئلة -أ

اسلوب ارشادي اخر، اما االجوبة على االسئلة فانها تعتمد على التفكير اآثر من اعتمادها 

 : وهذه الطريقةفي االجابة تحقق االهداف االتيه) Dinkmeyer٫1970: 420(على التذآر

  ·عالم المسترشد الدخول في  -

 ٫تجميع وتدوين المعلومات  -

 ·) 1990 : 468 ٫ Corey(٫مساعدة المسترشد في تنظيم حياته بصورة افضل  -

عند اعداد الخطة االنشائية يجب ان تكون )  Effective palnning(اعداد الخطة -ب

ن بسيطة وسهلة الفهم ومنظمة بشكل يتضمن التغذية الراجعة والتعزيز ، وواقعية يمك

 .تطبيقها لتلبي حاجات المسترشدين من االرشاد 

وهو اسلوب غير مباشر يمكن ايصاله شفويا ) The use of humer(استخدام المرح -ج

او غير شفوي عن طريق اعطاء امثلة عن تصرفات بعض االفراد ليساعد على التكيف 

سات االرشادية اآثر االجتماعي وتقليص المسافة االجتماعية بين افراد المجموعة لتكون الجل

مرونة فان المرح يسهل عملية التعلم ويقدم عناية للمسترشد ويشبع حاجاته ويساعده في 

تشكيل عالقات ايجابية مع االخرين ، ويساعد على تقوية االلفة واحترام الذات بين افراد 

 ) 28 : 1998التحافي ، (المجموعة التي تساعد بدورها على حل المشكلة 

 ان النكات هي افضل وسيلة مناسبة الشكال المرح للمعالجة النفسية وذلك هذا وقد وجد

 ·) 60-58 : 2005الجميلي، (بصياغتها بطريقة فنية مقبولة 
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   :مراحل االرشاد باسلوب العالج الواقعي
د                  -1 ذات عن ق نمو ال المشارآة الوجدانية وهي الشريان الرئيس لكافة مراحل العالج ولتحقي

ل وتخفيف ت انية العمي ة انس ى عالق ي تنطوي عل دماج والت ق االن ة تحقي ه ، وهي عملي وترات

ل                ة ويشمل التقب ا يعني بدرجة آافي صادقة تماما ، بحيث يدرك فيها المسترشد بان شخصا م

دال من الهروب ، اي ان                     ع ب ة الواق وتقديم المساعدة والمعونة على تحقيق حاجاته في مواجه

ان المرشد يشارآه االحساس       بم)  Empathy(التعاطف الوجداني  ل ب عنى ان يشعر العمي

ا                   ا المرشد آم دو معه بالمشكلة وانه متفهم لظروفه وجميع المالبسات التي تحيط به لدرجة يب

ياء     رى االش ه ي كلة او آان احب المش و ص ان ه و آ روفل ل  والظ ين العمي ن ع   م

 ·)207 : 2000الصديقي ، ) (95 : 1989الطيب ،  (

فقد عرفها جالسر على انها القدرة على تحقيق حاجات ) Responsipility(المسؤولية -2

الفرد بطريقة ال تحرم االخرين من قدرتهم على تحقيق حاجاتهم وحقوقهم ، وعليه فعندما 

 وانه يرغب في ان يكون اآثر مسؤولية هنا يرآز المرشد ءيقرر المسترشد بان سلوآه سي

مكانات المسترشد لتعديل سلوآه ولتالفي حاالت تقديم المساعدة لوضع خطة واقعية تالئم ا

 الن جعل الفرد يتحمل المسؤولية هي احدى االهداف المهمة التي يريد ان يصل ·الفشل  

 ) 162:  ، 1999 ،العزة وعبد الهادي (اليها المرشد 

ويقصد بالواقع توضيح الخطوات التي يتم فيها تعلم السلوك من خالل ) Reality(الواقع -3

ك العالم الحقيقي والواقعي اذ ان الحاجات ان تشبع اطار القيود التي يفرضها المجتمع ادرا

فطيم ، (في هذه المرحلة على السلوك وليس على المشاعر والحاضر وليس على الماضي 

 ·)59 : 2005الجميلي ، ) (235-230 : 1981واخرون 

ى الفرد تحدد له معايير ترى نظرية العالج ان مخزون القيم لد) authentic(الصحيح -4

الصواب والخطأ وتصبح افعال الفرد اعتباطية ومتقبلة اذ لم ينظر اليها بمنظور تقويمي اي 

فيما اذا آانت صحيحة او خاطئة ، وهناك معايير متفق عليها داخل آل مجتمع انساني وان 

قا ، وحتى عندما مده من الثقافة والدين والتقاليد وهي ترتبط ارتباطا وثيتمعايير الصواب مس

ينسجم سلوك الفرد مع االنماط التقليدية السائدة عند جماعته فانه يفعل ذلك بطريقته الخاصة 

وتتخذ صفة االمومية لتشمل االنسانية آافة ، آما ان بعض المجتمعات يختص بمعايير 
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 وانما هي ضرورية ·واحكام خلقية دون االخر وال يقتصر دورها على توجيه السلوك فقط

الحاجة الى اهمية ذاتية فجميع األخالقيات ، والمثل والقيم ، والصحيح والخطأ من السلوك ب

وعن طريق الثواب والعقاب يتعدل سلوك الفرد ، وترتبط آلها بشكل آبير بحاجاتها باالهمية 

 ·) 511 : 2000الرشيدي ،   ، (الذاتية والرغبة بتغيير السلوك 

يتم بناء الخطة  مراعيا الحاجات المهمة ) Effective planning(اعداد الخطة-5

للمسترشدين وان تكون خطة واضحة وسهلة ومرتبطة بالواقع وتستخدم في هذه المرحلة 

التغذية الراجعة واالندماج بين المرشد والمجموعة ، اضافة الى االندماج بين اعضاء 

 الفعالية المجموعة انفسهم وقد تتضمن الخطة سرد بعض االحداث الطريفة لزيادة

 .) 216 : 1981اخرون ، والقاضي ، (والمشارآة من قبل افراد المجموعة 

ويعني االلتزام هنا بتنفيذ الخطة التي وضعها المسترشد ) (commitmentااللتزام   -6

لنفسه بمساعدة المرشد بدون اي ضغوط من قبل المرشد اال بالشئ الذي اليثير حفيظة 

 تقديم المعونة والمساعدة في حالة التزام المسترشد بتنفيذ المسترشد ولكي يستطيع المرشد

) 225 :1981القاضي،واخرون،(هذا التعاقد بحيث تكون حالةالتنفيذ تلقائيا وبدون اي رقابة

 ·)163 : 1999العزة ، وعبدالهادي ، (

في حالة ان الخطة لم )  Reject of except justification(رفض قبول االعذار -7

اف المرجوة على المرشد ان يوضح للمسترشد بان االعذار والتبريرات غير تحقق االهد

مقبولة ، وهي شكل لخداع الذات بل يمكن االعتراف بالخطأ ، وان هذه االعذار هي لذة 

عابرة ولكنها تكون في المستقبل غير نافعة ، وعدم اثارة اللوم والتوبيخ آما يجب مراجعة 

ن يعترف المرشد ان الخطة غير عملية ،لذا دعنا نقوم عمل الخطة واعادة صياغتها ، وا

 )218 : 1981القاضي ، واخرون (بالتعاون لتغييرها 

يقصد بالعقاب اي اجراء يسبب االذى النفسي )  Remove of penalty(ابعاد العقاب -8

ك وااليذاء الجسمي للفرد او اثارة المخاوف ، انما يكون العقاب بعقالنية وبهدف تغيير السلو

ان العقاب ال يؤدي الى تعديل السلوك بل يحدث ) جالسر(غير المرغوب فيه ولكن يرى 

العكس فانه يعيق االندماج بين المرشد والمسترشد اما ان استخدام العقاب يؤدي الى ظهور 



     المحتويات                                                                                                          
34  
 

المسوغات التي يرفضها المرشد ، لذا فان البديل عن العقاب ومطالبة المسترشد بان يرى 

 ·)36 : 1969 ،جالسر (لمنطقية التي تثبت سلوآه ويتقبل النتائج ا

اعادة التعلم تعد هذه الخطوه االخيرة من مراحل االرشاد باسلوب العالج الواقعي ، -9

ويحاول المرشد اعادة ماتم تعلمه خالل الجلسة من النمذجة لعدد من الجوانب السلوآية او 

، او باتباع اساليب معينة مناقشة عدد من الموضوعات ذات العالقة بموضوع الجلسة 

تنصهر في ذات المسترشد اي ان تكون على شكل خبرات خاصة بالموقف خارج ذاته لها 

تاثير على سلوك المسترشد ، وتنمية الثقة بالنفس واالعتماد على الذات عن طريق التعاون 

 ·)224 : 2002الصديقي ، (والفاعلية االيجابية مع االسلوب االرشادي  

 : في االرشاد بأسلوب العالج الواقعي دور المرشد

اآدت اآثر االبحاث  والدراسات ان االرشاد الواقعي اآثر الطرق االرشادية التي يكون فيها 

المرشد مشارآا فعاال مع المسترشد واعضاء المجموعة في المشاعر والعواطف آونه 

 مسؤوال يقتدي نموذجًااالمرشد والموجه والمعالج ، لذا يتطلب من المرشد الواقعي ان يكون 

 به عمالئه ، لهذا السبب يجب ان يكون محتوى االرشاد متضمنا هذا الجانب 

وهنا يلتزم المرشد النفسي الواقعي بعدد من السلوآيات على ) 44-40 : 1974الفقي ، (

وبناء على هذا االتجاه النفسي الذي اعتنقه وهو ) نظرية االختيار (وفق النظرية التي يتبعها 

 :عالج النفسي الواقعي التي يمكن انجازها بما يلي ال

يجب ان يكون المرشد شخصا له القدره على اشباع حاجاته الخاصه ، والتخلص من جميع -أ

 ·االشكاالت الذاتية التي تسبب ارباك عملية االرشاد 

امتالك شخصية قوية ومؤثرة ، وان يكون قادرا على استيعاب عواطف المسترشد او -ب

 ·وتفسير السلوك ، وعدم التغاضي عن اي سلوك غير مسؤول للمسترشد تسويق 

بناء العالقة االرشادية وهي لب عملية االرشاد والشريان الجوهري لها التي تساعد على -ج

طمأنة المسترشد وازاحة ذيل الخوف وزرع المودة وااللفة ، وآسر الحواجز النفسية ، بين 

  ·لى المرشد والمسترشد منذ اللحظة االو

تحلي المرشد بالصبر وسعة الصدر وتقبل المسترشدين مهما يصدر عنهم من انفعاالت -د

 ·حادة وتحمل مشاق العمل في جميع مراحل االرشاد 
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الترآيز على لغة الجسد للمسترشدين وما يصدر عنهم مثل حرآة اليدين وهز الرأس -هـ

 ·ى االسباب والدوافع ودرجة االنتباه او عدم الترآيز والتفكير بدرجة اآبر عل

يجب ان يكون الترآيز على االفعال وليس على المشاعر وخفض الضغوط ورفع المعاناة -و

مع تقليل االهتمام ) هنا واالن (واالهتمام بالسلوآيات الحاضرة بما يتعلق بالزمان والمكان 

 ·بالماضي 

ع استخدام الطاقات تقديم المعونة النفسية ومساعدة المسترشد في تنمية خطط واقعية م-ز

 ·ة والكامنة وغير المستغلة في شخصية المسترشد في تنفيذ الخطة ءالبنا

تبصير المسترشدين بحقيقة سلوآياتهم والتعرف عليها واالعتراف بما فيها من اخطاء -ح

 ·محاوال تقديم الخبرة العقالنية لتصحيح هذه االخطاء وتعديل السلوك غير مرغوب فيه

اهمية عدم قبول االعذار والذرائع والتبريرات الواهية وعدم تقبل اي  توضيح فائدة و-ط

 ·مسوغات من قبل المسترشدين آونها تشكل عائق امام عملية االرشاد والعالج 

هار العجز بفشل تعاون المسترشدين اثناء عملية االرشاد او وصفهم ظ عدم االستسالم وا-ي

بة واعالن صعوبة التعاون معهم آونها تشكل من اصحاب العقول الجامدة او االفكار المقول

 ·)210-204 : 2002الصديقي ، سلوى ، (حواجز امام فرص العالج 

  االرشاد باسلوب العالج الواقعي في البحث الحاليعمالمسوغات است
انه اسلوب معرفي ، موضوعي ، رشيد وتعليمي وعقالني يعتمد على الجانب اللفظي -1

فضال عن ازالة الصعوبات التي تقف امام .  التربوية بسهوله ويمكن تطبيقه في المؤسسات

الية التعلم التي تمكن المسترشد ان يواجه اسباب القلق واالضطراب وتغيير سلوآه نحو 

ة واالجتماعية التي تعترض األخالقياالحسن في حل مشاآله والتصرف السليم في المواقف 

 .االفراد 

ي والسلوآي الحديثه والتي ثبت من خالل الدراسات  احد اساليب االرشاد المعرفديُع-2

 .والبحوث في معالجة المشكالت الدراسية والسلوآية والنفسية واالجتماعية 

 المسترشد في وضع الخطة وتحمل المسؤولية في التنفيذ ، وواقعية المرشد في ةمشارآ-3

رد ومن ثم مساعدته وضع التعديالت المناسبة على االهداف العالجية ، واآتشاف قدرات الف
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في استثمار هذه الخبرات واالفكار الى حيز االدراك والى معرفة المواقف التي تسبب القلق 

 .واالرباك 

استنباط اساليب فنية من واقع البيئة االجتماعية للمسترشدين لمراعاة خلفيتهم  -

 .االجتماعية ومعتقداتهم الروحية وانتمائاتهم المذهبية 

قبل المدرسين والمرشدين ويمكن تطبيقه داخل الصفوف الى سهولة استخدامه من  -

 .جانب نشاطاتهم التربوية اليومية 

للمرشد في العملية االرشادية والعالجية ، مع عدم " وفعاال" يعطي دورا مهم ومؤثرا -

 .تغير المسترشد 

اآل            - ن المش ر م ي آثي وع ف ة الوق ب الطلب ات تجن من اجرائ لوب يتض ه اس ان

ادات                  واالنحرافات السل  ع الع ايير وعدم تميي القيم والمع زام ب ى االلت د عل وآية ، ويؤآ

د الطلب   ة عن ام الخلقي ة االحك ة وتنمي راف النافع ي ة واالع باب ف دةوالش ة م  المراهق

ي      يلهم الدراس توى تحص ع مس ي رف اهم ف  ) 1982 : 127 ٫ Okun. (ويس

 .) 87 : 1989 ،الطيب (

 

 ب العالج الواقعيتعقيب على االطار النظري لالرشاد باسلو

ويقوم ) 1965ويليام جالسر عام (ها أان العالج او االرشاد نحو الواقع طريقة متطورة بد

 :هذا االسلوب على ثالث مفاهيم اساس 

وهو الخبرات الحقيقية الواقعية الشعورية في الحاضر ، والذي يعبر  : Realityالواقع -1

والذي تتمثل في الفرد السوي الذي يتقبل الواقع  .  او الخيالالمثاليهعن واقع الحياة بعيدا عن 

 .وال ينكره ومن اهداف هذه الطريقة هو تنمية هذا الواقع 

تتجلى في قدرة الفرد على اشباع حاجاته وتحقيق ما  : Responsibiltyالمسؤولية -2

وحرص الفرد في اشباع حاجاته على انه ) في نظره ونظر االخرين (يشعره بقيمة الذات 

كن االخرين من اشباع حاجاتهم والتحلي بالجدية واالمانة والصدق والوفاء بالوعد يم
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والنزاهة والحكمة ، واالعتراف بان السلوك االنهزامي سلوك غير مسؤول يؤدي الى 

االضطراب واالرتباك وضعف العطاء ، ومن اهداف هذا االسلوب زيادة تحمل المسؤولية 

 . حاجاته وتحمل المسؤولية في اآثر المواقف بحيث يصبح الفرد قادرا على اشباع

هو مبدأ معياري اخالقي يحدد السلوك :   Right and worngأالصواب والخط-3

السوي وغير السوي ، بهدف تحقيق حياة اجتماعية ناجحة بعيدا عن االضطرابات والفشل 

 .واالحباط ،ومن اهداف هذا االسلوب هو اتباع الصواب واجتناب الخطأ 

 ت االرشاد باسلوب العالج الواقعي مسلما

آما يحدده الدين والقانون (السلوك في الواقع ، ما صح او خطأ حسب المعايير السلوآية  -

 ).والعرف 

المشكالت واالضطرابات والمعانات سببها الفشل في اشباع الحاجات االساس لالنسان عند  -

والحاجة الى تبادل الحب ). ء الحاجه الى االنتماء واالندماج مع االقربا(جالسر واهمها 

  .والمحبة والى االلفة واالجتماع ، وحاجة االحترام والحاجة الى تقدير

الذات فكلما اشبع الفرد هذه الحاجات شعر باالحترام وبقيمته الذاتيه واصبح اآثر جدارة  -

 .والتزام بالمعايير االجتماعية 

 : االطار النظري لالحكام الخلقية -:ثانيًا 
 تتسم التي والطبيعة والعادات الطبائع لغة وهي خلق جمع (تعني األخالق إن بما

 األخالقية الفلسفات معظم وان) ذاتية ونزعات أهواء أية عن والتجرد والنزاهة بالموضوعية

 ، الطبيعة هذه واهب عن النظر بغض المخلوقات بقية عن خاصة طبيعة ذو اإلنسان إن ترى

 الذات ومعرفة الشخصية في الخلقي بالجانب والفالسفة العلماءو األخالقيين اهتمام صلب وان

 األساس والمقوم المجتمع دعائم إحدى آونه من جاء االهتمام هذا ولعل السلوك قواعد وتبني

 احد سقراط يرى آما ، اإلنسان يملكه ما خير هي والمعرفة الحكمة والن وشخصيته لكيانه

  ·)1:2009 ، شحادة (اإلغريق فالسفة
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 هذا ويضم ، النفس صفاء : هي الوسطى القرون في الكنيسة منظور في األخالق نوا

 عند خير أفضل إن االآويني توماس ويؤآد والخشوع والطهارة واإلحسان والصبر الطاعة

 وعلمائهم المسلمون الفالسفة اعتنى آما) 2:2009 ، شحادة (·السليم التفكير هو اإلنسان

 الموضوع هذا في مستفيضة وأراء بحوث لهم فكانت الخلقي بالجانب خاصة عناية ومربيهم

 المتباينة ونظرياتهم أرائهم لهم فكان والتربية النفس علماء قبل من األخالق درست آما

 ذلك في مؤآدا األخالق في المسلمين والعلماء الفالسفة أراء أوال الباحث وسيستعرض

 الفرد إن من مستندين بها التمسك على مينالمسل وحث لها اإلسالمية الشريعة بتأآيد االهتمام

  .):12 2008 ، الوثيق(· المجتمع في المثلى القيمة هو

 

 - :النفسي التحليل نظرية -أوال
  ) Fruoed فرويد ( -    

 مجموعة في ، وتطوره الحي الكائن نمو تفسر التي  االنساني السلوك في النظرية هذه دعُت    

 فعند) id : الهو ( هذه فرويد وسمى ، األلم وتجنب لمتعةا جذب اساس على الرغبات من

 على الطفل قدرة  أي ، فيها التأثر دون ببيئته االحساس على االنسان قدرة تنحصر الوالدة

 قدرات يكتسب النمو مع ثم ، اآلخرين على آليًا اعتمادًا ويعتمد األلم وتجنب المتعة جذب

 المتعة تحقيق على يقدر أي بيئته في التأثير على قادرًا فيصبح السلوك وضبط المالحظة

 المرحلة هذه فرويد وسمى ، لصالحة أمه أفعال في التحكم هنا الطفل ويحاول ، األلم وتجنب

 .) ego : االنا( بـ

 او المتعة حرمانه على القدرة لهم أمه غير آخرون أناس العالم في يوجد انه يكتشف يبدأ ثم     

 بالتدريج لدية فتنشئ اآلخرين عالم مع يتناسب وضع باتخاذ يبدأ لذلك ، به األلم إيقاع

 الضمير من وتتالف) super ego : العليا باالنا ( فرويد ماسماه عنها ينتج داخلية  ضوابط

  )33-30 : 1983 ، عثمان ( بالثواب ترتبط التي المثلى واالنا العقاب بمفهوم المرتبط

 الى اصًال السلوك هذا فارجع بايولوجية بأصول انياالنس السلوك تفسير فرويد حاول لقد 

 على واألب االبن بين التنافس في يظهر آما ، االجتماعية التنشئة بعملية وربما الجنس واقع

 فرويد رآز آما) الكترا عقدة ( األب على أمها مع البنت وتنافس) اوديب عقدة (وتسمى األم
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 األخرى العوامل متغافال االجتماعية تنشئةال عملية في والعقاب الثواب نظام أهمية على

  . واالجتماعية الثقافية

  :وجلف نظرية -   

 أليها نسعى التي المثل هي األخالق ان ، النفسي التحليل جماعة من يعد الذي مكدوجل يرى     

 ونخاف باالثم نشعر وبتجاوزها مراعاتها ويجب ، علينا تفرض التي القيود بمثابة أي ،

 من الخلقي والنمو لألخالق تفسيره في فرويد يناقض فانه هنا ومن . سنناله لذيا العقاب

 ).1966:297جون، (السليم الخلقي النمو الى للوصول الذات على تأآيده خالل

 انتقال والى واالجتماعي النفسي تكامله الى الفرد لوصول مبادئ ثمانية مكدوجل حدد ولقد     

 حول التمرآز من الفرد ينتقل أي .العالي األخالقي السلوك الى المتدني األخالقي السلوك من

 إلى االجترارية ومن ، الشعور إلى الالشعور ومن . والمعاشرة االجتماعية الذات إلى الذات

 ومن . والتسامح الحب إلى العدوان ومن ، التلقائية الخيرية إلى الخلقي الكف ومن الواقعية

 . االدراآي الحكم الى األخالقي الحكم ومن . الذاتية االستقاللية الى الخارجي الحكم

  : مراحل عدة في يرتقي الخلقي الجانب في عنده االنساني فالسلوك ) 32 :1990، الزبيدي(

 األلم بتأثير الغريزي السلوك الطفل ويطور يعدل المرحلة هذه وفي - :الحذر مرحلة -1

 الذي السلوك ويتجنب الثواب الى يؤدي الذي السلوك فيمارس ) والعقاب الثواب ( واللذة

  . والعقاب األلم الى يؤدي

 االجتماعية بالبيئة الطفل يتأثر اذ المرحلة هذه في الثاني المستوى وهو - :السلطة مرحلة2-

 مرحلة في الطفل يمر المستويين هذين وفي والعقاب الثواب مصدر هي التي المجتمع وسلطة

  .لمتأخرةا الطفولة نهاية وحتى الطفولة

 هو الذي العام بالقانون المراهق يتأثر اذ المراهقة مرحلة وهي - :االجتماعية المرحلة-3

 المدح في فيرغب المجتمع وسلطة يتناسب بما سلوآه من فيعدل ةاألخالقي السلطة مصدر

 . والعقوبة الذم الى مايؤدي ويتجنب

) الذات تحقيق ( مرحلة فهي ساناإلن مايحققه أسمى حلةرالم وهذه - :الشخصية المرحلة -4

 لما اقتناع عن سلوآه ويكون المجتمع في العليا المثل يوافق بما ويعدل سلوآه من فيغير

 والتجنبًا للمدح الطلبًا يعمل فهو وعلية وواجبات حقوق والمثل واالمانه فاإلخالص يعمل
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 لديه آانت أذا أال غهايبل ان واليمكن الخلقي السلوك مراتب اعلى هي حلةرالم وهذه لالنتقاد

 ) .  370: 1974، ديب ( عالية خلقية مثالية

 

    Behaviorisn  perspective  theory السلوآية النظرية - :ثانيًا
 العقلية لألبنية أساسا األخالقي السلوك ان اعتبار يرفضون المنظور هذا أصحاب ان

 الفرد عند األخالقي لسلوكا ان يعتقدون بل ، المعرفيين عند الحال هو آما المفترضة

 والعقاب والتعزيز التقليد ( مثل سلوك أي شأن ذلك في شأنه ، التعلم لقوانين يخضع

(   األخالقي السلوك تعلم لتفسير آافية التعلم مبادئ ان ويعدون) والتمييز والتعميم واالنطفاء

 .) 75 :2007 ، ادهم

 الخلقي، السلوك على المنظور هذا في أجريت التي والبحوث الدراسات معظم ترآزت لذلك

 أصحاب ويؤآدون). 43 : 1995 ، ألعبيدي (الخلقي الحكم أو التعليل أو التفكير على وليس

 أهمية) Hovland(وهوفالند)Hull(وهيل)Skinner(أمثال،سكنر اإلجرائي التعلم نظرية

 من يتشكل قيالخل السلوك ان يرون فهم . الخلقي السلوك تطور في البيئة اإلحداث تأثير

 من معينة أنماط برؤية الفرد يبدأ اإلجراءات سلسلة خالل فمن،  االجتماعية التنشئة خالل

 الفرد قدرة وان اإلجراءات وهذه يتناسب لكي األخالقي سلوآه أنماط بتطوير فيقوم . السلوك

 التفكير على بقدرته تتأثر األنماط هذه اآتساب على

 في يغيرون اإلفراد ان ويرون السلوك لذلك المصاحب زيزالتع على وآذلك الذاتي وتنظيمه

 اإلشباع أو بالمتعة اإلحساس من سلوآهم على يترتب لما وفقًا وسلوآهم وإحكامهم قيمهم

 الحلفي) ( 1988:33 عباس،(العقاب نتيجة اإلشباع وعدم باأللم اإلحساس او المكافئة نتيجة

،1998 : 40 (. 

ا  مرغوب  خلقية سلوآيات تتطور ان يمكن يجابياال التعزيز استخدام خالل ومن  ومن  فيه

منها لوك ض ي الس اط اللفظ ي والنش د المعرف ن ، المعق الل وم رار خ ي التك ف ف  المواق

ا  .المتشابهة ز  أم ى  فيعمل  السلبي  التعزي ر  األخالقي  السلوك  إضعاف  عل ه  المرغوب  غي  في

اءه ر ، وإطف راد فيغي ي األف يمهم ف م ق ي وأخالقه وا آ قالق يتجنب وف ل ن والخ اب م  العق

 فيه مرغوب أخالقي لسلوك السلبي التعزيز يؤدي أخرى احيان وفي) 1984:481نشواتي،(
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ة  أو أحداث  إلى ر  األخالقي  السلوك  تقوي ه  المرغوب  غي ر  ، في راد  نظرة  من  فيغي  نحو  األف

الم ذلك ، الع رون ل الم ان ي ر الع ن غي ر ام بع وغي اتهم مش بب لرغب ا بس ه م ن يواجهون  م

وا  التي واألخالق القيم وفق ايجابي بسلوك قيامهم عند تصعوبا ا  امن ذلك  ، واآتسبوها  به  ول

أنهم رون ف ي يغي يمهم ف ة ق ي األخالقي وا آ اس يتجنب األلم اإلحس ة ب ز نتيج لبي التعزي  الس

  ) .75 : 2007 ، ادهم (األخالقي لسلوآهم

تعلم  عملية في يزللتعز عينها األهمية) Dullard  and Miller( وميلر دوالرد ويعطي  ، ال

اً  سلوآاً  نوقف  ان أو معينًا سلوآًا ندعم ان أردنا فإذا يمكن  معين  نمط  خالل  من  ذلك  فصل  ف

 السلوك ان آما مماثلة مواقف في يتكرر ان إلى يميل يثاب الذي ،فالسلوك المستخدم التعزيز

ذي ي ال اب ينته ل بالعق ى يمي ف إل ع التوق ن ويمتن دوث ع  .الح

 .) 52 : 1983 ، القويصي) ( 1981:205، القاضي،وآخرون(

ا  اه  (Cognitive Perspective االدراآي  المنظور -:ثالث  التطوري  المعرفي  االتج

ديث ان) الح ور آ ذا لظه اه ه ي االتج ات ف ية الدراس ر دور النفس ي آبي وير ف ام تط  االهتم

ذه  وتؤآد ، ةالخلقي للمفاهيم دراسته في)بياجيه (العالم تزعمه الذي الخلقي النمو لموضوع  ه

ل  ، األخالق  لب  والتعاون والمساواة العدالة اعتبار على النظرية ة  وتمث اذ  عملي رار  اتخ  الق

رفيين  رأي حسب  الخلقي  النمو منه يرى الذي المظهر الخلقي ين  المع م  ،االدراآي رون  فه  ي

اب أن الق اآتس ة األخ دار عملي ام إص رتبط أحك و ت ر بنم د التفكي راد عن   األف

 العمر  خبرة إطار ضمن النضج عملية من جزء الخلقي النمو وان) 99 : 1987الزغلول،(

بيه  المراحل  من  بسلسلة  يرتبط وهو ، العامة رد  اإلدراآي  المعرفي  النمو  بمراحل  ش  ، للف

لوك ي والس و الخلق د ه ب اح لوك جوان اني الس ي اإلنس ه الت رد تصورات تحكم ه الف  وأبنيت

 ويمكن االجتماعي وواقعه بيئته تغيرات مع لمعرفيا الفرد تكيف نواحي احد وهو لمعرفيها

 )46 :2004 ، السلطان (اآلتية النظريات خالل من االتجاه هذا توضيح

 :  بياجيه نظرية - أ

 االجتماعية للمعايير الفرد احترام ، مظهرين يتضمن الخلقي النمو أن بياجيه يرى

 لألسلوب تحليله خالل نم المظهرين هذين بدراسة بياجيه قام وقد ، بالعدالة وإحساسه
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 ويرى ∙ تغييرها أو عليها المحافظة حيث من ألعابهم في األطفال بها يفكر التي والطريقة

 للمعايير الطفل امتصاص نتيجة يتشكل انه بل الطفل مع يولد ال األخالقي الشعور أن

 عام للطفل الخلقي الحكم (آتابه في نشره ما هذا معها وتكيفه واالجتماعية األخالقية

 والنية الواقع باألذى المتعلقة المشكالت في البحث في بياجيه منهج وترآز) 1939

 واألخر ، سيئة بنية اإليذاء من قليًال يحدث احدهما ، شخصين يقدم دوما وآان ، المقصودة

 المقابلة في المعروفة نظريةال يستخدم وآان ، نيته حسن مع اإليذاء من آثيرا يحدث

 ) ٫1991 : p.34-14 Bergling (الموضوعية األختبارات عن فضال االآلينيكية

  :يأتي بما المرحلة هذه وتتميز

 ∙فيطبقها خلقية بقواعد حرفيا التزاما يلتزم الطفل أن بمعنى الموضوعية المسؤولية-أ

 ·أن هذه القواعد غير قابلة للتغير أو الحذف  - ب

 بين مشترآة أفكار لديهم ألفرادا آل أن يعتقد الطفل أن أي لألخالق، المطلقة القيمة -ج

 · والصواب الخطأ

 · العقوبات من عليه ترتبت وما الخلقي الخطأ الطفل يعرف -د

 .) 8 : 1971 الفخري  (السلطة بإطاعة وذلك التزام من عليه ما يعرف -هـ

 وقدم الخلقي السلوك في بحوثه حولها تمحورت التي التساؤالت عن إجابات بياجيه ووضع

 هذه من وتوصل المعرفي النمو في نظريته مع متسق بنائي تطوري سياق في ذهه إجاباته

  :مراحل بثالث حددها التي الخلقية األحكام في نظريته تحديد إلى الصيغة

 يمتلك ال المرحلة هذه وفي)  Pre moral stage (الخلقية قبل ما مرحلة هي :األولى المرحلة

 من الخامسة السنة قبل ما هو المرحلة هذه وموقع ، الخلقية القواعد عن يسيره معرفة أال

 ·)169 : 1977 ، جابر (الطفل عمر

 الواقعية أو)  Heteronomous morality (التابعة الخلقية مرحلة تسمى:  الثانية المرحلة

 هذه وتستغرق)  Constrin of Morality (الجبر خلقية أو) Moral Realism (الخلقية

 من مستوى فيها للطفل ويتوفر ، الطفل عمر من العاشرة إلى السادسة سن من المرحلة

 الطفل احترام هو أساس نحو على فيه ريؤث ومما ، فكريا ناضج غير الخلقي االلتزام
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 أنه يوصف ، ناضج غير عقلي بناء عن تعبر المرحلة هذه في الخلقية أن ، للراشدين

 الذات حول البناء هذا زوتمرآ ، متحرك وغير)  Ego Centeric (الذات حول متمرآز

 التي والعناصر ، شخصه تتبع التي العناصر بين التمييز على القدرة يفتقد الطفل أن يعني

 بنظر اآلخرين نظر وجهات اخذ على قدرته عدم هذا عن وينتج االجتماعي الموقف تتبع

 يؤدي وهذا ، موضوعي هو وبينما ذاتي هو ما بين وخلطه االجتماعية المواقف في االعتبار

 وثابتة مطلقة لديه نتائجها وتصبح ، حقيقيا وجودا لها أن الخلقية للقواعد نظرته تكون أن إلى

 وقيمه اإلنسان غايات لتحقيق مرنة وسائل آونها من اآبر درجة إلى

  .) 44 : 1980  ، يعقوب(

 عدد تحديد يمكنه وان للقواعد المنطقي التعليل يدرك أن يمكن ال المرحلة هذه وفي

 له تسبب التي األفعال من مجموعة لوصف المسوغ هو العقاب ووجود ∙ القواعد هذه نم

 صاحبه قصد ال عنه الناتج الضرر مقدار يحدده الفعل خطأ ومقدار ∙ أخطاء بأنها بالعقاب

 حتى بل بالخطأ القيام يقصد يكن لم وان حتى ، أآثر المخطئ هو أآثر أضرارا احدث فمن

 ∙) 244: 1980 ، غسان ، يعقوب (آخر صواب فعل يقصد آان وان

اون  خلقية أو)  Autonomous Morality (المستقلة الخلقية وتدعى : الثالثة المرحلة  التع

)Morality of Cooperation  (وتعليلها القاعدة معنى فهم المرحلة هذه في للطفل يمكن 

ة  سعته ازدياد فمع ، منطقي نحو على تقاللية  يكتسب  المعرفي ه  في  االس ة  أحكام  فهو  الخلقي

رام  إطار  في تتغير الراشدين لسلطة وطاعته ، دور من أآثر اخذ على القدرة يكتسب  االحت

ة  قواعد  على مبنيا ليس بأخالق وااللتزام ، االجتماعي التعاون في والتساوي المتبادل  مطلق

ا  يمكن ال التي السلطات قبل من قررت الثبات ا  ، تغييره ة  أالن أنه ى  مبني  التي  واعد الق عل

ا  ينظر ى  إليه ا  عل ر  نظام  أنه وق  عن  يعب ة  الحق ا  تتساوى  التي  المتبادل ع  فيه  والنظام  الجمي

ذي دف ال ى يه ل إل ة جع ة المجموع ة االجتماعي ل آامل ى تعم و عل ليم نح  س

لطان،( م( )2004:48الس ي ) 70 : 2007 ، اده ذه وف ة ه د المرحل ل يعتق اب أن الطف  العق

ده  لعدالةا ومفهوم عادال يكون أن يجب رتبط  عن وق  في  بالتساوي  م ات  الحق وم  والواجب  ويق

ذا وم ه ى المفه دة عل ين قاع العين الع ن ب ن والس ا إذا ، بالس ل يوصف هن ل تعلي ه الطف  بان
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اعي اوني اجتم ي ، تع دأ منطق ذه وتب ة ه د المرحل ن بع رة س ن العاش ر م ل عم   الطف

 ∙ ) 36 : 1996 ، غضبان(

 العالقة فهم على الفرد مقدرة يعني الخلقية األحكام جنض أن يرى بياجيه أن المالحظ ومن

 مجرد من أآثر معه الخلقي الحكم يكون بما ، ألموضوعه والقوانين الجماعة مصلحة بين

 نظر وجهات تراعي ال شخصية ذاتيه تصورات يعكس ال وبما ، للقوانين األعمى االمتثال

 ∙ وحقوقهم اآلخرين مصالح من الفرد اعتبار خالله من يالحظ ن ا يمكن بل ، اآلخرين

 المعرفة سعة تطور تتضمن نشطة لعملية نتيجة هو الخلقي النمو أن بياجيه يرى حيث

 التي ، للسلطة األساس بالمبادئ تزوده جديدة اجتماعية لخبرات الفرد تعرض مع وتتزامن

 لقديمةا الخبرات مع والتفاعل الجديدة بالخبرات اإلحساس على الفرد قدرة بدورها تعزز

  ∙ ) 35 : 1988 ، الخطيب (الفرد يمتلكها التي

 لتساؤالتا من مجموعة ترآت آونها والتحميص للنقد عرضت بياجيه افتراضات فان لذلك

ا  آما ، اجابه دون م  أنه ة  تعطِ  ل روق  أهمي ة  للف ة  الفردي ة  الثقافي ين  االقتصادية  واالجتماعي  ب

ة  في  شكل تت الفرد خلقية أن افترضت أنها آما ، األطفال ا  مرحل ل  م ة  قب  في  وهي  المراهق

ة  إلى حتى تتم ال قد واسعة طويلة عملية الواقع رى  الرشد  مرحل ه  وي تنادا  وأتباعه  بياجي  اس

ة  الخلقي التفكير بناءات أن)   stage concept (المرحلة مفهوم إلى ة  المختلف ى  متتابع  عل

ى  ىاألول  المرحلة من األفراد ينتقل الوقت وبمرور ، تطوري نحو ة  إل ة  المرحل  حيث  الثاني

د  تأخذ فهي المفاهيمية الناحية من آفاية أآثر الثانية تكون ار  بنظر  القضايا  من  العدي  االعتب

دم  ومما ٫ )55 : 1995 ، ألعبيدي (القرارات بصنع مالئمة أآثر بتوجيهات الفرد وتزود  تق

ر د يظه ه تأآي ى بياجي ة دور عل ة البيئ دة االجتماعي ي الجي تثارت ف و اس ي النم د الخلق  عن

ى  اآلخرين  مع  التفاعل  فرص  بخلق وذلك ، األطفال اواة  أساس  عل ق  ، المس  من  جو  وخل

اعدة م المس ادل والفه ن المتب ة م ى إضافة ، أخرى جه ديد إل ة تش ى بياجي ة عل  تفاعل أهمي

ران فه اإلق لوب بوص يس أس ل رئ رات لنق ي الخب ور الت و تط ي النم ال الخلق   لألطف

 ∙ )45 : 1982 ، الشيخ(
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  :آولبرك نظرية -ب
 لكثيرمن خضعت وقد الخلقي النمو دراسة في حقيقية انطالقة آولبرك نظرية تعد

 في ميدان النمو بشأن أجريت التي والمناقشات البحوث أآثر على هيمنت لكنها التعديالت

  . ) 99 :1992 ، الكيالني (الخلقية التربية

 تقديم طريق عن للطفل الخلقية والمفاهيم قيةالخل األحكام نمو بمستوى آولبرك اهتم وقد

 تجاذبها يمكن بانها المقدمة المعضالت وتتميز · صراعات تولد حياتية مواقف على إجاباته

 في إجماع وجود عدم البحث في آولبرك لنظرية األساس المبادئ فمن نظر وجهات عدة

 وآانت) 182-180 : 1996 ، آخرونو ، صادق  (المقدمة المشكالت حل على المجتمع

 أن يرى وهو شموال منها أآثر آانت لكنها لها وتطورا بياجية لنظرية ًاامتداد آولبرك نظرية

  معرفيا الفرد نمو من طبيعي نتاج هو أخرى إلى خلقية مرحلة من االنتقال

 الفرد وان ، المعرفية المرحلة تتجاوز أن يمكن ال الخلقية فلمرحلة · )6 : 2002 ، برآات(

 العكس وليس الخلقية المرحلة من أآثر عالية منطقية مرحلة في يكون أن يمكن برأيه

 .) 138 : 1988 ، الخطيب(

 Kohlbery etal (آولبرك نظر وجهة من المعرفي النمو يمثل وهكذا  شرطا) 1987

 اعتمد بياجيه نظر بوجهة مشابه وبطريقة ∙ األخالقي التفكير لنمو آاف غير ضروريا

 عالميا الخلقية األحكام لفهم قاعدة توفير على قادرال مبدأال بوصفه العدالة مبدأ على آولبرك

 إلى المعيارية ثم بالمنطقة المرتبط) أ (األخالقي التوجه من األخالقي التفكير يسير وإذ ،

 آولبرك خرج ولقد) 1989 ٫ Walker (والكمال بالعدالة المرتبط) ب (األخالقي التوجيه

 منها آال يحتوي األخالقي التفكير لنمو أساس مستويات ثالثة بتحديد المتعددة دراساته من

 المعرفية البنية في نوعي تغيير عن المراحل هذه من مرحلة آل وتعبر مرحلتين على

 ترآيبا أآثر لتكون سابقتيها عن مختلفة معرفيه بنائية وحده فتكون ، لتنظيمها وإعادة

 . ) 13 : 2004 ، ألغامدي (األخالقية الكفاية أو النضج معيار مع اتساقا وأآثر

  :يأتي ماب آولبرك نظرية ومراحل مستويات إيجاز ويمكن
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 The االجتماعي العرف قبل ما أخالقية : األول المستوى pre‐  conuentional 

morality  في والمجرمين الجانحين من آبرى ونسبة المراهقين من وعدد األطفال يقع 

 هو لما المحددة بالقواعد االلتزام األخالقية الفرد مااحك فيه ترتبط الذي ، المستوى هذا

 والنتائج القواعد هذه تفرضها التي الخارجية القوى خالل من وذلك،  مرفوض أو مقبول

  :هما مرحلتين المستوى هذا ويشمل عليها المترتبة السارة غير أو السارة المادية

 Punishment and obedience morality:والطاعة العقاب أخالقية : األولى المرحلة

 حول الشديد لتمرآزهم نتيجة المرحلة هذه في سنوات عشر سن تحت األطفال غالبية يقع

 على يترتب وما الخارجية السلطة بقواعد الخلقية األحكام ربط إلى بهم يدفع مما ، ذواتهم

 تثيب ما هو بولالمق أو فالصحيح ∙ السلطة يمثل لمن مادية أفعال ردود من الفرد سلوك

 طاعة الفرد يعد لذلك ، السلطة عليه تعاقب ما هو المقبول غير أو والخطأ السلطة عليه

 التي واالجتماعية ةاألخالقي القيم بأهمية دراية على ألنه ال ذاتها بحد أخالقية قيمة السلطة

 ∙ ) 2 :2002 القباع (للعقاب التعرض تجنبه ألنها بال ، القواعد هذه تحميها

 Indivdualism المصالح وتبادل النفعية والغائية الفردية أخالقية : الثانية مرحلةال

instrumental  purpose  and  exchange morality  بما الخلقية األحكام ترتبط 

 إلشباع ضرورة إشباعها آان إذ اآلخرين وحاجات نفسه الفرد حاجات عمليا يشبع

 على يفهمها إذ نفعية نظر وجهة من اإلنسانية اتالعالق إلى ينظر الفرد فان ولهذا∙حاجاته

 أال ، العادل والتقسيم العدالة عناصر تظهر الفهم هذا من ًاوانطالق ∙ المنافع تبادل أساس

 على وليس ، والعطاء األخذ لقانون تبع وذلك تبادلية وعملية مادية نظر وجهة من تفهم أنها

 ∙)  1984 : p.292 ٫ Kohlberg (هانفس العدالة لتحقيق العدالة مبدأ تطبيق أساس

 من آثير يقع  Conventional morality االجتماعي العرف أخالقية الثاني المستوى

 االجتماعي العرف أخالقيات وتمثل المستوى هذا في الراشدين من رىآب ونسبة المراهقين

 التفكير في ةاالجتماعي إلى الذاتية من آيفية نقلة بالقانون التمسك أخالقية تسمى آما أو

 يقوم إذ ، منه المتوقع السلوك على بالمحافظة األخالقية الفرد أحكام ترتبط إذ ، األخالقي
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 مرحلتين المستوى هذا ويشمل ) 39 : 1983 فتحي، (المجموعة فكر أساس على تفكيره

: 

ة ة المرحل ة : الثالث ات أخالقي ة التوقع ات المتبادل ايرة والعالق  Mutual والمس

interpersonal expectation : relationships ٫ and conformity morality 

ر      إذ ةأو آما يسمي آولبرك هذه المرحلة أخالقة الولد الجيد أو البنت الجيد            رد أآث  يصبح الف

بلهم                اط ق ادراك لحاجات اآلخرين وانفعاالتهم وتوقعاتهم منه ، آما يصبح أآثر إدراك الرتب

ك يميل الفرد في هذه المرحلة إلى القيام بما هو متوقع منه            له بسلوآه اتجاههم ، ولتحقيق ذل     

ا         ذا توصف بانه ى ول رة األول ة للم د أهمي بح للقص ا يص ب   (آم ان الطي ة اإلنس  )أخالقي

نهم                        ول م ه إسعاد أو مساعدة اآلخرين ويكون مقب ذي يقصد ب فالفعل األخالقي هو الفعل ال

 · )259 : 2000ابوجادو ، (

 Social system andقية النظام االجتماعي والضمير أخال: المرحلة الرابعة 

conscience morality  وتمثل هذه المرحلة نقلة آيفية في النمو الخلقي إذ ترتبط 

األحكام األخالقية بالنظرة القانونية لما هو مقبول أو مرفوض فالصواب يرتبط بطاعة 

لضرورات الملحة مطلقة وآسر ال ي سبب يعد سلوآا غير مقبول بصرف النظر عن ا

والحاجات الفردية ، أال أن  أخالقيات القانون في هذه المرحلة تختلف تماما عن 

أخالقيات السلطة في المرحلة األولى التي يظهر فيها التزام بقواعد السلطة خوفا من 

العقاب ، ذلك أن المبرر لاللتزام بالقانون في هذه المرحلة يرتبط بادراك الفرد بأهميته 

 ∙) 180 :1996وآخرون، ، صادق(فاظ على النظام االجتماعي من االنهيارفي الح

 The االجتماعي العرف بعد ما مرحلة : الثالث المستوى post‐convetional 

morality  واضحة محاولة تظهر وفيه المستوى هذا تحقق أن يمكن األفراد من قلة 

 مدى عن النظر بصرف تباعهاوإ واإلنسانية األخالقية والمبادئ القيم وإتباع لتحديد

  : هما مرحلتين المستوى هذا ويشمل االجتماعي والعرف بالقانون ارتباطها



     المحتويات                                                                                                          
48  
 

 Social contract and الفردية والحقوق االجتماعي العقد أخالقية : الخامسة المرحلة

individual Rights morality  يتمكن التي المرحلة هذه إلى األفراد من قليل يصل 

 ال للقانون نظرته تطور يعني مما ، الفردية والحاجات القيم نسبية ادراك من فيها الفرد

 متفق قواعد بوصفه ولكن  فحسب االجتماعي النظام على للمحافظة جامده قواعد بوصفه

 ترتبط المنطلق هذا ومن ، الجميع يحمي األفراد بين اجتماعي لعقد عناصر بوصفها عليها

 على القائم القانون لمعنى الجديد الفهم بهذا المرتبطة الشخصية بقيمه ةاألخالقي الفرد أحكام

 تغيير إمكان يعني وهذا االجتماعية العدالة وتحقيق واالجتماعية الفردية الحقوق احترام

 ) . 25 : 1990 ، العكيدي  (للجميع العدالة تحقيق في فشلها عند القواعد هذه

 universal) اإلنسانية (العالمية المبادئ أخالقية : السادسة المرحلة ethical 

principles morality  دفع مما ، المرحلة هذه تحقيق لهم يمكن من األفراد من ندرة 

 عدد مبادئ حسبب ترتبط افتراضية مرحلة اعتبارها إلى)  1984 ٫ kolberg (آولبرك

 ذاتية ردةمج أخالقية بمبادئ فيها األخالقية الفرد أحكام ترتبط إذ ، النادرة النماذج من

 self‐chosen (االختيار ethical  principles  (والعالمية المنطقي بالفهم ترتبط 

 مبادئ بوصفها األفراد وحقوق والتبادلية والمساواة للعدالة النظر يعني مما والضمير

 أخرى مؤثرات ألية اعتبار دون من واإلنسانية اإلنسان حقوق باحترام تعني عامة إنسانية

 . )37 :1994 ، فتوحي(

 )Jams – R.Rest (رست جيمس اتجاه -ج
 عام بها تقدم التي أطروحته خالل من ةاألخالقي المراحل عن فكرته في آولبرك رست أيد لقد

 التطور سبقتاه لدراستين المجال هذا في إسنادا جاءت والتي الدآتوراه شهادة لنيل 1969

 توريال دراسة : هما دراستانال ًانوع بعض عن بعضها مختلفة مراحل وفق على الخلقي

)1966 ‚ Triel ( وآخرون توريال ودراسة )Turiel & others ‚ 1968 (أآد وآما 

 على مهمة اعتراضات قدم رست لكن )Kohlberg ‚ 1972 : P.400( نفسه آولبرك ذلك

 الباحثين تطبيق وصعوبة آولبرك منهجية لتعقد ذلكو الخلقي الحكم قياس في آولبرك طريقة

 طريقة على مهمة تعديالت إجراء في آولبرك استمرار ذلك على ودليله لها لمدربينا غير
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 جديدة طريقة تطوير اجل منرىآب جهودا وزمالؤه رست بذل فقد ولذا الخلقي الحكم لقياس

 والجهد للوقت استهالآا اقل تكون حتى موثوقة موضوعية بصورة الخلقي الحكم لقياس

)Deplama ‚ 1975:P.186-187 .( 

د  ام لق ي رست ق د منظوره ف ة الجدي ولبرك لنظري ة عن بالبحث آ اس موضوعية طريق  لقي

ال  ، قياسه  في  آولبرك استخدمها التي نفسها االفتراضية القصص مستخدما الخلقي الحكم  وق

ه  عند تدريجي نحو على الخلقية المراحل  ضمن يسير الفرد إن ة  من  انتقال ى  مرحل  أخرى  إل

ة  والمفاهيم المعرفية للتراآيب جديدة رؤية ادخل وقد ة  المراحل  في  الداخلي  ادخل  إذ  المختلف

وم اون مفه ي التع ل عرضه ف د للمراح رها فق ان فس ل ب رد آ وم ف ة بوضع يق ن مجموع  م

 المرحلة حسب متزن تعاوني إطار في معه الناس بها سيتصرف التي الكيفية بشان التوقيعات

 .  )40  : 1983 ، فتحي . (الفرد بها يمر التي

 بين يتذبذبون األفراد إن رست وجد التجريبية الدراسات  من مجموعة إجراء خالل ومن

 وأدوات أنواع باختالف تختلف األخالقي النمو لمراحل استجاباتهم إن أي آثيرة مراحل

 : هما أساسيتين نقطتين في آولبرك انتقد لذلك األختبار تصحيح وطرائق المستعملة األختبار

 األفراد الن صحيح غير األخالقي النمو مراحل من واحدة مرحلة في فردال وضع إن1-

 . األخالقي النمو مراحل من عديدة مستويات يظهرون قد

 الصعب من الن شديدة اعتراضات واجهت خطوة اثر خطوة مراحل عبور مفهوم إن2-

 لمرحلةا تفكير مستوى من الفرد ينتقل فمثال ، واحدا تفكيريا نسقا الفرد لدى نرى أن

) Rest‚1979b: p.63-64(الخامسة المرحلة تفكير وأخيرا الرابعة المرحلة إلى الثالثة

 الخلقي الحكم لقياس موضوعية طريقة إلى رست توصل فقد االعتراضات لهذه ونتيجة

 . له ويرمز) Defining Issues test (القضايا تحديد اختبار في تمثلت

 تم التي النتائج الن ذلكو آثيرة دراسات في المقياس هذا استخدم وقد) D.I.T(ب3-

  . اقل وبجهد وثابتة صادقة تكون المقياس هذا طريق عن إليها التوصل

 وفق على للعمل جديدة أفاقا فتح عمله فان آولبرك بأعمال بتأثره رست اعترافات ومع

 أعطى الذي االقضاي تحديد اختبار ومنها فيها مهمة تعديالت إلدخاله ذلكو اإلدراآية النظرية

 ·)walker ‚ 1980 : p.128 (الخلقي التفكير لنمو إضافية قوية دفعة
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 تعقيب ومناقشة االطار النظري للنمو الخلقي 
بعد استعراض الباحث السهامات الفالسفة والعلماء الذين اهتموا بتفسير موضوع النمو 

 السلوآي والمنظور  التحليل النفسي والمنظورنظرياتالخلقي لدى االفراد ، وحسب اراء 

االدراآي الحظ الباحث ان هناك نقاط التقاء واختالف بين تلك المدارس ، ال بد من االشارة 

اختبار تحديد (ومقياس ريست ) اطارا نظريا (البحث الحالي اعتمد نظرية آولبرك ان الى 

 ·نة البحث  الخامس االعدادي الذين يمثلون عيبهاداة لقياس النمو الخلقي لدى طل) القضايا 

  :يأتيويمكن تلخيص هذه االستنتاجات بما
على ان النمو ) بياجيه ، آولبرج ، ريست (رآزت النظرية المعرفية والتي تزعمها -1

الخلقي يتقدم في مراحل او مستويات تتصف بالثبات والتسلسل المنطقي ، وان جميع االفراد 

لمرحلة الالحقة هي افضل من  واعدوا ان ا·حل نموهم ايمرون بهذه المراحل خالل مر

ها آونها تحمل المرحلة السابقة والجديدة ، وان طريقة اآتساب المبادئ الخلقية يكون تسابقي

تطورالفرد المعرفي ، وان عملية التحصيل مستمرة قد يحدث فيها لبمراحل تتطور تبعا ل

الوراثية ، وان تثبيت في مرحلة ما او نكوص الى مرحلة سابقة ، آما اآدوا ثبات العوامل 

للبيئة تاثير اآبر في سرعة النمو ، فضال عن وجود مفاهيم اخالقية عامة مطلقة تتضمنها آل 

وان االشخاص في المستوى االعلى لهم تاثير ) الحب ، الحرية ، العدل ، السلطة (الثقافات 

نشئة آبير على الفرد وخاصة االقران والجماعات المرجعية آما اعطوا اهمية لعملية الت

االجتماعية ودور التفاعل االجتماعي ، وان التربية الخلقية االفضل تاتي من خالل التطبيقات 

 عن طريق الحقهالتربوية الجيدة ، فالمعلم هو النموذج المفضل للطفل وصوال الى مرحلة 

 ·تعريضه لموقف صراعي اخالقي وان طريقة البحث عندهم هو مقياس النمو الخلقي 

الضمير (فقد رآزت على موضوع المشاعر ) فرويد (حليلية ورائدها النظرية الت-2

وان لقيم االباء تاثير على االنا االعلى لدى الطفل في عملية اآتساب ) والشعور بالذنب 

المبادئ الخلقية عن طريق تقمص االبناء لقيم االباء ، وان االنا االعلى آقاعدة تحصيل 

، وان الطفل يولد غير محدد اخالقيا ، فاألخالقيات تتشكل في المرحلة الخامسة من العمر 
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متعلمة ومكتسبة من خالل عملية االتصال االجتماعي ولالباء دور مؤثر في ذلك ، مع 

 ·تأآيدهم الطريقة االآلينيكية في البحث 

قد اثارت جانبا اخر هو ) نظرية التعلم بالمالحظة ، باندورا واخرون (النظرية السلوآية -3

 ينتج بتأثير االخرين عن طريق التقليد ، مع استمرار التعلم طيلة الحياة مع ان السلوك

تاآيدها على وجود الفروق الفردية بين االفراد ، وان البيئية هي المقرر االساس  لهذه 

  لعملية ًا متميزًااالخالق فضال عن نسبيتها واختالفها باختالف الثقافات ، آما اعطت دور

 وان لالشخاص والنماذج الذين يتأثر · تشكيل السلوك الخلقي يعقاب فالتعزيز والثواب وال

نموذج تربوي الذي يحتذى به ان أبهم الطفل دور في تكوين هذا السلوك وان دور المعلم آ

نموذجا صالحا و يثبت السلوآيات المناسبة ، وان طريقة البحث عندهم المالحظة إيكون 

    ·وتقليد النموذج 

 سابقة دراسات
  : الخلقية األحكام مجال تناولت التي دراساتال

 الخلقية المرحلة في التصنيفية الناحية من المراهقين وقوع إلى الدراسات غالبية تشير

 والتي) Kohlberg 1963 عام آولبرك (بها قام التي المبكرة الدراسات وان الثالثة

 والثانية األولى ينالمرحلت إن إلى األمريكي المجتمع في مستعرضة عينات على أجريت

 من )%70 (إن وجد سنوات(7)العمر زيادة مع بسرعة تتناقضان الخلقي النمو مراحل من

 او أربع لمدة وتستمر الثامنة سن في تبدأ الثانية المرحلة وان ، األولى المرحلة في األطفال

 الراشدين بعض مع وتستمر ، المراهقة مرحلة في سائدة تظل أنها آما ، سنوات خمس

 الثالثة المرحلة تبدأ آما . األعلى المرحلة جانب إلى ثانوية مرحلة بمثابة تكون إن ويمكنها

 في الراشدين غالبية لدى الرابعة المرحلة جانب إلى سائدة وتظل المراهقة قبل بالنمو

 ماتكون وغالبًا ، المراهقة منتصف قبل النمو في الرابعة المرحلة وتبدأ األمريكي المجتمع

 الراشدين لدى حتى تكرار اقل فهي والسادسة الخامسة المرحلتان أما الراشدين لدى سائدة

. 
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 ، السادسة المرحلة إلى المجتمعات آل تصل إن الضروري من ليس انه آولبرك (ووجد

 وان الخامسة المرحلة في تقع العينة من )%(20 حوالي إن وجد سنة) (16 سن ففي

 ) .1987 . غناوي (السادسة المرحلة في )%(5

 

 

  الواقعي العالج تناولت التي السابقة الدراسات              

ة  وليران دراس ي اHolleran 1981 ه ر ف اد ث ي اإلرش   الجمع

لوب(  الج بأس واقعي الع ى ) ال ع عل بط موق يل  الض ي والتحص   الدراس

  - : الثانوية المدارس طلبة لدى

دفت ة ه ى الدراس ق إل ن التحق ة م الج فاعلي و الع ي اقعيال ديل ف ز تع داخلي الضبط مرآ  ال

 الدراسة عينة تكونت ، التحصيل مستوى رفع في ذلك تأثير ومدى الخارجي الضبط ومرآز

ن ًا )32 (م ة طالب ن وطالب ة م دارس طلب ة الم ي الثانوي طن ف ا بوس موا ، بأمريك كل قس  بش

اوي ى متس وعتين عل ة مجم د وضابطة تجريبي ة خضعت وق ة المجموع ا التجريبي  تللجلس

ادية ع اإلرش تين بواق ي جلس بوع ف تمرت ، األس ات واس بوعًا) 15 (الجلس دة اس ة م  الجلس

دة ة)45 (الواح تخدمت ، دقيق ي اس ة ف ة األدوات الدراس اس (   التالي ذآاء ) Gpa مقي  لل

ى  الدراسة  توصلت ، الدراسي للتحصيل جيلفورد ومقياس راد  إن إل ة  المجموعة  أف  التجريبي

داخلي ا الضبط  إلى ميال أآثر راد  من  ل اد  وان الضابطة  المجموعة  أف ل  الجمعي  اإلرش  طوي

دى ر الم ة أآث ن فاعلي اد م ي اإلرش دى قصير الجمع ي الم ي التحصيل ف ي (الدراس  ألجميل

،72:2005. ( 

في ) باسلوب العالج الواقعي(اثر برنامج ارشادي   Atwell 1982 أتول دراسة

   - :ادارة الذات للمراهقين الغير متوفقين دراسيًا
 ومن الذات أدارة حول الواقعي العالج بأسلوب المراهقين تدريب على الدراسة هذه هدفت

 الواقعي العالج مبادئ على دراسيًا المتوافقين غير المراهقين تدريب فعالية عن الكشف ثم

 مجموعة مجموعتين إلى وزعوا طالب) 6 (من الدراسة عينة تكونت ، الذات أدارة في
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 مبادئ على تدريبًا تلقوا ةطلب) 4 (التجريبية المجموعة ضمت ، ضابطة ةومجموع تجريبية

 المناقشات في اشترآا طالبين الضابطة المجموعة وضمت ، الصف داخل الواقعي العالج

 إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى  الدراسة أسفرت ، الجارية األحداث حول تدور التي

 , Atwel (الواقعي العالج مبادئ على التدريب تلقت التي التجريبية المجموعة لصالح

1982 : 669. ( 
 

 الضبط موقع توجهات في الواقعي العالج ثر أ Yarish  1985 يارش دراسة

  - :المراهقين من عينةال لدى
 الضبط موقع توجهات في الواقعي العالج استخدام اثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت  

 مجموعتين على قسموا طالبًا) 24 (من الدراسة عينة كونتت. المراهقين من عينة لدى

 العالج على التدريب التجريبية المجموعه تعرضت وضابطه تجريبيه مجموعه ، متساويتين

 مقياس الباحث استخدم ، التدريبات من نوع أي تتلق فلم الضابطة المجموعة ،أما الواقعي

 ، الجانح السلوك لتقويم) واجيتون ليونا ( ومقياس . الضبط لموقع) ستريكالند – ناويكي(

 أصبحوا التجريبية المجموعة أفراد أن إلى الدراسة وتوصلت . اإلرشادي البرنامج عن فضال

 اثر له يكن لم البرنامج وان الضابطة، المجموعة طالب من الداخلي الضبط إلى ميال أآثر

 : Yarish , 1985 (الجانح السلوك مقياس على التجريبية المجموعة أفراد أداء تغيير في

1096. ( 

 التوافق صعوبات معالجة في إرشاديين أسلوبين  اثر) 1998 (التحافي دراسة

  - :األول المتوسط الصف طالبات لدى المدرسي
 المهارات على والتدريب الواقعي العالج أسلوب فاعلية من التحقق الدراسة هدفت  

 في المتوسط األول الصف طالبات لدى راسيالد التوافق صعوبات معالجة في االجتماعية

 تلقت ، مجموعات ثالث ىعل قسمت طالبة) 36 (من البحث عينة تكونت ، بغداد مدينة

 على تدريبًا الثانية المجموعة وتلقت ، الواقعي العالج أسلوب على تدريبًا األولى المجموعة

 قامت التدريبات من نوع أي تتلق فلم الثالثة المجموعة أما االجتماعية المهارات أسلوب

 عملية استغرقت اإلرشاديين األسلوبين وأعداد ، المدرسي التوافق مقياس بإعداد الباحثة
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 الجلسة مدة استغرقت وقد األسبوع، في جلستين بواقع أسلوب لكل جلسات) 10 (التدريب

 لواقعيا العالج (اإلرشاديين األسلوبين فاعلية إلى الدراسة وتوصلت دقيقة) 45 (الواحدة

 ، التحافي (المدرسي التوافق صعوبات معالجة في ) االجتماعية المهارات على والتدريب

 ) .ماجستير رسالة: 1998

ة ي دراس ر)2000( عل لوبين اث اديين أس ي إرش ض ف توى خف عور مس  الش

  - :االعداية المرحلة ةطلب لدى باالغتراب
 والعالج الواقعي العالج (بينألسلو هذين فاعلية من التحقق إلى الدراسة هذه هدفت  

 مدينة في اإلعدادية المرحلة ةطلب لدى باالغتراب الشعور مستوى خفض في ) الترويحي

 مجموعات ثالث لىع العينة تقسيم تم ، طالبًا) 36(من  الدراسة عينة تكونت ، بغداد

 المجموعة وتلقت الواقعي العالج على تدريبًا األولى التجريبية المجموعة تلقت ، متساوية

 التدريبات من نوع أي تتلق فلم الضابطة المجموعة إما الترويحي العالج على تدريبا الثانية

 ثم ) بأسلوبيه اإلرشادي والبرنامج ، باالغتراب الشعور مقياس (أداتين بإعداد الباحث قام ،

 يقةدق) 45 (الواحدة الجلسة مدة أسلوب لكل جلسة) 14 (بواقع اإلرشادي البرنامج تطبيق

 في اإلرشاديين األسلوبين فاعلية إلى الدراسة وتوصلت ، األسبوع في جلستين وبواقع

 ) . ماجستير رسالة: 2000 ، علي (باالغتراب الشعور مستوى خفض

دى  بالخجل الشعور خفض في الواقعي العالج اثر) 2001( سعيد دراسة  طالب  ل

  - :المتوسطة المرحلة
 بالخجل الشعور خفض في الواقعي العالج أسلوب فاعلية من التحقق إلى الدراسة هدفت  

 على قسموا طالبًا) 24 (من الدراسة عينة تكونت ، بغداد في المتوسطة المرحلة ةطلب لدى

 إما الواقعي العالج أسلوب على تدريبًا التجريبية المجموعة تلقت متساويتين مجموعتين

  أداتين بأعداد الباحث قام ، التدريبات من نوع أي تتلقى فلم الضابطة المجموعة

 بواقع اإلرشادي البرنامج تطبيق تم ، ) اإلرشادي والبرنامج ، بالخجل الشعور مقياس(

 إلى الدراسة أسفرت اسبوعيًا جلستين وبواقع دقيقة) 45 (الواحدة الجلسة مدة ، جلسة) 14(

 المتوسطة المرحلة طالب لدى بالخجل الشعور مستوى خفض في الواقعي العالج فاعلية

  ) .ماجستير رسالة: 2001 ، سعيد(
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 ةطلب لدى االغتراب عالج في الواقعي اإلرشاد أثر )2001( لكعبيا دراسة

  - :اإلعدادي الخامس
 الصف طلبة لدى االغتراب عالج في الواقعي اإلرشاد اثر على التعرف الدراسة هدفت  

 الخامس الصف طالبات من بةطال) 40 (من الدراسة عينة تكونت ، اإلعدادي الخامس

 وضابطة تجريبية مجموعتين على بالتساوي وزعوا االغتراب من يعانين ممن اإلعدادي

 فلم الضابطة المجموعة إما ، الواقعي اإلرشاد أسلوب على تدريبا التجريبية المجموعة تلقت

 قامت آما ، باالغترا ظاهرة لقياس أداة بإعداد الباحثة قامت ، التدريباتمن   نوع أي تتلق

 فردية إرشادية جلسة) 35(و ، جمعية إرشادية جلسة) 40 (من يتكون أرشادي برنامج ببناء

 الدراسة مرحلة من)% 53 (إن إلى الدراسة توصلت ، يومًا) 77 (لمدة البرنامج ،استمر

 المشكلة عالج في فعال اثر الواقعي اإلرشاد أسلوب وان ، االغتراب من يعانون اإلعدادية

 ) .دآتوراه أطروحة : 2001، كعبيال(

 طلبة تقبل في والنمذجة الواقعي العالج أسلوب اثر )2004( التميمي دراسة

 - :األسر من العائدين إلبائهم الثانوية
 الثانوية طلبة تقبل في والنمذجة الواقعي العالج أسلوب اثر على التعرف إلى الدراسة هدفت  

 أنهم على تشخيصهم تم طالبًا) 36 (من الدراسة عينة تكونت ، األسر من العائدين إلبائهم

 ، بغداد في الصدر مدينة ثانوية من تم أختيارهم األسر من العائدين إلبائهم متقبلين غير

 الواقعي العالج على تدريبًا األولى المجموعة تلقت ، مجموعات ثالث على بالتساوي وزعوا

 من نوع أي تتلق فلم الثالثة المجموعة أما النمذجة على تدريبًا الثانية المجموعة وتلقت

 آل يتكون ، اإلرشاديين األسلوبين وإعداد ، التقبل مقياس بإعداد الباحثة قامت . التدريبات

 ةفاعلي إلى الدراسة وتوصلت ، أسابيع)7 (لمدة استمرت إرشادية جلسة) 14 (من أسلوب

 طلبة تقبل في الواضح تأثيرها خالل من ) النمذجة ، الواقعي العالج ( اإلرشاديين األسلوبين

 ) .دآتوراه أطروحة: 2004 ، التميمي .( األسر من العائدين إلبائهم الثانوية
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 االجتماعية المهارات على والتدريب الواقعي العالج  اثر2005 الجميلي دراسة

  - :اإلعدادية المرحلة ةطلب لدى االنفعالي االتزان مستوى رفع في
 االجتماعية المهارات على والتدريب الواقعي العالج اثر على التعرف اسةالدر هذه هدفت  

 واختبار الهدف هذا وتحقيق ، اإلعدادية المرحلة ةطلب لدى االنفعالي االتزان مستوى رفع في

) 45 (من البحث عينة تكونت حيث ، التجريبي المنهج الباحث اختار وضعت التي الفرضيات

 من انفعاليًا متزنين غير أنهم على تشخيصهم تم الذين عداديةاإل المرحلة ةطلب من ًاطالب

 مجموعات ثالث إلى العينة أفراد توزيع تم الموصل في الغافقي الرحمن عبد إعدادية

 المجموعة ومع ، الواقعي العالج أسلوب األولى التجريبية المجموعة مع استخدم ، متساوية

 ( الثالثة المجموعة يعرض ولم ، االجتماعية اراتالمه على التدريب أسلوب الثانية التجريبية

 تم آما ، االنفعالي االتزان مقياس بإعداد الباحث قام . أرشادي أسلوب أي إلى ) الضابطة

 الواقعي العالج نظرية وفق الواقعي العالج هما إرشاديين بأسلوبين أرشادي برنامج بناء

 بناءه تم التي االجتماعية المهارات على دريبالت فهو الثاني أسلوب إما) جالسر وليام ( للعالم

 لكل جلسة) 13 (اإلرشادي البرنامج جلسات عدد بلغ ، الخبراء من عدد أراء وفق على

 من التحقق تم جلسة)12 (ولمدة دقيقة) 45 (الواحدة الجلسة مدة استغرقت ، أرشادي برنامج

 النفس علم في لمتخصصينا الخبراء من نخبة على بعرضه اإلرشاديين األسلوبين صالحية

 - :اآلتية النتائج إلى البحث وتوصل النفسي واإلرشاد

 التجريبية المجموعتين أفراد درجات متوسط بين إحصائية دالله ذات فروق التوجد1- 

 .  البعدي األختبار في االنفعالي االتزان مقياس على والضابطة ) الواقعي العالج ( األولى

 الثانية التجريبية المجموعتين إفراد درجات متوسط بين إحصائية هدالل ذات فروق التوجد2 -

 األختبار في االنفعالي االتزان مقياس على والضابطة ) االجتماعية المهارات على التدريب( 

 ) . دآتوراه أطروحة: 2005 ، الجميلي .( البعدي
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 قعيمناقشة الدراسات السابقة التي تناولت االرشاد باسلوب العالج الوا

دد من الدراسات االجنبية والعربية التي اعتمدت برامج ارشادية استعرض الباحث ع

والكشف على فاعلية هذه البرامج واثرها على بعض سمات الشخصية االنسانية من 

الناحية النفسية والالجتماعية وقد تنوعت هذه البرامج بحسب السمة المطلوب التاثير فيها 

ثر اسلوبيين ارشاديين مما استوجب االمر الى زيادة حجم العينة فقسم من الدراسات تناول ا

وتقيسمها الى ثالث مجاميع عشوائيًا ، مجموعتيين تجريبيتن بحيث يطبق آل اسلوب على 

فلم تتعرض الى أي تدريب ، ودراسات اخرى ) الضابطه(مجموعة اما المجموعة الثالث 

وهذا ) ضابطة وتجريبية( مجموعتيين اخذت برنامج ارشادي واحد قسمت فيها العينة الى

التنوع في االساليب االرشادية ادى الى اختالف الباحثين في بناء هذه البرامج وتحديد 

اهدافها والوصول الى استنتاجات مختلفة في فاعلية هذه البرامج ، وبعد مراجعة الباحث 

في بناء برنامجه لهذه الدراسات وما اتخذته من اساليب فنية اعتمدها الباحث آادبيات 

االرشادي آما ساهمت هذه البحوث في توجيه الباحث لتحديد االهداف وصياغة الفروض 

 .   وآيفية تحديد الجلسات واتباع االساليب والفنيات المستخدمة في تطبيق البرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات التي تناولت موضوع االحكام الخلقية 

 تطور اثر برنامج تربوي الختبار )1969  (وتوريال ريست و آولبرك دراسة -

  :  النمو الخلقي والبرهنه عليه وفقًا نظرية آولبرك 
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 الخلقي النمو بتطور اهتمت والتي آولبرك هاضافتر التي المراحل من التحقق إلى هدفت

 مجموعتين إلى العمر بحسب قسمت فردًا) 45 (البحث عينة بلغت حيث عليها والبرهنة

 ) سنة 12-10 ( بعمر ًابنت) 11(و ًاولد) 11 (بواقع فردًا) 22 (االولى المجموعة ظمت

 وبعد ) سنة 14s-13 (بعمر بنت) 11(و ولد) 12 (بواقع فرد) 23 (الثانية والمجموعة

 عرضت ، مجموعات ثالث ىعل عشوائيًا قسموا العينة الفراد الخلقي الحكم مراحل تحديد

 واحدة بمرحلة السائدة الخلقية ممرحلته من اعلى مناقشات إلى االولى المجموعة

 ، بمرحلتين السائدة الخلقية مرحلتهم من اعلى مناقشات إلى عرضت الثانية والمجموعة

 الخلقية مرحلتهم من ادنى مناقشات إلى افرادها عرض تم فقد الثالثة المجموعة أما

  . بمرحلتين

 المجموعات الفراد راألختبا واجراء ، األخالقي التربوي البرنامج من االنتهاء وبعد

 - :تيأماي ظهر البيانات وتحليل الثالث

  . االدنى التفكير مراحل على مرحلتهم من االعلى التفكير لمراحل االفراد تفضيل1-

 إن أي االعلى المراحل تفهم من اآبر بنسبة االدنى المرحلة تفهم من العينة أفراد تمكن2

  .االعلى الخلقي نموال مراحل من اسهل لديه تكون الدنيا المراحل

 األدنى المراحل استوعبوا قد الخلقي الحكم في أعلى مستوى استوعبوا الذين األفراد إن3-

 هماسبق آل على يشتمل الالحق المستوى بان آولبرك فرضية تؤآد النتيجة وهذه ، جميعها

  .الجديدة المراحل امتيازات عن فضًال مراحل من

 استيعاب من أفضل آان السائدة مرحلتهم فوق حدةوا لمرحلة األفراد استيعاب إن4-

  . أعلى مرحلتين

 آولبرك مراحل هرمية من التحقق الدراسة هدفت) 1973( عام دراسة ريست وأجرى

 - :اآلتية الفرضيات من التحقق خالل من الخلقي للتطور

 من الفهم في صعوبة أآثر هي السائدة الفرد مرحلة من األعلى المراحل فقرات إن5-

  .بسهولة استيعابها يمكن التي األدنى المراحل عبارات

  .آافة الدنيا المراحل استوعبوا أنهم طالما العليا المراحل تفضيل إلى األفراد يميل6-
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 واستخدم . استيعابها يتم مرحلة أعلى وبين بالفرد الخاصة المراحل بين تطابق هناك7-

  ، الخلقي حكمهم توىمس تحديد بعد ، فردًا) 47 (من مكونة عينة لذلك

 منهم وطلب ، مختلفة خلقية مراحل تمثل والتي الفقرات من مجموعة إلى عرضوا ثم8-

 - :اآلتية النتائج الدراسة وأظهرت بعدها العبارات باقي وترتيب بها يقتنعون عبارة تحديد

 نىاألد المراحل لكل استيعابهم يظهر معينة لمرحلة استيعابًا يبدون الذين االفراد إن - أ

 .منها

 يميلون ، الخلقي الحكم من متعددة مراحل يستوعبون الذين العينة أفراد غالبية إن  - ب

  . لمرحلتهم العليا المراحل تفضيل إلى

 مرحلتهم حد إلى آافة المراحل استيعاب على مقدرة لهم العينة أفراد غالبية إن  - ت

 .السائدة

 ).79 : 1995 ،لعبيديأ (مرحلتهم من أعلى واحدة مرحلة األفراد بعض استوعب  - ث

  -:عالقة الحكم الخلقي وقدرته في فهم االخرين) 1977 (وايتمان دراسة -
 عينة تألفت حيث اآلخرين فهم على والقدرة الخلقي الحكم بين العالقة معرفة إلى هدفت

 تحديد اختبار عليهم طبق سنة)17-12 (بين أعمارهم تراوحت طالبًا) 244 (من الدراسة

 إن ، الدراسة نتائج أظهرت . اآلخرين فهم لتقدير) ماندس و باير(واختبار لريست القضايا

 والقدرة الخلقي الحكم مراحل بين) 0.01 (مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناك

 ) .Witeman , 1977, pp .4124 (اآلخرين فهم على

 

 

 -:اهقين في الحكم الخلقي للمراثرعوامل البيئة العائلية)1980(دراسةباريك -
 للمراهقين الخلقي الحكم في العائلية البيئة العوامل اثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 يمثلون فردًا)115 (من الدراسة عينة تألفت حيث . الهند في العوائل هذه إلى المنتمين

 واحد طفل ( أشخاص ثالث من عائلة آل وتتكون العليا المتوسطة الطبقة من عائلة) 39(

 أعمار آانت حين في سنة )13-12 (من عائلة) 20 (أطفال أعمار وتراوحت) ووالديه

 واستخدمت . آباد احمد منطقة في مدارس من اختيروا .سنة) 16-15 (بين عائلة) 19(
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 رعاية (ومقياس الخلقي الحكم لقياس ) قصص أربع (األخالقية آولبرك معضالت الدراسة

 هو هنا والتشجيع . لطفلهما الوالدين تشجيع مدى تقدير وآذلك ، وآخرين لهوفمان ) الطفل

 . الخلقية المعضالت مناقشة في للمشارآة لطفلهما الوالدان يقدمها التي الفرص مقدار

 األب مقابلة خالل من ، المستجيبين بيوت في الباحثة أجرتها جلستين في البيانات جمعت

 تسجيل بشريط ذلك تسجيل مت مجتمعين مقابلتهم ذلك وبعد ، منفردة بصورة والطفل واألم

 . الطفل رعاية مقياس لتطبيق مخصصة أخرى وجلسة ، الخلقية المعضالت ومناقشة

 أطفال من%) 78 (إن النتائج وأسفرت اإلحصائية البيانات لمعالجات آاي مربع استخدم

) 13-12 (بين العمرية المرحلة أطفال من%) 50(و سنة) 16-15 (من العمرية المرحلة

 ، آولبرك نظام في ) والرابعة الثالثة المرحلة ( االجتماعي العرف مستوى وازرأح قد سنة

 العمريتين الفئتين بين الخلقي الحكم درجات متوسط في إحصائية داللة ذو فرق وظهر

 في إحصائية داللة ذو فروق هناك إن الدراسة أظهرت آما . سنًا األآبر الفئة ولصالح

 مستوى عند وأمهاتهم سنة) 13-12 (من عمر أطفال بين الخلقي الحكم درجات متوسط

 وأمهاتهم سنة) 16-15 ( العمرية الفئة أطفال بين فروق تظهر لم حين في) 1.001 (داللة

 الفئتين تطور مستوى من أعلى الخلقي الحكم في تطورًا اآلباء واظهر . الخلقي الحكم في

 في إحصائية داللة ذات فروق ظهرت وآذلك ، سنة) 16-15 (ومن) 13-12 (العمريتين

 Parikh) .(0.001 ( داللة مستوى عند األباء ولصالح وزوجاتهم اآلباء بين الخلقي الحكم

, 1980 pp. 1030-1039 . ( 

 

  -: الخلقي الحكم على واثرها الشخصية أنماط) 1985 (ليفتون دراسة - 
 هدفت آما خلقيال الحكم على الشخصية أنماط بعض اثر على التعرف إلى الدراسة هدفت

 البحث عينة لدى الخلقي الحكم في إحصائية داللة ذات فروق هناك آانت أذا فيما التعرف

 أحدى في الثانية السنة طلبة من مجموعتين على الدراسة أجريت لقد . الجنس لمتغير وفقًا

) 169 (من األولى المجموعة تكونت وقد عشوائيًا اختيروا حيث آاليفورنيا جامعة آليات

 المجموعة أما سنة.) 19 ( أعمارهم متوسط بلغ طالبًا) 83(و طالبة) 86 (بواقع البًاط

 امرأة) 78 (و سنة) 58-35 (بين ما أعمارهم تراوحت رجًال) 72 (من فتكونت الثانية
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 استخدم فقد البحث أهداف إلى الوصول ولغرض . سنة) 45-20 (مابين أعمارهن تراوحت

 المنطقي نموذجاال مقياس والثاني الخلقي للحكم آولبرك مقياس األول مقياسين الباحث

 عدم إلى الباحث توصل لقد . الشخصية أنماط لقياس أخرى مقاييس عن فضًال للشخصية

 إلى يتوصل لم آما الجنس متغير وفق الخلقي الحكم في إحصائية داللة ذات فروق وجود

 ، البيرقدار. ( الخلقي والحكم طبقها التي المقاييس ضوء في الشخصية أنماط في دالة فروق

1999 :41. ( 

 -: اثر اختالف البيئة والتعلم للحكم الخلقي للمراهقين)1977(مقصود دراسة -
 عينة لدى الخلقي الحكم في والتعلم البيئة اختالف اثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 - :هما فرضيتين الدراسة ووضعت النيجيريين المراهقين من

 في اآثر يتقدمون متجانسة غير تربوية بيئة في يعيشون الذين المسلمين مراهقينال إن1-

  .متجانسة تربوية بيئة في يعيشون الذين اقرانهم على الخلقي الحكم

 التفسير تعميم في سيؤثر مسلمة باسماء آولبرك قصص شخصيات اسماء تبديل إن2-

-12 (باعمار المسلمين من طالبًا)135 (من البحث عينة تالفت . المسلمين للمراهقين الخلقي

 اعمارهم تراوحت الداخلية المدارس طالب من وعينة الثانوية المدارس ومن سنة) 14

  الذآاء اختبار الدراسة في واستخدم سنة)14-15(

 تعلم استخدام خالل من واالجتماعي االقتصادي المستوى ودليل ،) المتتالية رافن مصفوفة(

 -:يأتي بما الدراسة نتائج وأسفرت . المستوى هذال معيار ووظيفتة االب

 المتجانسة الداخلية المدرسية البيئة ذوي المراهقين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود - أ

 ولصالح ) 0.001 (داللة مستوى عند المتجانسة غير المدرسية البيئة ذوي والمراهقين

  .المتجانسة غير المدرسية البيئة ذوي المراهقين

 النوعين لكال المسلمين المراهقين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق اكهن ليس - ب

 غربية شخصيات باسماء ( واخرى ) مسلمة شخصيات اسماء مع قصص ( القصص من

 ).83 : 1995 ، العبيدي). ( 

 
 -  :العربية الدراسات
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ة - ة دراس توى 1989 بوحمام م مس ي الحك دى الخلق د ةطلب ل م معه  عل

 -: وهران ةبجامع النفس

 معهد وطالبات ةطلب من عينة لدى األخالقي التفكير أنماط عن الكشف إلى الدراسة هدفت 

 الخلقي الحكم في آولبرك نظرية الباحث تبنى ولقد) . الجزائر ( وهران بجامعة النفس علم

 أعده الذي D.I.T (   Defining Issues Test (القضايا تحديد اختبار وطبق نظريًا اطارًا

) 50(و طالبًا) 50 (، الجنسين آال من طالب)100(من البحث عينة تكونت حيث يستر

 - :اآلتيتين الفرضيتين الباحث واعتمد سنة) 12 (وبمعدل طالبة

 الرابعة المرحلة في يقعون وهران جامعة في النفس علم معهد في والطالبات الطالب إن1-

  .المراحل من غيرها من أآثر الخلقي النمو مراحل من

  .الخلقية أحكامهم في الجنسين بين إحصائية داللة ذات فروق التوجد- 2

 معالجة في التائي واألختبار المعياري واالنحراف الحسابي الوسط الباحث استخدم لقد       

 النمو مراحل من الرابعة المرحلة في يقعون العينة أفراد إن وهي إليها توصل التي النتائج

 فروقًا تظهر فلم الثانية الفرضية أما . األولى الفرضية تحققت وبهذا بركآول نظام من الخلقي

 ، جياللي ، بوحمامة .(الخلقي الحكم في الطلبة لدى الجنس متغير في إحصائية داللة ذات

1989                                                   . (  

 -: العراقي المراهق لدى الخلقي الحكم 1990 العكيدي دراسة -
 - :االتية األسئلة عن اإلجابة إلى الدراسة هذه هدفت

  ؟ القضايا تحديد باختبار مقاسًا العراقي للمراهق الخلقي الحكم مستوى ما1-

 في المستمرين المراهقين بين الخلقي الحكم في إحصائية داللة ذات فروق هناك هل2-

 ؟ نفسها العمرية وبالمرحلة ترآوها الذين وأقرانهم الدراسة

 تبعًا العراقيين المراهقين لدى الخلقي الحكم في إحصائية داللة ذات فروق هناك هل3-

       الثانوية المدارس طلبة من البحث عينة وتألفت ؟ والسكن الدراسي المستوى لمتغيري

 ، متوسط الثالث ، متوسط الثاني ( الصفوف ومن فقط الذآور من ) واإلعدادية المتوسطة( 

 سنة) 16 (عمر في وهم ) نينوى ، البصرة ، بغداد ( محافظات ومن ) اإلعدادي عالراب



     المحتويات                                                                                                          
63  
 

 ترآوها الذين ومن الدراسة في المستمرين الطلبة من محافظة آل من طالبًا) 80 (وبواقع

) D . I . T ( القضايا تحديد اختبار الباحث وطبق طالبًا) 240 (البحث عينة مجموع فكانت

 وتحليل االرتباط معامل الباحث استخدم وقد . آولبرك نظرية ضوء في ريست طوره الذي

 . المتعددة للمقارنات توآي اختبار استخدم آما إحصائية آوسائل آاي ومربع التباين

 باختبار مقاسه العراقي للمراهق الخلقية األحكام إن هو إليها توصل التي النتائج وأسفرت

 آما والرابعة الثالثة المرحلتين في اعياالجتم العرف مستوى في تترآز القضايا تحديد

 للدراسة التارآين المرهقين بين إحصائية داللة ذات فرقًا هناك إن الدراسة أظهرت

 مرحلتي في العام والرابع المتوسط الثالث الدراسيين للمستويين فيها المستمرين وإقرانهم

 داللة ذات ًافروق تظهر فلم السكن متغير يخص فيما أما) . p (ومؤشر والرابعة الثالثة النمو

 الباحث أوصى وقد . الثالثة المحافظات من المتغير لهذا والتارآين المستمرين الطلبة لدى

 تطور في ايجابي اثر له مما الدراسة مقاعد في الطلبة استمرار ضرورة منها توصيات عدة

 الحجرة داخل عهاوتوسي الخلقية بالمناقشات االهتمام ضرورة أآد آما الخلقية الطلبة قيم

 ونتائجه البحث طبيعة ضمن مقترحات عدة قدم آما ومدرسيهم الطلبة بين الدراسية

  ) . 1990 ، العكيدي.(

 باالتجاه وعالقته العراقي للمراهق الخلقي  النمو1995 العبيدي دراسة -

 -: والعمر الذات ومراقبة الديني
 باختبار مقاسًا العراقي المراهق لدى الخلقي النمو مستوى على التعرف الدراسة هدفت

 ، العمر ، الذات مراقبة ، الديني االتجاه بمتغيرات ذلك وعالقة) D . I .T ( القضايا تحديد

) 300 (بلغت سنة) 18، 17، 16، 14 (االعمار من مراهقين البحث عينة وشملت . الجنس

 تم لقد 1995-1994 الدراسية للسنة بغداد محافظة في النهارية المدارس في وطالبة طالب

) 44 (من الديني لالتجاه مقياس بناء تم آما الخلقي النمو لقياس القضايا تحديد اختبار تطبيق

 االحكام إن الدراسة نتائج اسفرت آما . وثباتهما المقياسين صدق الباحث استخرج وقد فقرة

  االجتماعي العرف مستوى في سائدة العراقي للمراهق الخلقية

 في آانت المراهقين استجابات اآثر إن غير آولبرك نظام في ) والرابعة الثةالث المرحلة( 

 والمرحله%) .27 (الثالثة المرحلة تليها%) 63 (نسبتهم آانت حيث الرابعة المرحلة
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 في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج اظهرت آما (10%) الخامسة

 بين ارتباطية عالقة وجدت حين في ، لعمروا الجنس متغيري يخص فيما الخلقي النمو

 الجنس ، العمر ، الذات مراقبة ، الديني االتجاه ، االربعة البحث ومتغيرات الخلقي النمو

 ) .1995 ، العبيدي.(

  .الموصل جامعة / التربية آلية لطلبة الخلقي النمو 1997 فتوحي دراسة -
 جامعة في التربية آلية لطلبة الخلقي النمو مستوى على التعرف إلى الدراسة هدفت

 الجنس لمتغيري ًاتبع الخلقي النمو في الفروق داللة على التعرف إلى هدفت آما الموصل

  .الدراسي والتخصص

 والعلمية اإلنسانية لألقسام والرابعة األولى للسنتين التربية آلية طلبة البحث عينة شملت 

 البحث شمل اإلنسانية األقسام فمن . ًاعشوائي اختيروا وطالبة طالبًا) 180 (بلغت حيث

 األقسام ومن العربية اللغة ، الجغرافية ، التاريخ ، االنكليزية اللغة ، النفس علم أقسام

) 10 (وبواقع الحياة علوم ، الرياضيات ، الفيزياءو ، الكيمياء أقسام البحث شمل العلمية

 القضايا تحديد اختبار لباحثا طبق وقد . صف آل في الجنسين آال ومن قسم آل من طالب

 من مجموعة على عرضة طريق عن صدقة استخرج وقد الخلقي النمو مستوى لقياس

 فبلغ بيرسون ارتباط معامل مستخدمًا األختبار أعادة بطريقة ثباته استخرج آما الخبراء

 المئوية والنسب آاي مربع الباحث استخدم آما%) p) (71 (مؤشر على الثبات معامل

 - :ماياتي النتائج خالصة وآانت النتائج لمعالجة إحصائية وسائل

 الخلقي النمو من الرابعة المرحلة في يقعون%) 46 (بنسبة وهم الطلبة اغلب إن .1
 عدم البحث اظهر آما آولبرك لنظام االجتماعي العرف مستوى يمثل الذي
 الجنس لمتغير تبعًا الطلبة بين الخلقي النمو مراحل في دالة فروق وجود

  .الدراسي والمستوى
 احتلت قد األولى السنة طلبة إن ظهر فقد الدراسية المرحلة متغير يخص فيما أما .2

 يمثل الذي) P (مؤشر الرابعة السنة طلبة غالبية احتلت بينما الثالثة المرحلة
 عدة الباحث قدم وقد والسادسة) ب (والخامسة) أ (الخامسة النمو مراحل

  .الحقة لدراسات مقترحات قدم آما ثالبح نتائج ضوء في توصيات
 ) 1997  فتوحي،(
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 في المعلمين إعداد معهد طلبة لدى الخلقي الحكم )1999( البيرقدار دراسة -

  .نينوى محافظة
 - :االتية األسئلة على اإلجابة البحث هدف

 نينوى؟ محافظة في والمعلمات المعلمين إعداد معهد طلبة لدى الخلقي الحكم مستوى ما1-

 المعلمين إعداد معهد طلبة لدى الخلقي الحكم في معنوية داللة ذات فروق هناك هل2- 

 ؟ الجنس متغير وفق

 وفق المعلمين إعداد طلبة لدى الخلقي الحكم في معنوية داللة ذات فروق هناك هل 3 -

 ؟ الدراسي المستوى متغير

 ، اليرموك ( نينوى حافظةم في الثالث المعاهد طلبة من عشوائيًا البحث عينة اختيرت وقد

 المرحلتين من الجنسين آال ومن 1999-1998 الدراسية للسنة ) نينوى ، الموصل

 او الراسبين غير من وطالبة طالبًا) 231 (الكلية العينة فبلغت والخامسة األولى الدراسيتين

 وفق ريست طوره والذي) D .I .T (القضايا تحديد اختبار اختيار تم آما . المؤجلين

 منه القصيرة الصورة طبقت وقد . للبحث آـأداة ، الخلقي الحكم في آولبرك نظرية

 آل تمثل إذ ) الجريدة ، الهارب السجين ، والدواء هانز ( هي قصص ثالث والمتضمنة

 طبيعة مع تتفق التي اإلحصائية الوسائل الباحثة واستخدمت . معينًا خلقيًا موقفًا قصة

 األختبار ، بيرسون ارتباط معامل ، آاي مربع ، المئوية النسب وهي وأهدافه البحث

 - :اآلتية النتائج إلى الباحثة توصلت وقد  التائي

 المرحلة ضمن يقعون الجنسين آال ومن الثالثة المعاهد من الطلبة غالبية إن1-

 إن أي ، الثالثة المرحلة ضمن%) 31.97 (نسبة وان%) 54.82 (بنسبة وهم الرابعة

 (    االجتماعي والعرف والقانون بالنظام التمسك مستوى في هم%) 86.79 (نسبة

 ) .آولبرك لنظام الثاني المستوى

 الثالثة المرحلتين في الجنس متغير في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 2-

 المرحلة على يشتمل الذي) P (مؤشر وفي . الخلقي النمو مراحل من والرابعة

 في آولبرك نظرية مراحل من مرحلة أعلى وهي لسادسةا والمرحلة) أ،ب (الخامسة
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 إحصائية داللة ذات وجود تبين ) . االجتماعي العرف مابعد ( وتسمى الخلقي الحكم

  .الطالبات لصالح

 والرابعة الثالثة المرحلتين في الدراسي المستوى متغير في داللة ذات فروق وجود عدم

 عدة الباحثة قدمت وقد الخامس الصف بةطل لصالح) P (مؤشر في دال فرق وجد بينما

 الحقة الدراسات من عدد اقترحت آما بها االهتمام ضرورة اآدة ومقترحات توصيات

 ) 1999 ، تنهيد ، البيرقدار .(المجال هذا ضمن

 .المراهقين لدى الخلقي بالنمو وعالقته تطورالهويه 2004السلطان دراسة -
 هناك وهل ، المراهقين الطلبة لدى الخلقي النمو مستوى على التعرف الدراسة هدفت

 لمتغير داللة ذات وفروق ) إناث ، ذآور (الجنس لمتغير تبعا إحصائية داللة ذات فروق

 عند الخلقية واألحكام الهوية تطور بين إحصائية دالة عالقة هناك وهل ) 16 ، 14 (العمر

 تطبيق تم آما وطالبة طالبا) 635 (بلغت عينة الباحثة اختارت ذلك وألجل المراهقين الطلبة

 أما فقرة) 53 (من والمكونة) 1995 محمد (أعده الذي الهوية تحقيق مقياس أداة اختبار

 وفق رست طوره الذي) .D.I.T (القضايا تحديد اختبار ، الخلقي النمو لمقياس الثانية األداة

 وقد ماعيةاجت مواقف ثالث يشمل الذي القصيرة الصورة يسمى والذي آولبرك نظرية

 النسب عن فضال آاي ومربع التائي واألختبار بيرسون ارتباط معامل الباحثة استخدمت

 تطور مستوى إن النتائج وأسفرت ، وتحليلها البيانات لمعالجة إحصائية آوسائل المئوية

  . الفرضي الوسط من أعلى هو المراهقين لدى الهوية

 وجود وعدم . الذآور الطلبة ولصالح سالجن لمتغير تبعا إحصائيا دالة فروق جود مع

 العرف مستوى ضمن يقعون العينة أفراد غالبية وان العمر، لمتغير تبع إحصائيا دالة فروق

 وجود تبين حين في. الخلقي النمو مراحل من والرابعة الثالثة المرحلة يمثل الذي االجتماعي

 سنة،) 16 (بعمر المراهقين لطلبةا لدى الخلقي والنمو الهوية تطور بين إحصائيا دالة عالقة

 .بها االلتزام واألمهات اآلباء حث والمقترحات التوصيات من جملة الباحثة وقدمت

 :الخلقي النمو موضوع تناولت التي السابقة الدراسات ومناقشة تعقيب

استعرض الباحث عدد من الدراسات االجنبية والعربية التي تناولت موضوع الحكم الخلقي 

 ي طريقة الدراسة من حيث المتغيرات المستقلة والمعتمدة والبض اخذ دورواختلف ف
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او عالقة بعض المتغيرات باالحكام الخلقية والبعض االخر من الدراسات اتخذت برامج 

تربوية وارشادية واثرهما في تطور الحكم الخلقي ، مما قاد هذا التنوع الى االختالف في 

ديد حجم العينات والوصول الى النتائج ، فضًال عن االهداف واختيار مجتمع البحث وتح

اختالف ادوات القياس المستخدمة في هذه الدراسات وان اآثرها اتخذ نظرية آولبرك اطارًا 

مرجعيًا لها ومقياس الحكم الخلقي لكولبرك ، والبعض االخر اعتمد اختبار تحديد القضايا  

مراجعة هذه البحوث والدراسات من قبل الذي اعده ريست آأداة قياس لدراسته ومما سبق ل

الباحث افادته في اختيار حجم العينة واداة القياس التي اعتمدها ، فضًال عن فائدته في بناء 

 . البرنامج االرشادي في الدراسة الحالية 
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 الفصل الثالث

 اجراءات البحث
 

 جمتمع البحث: اوال •
 عينة البحث: ثانيا •
 التصميم التجرييب: لثا ثا •
 اداة البحث : رابعا  •
 الربنامج االرشادي: خامسا •
 الوسائل االحصائية: سادسا •

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اجراءات البحث

 توضيحا لالجراءات التي قام بها الباحث في اختيار التصميم فصليتضمن هذا ال

حب العينة مع البحث ، وخطوات ستالتجريبي المناسب لتحقيق اهداف البحث وتحديد مج

وشرحا لبناء مقياس االحكام الخلقية والبرنامج االرشادي فضال عن الوسائل االحصائية 

 .المستخدمة في معالجة البيانات  
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 :وآما يأتي 

 :مجتمع البحث: اوًال 

 الصف الخامس  االعدادي من المدارس الصباحية في قضاء ةمثل مجتمع البحث طلب

 .يوضح ذلك ) 1(البا ، والجدول ط) 1041(الشرقاط والبالغ  عددهم 

 )1(الجدول 

 حسب المدارس االعداديةبافراد مجتمع البحث  موزعين 

 عدد الطالب اسم المدرسةت عدد الطالب اسم المدرسة ت
 54 اشور13 54 النهرين 1
 53معاوية بن ابي سفيان14 56 ابن آثير 2
 42 تلول الباج15 45 االمام علي 3
 52 الخضرانية16 45 القعقاع 4
 56 الواسطي17 43 غطفان 5
 40 الفجر الجديد18 66 الخصم 6
 43 الخانوآة19 44 عثمان بن عفان 7
 40 عمان20 45 طارق بن زياد 8
 48 حضرموت21 45 المرؤة 9

    44 احمد بن حنبل10
    46 النعمان بن المنذر11
    80 الشرقاط12
 1041    المجموع 

 

 

 

 :ة البحثنيع: يًا نثا

 :عينة تطبيق المقياس  . أ

في ضوء اهداف الدراسة تم اختبار عينة تطبيق المقياس الحكم الخلقي  بشكل عشوائي 

طالبا ، وقد ارتأى الباحث ان يكون افراد عينة البحث جميعهم من ) 150(وآانت مؤلفة من 
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ة اختيار العينة   وقد مرت عملي2010-2009 الدراسي *الصف الخامس االعدادي  للعام

 : بالخطوات االتية 

 آما تم اعداد قائمة باسماء المدارس ** تحديد العدد الكلي الفراد  ومجتمع البحث  -

 .ذآر ال آنف) 1(االعدادية الجدول 

 ) .1(قام الباحث باختيار عينة  المدارس بشكل عشوائي من القائمة الجدول  -

التي اختارها الباحث ، وذلك باختيار  بشكل عشوائي من المدارس ةاختيرت عينة الطلب -

  الذين تسلسالتهم زوجية  من قوائم االسماء  في المدارس التي تحتوي اعداد ةالطلب

 الصف الخامس ة الخامس االعدادي ، اما المدارس التي يكون عدد  طلبة من طلبىآبر

لجدول  الحضور جميعهم ، واةاالعدادي غير آبير فقد تم تطبيق المقياس  على الطلب

 واسماء المدارس التي اختيرت عشوائيا لغرض تطبيق ةيوضح اعداد الطلب) 2(

 .المقياس 

 )2(الجدول 

 عينة مقياس الحكم الخلقي وتطبيقه

 عدد الطالب اسم المدرسة ت

 22 ابن آثير 1

 40 االمام علي 2

 22 اشور 3

 22 الشرقاط 4

 22 الواسطي 5

 2 الخضرانية 6

 150 المجموع         

 :عينة تطبيق االسلوب االرشادي للتصميم التجريبي  . ب

طالبا ) 30(فيما يقتضيه هدف البحث ، اختيرت عينة البحث االساس وآانت مؤلفة من     

 :تمثل طالب الصف الخامس االعدادي  وذلك من خالل االجراءات االتية 
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 يق التجربة ، قاملغرض التاآد من وجود الظروف المالئمة التي تسهل اجراءات تطب1-  

االمام علي ( وقد اختار الباحث اعدادية . الباحث بزيارة عدد من المدارس االعدادية 

بطريقة قصدية  لغرض تطبيق البرنامج االرشادي ، وذلك لالسباب ) آرم اهللا وجهه

 :االتية 

 .موافقة المدرسة  واستعدادها لتسهيل المهمة البحثية  - أ

 .  يتالئم وحجم العينة ةوجود العدد المناسب من الطلب - ب

 .  توفر الظروف المناسبة لتطبيق االسلوب االرشادي من ناحية المكان والزمان -جـ

 الصف الخامس االعدادي  في ة طبق مقياس الحكم الخلقي على جميع طلب- د

 المدرسة المذآورة 

 على  ذوي المستوى الواطيءفي درجات  مقياس االحكام الخلقيةةحدد الباحث  الطلب2 -

  .ًاطالب) 30(درجاتهم المنخفضة للمقياس وآان عددهم 

اعتمـــاد اسلوب المزاوجة العشوائية في توزيـــــع افــراد العينـــــة الى مجموعتيبن 3- 

 .طالبا  في آل مجموعة) 15(بواقع ) التجريبية والضابطة ( 

 

 

 

 

 

 
  2/6/2009في ) 1482(سماء المدارس واعداد الطالب ، بالكتاب المرقم دونت المعلومات من قبل مديرية التربية  في الشرقاط با** 

  الصادر من مديرية التربية في الشرقاط   

 

 :التصميم التجريبي : ثالثًا 

تصميم البحث هو الخارطة التي ترشد الباحث في عملية  الوصول الى اهداف  

: موعتين قابلتين للمقارنة لف التصميم التجريبي من مجأويت ) 139: 2004دافيد ، (البحث
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 Controlوالمجموعة الضابطة  ) (  Experimental Groupالمجموعة التجريبية (

Group ( وهاتان المجموعتان المتكافئتان باستثناء اخضاع المجموعة  التجريبية للتغيير

ويتم توزيع االفراد على آل من . المستقل ، وعدم اخضاع المجموعة  الضابطة له 

 :ولتصميم البحث غرضان اساسيان ،  عشوائياتين التجريبية والضابطة المجموع

يساعدنا في تحديد المسار المنطقي الذي تتعبه جميع تصاميم البحث  اوال ، والوصول  . أ

الى استدالالت  سببية ومالحظات ما اذا آان المتغير المستقل يسبب او اليسبب  

وبما ان هدف البحث هو ) . 111-109 ، 2004ناشمياز ، (تغيرات في المتغير التابع 

معرفة اثر برنامج ارشادي باسلوب العالج الواقعي  في رفع مستوى االحكام الخلقية 

 المرحلة االعدادية ففي هذا التصميم  ضبطت العوامل المؤثرة في التجربة ةلدى طلب

من التي يمكن السيطرة عليها قدر المستطاع باستثناء المتغير المستقل وهو يتكون 

مستوى لرفع اسلوب ارشادي واقعي يتحكم به الباحث لتحديد وقياس اثر هذا المتغير 

 .يوضح ذلك ) 1( والشكل .الحكم الخلقي لدى افراد العينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المقارنة



     المحتويات                                                                                                          
73  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) 1(الشكل 

 التصميم التجريبي 

 

 

 

 

 

 

 -:تكافؤ افراد المجموعتين  التجريبية والضابطة 

 تكافؤ المجموعتين الضابطة ولتجريبية 

/ م 
التجر

/ م 
الضا

 االختبار القبلي 

العال
ج

بال 
ارشا

 االختبار البعدي
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يمكن ضبط المتغيرات العرضية الداخلية  التي تهدد صدق النتائج لــــو ترآــت من دون 

ضبط وذلك عن طريق التكافؤ  االحصائي في المتغيرات  ذات العالقة بالمتغيــــــر التابـــع 

 :ومن اهم هذه المتغيرات  ) الحكم الخلقي ( 

 العمر الزمني للطالب 1-

 .عدد افراد االسرة 2-

 .لمستوى التعليمي لالبوين ا3- 

 .مهنة االبوين 4- 

 .درجات مقياس  الحكم الخلقي  5- 

 -:العمر الزمني للطالب 1-

بعد تحويل ) مربع آاي(اختبار استخدم في مكافئة العمر الزمني بين المجموعتين 

)  204-192( الى االشهر وقد قربت اعمار مجموعات البحث من ةاعمار الطلب

نتائج مربع آاي اذ تشير البيانات  الى الفروق ليست لها ) 3(جدول شهرا ، ويظهر ال

وهي اقل من )0.1(داللة احصائية بين المجموعتين في العمر الزمني اذ بلغت القيمة 

) 1( ودرجة حرية 0.05)(عند مستوى داللة) 43,8(القيمة الجدولية  والتي تساوي 

عتين وهذه مؤشر تكافؤ  دالة احصائيا بين المجمو مما يدل ان الفروق غير

 يوضح ذلك)  3(المجموعتين في هذا المتغير  والجدول 

 

 )3(الجدول 

 قيم مربع آاي بداللة الفرق بين المجموعتين في تكرار فئات العمر الزمني 
 الفئات قيمة مربع آاي

 

المجموعات

الطلبة الذين 

اعمارهم 

  شهر192

الطلبة الذين 

اعمارهم 

  شهرا204

المجموع
جدوليةمحسوبة

ى مستو

 الداللة

درجة 

الحرية

داللة 

 الفروق

 15 9 6 التجريبية

 15 8 7 الضابطة

 30 17 13 المجموع

غير دالة 1 0.05 43,8 0,1

 

 :عدد افراد االسرة 2-
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أفراد ، ولمعرفة داللة الفرق بين المجموعتين في هذا ) 15-7(يقرب عدد افراد االسرة من 

والفئة الثانية  تضم من ) 9-7( تم تصنيف عدد االفراد الى فئات ، فالفئة االولى تضم من المتغير

 تبين ان القيمة )مربع آاي(اختبار وباستخدام ) ... 15-13(وتضم الفئة الثالثة  من ) 10-12(

عند مستوى داللة ) 5,99(وهي اقل من القيمة الجدولية  والتي تساوي )  1,36(المحسوبة تساوي 

مما يدل على الفروق غير دالة احصائيا بين المجموعتين وهذا مؤشر ) 2(ودرجة حرية ) 0,05(

 .يوضح ذلك) 4(على تكافؤ المجموعتين في هذا المتغير والجدول 

 

 )4(الجدول 

 قيم مربع آاي بداللة الفرق بين المجموعتين في تكرار عدد افراد االسرة 
 الفئات قيمة مربع آاي

 

المجموعات

9-7 

لمجموعا 15-13 12-10
جدوليةمحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة 

الحرية

داللة 

 الفروق

 15 6 6 3 التجريبية

 15 5 8 2 الضابطة

 30 11 14 5 المجموع

غير دالة 2 0,05 5,99 1,36

  

 

 المستوى التعليمي لالبوين 3-

 المستوى التعليمي لالب  . أ

ابتدائية ، متوسطة و ( ي المجموعتين الى ثالث مستويات وهي يوزع اباء افراد العينة ف

 في تحليل هذه البيانات مربع آاي الختبار داللة خدموقد است)  شهادة بعد األعدادية اعدادية ،

 بانه التوجد فروق ذات داللة احصائية بين )مربع آاي(الفروق ، وقد اظهرت نتائج تحليل 

وهي اقل من القيمة الجدولية ) 0,3(آاي  المحسوبة المجموعتين ، اذ بلغت قيمة مربع 

وبذلك تعد المجموعتين ) 2(وبدرجة حرية ) 0,05(عند مستوى داللة ) 5,99(والبالغة 

 .يوضح ذلك ) 5(متكافئة في مستوى التعليمي لالب  والجدول 

 

 )5(الجدول 
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 يمي لالب  قيم مربع آاي بداللة الفرق بين المجموعتين لتكرار فئات المستوى التعل
 المستويات قيمة مربع آاي

 

المجموعات

متوسطة ابتدائية

 اعدادية

شهادة 

بعد 

األعداديه

المجموع 

جدوليةمحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة 

الحرية 

داللة 

 الفروق

 15 5 8 2 التجريبية

 15 4 8 3 الضابطة

 30 9 16 5 المجموع

غير دالة  2  0,05 5,99 0,3

 

   : المستوى التعليمي لالم . ب

   توزعت امهات افراد العينة في المجموعتين بين ثالث مستويات تعليمية وهــــــــي

توزيع االمهات ) 6(ويظهر الجدول ) ابتدائية ، متوسطة و اعدادية ، شهادة بعد األعدادية ( 

ات الختبار داللة  في تحليل هذه البيان)مربع آاي(بين المستويات الثالثة وقد استخدم 

) مربع آاي(الفروق بين المجموعتين في مستوى تعليم االمهات ، وقد اظهرت نتائج تحليل 

بانه التوجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى تعليم االمهات ، اذ بلغت قيمة مربع آاي  

) 0,05(عند مستوى داللة ) 5,99(وهي اقل من القيمة الجدولية والبالغة ) 0,24(المحسوبة 

وبذلك تعد المجموعتين متكافئة في متغير المستوى التعليمي لالم  ) 2(وبدرجة حرية 

 .يوضح ذلك ) 6(والجدول 

 

 )6(الجدول 

 قيم مربع آاي بداللة الفرق بين المجموعتين لتكرار فئات المستوى التعليمي لالم  
 المستويات قيمة مربع آاي

 

المجموعات

متوسطة ابتدائية

 اعدادية

شهادة 

بعد 

داديةاألع

المجموع 

جدوليةمحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة 

الحرية 

داللة 

 الفروق

 15 1 2 12 التجريبية

 15 1 3 11 الضابطة

 30 2 5 23 المجموع

غير دالة  2  0,05 5,99 0,24

 

 :مهنة االبوين 4-



     المحتويات                                                                                                          
77  
 

 مهنة االب  . أ

 بين خمس مهن والختبار داللة الفروق بين توزيع اباء افراد العينة في المجموعتين

عدم وجود فروق )مربع آاي ( المجموعتين في مهنة اباء العينة ، وقد اظهرت نتائج تحليل 

وهي اقل ) 1,28(ذات داللة احصائية بين المجموعتين اذ بلغت قيمة مربع آاي المحسوبة 

وبذلك تعد ) 4( حرية وبدرجة) 0,05(عند مستوى ) 9,49(من القيمة الجدولية البالغة 

 .يوضح ذلك ) 7(المجموعتين متكافئة في متغير  مهنة االباء ، والجدول 

 

 )7(الجدول 

 قيمة مربع آاي بداللة الفرق بين المجموعتين لتكرار فئات مهنة االب
      المهنة قيمة مربع آاي

 

المجموعات

عد
تقا
م

 

مي
كو
 ح
ف
وظ
م

 

علم
م

س 
در
م

 

رى
اخ

 
المجموع 

جدوليةمحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة 

الحرية 

داللة 

 الفروق

 15 4 3 5 2 1 التجريبية

 15 4 2 4 3 2 الضابطة

 30 8 5 9 5 3 المجموع

غير  4  0,05 9,49 1,28

 دالة 

 

 

 مهنة االم . ب

توزعت امهات افراد العينة في المجموعتين بين مهنتين ،وقد استخدم في تحليل 

اي الختبار داللة الفروق بين المجموعتين في مهنة االم ، وقد اظهرت البيانات مربع آ

نتائج التحليل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين اذ بلغت قيمة مربع 

عند مستوى ) 3,84(وهي اقل من القيمة الجدولية البالغة ) صفر(آاي المحسوبة 

ن متكافئة في متغير  مهنة االم ، وبذلك تعد المجموعتي) 1(وبدرجة حرية ) 0,05(

 .يوضح ذلك ) 8(والجدول 
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 )8(الجدول 

  قيمة مربع آاي بداللة الفرق بين المجموعتين لتكرار فئات مهنة االم
      المهنة قيمة مربع آاي

 

المجموعات

 معلمة ربة بيت

 مدرسة

المجموع 

يةجدولمحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة 

الحرية 

داللة 

 الفروق

 15 1 14 التجريبية

 15 1 14 الضابطة

 30 2 28 المجموع

غير  1  0,05 3,84 صفر

 دالة 

 

 :ه م الخلقياحكدرجات مقياس اال5-

للتعرف على تكافؤ المجموعتين في مقياس االحكام الخلقية  تم استخراج االوساط 

  في تحليل T-Test عمل استالحسابية واالنحرافات المعيارية في األختبار القبلي وقد

البيانات لمعرفة فروقات الداللة االحصائية  وظهرت االوساط الحسابية على التوالي 

واذ تشير البيانات ان القيمة التائية ) 4) (3,93(وانحراف  معياري ) 12,6) (9,93(

عند مستوى ) 1,96(وهي اقل من القيمة الجدولية البالغة ) 1,47(المحسوبة تساوي 

مما يدل ان الفرق غير دال احصائيا بين المجموعتين في متغير درجات ) 0,05(لة دال

) 9(مقياس االحكام الخلقية مما يشير الى تكافؤ المجموعتين في هذا المتغير والجدول 

 .يوضح ذلك 

 

 )9(الجدول 

 القيمة التائية لداللة الفرق بين المجموعتين التجربية والضابطه لدرجات مقياس االحكام

 الخلقية في االختبار القبلي  

الوسط  المجموعات القيمة التائية

 الحسابي

االنحراف 

 الجدولية المحسوبة المعياري

مستوى الداللة

 3,93 9,93 التجريبية

 4 12,6 الضابطة

1,47 1,96 0,05 
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 :)اختبار تحديد القضايا(اداة البحث -رابعا

 ))DI-T(اختبار تحديد القضايا ( المقياس  الموضوعي للحكم الخلقي 

لغرض قياس مستوى االحكام الخلقية لدى طالب المرحلة االعدادية في قضاء 

واختبار تحديد ) 1958) (آولبرك(على عدد األختبارات مثل اختبار  الشرقاط ،اطلع الباحث

 -:المقياس للمبررات االتيةواعتمد الباحث هذا ) 1969(القضايا الذي طوره جيمس ريست 

، ) ، الجزائر1989ابو حمام ،(تم تطبيقه في عدة بيئات عربية من قبل باحثين مثل  -1

 .) 2004السلطان ، (  )،االردن1995،اردويد(

 يتمتع بدرجة من الصدق والثبات مقارنة باختبارات قياس النمو الخلقي االخرى   -2

 )136 : 1995العبيدي نوري ، ( 

 مع قابلة للمقارنة  في التطبيقات المختلفة ان اختبار تحديد القضايا يعطي بيانات -3

 اختالف المطبقين ومدة التطبيق 

من نسبة االختالف في التعبيرات اللفظية بين ) D.I.T( يقلل اختبار تحديد القضايا  -4

 .المستجيبين 

 ).38: 2001 سعيد(اقل استهالآا للجهد والوقت  -5

 

 :مكونات اختبار تحديد القضايا  -

القضايا من ست قصص افتراضية ، تضع آل منها المختبر يتكون اختبار  تحديد 

امام ازمة او قضية  تستثير حكما او اختبارا اخالقيا ثالث منها مستمدة من اطروحة  

) هانيز والدواء ، السجين الهارب ، معضلة الطبيب ( آولبرج ، وهي قصة 

)Kohlberg , 1958 ( وهي ،) ختيرت هذه وقد ا) الطلبة ، السيد ويستر ، الجريدة

لكونها قصيرة ، واظهرت تلقائية استجابة ) رست ( المعضالت على وفق مايشير 

 ) .135 :1985الشيخ ،.( االفراد لها 

ويتكون األختبار من صورتين ، االولى وهي الصورة الكاملة التي تتالف من ست 

ين هانيز والدواء ، السج( قصص ، اما الصورة الثانية فتتكون من ثالث قصص وهي 

وبما ان آلتا الصورتين تؤدي الغرض المطلوب ، مع وجود ) . الهارب ، الجريدة 
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وقد اعتمد )  65:1990العكيدي سمير ،(بين الصورتين ) 0,93(ارتباطا عاليا يبلغ 

الباحث الصورة الثانية اختصارا للوقت والجهد  فضال عن آونها  اجريت في البيئة 

العبيدي (و دراسة ) 1997فتوحي ،(ودراسة ) 1990(العراقية  مثل دراسة العكيدي 

الذين استخدموا اختبار ) 2004السلطان ،(و دراسة ) 1999البيرقدار ،(و ) 1995،

 ) 2007ادهم ،( و ) 2002اليعقوبي ،(تحديد القضايا بصورته القصيرة  في دراساتهم و

ق او قد بمرور الفرد بمأز) لجيمس رست(تتضمن آل قصة في اختبار تحديد القضايا 

يكون في حالة تعارض قيمتين ، فمثل قصة هانيز والدواء هنا تعرض الفرد  لمعضلة 

ناجمة عن صعوبة االختيار بين الحفاظ على حياة  االنسان والحفاظ على حقوق 

السلطان ابتسام ) (Marten &others ,1977 :p.461( االخرين  وممتلكاتهم 

 :ث اختيارات وفي نهاية آل قصة هناك ثال) . 88: 2004,

يطلب من المستجيب ان يؤشر على  احد هذه االختيارات آما لو آان هو : اوال

الشخصية الرئيسة فيها لتقرير ماينبغي عليه عمله ، أي يؤشر على  واحد من هذه  

 :االختيارات الثالثة ، وتكون هذه االختيارات آاالتي 

 )يجب ان يفعل.(ما ينبغي ان  تقوم به الشخصية  المتعرضة للموقف  - أ

 )ال استطيع. (يكون بوضع الحياد في الرأي  - ب

 )يجب ان اليفعل . ( فيعارض عمل لشخصية القصة -جـ

وبعد ان يؤشر المستجيب على احد هذه البدائل االنفة الذآر ينتقل  الى تقدير اهمية : ثانيا

عظيم االهمية  ، آثير (فقرة على مقياس ، ليكرت المكون من خمسة اوزان ) 12(

ترسم بمخطط على يمين او يسار ) االهمية، بعض االهمية، قليل االهمية، غير مهم 

حسب بالفقرات ، بعدها يرتب اهم اربع قضايا في اسفل الجدول على نحو متسلسل  

الشيخ ) ( االآثر اهمية بالدرجة االولى والثانية والثالثة والرابعة  ( اهميتها النسبيه لديه 

السلطان ) (1990العكيدي ،) (1995العبيدي ،) ( 1997فتوحي ،) ( 1985، 

،2004.( 
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 ) D.I.T( مؤشرات تحديد القضايا  -

يتضمن هذا األختبار مجموعة مؤشرات لتحديد درجات المستجيبين ومستويات النمو 

 :الخلقي لهم وهي آما ياتي 

ويمثل مستوى  اخالقية المباديء ويتكون من حاصل ضرب  جميع ) p(مؤشر   -1

وفي مراحل النمو الخلقي في نظرية آولبرج  ) 6،+ب5،+أ5( مراحل فقرات ال

 ).مستوى مابعد العرف االجتماعي (

المرحلتان الثالثة (يمثل جانبا انتقاليا  بين مستوى العرف االجتماعي ) A(درجة  -2

 .)المرحلتان الخامسة والسادسة (و ما بعد العرف االجتماعي ) والرابعة 

 

 المستجيب العبارات عديمة المعنى والمستجيب الذي ويمثل اختيار)  M(درجة  -3

درجات فما فوق تلغى استمارته  في االختيار )  4(يحصل على 

)Rest,1980:p:252) (، 90 ، 2002السلطان ابتسام. ( 

 ، وهو يؤشر درجة الحكم 1977سنة ) Davison(اقترحه دافسن ) : D(المؤشر  -4

م الخلقي للمستجيب ، وهو درجة الحكم أي الدرجة الكلية للحك(الخلقي  للمستجيب 

عند آولبرك وهناك برنامج آمبيوتر خاص الستخراج هذا ) MMS(الخلقي 

غير ) 136: 1995العبيدي نوري ، ) Davison , 1977) (Rest, 1980)(المؤشر

( و ) P(متوفر لكل الباحثين ، وقد اختصر البحث الحالي على درجات المؤشرات 

A ( و)M  (سباب االتية فقط وذلك لال: 

يحتاج الى ارسال نتائج استجابات العينة الى ) D( استخراج درجات المؤشر  -1

العبيدي (مرآز البحوث الخلقية  في جامعة مينسوتا لحساب درجات هذا المؤشر

 ).90 : 2002السلطان ، ابتسام ، ) (137 : 1995نوري ، 

 تحديد القضايا لم الى ان اغلب الدراسات التي استخدمت اختبار) رست ( اشار  -2

 ).Rest ,1978 : P.264) (:70 ،1990العكيدي ،سمير ، ) ( D(تستخدم مؤشر 

فضال ان اغلب الدراسات التي استخدمت اختبار تحديد القضايا اقتصرت على  -3

) 1990العكيدي ،) (1985الشيخ ،) (1990ابو حمام ،(فقط ) P(استخدام المؤشر 
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البيرقدار ) (1977مقصود ،) (1991آامل ) (1994فتوحي ،) (1985عيسى ،(

 ).2004السلطان ،) (1995العبيدي ،) (1999،

 -:صدق المقياس -

 يعني قدرة اداة القياس على قياس السمة  او الصفة التي وضعت من اجل -:الصدق 

بانه الدقة التي تقيس فيها األختبار  الغرض ) Ebelايبل (قياسها ، حيث يعرفه العالم 

ار من اجله ، وان الوسيلة  المفضلة للتاآد من صدق االداة  هو الذي وضع هذا األختب

ان تعرض اداة على مجموعة من المختصين آاجراء لتقدير مدى صالحيتها لقياس التي 

 ) 40 : 1988الونداوي، ابراهيم ،) (173: 2004ناشمياز ديفيد (اعدت من اجله 

فالدراسات . ت لصدق البناء بصدق عال ، بمؤشرا) D.I.T(يتمتع اختبار تحديد القضايا 

بينه وبين ) 0,68= ارتباط مقداره ) (Rest 1974( تشير الى ارتباط مرتفع فقد وجد 

 .اختبارات تقيس الحكم الخلقي آمقياس آولبرك للنمو الخلقي 

 

 ) D.I.T( ثبات اختبار تحديد القضايا  -

نفس النتائج عند اعادة يعني الثبات ان األختبار  او القياس يعطي نتائج متقاربة جدا او 

  زمنية محددة مدةتطبيقه على نفس االفراد وفــــي ظل نفس الظــــروف وبعـــد 

 ) .30 : 1988الزوبعي ، ( 

مراهقا ، ) 36(على عينة من ) 0.59(معامل ثبات قدره ) 1990،العكيدي ( واوجد    

على عينة  ) 0,63(الثبات بطريقة اعادة األختبار بلغ ) 1994فتوحي ، (وآذلك اوجد 

في دراسته التي اجريت على طلبة ) 1997فتوحي ،(آما اشار . مراهقا ) 30(مكونة من 

). 1997فتوحي ،(بطريقة اعادة األختبار ) 0.71(جامعة الموصل ان ثبات األختبار بلغ 

من ثبات األختبار  بطريقة اعادة األختبار الذي بلغ ) 1995العبيدي (وتحققت دراسة 

طالبا وطالبة  اختيروا عشوائيا من ثانويات الجهاد ) 60(ث طبق األختبار على حي) 0,62(

البيرقدار (وآذلك وجدت ) 137: 1995العبيدي نوري ، (، واالمال في مدينة بغداد 

) 0,72(في دراستها  ان ثبات األختبار بطريقة اعادة األختبار  الذي بلغ ) 1999،

األختبار مرتين على عينة تكون من ) 2004 ،السلطان(وقد طبقت ) 1999البيرقدار ،(
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 سنة بطريقة اعادة األختبار  ايضا ، فكانت معامالت  16-14طالبا وطالبة وبعمر  ) 60(

على التوالي  ، وآذلك تشير االدبيات الى ان درجة الثبات ) 0,70(و ) 0.72(الثبات 

السلطان ) (310 : 1989جابر،(لتصبح االداة مقبولة )  0,80-0,60(المقبولة تتراوح بين 

 ).93: 2004، ابتسام ،

وفي الدراسة الحالية استخدم الباحث آذلك طريقة اعادة األختبار اليجاد ثبات االداة ، 

ت في جميع الدراسات السابقة التي اعتمدت هذا لمعسبق ان است آون هذه الطريقة

 . األختباراداة لها

طالبا ) 40(بق على عينة تكونت من فاوجد الثبات بطريقة اعادة األختبار ، حيث ط

 وآانت *اختيروا عشوائيا من اربع ثانويات من طالب الخامس االعدادي من مدينة الشرقاط 

وتم ايجاد معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط . المدة بين التطبيق االول والثاني اسبوعين 

ل على ثبات جيد وهو مؤشر يد) 0,73(بيرسون ، وظهر ان معامل االرتباط يساوي 

لالختبار  قياسا مع المؤشرات  الواردة في الدراسات السابقة ومن خالل  اجراءات الصدق  

متها لمستوى عينة البحث وتحقيق النتائج ءوالثبات يطمئن الباحث بصالحية االداة  ومال

 .دقيقة )  50-45(المرجوة ، وآذلك تم التعرف على زمن االجابة يتراوح مابين 

 

 ) D.I.Tتصحيح اداة المقياس (تصحيح اختبار تحديد القضايا طريقة  -

تعتمد طريقة التصحيح على اعطاء  درجات للترتيب النهائي  للفقرات االربعة االآثر اهمية 

تعطى درجات الوزان تقدير اهمية تفضيل الفقرات وتحدد المرحلة الخلقية  للمستجيب ، وال

للفرد هي تلك المرحلة التي تكون نسبة االستجابات فيها اآثر من غيرها  ، بمعنى تجمع  

التي تشمل الثالث قصص فعلى سبيل المثال القصة ) 30(اآثر عدد ممكن من الدرجات 

، ) هل ينبغي لنا ان نلتزم بقوانين المجتمع(ولى وهي االولى ،اذا اختار الباحث الفقرة اال

درجات ) 4(، على انها االآثر اهمية بالدرجة االولى فيعطى )للمرحلة الرابعة (وهي ممثلة 

في المرحلة الرابعة  ، وبعد عمل جدول خاص لكل قصة على وفق المراحل والمؤشرات 

)P ( و)M ( و)A ( فتوضع ،)رابعة ، واذا اختارها على انها درجات تحت المرحلة ال) 4

، وتوضع ثالث درجات تحت المرحلة الرابعة ، ) 3(االآثر اهمية بالدرجة الثانية تعطى له 
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درجة ) 2( على انها االآثر اهمية  بالدرجة الثالثة فتعطى له المستجيب واذا اختارها

الآثر اهمية بالدرجة اما  اذا اختارها على انها ا. وتوضع له درجتان تحت المرحلة الرابعة 

وهكذا مع . الرابعة  فتعطى له درجة واحدة  وتوضع له درجة واحدة تحت المرحلة الرابعة 

ويلي ذلك جمع الدرجات  لكل . بقية الفقرات االربعة المختارة  من آل قصة في األختبار 

 يحل عمود يمثل مرحلة إذقصة من القصص الثالث وفق الجدول  الخاص المعد لذلك ، 

درجة ، ) 30(خلقية ، وان مجموع الدرجات الخام التي يحصل عليها المستجيب  تتكون من 

درجات ، وبعد جمع درجات آل مرحلة تحول الدرجات الخام الى ) 10( ان لكل قصة إذ

وعليه فان ) 0.03(نسبة مئوية ، وتقدم الدرجة وتقسم الدرجات الكلية  لكل مستجيب على 

 من غيرها ، أي تكون نسبة عماًالائدة هي تلك  التي تكون اآثر استمرحلة الفرد الخلقية الس

) 1995:138العبيدي،(االستجابات فيها اآثرمن غيرها وبذلك اختيارتحديد القضايا للتطبيق 

 الدرجة ووضع ستمارةاأل تصحيح يوضح األتي والمثال)  60 :1999البيرقدار، تنهيد ، (

 ثالث على وتكون القضايا أختبار لتحديد وفقًا تحتها ضويين التي الخلقية المرحلة وتحديد لها

  :خطوات

 القصة تسلسل مع خلقية مرحلة ألي وتمثيلها ,الفقرة رقم مقارنة على تعتمد -:االولى الخطوة

  .النسبية االهمية في وترتيبها

 آما القضايا تحديد التصحيح استمارة نموذج في الدرجة بوضع نبدأ - :الثانية الخطوة

 وظهرت االولى باالهمية األولى القصة في) 2 (الفقرة أختيارالمستجيب . الشكل في ضحمو

 المرحلة تحت درجات) 4 (توضع لذا التصحيح مفتاح استمارة في) 3 (المرحلة تمثل أنها

 النسبية االهمية حيث من الثانيه بالدرجة وتمثل القصة نفس في) 6( الفقرة أختيار وتم الثالثة

 تم ثم الرابعة المرحلة تحت درجات) 3 (توضع لذا الرابعة الخلقية المرحلة وهي

 االهمية حيت من) 3 (بالترتيب جاءت والذي القصة بنفس) 4 (الفقرة اختيارالمستجيب

 تم هاوبعد(M) المرحله تحت درجتان) 2 (فتوضع) M (الخلفية المرحلة تمثل وهي النسبة

 تمثيلها تأخذ ثم) الرابعة (النسبية االهميةب وجاءت األولى القصة في) 11(الفقرة اختيار

  .الثالثة الخلقية المرحلة تحت واحدة درجة)1 (نضع وهنا) 3 (الخلقية المرحلة
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 الخلفية المرحلة وهي لألهمية االولى بالمرحلة) 2 (الفقرة أختيرت الثانية القصة -

 رجةبالد جاءت) 5 (الفقرة ثم. المرحلة هذه تحت درجات) 4 (فتضع) الرابعة(

 هذه تحت درجات ثالث فتضع) 6 (الخلفية المرحلة تمثل وهي الثانية االهمية

 وضمن المستجيب ألختيار بالنسبة الثالثة األهمية احتلت) 8 (الفقرة. المرحلة

 تمثل التي) 9( الفقرة ومن) 4 (المرحلة تحت درجة) 2 (وتضع) 4 (المرحلة

 .تحتها درجة) 1 (فتضع) 3( الخلفية المرحلة

 الرابعة الخلفية المرحلة وضمن االولى لالهمية) 2(الفقرة اختيار تم - :الثالثة صةالق -

 , الثانية باألهمية) 8(والفقرة. الرابعه المرحلة هذه تحت درجات)4 (فتوضع

 الثالثه الخلقيه المرحلة هذه تحت درجات) 3 (فتضع الثالثة الخلقية المرحلة وضمن

 فتضع) 5A (الخلقية المرحلة وتمثل لثةالثا باألهمية) 10 (الفقرة وجاءت,

 5) الخلقيه المرحله تحت درجتان)2( A) النسبيه باألهميه جاءت) 11(والفقرة 

 تحت واحدة  درجة) 1 (فنضع الرابعه يةقالخل المرحلة تمثل وهي , الرابعه

 .الرابعه الخلقيه المرحله

 هي درجات أآثر تجمع التي الخلقية فالمرحلة الدرجات بجمع نقوم - :الثالثة الخطوة

 .ذلك يوضح) 3 (والشكل للمستجيب السائدة الخلقية المرحلة

 

 

 

 

 

 )3( الشكل
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 المستجيب استمارة

 الثالثة الثانية األولى القصة

 النسبية االهمية

 

 الفردالمستجيب

12 3 4 1 2 3 4 1 23 4 

 81011 2 9 8 5 2 11 4 26 الفقره رقم

 .ضاياالق تحديد ارباخت تصحيح استمارة نموذج

 )3( الشكل

 )D.I.Tاختبار تحد القضايا (التطبيق النهائي للمقياس   -

ة   ة االساس البالغ د عين د تحدي ذآور وًاطالب) 30(بع ن ال يعهم م يم ات جم ة م تقس لعين

 للمجموعة التجريبية و ًاطالب) 15(لى مجموعتين وبواقع عبطريقة المزاوجة العشوائية    

د طلب      ًاطالب) 15( ة      ة للمجموعة الضابطة مع تحدي  الصف الخامس االعدادي في ثانوي

ة                االمام علي  في قسم تربية الشرقاط واستخراج حالة التكافؤ  بين المجموعتين من ناحي

ى            سن) 17-16(العمر   ة والخلفية االجتماعية والتعليمية لالبوين ، طبق الباحث بنفسه عل

وعتين ة   المجم ل مجموع يص لك ي وتخص ار قبل اريخ   آأختب اص بت ن خ زم

ة       ) 27/10/2009( ة وطمئن ة االجاب يح آيفي ار ، وتوض ن األختب دف م رح اله م ش وت

ى   المستجيبين ، والتاآيد على قراءة الفقرات بدقة واالجابة بصراحة واعط           ال عل ائهم مث

ك   اهري . ذل كلها الظ اس ش ى اس رة عل ار  الفق دم اختب ض . وع ى بع رد عل وال

ر      ائي ظه ل االحص ة التحلي ام  بعملي د القي ة ، وعن ن الطلب رح م ي تط ارات الت االستفس

6+5A+5B = 2 3 4 

5B5A6 

P A M الخلفية رحلةالم 

 للمستجيب السائدة

- 4+1 

3 

3+1+4+2 

4+1 

/ 2 3 5 / 2 4 
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ة مع ظهور                 ة الثالث دها المرحل ارجحية المرحلة الخلقية الرابعة الفراد المجموعتين وبع

ة الث  ئيلة للمرحل بة ض ة  نس ة والخامس ر (اني ر  ) A، و Pالمؤش ل المؤش م يكتم ) M(ول

 .درجات ) 4(باعتباره يمثل الفقرات عديمة المعنى لعدم حصول أي فرد على 
 

 : البرنامج االرشادي باسلوب االرشاد الواقعي-خامسا

للمسترشدين صفه اساس لتفهم سلوك  االرشادية         ان دراسه المرشد للحاجات 

 ال مهمًا  في أعداد البرنامج األرشادي النفسي للتغلب على سوء السلوك المسترشد وعام

 ).59:1997, ابو عطيه) (التدني في الحكم األخالقي ( 

 الواقعي العالجبما ان الهدف الحالي هو التعرف  على اثر برنامج ارشادي باسلوب   

بغي بناء برنامج ارشادي فع مستوى االحكام الخلقية لدى طالب المرحلة االعدادية ،فانه ينلر

يتالئم  مع طبيعة  البحث ، واهدافه الخاصة ولتحديد المجاالت والمحاور التي يعتمد عليها 

 :البرنامج  قام الباحث باالجراءات االتية 

االطالع على االدبيات التي بحثت في موضوع نمو التفكير الخلقي واالحكام الخلقية  - أ

ت  وآل مستوى يحتوي على مرحلتين من والتي وضعت النمو الى ثالث مستويا

سنة في )18-16(مراحل النمو وقد اخذت سمات مرحلة المراهقة التي شملها البحث 

نظر االعتبار في اعداد البرنامج ، وذلك الن من اهم عناصر تصميم البرنامج 

االرشادي هو ان يكون المرشد على اطالع ودراية بكل ماله عالقة بالوضع الراهن 

 ) .111 :2005 الجميلي ،( المستهدفة للجماعة

االطالع على  االدبيات الخاصة بأسس بناء البرامج االرشادية وطرائقها ونماذجها ،  - ب

 .الدراسات السابقة التي اعتمدت اسلوب االرشاد الواقعي 

 االستعانة بخبرات عدد من المختصين  في العلوم التربوية  والنفسية واالرشاد -جـ
ت بغداد ، الموصل ، تكريت ، ومقابلتهم واستطالع ارائهم ومناقشتهم النفسي في جامعا

رفع مستوى االحكام الخلقية وفي ضوء ذلك اعتمد لفي الجوانب االرشادية ذات التأثير 
الباحث  تحديد المجاالت االساس للبرنامج االرشادي والتي تتضمن االهداف العامة 

 .ات ، وطرائق تنفيذ البرنامج والخاصة للبرنامج ومحاور الجلسات ، والفني
 عرض مخطط للبرنامج بصيغته االوليه على عدد من الخبراء والمختصين في ميدان -د

 )2( انظر ملحق .علم النفس واالرشاد النفسي 
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   الدوسري لبناء البرنامج االرشادي ًاانموذج

 Needs Assessmentتحديد الحاجات  - أ

 Select Priortiesاختيار االولويات  - ب

  Determine  and write goals تحديد وآتابة االهداف  -جـ

  اختيار برنامج ونشاطات التنفيذ لتحقيق االهداف -د

Develop actives (programs to meet goals and objectives )  

  تقويم النتائج -    هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) 2(الشكل 

 ) ميزانية التخطيط ، البرمجة ، ال(خطوات انوذج الدوسري 

 )1985،244الدوسري ، (

 :نموذج السابق في اعداد خطوات البرنامج االرشادي وقد تبنى الباحث األ
المقصود بذلك تحديد الحاجات السلوآية الفراد  :تقدير وتحديد احتياجات المسترشدين 1- 

 البالغ همالعينة  المختارة لطلبة الصف الخامس االعدادي المراد تقديم الخدمات االرشادية ل
 .طالب وهذا تم من خالل تقديم استمارة ألفراد العينه تحتوي على عشرين ) 30(عددها 

 .يوضح ذلك) 10 (جدولفقرة تم ترتيبها تنازليًا حسب اختيار المستجيبين وال

 Needs Assessment                    تحديد الحاجات

 Select Priorties                       اختيار االولويات

 Determine  and write goals            تحديد وآتابة االهداف  

 اختيار برنامج ونشاطات التنفيذ لتحقيق االهداف

Develop actives (programs to meet goals and objectives 

 Evaluate Results                        لنتائجتقويم ا
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 للبرنامج صياغة االهداف العامة والخاصة لبناء االرشادي و يستند اليهاًااسس، ولتكن 
 ) .1ملحق) (اقعيباسلوب العالج الو(

 )10(الجدول 
 الترتيب التنازلي للمشكالت السلوآيه على حسب اوساطها الحسابيه وانحرافاتها المعياريه

 األنحراف المعياري الوسط الحسابي رتبها الحاليه تسلسل الفقرة في األستمارة

2 

1 

4 

6 

7 

8 

12 

10 

14 

5 

15 

16 

9 

11 

13 

17 

18 

19 

20 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

5,22 

4,93 

4,85 

4,77 

4,69 

4,61 

4,55 

5,51 

4,43 

4,41 

4,39 

4,37 

4,35 

4,28 

4,26 

4,22 

4,19 

4,17 

4,13 

4,11 

1,13 

1,24 

1,27 

1,21 

1,41 

1,19 

1,59 

1,17 

1,34 

1,24 

1,37 

1,13 

1,25 

1,22 

1,32 

1,14 

1,13 

1,19 

1,23 

1,18 

ي ضوء الحاجات التي يتم التوصل اليها يحدد الباحث ف: تحديد وآتابة االهداف 2-

 :تحقيقها فقد ياخذ بعين االعتبار االسس المهمة لصياغة االهداف وهي لاالهداف 

ارتباطها باشباع الحاجات ، مراعاة  المرحلة العمرية الفراد العينة وخصائصهم     

 .وسماتهم
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الل تحديد هدف البحث، وهو يظهر هدف البرنامج االرشادي من خ: االهداف العامة  - أ

 . الخامس االعدادي ةمحاولة في رفع مستوى االحكام الخلقية لدى طلب

الذي يتم ) سلوآي(في ضوء الهدف العام يظهر الهدف الفرعي : االهداف الخاصة  - ب

تحقيقه مع افراد العينة من خالل الجلسات االرشادية ومن انتقاء المحتوى في مثل 

شادي فني ومهارة تضم اجراءات عملية ونظرية يقوم بها هذه االهداف باسلوب  ار

الباحث باالشتراك مع الطالب بشكل تفاعلي لفظي وتكاملي  لتحقيق هدف البرنامج 

 .االرشادي الواقعي 

حسب اهميتها بعد بويتم ذلك تحديد عناوين الجلسات االرشادية : تحديد االولويات 3- 

  .ظهور نتائج المقياس

 : وتنفيذ نشاطات البرنامج االرشادي اختيار زمن  4 -

يستخدم الباحث اسلوب العالج الواقعي في تطبيق وتنفيذ االسلوب االرشادي 

، وهي عملية تفاعل بين المرشد مع مجموعة من االفراد يحاولون التعبير  من 

انفسهم وموقفهم اثناء الجلسة االرشادية ، وحسب حاجة آل فكرة فيها ضعف التزام 

جلسة ) 11(ع جلستين في االسبوع  ولمدة شهرين على امل تحقيق خلقي بواق

تصاغ موقف سلوآي لكل جلسة من )  دقيقة ) 60-50(يستغرق زمن الجلسة من (

واقع البيئة االجتماعية  يرافقها سؤال  للمبحوثين آيفية التعامل مع هذا الموقف 

يز االجتماعي ، المناقشة ، ولعب الدور ، التعز( السلوآي عن طريق النشاطات 

بهدف غرس التغيرات وتنميتها في شخصيات ) التغذية الراجعة ، الواجب البيتي 

الجماعة  الخاضعة لالرشاد بصفة خاصة من الناحية السلوآية ، وذلك لما في 

الجماعة من عوامل دينامية تعتمد على الحوار  والتشجيع والتوجيه وتبادل االراء 

 . والمشارآة الفاعلة 

 :ت استخدام االرشاد باسلوب العالج الواقعي مسوغا -

 ) .128 : 1981القاضي واخرون ، (االقتصاد في النفقات وتوفير الوقت والجهد   - أ

يساعد في تنمية مهارات التفاعل االجتماعي من خالل المؤازرة التي يقدمها اعضاء  - ب

 .2005نقال عن الجميلي )  167-166 : 2000سليمان ،( الجماعة لبعضهم البعض 
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 يعد خبرة تعليمية ، لتوضيح  فوائد التعلم ، مضار التعلم  ، اتاحة الفرصة  للتعلم -جـ

ويتعلم االفراد من خالله الثقة باالخرين  واالصغاء اليهم  واساليب التواصل االجتماعي 

 ). 40-37 : 2000عصفور ، (  مصدرا قويا الدخال التغييرات السلوآية دعوُي

 لممارسة المهارات وتحسينها ، لذا تاتي التغذية الراجعة من  يتيح فرصة حقيقية -د

االفراد المسترشدين انفسهم من خالل عملية التفاعل الشخصي  بين االعضاء مستخدما  

رغبة االنسان االساسية في آسب   ود من حوله ومتجاوزا االختالف في الراي والجنس 

 ).13 - 17 : 1974الفقي، .( والعقيدة والوطن 

 يقلل من حدة  تمرآز المسترشد حول ذاته ويطمأنه  بانه ليس هو الوحيد  في مشكلتة -هـ

 ) .65 - 67 : 2002الصديقي ، (من التفاعل اللفظي وتنمية نمو الجماعة من االخرين  

 يناسب جميع االعمار والمراحل الدراسية ، ويتالئم مع تنفيذ االسلوب االرشادي -و

 )  116 : 2005الجميلي ، (

 :اساليب العملية االرشادية  -

العالقة هي لب العملية االرشادية التي تجعل المسترشدين  يشعرون بالتقبل والتفهم 1- 

من قبل المرشد حتى لو آان سلوآهم غير مقبول ، واستبعاد  مشاعر التعلق التي تحدثها 

 مقابلة مثيرات هي في الواقع الضرر او الخوف منها مع تحطيم هذه االستجابة من اول 

عن طريق المعونة النفسية عن البشاشة والبساطة واعطاء المسترشد االمان واالطمئنان 

 .وازالة  الحواجز النفسية ومسح ذيل الخوف 

جيع    2-  ة والتش لبية  والمناقش اعر الس ة المش ن آاف ر ع ر الح داني والتعبي غ الوج التفري

وهم ،     والتعزيز والتدعيم والواقعية  التي تحاول ضبط المشاعر  ار ال  وعدم التطرف او اظه

 .وتصحيح االفكار الخاطئة بصورة تلقائية 

  والفنيات المستخدمة في العملية االرشادية     األساليب

ويتم ذلك في اول مقابلة آونها من اعمدة العملية االرشادية وهي : تقديم الموضوع 1-

بالتحية وعبارات المديح وعدم المقوم االساس لتحقيق المساعدة ، واعطاء التعليمات وتبدأ 

اظهار اللوم او العتاب بل تعليم افراد  المجموعة التحدث بافكار وموضوعات تثير انتباه 

 ) . 55-50: 1974الفقي ، حامد ، (االخرين ومن ثم التعليق على احاديثهم 
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 يجب ان تكون في جو سمح أي في جو التشعر المسترشدين بالتهديد والوعيد: المناقشة 2-

والنقد الالذع او اظهار الجو المشحون وتحديد موعد الجلسات برغبة المسترشدين 

والستماع عن مايصدر  عن المسترشدين  من قول وفعل ، وتبصيرهم بالواقع عن طريق 

 ).96 :2004النعيمي ،هادي ،(التعبير الحر وتوضيح آامل مايدور في الجلسة االرشادية 

يقوم بتنفيذ السلوآيات  غير المقبولة ويساعدهم بتغير : التنفيذ واالستبصار والتعلم 3-

اتجاهاتهم نحو سلوآيات عقالنية رشيدة مع ضرب امثلة ودحض ذلك بالحجة لما تثيره 

السلوآيات السيئة من اختاللوضعف توازن اجتماعي وتبصيرهم بان يهاجموا سلوآياتهم 

وذج سلوآي حسن يتم عرضه الشاذة ، والسير بالخطوات الواقعية للسلوك مع تقديم نم

 ).173-170  :1995الخطيب،(وممارسته افراد المجموعة  وتعليمهم آيفية القيام بتأديتها

يعد لعب الدور الطريقة االساس في تكرار السلوك وآيفية : التقليد ولعب الدور والتعميم 4-

درامية مع طرح التعامل مع افراد المجموعة ، اذ يتم فيه تمثيل  موقفه من الواقع بطريقة 

بعض االسئلة حول هذا التمثيل  مع افتعال المرح الذي يرافق هذه الفعالية  واظهار 

 .محاسن  ومساويء السلوك او النموذج  المختار للعرض 

فهو محاولة الفرد توجيه سلوآه  عن طريق تقليد االشخاص الذين يعدهم : اما التقليد  

 .سن قدوة فانه يستطيع تغير سلوآه نحو االح

ن من عادات جديدة من هذه واما التعميم هي محاولة  تعليم نقل مااآتسبه المسترشد

الفعالية الدرامية الى شرائح المجتمع االخرى وتصحيح مواقف خاطئة في مجاالت 

 )  202: 2002الصديقي ، . (تأثره 

ي  والثواب يتضمن الثناء والمديح وتقديم المكافأة للفعل االيجاب: التعزيز االجتماعي 5-

وآلمة الثناء ،واستخدام التدعيم وفيه يتم تعزيز سلوك  افراد المجموعة االرشادية ، عندما 

أي معناها يتم تعديل في االتجاهات بصورة تلقائية . يتجهون لتغيير سلوآهم بطريقة ذاتية 

 .وتصحيح االفكار الخاطئة عن طبيعة هذا السلوك 

في االرشاد والعالج الجماعي ، يقدمها المرشد لتدعيم هي جزء اساس : التغذية الراجعة 6-

السلوك االيجابي داخل افراد المجموعة  آما يتحلى افراد المجموعة تغذية راجعة  من 

 بعضهم البعض ليثمر سلوك جديد بناء مبني على افتراضات جديدة 
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 ، وتطبيق وهي نشاطات يعطيها المرشد وافراد المجموعة االرشادية: الواجبات البيتية7-

داخل او خارج المجموعة على ان متابعة النتائج تكون اول باول يقدم افراد المجموعة 

. تقارير في آل جلسة تعبـــــر عــــــن مشاعـــرهم والمصاعب التــــي واجهــوهـــا 

وللواجبات البيتية طابع سلوآي حيث يقوم المسترشد بتنفيذ ماتعلمه في البيئة الواقعية 

 بهذه الطريقة  يهتم العالج) 98: 2004النعيمي ،(نقالعن  )36: 1995اني ،االذق(

بالواجبات البيتية ، النها تساعد افراد المجموعة  في ان يفكروا  ويشعروا ويسلكوا بطريقة 

وهنا يقوم المرشد  بالطلب من افراد ) 144: 1999،وجودةالعزة ( اآثر عقالنية 

ات في البيت  مثل تغير التحدث مع الوالدين بصيغة المجموعة  بوضع انفسهم على المحك

حوار معهم ، او عدم زجر االخوة الصغار والتعامل معهم بلطف  يختلف ما الافضل وفتح 

آان في السابق او وضع التزام على النفس القيام ببعض االعمال المنزلية  التي ليس 

 .باستطاعتهم تنفيذها في السابق  ومتابعة ذلك 

 وسائل االحصائيةال: سادسا 

 :تحقيقا الهداف البحث الحالي استخدمت الوسائل االحصائية االتية 

  للتعرف على داللة  الفرق في تكافؤ درجات األختبار القبلي T-Testاألختبار التائي   -1

عالم ، محمود .(في مقياس االحكام الخلقية بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

،2005:302 .( 
  2س _  1س                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ت
1ع)1 _  1ن          ( 

2ع) 1_ 2ن + ( 2
2       1             1   

    )  ـــــــ    +    ــــــ      (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
  2ن                 1ن                       2 – 2ن+  1ن                           

 للتعرف على داللة الفرق لمتغير عن افراد االسرة والمستوى -):2آا(  مربع آاي  -2

 . مي لالبوين  ومهنة االبوين في تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطةالتعلي

 2)ق – ل(               

                ـــــــــــــــــــــ مجـ=  2آا

  ق                  

 )293 : 1977، واثناسيوس البياتي(    
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 في مقدمة، واخرون شقير،فائق (المقياس ثبات الستخراج بيرسون ارتباط معامل -3

 ) .161: 2000 االحصاء،
 

  )ص ـمج ) (س ـمج  (- ص س ـمج ن                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =     بيرسون ارتباط معامل   

  ] 2)ص ـمج (-  2ص ـمج ن ] [ 2)س ـمج (– 2س ـمج ن[                            

 

 )SPSS(تم معالجة البيانات االحصائية باستخدام الحقيبية االحصائية للعلوم االجتماعية 
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 الفصل الرابع
 الربنامج االرشادي

 
 

 املقدمة : اوال  •
خطوات بناء الربنامج : ثانيًا  •

 األرشادي
ألساليب والفنيات املتبعه ا: ثالثًا  •

 يف الربنامج
 تطبيق الربنامج: رابعًا  •
 اجللسات االرشادية : خامسًا  •

االرشاديةمواعيد الجلسات  المواضـــــــــــــيع تسلسل الجلسه
 الجلسه األولى
 الجلسه الثانيه
 الجلسه الثالثه
 الجلسه الرابعه
 الجلسه الخامسه
 الجلسه السادسه

 
 الجلسه السابعه 

 
 الجلسه الثامنه 

 
 الجلسه التاسعه 
 الجلسه العاشرة 

 
 الجلسه الحاديه عشر

 بناء القابله
 األلتزام تجاه العرف والقانون

 خفض شعور التصرف بأسلوب العنف
معالجه ضعف ادراك حاجات االخرين وانفعاالتهم

 خفض شعور التمرآز حول الذات
خفض شعور طغيان المصالح وتبادل المنافع على

 ب العالقات األنسانيهحسا
معلجه ضعف األداء الوظيفي للمراآز واألدوار

 في المجتمع
خفض شعور التشكيك بصحه القواعد والضوابط

 األجتماعيه
 تجنب األعتداء على األخرين

األرتقاء باألنسان آكيان مستقل له األحترام
 والتكريم
 لمقياس األحكامالبعدي األختباراجراء _ الختاميه
 الخلقيه

 11/10/2009األحد 
 2009 /14/10االربعاء 

 2009 /18/10االحد 
 2009 /10 /21االربعاء 

 25/10/2009األحد 
 28/10/2009االربعاء 

 
 1/11/2009االحد 

 
 4/11/2009االربعاء 

 
 8/11/2009االحد

 11/11/2009االربعاء
 

 15/11/2009االحد 
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 :- البرنامج االرشادي: أوًال   

الرشادي اداة تفاعل للجماعة وبدونه اليمكن  ان تستمر وتنمو وتتطور يعد البرنامج ا

 ) 173  :1973هاشم ،(ع حاجاتهم وميولهم المختلفة بوتؤثر في افرادها وتش

 البرنامج االرشادي المنظم عنصرا جوهريا بالعملية التربوية دويع) 92: 2004النعيمي ،(

 ) 71 :1992الجنابي ،( لها والتعليميةاو يجب ان يقوم على اسس علمية مخطط

وآون البرنامج االرشادي يهدف ايجاد عالقة اجتماعية بين االفراد والجماعات التي تزاول 

 مناهج ، وقائية ، انمائية ، عالجية وذلك في ضوء ةنشاطها معا، فيجب ان يقوم على ثالث

لجمعي الذي يحقق اسلوب االرشاد اعمال مرونة السلوك االنساني وقابليته على التغيير واست

اهداف ومنهجية البرنامج االرشادي الحالي اسلوب العالج الواقعي ، باستخدام انسب 

االساليب والفنيات المالئمة لتقديم المعونة للمسترشد في مرحلة المراهقة والتي يتحدد فيها 

 ثم تعد) 121: 2005 الجميلي ،(سلوآهم بمنهجية نمائية تطورية ووقائية لنمو الشخصية 

البرامج االرشادية خدمات متممة للمناهج الدراسية وضعت لخدمة الطلبة واالفراد عموما 

والذين يعانون  من مشاآل في جانب من جوانب حياتهم ، من اجل تطوير عملية التعلم 

وتحقيق اهداف المؤسسة التربوية ، ولمعالجة ظواهر سلوآية متعددة غير مرغوب بها ، 

لتزمة خلقيا ، ولتمكين الطلبة من تجاوز المواقف االجتماعية وفي خلق شخصية ناجحة وم

الصعبة التي يمرون بها لذا يستوجب التخطيط للبرنامج وتنظيم نشاطات متنوعة ومحددة 

والبرنامج االرشادي المنظم يمكن ) 75: 2000 السالم ،(على وفق اسس علمية منظمة 

ستخدم الطرائق العلمية  في جمع للمرشد تخصيص وقت  آاف الرشاد وتوجيه الطلبة  وي

المعلومات من الطلبة ومساعدة  المدرسين للقيام بمهامهم االرشادية ، وهو يمكن الطلبة من 

فقيمة أي برنامج تكمن في )1985:238الدوسري ، (تلقي خدمات ارشادية متوازنة وآافية  

فان البرنامج االرشادي هنا، تخطيطه لتلبية الحاجات التي يتطلبها المجتمع،ومن الدقةفي مدى

 .يجب ان يكون  منظما ،ومتكامال  ومنسقا وله اهداف يسعى  الى تحقيقها وقال في لك

 -:ان البرنامج الفعال يجب ان يلتزم بالخطوات االتية ) Zeranزيران (و ) Ryanريان  (
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ت  تفهم نظام الحياة  الذي يسير المجتمع على منواله عن طريق  تحليل وتفهم العالقا1-

 .التي تشد بعضها بعضا فيه

 .تخطيط برنامج ارشادي يتناسب مع الحياة الواقعية في المجتمع2-

يم       3- اة الق ع مراع ا م ات تحقيقه وفر امكاني ي تت ة الت ي الواقعي داف والمرام د االه تحدي

 ) 374 : 1981حسين ، (االجتماعية  والثقافية والحضارية المتعارف عليها في المجتمع 

 -:خطوات بناء البرنامج االرشادي: ًاثانيــــ   

 -:اعتمد الباحث في بناء  البرنامج االرشادي االجراءات االتية 

 .االطالع على االدبيات الخاصة باسس بناء  البرامج االرشادية وطرائقها ونماذجها 1-

تقدير الحاجات االرشادية للطلبة في التفكير الخلقي وتحديدها الفراد العينة لتقديم 2-

 .لخدمات االرشادية لهم ا

الذي اعده العالم ) D.I.T( االعتماد على نتائج تطبيق مقياس االحكام الموضوعي -3

حسب بوالذي اعتمده الباحث ، اذ تحدد خالله ضعف مستوى التفكير الخلقي  ) رست(

درجة حدتها ، تشير الى جوانب عوز وضعف في مستوى التفكير الخلقي وتحتاج الى 

 ) .آولبرك(رنة  بين فقرات المقياس والمراحل الخلقية التي صاغها العالم معالجة ، مقا

    )3(ملحق 

عرض البرنامج على عدد من الخبراء  المختصين في ميدان االرشاد التربوي  4-  

    )2(والنفسي ثم االستفادة من مالحظاتهم وتوجيهاتهم وتعديالتهم للبرنامج انظر ملحق 

 

 والفنيات االرشادية المتبعة في البرنامج االرشادي باسلوب العالج ليبااالس: ثالثـــــًا  

 :الواقعي

 :حدد الباحث فنيات البرنامج االرشادي باالجراءات االتية 

 Introducing  the Subjectتقديم الموضوع      1-

ويقصد به منح افراد المجموعة  المعرفة بموضوع الجلسة واهمية اآتسابه 

وآذلك اعطاء التعليمات من خالل ) 121 : 2005الجميلي ،علي ، (وآيفية تطبيقه 

توضيح عملية االتصال والتفاعل مع االخرين  والتحدث بافكار وموضوعات مهمة 
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وهنا يقوم الباحث بشرح ) 96: 2004النعيمي ،(اهتمام وانتباه االخرين  تثير

ه افراد موضوع الجلسة بشكل مفصل  وتوضيح نوع السلوك الذي يتدربون علي

المجتمع ، مع بيان الهدف وصيغة التطبيق وتقديم مثال بسيط مستمد من المحيط 

 ).ي ،المجتمعيرالمدرسي ،االس(االجتماعي 

 الخطوات الواقعية لتعلم السلوك2-

 The steps of the red adjustment behavior learning           

ي يمر بها تعلم السلوك بالتدرج وتتضمن الخطوة قيام الباحث بتوضيح المراحل  الت

يتوافق مع موضوع آل جلسة ، ومناقشة افراد المجموعة االرشادية عن طريق اسئلة 

تثير اهتمامهم واالصغاء الجيد الحاديثهم ، وآيفية تطبيق  هذا السلوك الجديد 

  . واالستفادة منه في اداء الواجب البيتي 

  The Behavior Responsibility Modelانموذج لمسؤولية سلوآية 3-

وهي موقف سلوآي معين  يصاغ على شكل مثال يتوافق مضمونه وموضوع 

الخاصة التي يصف  الجلسة وقد اعد الباحث مجموعة من المواقف االجتماعية

االلتزام بموضوع آل جلسة مرتبطة بالحياة  االجتماعية للمسترشدين  ويتم تمثيل هذا 

 درامية وفتح الحوار والمناقشة البداء  افراد الموقف باسلوب لعب الدور بطريقة

المجموعة حول هذا الموقف ، ومن ثم يقوم الباحث بمناقشة اجابات افراد المجموعة 

وفيه يتم التعزيز المتمثل بعبارات المدح والثناء لالستجابات  الصحيحة ، والتقويم 

 افراد المجموعة ، والتصحيح لالستجابات غير الدقيقة ،تعزيز االراء العقالنية لدى

واطفاء االراء غير العقالنية اتجاه الموقف ، ومن خالل هذه االجراءات تم تدريب 

افراد المجموعة على آيفية مواجهة عدد من المواقف الممائلة الذي يحتويه االنموذج 

 ويقوم بمساعدتهم بجعل اجاباتهم عقالنية 

 اعتقاداتهم واعتراضاتهم المخطوءة ، ويشرح ذلك مستعينا باالمثلة ، ويبصرهم ان يهاجموا

آما يعلمهم استخدام التحليل المنطقي ، آما استخدم الباحث التغذية الرجعة ، التي تعد جزءا 

 هذا االسلوب فان افراد المجموعة يستطيعون عمال في العالج الجماعي ، وباستاساسًا

ويعتقد ) 1985دي ،النعيمي ، عبدالها(تجربة سلوك جديد بناء على افتراضات جديدة 
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 آفوؤن قادرون على األختبار بين االنماط السلوآية الجيد ةان الطلب) Glasser(جالسر 

 )   122: 2005 الجميلي ،(واالنماط السلوآية  السيئة 

  Question from the Realityسؤال من الواقع- 4

وقصد به ما اذا  آان الموقف الذي يطرح من قبل المرشد  هل يتوافق او 

يتنافى مع معايير  الدين او العلم او االعراف والتقاليد ، ويتم  من خالل عرض عدد 

وقام . من المواقف من الواقع المدرسي واالجتماعي ذات عالقة بموضوع آل جلسة 

الباحث بتجهيز  عدة مواقف واقعية تطرح على شكل سؤال  ترتبط بعالقة 

ماعية ، فضال عن قيام الباحث المسترشدين مع عناصر البيئة المدرسية واالجت

بسماع اجابات المسترشدين ومناقشتها مع الحرص  على تقديم التغذية الراجعة 

للسلوك والجمل التي يستخدمها افراد المجموعة داخل الجماعة بنوعيها االيجابية 

 . والتصحيحية 

 The Activity –Fun الفعالية والمرح5-

ة  طة منظم ات واالنش ن الفعالي ة م ن  مجموع ددة م ف مح  تضم  ادوارا لمواق

م ومساعدة انفسهم واالخرين          راد المجموعة فه ا يستطيع اف  Ivey ,1980(خالله

:p.309. (    فوي ر ش فويا وغي ن ايصاله ش ر يمك ر مباش لوب غي و اس رح فه ا  الم ام

ة    راد المجموع ين اف ة ب افة االجتماعي يص المس ي تقل اعد ف يس

)Posquali,1985:p244) (، ي ادر    ) . 123: 2005الجميل مار  ب ذا المض ي ه وف

ى من             الباحث بعدة فعاليات تناسب موضوع واهداف آل جلسة لغرض مستوى اعل

اما الغاية من استخدام المرح هو   . التفاعل االجتماعي واالتصال بين افراد المجموعة       

حون     و المش ن الج تخلص م دين  وال د والمسترش ين المرش ية  ب واجز النفس ة الح ازال

راد المجموعة  عن            وتلطيف جو ا   ه بعض اف اني من ذي يع لجلسة  وازاحة الخوف ال

طريق استخدام النكات الهادفة  والحدث الطريف مع تجنب االستهزاء او الطعن ، مع              

رام                   ة المرح واشتراط وجود االحت التعبير عن حال اعطاء فرصة الفراد المجموعة ب

 .المتبادل بين الجميع وعدم تجاوز الحدود 

 Relearning علم  اعادة الت6-
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وتعني اعادة ما تم تعلمه خالل الجلسة  وهي عادة مرحلة بطيئة يتم فيها اعادة 

جميع الخبرات التي تم تعلمها من خالل المناقشة  لعدد من الموضوعات  ذات 

قام الباحث ) Kahn &Games , 1975 :p.188(العالقة بموضوع الجلسة 

 . رة بصيغة مختصرة بتلخيص ما تم تعلمه وتدوينه على السبو

 Assignment of Homework الواجبات البيتية7-

وهي ذات طابع  سلوآي حيث يقوم المسترشد بتنفيذ ماتعمله في البيئة الواقعية     

ا تساعد             ) .39: 1995االذقاني ، ( ة  النه ات البيتي اهتمام العالج بهذه الطريقة بالواجب

لكوا   عروا ويس روا ويش ي ان يفك ة ف راد المجموع ة اف ر عقالني ة اآث   بطريق

م                ) 144 :1999العزة ، وجودة ،    ( وهي خطوة اخرى نحو تحمل المسؤولية ومن ث

ى        اعد عل ا يس ة مم ه الذاتي ه واهميت د بقيمت اس المسترش اح واحس ة النج ق هوي تحقي

ادية      ة االرش ذ الخط زام لتنفي ذا االلت ي ه ر ف ناوي ، (المضي اآث ) 239 :1994الش

ف   ام الباحث بتكلي ا ق ي   وهن لوآيات االفضل ف ة بعض الس ة ممارس راد المجموع اف

ي ي     عوبات  الت من الص ر يتض ديم تقري ت ، وتق ل البي ونداخ ة   حرج اء عملي ا اثن  به

 . التطبيق 

 Self Evaluation التقويم الذاتي  8-

هو عملية الحكم والتقدير لسلوك المسترشد اثناء عملية االرشاد والتعرف 

ة االيجابيات واطفاء السلبيات والتغلب  عليها على نقاط الضعف والقوة وآيفي

لذا فتقويم اداء افراد المجموعة لمعرفة مدى استفادتهم ) 545: 2000الرشيدي ، (

من التدريب يكون بتقديم سؤال يطرح في نهاية آل  جلسة وطلب ابداء ارائهم بما 

 .دار خالل  الجلسة االرشادية 

  :يأتيويتم بما : مج االرشادي تطبيق البرنا  : رابعـــــــًا       

 المجموعة التجريبية ، للتعرف عليهم وتعرفهم على المرشد ة عقد لقاء مع طلب-1

 .وتعزيزهما بما مطلوب منهم 

 .جلسة بواقع جلستين اسبوعيا ) 11(تحديد عدد الجلسات االرشادية  بـ -2
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مع اخذ موافقة حدد المكان الذي يلتقون به وهو نفس الصف  الذين يدرسون فيه -3

من يومي االحد ) 15: 55(وتم تحديد زمن اللقاء في الساعة . المدرسة في ذلك 

 .واالربعاء من آل اسبوع 

توضيح افراد المجموعة االرشادية على طبيعة العمل االرشادية وضوابطه ، مع -4

 .التاآيد على سرية مايدور خالل الجلسات االرشادية 

البرنامج يدور فقط لتزويدهم ببعض النصائح واالرشادات طمأنة افراد المجموعة ان -5

 .وتصحيح االخطاء الذي آانوا يقعون بها عند تعرضهم لبعض المواقف االجتماعية 

آما تم فسح المجال امام افراد المجموعة اذا آان هناك ثمة سؤال يدور في اذهان -6

 .بعض الطلبة مع االجابة عليه بكل لطف 
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 -:الجلسه األولى

 بناء المقابلة  الموضوع

الحاجات 

المرتبطة 

بالموضوع

 .االستعداد للبرنامج االرشادي -

 تعرف افراد المجموعة على الباحث -

 التعارف بين  افراد المجموعة االرشادية -

 التعرف على مواضيع البرنامج االرشادي -

  معرفة مكان البرنامج االرشادي واوقاته

 افراد المجموعة فيما بينهم من جهة وبين الباحث بهدف ازالة الحواجز ان يتعارف - االهداف

 .النفسية 

 ان يتعرف افراد المجموعة  على الهدف العام هو اسلوب العالج الواقعي  -

التي سوف يتدربون عليها ساليب ان يتعرف افراد المجموعة على المواضيع واال -

 .وتشجيعهم على االتصال والتفاعل مع البرنامج

تعرف  على الضوابط والتعليمات الخاصة بالجلسات االرشادية من قبل افراد ال -

  المجموعة

االساليب 

والفنيات 

االرشادية 

افتتاح الجلسة  قام الباحث بتقديم التحية والترحيب بأفراد المجموعة مع  -

 أظهار جو األلفة والفرح شاآرًا حضورهم 

ة لجميع أفراد المجموعة قدم الباحث نفسه ألفراد المجموعه مع منح فرص -

 ان يقدموا أنفسهم امام زمالئهم

 األتفاق على الزمان والمكان  -

  والفنيات المستخدمه في التدريب االرشاديةتوضيح األساليب  -

-  

التقويم 

 البنائي 

توجيه سؤال الى افراد المجموعه األرشادية  يطرحون فيه وجهة نظرهم في 

 له لهمالبرنامج األرشادي وتوقعاتهم المحتم
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                                              الجلسة االولى

 بناء المقابلة:                                          الموضوع 

 :الحاجات المرتبطة بالموضوع وتشمل مايأتي  -

 .االستعداد للبرنامج االرشادي  -

 .تعرف افراد المجموعة على الباحث -

 .المجموعة االرشاديةالتعارف بين افراد  -

 .التعرف على مواضيع البرنامج االرشادي  -

 .التعرف على  مكان البرنامج االرشادي واوقاته  -

 :االهداف -

 ان يتم التعارف المتبادل بين افراد المجموعة من جهة وبينهم وبين الباحث من جهة  -

 .اخرى  اخرىبهدف الطمأنة وازالة الحواجز النفسية 

موعة على الهدف العام من التدريب على اسلوب العالج ان يتعرف افراد المج -

 .الواقعي 

  التي سوف يتدربون عليها اليبان يتعرف افراد المجموعة  على المواضيع واالس -

 .وتشجيعهم  على االتصال والتفاعل مع البرنامج 

التعرف على الضوابط والتعليمات الخاصة بالجلسات االرشادية من قبل افراد  -

 .المجموعة 

 ادارة الجلسة  -

قام المرشد بالتحية والترحيب بافراد المجموعة االرشادية شاآرا حضورهم ، مع  -

االسم ، المهنة  ، طبيعة العمل ،المهمة التي من ( اظهار جو االلفة والفرح وتقديم نفسه 

تقديم المعونة ، هدفها التعاون وتزويد بعض اجلها تم اختيارهم آامانة علمية من خالل 

 والطرائق العلمية والسلوآية حول امور تهمهم في حياتهم ، آما تم توزيع النصائح
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الحلوى  في هذه الجلسة  بحيث تكون وسيلة تقريب المسافات بين المرشد وافراد 

 .المجموعة 

الهدف العام ومنح افراد المجموعة  تنظيما افضل للحالة الخلقية ، امتالك التفكير   -

حرجه في الحياة االجتماعية  وآيفية اتخاذ االحكام  االنسب عندما يتعرض لمواقف م

 هناك ضعف التزام اجتماعي  بانهتوضحالوالقرارات وتحمل المسؤولية بشأنها آما تم 

يجب االنتباه الى .، وتميع القيم االجتماعية  البيئية نتيجة الضغوط التي تعرضنا لها 

حذر من اثارة حفيظة احد افراد اعادة االلتزام بها مع مراعاة  اظهار االبتسامة  وال

 المجموعة االرشادية من اجل خلق عالقات انسانية اآثر فعالية 

 .وضع المرشد الهدف العام للبرنامج هو التدريب على اسلوب العالج الواقعي  -

هو تنمية مستوى التفكير لكل فرد من افراد المجموعة ( وضح المرشد الهدف الخاص  -

لمسؤولية في اتخاذ الحكم  االيجابي عند تعرضه لموقف بحيث يصبح قادر على تحمل ا

 .اجتماعي فجائي ومحرج في البيئة المدرسية واالجتماعية

االتفاق مع افراد المجموعة حول جدول الجلسات ، وانسب المواعيد وبما اليتعارض  -

من آل اسبوع ،وان ) االحد ، واالربعاء( مع دروسهم والتزاماتهم وتم تحديد يومي 

دقيقة مع التاآيد على االلتزام والمواظبة على الحضور ، ) 45(لجلسة وقت ا

 .*والمحافظة على سرية مايدور خالل الجلسات 

فتح باب الحوار والمناقشة الفراد المجموعة مع االهتمام باالصغاء التام لكل شيء  -

 .يطرح من قبل جميع افراد المجموعة االرشادية 

الرشادية آتابة تقريريتضمن مالحظاتهم طلب المرشد من افراد المجموعة ا -

وانطباعاتهم عن تلك الجلسة وان يحضروا هذه المالحظات مكتوبة في الجلسةالقادمة 

 .  لمناقشتها معا وهكذا في آل جلسة آواجب بيتي 
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 او يتردد اثناء  يخونه التعبيراو يتلكأالبوبعض الط, آون البرنامج األرشادي ألول مرة يطبق في هذه البيئه األجتماعيه*

لذا أرتأى الباحث سريه الجلسه ليكون دور تشجيعي ألفراد المجموعه لطرح ما يجول في , طرحه لسؤال وصياغه نكته 

 .خواطرهم اثناء فسح المجال لهم

 

 -:الجلسه الثانيه

  االلتزام اتجاه العرف والقانون الموضوع
الحاجات 
المرتبطة 
بالموضوع

ضعف االلتزام بالضوابط االجتماعية مواجهة التبريرات التي ت -
 والقانونية

 .اعتماد االلتزام عند الفرد ليس مرتبط  بالخوف من العقاب  -
 ادراك اهمية القانون في الحفاظ على النظام االجتماعي من االنهيار  -
 مشارآة االخرين   -
 

ى ان يفهم الطالب معنى االلتزام  واهميتة في بناء المجتمع والحفاظ عل - االهداف
 آيانه وامنه وسالمته 

ان ننمي االتجاهات االيجابية في ذوات افراد المجموعة ونبذ عامل  -
 .الخوف وطرحه وتحمل المسؤولية 

  اتجاه القواعد واالنظمة الطلبةتنمية وتفعيل سمة االلتزام لدى  -
 

االساليب 
والفنيات 

االرشادية 

اللتزام هو ا(قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله : تقديم الموضوع  -
 .االحساس بالدقة والواجب والتضامن واحترام الزمن

 الخطوات الواقعية لتعلم السلوك ، قام الباحث بتوضيح تنمية االلتزام حتى  -
 .يتسنى الفراد المجموعة  االستفادة من هذه الخطوات خالل  الجلسة 

انموذج المسؤولية سلوآية تم اعداده من قبل الباحث يرتبط بموضوع  -
 .سة  ومناقشة مع افراد المجموعة الجل

سؤال من الواقع قام الباحث بصياغة سؤال من الواقع االجتماعي مستنبط  -
 .من موضوع الجلسة 

اعد الباحث فعالية مستنطة من موضوع الجلسة لتشويقها . اثارة المرح  -
 .وتلطيف جو التدريب 

تعلمه خالل قام الباحث مع افراد المجموعة باعادة ما تم . اعادة التعلم  -
 .الجلسة من خطوات ومالحظات 

شجع الباحث افراد المجموعة على تطبيق ماتم . تحديد  الواجب البيتي  -
بتعديل بعض السلوآيات التي لديك . خالل الجلسة في حياتهم الواقعية 

ية تنفيذها  داخل االسرة ومع االصدقاء وفي المدرسة والتي سبق وان انامك
 نعاني ضعف التزام بها 

 منح افراد المجموعة الفرصة الصدار خكمهم  فيما اذا آان هناك فائدة من التقويم 
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 التدريب  في آيفية معالجة ضعف االلتزام وواقعية تحقيق االهداف البنائي 
 

 

 

 -:انيــــهالجلسة الث

 االلتزام اتجاه العرف والقانون: الموضوع 

 :الحاجات المرتبطة بالموضوع  وتشمل ماياتي 

  .جهة التبريرات التي تضعف االلتزام بالضوابط االجتماعية والقانونيةموا -

 .اعتماد االلتزام عند الفرد ليس مرتبط بالخوف من العقاب  -

 .يار هادراك اهمية العرف والقانون في الحفاظ على النظام االجتماعي من االن -

 :االهداف 

 .لى آيانه وامنه وسالمته  واهميتة في بناء المجتمع والحفاظ ع فهم معنى االلتزام -

ان ننمي االتجاهات االيجابية في ذوات افراد المجموعة  ونبذ مسببات  الخوف  -

 .واطفاءه وتحمل مسؤولية التصرف 

 .تنمية وتفعيل سمة االلتزام لدى الطلبة اتجاه القواعد واالنظمة االجتماعية والتربوية  -

 :تظمنت الخطوات االتية : عملية التدريب 

 .ديم الموضوع تق: اوال

 ويبدأ المرشد بالترحيب بافراد المجموعة لحضورهم وتوجيه الشكر لهم ، ثم يناقش  -

 .معهم الواجب البيتي حول المهمات الواجب تنفيذها في الجلسة السابقة 

يجب ان يكون مستوى التصور والتفكيرعند الفرد باسلوب ايجابي ومنظم والذي  -

وان االنسان عند ما يبادر في احترام الناس ) حترم احترم ت( يقترن بالمقولة الشهيرة 

وااللتزام في تأدية الواجب  وتطبيق القانون وانصياعه امام العرف ، هو رصيد  له 

حتى يحصل بالمقابل على آسب ود الناس واحترامهم وحتى يقف القانون والعرف  

ة متوازنة خلقيا آما ان اهمية االلتزام تكمن ايضا في اعداد شخصي. في حماية حقوقه 
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واجتماعيا لها القدرة على اتخاذ القرار الصائب عند اعتراض الفرد بعض المواقف 

 .الطارئة  بدون تردد او خوف 

ثم يوضح المرشد المثال االتي ليبين دور االلتزام في حماية االفراد في االنزالق في  -

حبها وتحبه  وقد رد تقدم احمد لخطبة فتاة  ي(تصرفات سلوآية واخالقية  غير مقبولة 

فكيف سيكون رد فعل احمد ؟    . والد الفتاة بالرفض وعدم قبوله زواج ابنته الحمد 

يستمع المرشد لما يقوله افراد المجموعة ومايدور من مناقشات ،  ويعدل مايحتاج 

هم ثم يكمل المرشد ويقول ربما ان ئ تعديل ويشكرهم بعد ان ينتهوا من طرح اراىال

 : في االحتماالت االتية احمد قد فكر

اليقبل تزوجي ابنته آونه يسخر مني وانا صغير في عينه ويجب ان افهمه من انا  - أ

سيكون شعوره ، الغضب واالنفعال واالرتباك ، وسيدفعه الى العدوان باللفظ او 

 .الفعل ويظهر ضعف التزامه بالضوابط االجتماعية 

 الئق وغير جذاب او يريد ان اذا فكر وقال رفض ترويج ابنته آون منظري غير - ب

سيكون شعوره الحزن . ينتقص من شخصيتي او انني غير مقبول اجتماعيا

 .واالآتئاب ، وسيدفعه الى اظهار العجز واالنكسار والتحطيم 

 اما اذا فكر وقال لنفسه ، ان سبب رفض والدها لي يعود لسبب شخصي متعلق -جـ

ومن حق أي والد . ديه ظروف خاصة  تزويجها في الوقت الحاضر او لتهبعدم رغب

ان يكون له الدور االول في زواج ابنته وان يساهم ابنته في اختيار  شريك حياتها ، 

واالن ابحث على شخص يؤثر  عليه من االقارب واالصدقاء ويفهمه من انا وعليه 

ان اجرب الفرصة ثانية والاستسلم طالما  هي توافق اذا عرض عليها والدها الزواج 

 .هنا سيكون تفكيره معقول وسليم وعلى قدر من االلتزام وعدم االرتباك. ني م

فاذا قارنا االساليب الثالثة اتجاه هذا الموقف نجد انه قد وصلت الى نتائج مختلفة من 

المشاعر والسلوآيات ، مع ارجحية التفكير االخير وما نتج عنه من انفعال هاديء 

نستنتج من هذا اننا آلما ) أ،ب(تفكير بين واآثر ضمان في النجاح على عكس ال

حاولنا بناء التصور االيجابي والتفكير السليم في ذواتنا اصبح لنا االمكانية في الحكم 

 .  األخالقي المقبول اتجاه المواقف والمشكالت االجتماعية التي تعترضنا في حياتنا 
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 :  الخطوات الواقعية لتعلم السلوك -ثانيا

عية  يمكن تطبيقها  في حياتنا اليومية لمواجهة المواقف الطارئة هناك خطوات واق 

التي نتعرض لها ، حيث قام الباحث بتوضيح آيفية تنمية سمة االلتزام في سلوآنا وطرح 

عملية التسرع ونبذها  حتى اذا واجهنا صعوبة في البداية في تنفيذ ذلك ولكن مع التكرار 

 ان نتغلب على السلوآيات السلبية وتعديلها بسلوآيات وبناء تحوطات االمان المسبقة يمكننا

ايجابية تنال  رضى المحيطين بنا ، وهكذا مع مرور الزمن  ستصبح عادة سهلة نلمس 

 - :يأتينتائجها بشكل ملحوظ  ويمكن تلخيص هذه الخطوات بما 

رفض والد ( وهي ) المشكلة (تحديد الموقف ودراسته وامتالك الشجاعة في تفسيره  -

 ).فتاة زواج ابنته لي ال

 .االحساس بان لنا القدرة واالمكانية في مواجهة المواقف والمشكالت االجتماعية  -

يجب ان نمتلك االمن واالطمئنان وعملية المواجهة  واالعتماد على النفس والثقة   -

 . العالية في االنجاز والعطاء 

 ما نخطيء به من تصرفات االيمان بان الكمال هللا سبحانه وتعالى وحده ، فعلينا جعل -

 .حافزا يدفعنا لتطوير امكانياتنا وتقوية التزامنا 

 : انموذج لمسؤولية سلوآية -ثالثا

اذا اخبرك احد زمالئك بعدم ( قام الباحث باعداد انموذج المسؤولية السلوآية وهي  

ادام تكرار خطبة الفتاة ثانية  وعليك بتجاهل الموضوع فهو اليستحق آل هذا العناء ، م

/ اوافقه الرآي(والدها رفض طلبك ، رغم انك واثق من حبها لك ، ماذا سيكون ردك عليه ؟ 

 )ال اوافقه الرآي

 )بانهم اليوافقونه الرآي ويحثونك على اعادة المحاولة ثانية(وآان معظم رد زمالئك  -

قام بمناقشة هذه االجابات  مع افراد المجموعة  وتعزيزها واطراء عبارات المدح  -

 .الثناءو

 :طرح الباحث السؤال االتي:  سؤال من الواقع -رابعا

لو عرض عليك زمالئك او اصدقائك او اهلك ان تذهب انت مباشرة الى والد  ( 

الفتاة  وبرفقة احد االقارب المعتبرين اجتماعيا وتطلب يد ابنته هل بامكانك ان تجابه  



     المحتويات                                                                                                          
109  
 

 بكل هاب حاالت الرد جميعالمواقف بكل التزام وهدوء وتتصرف بخلق الئق وتستوع

 عقالنية وصبر ؟ 

هل ان  ذهابه لمقابلة والد الفتاة لوحده يتالئم مع التقاليد االجتماعية  ، ام عليه اصطحاب 

 اناس معروفين في المنطقة ؟

 مختلفة ، الباحث ناقش اجابات افراد المجموعة وطلب منه لعب ةآانت اجابات  الطلب -

 .الراجعة التشجيعية والتصحيحية المباشرةالدور نفسه مستخدما التغذيه 

 :  اثارة المرح -خامسا

بطة وازالة  غقام الباحث باعداد فعالية ينفذها الطلبة بحيث يغمر جو الجلسة  ال 

 الفرصة الثارة بعض النكات وتبادل عملية  المزاح المنظم ةالمشاعر المشحونة ومنح الطلب

 .فرصة االآتساب االفضل مما يساعد على تلطيف جو التدريب ويمنح 

 : اعادة التعلم-سادسا

 قام الباحث مع افراد المجموعة اعادة مناقشة موضوع هذه الجلسة  ، باعادة ماتم  

تعلمه خالل الجلسة وبايجاز على السبورة  على شكل خطوات ومالحظات مع االجابة عن 

 .استفسارات افراد المجموعة  وتوضيح ماهو غير مفهوم لهم 

 : تحديد الواجب البيتي -سابعا

يشجع الباحث افراد المجموعة امالء مجموعة من االلتزامات البسيطة على انفسهم  

وتطبيقها في حياتهم اليومية ، وتدوين عدد من المواقف التي واجهوها واظهروا نوع من 

 .االلتزام حيالها وتدوينها في آراس 

 : التقويم الذاتي -ثامنا

فراد المجموعة الصدار حكمهم حول فائدة خطوات منح الباحث الفرصة ال 

هو التعرف على رأيهم هل (المالحظات والمعلومات التي طرحت في موضوع الجلسة 

وقد اظهر افراد المجموعة القبول وظهرت عليهم ) هناك فائدة واقعية في تحقيق االهداف 

 .عالمات االرتياح 
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 -:الجلسه الثالثه

 سلوب العنفخفض الشعور با الموضوع

الحاجات 

المرتبطة 

بالموضوع

 . مواجهة  مصدر الكراهية  والعدوان  -

االعتراف بالتزمت وعدم التوازن بين اساليب التحكم والسيطرة اما  -

 انفسنا واالخرين 

 

 . ان يتمكن الطالب من مواجهة العنف والتخفيف من حدته  - االهداف

 .ان ننمي لدى الطالب القدرة في تقبل االخرين  -

 

االساليب 

والفنيات 

االرشادية 

قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله ان الفرد قد يتعرض :  تقديم الموضوع  -

لموقف ليس له القدرة على اصدار حكم اخالقي يتناسب وظروف الموقف 

الخطوات الواقعيه لتعلم السلوك قام الباحث بتحديد الخطوات الواقعيه  -

 لخفض الشعور بالعنف

ليه سلوآيه من المحيط األجتماعي ومناقشتها مع افراد انموذج لمسؤ -

 المجموعه

 سؤال من الواقع يتضمن موضوع الجلسه -

 افتعال المرح واضفاء جو الجلسه بالسرور واألرتياح -

 اعادة التعلم  -

 تحديد الواجب البيتي -

ة من  منح افراد المجموعة الفرصة الصدار حكمهم  فيما اذا آان هناك فائدالتقويم 
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التدريب  في آيفية معالجة مصادر العنف وعن فائدة ومنافع المعلومات خالل  البنائي 

 الجلسه ومدى واقعيتها في تحقيق األهداف

 

 

 

  -:الجلسة الثالثة

 خفض الشعور باسلوب العنف: الموضوع 

 .الحاجات المرتبطة بالموضوع  -

 .مواجهة  مصدر الكراهية والعدوان  -

 .زن بين اساليب التحكم والسيطرة امام انفسنا واالخرين االعتراف بالتزمت وعدم التوا -

 :االهداف

 .ان يتمكن الطالب من مواجهة العنف والتخفيف من حدته  -

 .ان ننمي لدى الطالب القدرة في تقبل االخرين  -

وفي بداية الجلسة قدم الباحث التحية الفراد المجموعة واستقيلهم بالتقبل والترحيب وقدم 

لحضورهم ، وقد  استعرض مختصرعن موضوع الجلسة السابقة ، الشكر واالمتنان 

 الذين استطاعوا ان ةومناقشة الواجب البيتي واالجابة عن استفساراتهم واثنى على الطلب

ينفذوا الواجب ، وتشجيع الطلبة الذين ليس لديهم القدرة على ذلك وحثهم على محاولة 

 .االنجاز وعدم االستسالم 

 :ضمن الخطوات االتية وتت: عملية التدريب 

 :تقديم الموضوع : اوال

ان الفرد قد يعترضه موقف اليخلو من الصعوبة  (      قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله 

ولكن على ان اليكون  التصرف باسلوب عنيف يؤدي الى ارتكاب الفاظ وافعال واحكام 

لموقف بهدوء وبصيرة  وفكر فمثال لو تانى الفرد وتعامل مع ا) سلوآية يقوم عليها الفرد

ووصل الى فعل اخالقي واتخاذ راي .بعقالنية  فربما يصل الى اسلوب انسب وافضل 

وبالتأني السالمة وفي العجلة ) (الخطأ ويعالج بالخطأ(صائب  الن المقولة الشهيرة تقول 
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ى هذا ولو يتصور البعض منا ان شدة الموقف هو الذي اثار عدوان الفرد وقادت ال) الندامة

السلوك  ، نعم نحن نحترم من يبني هذا التصور ، ولكن لو فكرنا اآثر في الموضوع ان 

طريقة تعلم هذا الفرد في الحياة فيها نوع من القصور ، والدليل على ذلك اال يوجد فرد اخر 

اذن مطلوب منا ان ننمي التصور . عندما يتعرض لنفس الموقف اليستخدم نفس االسلوب 

فكر االيجابي السليم الذي ينمي في شخصياتنا القدرة في التحكم والسيطرة  على والشعور وال

انفسنا ونمتلك سعة الصدر  واالفق والتحلي بالصبر عندما يعترضنا موقف عارض  ربما 

يسبب لنا الضرر واالزعاج وعدم االلتجاء الى التحطيم او التخريب او الهجوم المباشر 

وقد وضح الباحث هذه المواقف بالمثال االتي . ين ثانية والحاق الضرر النفسنا واالخر

الدرس عن  في احد االيام هرخ الصف الخامس االعدادي ، صادف عنده تاةاحمد احد طلب(

االول  وآان عنده امتحان في الدرس نتيجة تاخيره رفض المدرس  ادخاله الى الصف 

ئهم  في تالفي الموقف وبعدم اراالى مع تاريد ان اس) بالرغم بقاء اآثر من نصف الوقت 

 .حرمان احمد من االمتحان 

 :الخطوات الواقعية لتعلم السلوك : ثانيا 

قام الباحث  بتحديد الخطوات الواقعية لتقليص التصرف بالعنف عند مواجهة  

 .المواقف وآتابتها على السبورة ومناقشتها مع افراد المجموعة 

 .مواجهة مصدر الكراهية والعدوان  -1

 .لص من االنغالق االجتماعي والتخندق بفكرة متطرفة التخ -2

 ونصائح االخرين وجعلها حافزا لتعديل تاالعتراف بالخطأ وضرورة تقبل توجيها -3

 .السلوك 

 .مشاورة اهل الخبرة والتجربة في الحياة واالستفادة  من مصاحبتهم   -4

 الغير وبناء محاولة  التخلي عن االلفاظ والعبارات الحادة ومناقشة النفس وتانيب -5

 .واالبتعاد عن الهجومية في االفعال . التصور االيجابي عن الحياة 

 انموذج لمسؤولية سلوآية : ثالثا
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هجم عليك احد سواق ( اعد الباحث انموذجا لمسؤولية سلوآية تضمنت السؤال االتي  

فماذا ) السيارات الواقفة في طوابير محطات الوقود آونك خرقت نظام السيارات الواقفة 

 ).االعتذار واالعتراف بالخطأ ، ردعه بعنف آونك اعترضك( يكون ردك عليه ؟ 

 .مناقشة اجابات الطلبة  -

 .تفضيل الرأي الصائب وهو اتقاء مسببات هذا الفعل الذي يقود الى العنف  -

 

 

 

 :سؤال من الواقع : رابعا

يك  روح العنف ، ما االمور التي تثير لد( االتي من الواقع وهو السؤال تمت صياغة  

 ).وهل تعترف مع نفسك بالخطأ او تندم عندما تهدء 

استقبل الباحث  جميع االجابات بكل . اعطاء فرصة للطلبة بطرح اجوبتهم المتباينة و 

 الضفاء وسيلة شكر صراحتهم واتخاذها وانماانبساط وعدم اثارة اللوم  على احد او ادانته 

 .ث الى تصحيح االخطاء التغذية الراجعة المتعة على جو الجلسة  وحرص الباح

 :الفعالية والمرح: خامسا

 اضطر فيه ان ًاحادثا واحداحدهم طلب الباحث  من افراد المجموعة  ان يروي  

خرج الى نكتة فعال ، وان يعترف بكل حقيقة امامنا انه ندم ي عنيف يجب ان ًايسلك سلوآ

 شارآوا في هذه الفعالية  مما غمر ًا جميعةبعلى سلوآه ام هو معتز ويقول نعم الفعل ، الطل

ومرة اخرى طلب الباحث تنفيذ بعض المواقف المثيرة ، من جو الجلسة المرح الحيوية ، 

 قبل الطلبة لكل منهم مع الذي يجاورة في المقعد ليتسنى للباحث رؤية مدى تحمل الفراد

تمت مناقشة جميع المواقف و فعلهم مع تبادل االدوار  بعدها ةالمجموعة  والتعرف على رد

 . استخدام التعزيز االجتماعي تهبايجاز وحرص الباحث في مناقش

 :اعادة التعلم : سادسا

مناقشة ماتم طرحه وقام الباحث مع افراد المجموعة باعادة ماتم تعلمه خالل الجلسة  

 .وتدارسه في الجلسة  من المعلومات مع اعطاء امثلة موجزة على ذلك 
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 :يد الواجب البيتي تحد: سابعا

 بان افكارنا هي تخلق فينا القلق والغضب  ةوضح الباحث الحقيقة االتية  امام الطلب 

والنفور والهيجان  والتصرف غير السليم  وليس المواقف التي تعترضنا فالمطلوب محاولة  

 تطبيق ماتم تعلمه خالل الجلسة  في البيت والصف وساحة اللعب وتدوين مصادر االثارة

 .والصعوبات  التي تواجهك في آراس المعلومات والسلوآيات التي صححتها 

 

 

 :التقويم الذاتي: ثامنا

ائد التي وقال الباحث اريد سماع رايكم بكل صراحة وبدون تردد حول المنافع والف 

ظهر جميع فأواعطاء التقدير المناسب  ،  من التدريب  ومدى تقبلكم وارتياحكم حصلتم عليها

 .المجموعة شكرهم  والفرصة التي سنحت لهم لتصحيح اخطائهم افراد 
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 -:الجلسه الرابعه

  ضعف ادراك حاجات االخرين وانفعاالتهم الموضوع

الحاجات 

المرتبطة 

بالموضوع

   األهتمام بحاجات األخرين وتوقعاتهم  -

 حب الخير لألخرين ومرعاة مشاعرهم -

 .الفرد تقبل االخرين وحب الخير لهم  ان ننمي لدى  - االهداف

تنمية السلوك االجتماعي الذي يدرك مشاعر الناس ومعتقداتهم  -

 واغراضهم

االساليب 

والفنيات 

االرشادية 

 قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله ان :  تقديم الموضوع  -

لجميع الناس حق الحياة ولهم حاجات يجب ان نولي األهتمام بها بقدر ما  -

 نايتعلق ب

تحديد الخطوات الواقعيه لتعلم السلوك وآيفية استبدال الفكرة األنانية  -

 بأخرى انسانيه 

 انموذج لمسؤلية سلوآيه من الواقع -

 سؤال يصاغ من الواقع المدرسي يتضمن موضوع الجلسة -

 الفعاليه والمرح قام الباحث بتبادل المزاح العقالني وترتيب بعض النكات -

 ماتم تعلمه خالل الجلسه بأيجازاعادة التعلم قام الباحث  -
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 على تطبيق ما تعلموه بالجلسه الحاليهلبةالواجب البيتي ويتضمن تشجيع الط- 

التقويم 

 البنائي 

  منح افراد المجموعة الفرصة الصدار حكمهم  فيما اذا آانت خطة الجلسه 

 التي تدربوا عليها مفيدة وطرح مالحظاتهم وأسئلتهم حول الجلسة

 

 

 

 

 

 -:سة الرابعةالجل

 ضعف ادراك حاجات االخرين وانفعاالتهم/ الموضوع

 الحاجات المرتبطة بالموضوع  

 .االهتمام بحاجات االخرين وتوقعاتهم عامل اساس السعادهم ونيل رضاهم -

 .حب الخير لالخرين ومراعاة مشاعرهم وانفعاالتهم هي مفتاح التفاعل االجتماعي  -

 االهداف

 .االخرين وحب الخير لهم ان ننمي لدى الفرد تقبل  -

 .تنمية السلوك االجتماعي الذي يدرك مشاعر الناس ومعتقداتهم واغراضهم  -

 : والفنيات االرشاديةالساليبا

ان لجميع الناس حق الحياة ( قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله . تقديم الموضوع  -

حق لنا ان نضع ولهم حاجات يجب ان نولي االهتمام باشياء بقدر مايتعلق  بنا والي

 .العوائق امامهم او تستحوذ علينا الغيرة والحسد في عرقلة مسيرتهم  وازعاجهم 

قام الباحث بتحديد الخطوات الواقعية  لتنمية حب . الخطوات الواقعية لتعلم السلوك  -

 .الخير للناس وآيفية استبدال الفكرة االنانية  غير مقبولة باخرى انسانية مقبولة 

قدم الباحث مثال من الواقع ومناقشته مع افراد . لية سلوآية انموذج لمسؤو -

 .المجموعة

  . من الواقع المدرسي يتضمن موضوع الجلسةًالصاغ الباحث سؤا. سؤال من الواقع  -
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فتعال المرح وتلطيف جو التدريب بفاصل زمني أتعمد الباحث ب. الفعالية والمرح  -

 .الطرائف يتبادل المزاح العقالني وترتيب بعض النكات و

قام الباحث مع افراد المجموعة باعادة ماتم تعلمه خالل الجلسة ، مع . اعادة التعلم  -

 .اعطاء امثلة مؤجرة

ويتضمن مناقشة الواجب المحدد في الجلسة السابقة وتشجيع الطلبة .الواجب البيتي  -

 .آما اآد على تطبيق ماتعلموه في الجلسة الحالية . على تطبيق ذلك 

 

 

 البنائي التقويم 

ويتم بمنح الفرصة الفراد المجموعة الصدار حكمهم فيما اذا آانت  الخطة التي تدربوا  -

عليها خالل الجلسة تحقق اآتساب وتعديل سلوآيات سلبية باخرى ايجابية مهتم في 

 . تحقيق االهداف

 الجلسة الرابعة

 ضعف ادراك حاجات االخرين وانفعاالتهم/ الموضوع

 :لموضوع وتشمل الحاجات المرتبطة با

 .االهتمام بحاجات االخرين وتوقعاتهم عامل اساس السعادهم ونيل رضاهم  -

 .حب الخير لالخرين ومراعاة مشاعرهم وانفعاالتهم هي مفتاح التفاعل االجتماعي  -

 :االهداف

 ان ننمي لدى الفرد تقبل االخرين وحب الخير لهم  -

وهنا حرص .معتقداتهم واعرافهم تنمية السلوك االجتماعي الذي يدرك مشاعر الناس و -

الباحث على ايجاد التقبل من قبل افراد المجموعة واستقبالهم بالشكر واالمتنان 

لحضورهم ومناقشتهم الهمية البرنامج وتوثيق صلة التعاون وااللفة وتطبيق المعلومات 

التي تم اآتسابها في الجلسات السابقة واالجابة عن استفساراتهم والصعوبات التي 

 .واجهتهم 

 :تضمنت الخطوات االتية : عملية التدريب 
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ان ادراك الفرد لحاجات االخرين (  قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله :تقديم الموضوع:اوال

شيء اساس في تكوين الشخصية الناضجة وتنمي الخير لجميع الناس يسهم في التخلص من 

نية والحسد والغيرة واستشهد الباحث بقول آثير من السمات الخلقية السلبية والتجرد من االنا

) اليؤمن احدآم حتى يحب الخيه مايحب لنفسه(الرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم 

وهذا خير دليل على انتباه االنسان انه جزء من مرضاة ربه سبحانه وتعالى على االنسان 

ن نجهض عندآم سمة هي محبة الناس لبعضهم وتمني الخير وتبادل المنافع والنريد او

التنافس فالتنافس  الشريف من تحقيق االهداف بل يكون حافزا لعطاء االنسان ولكن يجب ان 

ال يكون لهذا التنافس ضررا على الغير او اقتطاع حقه او النيل من آرامته بل يجب ان 

 .يكون مفيدا ونافعا يحقق الخير للمتنافسين 

قام الباحث بتحديد الخطوات الواقعية للسلوك  : الخطوات الواقعية لتعلم السلوك: ثانيا

 :ومناقشتها 

 .تحديد حاجة االخرين  -1

 .آيفية تقديم المعونة في ضوء االمكانيات  المتاحة  -2

 .مساعدة الجماعة لمواجهة مشكالتهم  -3

 .المشارآة الفعالة في النشاطات الجماعية وفق قيم ومعايير الجماعة  -4

 قام الباحث بتقديم انموذجا لمسؤولية سلوآية على شكل  :انموذج لمسؤولية سلوآية: ثالثا

 ةفتحت دورة لمادة اللغة االنكليزية ، في عطلة نصف السنة علما ان الطلب.(سؤال وهو

 ) من جيرانك لم يسمعوا بالبالغ ، ماذا تفعل ؟ة يرغبون االشتراك بها ، ثالث طلبًاجميع

 احاول ابالغهم باقرب وقت  •

 .ي حضورهم ارفض ابالغهم واليهمن •

 .الخ .....اناقش نفسي  وبعدها افكر في ابالغهم  •

 .استمع الباحث الى اجابات الطلبة المتباينة وتم مناقشتها مع تقديم التعزيز االجتماعي 

لو وقع ( من الواقع الفراد المجموعة  آاالتي قدم الباحث سؤاًال : سؤال من الواقع: رابعا

 جمع مبلغ من المال ، هل تساهم مع زمالئك في دفع اقتضىو مشكلة في المدرسة ةاحد طلب

 )ما تجود به يدك ؟
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 بالتغذية الراجعة همتم مناقشة الموضوع مع افراد المجموعة واالنصات الجاباتهم مع تزويد

 .التعزيزية والتصحيحية 

طلب الباحث من افراد المجموعة  ذآر موقف امتنع فيه شخص : الفعالية والمرح: خامس

 ةقدم جميع الطلب.  المساعدة ويصوغه بشكل هزلي وبتعبير يثير الضحك والدهشةبحاجة الى

المهم آانت شحنة وباختصار مواقف امتنع فيها تقديم المعونة واظهروا  تذمرهم فيما بعد 

 .لتلطيف جو التدريب  واالستفادة من االخطاء التي وقعوا فيها 

مجموعة باعادة ماتم تعلمه خالل الجلسة من قام الباحث مع افراد ال :  اعادة التعلم: سادسا

 .خطط ومعلومات ومالحظات

ه الباحث افراد المجموعة بحب الخير لجميع الناس فهو سر وّج: الواجب البيتي: سابعا

السعادة ونيل رضى اهللا  سبحانه واقدم على فعل الخير وان مستوى نصح الشخص بقدر 

ن واالحساس بها وعدم ازعاجهم حاولوا ان المساهمة في الحفاظ على هدوء مشاعر االخري

تطبقوا  آل ما تعلمتموه  وتصححوا ما صادفكم من اخطاء وان تواجهوا المواقف بكل 

 .شجاعة واقدام 

خطة آانت منح الفرصة الفراد المجموعة الصدار حكمهم فيما اذا : التقويم الذاتي: ثامنا

م اليومية ام هناك مالحظات تجعل التدريس الجلسة التي تدربوا عليها مفيدة ونافعة  في حياته

 .؟اآثر فاعلية ونجاحا 
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 -:الجلسة الخامسة

 خفض شعور التمرآز حول الذات الموضوع
الحاجات 
المرتبطة 
بالموضوع

توسيع امن واطمئنان الفرد بوجوده من حيث هو عضو في جماعة لها  -
 قيمتها 

كون، مستمدا لتلقي تفعيل الرؤية المستقبلية للفرد والآتشاف نفسه آي ي -
 .المواقف الجديدة 

التغلب على احساسه آكيان مستقل وان موقعه ضمن آيان اآبر هو  -
 المجتمع 

 . بفكرة افضل واحسنبداًالتالتعرف على الفكرة غير المقبولة  واس - االهداف
.غير مرغوبمهاجمة افكارهم رديئة السلوك تعليم افراد المجموعة على  -
والتخلص من الحب الزائد .  التمرآز حول الذات  معنىالطلبةان يتعرف  -

 .لها 
  ان يتعلم الطالب الحل المنطقي للمواقف وتقليل االفتراضات الخاطئة -

االساليب 
والفنيات 

االرشادية 

التمرآز حول الذات (قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله : تقديم الموضوع  -
عرفه لنفسه دورا محددا هو تقدير الفرد مايستطيعه وما اليستطيعه ، فالي

 .في عالقته عن حوله 
قام الباحث بتحديد الخطوات الواقعية : الخطوات الواقعية لتعلم السلوك  -

 .لخفض شعور التمرآز  حول الذات 
من . مسؤولية سلوآية لقدم الباحث انموذجا : انموذج لمسؤولية سلوآية  -

 .الواقع االجتماعي ومناقشته مع افراد المجموعة 
 .صاغ الباحث سؤاال  واقعيا تضمن موضوع الجلسة : من الواقع سؤال  -
اعد الباحث فعالية بمشارآة  افراد المجموعة  الزالة : الفعالية والمرح  -

 .الحواجز النفسية واثارة فكاهية  لروح االفراد ولتلطيف جو التدريس 
سة تم اعادة ماتعلمه االفراد من فعالية التدريب في الجل: اعادة التعلم  -

 .بايجاز مع االستشهاد بامثلة اخرى 
مناقشة افراد المجموعة بتقليص حب الذات المفرط الذي : تحديد الواجب -

 .يقود الى الوحدة وتوسيع سمة االنفتاح ومشارآة االخرين 
التقويم 
 البنائي 

هو الحكم الذي يصدر  من قبل افراد المجموعة لبيان رايهم في مدى االستفادة 
 من التدريس 
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 -:الجلسة الخامسة

 .خفض شعور التمرآز حول الذات: الموضوع 

 :الحاجات المرتبطة بالموضوع وتشمل ماياتي 

 توسيع امن واطمئنان الفرد بوجوده من حيث هو عضو في جماعة لها قيمتها  -

تفعيل الرؤية المستقبلية للفرد والآتشاف نفسه آي يكون، مستمدا لتلقي المواقف  -

 .الجديدة

 .غلب على احساسه آكيان مستقل وان موقعه ضمن آيان اآبر هو المجتمعالت -

 :االهداف 

 . بفكرة افضل واحسنبداًالتالتعرف على الفكرة غير المقبولة  واس -

 .تعليم افراد المجموعة على مهاجمة افكارهم الرديئة السلوك غير المرغوب -

 .حب الزائد لها والتخلص من ال.  معنى التمرآز حول الذات بةان يتعرف الطل -

 ان يتعلم الطالب الحل المنطقي للمواقف وتقليل االفتراضات الخاطئة -

آما استفسر الباحث عن الواجب  البيتي ومدى امكانية افراد المجموعة في تطبيقه 

والصعوبات التي واجهتهم ، واظهروا مبادراتهم في التطبيق محاولين التغلب على 

حث بتوزيع بعض الهدايا البسيطة  تعزيرا وتثمينا لجهودهم الصعوبات بانفسهم آما بادر البا

 .وحسن ادائهم 

 :تضمنت الخطوات االتية : عملية التدريب 

 :قديم الموضوع ت: اوال

التمرآز حول الذات هو تقدير مايستطيعه  وما ال ( قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله 

قول الرسول بواستشهد الباحث ) لهيستطيعه فاليعرف لنفسه دورا محددا في عالقته عن حو

أي ان االعتزاز )  وان تلقى اخاك بوجه طليق ئًاالتحقرن من المعروف شي)(ρ(محمد 

بالذات مطلوب ولكن بحدود الشيء المتعارف عليه فالتعالي والتكبر والغرور النفعية الذاتية 

 التواضع ومعرفة  ومكانته ،  فالمطلوبهيعطي الفرد الرفعة الوهمية وعدم معرفة امكانات

 في المجتمع وعدم اعطاء الذات اآثر من تقديرها بحيث اليكون هذا على حساب قدر نفسه
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افراد المجموعة وتم مناقشة  الفكرة مع افراد المجموعة والسماع الستفسلراتهم وارائهم 

 .ومقترحاتهم 

 :الخطوات الواقعية لتعلم السلوك : ثانيا

 .اقعية لخفض الشعور بالتمرآز حول الذات ومناقشتها قام الباحث بتحديد الخطوات الو

 .معرفة االسباب الحقيقية المسببة للتمرآز حول الذات -1 

 .ماهي االساليب الفاعلة والمساعدة للتخلص من الشعور  -2

اطفاء حاالت الغرور والتعالي وخاصة عند التعامل مع المواقف واالشياء المحيطة -3

 .بنا

 .ق االهداف في ضوء االمكانيات المتاحة دون تصريح بحكم مسبق الوصول الى تحقي-4

 انموذج لمسؤولية سلوآية: ثالثا

قام الباحث باعــداد انموذج لمسؤولية سلوآيــــة الفراد المجموعة علـــى 

مرض احد زمالئكم واصبح طريح الفراش  علما انه لم لم يسلم على ( شكل سؤال 

ابقة هل تبادرون بزيارته ، ام تعاملوه آما آان احدآم سالم او واجب او زيارة س

فسح المجال لسماع رأي افراد المجموعة وجاءت االجابات مختلفة ) يتعامل معكم ؟

 . مع استخدام التفدية الراجعة الفورية ة،قام الباحث بمناقشة اجابات الطلب

 :سؤال من الواقع : رابعا 

بشخص يتطاول على زميل له آونه مارأيكم (تمت صياغة السؤال االتي من الواقع 

 ).افضل منه دراسيا 

ن هو افضل منك ؟ منتقم مت هذا غرورا وتعالي وغيرة وحسد  ، وهل يجوز ان دعاال ُي -

 بارائهم  ومناقشاتهم آما قام الباحث بمشارآة افراد المجموعة في النقاش ةادلى الطلب

 .الراجعة واالجابة عن بعض االستفسارات وحرص على توفير  التغذية 

  :الفعالية والمرح: خامسا

 منهم وآلفوا ان  يتبادلوا المزاح ة ثالثا طلب الباحث من افراد المجموعة ان يختارو

والنكات واستفزاز بعضهم البعض لتغطية جو الجلسة بالغبطة والمـــــرح وازالة الروتيـــن 

 .وتوفير الرغبة في الحضور 
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 :اعادة التعلم : سادسا

ث مع افراد المجموعة باعادة ما تم تعلمه خالل الجلسة بايجاز مع تذآر قام الباح 

 .بعض االمثلة 

 تطبيق ما تعلمتموه اقال الباحث الفراد المجموعة عليكم ان تحاولو : الواجب البيتي: سابعا

 ون باالسهل مع افراد العائلة واالصدقاء واثناء اللعب اريـــــد منكمأخالل الجلسة وتبد

حاولوا ان تتجاوزوا وتنازل وتعمد مراعاة مستوى الناس والتعامل معهم التواضع 

 .الصعوبات التـــــــي تواجهكم 

 :التقويم الذاتي : ثامنا 

اقول لكم اريد بكل صراحة وبدون تردد او خجل او خوف ما هو حكمكم  على البرنامج عن 

  آلهم يده افــــــراد المجموعةمدى الفائدة والمنفعة التي حصلتم عليها وقد اوموضوع الجلسة 

 لي الشكر على اختيارهم وعــــدم وااستمتاعهم ورغبتهم في التطبيق واثنو عليه  وقدمو

 .  من هذه الفرصة محرمانه
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 -:سةالجلسة الساد

. العالقات االنسانية  على حسابخفض شعور طغيان المصالح وتبادل المنافع الموضوع
الحاجات 

بطة المرت
بالموضوع

الشعور  بان تحقيق المنافع لالخرين اليتعارض مع اشباع الحاجات  -
 .والمنافع الذاتية 

 .ان التوازن التعاوني بين االطراف اساس تحقيق العدالة  -
عدم ترجيح المصلحة الشخصية على مصالح االخرين في الحقوق العامة  -

 . 
 .لتخفيف من حدتها ان يعرف الطالب معنى طغيان المصالح ، وا - االهداف

 .ان يتكون لدى الطالب القدرة على التخلص من سيطرة النفعية التبادلية  -
ان ننمي لدى افراد المجموعة فكرة العالقات االنسانية الحسنة التي تمثل  -

 . اساس عناصر العدالة 
االساليب 
والفنيات 

االرشادية 

 يقصد بطغيان ان(قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله : تقديم الموضوع  -
 ).المصالح ليكون فهم العالقات االنسانية من وجهة نظر نفعية مادية بحتة

قام الباحث بتحديد الخطوات الواقعية : الخطوات الواقعية لتعلم السلوك  -
د افراد المجموعة من هذه يلخفض الشعور بطغيان المصالح آي يستف

 . .الخطوات خالل الجلسة
على . دم الباحث انموذجا لمسؤولية سلوآية ق: انموذج لمسؤولية سلوآية  -

 .شكل سؤال من الواقع المدرسي ومناقشته مع افراد المجموعة 
 .صاغ الباحث سؤاال  واقعيا تضمن موضوع الجلسة : سؤال من الواقع  -
 الثارة المرح وغمر نفوس ًا زمنيحدد الباحث فاصًال: الفعالية والمرح  -

ية مناسبة  بنكتة بسيطة  ساهمت تلطيف ين بالفكاهة والراحة بفعالبالمتدر
 .جو التدريس 

قام الباحث مع افراد المجموعة باعادة ما تم تعلمه خالل : اعادة التعلم  -
 . الجلسة بايجاز مع جلب بعض االمثلة

مناقشة الواجب البيتي الجلسة السابقة ، مع : تحديد الواجب البيتي  -
لتعاوني بينهم ونقله الى تشجيعهم على روح الجماعة  واشاعة التوازن ا

 .الحياة اليومية 
التقويم 
 البنائي 

منح الفرصة الفراد المجموعة لبيان رايهم في الخطة التي تدربوا عليها خالل 
 .  الجلسة ومدى فائدتها لهم 
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 -:الجلسة السادسة

  . العالقات االنسانيةعلى حسابخفض شعور طغيان المصالح وتبادل المنافع : الموضوع 

 :الحاجات المرتبطة بالموضوع وتشمل ماياتي 

 .الشعور  بان تحقيق المنافع لالخرين اليتعارض مع اشباع الحاجات والمنافع الذاتية  -

 .ان التوازن التعاوني بين االطراف اساس تحقيق العدالة  -

 .عدم ترجيح المصلحة الشخصية على مصالح االخرين في الحقوق العامة  -

 .والقسوة في التعامل مع المواقف االجتماعية التغلب على الشدة  -

 االهداف

 .ان يعرف الطالب معنى طغيان المصالح ، والتخفيف من حدتها  -

 .ان يتكون لدى الطالب القدرة على التخلص من سيطرة النفعية التبادلية  -

ان ننمي لدى افراد المجموعة فكرة العالقات االنسانية الحسنة التي تمثل اساس  -

 .دالة عناصر الع

بعدها قام . تنمية الشفقة والرحمة في شخصية الطلبة وتوطيد الصلة المجردة بينهم  -

 .بتقديم التحية  والترحيب بافراد المجموعة والشكر والثناء لحضورهم 

 :تضمنت الخطوات االتية : عملية التدريب  -

لمصالح ان يقصد بطغيان ا( قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله : تقديم الموضوع : اوال

 ).يكون فيه فهم الناس العالقات االنسانية من وجهة نظر نفعية مادية بحتة

من اليرحم ) ( صلى اهللا عليه وسلم (ويجب ان نقتدي بقول الرسول الكريم محمد 

من واجب المسلم على اخيه تقديم المعونة ورحمة القوي  للضعيف ) الناس اليرحمه اهللا 

ومن القسوة ان تجد شخصا . انا وانت تعلم ان جارك جائع  فليس من الرحمة ان تبيت شبع

مريضا يتالم من شدة مرضه ولديك االمكانية  ان تقدم له العون ، وليس من الشهامة 

والمروءة ان ترى االذى في وسط المجتمع  وتقف متفرجا  ال يهمك األمر تنتظر منافع 

 .ومصالح تغتنمها 
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 :لسلوك الخطوات الواقعية لتعلم ا: ثانيا

 قام الباحث بتحديد الخطوات  الواقعية لخفض الشعور بطغيان المصالح وتبادل 

 .المنافع ومناقشتها 

 .التعرف على االسباب المؤدية لطغيان المصالح في المجتمع  -

 .تشخيص مزاهية االساليب الفعالة لمواجهة هذه السمات غير المحمودة  -

تغلب على المصالح والوصول الى تحقيق اعتماد افراد المجموعة على انفسهم في ال -

 . االهداف دون تردد

 : اعد الباحث انموذج لمسؤولية سلوآية آاالتي: انموذج لمسؤولية سلوآية: ثالثا

آنت تسير بالقرب من احد المستشفيات واذا بامرأة التعرفها تستجديك بقنينة دم آون ابنها ( 

 ) ، ما هو ردك عليها ؟ في صالة العمليات  وطلب منها احضار الدم فورا

 .اترآها وال أعير  لها اهمية  -

 .اطلب منها مبلغ من المال مقابل تبرعي  -

 .البي طلبها واتبرع  بالدم بدون ثمن  -

ناقش الباحث اجابات الطلبة مع حرصه بتقديم التغذية . وآانت اجابات الطلبة متباينة 

 .الراجعة التصحيحية 

ماهي المواقف التي تثير لديك طغيان ( ة من الواقع  تم صياغ:سؤال من الواقع : رابعا

تفشي الوساطة ، حصول ( ذلك ةولقد اآد الطلب) مصلحتك وتفضيل نفسك على غيرك ؟

 درجات اآثر من استحقاقهم ، حصول بعض االفراد على المال بطريق غير ةبعض الطلب

قسوة  . د االداري التزوير والفسا. الروتين القاتل الذي يعتري بعض الدوائر . مشروع 

ضعف تقديم الرعاية . اختالل موازين الحياة بصورة عامة . بعض االنظمة والتعليمات 

ضعف الروابط االسرية . استحواذ االنانية المادية وقياس الفرد على ما يملك. الرسمية 

عن بها  وتقديم الشكر لهم وعدم الطةقام الباحث بمناقشة اجابات الطلب. والعالقات االجتماعية 

 .او اظهار اللوم والحرص على توفير التغذية الراجعة الفورية 

طلب الباحث من افراد المجموعة عرض موقف فضل فيه : الفعالية والمرح: خامسا

 في ذلك ة الطلبغلبة مضحكة يساهم اقطريوفق يجاز على بأصوغه يمصلحته على غيره 
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اثير في اثارة المرح وافتعال الفكاهة في بل اظهروا تفننهم في التعبير  بحيث اسلوبه اآثر ت

 المواقف التي مرت بهم مع تعزير ةشارك الباحث في المناقشة لوصف الطلب. نفوس زمالئه 

 .وتشجيع اجاباتهم 

قام الباحث مع افراد المجموعة اعادة ما تم تعلمه خالل الجلسة مع : اعادة التعلم: سادسا 

 .اضافة بعض االمثلة 

قال الباحث اريد منكم ان تحاولوا تطبيق ماتعلمتموه  من  : واجب البيتيتحديد ال: سابعا

عملية التدريب في حياتكم اليومية  وتبدءون من االسهل وتدونون المواقف الصعبة التي 

 .تفسر ضدآم 

منح الفرصة الفراد المجموعة باصدار حكمهم على موضوع الجلسة : التقويم الذاتي : ثامنا 

ي اآتسبوها من عملية التدريب ، اظهروا االشادة بها ونحن من يناقشها في ومدى الفائدة الت

 .اموا لنا ويستمع الينا 
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 -:ةالجلسة السابع

 ضعف االداء الوظيفي للمراآز واالدوار في المجتمع الموضوع
الحاجات 
المرتبطة 
 بالموضوع

 .مورالشعور بالتصرفات الهدامة  والسيئة التي تعيق سير اال -
.التغلب على السلوك االنهزامي وتقليص التصرفات الغير مسؤولة  -
 .التغلب على سمة الصرامة والتسلط والقسوة والكسل اثناء العمل  -
 

ة لدى افراد المجموعة  التي تتضمن درجة من األخالقيتنمية الواقعية  االهداف
 التفاني -عمل اتقان ال- الصدق-االمانة( االلتزام بسلوآيات اخالقية عالية 

 ) تحمل المسؤولية -مرونة التفكير –والتضحية في االنجاز 
 

االساليب 
والفنيات 

 االرشادية 

ضعف االداء نابع ( قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله :تقديم الموضوع -
من الالمباالة او الكسل او ضعف االرادة  او استغالل البعض نفوذهم 

 آبير في المنظومة االجتماعية على حساب المال  الذي يصيب ضررا
 )والقيمية 

قام الباحث بتحديد الخطوات الواقعية :الخطوات الواقعية للسلوك -
لمعالجة ضعف االداء وتبصر افراد المجموعة بمهاجمة هذا السلوك 

 .الخاطيء واالستفادة من هذه الخطوات خالل الجلسة
 سلوآية على قدم الباحث انموذجا لمسؤولية:انموذج لمسؤولية سلوآية -

 .شكل سؤال من الواقع  ومناقشته مع افراد المجموعة
قام الباحث بصياغة سؤال من الواقع يتضمن موقف : سؤال من الواقع -

 .تربوي او اجتماعي ومستمدا من موضوع الجلسة
حرص الباحث على تلطيف جو التدريب باثارة روح : الفعالية والمرح -

الية مناسبة مستمدة من موضوع المتعة في نفوس  افراد المجموعة بفع
 .الجلسة

قام الباحث مع افراد المجموعة باعادة ما تم تعلمه خالل : اعادة التعلم -
 .الجلسة بايجاز مع جلب بعض االسئلة

مناقشة ما تم تطبيقه في الحياة اليومية  من :تحديد الواجب البيتي -
الجلسة تعليمات الجلسة  السابقة مع تشجيعهم على تطبيق ماتعلموه في 

 .الحالية
اتاحة الفرصة الفراد المجموعة  لبيان رايهم حول الخطة التي تدربوا .  التقويم البنائي 

 عليها خالل الجلسة  هل هي واقعية ومفيدة في تحقيق االهداف؟
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 -:الجلسة السابعة

 ضعف االداء الوظيفي للمراآز واالدوار في المجتمع/ الموضوع

 :موضوع وتشمل ماياتي الحاجات المرتبطة بال

 .الشعور بالتصرفات الهدامة  والسيئة التي تعيق سير االمور -

 .مسؤولة الالتغلب على السلوك االنهزامي وتقليص التصرفات غير  -

 .التغلب على سمة الصرامة والتسلط والقسوة والكسل اثناء العمل  -

 :االهداف

تضمن درجة من االلتزام بسلوآيات تنمية الواقعية األخالقية لدى افراد المجموعة  التي ت

 مرونـــة – التفاني والتضحية في االنجاز - اتقان العمل- الصدق-االمانة( اخالقية عالية 

 )التفكير وتحمل المسؤولية 

  .تيةتضمنت الخطوات األ: عملية  التدريب 

 :تقديم الموضوع: اوال

الالمباالة او الكسل او ضعف ضعف االداء نابع  من ( قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله 

االرادة  او استغالل البعض نفوذهم على حساب المال  الذي يصيب ضررا آبير في 

وان المجتمع يبتلى  بهذه االدران البد من وجود  اسباب ) المنظومة االجتماعية  والقيمية 

ة التعلم اليمكن الحكم بوجود اناس سيئون بالفطرة ولكن هناك سلوآا سيئا ويحدث ذلك نتيج

الخاطيءوالضغوط التي يتعرض لها المجتمع فمن يريد ان يقي نفسه  ويصلحها عليه 

رحم اهللا امرءا ( في اتقان العمل ) صلى اهللا عليه وسلم( االقتداء بقول الرسول الكريم محمد 

فالمجتمعات تبنى والشرور  تفنى عندما يقوم آل فرد بدوره ) عمل عمال صالحا فاتقنه 

 .مة وصحيحة بصورة سلي

 :الخطوات الواقعية للسلوك: ثانيا

 .قام الباحث بتحديد الخطوات الواقعية لضعف االداء ومناقشتها مع افراد المجموعة 

 .يجب التفكير باالسباب  التي ادت بهؤالء الناس الى ضعف  االداء -1

 .االمتناع عن أي فعل او سلوك يمت بصلة بهذا السلوك غير المقبول  -2

 .ج المترتبة على هذا الفعل تحديد النتائ -3
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اختيار افضل الطرق  التي تحقق نتائج مقبولة ومعقولة وتجنب التقصير والوقوع في  -4

 .مهالك الطرق 

 :انموذج لمسؤولية سلوآية:ثالثا

اخبرآم زميلكم حامد بان ( قام الباحث بتقديم انموذج لمسؤولية سلوآية  على الشكل االتي 

د الآثر من سنة ولم تنجز بسبب الروتين القاتل  في بعض والده يراجع  لمعاملة التقاع

الدوائر وسوء نية  بعض منتسبي دوائر اخرى ، هل يجوز ان يقع هذا الرجل فريسة 

ناقش افراد المجموعة هذه التصرفات السيئة والهدامة  ) عمليات الغش والخداع والرشوة ؟

توفير  التعزيز والتشجيع التي تعيق امور الناس وجرى حوار مع الباحث وحرص على 

 .والثناء على اجاباتهم 

هل تستطيع ان تتحمل من يوجه لك نصيحة عندما تقصر في  (:سؤال من الواقع:رابعا 

 بةناقش الباحث اجابات الطل.   متباينة في محتواها بةوقد جاءت اجابات الطل) عملك ؟

 . التغذية الراجعة التصحيحيةًالمعمست

ابتسم الباحث وطلب من افراد المجموعة  آل فرد يراجع نفسه : رحالفعالية والم: خامسا

ه اريد منكم برضى وحتى يصوغها بشكل مزاح تطوع ئوهل باستطاعته االعتراف باخطا

  وقدموا االعتراف باالخطاء التي يرتكبونها وغطى جو الجلسة الفكاهة بةاآثر الطل

 .ة والنشاط لعملية التدريب  الضفاء الحيوية والمتعًا زمنيوالضحك وآانت فاصًال

  :اعادة التعلم: سادسا

قام الباحث مع افراد المجموعة  باعادة ماتم تعلمه خالل الجلسة من خطوات ومعلومات 

 .ومالحظات مع اعطاء امثلة اخرى 

 وه حث الباحث افراد المجموعة ان ماتعلموه من خالل الجلسة: تحديد الواجب البيتي: سابعا

ي حياتهم اليومية ويحاولوا ان يؤثروا في اصدقائهم  حتى يسري مستوى يجب ان يطبقوه ف

 .ب غير المشروع في المجتمع سالتنزه والعفة ورفض الك

منح الباحث افراد المجموعة الشفافية والتعبير الصريح عن مادار في : التقويم الذاتي: ثامنا

 .المناسبالجلسة من ايجابيات وسلبيات ومدى الفائدة ، ونالت التقدير 

 



     المحتويات                                                                                                          
131  
 

 -:الجلسة الثامنة

 خفض شعور التشكيك بالقواعد والضوابط االجتماعية الموضوع
الحاجات 
المرتبطة 
بالموضوع

 التغلب على التشكيك بمصدر هذه االنظمة االجتماعية -
التخلص من فكرة ان هذه القواعد هي السبب في تحطيم النظام  -

 .االجتماعي
واعد اذا ثبت فشلها وتوفرت امكانية عدم استحالة تبديل او تعديل هذه الق -

 .التغيير
 . اطفاء فكرة ان هذه الضوابط شرعت لحماية االغنياء واصحاب الجاه -

ان يتعرف الطالب ان هذه الضوابط هي االساس في حماية المؤسسات  - االهداف
 . وحسن سيرها

 .تنمية فصل العالقات الشخصية عن العالقات القانونية  -
ة  على مهاجمة افكارهم غير المنطقية  والسلوك تعليم افراد المجموع -

 .غير المرغوب 
تقليص االفتراضات الخاطئة وان ننمي قدرة االفراد في ترجيح تطبيق  -

 . القانونية والضوابط
االساليب 
والفنيات 

االرشادية 

ان التشكيك حالة (قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله : تقديم الموضوع  -
السيء غير الدقيق الذي يؤدي الى االضطراب نفسية ناتجة عن الظن 

واالرتباك ومنح الفرد التبريرات الوهمية التي تضعف اداءه لواجباته 
 ).ةاألخالقياالجتماعية و

قام الباحث بتحديد الخطوات الواقعية : الخطوات الواقعية لتعلم السلوك  -
تي لتعلم خفض الشعور بالتشكيك بصحة القواعد والضوابط االجتماعية ال

يمكن االستفادة من افراد المجموعة خالل الجلسة من جراء عملية التدريب 
.. 

قدم الباحث الفراد المجموعة مثال يكون : انموذج لمسؤولية سلوآية  -
 .. من البيئة المحيطة ومناقشته ًاانموذجا سلوآي

طرح الباحث  سؤال من الواقع االجتماعي ومستمدا من : سؤال من الواقع  -
 . .سة ومناقشة اجابات افراد المجموعة موضوع الجل

قال الباحث اليوم استلمت الراتب وبهذه المناسبة جلبت : الفعالية والمرح  -
 غمرت الفرحة قلوبهم بةلكم آمية من التفاح وقام بتوزيعها  على الطل

 ..وقالوا للباحث نتمنى يوميا استالم راتب 
اعادة ما تم تعلمه خالل قام الباحث مع افراد المجموعة ب: اعادة التعلم  -

 . الجلسة بايجاز مع جلب بعض االمثلة
شجع الباحث افراد المجموعة على تطبيق ماتعلموه في : الواجب البيتي  -

 .حياتهم اليومية 
التقويم 
 البنائي 

ول الفائدة الواقعية من منح الفرصة الفراد المجموعة اصدار حكمهم ح
   . الجلسة
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 -:الجلسة الثامنة

 خفض شعور التشكيك بالقواعد والضوابط االجتماعية/ الموضوع

 الحاجات المرتبطة بالموضوع 

 التغلب على التشكيك بمصدر هذه االنظمة االجتماعية -

 .التخلص من فكرة ان هذه القواعد هي السبب في تحطيم النظام االجتماعي -

 . التغييرعدم استحالة تبديل او تعديل هذه القواعد اذا ثبت فشلها وتوفرت امكانية -

 .اطفاء فكرة ان هذه الضوابط شرعت لحماية االغنياء واصحاب الجاه -

 :االهداف

ان يتعرف الطالب ان هذه الضوابط هي االساس في حماية المؤسسات وحسن  -

 . سيرها

 .تنمية فصل العالقات الشخصية عن العالقات القانونية  -

  والسلوك غير تعليم افراد المجموعة  على مهاجمة افكارهم غير المنطقية -

 .المرغوب

تقليص االفتراضات الخاطئة وان ننمي قدرة االفراد في ترجيح تطبيق هذه الضوابط  -

آما استفسر الباحث من افراد المجموعة عن آيفية نطبيق  معلومات ومالحظات 

الجلسة السابقة في الحياة اليومية وقدم الشكر والترحيب لهم وان حضورآم والتزامك 

ات يعكس رغبتكم واستفادتكم من البرنامج وان لكم القدرة على  بمواعيد الجلس

التطبيق مع تدوين المالحظات والمواقف والعوائق التي تعترضكم لنتعاون معا 

 .لحالها

 :تيةتضمنت الخطوات األ: عملية التدريب 

 : تقديم الموضوع : اوال

ه   وع بقول ديم الموض ث بتق ام الباح ية ناتج (ق ة نفس كيك حال ن ان التش ن الظ ة ع

راد               نح االف اك وم السيءباالخرين واالشياء المحيطة بهم الذي يؤدي الى االضطراب واالرتب

اتهم و         م لواجب م   التبريرات الوهمية التي تضعف ادائه دون         من ث ام واخطاء اليحم ابهم اث  ارتك

ة                    ال المواقف  االجتماعي عليها وتعظيم االحداث وزيادة الطين بلة مما يضعف بصيرتهم حي
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ة واأل اة اليومي ي الحي هم ف ي تتعرض ة الت الى  ). خالقي ول تع ث بق هد الباح  واستش

رحيم       َض       (بسم اهللا الرحمن ال نِّ ِإنَّ َبْع َن الظَّ رًا مِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َآِثي

ُدآُ             بُّ َأَح َم      الظَّنِّ ِإْثٌم َوَلا َتَجسَُّسوا َوَلا َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعضًا َأُيِح َل َلْح ْم َأن َيْأُآ

يمٌ       وَّاٌب رَِّح َه َت َه ِإنَّ اللَّ   صدق اهللا العظيم             )  َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اللَّ

 ) ألحجرات12اية (

 :الخطوات الواقعية لتعلم السلوك :ثانيا

 .يء ومناقشتها قام الباحث بتحديد الخطوات الواقعية لتعلم تجنب التشكيك والظن الس

مع وقفة تأملية ونسأل انفسنا . يجب التدقيق في مسببات االشياء قبل الحكم عليها  -

 .لماذا حصلت هذه النتيجة وخاصة اذا آانت سلبية

 .يمكن استخدام اآثر من اسلوب في مواجهة المواقف وحل المشكالت -

  .االحساس بالمسؤولية الفردية  وفي ذات الوقت بالمشارآة االجتماعية -

 .الثقة بالنفس للدرجة المطلوبة والتخلص من الغرور وآذلك من التردد -

 :انموذج لمسؤولية سلوآية :ثالثا

 

لو (عرض الباحث الفراد المجموعة انموذجا لمسؤولية سلوآية وعلى الشكل االتي

ان شاب مراهق اصاب صديقه ببندقية صيد اثناء قيامهم بسفرة بسبب جهله في استخدامها 

اسألكم لو لم تجد ضوابط مسبقة تردع الفاعل وتحق الحق  ).ابة الى عوقهادت االص

 حدوث فتنة ، ان هذه تؤدي الىللمصاب ، في اعتقادآم هل يسلم المجتمع من مشاآل 

ها جاءت اجابات افراد المجموعة جميع) الضوابط يتعامل معها المجتمع لمواجهة الموقف؟

 المسبقة سلمت المجتمع من حدوث صراعات   في ان وجود الضوابط واالحكامبشكل واحد

ناقش الباحث اجابات الطلبة واثنى عليها بالتعزير االجتماعي اذ . وتفاقم الحال الى اسوء 

 .البد من قوانين تنظم حياة المجتمع واالفراد
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 :سؤال من الواقع: رابعا

 امام ًاماهي الضوابط التي تشككون بها وتقف عائق( طرح الباحث السؤال االتي 

جاءت اجابات افراد )  رسمية من قبل الدولة أو  في المجتمع-اشباع رغباتكم في االسرة

 بعض الضوابط العرفية في – الحوار  فضيلة غائبة عن البيوت –المجموعة متباينة مثل 

شارك الباحث . ضعف رعاية الشباب من قبل الدولة .  القوانين المدرسية  ته صرام-القرية

 .عة في الحوار وتصحيح االجابات وحرص على استخدام التغذية الراجعةافراد المجمو

 :الفعالية والمرح: خامسا 

 عدة مجموعات وآلف آل مجموعة باداء معين قسم  علىقام الباحث بتقسيم الصف

طلب الباحث  من افراد . يصفق واخر يغني  والثالث يرقص وهكذا بصورة عشوائية 

ار الضحك حولها وسال الباحث افراد المجموعة لو آان الصف المجموعة انهاء الفعالية  ود

آمجتمع مصغر يسير بهذه الفوضى التي عشناها لذة عابرة هل تسير االمور على مايرام 

 .المهم هذه الفعالية تكون عبرة لمحاسن  وجود الضوابط في المجتمع 

 :اعادة التعلم: سادسا 

 تعلمه خالل الجلسة بايجاز مع جلب قام الباحث مع افراد المجموعة باعادة ماتم

 .االمثلة وتاآيد على المعلومات والمالحظات والخطوات المهمة

 :تحديد الواجب البيتي : سابعا

وجه الباحث افراد المجموعة بتطبيق ما تم تعلمه خالل الجلسة في حياتهم اليومية 

للمستجيبين  اريد ان وتدوين الصعوبات التي يواجهونها  في آراس المعلومات واآد الباحث 

 .تكون ثقتكم عالية بانفسكم وتمتلكون الشجاعة في التطبيق وان تعلموا غيرآم  من االصدقاء 

 :التقويم الذاتي: ثامنا

لديكم الفرصة الكاملة في االدالء برأيكم بكل صراحة حول موضوع الجلسة  ومدى 

لسلوك وتحقيق االهداف ، الفائدة من التدريب وهل واقعية في معالجة االخطاء وتعديل ا

  في ًااعرب جميع افراد المجموعة عن ارتياحهم  لموضوع الجلسة وان شاء اهللا يكون عون

 .بناء المجتمع  وتصحيح اخطاء افراده 
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 -: التاسعةالجلسة

 تجنب االعتداء على االخرين  الموضوع
الحاجات 
المرتبطة 
بالموضوع

 الشعور باهمية العدل في المجتمع -
ر باهمية االختيار وحرية التعبير ومرونة التفكير واتخاذ القرار  بشأن الشعو -

 . االنسب األخالقيالفعل 
 .ة  والتغلب على االغراء والتعصباألخالقياالستمرار في المهمة  -
ة وتتضمن درجة االلتزام بسلوآيات اخالقية عالية األخالقيامتالك الواقعية  -

 .ة على اخرى والتحلي  بالشجاعة وتفضيل قيم اخالقي
 االفراد نحو القانون ، ال بوصفه قواعد جامدة وانما اشياء نضر  وجهة تنمية - االهداف

متفق عليها بوصفها العناصر االساس لعقد اجتماعي بين االفراد يحمي الجميع 
. 

 بان االخرين يحملون قيم وافكار مختلفة  وان اغلبها الطلبةرفع مستوى وعي  -
 .ة التي ينتمي اليها الفرد ذات صلة وثيقة بالجماع

 اتباع روح القانون مستبعدا عن التمسك بحرفيته في المواقف الطلبةان يتمكن  -
ة في األخالقيأي عملية  الربط بين النظرة  القانونية والنظرة (االجتماعية 

 )المواقف االجتماعية 
 .توضيح معنى االعتداء  -

االساليب 
والفنيات 

االرشادية 

االعتداء هو التجاوز (قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله : تقديم الموضوع  -
والتطاول والسلب الذي يحدث على ممتلكات وحقوق وآرامة  ودماء واعراض 

 ).االخرين وحرياتهم بدون مبرر او اضفاء الشرعية
ض قام الباحث بتحديد الخطوات الواقعية لخف: الخطوات الواقعية لتعلم السلوك  -

 وتصوراتهم ومناقشتها مع افراد ذهان ومشاعرالطلبةفكرة االعتداء من ا
 ..المجموعة لتحقيق الفائدة 

اتى الباحث انموذجا لمسؤولية سلوآية مستمدا من :انموذج لمسؤولية سلوآية  -
 .الواقع االجتماعي ومناقشته مع افراد المجموعة ومشارآتهم في الرأي 

تضمن موقف اجتماعيا قام الباحث بصياغة  سؤال واقعي ي: سؤال من الواقع  -
 .وذا صلة بموضوع الجلسة 

 طلبةطلب الباحث من افراد المجموعة ان يختاروا ثالث : الفعالية والمرح  -
 من الحانوت على حسابهم  بافتعال عليهم مناسبة آذا ،  حلوىبجلب قطع

استحدث آفعالية فكاهية بمشارآة افراد المجموعة ليضفي جو الجلسة المرح 
 .ع االفق شاشة واتسابوال

قام الباحث مع افراد المجموعة باعادة ما تم تعلمه خالل الجلسة : اعادة التعلم  -
 . بايجاز مع جلب بعض االمثلة

مناقشة تطبيق الواجب البيتي الذي حدد في الجلسة السابقة :تحديد الواجب البيتي  -
اثناء مع تقديم الشكر على التزام وحث  افراد المجموعة على تطبيق ما تم تعلمه 

ين بغيرهم من االصدقاء واالقارب رالجلسة في الحياة اليومية  وان يكونوا مؤث
 .مع تشخيص الصعوبات التي واجهتهم  وتعليمهم آيفية تجاوزها في المستقبل 

التقويم 
 البنائي 

منح الفرصة الفراد المجموعة الصدار حكمهم فيما اذا آانت الخطة التي تدربوا 
 .  اقعية ومفيدة في تحقيق اهدافهم الواقعيةعليها خالل الجلسة و
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 -: التاسعةالجلسة

 تجنب االعتداء على االخرين/ الموضوع

 :الحاجات المرتبطة بالموضوع

 .الشعور باهمية العدل في المجتمع -

الشعور باهمية االختيار وحرية التعبير ومرونة التفكير واتخاذ القرار  بشأن الفعل  -

 .األخالقي االنسب 

 .رار في المهمة األخالقية  والتغلب على االغراء والتعصباالستم -

امتالك الواقعية األخالقية وتتضمن درجة االلتزام بسلوآيات اخالقية عالية والتحلي   -

 .بالشجاعة وتفضيل قيم اخالقية على اخرى 

 :االهداف 

 .توضيح معنى االعتداء والتعرف عليه من قبل افراد المجموعة  -

د نحو القانون ، ال بوصفه قواعد جامدة وانما اشياء متفق عليها تنمية نظرة االفرا -

 .بوصفها العناصر االساس لعقد اجتماعي بين االفراد يحمي الجميع 

تنمية وعي الطلبة بان االخرين يحملون قيم وافكار مختلفة  وان اغلبها ذات صلة  -

 .وثيقة بالجماعة التي ينتمي اليها الفرد 

 روح القانون مستبعدا عن التمسك بحرفيته في المواقف ان يتمكن الطلبة اتباع -

أي عملية  الربط بين النظرة  القانونية والنظرة األخالقية في المواقف (االجتماعية 

 )االجتماعية 

 :عملية التدريب وتتضمن 

  والفنيات االرشادية اليباالس -

 :تقديم الموضوع :اوال

ه        ا مع            يجب ان    ( قام الباحث بتقديم الموضوع بقول ين في تعاملن ين وواقعي نكون دقيق

واقعي                    ة في التعامل ال درة واالمكاني ا الق امور ومواقف الحياة  ، فانا اعتقد اننا آلما اصبح لن

مثال صدمك شخص وهو ماشي مسرعا ورجع       .) اصبح لنا فرصة نجاح افضل في الحياة       

ي                 م يحدث ش أن ل رك االمر آ ى   ئًاواعتذر  منك يختلف عن موقف شخص اخر يت اتي ال  ، ون
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 دمثال اخر لوغادرت  مقعدك في الفرصة وبعد رجوعك وجدت فقدان قلم الرصاص الذي يع

أر ةتحزن وينتابك الضيق             ذا               . ابسط االشياء اال تث االمر  يختلف عن شخص طلب منك ه

ا االمر                     . القلم   ه ، وانم ذي فقدت م ال ة القل ا او بقيم هنا الموقف ليس بالصدمة التي تعرضت له

د ان       .  مغزى اخر هو حالة االنتهاك التي صادفتك         ياخذ دما نري ا وتحفظ      ناذن عن رم ذواتن حت

ل لطف     اس بك ل الن ا ان نعام ا ، علين ل   . ممتلكاتن ى التعام دعو ال الى  ي بحانه وتع ان اهللا س

ـن     ادِ              (بالرفق والليــ َنِة َوَج ِة اْلَحَس ِة َواْلَمْوِعَظ َك ِباْلِحْكَم ِبيِل َربِّ ى َس الَِّتي   اْدُع ِإِل ْلُهم ِب

ِدينَ               ُم ِباْلُمْهَت صدق اهللا   )  ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَل

يم                  العظ

 )  النحل125اية (

 :الخطوات الواقعية لتعلم السلوك: ثانيا

 .قام الباحث بتحديد الخطوات الواقعية لتعلم السلوك وهو تجنب االعتداء ومناقشتها

 .التفكير عن ماهية االسباب  التي تقود الى االعتداء محاولة طرحها واطغاءها -

   .ودةة زمنية محدمداالمتناع عن القيام باي تصرف ل -

 .التفكير بان الخطأ اليعالج بالخطأ وهنا اآثر من طريق للتعامل مع الموقف -

 .تحديد النتائج المترتبة من جراء االعتداء -

اختيار افضل الطرق المناسبة التي تجنب الفرد الوقوع في المزيد من الجشع وايذاء  -

 .الناس

ن يعاملوك ، افترض نفسك انت وقعت في موقف محرج  ماذا تتمنى من الناس ا -

 .تسلح بهذا الشعور

 :انموذج لمسؤولية سلوآية: ثالثا 

 من الواقع االجتماعي وذات صلة اةقام الباحث بتقديم انموذج لمسؤولية سلوآية مستوح

) رضي اهللا عنه ( الخامس االعدادي لثانوية االمام علي باذا آان طال. ( بموضوع الجلسة

عليكم الطرف الثاني بالفوز وآانت  كرة القدم وتغلبيشترآون في احد المسابقات الرياضية ل

 ).ماهو الموقف الذي يتوقع ان يصدر منكم ؟ لماذا؟) (1، 3النتيجة 

 .هل تبارآون الفريق االخر بالفوز  -
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 .تعتدون عليه آونه فاز عليكم -

 .تنسحبون بدون مبارآة وال اعتداء  -

بات الطلبة وحرص على توفير جاءت اجابات افراد المجموعة متباينة ، ناقش الباحث اجا

 .التغذية الراجعة التصحيحية

 :سؤال من الواقع: رابعا

في حفلة عرس تعرضت لشتم وسخرية من احد المراهقين هل (طرح الباحث السؤال االتي 

 ).بامكانك ان تترآه وال ترد عليه بالعقوبة او تحاول تنصحه وترشده

ر الباحث اجابات الطلبة وناقش معهم شك. جاءت اجابات الطلبة متفاوتة في محتواها 

 .التصرف السليم ان يمكن ان نعالج به مثل هذا الموقف

 :افتعال المرح: امساخ

طلب الباحث من افراد المجموعة ان يذآر  محل واحد منهم تعرض لموقف فيه هجوم على 

ــــة او احد هاجمه وحس بالغبن ويصوغه على شكل نكتـ. احد من الناس باعتداء وندم عليه

 .ليضفي جو التدريب مزيد من المرح والمنفعة واثارة روح الحيوية

 :اعادة التعلم: سادسا 

قام الباحث مع افراد المجموعة اعادة ما تم فهمه ومناقشته معهم مع ذآر بعض االمثلة التي 

 .تقوي عملية  التعلم اآثر عندهم وتزيد من تثبيت المعلومات والخطط

 :الواجب البيتي: سابعا 

حاولوا  جهد امكانكم تطبيق ما تم تعلمه خالل الجلسة بكل شجاعة وما هي الصعوبات 

 .والمعوقات التي تصادفكم في حياتكم اليومية 

 : التقويم الذاتي: ثامنا

افراد المجموعة باالدالء برأيهم حول مادار في الجلسة بكل صراحة ومـــدى  يناقش الباحث

 استمتاعهم بموضوع الجلسة وا في النقاش واظهرهم جميعالفائدة ، شارك افراد المجموعة

 .وان هناك منفعة واقعية في تحقيق االهداف 
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 -: العاشرةالجلسة

الجنس (االنسان آيان يجب احترامه في آل مكان وزمانه بغض النظر عن  الموضوع
 )والعرق والمعتقد

الحاجات 
المرتبطة 
 بالموضوع

 .ذاته يجب معاملته على هذا االساس هناك حقيقة  ان لالنسان قيمة في  -
ادراك ان الشريعة السماوية التي تتخطى بدورها عاملي الزمان والمكان  -

 .وتتسم بالثبات والعقالنية
اقتناع الشخص لما يعمل باالخالص واالمانة ، ال طلبا للمديح وال تجنبا  -

 .لالنتقاد
ر بصعوبة ادراك ان هناك صراع بين القيم القانونية والخلقية والشعو -

 .تحقيق التكامل بينهما
 . استشعار  عدم الرضا من جراء ارتكاب سلوك غير مرغوب فيه -

تطوير شبكة العالقات االجتماعية السليمة  والمقبولة التي تبلغ بالفرد  - االهداف
 .درجة النضج الخلقي باستخدام الخبرات الواقعية 

المواقف االجتماعية استخدام الحكمة في التوحيد المثالي في التعامل مع  -
 .المختلفة 

معالجة قضايا الصراع بين الصح والخطأ والفضيلة والرذيلة ومناقشة  -
 .ذلك بانفتاح واقتناع وتدعيم االتجاهات الخلقية السامية 

 اليباالس
والفنيات 

 االرشادية 

االنسان بحد ذاته آيان (قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله : تقديم الموضوع  -
مه اهللا سبحانه وتعالى على سائر خلقه علينا ان نفكر بالتصرفات مستقل آر

التي تحقق االنصاف والمساواة اتجاه بعضها البعض واحترام آرامة 
 ).االنسان وتحقق له الحق بغض النظر عن انتمائاته المذهبية والعرقية 

ي قام الباحث بتحديد الخطوات الواقعية الت: الخطوات الواقعية لتعلم السلوك  -
تحكم تصرفات االفراد اتجاه بعضهم البعض ليتسنى الفراد المجموعة 

 .االستفادة منها
اتى الباحث انموذجا لمسؤولية سلوآية على شكل :انموذج لمسؤولية سلوآية  -

 .من الواقع البيئي ومتضمنا موضوع الجلسة
قام الباحث بصياغة  من الواقع ومستمدا من الموضوع : سؤال من الواقع  -

 .تهومناقش
الضفاء المرح والحيوية  على جو التدريب جاء الباحث :الفعالية والمرح  -

ببعض الطرائف على شكل نكات فغمرت الفرصة والفكاهة اجواء الجلسة 
 .وازدادوا  افراد المجموعة رغبة في االستماع

قام الباحث مع افراد المجموعة باعادة ما تم تعلمه خالل : اعادة التعلم  -
 .ت ومعلومات ومالحظاتالجلسة من خطوا

تشجيع افراد المجموعة محاولة تطبيق ما تم تعلمه خالل : الواجب البيتي  -
الجلسة في الحياة اليومية مع تدوين الصعوبات والمعوقات التي تعترضهم 

 .لمناقشتها في بداية الجلسة  القادمة 
ا آانت الخطة التي منح الفرصة الفراد المجموعة الصدار حكمهم فيما اذ التقويم البنائي 

. تدربوا عليها خالل الجلسة واقعية ومفيدة في تحقيق االهداف واشباع الرغبات 
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 -:الجلسة العاشرة

 .االرتقاء باالنسان آكيان مستقل له االحترام والتكريم/ الموضوع

 :الحاجات المرتبطة بالموضوع

 .االساس هناك حقيقة  ان لالنسان قيمة في ذاته يجب معاملته على هذا  -

ادراك ان الشريعة السماوية التي تتخطى بدورها عاملي الزمان والمكان وتتسم  -

 .بالثبات والعقالنية

 .اقتناع الشخص لما يعمل باالخالص واالمانة ، ال طلبا للمديح وال تجنبا لالنتقاد -

ادراك ان هناك صراع بين القيم القانونية والخلقية والشعور بصعوبة تحقيق التكامل  -

 .نهمابي

 .استشعار  عدم الرضا من جراء ارتكاب سلوك غير مرغوب فيه -

 :االهداف

تطوير شبكة العالقات االجتماعية السليمة  والمقبولة التي تبلغ بالفرد درجة النضج 1-

 .الخلقي باستخدام الخبرات الواقعية 

 .ختلفة استخدام الحكمة في التوحيد المثالي في التعامل مع المواقف االجتماعية الم2-

معالجة قضايا الصراع بين الصح والخطأ والفضيلة والرذيلة ومناقشة ذلك بانفتاح 3-

 .واقتناع وتدعيم االتجاهات الخلقية السامية 

 .مناقشة الواجب البيتي للجلسة السابقة وتقديم الثناء والشكر الفراد المجموعة4-

 

 :عملية التدريب وتتضمن الخطوات االتية

االنسان بحد ذاته آيان مستقل ( قام الباحث بتقديم الموضوع بقوله :وضوع تقديم الم: اوال

آرمه اهللا سبحانه وتعالى على سائر خلقه علينا ان نفكر بالتصرفات التي تحقق االنصاف 

والمساواة اتجاه بعضها البعض واحترام آرامة االنسان واحقاق الحق بغض النظر عن 

ولقد آرمنا بني ادم وحملناهم في البر ( االية الكريمة انتمائه العرقي والمنهجي واستشهد ب

 . االسراء70اية )والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على آثير ممن خلقنا تفضيال 
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قام الباحث بتحديد الخطوات الواقعية اهمية المباديء : الخطوات الواقعية لتعلم السلوك : ثانيا

 .ومناقشتها مع افراد المجموعةواالعتبارات والقيم االنسانية المثلى 

من قسرية التعامل ، والتغلب على التفكير السطحي الوجداني في التعامل مع  التخلص -

 .المواقف االجتماعية

 .ان تمثل القوانين االرادة العامة لجميع الناس وتحقيق المساواة واالمن  -

 .انااليمان بصدق هذه المباديء الخلقية العامة وانها واجب على آل انس -

في التعامل ) مادية ، نفسية، اجتماعية( التجرد من أية مؤشرات او ضغوط خارجية  -

 .االنساني

آشرط ضروري للنمو الخلقي الذي يبلغ مستوى ) العقلي( تنمية التفكير المنطقي  -

 .النضوج والبلوغ

متالك الفرد القوة الداخلية المنبثقة من مثله في التعامل اتنمية الرقيب الذاتي و -

 .نسانياال

 :انموذج لمسؤولية سلوآية : ثالثا

بعد مرور اسبوعين من الموسم ( قام  الباحث بشرح انموذج لمسؤولية سلوآية وآما ياتي

الدراسي واذا بطالب ينتقل الى صفكم  من احد المحافظات المجاورة والي سبب آان ، بماذا 

 )تتصرفون اتجاه هذا الطالب ؟

 .نتجاوز عليه آونه غريب ونضايقه -

 .النعير له اهمية  -

 .نحتضنه ونزيح عنه غربته ونمد له يد العون والمساعدة بكل مانملك ونعده واحدا منا  -

آان القرار الجماعي الجابات افراد المجموعة ، نقدم له العون والمساعدة بقدر مايتعلق 

عي عزز االجتماتناقش الباحث اجابات افراد المجموعة وحرص على توفير  ال. االمر بنا 

 .لها
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 :سؤال من الواقع : رابعا

اذا آنت في عداء وخصام مع احد ( قام الباحث بصياغة السؤال االتي من الواقع البيتي

االشخاص في القرية وفي يوم العيد فوجئت بزيارته الى بيتك بدون أي مقدمات والحظت 

 )على مالمحه النية الصادقة لردم هذه الفجوة بينكم ، ماذا تفعل؟

اجابات افراد المجموعة متباينة ، بعدها قام بمناقشة اجابات افراد المجموعة وحرص جاءت 

 .على توفير التغذية الراجعة والتشجيعية والتصحيحية المباشرة

 :الفعالية والمرح :خامسا

لعة اشور قاقترح الباحث على افراد المجموعة ما هو رأيكم القيام بسفرة الى تالل مكحول و

 وبعد انتهاء الباحث آالمه هتف الجميع بالموافقة  االخرىدجلة من الجهةالمحاذية لنهر 

مرتهم الفرحة واعلنوا استعدادهم بتقديم االمكانات  لنجاح السفرة وازداد جو غوصفقوا و

 .التدريب لطفا وحرصا وراحة وحيوية

 :اعادة التعلم :سادسا

ل جيد تم مناقشة ما تم تعلمه بعد التاآد من افراد المجموعة قد فهموا موضوع الجلسة بشك

معهم مع جلب بعض االمثلة  ، ثم يكلف الباحث اثنين من افراد المجموعة االول يقوم 

بتصرف غير مرغوب واستهانة بالشخص الذي امامه ، واالخر على العكس يتصرف 

 .بعقالنية ورشد ويحاول مساعدة االول واشادةللكف عن ممارسة السلوك الخاطيء

 عندما تحاولون تطبيق ماتعلمتوه من موضوع الجلسة في حياتكم :ب البيتي الواج: سابعا

 . اليومية ابدوا بالسهل مع اقرب الناس وتشخيص الصعوبات التي تواجهونها

 االنسان السلوك المثالي والقيم السامية آتساب ماهي مالحظاتكم حول ا:التقويم الذاتي: ثامنا

 .ينالذي يتجنب االنسان فيه ايذاء االخر
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 -: الحاديه عشرالجلسة

 الختامية الموضوع

الحاجات 
المرتبطة 
 بالموضوع

 .تبليغ افراد المجموعة بانتهاء البرنامج  -
اجراء حوار حول ما دار من خطط معلومات ومالحظات ومناقشة -

 جميع جلسات البرنامج

ةان يتم الربط والتوازن والتنسيق بين مواضيع  الجلسات االرشادي - االهداف
 .هاللبرنامج جميع

 اليباالس
والفنيات 

 االرشادية 

االستفسار عن مدى الفائدة التي تحققت من البرنامج وعن ادق
 .الصعوبات التي واجهتهم اثناء التطبيق 

 .اخبار المتدربين بانتهاء الجلسات التدريبية للبرنامج
محاولة استعراض جميع الجلسات التي تدربوا عليها والتاآيد على -

 .م الخطوات اه

 على افرادD.I,Tاجراء األختبار البعدي لمقياس االحكام الخلقية  التقويم البنائي 
 .  المجموعة
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 الجلسة الحادية عشر
 الختامية/ موضوع

 :الحاجات المرتبطة بالموضوع وتشمل ماياتي
 .تبليغ افراد المجموعة بانتهاء البرنامج 1-

من خطط معلومات ومالحظات ومناقشة جلسات البرنامج اجراء حوار حول ما دار 2-

 .جميعها

 :االهداف
 .ان يتم الربط والتوازن والتنسيق بين مواضيع  الجلسات االرشادية للبرنامج جميعها -

 .مع تقديم الشكر واالمتنان والتقدير الفراد المجموعة لتعاونهم في تطبيق البرنامج  -

  والفنيات االرشاديةاالساليب
فسار عن مدى الفائدة التي تحققت من البرنامج وعن ادق الصعوبات التي االست1-

 .واجهتهم اثناء التطبيق 

 .اخبار المتدربين بانتهاء الجلسات التدريبية للبرنامج2-

 .محاولة استعراض جميع الجلسات التي تدربوا عليها والتاآيد على اهم الخطوات  3-

 .ي لمقياس االحكام الخلقية اجراء األختبار البعد:التقويم البنائي
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 الفصل اخلامس

 عرض النتائج ومناقشتها
 

 عرض النتائج: اوال •
 مناقشه النتائج: ثانيًا  •
 األستنتاجات : ثالثًا  •
 التوصيات : رابعًا  •
 املقرتحات: خامسًا  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 وتفسيرهاالنتائج ومناقشاتها 
ومناقشة لنتائج البحث آما يشمل على االستنتاجات " يتناول هذا الفصل استعراضا

 والتوصيات والمقترحات التي تم التوصل اليها في ضؤ النتائج ومناقشاتها 

 عرض النتائج " : اوال
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 بما ان هدف البحث هو 
 المرحله األعداديه مقاسا بأختبار تحديد الخلقية لطالب  االحكام التعرف على مستوى1- 

   . الذي تم تعريبة واستخدامه في البيئه العراقية) ريست( القضايا  لــ 

 االحكام الخلقية لطالبفع مستوى لر )بأسلوب العالج الواقعي( برنامج االرشادي بناء -2

 .المرحلة االعدادية 

ادي   -3 امج االرش ة البرن ن فاعلي ف ع واقعي ( الكش الج ال لوب الع  ) باس

 المرحلة االعدادية في قضاء الشرقاط        بالط لدى   األخالقيحكم  ما مستوى ال  : دف االول   اله

ار         الخلقيولغرض االجابة على هذا الهدف تم قياس التفكير         . ة بأستحدام اختب  لدى افراد العين

 معالجة البيانات  اجراء األختبار القبلي تمتالذي اعده رست وبعد )  D.I.T(تحديد القضايا 

ة   ماستخدام التكرارات والنسب ال      ب  "احصائيا رار لكل مستوى من مستويات          ايج بئوي  اد التك

د اظهرت نتيجة         المراحل ار  الخلقية ولق ع مراحل       األختب ى ارب ة يتوزعون عل ة العين  ان طلب

ة   األختبارالستجابتهم على " خلقية مختلفة تبعا   راد العين  وبصورة غير متساوية وان غالبية اف

ة       وهو مستوى االلتزام با   )المرحلة الرابعة والثالثة    (قعون ضمن   ي ل المرحل انون مث لنظام والق

ة وبنسبة    ) 6(بواقع  %) 53(طالب وبنسبة   ) 8 ( بواقع الرابعة ة الثالث %) 40(طالب للمرحل

ة  %) 6(وبنسبة ) 1(ولم يصل الى المرحلة الخامسة سوى طالب         ولم تظهر اي نسبة للمرحل

ة ة  الثاني ه التجريبي   . للمجموع

 

   :التيةاما المجموعة الضابطة فقد اظهرت النتائج ا

وبنسبة ) 5( بواقعاما المرحلة الثالثة %) 60(طالب وبنسبة )9(المرحلة الرابعة بواقع 

 اي فرد من ولم يصل %) 6(طالب وبنسبة ) 1(اما المرحلة الثانية فقد احتلت %) 33(

المجموعة الضابطة الى المرحلة الخامسة وبعد تطبيق البرنامج االرشادي على افراد 

 ازدياد عدد الطلبة الذين يقعون الى البعدي األختبار ت نتائجبية اظهرالمجموعة التجري

) 1(فقد احتل المرحلة %) 86(طالب وبنسبة ) 13(ضمن المرحلة الرابعة بواقع 

اما المجموعة الضابطة في %) 6(طالب وبنسبة ) 1(والمرحلة الخاصة ) 7.6(وبنسبة

 : تية اظهرت القيم األالبعدي األختبار
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 في المرحلة الثالثة البط) 6(المرحلة الرابعة وآان هناك %) 53(بنسبة و طالب) 8(

اي فرد ولم يصل %) 6( وبنسبة طالب)1 (ت اما المرحلة الثانية فقد احتل%) 40(وبنسبة 

 .يوضح ذلك) 11(والجدول   ضمن  المرحلة الخامسة

 )11(جــــــــــدول 

الخلقي للمجموعتين التجريبية نتائج األختبار التائي لمتوسط درجات مراحل المو 

 والضابطه في األختبار القبلي والبعدي

مراحل النمو الخلقي 
 البعدي& القبلي 

 
 المرحله الثانيه

 
 المرحله الثالثه

 
 المرحله الرابعه

 
المرحله الخامسه

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار 

 _ التجريبية
 _ 6 40%8 53%1 6% 

 1 الضابطه
 6%5 33%9 60%_ _ 

 _ التجريبية
 _ 1 6% 13 86%1 6% 

 1 الضابطه
 6%6 40%8 53%_ _ 

 

 اعتمد الباحث ببناء برنامج ارشادي باسلوب العالج الواقعي وتطبيقه -:الهدف الثاني 

 . على المجموعة التجريبية لرفع مستوى االحكام الخلقية عندهم 
 

رنامج االرشادي تم التاآد من خالل اختبار الكشف عن فاعلية الب: الهدف الثالث 

فرضيات البحث واظهرت النتائج فاعلية البرنامج االرشادي بظهور فروق ذات داللة 

احصائية في االختبار البعدي بين المجموعة الضابطة والتجريبية وفقا الختبار تحديد 

 ) .ريست(القضايا لـ 

 -:آما تم اختبار الفرضيات االتية 

وق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات افراد المجموعتين التجريبية التوجد فر1-

  .األخالقي في األختبار القبليالختبار الحكم " والضابطة وفقا
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ولمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في . القبلي األختبارفي 

 :تي  القبلي من خالل ما اظهرته النتائج على النحو االاألختبار

 األختبارالى ان المتوسطات الحسابية لدرجات افراد المجموعة التجريبية والضابطة في 

 على اختبار )4)(3,93(وانحراف معياري )12.06() 9.93(القبلي بلغ على التوالي

تحديد القضايا وبالمقارنة بين هذه المتوسطات اظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 

) 1.47(المحسوبة ) ف( الثاني بلغت قيمة األختبارتطبيق داللة احصائية بينهما عند 

 (0.05)عند مستوى الدالله .(1.96)وهذه القيمة اقل من القيمة الجدولية المطلوبة 

 . يوضح ذلك ) 21(والجدول 

 (12)جـــــــدول 
 نتائج األختبار التاني لمتوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في األختبار القبلي

 ائيـــهـــالقيمه الت
 مجموعهال

المتوسط 

الحسابي

األنحراف 

الجدوليهالمحسوبه المعياري

مستوى 

 الدالله
 الدالله

 دالـــــه 0.05 1.96 1.47 3.93 9.93 التجريبية

     4 12.6 الضابطه

ة   ية الثاني ة        : الفرض راد المجموع ات اف ين درج ائية ب ة احص روق ذات دالل د ف التوج

ة االتجربي م "  وفق ار الحك يالختب ق من صحة األخالق ده للتحق امج وبع ق البرن ل تطبي  قب

ة           .الفرضية   قام الباحث باالستخراج االوساط الحسابية لدرجات افراد المجموعة التجريبي

ي   ارف ي األختب ع ) 9.93( القبل ة م ار ومقارن دي األختب امج البع ق البرن د تطبي  اي بع

ا استخدام      ) 3.93 (,)3.86( وانحراف معياري)13.93( روق بينهم ة الف ة دالل ولمعرف

ار ائي األختب ة  ) T.Test( الت ات المجموع ط درج ى ان متوس ائج ال ارت النت د اش وق

امج             د تطبيق البرن ل من متوسط درجات بع امج اق ل البرن ة    .التجريبية قب د بلغت القيم فق

وبة  ة المحس ة البالغ  ) 2.75(التائي ة الجدولي ن القيم ر م ة اآب ذه القيم د ) 1.96(ة وه عن

ة  توى دالل ائي  ) 0.05(مس ة احص روق دالل ود ف ي وج ذا يعن ة " وه الح المجموع ولص

ي   ة ف ارالتجريبي دي األختب واقعي     البع الج ال لوب الع ق اس د تطبي   بع

 .يوضح ذلك ) 31(والجدول 
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 )31(دول ـــــــــــج

 بارين القبلي والبعدي نتائج األختبار التائي متوسط درجات افراد المجموعة التجريبية في األخت

 ائيـــهـــالقيمه الت
 المجموعه

المتوسط 

الحسابي

األنحراف 

الجدوليهالمحسوبه المعياري

مستوى 

الدالله
 الدالله

 قبلـــي
9,93 
 

 دالـــــه0.05 1.96 2.75 3.86

     13.933.93 بعـــدي

 

 

 

ة   ية الثالث ين     :الفرض ائية ب ة احص روق ذات دالل د ف راد   التوج ات اف ط درج متوس

ة  وعتين التجريبي واقعي( المجم الج ال ا) الع ي  " والضابطة وفق ي ف م الخلق ار الحك الختب

ار دي األختب اط  .البع تخراج االوس ث بأس ام الباح ية ق ذه الفرض حة ه ن ص ق م للتحق

ادي         امج االرش ق البرن د تطبي ابطة بع ة والض وعتين التجريبي راد المجم ابية الف ( الحس

ة            )  الواقعي   بأسلوب العالج  راد المجموعة التجريبي  )13.93(اذا بلغ متوسط درجات اف

اري  راف معي ابطة ) 4.27(,  )3.68(وانح ة الض راد المجموع ات اف ط درج ومتوس

ا استخدم         ) 10.60( روق بينهم ار ولمعرفة داللة الف ة          األختب د ظهرت ان القيم ائي وق  الت

ة اآب    ) 2.24(التائية المحسوبة قد بلغت      ة    وهذه القيم ة البالغ ة الجدولي ) 1.96(رمن القيم

ة احصائيا         ) 0.05(عند مستوى داللة     روق دال ولصالح المجموعة    " وهذا يعني وجود ف

ي   ة ف ارالتجريبي دي األختب ادي    .البع امج االرش ق البرن د تطبي  بع

 .يوضح ذلك ) 14(والجدول 

 )14(جـــــــــدول 

 ين التجريبية والضابطة في األختبار البعدينتائج األختبار التائي بين متوسط درجات المجموعت
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 ائيـــهـــالقيمه الت
المجموعه

المتوسط 

 الحسابي
األنحراف 

الجدوليه المحسوبه المعياري

مستوى 

 الدالله
 الدالله

دالـــــه 0.05 1.96 2.24 3.68 13.93التجريبية

     4.27 10.60 الضابطه

 

 

 

 

 

 : يرها وتفسمناقشة النتائج " : ثانيا
 النسب المؤية للتعرف على نسبة توزيع عينة البحث  التكرارت و  الباحثعمل است-1

 واشارت النتائج المعروضة في الجدول .على مراحل النمو الخلقي وفق نظام آولبرك 

الى ان غالبية افراد العينة يقعون ضمن المستوى الثاني من مستويات الحكم ) 11(

العرف االجتماعي والذي يمثل مرحلتين الرابعة والثالثة الخلقي الذي يعرف بمستوى 

التي اظهرت نتائجها ان .وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات العراقية حول االحكام الخلقية .

) 1995(والعبيدي ) 1990(المراهق العراقي يقع ضمن هذا المستوى العكيدي 

باحث هذه النتيجة ان ويعزى ال) 2004(ودراسة السلطان ) 1999(ودراسة البيرقدار 

 االلتزام واالنضباط ا يسودههعادته وتقاليدألن ، ينتمون الى مجتمع واحد . العينة افراد

 يعني الخروج  عن ا والخروج عنهتها اهميا لههوان السلوك االجتماعي واالخالق الحسن

في وغرس في شخصية الناشئة وان البيئة االجتماعية اثر ، القانون والعرف االجتماعي 

وان تعاليم الدين االسالمي وماتحمله من قيم .تحديد موقع الفرد في مرحلة خلقية معينة 

 .سامية تساهم في غرس القيم الخلقية التي تحافظ على آيان المجتمع 

ين األختبار القبليفي "  فروق دالة معنويا وجودالولى عدما اظهرت نتائج الفرضية -2

مما يشير الى ،  المجموعتين التجريبية والضابطة بية لدرجات افرادالمتوسطات الحسل

 قبل البدء بتنفيذ االسلوب األخالقيوجود تكافؤ بين افراد المجموعتين في مستوى النو 
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االرشادي ويعزى ذلك الى اتباع العشوائية في توزيع افراد عينة البحث على 

 . المجموعتين

 ) بأسلوب العالج الواقعي(شادي ان للبرنامج االر. اظهرت نتائج الفرضية الثانية -3

فقد اظهرت . لدى افراد المجموعة التجريبية االحكام الخلقيةاثر واضح في رفع مستوى 

ولصالح المجموعة " وجود فروق دالة احصائيا )T.Test(التائياألختبارنتائج 

) 13(بعد تطبيق اسلوب العالج الواقعي آما في جدول ،  البعدي األختبارالتجريبية في 

 ة في ادراك المسترشدين لسلوآهمليعا االرشادية المتبعة فاألساليبوهذا يعني للفنيات و

ومعرفة واقعهم وآيفية تنظيم خبراتهم في التصرف العقالني حيال المواقف االجتماعية 

وتنمية التعاون والتفاعل االجتماعي وتعلم لغة الحوار والمناقشة . التي تتعرضهم 

وان وضع .في اطار الواقع " االخرين بطريقة مقبولة اجتماعياوالخطاب واالندماج مع 

الخطة االرشادية من قبل المرشد جاء بشكل متناسب وحاجات المسترشدين والمرحلة 

قف واالسئلة التي اواستفادتهم من مفردات الحسابات االرشادية من خالل المو. العمرية 

ومراعاة آافية لمدة الممارسة "  الذي يعيشونه فعالطلبةت من الواقع الحياتي للحطر

مواضيع الجلسات من خالل متابعة الواجب البيتي وعملية التقويم والفرصة التي سيبحث 

وان عملية التدريب باالرشاد الجماعي .الدالء بأرائهم حرية وصراحة لاالفراد والعينة 

. ل وضوح  بطرح افكارهم بكالطلبةساهم في ازالة الحواجز النفسية والخوف مما يشجع 

 اساس ان  علىوازدياد الثقة بالنفس واالطمئنان وعينة المسترشدين في البرنامج قائم

  عند االخرين آما هيستمع الى ارائهم وتفهم اتجاهاتهم ومعالجة اخطائهم وانها تحتل مكان

 جو الجلسات اثر واضح في زيادة االلفة والمودة والتألف وزيادة االنفتاح النفسي اضفى

 اليه تماعي والتربوي بين افراد المجموعة وجاءت هذه النتيجة متفقة مع ماتوصلواالجت

) 2001(الدراسات السابقة العراقية التي استخدمت العالج الواقعي دراسة الكعبي 

 .)2005 (ودراسة الجميلي ) 2001(ودراسة سعيد 

ة الذين تعرضوا توصلت اليها الفرضية الثالثة تبين ان الطلبالتي  من خالل النتيجة – 4

للبرنامج االرشادي الواقعي قد رفع مستوى الحكم األخالقي لديهم بشكل ملحوض مقارنة 

دي وفقا للمتوسطات والتحليل االحصائي و ابالطلبة الذين لم يتعرضوا للبرنامج االرش
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ويعزو الباحث لسبب ذلك ان موضوعات البرنامج االرشادي , يوضح ذلك)14(الجدول 

" ومن تطبيب من واقع البنية االجتماعية ،تعد مؤشرا) العالج العراقي (وب المتمثلة باسل

. في زيادة المستوى للحكم األخالقي لدى طلبة المرحلة االعدادية على نحو عام " مالئما

والذي ساهم في تعديل االنماط السلوآية غير المقبولة والتي تتمثل في تنمية سلوآهم 

عن زيادة المؤدة والتفاهم و االندماج االجتماعي " ي والمادي فضالظاألخالقي اللف

والتخلص من بعض االوهام و التصورات المسمومة واالفكار االنهزامية بين افراد 

 نتائج الدراسة اذا آانت متوسط درجات افراد هوهذا ما اشارت الي، المجموعة 

 درجات األختبار اعلى من متوسط) األختبار البعدي (المجموعة التجريبية بعد البرنامج 

القبلي في اختبار تحديد القضايا  من المجموعة الضابطة وجاءت هذة النتيجة متفقة مع 

 ) 1995الطحان ) (1994المعموري  ) (1989زآي (ماتوصلت الية دراسة 

التي اشارت نتائجها ان المجموعه التجريبية  ) 2002اليعقوبي (و  )2002صوالحة (

في تعديل المشكالت " ملحوضا" هرت تغيراظرشادي االتي شارآت في البرنامج اال

.                                               السلوآية مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتعرض للبرنامج 

 

 :األ ستنتاجات " : ثالثا

 :في ضوء الدراسة يمكن استخالص االستنتاجات االتيه
األخالقي الحكم  نسبة آبيرة من طلبة المدارس االعدادية يعانون با نخفاض مستوى -1

وبدرجات متفاوتة ، نتيجة عوامل ذاتية اسرية اجتماعية ،تربوية ،سياسية ، اقتصادية 

 ،حضارية 

ي باسلوب العالج الواقعي  الذي اعدة الباحث الغراض البحث  البرنامج االرشاد-2

مستوى الحكم األخالقي لدى افراد المجموعة لرفع من االساليب الفعالة /العلمي 

. التجريبية ،و آيفية التحديد االمثل للمعضلة األخالقية والتأقلم المرن في التعامل معها 

 . للمتطلبات األنسانية والخلقية " وفقا



     المحتويات                                                                                                          
153  
 

رشاد الجماعي الذي يساعد االفراد ويشجعهم على التخلص من التردد واالرتباك  اال-3

و يدفعهم للمشارآة الفعالة في طرح االراء واجراء الحوار والمناقشة و تقبل التوجية و 

 االنتفاع من البرنامج 

 توصلت الدراسة الى اهمية القيم والمفهومات الدينية المستمد من القران الكريم -4

نة النبوية الطاهرة وسير الصالحين ،و االمثال الشعبية و المواقف االجتماعية التي والس

طرحت من الواقع االجتماعي لها فعالية المحاججة من شخصيات افراد المجموعه في 

 .  عملية االعتراف بالخطأ وتصحيحة و في عملية التطبيع االجتماعي 

 : التوصيات " : رابعا

صية الطالب في جميع النواحي وخاصة الخلقية منها  ضرورة االهتمام بشخ-1

وذلك عن طريق المدرسه ومجالس األباء لتكون " صحيحا" واعدادها اعدادا

قادرة على مواجهة المواقف االجتماعية و الخلقية و " شخصية متزنة اخالقيا

 .التاقلم معها بصورة عقالنية 

لوقاية )الج الواقعي الع( ضرورة استخدام البرنامج االرشادي با سلوب -2

 .الطلبة من االنحراف السلوآي وتنمية مرونة التفكير لطلبة الرابع االعدادي  

 القيام بالبحوث والدراسات الولياء األمور واعداد لها برامج ضرورة -3

توعية وارشاد وتوجيه وتدريبهم على آيفية التعامل مع ابنائهم المراهقين 

لغرض غرس القيم الخلقية النبيلة . مرون بها وتفهيمهم خطورة المرحلة التي ي

 .لديهمفي شخصياتهم وخلق الدافعية التعلمية والمعرفية 

 ضرورة اهتمام المؤسسة االعالمية با عداد البرامج االرشادية التي تساهم -4

ري في اتاحه الفرصة امام ابنائهم للتعبير عن ارائهم سفع مستوى االداء االلر

خبراء المختصين في الاالباء واالبناء واالستعانة ب  بينوتنمية فضيلة الحوار

 .  هذا المجال  
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 تولي وزارة التربية رفد المدارس االعدادية والثانوية بالمرشدين التربويين -5

لهم دورات على القيام اوالباحثين االجتماعيين وضرورة تفعيل دورهم بادخ

ن من سوء التوافق بالدراسات والبحوث التي تشخص الطلبة الذين يعانو

 .   االجتماعي واألخالقي وفي استعمال البرامج االرشادية في عالجها

 ان يؤآد الباحثون قدر المستطاع استعمال االرشاد الجمعي الذي يهتم -6

بطريقة العالج بالعقل والنقل األخالقي في تعديل السلوك األخالقي وعملية 

 .  التطبيع االجتماعي عند المراهقين

ورة االستناد بالمثل العربية والعراقية االصلية والشريعة االسالمية  ضر-7

واهل بيته االطهار عن )صلى اهللا عليه وسلم (وسيره الرسول الكريم محمد 

نموذج في اطريق الكتب المدرسيه والنشرات الجداريه واألنشطه الالصفيه  آ

االجتماعي التماثل والتفاخر األخالقي واالجتماعي في عملية صقل النهج 

 . واألخالقي 

  عندهم ضرورة االهتمام بالتهذيب الذاتي للشباب وتنمية الرقيب الذاتي-8

 .  الذي يتبنى قواعد السلوك السوي

 المقترحات " : خامسا

اجراء دراسه مماثله بأستخدام البرنامج األرشادي المستخدم في البحث 1-

  . المسائية األعداديات   لدى طلبةاألخالقيالحالي  لرفع مستوى التفكير 

 ينبغي اجراء درسلت 

امج االرشادي المستخدم في البحث الحالي                -2 اجراء دراسة باستخدام البرن

لوآية اخرى ل ة مشكالت س ي (معالج ث ف ة ،العب ن المدرس روب م الغش،اله

     ) .                                      ممتلكات المدرسة ،الصراع بين المدرسين والطلبة 
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واقعي في مؤسسات              اجراء دراسة    -3 ادية باسلوب العالج ال رامج االرش للب

ين ،االطباء،المحامين،       (المجتمع المدني     الطلبة ، الشباب،العمال ،نقابة المعلم

 ).أخرهالى 
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  العربية واالجنبيةاملصادر
 -:املصادر باللغة العربية

 
 .القران الكريم .1
مستوى الحكم األخالقي لدى طالب وطالبات ) 1989(صالح عبدالعزيز  . ابن حميد  .2

 .سالة ماجستير  مكة المكرمة جامعة ام القرى  آلية التربية جامعة  ام القرى ، ر
سيكولوجية التنشئة االجتماعية ، دار السيرة ) 1998( ابو جادو، صالح محمد علي  .3

 .عمان. للنشر والتوزيع والطباعة 
 دار المسيرة 1سيكولوجية التنشئة االجتماعية ، ط) 1998(ابو حادو ، صالح محمد  .4

 .باعة ، االردن للنشر والتوزيع والط
التقويم النفسي  ، مكتبة االنجلو المصرية ، ) 1987(ابو حطب ، فؤاد زاخرون  .5

 .القاهرة
مستوى الحكم الخلقي لدى عينة من طالب معهد علم ) 1989(ابو حمامة جياللي  .6

 .130-20) 21( العدد6 المجلة التربوية المجلد –النفس بجامعة وهران 
السيرة النبوية  في ضوء القرآن الكريم والسنة )  1988( ابو شهبة ، محمد بن محمد  .7

 . ، دمشق2، ج
، عمان ، 1مباديء االرشاد والتوجيه ،ط) : 1997( ابو عطية ، سهام درويش  .8

 .دار الفكر للطباعة والنشر: االردن 
 التعليم البالحكم الخلقي لدى المراهقين من ط) 1994( احمد محمد شفافعي –احمد  .9

، رسالة ماجستير  القاهرة جامعة  عين شمس قسم الدراسات العام ، االزهري 
 .النفسية  واالجتماعية 

 .القيم والتربية ، الرياض ، السعودية ، دار المريخ)1983( احمد ، لطفي برآات  .10
االلتزام الديني وعالقته بالنمو الخلقي لدى طالب ) 2007(ادهم ، علي عيسى  .11

 .100-70 ، آلية التربية ، الجامعة ، رسالة ماجستير  جامعة بغداد
دراسة ميدانية عن العالقة بين النضج االنفعالي ) 1982( االشول ، عادل عزالدين  .12

 . ، جامعة عين شمس 5/والتحصيل الدراسي ،مجلة آلية التربية ، العدد
نظرية آولبرج عن نظرية  نمو االحكام الخلقية  ، ) 2002( برآات ، علي راجح  .13

http:// tigger . uic . edu/w/nucci/moral Ed/ overiew. Htm1.  
مدخل الى علم النفس التجريبي ، دار الطليعة  للطباعة ) 2000( بكداش ، آمال  .14

 .والنشر ، بيروت ، لبنان 
االحصاء الوصفي ) 1977( البياتي ، عبدالجبار توفيق ، واثناسيوس ، وزآريا زآي  .15

 . جامعة البصرة-ب والنشر  واالستداللي في التربية وعلم النفس ، دار الكت
االخالق االنسانية ، في القرآن والسنة النبوية ) 2001( البياتي ، محمد سليمان  .16

ونظريات علم النفس ، المجلة العراقية للعلوم التربوية والنفسية وعلم االجتماع 
 .  بغداد 1 ، العدد ،1المجلد،

اسكندرية مصر ، . انحرافات الشباب في عصر العولمة ) 2002(بيومي ، محمد  .17
 .دار الوفاء للطباعة والنشر 
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ادل فاضل   .18 د ع دار ، تنهي داد   ) 1999( البيرق د اع دى طالب معاه ي  ل م الخلق الحك
ل ة الموص ورة جامع ر منش تير غي الة ماجس وى  ، رس ة نين ي محافظ ين ف  المعلم

  .آلية التربية 
خالقي ، وبعض العالقة بين نحو التفكير  األ) 2001(البيشي ، سعيد محمد فايز  .19

متغيرات البيئة المدرسية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة بمحافظة الطائف ، رسالة 
 .ماجستير ، مكة المكرمة جامعة ام القرى ، آلية التربية 

اثر اسلوبين ارشاديين في معالجة صعوبات ) 1998( التحافي، شذى غازي  .20
بجامعة المستنصرية ، النواقص  المدرسي لدى طالبات الصف االول المتوسط ، 

 ).رسالة ماجستير غير منشورة (آلية التربية ، 
فاعلية برنامج ارشادي تدريبي لبعض المهارات ) 2001( الترآي ، صالح سليمان  .21

االجتماعية ، في تعديل سلوك االنسحاب االجتماعي لدى عينة من تالميذ المرحلة 
 ).سالة ماجستير غير منشورة ر( االبتدائية ، آلية التربية ، جامعة الملك سعود 

عالقة النفس باالخالق  في فلسفة ابي بكر الرازي ، ) 1990( التكريتي ، ناجي  .22
 . ، بغداد1/مجلة دراسات االجيال العدد

اثر اسلوب العالج الواقعي والنموذجي في ) 2004( التميمي ، سميعة علي حسن  .23
جامعة  المستنصرية ،آلية التربية تقبل طالب الثانوية البائهم العائدين من االسر ،  ال

 )اطروحة دآتوراه غير منشورة( 
اساسيات علم النفس التربوي ، دار ) 1984( توق ، محي الدين وعد ، عبدالرحمن  .24

 .جوان ويلي واوالده ، عمان ، االردن 
،مكتبة 1التقويم التربوي والقياس النفسي ،ط) 1983( جابر ، جابر عبدالحميد  .25

 . القاهرة النهضة العربية ،
التقدم العلمي والتكنولوجي ومضامينه االجتماعية والتربوية ) 1978( جعفر ، نوري  .26

 .، دار الحرية للطباعة ، بغداد
مدارس بال فشل ، ترجمة محمد فيروسي ، عالم الكتب ، ) 1969( جالسر ،  وليم  .27

 .القاهرة 
دوة الفكرية  الن) ص(اخالق الرسول محمد ) 1998( الجنابي ، احمد عبدالكريم  .28

لدراسة شخصية الرسول اعداد محمود عبدالجبار  عاشور ، بغداد ، دار الشؤون 
 .الثقافية للنشر والتوزيع 

بناء برنامج االرشاد النفسي والتوجيه التربوي ) 1992( الجنابي ، يحيى داود  .29
اطروحة دآتوراه (لطالب الجامعات العراقية ، الجامعة المستنصرية، آلية التربية 

 ) غير منشورة
مستوى الحكم األخالقي  وبعض الخصائص ) 1997(الحارثي ، نايف بن زيد  .30

دراسة نفسية مقارنة ، رسالة ماجستير : الديمغرافية لدى مرتكبي جريمة الرشوة  
 .مكة المكرمة 

الردود السلبية للمدنية المعاصرة ، دار الحرية ) 1986( حمدي ، طارق ابراهيم  .31
 .للطباعة ، بغداد

سيكولوجية النمو الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ) 1980(حنين ، رشدي عبده   .32
 .االسكندرية 
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 عند ابي العالء المعري ، بين الفلسفة –النظرية الخلقية ) 1999( خضر ، سناء  .33
 ). 145-125(والدين ، اسكندرية مصر ، دار الوفاء  للطباعة والنشر 

ند ابي العالء المعري بين الفلسفة والدين النظرية الخلقية ع) 1999( خضر ، سناء  .34
)11-20( 

توزيع طالب الجامعة االردنية على مراحل النمو الخلقي ) 1988( الخطيب ، بالل  .35
الجامعة االردنية ) غير منشورة(حسب منبتهم الثقافي واالجتماعي ، رسالة ماجستير 

 .الدراسات العليا ، االردن ، عمان 
 .، مكتبة الفالح ، الكويت 3يل السلوك االنساني ، طتعد) 1995( الخطيب ، جمال  .36
التحديات األخالقية  وسبل التعاطي معها ، مرآز ) 2004( خوجلي ، مصطفى  .37

  بيروت / الدراسات العربية 
علي اسعد وطفة دمشق،دار .التربية والمجتمع ،ترجمةد) 1996( ورآهايم ،أميل د  .38

  .معد
ات العلمية في تخطيط برامج التوجيه االتجاه) 1985( الدوسري ، صالح جاسم  .39

واالرشاد ، مجلة رسالة الخليج العربي ، السنة الخامسة ، العدد الخامس عشر ، 
 .الرياض 

مستوى االحكام الخلقية  لدى عينة من طالب ) 1995( دويدار ، جهاد حسين احمد  .40
وى الجامعة االردنية واخالفها تبعا لموقع الضبط في االسلوب المعرفي والمست

آلية الدراسات العليا ، الجامعة االردنية ) غير منشورة( الدراسي ، رسالة  ماجستير 
 .، عمان ، االردن

، مناهج واساليب في التربية والتعليم ، بيروت ،دار الكتاب ) 1974( ديب ، الياس  .41
 .اللبناني

 الهيئة اسس بناء  القيم الخلقية  في مرحلة الطفولة ، مطابه) 2002( الديب ، اميرة  .42
 .القاهرة.المصرية  العامة للكتاب 

الطبيعة البشرية والسلوك االنساني ، مؤسسة الرسالة، ) : 1963( ديوي، جون  .43
 .بيروت ، دار الميمون

مقدمة في االرشاد النفسي ) 2000( الرشيدي ، بشير صالح والسهل ، راشد علي  .44
 .، مكتبة الفالح ، الكويت 1،ط

اثر برنامج ارشادي في تعديل االفكار غير ) 2004( رمضان ، عبدالهادي صالح  .45
 .آلية التربية  ،العقالنية رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة المستنصرية

اساليب ضبط الوالدين  وعالقته بالنمو ) 1990( الزبيدي ، بشار خليل اسماعيل  .46
جامعة  )ةغير منشور(الخلقي  البناء الشهداء  واقرانهم االخرون ، رسالة ماجستير 

 . آلية االداب ،،بغداد
اثر برنامج تدريبي  في تطوير القدرة على  اصدار ) 1987(  الزعور ، عماد  .47

جامعة ) غير منشورة( االحكام الخلقية  لطالب الصف السادس ، رسالة ماجستير 
 .اليرموك ، اربد، االردن 

 عالم 5،ط) مراهقةالطفولة وال( علم النفس النمو ) 1981( زهران ، حامد عبدالسالم  .48
 .الكتب ، القاهرة ، مصر
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 2الصحة النفسية والعالج النفسي  الطبعة ) 1982( زهران ، حامد عبدالسالم  .49
 .القاهرة 

 . ، القاهرة ، عالم الكتب 5علم النفس النحو ط) 1995( زهران ، حامد عبدالسالم  .50
ة  بالنفس  لدى اثر توآيد الذات في تنمية الثق) 2000( السالم ، سعاد خليف سليم  .51

، آلية التربية  طالب المرحلة الثانوية المهنية الشاملة ، الجامعة المستنصرية
 )اطروحة دآتوراه غير منشورة (

، اخالق العلماء العرب المسلمين ، جامعة بغداد ) 1986( السامرائي ، مهدي صالح  .52
 .مرآز البحوث التربوية والنفسية

 .مدخل في علم النفس ، المكتبة الوطنية ، بغدادال) 1988( السامرائي ، هاشم جاسم  .53
اثر اسلوب العالج الواقعي في خفض الشعور بالخجل ) 2001(سو صالح آ سعد ،  .54

اطروحة (، آلية التربية  لدى طالب المرحلة المتوسطة ، الجامعة المستنصرية
 ).ماجستير غير منشورة 

امج للتربية في تنمية فاعلية تدريس برن)1998( السقاف ، احمد محمد عبداهللا  .55
االخالق البيئية عند طالب آلية التربية  في جامعة عدن ، رسالة دآتوراه غير 

 .منشورة ، آلية التربية ، جامعة بغداد 
تطور الهوية وعالقته بنمو االحكام الخلقية لدى ) 2004( السلطان ، ابتسام محمود  .56

 ).ستير غير منشورة رسالة ماج( المراهقين آلية التربية ، جامعة الموصل 
عالقة المسؤولية االجتماعية بالحكم الخلقي وبعض )  2005( الشافعي ، ابراهيم  .57

متغيرات الشخصية لدى طالب آلية المعلمين  في المملكة العربية السعودية ، المجلة 
 . ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت 7/ ، العدد8التربوية ، المجلد 

دراسة غائبة للفروق بين الجنسين في سمات ) 1998( الشايب ، سليم محمد  .58
 . الهيئة المصرية لكتاب القاهرة12 السنة 47الشخصية ، مجلة علم النفس  العدد

 .مواجهة الحرب النفسية وقهر االرادة ، االسكندرية ) 2004( الشربيني ، لطفي  .59
ار الحكمة التخطيط االجتماعي ، د)  1992( شكارة ، عادل والحسني ، عبد المعتم  .60

 .بغداد/ للطباعة والنشر 
نظريات االرشاد والعالج النفسي ، دار ) 1994( الشناوي  ، محمد محروس  .61

 .الغريب للطباعة والنشر والتوزيع ، االردن 
نظريات الشخصية ، ترجمة دلي الكربولي وعبدالرحمن ) 1983( شنلتز ، دوان  .62

 . القيسي ، جامعة بغداد
دراسة في التفكير األخالقي للمراهقين والراشدين ) 1985(الشيخ، سليمان الخضري  .63

-140مكتب االنجلو المصرية :   القاهرة 4الكتاب السنوي في علم النفس  ، المجلد . 
160. 

نمو االنسان من مرحلة  الجنين الى مرحلة ) 1990( صادق ، امال واخرون ، .64
 . المسنين مكتبة االنجلو المصرية

اثر برنامج ارشادي في تنمية الحكم األخالقي ) 2002( صوالحة، عبدالمهدي محمد  .65
،الجامعة ) غير منشورة(لدى االحداث الجانحين في االردن  رسالة  دآتوراه 

 . آلية التربية المستنصرية
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نمو مفهومي االمانة والصدق لدى االطفال ) 1989( العباجي، ندى فتاح زيدان  .66
 ، ، جامعة بغداد ) ير منشورةغ(سنة رسالة ماجستير 13-5العراقيين  من عمر 

 ).ابن رشد(آلية التربية 
النمو األخالقي لالحداث  واالسوياء والعدوانيين  رسالة ) 1988( عباس ، سقرطة   .67

 .آلية االداب ، ،جامعة بغداد) غير منشورة(ماجستير 
فاعلية برنامج ارشادي للتدريب على ) 1998( عبدالرحمن ، محمد المسير  .68

اعية في عالج الخجل والشعور بالذات لدى طالب الجامعة ، دار قبا المهارات االجتم
 .للطباعة والنشر ، القاهرة 

نظريات التعلم وتطبيقاتها  التربوية ، الدار العلمية ) 2000( عبدالهادي ، جودت  .69
                . مصر1الدولية ، دار الثقافة ط

 العراقي وعالقته  باالتجاه النمو الخلقي للمراهق) 1995( العبيدي، نوري جودي  .70
آلية ، جامعة بغداد ) غير منشورة(الديني ومراقبة الذات والعمر ، اطروحة دآتوراه 

 ).ابن رشد( التربية 
نمو االحكام الخلقية وعالقته بالسلوك ) 2004(عريش ، صديق بن احمد محمد  .71

م في مرحلة  العدواني لدى عينة من نزالء مؤسسة التربية النموذجية والتعليم العا
 .المراهقة بمنطقة مكة المكرمة ، جامعة ام القرى ، آلية التربية 

مطبعة : النظام األخالقي في االسالم ، عمان ، االردن ) 1989( عقلة ، محمد  .72
 . الرسالة الحديثة

الحكم الخلقي للمراهق  العراقي دراسة ) 1990( العكيدي ، سمير يونس محمود  .73
 ).ابن رشد( آلية التربية  ،جامعة بغداد) غير منشورة(مقارنة ، رسالة ماجستير 

نحو االحكام الخلقية لدى عينة من الذآور من ) 2001( العمري  علي بن سعيد  .74
بمنطقة عسر ، رسالة ماجستير ، مكة . مرحلة المراهقة وحتى الرشد بمدينة أبها 

 .المكرمة جامعة ام القرى  ، مكة المكرمة 
و االحكام الخلقية وعالقتها بااللتزام من) 1999(ان  العمري ، يحيى محمد ضم .75

بالدين في االسالم لدى عينة من طالب المرحلة  الثانوية في المعاهد العلمية والتعليم 
العام في منطقة  السياحة  والمخواة التعليميتين ، رسالة ماجستير مكة المكرمة جامعة 

 .ام القرى ، آلية التربية 
مقومات الشخصية االسالمية والعربية دار ) 1986( محمد  العيسوي ، عبدالرحمن .76

 .الفكر الجامعي ، بيروت 
النمو الروحي والخلقي ، الهيئة المصرية ) 1980( عيسوى، عبدالرحمن محمد  .77

 .العامة للكتاب ، االسكندرية ، مصر 
عالقة التعليم العالي بمستوى الحكم األخالقي ، مجلة ) 1985( عيسى ، محمد فتحي  .78

 .، الكويت 2، العدد13لوم االجتماعية المجلدالع
ترجمة علي حسين حجاج، ) دراسة مقارنة(نظريات التعليم )  1983(غازدا، جورج  .79

 .، الكويت12عالم المعرفة ، العدد
نحو التفكير  األخالقي لدى عينة من الذآور ) 2000( الغامدي ، حسين عبدالفتاح  .80

 .680-660 - :16لية  جامعة قطر الرشد ، حو: السعوديين في سن المراهقة 
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فاعلية الدور في تنمية الحكم األخالقي لدى  عينة من طالب ) 2000( الغراء ، احمد  .81
آلية الدراسات العليا  ) غير منشورة(المرحلة االساسية العليا ، رسالة ماجستير 

 .االردنية ، الجامعة االردنية
ام        اثر النماذج الحية و   ) 1996( غضبان ، عامر منير      .82 ى االحك ة عل زة والمكتوب المتلف

تير    الة ماجس ي ، رس ادس االساس الب الس دى ط ة ل ر(الخلقي ورة غي ة ) منش آلي
 .الدراسات العليا ، الجامعة االردنية ، عمان ، االردن

النظرية ، البحث ، (في النمو األخالقي ) 1983( فتحي ، محمد رفقي محمد  .83
 . ، دار القلم ، جامعة الكويت 1ط) التطبيق

اثر لمناقشة في تعديل االحكام الخلقية للمراهقين ) 1994( فتوحي ، فاتح ابلحد  .84
 . آلية التربية  ابن رشد ،، جامعة بغداد) غير منشورة( اطروحة دآتوراه 

النمو الخلقي لدى طالب آلية التربية ، مجلة التربية ) 1997( فتوحي ، فاتح ابلحد  .85
 .لتربية ، جامعة الموصل ، من منشورات آلية ا20والعلم  العدد 

دراسات في سيكولوجية النمو ، قرطاسية العتيقي ) 1977( الفقي ، حامد عبدالعزيز  .86
 .، الكويت 

سيد عثمان : االنسان واالخالق والمجتمع ، ترجمة ) 1967( فلوجل ، جومة آارل  .87
 .واخرون دار الفكر العربي ، مصر

 ، بيروت ، 3 القاوس المحيط ج )بدت(الفيروز ابادي ، مجدالدين محمد بن يعقوب  .88
 .لبنان ، المؤسسة العربية للطباعة والنشر 

، الفضائيات واثرها في القيم األخالقية ، صحيفة ) 2005( القباع  ، مندل بن عبداهللا  .89
  .5/1/2002الجزيرة السعودية  السبت 

  .قياس االحكام الخلقية ) 2004( القصيني ، رؤوف الحسن ، آرمه  .90
دراسة  مقارنة بين اطفال مصر والبحرين  في النمو ) 1987(ى محمد  قناوي ، هد .91

: عالم الكتب : القاهرة . دراسات تربوية المجلد الثاني ، الجزء السادس . الخلقي 
90-100. 

اسس الصحة النفسية ، مكتبة النهضة المصرية ، ) 1969( القومي ، عبدالعزيز  .92
 .القاهرة

اثر العالج الواقعي  في عالج االغتراب لدى ) 2001( الكعبي ، بتول بناي زبيري  .93
اطروحة دآتوراه غير (  آلية التربية ،  ،طالب الخامسة االعدادي  ، جامعة البصرة

 ).منشورة
نظريات الشخصية ، ترجمة فرج احمد فرج ولطيف فطيم ، ) 1978( ليندزي  .94

 .القاهرة ، دار المشايع للنشر ، الهيئة العامة للكتاب 
استراتيجيات حديثة في نمو الطفل ، دار ) 2004(ان خربيط واخرون  مجيد ، ريس .95

 .المناهج للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن 
التربية المدنية ، مدخل االرتقاء ببينة العالقة بين االسرة ) 2001( المجيد ، عبداهللا  .96

 .والمدرسة 
م االيداع العوامل النفسية في جنوح االحداث ، رق) 1990( محمد ، وهبية شوآت  .97

 ).929(في دار الكتب والوثائق ببغداد 
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 مدرآات اساتذة وطالب  آلية التربية الرياضية  الخالقية وانتشار سلوآيات مختارة  .98
 .جامعة السودان/ آلية التربية/ في مجاالت التدريس 

نمو التفكر  األخالقي لدى عينة من ) 2001( المرعب ، منيرة بنت محمد صالح  .99
ات في سن المراهقة  والرشد بمدينة حائل ، رسالة ماجستير مكة االناث السعودي

 .آلية التربية / جامعة ام القرى . المكرمة 
وتعلم القيم االصلية ، ) برنامج التربية على السالم( تجربة ) 2004(منصور ، أنا  .100

 .والتدوال والحوار وآيفية اتخاذ القرار  والتعاون في العمل  واالنجاز
االسس -علم النفس الطفولة  ) 1998(مجيد  ، الشربيني، زآريا منصور ، عبدال .101

 . النفسية واالجتماعية والهدى االسالمي دار الفكر العربي ، القاهرة 
االتجاهات الحديثة في ادارة الموارد البشرية ، رقم ) 1990( موسى، غانم فيحان  .102

 ).961(االيداع في دار الكتب والوثائق  ببغداد 
  دار الفرقان للنشر والتوزيع 1علم النفس التربوي، ط) 2003(لمجيد  نشواني ، عبدا .103

 .عمان ، االردن 
اثر برنامج ارشاد التعديل الالعقالنية في ) : 1994( النعاتي ، نداء ابراهيم خليل  .104

القلق المدرسي لدى طالب الصف الثاني  متوسط في محافظة نينوى ، اطروحة 
 .آلية التربية  ،اد، جامعة بغد) غير منشورة(دآتوراه 

النظريات االجتماعية ، رقم االيداع ) 1985( النوري، قيس ، والحسني ، عبدالمعتم  .105
 ).1353(في المكتبة الوطنية ببغداد 

الطفل والمجتمع ، ترجمة محمد باقر تويح ، دار الحرية ) 1990( هيوبرام دلش  .106
 .للطباعة ، بغداد

اجة ، دار الكتاب اللبناني ،بيروت ، تطور الطفل عند بي) : 1980(يعقوب ، غسان  .107
 .لبنان

اثر برنامج ارشادي في تنمية الحكم  األخالقي ) 2002(  اليعقوبي ، حيدر حسن  .108
آلية ، لدى طالب المرحلة االعدادية ، رسالة ماجستير  غير منشورة ، جامعة بغداد 

 ).ابن رشد(التربية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -:املصادر االجنبية
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 المالحــــــق 
 

  (1 (ملحق  
:استمارة فقرات المشكالت السلوآيه   

. اتصرف بعنف عندما تعترضني المواقف التي ال ترضيني -1  
. اليهمني األلتزام   تجاه العرف والقانون الذي يتبناه المجتمع -2  
.اليوجد سوى طريق مثالي صحيح  واحد لحل المعضالت -3  
.اشعر باألهتمام بأدراك مشاعر األخرين وتجنب اثارة انفعاالتهم -4  
.لذلك يجب اصدار العقوبه بحقهم , بعض الناس تطول ايديهم على الممتلكات العامه -5  
.ضروري حب الفرد لذاته وتفضيلها على غيره من الناس -6  
.وتحقيق مصالحي اتعامل مع الخرين على اساس ما تحققه هذه العالقه من فائدة ونفع -7  
.يقلقني ضعف األداء الوظيفي للمراآز واألدوار في المجتمع -8  
.اتوقع النجاح في اختيار األصدقاء -9  

.ال يهمني التصرف فيه اعتداء على األخرين -10  
.اتحمل مسؤوليه عملي واؤديه بصورة صحيحه -11  
.لدي قناعه بضعف صحه القواعد األجتماعيه وأجحافها بحقنا-12  
. اشعر بالمتعه عندما أرتدي المالبس التي تناسب ذوقي -13  
. ضروري الشعور ان األنسان آيان مستقل يسمو على آل القيم واألعتبارات -14  
. اعاني بصعوبه في تطبيق القواعد والقوانين الرسميه واألجتماعيه-15  
.  يقلقني وجود األنشطه األقتصاديه الغير مشروعه في الحياة العامه-16  
. لدي القدرة على تصحيح اخطائي -17  
.ال أتسامح مع من يخطئ بحقي  واحاول األنتقام منه-18  
. أشعر باألرتياح عندما أجد األفراد الذين ال يعترضوني -19  
. أشعر بأني راضي عن تصرفاتي -20  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  (2 (ملحق  
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 -:عناوين مواضيع الجلسات االرشادية: ثالثًا 

 -:تدريب افراد التجريبية على المواضيع األتيه 
مواضيع الجلسات  الفقرات ت

 االرشادية 
عديلت غير صالحه صالحه  

رفع مستوى األلتزام تجاه  1
 العرف والقانون

األلتزام تجاه العرف 
 والقانون

   

معالجه المواقف الحرجه  2
 بأساليب ال عنفيه

خفض شعور التصرف 
 بأسلوب العنف

   

تنميه ادراك الشعور تجاه  3
 حاجات االخرين وانفعاالتهم

معالجه ضعف حاجات 
 األخرين وانفعاالتهم

   

معالجه خفض شعور  4
 التمرآز حول الذات

خفض شعور التمرآز 
 حول الذات

   

تنميه العالقات االنسانيه في  5
المجتمع التي تتجاوز حدود 

 المصالح

اتعامل مع األخرين على 
هذه العالقع اساس ماتحققه 

 من نفع وتحقيق مصالحي

   

التخلص من السلوك  6
األنهزامي وتنميه تحمل 

المسؤوليه في األداء 
 الوظيفي

يقلقني ضعف األداء 
الوظيفي للمراآز واألدوار 

 في المجتمع

   

خفض شعور التشكيك  7
 بصحة الظوابط األجتماعيه

لدي قناعه بضعف صحه 
القواعد األجتماعيه 

قناواجحافها بح  

   

تنميه تجنب األعتداء على  8
 األخرين

ال يهمني التصرف الذي 
 فيه اعتداء على األخرين

   

األرتقاء باألنسان آكيان  9
 مستقل له أألحترام والتكريم

ضرورة شعور ان األنسان 
آيان مستقل يسمو على آل 

 القيم واالعتبارات

   

تقليص التصرفات غير 10
المسؤوله وتنميه صفه 

انه عند األفراداألم  

تطاول بعض الناس على 
يجب , الممتلكات العامه 

 اصدار العقوبه بحقهم

   

معالجه ضعف تطبيق 11
 القوانين واألنظمه

اعاني في تطبيق القواعد 
والقوانين الرسميه 
 واالجتماعيه

   

يقلقني وجود انشطه  تنميه عمليه الكسب الحالل12
 اقتصاديه غير مشروعه

   

 افراد المجموعه في توجيه13
آيفيه اختيار األصحاب 

 واألصدقاء

اتوقع النجاح في اختيار 
 األصدقاء
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    (2 (ملحق   
 أسماء الخبراء الذين عرض عليهم البرنامج اإلرشادي

 الخبراء الجامعة االسم العلمية والدرجة التحصل ت

  الدين صالح طاهر مال عبداهللا دبو شه د.أ 1

  آرآوك اهللا عبد ظمآا عالء د.م.أ 2

  تكريت الجبوري سالم حميد د.م.أ 3

  تكريت أحمد علي آاظم د.م.أ 4

  تكريت محمد طه حسام د.م.أ 5

  آرآوك صالح رمضان هادي د.م.أ 6

  الموصل خضر عليج علي د.م.أ 7

  الموصل الجبار عبد سالم حسين د.م.أ 8

  آرآوك تربية مديرية خليفه عبدالكريم د.م 9

  آرآوك تربية مديرية جميل هاشم م.م10
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  (3 (ملحق  
الختبار " تحديد المرحلة الخلقية السائدة الفراد المجموعة التجريبية لال ختبار القبلي وفقا

 )ست ير(ـ الحكم الخلقي  ل
 رقم

االستمارة
 المرحلة

2 
 المرحلة

 المرحلة4 المرحلة 3
5A 

المرحلة
5B 

 مؤشر
 مؤشر P مؤشر 6

A 
مؤشر
M 

 المرحلة
 الخلقية
 السائدة

1 4 / 15 3 2 3 8 / 3 4 
2 2 4 15 3 1 2 6 / 3 4 
3 3 / 15 / 2 4 6 5 1 4 
4 10 13 4 / / / / 2 1 3 
5 6 8 12 1 / / 1 / 3 4 
6 5 14 3 3 2 2 7 1 / 3 
7 6 9 10 4 / / 4 / 1 4 
8 1 12 9 / 4 / 4 1 3 3 
9 1 4 7 8 / 3 11 4 3 P 
10 4 11 5 3 3 2 8 1 1 3 
11 5 8 10 5 / / 5 / 2 4 
12 2 12 11 1 / / 1 3 1 3 
13 4 9 9 / / 4 4 1 3 3 
14 9 8 10 / / / / / 3 4 
15 / 9 14 / / / / 4 3 4 

 
 
 
 
 
 
 

  (3 (ملحق  
الختبار الحكم الخلقي  " تحديد المرحلة الخلقية السائدة الفراد المجموعة الضابطة  وفقا

 )ست ير(ـ لالقبلي 
 رقم

 االستمارة
 المرحلة

2 
 المرحلة

3 
 المرحلة

4 
 المرحلة

5A 
المرحلة

5B 
 مؤشر

6 
 مؤشر

P 
 مؤشر

A 
مؤشر
M 

 المرحلة
 الخلقية
 السائدة

1 4 10 9 / / 4 4 / 3 3 
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2 11 / 11 1 / 5 6 / 2 2 
3 4 5 14 / / / / 4 3 4 
4 4 9 13 3 / / 3 1 / 4 
5 5 12 5 4 1 / 5 / 3 3 
6 5 3 15 / / 5 5 / 2 4 
7 / 8 16 1 / / 1 2 1 4 
8 / 13 9 1 / 3 4 1 3 3 
9 5 8 8 3 3 2 8 1 / 4 
10 4 12 7 2 3 / 5 / 2 3 
11 2 8 19 / / / / 1 / 4 
12 / 5 12 5 / 3 8 4 / 4 
13 3 13 9 5 / / 5 / / 3 
14 3 8 10 6 / / 6 / 3 4 
15 9 1 14 / / / / 6 / 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

  (3 (ملحق  
الختبار " المرحلة الخلقية السائدة الفراد المجموع التجريبية لال ختبار البعدي وفقاتحديد 

 )ست ير(ـ لالحكم الخلقي 

 رقم
االستمار

 ة

المر
 حلة
2 

المر
 حلة
3 

المر
 حلة
4 

المرح
5A لة

المرح
5Bلة

مؤ
 شر
6 

مؤ
 شر
P 

مؤ
 شر
A 

مؤ
شر
M

المرح
 لة

الخلقي
 ة

السائد
 ة

1 3 1 14 9 / / 9 2 1 4 
2 4 10 13 7 / / 7 3 3 4 
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3 3 5 17 / / / / 3 2 4 
4 7 4 12 2 4 / 6 / 1 4 
5 6 13 7 1 1 / 2 / 2 3 
6 2 6 17 3 / / 3 / 2 4 
7 1 4 6 13 / / 133 3 p 
8 3 11 16 1 / / 1 / / 4 
9 3 8 13 5 / / 5 1 / 4 

10 1 7 18 / / 2 2 / 2 4 
11 2 9 15 1 / 1 2 / 2 4 
12 7 6 10 4 / 3 7 / / 4 
13 3 7 14 2 / 4 6 / / 4 
14 1 7 13 7 / / 7 / 2 4 
15 / 3 21 3 / / 3 / 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

  (3 (ملحق  
الختبار الحكم الخلقي " تحديد المرحلة الخلقية السائدة الفراد المجموعة الضابطة وفقا

 )ست ير(ـ لالبعدي  

 رقم
 المرحلة 2 المرحلة االستمارة

 المرحلة 4 المرحلة 3
5A 

لةالمرح
5B مؤشر 6 مؤشر 

P 
 مؤشر

A 
مؤشر
M 

 المرحلة
 الخلقية
 السائدة

1 4 11 9 3 / / 3 1 2 3 
2 / 13 6 10 / / 101 / 3 
3 4 11 9 / / / / 3 3 3 
4 11 3 15 / / / / 1 / 4 
5 / 9 17 1 / / 1 1 2 4 
6 20 3 4 / / / / 1 2 2 
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7 3 12 5 4 1 / 5 5 / 3 
8 / 5 15 7 / / 7 2 1 4 
9 1 13 10 / / / / 4 2 3 
10 11 2 8 2 2 4 8 / 1 2 
11 1 9 12 5 1 1 7 / 1 4 
12 3 13 9 5 / / 5 / / 3 
13 6 5 13 6 / / 6 / / 4 
14 1 10 9 3 3 2 8 1 1 3 
15 / 4 18 2 2 / 4 1 1 4 
 

 
 
 
 
 

           
 
 

 )4(الملحق 
 بصيغته النهائية) D.I.T(اختبار تحديد القضايا 

المدرس :الصف :جنسال :العمر 
 :ة

يهدف هذا األختبار الى معرفة آيفية تفكير الناس بشأن المشاآل والقضايا االجتماعية ولما 
رغب في معرفة رايك في عدد يآان لالفراد آراء مختلفة في القضايا االجتماعية فالباحث 

ر من القصص التي تمثل آل واحدة منها قضية اجتماعية تحتوي على مشكلة ومما يجد
فيما يلي مثال . ذآره أن البيانات لن تستخدم اال الغراض البحث فقط ولن يطلع عليها احد

 :لنمط القصص التي يحويها االستبيان وطريقـة االجابة عن االسئلة المتعلقة بها
محمود رجل متزوج وله طفالن صغيران ودخله متوسط يفكر محمود ان يشتري سيارة (

 للعمل والتسوق وللقيام برحالت اثناء العطل علمًا بان ال احد من الستخدامها في ذهابه وايابه
 ). افراد اسرته يمتلك سيارة

هناك عدد من االسئلة تدور في ذهن محمود يجب اخذها بعين االعتبار قبل شراء 
السيارة، لو آنت مكان محمود فما هي اهمية آل سؤال من االسئلة التالية في اتخاذ محمود 

يطلب ) فروع( بشراء السيارة؟ الحظ بان االستبيان يتكون من ثالثة اجزاء للقرار المتعلق
 . من المستجيب ان يجيب على الفقرات واالسئلة الواردة في تلك االجزاء

) نعم( هل يجب على محمود ان يشتري السيارة؟ أشر على واحـد من االختيـارات التاليـة بـ -أ
 ):ال استطيع ان أقرر(أو ) ال(أو 

 … يجب ان ال يشتري السيارة… ال استطيع ان اقرر …جب ان يشتري السيارة ي(*) 
 . قدر اهمية آل سؤال من االسئلة التالية فيما يتعلق بشراء محمود للسيارة-ب
غ قليلبع آبيرعظ االسئلة
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 يم
االه
 مية

االهم
 ية

 ض
االه
 مية

االه
مية

 ير
مه
 م

 شرآة اقرب هي منها السيارة شراء سيتم التي الشرآة هل -1
 لهذا محمود تقدير أن الحظ (محمود؟ سكن نزالء من

 الشرآة تواجد مكان ان بمعنى االهمية عديم هو السؤال
 ).الشراء لقرار محمود اتخاذ في اهمية بذي ليس

    a

 شراء من اقتصادية اآثر سيكون مستعملة سيارة شراء هل -2
 عظيمة بدرجة يتمتع السؤال هذا أن الحظ (جديدة؟ سيارة
 ).السيارة شراء قرار محمود اتخاذ في االهمية من

a     

 لدى المفضل اللون هذا أن علمًا أخضر، السيارة لون هل -3
  محمود؟

  a  
 اذا الحظ (؟600 المكعب باالنج المحرك سعة ستكون هل -4

 المكعب باالنج الموتور سعة عبارة فهم من متأآدًا تكن لم
 عديم خانة االخيرة، نةالخا في) a (اشارة ضع ذلك عند

 ).االهمية

    a

 الصغيرة؟ السيارة من افضل) ستيشن (الواسعة السيارة هل -5
 شراء عند عظيمة بأهمية يتمتع السؤال هذا أن الحظ(

 ).السيارة
a     

 غير العبارة آانت اذا الحظ (متباين؟ االمامي الصندوق هل -6
 عديم انةخ االخيرة، الخانة في) a (اشارة ضع مفهومة
 ).االهمية

    a

 الهميتها تقديرك حسب االسئلة تلك من أربعًا ورتب) ب (الجزء في السابقة االسئلة الى ارجع - ت
 اآتب ثم االسئلة، هذه بين من اهمية االآثر السؤال تختار ان يجب اذ ادناه في المبين للترتيب وفقًا
 المرتبة في يقع انه تعتقد الذي السؤال اختر ثم) اهمية االآثر السؤال (حقل في السؤال هذا رقم

  المرتبة في سؤال (حقل في السؤال هذا رقم وضع االهمية، حيث من الثانية
 )4 (الملحق

 
 حيث  من  الثالثة المرتبة في يقع انه تعتقد الذي السؤال اختر ثم ،)االهمية حيث من الثانية
  من ثالثةال المرتبة في سؤال (حقل في السؤال هذا رقم وضع االهمية
ة  حيث من الرابعة المرتبة في يقع انه تعتقد الذي السؤال اختر ثم ،)االهمية دحيث  االهمي
 ).االهمية حيث من الرابعة المرتبة في سؤال (حقل في السؤال هذا رقم وضع

 فان المثال هذا وفي عظيمة اهمية بذات قدرت التي االسئلة من سيكون االسئلة اهم أن :الحظ
ذين  احد باختيار الفرد وسيقوم االسئلة اهم هي) 5 و 2 (االرقام ذات االسئلة  السؤالين  ه
ره ؤال ليعتب ر الس ة االآث م  اهمي ؤال يضع ث ر الس ي اآلخ ة ف ة المرتب ن الثاني ث م  حي
م  السؤال  وهو  باالهمية يليه الذي السؤال يختار ذلك وبعد االهمية،  في  ويضعه ) 3 (رق
ه  يعتقد الذي الباقية االسئلة احد تاريخ ثم االهمية في الثالثة المرتبة ا  ان  في  ليضعه  اهمه
 .االهمية في الرابعة المرتبة

 اهمية االآثر السؤال
 االولى بالدرجة

 اهمية االآثر السؤال
 الثانية بالدرجة

 اهمية االآثر السؤال
 الثالثة بالدرجة

 اهمية االآثر السؤال
 الرابعة بالدرجة

5 2 3 1 
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 )4 (الملحق
 ولىالقصة اال

 حياتها ينقذ ربما انه االطباء اعتقد واحد دواء هناك وآان سرطاني مرض من تعاني امراة آانت
 تحضير تكلفة وآانت. السيدة هذه فيها تعيش التي المدينة في الصيادلة احد اآتشفه الراديوم من نوع وهو
 عند لها ثمنًا دينار) 50000 (الصيدلي يطلب حين في دينار) 25000 (تساوي الدواء هذا من صغيرة آمية
 يحصل لم انه اال المال، القتراض معارفه آل إلى) سلوان (السيد ويدعى المريضة السيدة زوج ذهب. البيع
 وشك على زوجته ان الصيدلي سلوان السيد اخبر وقد الدواء قيمة نصف وهي دينار) 25000 (على اال

 بعد، فيما المتبقي الدواء ثمن له بدفع ان أو السابق من ارخص بسعر الدواء يبيعه ان منه وطلب الموت
 الزوج اصبح لذلك الدواء، هذا من ارباح تحقيق يريد وانه االختراع صاحب انه: قائال رفض الصيدلي ولكن
 .زوجته حياة النقاذ الدواء ليسرق ليال الصيدلية على السطو في يفكر وبدأ يائسًا

 :االتية االختيارات من واحد على أشر ؟ الدواء يسرق ان للزوج يجوز هل. أ
 .… يسرقه ال ان يجب    (*) .… اقرر ان استطيع ال.   (*) … يسرقه ان يجب(*) 
 :االتي الجدول في المبينة المقاييس وحسب االتية االسئلة من سؤال آل اهمية قّدر. ب

 األهمية
 غير الفقرات ت

 قليل مهم
 بعض األهمية

 آثير األهمية
 عظيم األهمية

      المجتمع؟ بقوانين نلتزم ان علينا ينبغي له 1
 ان درجة إلى آثيرًا بها يهتم ان زوجته يحب لزوج الطبيعي من أليس 2

      انقاذها؟ اجل من دواًء يسرق
 يزج ان أو السرقة، اثناء الرصاص عليه يطلق ان مستعد) سلوان (ان هل 3

      ينفع؟ قد دواء اجل من السجن في به
      المحترفين؟ بالمصارعين صلة له ان أو محترف مصارع) سلوان( ان هل 4
 لمساعدة آليًا ذلك يفعل ان أو نفسه، اجل من بالسرقة يقوم) سلوان (هل 5

      أخر؟ شخص
      يخترعه؟ ما استغالل في الصيدلي حقوق نحترم ان علينا هل 6
 الناحية من الموت موعد تحديد من أهمية اآثر الحياة جوهر ان هل 7

      والفردية؟ االجتماعية
 تجاه الناس تصرفات على الحكم في االساس تشكل ان يجب التي القيم ما 8

      .البعض بعضهم
      األغنياء؟ سوى يحمي ال له قيمة ال بقانون يحتمي ان للصيدلي يسمح هل 9

 األساسية تالمتطلبا ابسط طريق في الحالة هذه في مانعًا القانون يقف هل 10
      المجتمع؟ في فرد ألي

      وقاسي؟ جشع ألنه ُيسَرق ان الصيدلي يستحق هل 11
      ال؟ أو المجتمع لكـل عامًا خيـرًا الحالة هذه مثل في السرقة تسبب هل 12

 
 )4(الملحق 

 

دًا للفرع اختر من بين االسئلة المذآورة في اعاله االسئلة االربعة االآثر اهمية لك استنا. جـ
 ):يكتفي بذآر رقم السؤال(ورتبها وفقا للترتيب المبين في ادناه ) ب(
 . . . . .  االآثر اهمية بالدرجة الثالثة -. . . .           االآثر اهمية بالدرجة االولى -
 . . . . . االآثر اهمية بالدرجة الرابعة -. . . .           االآثر اهمية بالدرجة الثانية -
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 )4(لملحق ا

 القصة الثانية
حكم على رجل بالسجن مدة عشر سنوات وبعد سنة استطاع الهرب من السجن، وانتقل إلى 

وعمل بجد مدة ثماني سنوات اّدخر خاللها ماًال آافيًا ) عبداهللا(منطقة جديدة من البالد واتخذ لنفسه اسم 
ن عنده اعلى االجور، ويعطي معظم لتأسيس شرآة خاصة به، وآان عادًال مع زبائنه، ويعطي العاملي

على ) سناء(وفي احد االيام تعرفت عليه جارته القديمة السيدة . ارباحه الخاصة لالعمال الخيرية ايضًا
 .انه الشخص الذي هرب من السجن من ثماني سنوات وان الشرطة ما زالت تبحث عنه

وتعيده إلى السجن؟ أشر على واحد من ) عبداهللا(ان تبلغ الشرطة عن السيد ) سناء(هل على السيدة . أ
 :االختيارات االتية

 …يجب ان ال تبلغ عنه     (*) …ال استطيع ان اقرر ....   (*) يجب ان تبلغ عنه (*) 
 :قّدر اهمية آل سؤال من االسئلة االتية وحسب المقاييس المبينة في الجدول االتي. ب

 األهمية
 غير الفقرات ت

 قليل مهم
 بعض األهمية

 آثير األهمية
 عظيم األهمية

 ليثبت الطويل الزمن هذا لمثل الكفاية فيه بما طيبًا) عبداهللا (السيد يكن ألم 1
      السيء؟ بالرجل ليس انه

 ذلك يشجع اال اقترفها، لجريمة العقاب من شخص يهرب مرة آل في 2
      الجرائم؟ من مزيد اقتراف على االخرين

      القانوني؟ النظام من اضطهاد وال سجون غير من حاًال افضل نكون اال 3
      للمجتمع؟ دينه دفع قد) عبداهللا (السيد ان حقًا هل 4
      له؟ انصاف من) عبداهللا (السيد يتوقعه آان ما المجتمع يحبط هل 5
 لشخص وبخاصة المجتمع عن بعيدًا السجون عليها تكون التي الفوائد ما 6

      جيد؟
 إلى) عبداهللا (السيد ليعيد القسوة هذه بمثل يكون ان شخص ألي مكني آيف 7

      السجن؟
 سبيل اخلي أو آاملة احكامهم مدة السجناء جميع يقضي ان العدالة ان هل 8

      ؟)عبداهللا (السيد
      ؟)عبداهللا (السيد جارة) سناء (السيدة آانت هل 9
 عن النظر بغض هارب مجرم عن اإلبالغ المواطن واجب من يكون أال10

      الظروف؟
      العامة؟ والمصلحة الناس الدارة خدمة افضل تحقيق يمكن آيف11
 افراد من فرد أي يحمي أو) عبداهللا (السيد ينفع السجن إلى الذهاب ان هل12

      المجتمع؟

 
 ورتبها) ب (للفرع استنادًا لك ميةاه االآثر االربعة االسئلة اعاله في المذآورة االسئلة بين من اختر. جـ

 ):السؤال رقم بذآر يكتفي (ادناه في المبين للترتيب وفقا
  . . . . . الثالثة بالدرجة اهمية االآثر - . . . .          االولى بالدرجة اهمية االآثر -

 . . . . .الرابعة بالدرجة اهمية االآثر - . . . .          الثانية بالدرجة اهمية االآثر -
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 )4(الملحق 
 القصة الثالثة

فريد طالب في المرحلة االخيرة من الثانوية، اراد ان يصدر نشرة جدارية اسبوعية 
فقد اراد االحتجاج ضد بعض االوامر . للطالب، آي يتمكن من التعبير عن الكثير من افكاره
ة نشرته، طلب وعندما بدأ فريد بكتاب. المدرسية مثل امر منع الطالب من اطالة الشعر

موافقة مديره الذي اعرب عن عدم ممانعته من صدور النشرة بشرط ان يعرض فريد آل 
وقد تقدم فريد بطلب نشر عدة مقاالت قبلها المدير جميعها، . مقاالته للحصول على الموافقة

فنشر فريد عددًا منها خالل االسبوعين الالحقين، اال ان المدير لم يتوقع ان النشرة ستلقى 
هذا االهتمام، فقد آان الطالب في منتهى الحماس لها، حتى بداوأ بتنظيم احتجاجات ضد عدد 

وقد افترض االباء الغاضبون على افكار فريد واتصلوا  بالمدير . من االوامر المدرسية
هاتفيًا طالبين منه ايقاف اصدار النشرة، النها لم تكن ذات روح وطنية، ونتيجًة لالثار 

مر المدير فريد في التوقف عن آتابة النشرة، واآد ان نشاطاته آانت سبًا في المتصاعدة، ا
 .توقف العملية الدراسية

 :هل ينبغي على المدير ان يوقف النشرة؟ أشر على واحد من االختيارات االتية. أ
 …يجب ان ال يوقفها     (*) …ال استطيع ان اقرر .   (*) …يجب ان يوقفها (*) 
 :ل سؤال من االسئلة االتية وحسب المقاييس المبينة في الجدول االتيقّدر اهمية آ. ب
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 )4(الملحق 
 األهمية

 غير الفقرات ت

 مهم
 قليل

 األهمية
 بعض

 األهمية
 آثير

 عظيم األهمية
      االباء؟ تجاه او طالبال تجاه مسؤولية اآثر المدير آان هل 1
 وافق انه أم طويل، لوقت بالصدور للنشرة بالسماح نفسه الزم قد المدير آان إذا 2

 منها؟ واحد عدد إصدار على
     

      النشرة؟ من واحد عدد صدور أوقف المدير ان لو اآبر باحتجاج طالبال يبدأ هل 3
      المدرسة؟ مصلحة تهدد طالبلل األوامر إصدار في الحق المدير يمتلك هل 4
      الحالة؟ هذه في) آال (والقول الكالم في الحرية للمدير هل 5
     المهمة؟ للمشكالت الكاملة المناقشة من طالبال سيمنع هل النشرة، المدير أوقف إذا 6
      به؟ الثقة يفقد) فريدًا (يجعل هذا المدير أمر أن هل 7
      بالده؟ تجاه ووطنيًا لمدرسته حقًا مواليًا) فريد (آان هل 8
      المستقلة؟ واالحكام الناقد التفكير في طالبال تربية في النشرة ايقاف يرتأث ما 9
      الخاصة؟ أفكاره ينشر عندما اآلخرين حقوق على ما بشكل يتجاوز) فريد (آان هل 10
 في يدور ما يعرف انه حين في الغاضبين اآلباء من بعدد متأثرًا المدير آان هل 11

 افضل؟ بصورة المدرسة
     

      والغضب؟ الكراهية الثارة النشرة يستخدم) فريد (آان هل 12

اختر من بين االسئلة المذآورة في اعاله االسئلة االربعة االآثر اهمية لك استنادًا للفرع . جـ
 ):يكتفي بذآر رقم السؤال(ورتبها وفقا للترتيب المبين في ادناه ) ب(

 . . .  .  االآثر اهمية بالدرجة الثالثة -        . . . .   االآثر اهمية بالدرجة االولى -
 . . . . االآثر اهمية بالدرجة الرابعة -. . . .           االآثر اهمية بالدرجة الثانية -

 
 

 
 


