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 شكر وتقدير
، ربما ألنها تشعرنا دائمًا بقصورها  دائمًا تكون سطور اإلهداء غايًة في الصعوبة عند صياغتها  

 وعدم إيف ائها حق من نهديه إياها...

شرف على  التي تفضلت باإلزينب زيود    ألستاذتي الدكتورةإنني أتقدم بخالص شكري وتقديري  

عملي هذا عرف اناً لها لما بذلته معي من جهٍد وما قدمته من نصٍح وإرشاٍد كان دليلي إلتمام هذا  

 .العمل  

وأشكر أساتذتي الكرام في قسم أصول التربية ،وأخص بالشكر والتقدير الدكتور محمود  كما  

ا  نااز معلي محمد  رئيس قسم أصول التربية و الذي كان قدوًة وحافزًا لي على المضي قدمًا إل

ن واالحترام ألعضاء لانة الحكم األف اضل  أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنا  وكما  أصبو إليه، 

لتكرمهم بقبول عضوية لانة الحكم ، مقدرًة  األستاذ الدكتور جالل السناد والدكتورة منى كشيك  

 لهم ما بذلوه من جهٍد ووقٍت. 

وإلى  الثانية في السويداء باهازيها اإلداري والتدريسي ، وكل الشكر إلى عمادة كلية التربية  

محافظة السويداء لتعاونهم معي في    ية فيالطلبة الاامعين في كافة الكليات النظرية والتطبيق

 .إنااز بحثي هذا ، ف لهم مني جزيل الشكر

توجيهاً ، ساعدني في إنااز هذه  ل من قدم لي مساعدًة أو نصيحًة أو  الشكر موصول لكف وكذلك  

الرسالة. 

 الباحثة: سالم يحيى الخطيب                                                           



 د
 

 قائمة المحتويات

 فهرس المحتويات
 

 الصفحة

 ب   اإلهداء

 ج   شكر وتقدير

 د   فهرس المحتويات

 ز   الجداول  فهرس

 ي  األشكال فهرس

 ي   المالحق فهرس

 الباب األول: الدراسة النظرية
The first Part: Theoretical Study 

1-103 

 9-1للبحث  منهجيالفصل األول : اإلطار ال 

 3-2 المقدمة 

 4-3 مشكلة البحث-أولا 

 5 أهمية البحث-ثانياا 

 5 أهداف البحث-ثالثاا 

 6 أسئلة البحث-رابعاا 

 7 فرضيات البحث -خامساا 

 7 حدود البحث  -سادساا 

 9-8 مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية -سابعاا 

 21-10الفصل الثاني: الدراسات السابقة  



 ه
 

 17-11 العربيةالدراسات  -أولا 

 20-17 الدراسات األجنبية -ثانياا 

 21-20 بالدراسات السابقة الدراسة الحاليةعالقة -ثالثاا 

 55-22 الفصل الثالث: األخالق والنمو األخالقي

  مقدمة

 23 تعريف األخالق -أولا 

 28-24 منشأ األخالق-ثانياا 

 33-28 أقسام األخالق -ثالثاا 

 35-34 األخالقيالسلوك  -رابعاا 

 38-35 الموقف األخالقي -خامساا 

 40-38 مفهوم النمو األخالقي-سادساا 

 43-41 نظريات النمو األخالقي -سابعاا 

 49-44 مراحل النمو األخالقي حسب نظرية كولبرج -ثامناا 

 51-50 العوامل المؤثرة في النمو األخالقي -تاسعا  

 53-52 األحكام األخالقية -عاشرا  

 95-55 ومؤسسات التربية الالنظامية  الفصل الرابع: التربية والتربية األخالقية

 57-56مفهوم التربية األخالقية -أولا  

 59-58 أهداف التربية األخالقية -اا ثاني

 61-60 أسس التربية األخالقية -اا ثالث

 62-61 اتجاهات التربية األخالقية -عاا راب



 و
 

 63-62 أنواع التربية -خامسا  

 94-63 دور مؤسسات التربية الالنظامية في تنمية األخالق -سادساا 

 الباب الثاني: الدراسة الميدانية
The Second Part: Field Study 

95- 144 

جراءاته  الفصل األّول: منهجية البحث وا 
The First Chapter: Research Methodology &Steps           

                                  

95- 109 

 97 مقدمة

 98-97 المجتمع األصلي وعينة البحث -أولا 

  99 منهج البحث-ثانياا 

 108 -100 أداة البحث-ثالثاا 

 109-108 حدود البحث-رابعاا 

 109 إجراءات التطبيق -خامساا 

 109 األساليب اإلحصائية المستخدمة -سادساا 

 الفصل الثاني: عرض نتائج البحث ومناقشتها
The second Chapter: Discuss of the Result 

110-144 

 111 مقدمة

 129-111 النتائج المتعلقة بأسئلة البحث -أولا 

 141 -129 النتائج المتعلقة بفرضيات البحث-ثانياا 

 143 النتائج العامة للبحث-ثالثاا 

 144 مقترحات البحث-رابعاا 

 149-145 ملخص البحث باللغة العربية



 ز
 

 167-150 مراجع البحث 

 200-168 مالحق البحث

 IV ملخص البحث باللغة اإلنكليزية

 

 الجداول فهرس

 الصفحة العنوان الرقم
 98 حجم المجتمع األصلي للكليات التي سحبت منها العينة 1
 98 ات الدراسةتوزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  2
 104 -101 مفاتيح التصحيح للمقياس 3
 104 خالقي وفقاا لمقياس كولبرج  األ موأوزان اإلجابات على بنود مراحل الن 4
 105 يبين العبارات التي تم التعديل عليها من قبل المحكمين 5

 106 توزع أفراد العينة الستطالعية  6
لبعض ومع الدرجة معامالت ارتباط مواقف النمو األخالقي مع بعضها  7

 الكلية له
106 

الثبات بطريقة الثبات باإلعادة وألفا كرونباخ لكل موقف من المواقف النمو  8
األخالقي ومع الدرجة الكلية المتعلق بدور التربية الالنظامية في مواقف 

 األخالقيالنمو 

107 

 108 داةالثبات بطريقة الثبات باإلعادة وألفا كرو نباخ لأل 9
النسب المئوية والمتوسطات والنحرافات المعيارية لمؤسسات التربية  10

 الالنظامية
108 

 112 فئات قيم المتوسط الحسابي والقيم الموافقة لها 11
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ومستوى درجة كل بند من البنود  12

لدى أفراد عينة الدراسة طلبة الجامعة مرتبة ترتيباا تنازلياا على مستوى النمو 
112 



 ح
 

 األخالقي للمواقف والبنود
 114 ( من الموقف األول1تحليل الفقرة رقم ) 13
 114 األول( من الموقف 2تحليل الفقرة رقم ) 14
 115 ( من الموقف األول3تحليل الفقرة رقم ) 15
 115 ( من الموقف األول4تحليل الفقرة رقم ) 16
 116 ( من الموقف األول5تحليل الفقرة رقم ) 17
 117 ( من الموقف الثاني1تحليل الفقرة رقم )   18
 117 ( من الموقف الثاني2تحليل الفقرة رقم ) 19
 118 ( من الموقف الثاني3رقم )تحليل الفقرة  20
 118 ( من الموقف الثاني4تحليل الفقرة رقم ) 21
 119 ( من الموقف الثاني5تحليل الفقرة رقم ) 22
 119 ( من الموقف الثاني6تحليل الفقرة رقم ) 23
 120 ( من الموقف الثاني7تحليل الفقرة رقم ) 24
 120 ( من الموقف الثاني8تحليل الفقرة رقم ) 25
 121 ( من الموقف الثاني9تحليل الفقرة رقم ) 26
 121 ( من الموقف الثالث1تحليل الفقرة رقم ) 27
 122 ( من الموقف الثالث2تحليل الفقرة رقم ) 28
 122 ( من الموقف الثالث3تحليل الفقرة رقم ) 29
 123 ( من الموقف الرابع1تحليل الفقرة رقم ) 30
 123 ( من الموقف الرابع2)تحليل الفقرة رقم  31
 124 ( من الموقف الخامس1تحليل الفقرة رقم ) 32
 125 ( من الموقف الخامس2تحليل الفقرة رقم ) 33
 125 طلبة الجامعة أفراد عينة الدراسةمستوى النمو األخالقي ل 34
 127طلبة الجامعة أفراد في المواقف األخالقية ل التربية الالنظامية مؤسساتدور  35



 ط
 

 ةعينة الدراس
على نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  36

 متغير دخل األسرة الشهريل المواقف األخالقية تبعاا 
130 

على نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  37
 الشهريمتغير دخل األسرة ل المواقف األخالقية تبعاا 

 

132 

للمواقف في الدرجة الكلية  األحادي يبّين نتائج اختبار تحليل التباين 38
 ألفراد عينة الدراسة تبعاا لمتغير دخل األسرة الشهري األخالقية

133 

أفراد عينة الدراسة  إجابات ج اختبار )ت( للفروق بين متوسطاتيوضح نتائ 39
 مكان اإلقامةمتغير ل تبعاا  المواقف األخالقيةعلى 

136 

نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على  40
 متغير السنة الدراسيةل المواقف األخالقية تبعاا 

138 

نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على  41
 متغير لنوع الدراسةل تبعاا  المواقف األخالقية

141 

 ترتيب المرجعيات األخالقية  42
 

142 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ي
 

 األشكالفهرس 
 الصفحة العنوان الرقم

لطلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة تبعاا  المواقف األخالقيةيوضح الفروق في  1
 لمتغير الجنس

131 

 للمواقف األخالقيةنتائج اختبار تحليل التباين األحادي في الدرجة الكلية  2
 تبعاا لمتغير لمستوى الدخل الشهري لألسرة، للطلبة 

134 

( للفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في T-Testنتائج اختبار) 3
 تبعاا لمتغير مكان اإلقامة للمواقف األخالقيةالدرجة الكلية 

137 

للمواقف يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي في الدرجة الكلية  4
 تبعاا لمتغير السنة الدراسيةللطلبة  األخالقية

139 

 للمواقف األخالقيةنتائج اختبار تحليل التباين األحادي في الدرجة الكلية  5
 تبعاا لمتغير نوع الدراسة للطلبة

141 

 
 المالحق فهرس

 الصفحة العنوان الرقم
 169 قائمة بأسماء السادة محكمي األداة  1
 183-170 أداة البحث قبل التعديل 2
 195-184 أداة البحث بعد التعديل 3
 200-196 مفتاح تصحيح المقياس  4

 



 اإلطار العام للبحث                                                            الفصل األول         
 

1 
 

 الباب األّول: الدراسة النظرّية

The first Part: Theoretical Study 
 الفصل األول

 للبحث اإلطار المنهجي
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 :ntroductionIhe tمقدمة ال

اإلنسان  ويعدّ  ،  يشهد المجتمع في العصر الحديث تطورًا وتغيرًا دائمًا يشمل كافة مجاالت الحياة
يزيد من أعباء التربية في  هذا ما في هذا التطور وهو في نفس الوقت المتأثر األول به، بب الرئيسيّ السّ 

فالتربية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت  ،ةالمجتمع ويجعل التكامل بين وسائطها المختلفة ضرورة ملحّ 
هذا المجتمع من أفكار وقيم مضى بأن تحفظ هوية المجتمع واستقراره وتوازنه عن طريق غربلة ما يدخل 

يحيط  بالفرد من وسائل  التربية ليشمل كل ما، و هنا يتسع نطاق وافدة، واختيار المناسب منها
حيث تؤدي هذه  ،ة وجماعة األقران ووسائل اإلعالمومؤسسات يتفاعل معها في حياته اليومية كاألسر 

، فالطفل يعيش سنواته األولى في ظاميةنالوسائط دورًا كبيرًا في عملية التربية ضمن ما يسمى بالتربية الال
يتعلم ما هو مقبول أو مرفوض فإطار األسرة و يتلقى فيها دروسه األولى في األخالق والقيم االجتماعية 

ومن ثم ينتقل إلى التعامل مع إطار اجتماعي أوسع حين يبدأ بالتعرف إلى جماعة االقران  ،ياً اجتماع
، وهنا ه من أساليب الجذب والمتعة للفردعن دور االسرة بما تمارسوالتي تؤدي دورًا تربويًا ال يقل أهمية 

يبدأ الفرد باكتشاف أنماط جديدة من القيم واألفكار ويزداد تأثره بوسائل اإلعالم واالتصال بما تعرضه 
يوميًا من الكم المعلوماتي الهائل الذي يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قيم األفراد وأخالقياتهم، 

تي تحدثها هذه الوسائل هم "ولعل  أكثر شرائح المجتمع تعرضًا للتغيرات والتحوالت الثقافية واالجتماعية ال
ن أول ما يتعرض للتغير عند هؤالء الشباب نتيجة للتداخل الثقافي هي منظومة األخالقيات الشباب ، وا 

واكتساب قيم جديدة تتماشى مع ما والقيم لديهم ،وما يستتبع ذلك من التخلي عن بعض القيم واألخالقيات 
لذلك كان البد من االهتمام بهذه المرحلة ، (151، 3002تعرضه عليهم اإليديولوجيات المعاصرة")حمود، 

هي التربية ، ذلك أن ، واألداة المناسبة لتحقيق ذلك تجعل الشباب أهاًل بمسؤولياتهموتعزيز األخالق التي 
من المستحيل أن نتصور علم األخالق بغير أن  ول أوليفيه ربول أنه"عملية أخالقية بامتياز، يقالتربية 

نما الطريقة التي يصبح فيها كائنًا أخالقيًا تتعلق بالتربية  نلجأ إلى التربية ألن اإلنسان ال يولد ذا أخالق وا 
س هي وظيفة اجتماعية قوامها تنشئة الطفل األسافالتربية في  ،(131، 1916التي تلقاها")ربول، 

ومساعدته على النمو وتفتح قدراته وهي في إطار سعيها الدائم لصقل شخصية الفرد وتنميتها تعمل 
 ومسؤوليته . ،وحريته ،وعي خلقي يوجه الفرد في خياراته جاهدة على تكوين

لتربويين و قد لقي هذا الجانب الخلقي في شخصية الفرد اهتمامًا بالغًا من جانب علماء االجتماع وا
ذا كانت األخالق " هي العلم الذي يوضح معنى الخير والشر ،ويبين ما لنفس والفالسفةوعلماء ا ، وا 
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فإنه ال بد من إكساب األفراد  (،132، 3003ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس مع بعضهم )دندش ، 
الجهود يتم هذا عن طريق تكامل وتظافر أن  هذه األساليب الحسنة للتعامل في المجتمع ، ومن الضروري

لى الصعيد التربية تواجه تحديًا كبيرًا عأن و خصوصًا ، الالنظامية بين مؤسسات التربية النظامية و
نعد نالحظ وجود مرجعيات ثابتة أو معايير أخالقية واضحة  تحدد للفرد  حيث لماألخالقي بشكل خاص، 

والسؤال الذي يطرح نفسه  ،ما يجعل الفرد في حالة ضياع دائمم ،قبول في إطار مجتمعه أو الما هو م
 ما هو انعكاس هذه الحالة من ضياع الفرد األخالقي على المجتمع؟    هنا :

واإلجابة على هذا السؤال تتجلى بالواقع الذي تشهده مجتمعاتنا في اآلونة األخيرة من مشكالت      
تربية في ظل االنتشار ونزاعات و انقسمات هي في أساسها نتيجة طبيعية لضياع الفرد وانحسار دور ال

الواسع لوسائل االتصال والتقنيات الحديثة التي حولت العالم قرية صغيرة، وأشاعت مفاهيم وأفكار دخيلًة 
وهنا كان البد لنا من االهتمام ببحث الدور الذي تؤديه هذه الوسائل التربوية الحديثة والتي  على مجتمعنا،

اء القيم األخالقية وتعزيزها في المجتمع ، وذلك لتكون تدخل في إطار التربية الالنظامية في إرس
هنا جاء ومن ، و يبني عليها مواقفه األخالقية مرجعيات أخالقية سليمة  يستقي منها الفرد قيمه وأخالقه

تي الالتربية الالنظامية  مؤسسات  حددوي، األخالقي لألفراد )عينة الدراسة( النمومستوى هذا البحث ليبين 
ه ، واقتراح القيام بدراسات الحقة تدعم هذيستقي منها الفرد قيمه وأخالقهالتي تمثل المرجعية األخالقية 

 .وتوجه عملها المرجعية

  Research Problemأّواًل: مشكلة البحث:

ات نتيجة لكثرة يعاني الشباب الكثير من الضغوطات و التناقض ،في مجتمع فتي كمجتمعنا       
وتعدد الوسائل التي يتلقى منها الفرد أفكاره وقيمه من األهل إلى المدرسين والرفاق  ،والنواهياألوامر 

من  ، فقد تتخذ كال من هذه المؤسسات موقفَا مختلفًا عن األخرىووسائل اإلعالم واالتصال الحديثة
موقف الجماعة مما يجعل الفرد في حالة من التشتت األخالقي فيرجح  ،القضايا األخالقية المتشابهة

 المرجعية التي يحس بانتمائه أكثر إليها .

، فقد كان باديًا لنا أن ا ينعكس بشكٍل واضٍح على المجتمعإنمن هذا الضياع والتشتت األخالقي الواقع أو 
 عيشهاوفي ظل األزمة التي ي، ولكن في اآلونة األخيرة ٌع متماسٌك أخالقيًا إلى حدٍّ ماهو مجتممجتمعنا 

وقتٍل واحتكار غشٍّ و ، من سرقٍة ائل من األعمال المنافية لألخالقاله ، الحظنا الكمّ مجتمعنا السوري
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على أن بعض األخالقيات التي ، إّنما يدلُّ الكثير من السلوكيات الالأخالقية، وهذا إن دلَّ على شيءٍ و 
، وليست أخالقًا نابعًة من وأحكام المجتمعلعادات وقوانين يلتزم بها األفراد إنما تكون نتيجًة لالنصياع 

نما الرغبة في الثو رادعها الوحيد هو الضمير قناعٍة ذاتيٍة مصدرها و اب أو الخوف من عقاب السلطة ، وا 
معها يتهاوى سلطانها حتى يغيب فما أن تغيب هذه السلطة أو ، إلهية سواًء أكانت هذه السلطة قانونية أو

 ت التي كانوا يتمثلونها سابقًا.م األفراد باألخالقياالتزا

واليوم في ظل عصر التطور واالنفجار المعرفي تزداد مسؤولية مؤسسات التربية الالنظامية التي تحيط 
تعد أساسًا فالفرد يقضي في األسرة أول مراحل حياته والتي  ،تنمية األخالقفي بالفرد بمختلف أشكالها 
، ثم سرعان ما يبدأ اجتماعيا  مفاهيم ما هو مقبوٌل أو مرفوٌض قي ، بحيث يبدأ بتللما سيتبعها من مراحل

وتتنوع مصادره في اكتساب  ه بالتعامل مع رفاق له ممن هم في محيطه االجتماعي وهنا تتسع دائرة خبرات
كانت تعتبره األسرة تصرفًا خاطئًا  القيم ،كما وتزداد المواقف األخالقية التي يتعرض لها وربما يجد أن ما

قبول لدى هذه الجماعة، وبعدها ينتقل إلى المدرسة ويزداد  تعرضه لوسائل اإلعالم واالتصال والكم هو م
الهائل الذي تعرضه يوميًا من مواقف وأفكار متنوعة قد تكون في قسم كبير منها متناقضة مع قيم األسرة 

ت في سلوكيات الشباب و االنعكاس األكبر لهذه التناقضا و يظهر ،و المجتمع الذي ينتمي إليه الفردأ
األخالقي لدى  النموما يدفعنا للتساؤل عن مستوى م ،لتي يتخذونها في حياتهم اليوميةالمواقف األخالقية ا

في المواقف األخالقية التي يتعرضون لها   هؤالء الشباب وعن الدور الذي تؤديه وسائل التربية الالنظامية
قية ، فهل تكون هذه المؤسسات مرجعيات أخالقية ثابتة يعود إليها الفرد ؟ويتخذ من قيمها ومبادئها األخال

 :دعا الباحثة للتساؤل مما  ، اتةأساسًا لمواقفه وسلوكيّ 

 فرع السويداء؟ –مستوى النمو األخالقي لدى طلبة جامعة دمشق  ما -

( في  دور وسائل التربية الالنظامية )أسرة ، جماعة أقران ،منظمات شبابية ،وسائل إعالم ما -
 ؟فرع السويداء  –جامعة دمشق  لطلبةالمواقف األخالقية 
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 Research Importanceثانيًا: أهمّية البحث: 

 تكمن أهمية هذا البحث في:

تشكيل المواقف األخالقية  بوسائلها المختلفة في قلة الدراسات التي تناولت دور التربية الالنظامية -
بالرغم من وجود العديد من الدراسات التي تناولت فقد الحظت الباحثة أنه ، على حد علم الباحثة للطلبة

، لى أخالق الفرد واكتسابها ونموهاتأثير التربية النظامية كالمدارس بمختلف مراحلها وكذلك الجامعات ع
 في هذا المجال.أهمية مؤسسات التربية الالنظامية  لم تجد دراسات تناولت  ال أنهاإ

ئل إعالم( ،وسا شبابيةات أكثر وسائط التربية الالنظامية)أسرة ، جماعة أقران ، منظميحدد هذا البحث  -
توجيه يجعلهم يعملون على مما يفيد األخصائيين بالتربية و  ،في عصرنا الحاليتأثيرا"  في أخالق الشباب 

 عملها و دعم أساليبها ووسائلها في التربية .

ه عناية القائمين على العملية التربوية إلى ضرورة تفعيل برامج التعاون والتكامل بين مختلف يوج -
 .ليمة بعيدة عن التناقض لدى األفرادوسائط التربية الالنظامية لتحقيق منظومة أخالقية س

، و إن ن يمثلون أهم الشرائح في المجتمع، والذيالجامعةاألخالقي لدى طلبة  النمود مستوى يحد -
 هو دليل على مدى تقدم المجتمع واستقراره.األخالقي  مستوى وعيهم ونضجهم 

الشباب ودورهم الفاعل في المجتمع ،وأهمية المرحلة الجامعية بشكل خاص ألنها تشهد مرحلة أهمية  -
الفرد عما كانت عليه في مراحل الدراسة السابقة ،فهذه المرحلة تعد الفرد لالنتقال إلى تغيرًا كبيرًا في حياة 

 الحياة العملية في المجتمع.

 Research Objectivesثالثًا: أهداف البحث:

 هدف هذا البحث إلى:

 اإلعالم(وسائل  ، المنظمات الشبابية،جماعة األقران ،سائل التربية الالنظامية )األسرةالتعريف بو  -1
لمجموعة  االخالقي لدى طلبة جامعة دمشق فرع السويداء تبعاً  النمومعرفة الفروق في مستوى   -3

 .من خالل المواقف األخالقية االفتراضية في أداة البحث من المتغيرات
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في  معرفة دور وسائل التربية الالنظامية)أسرة ،جماعة أقران ،منظمات شبابية، وسائل إعالم( -2
 .المواقف األخالقية لطلبة الجامعة 

شكل مرجعية أخالقية مؤسسات التربوية الالنظامية بحيث ت قديم بعض المقترحات لتفعيل دورت -4
 تسهم في تنمية المجتمع وتقدمه. ،سليمة للطلبة

 :Research Questionsرابعًا: أسئلة البحث:
 السؤال األول:

 الجامعة أفراد عينة الدراسة؟طلبة األخالقي ل موما مستوى الن -
 السؤال الثاني: 

ما دور مؤسسات التربية الالنظامية )أسرة، جماعة أقران، وسائل إعالم، االنترنت، منظمات شبابية(  -
 في المواقف االخالقية لطلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة؟

 السؤال الثالث:
فرع السويداء من  -لطلبة جامعة دمشق األخالقيةالمواقف هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  - 

( ، نوع الدراسةوجهة نظرهم تبعًا لمتغيرات )الجنس، دخل األسرة الشهري، السنة الدراسية، مكان اإلقامة
 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:

فرع السويداء -لطلبة جامعة دمشق المواقف األخالقيةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -1
 من وجهة نظرهم تبعًا لمتغير الجنس؟

فرع السويداء -لطلبة جامعة دمشق المواقف األخالقيةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -3
 من وجهة نظرهم تبعًا لمتغير الدخل الشهري لألسرة؟

فرع السويداء من -لطلبة جامعة دمشق المواقف األخالقيةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في -2
 وجهة نظرهم تبعًا لمتغير مكان اإلقامة؟

فرع السويداء من -لطلبة جامعة دمشق المواقف األخالقيةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -4
 وجهة نظرهم تبعًا لمتغير السنة الدراسية؟

فرع السويداء من  -لطلبة جامعة دمشق المواقف األخالقيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في هل -5
 ؟نوع الدراسة وجهة نظرهم تبعًا لمتغير 
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  Hypotheses Research: فرضيات البحث:خامساً 
 (0005تمَّ اختبار صحة هذه الفرضيات عند مستوى الداللة )

 أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية إجابات متوسط درجات بينال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -1
 من وجهة نظرهم تبعًا لمتغير الجنس. مواقف األخالقيةلل

أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  إجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات  -3  
 الدخل الشهري لألسرة.تبعًا لمتغير من وجهة نظرهم  للمواقف األخالقية

أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  إجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات  -2  
 .تبعًا لمتغير مكان اإلقامة من وجهة نظرهم للمواقف األخالقية

أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  إجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات  --4
 تبعًا لمتغير السنة الدراسية.من وجهة نظرهم  األخالقيةللمواقف 

أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  إجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات  --5
 .نوع الدراسةتبعًا لمتغير  من وجهة نظرهم للمواقف األخالقية

 : Borders Search سادسًا: حدود البحث
 الزراعية،هندسة  الجميلة،الفنون  التربية، اآلداب،فرع السويداء ) –المكانية: كليات جامعة دمشق الحدود 
 العلوم(

.3014/3015الحدود الزمانية: العام الدراسي   
فرع السويداء المسجلين في السنة األولى والسنة  –الحدود البشرية: اقتصرت على طلبة جامعة دمشق 

اختارت الباحثة طالب السنة الجامعية األولى واألخيرة نظرًا لكون  الطالب خالل الجامعية األخيرة، ، وقد 
مراحل دراسته الجامعية من الممكن أن تتغير أفكاره وقناعاته وبالتالي المواقف التي يتبناها وذلك بحسب 

 تفاعله مع هذا الوسط الجديد الذي ينتمي إليه ودرجة تأثره به  .
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 research terminology and theirبحث النظرية وتعريفاتها اإلجرائيةسابعًا: مصطلحات ال
operational definitions: 

 Irregular educationالتربية الالنظامية: -1

 "هي التربية التي تجري بصورة عفوية وغير مقصودة ،فهي ال تلتزم بنظام محدد والمنهاج محدد
وتتمثل هذه التربية في المؤسسات االجتماعية التربوية  به،،وتنتج من تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة 

 (.65، 3004غير المدرسية كاالسرة وجماعة األقران ووسائل اإلعالم") السيد، 

  Irregular Procedural definition of the: التعريف اإلجرائي للتربية الالنظامية -
 education 

هي تلك التربية التي تتم عن طريق مجموعة من الوسائط التربوية التي يتلقى منها الفرد النامي 
اإلشارات التربوية ، ويعتنق نماذجها الفكرية واألخالقية السلوكية عن طريق استمرارية تبادل التأثير والتأثر 

فرد وسلوكياته ،وهي في هذا معها بشكل يومي مما يخلف آثارًا واضحة في المواقف األخالقية لهذا ال
  وسائل اإلعالم. البحث تشمل:األسرة ،جماعة األقران ،المنظمات الشبابية،

 The ethical situationsالموقف األخالقي : -2

هو اإلطار االجتماعي الذي تظهر فيه ردة فعل الشخص تجاه مسألة أخالقية تواجهه )ابراهيم ، 
والمثل من العادات واألفكار  الفردما يكتسبه (، كما يعرف الموقف األخالقي على أنه : 99، 1990

وتجعله خليقًا بأن يفعل شيئًا دون اآلخر بناًء على التفضيالت القيمية لديه ، وغالبًا ما يتعلق  والتي تميزه
هذا الموقف بأحكام الصواب والخطأ أو الجيد والرديء ،أو بااللتزامات والحقوق والمسؤوليات الخلقية 

 .(36، 3006)ناصر، 

 ethical  of thenition Procedural defi:  جرائي للموقف االخالقيالتعريف اإل -
  situations 

وهو ما يشير إلى افتراضيًا في أداة البحث، السلوك الذي يختاره الطالب تجاه مشكلة أخالقية تواجهه  
لمراحل النمو األخالقي  األخالقي التي وصل إليها هذا الطالب حسب تصنيف كولبرج النمومرحلة 
 األخالقية من مؤسسات التربية الالنظامية. وذلك وفق مرجعياته ،للراشدين
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 university –Swaida university Students ofفرع السويداء: -طلبة جامعة دمشق -3
damascus 

هم الطلبة الجامعيون  المسجلون  في السنة األولى والسنة الجامعية األخيرة ،و الملتحقون 
اب والهندسة الزراعية والعلوم التابعة لجامعة بالدراسة في كليات التربية والفنون الجميلة واآلد

 م.3015 -3014فرع السويداء خالل العام الدراسي  –دمشق 
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 الفصل الثاني
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لماء النفس والنمو األخالقي من جانب ععلى الرغم من االهتمام الكبير بموضوع األخالق 
أو  ، وكثرة األبحاث التي تناولت هذه الموضوعات والعوامل المؤثرة بها ودور المدرسةوالتربويين والباحثين

، غير أن الباحثة الحظت ندرة الدراسات التي تناولت أثر مؤسسات التربية الجامعة في تنميتها بالدراسة
، وهذا ما يبدو جليًا من خالل عرض الدراسات السابقة األخالقي لدى األفراد مية الجانبالالنظامية في تن

 . 
 أوالً - الدراسات العربية:

 –: التربية األخالقية في مؤسسات ما قبل المدرسة  بعنوان  مصرفي  (1991دراسة الجعفري) -1

.دراسة تحليلية  
تعرف القيم األخالقية التي يدركها أطفال مؤسسات تربية ما قبل المدرسة من وجهة  هدفت الدراسة إلى

األمور والمعلمات. نظر أولياء   
مؤسسات  في   بأولياء األمور والمعلمات  القيم األخالقية الخاصة  وقد كانت أدوات هذه الدراسة استبانة

وأيضًا المقابلة الشخصية . ،بل المدرسةتربية ما ق  
أسيوط  (طفاًل من أطفال مؤسسات التربية ما قبل المدرسية بمدينة033عينة الدراسة فقد تكونت  من )أما 
، هي سسةمؤ  (05طفاًل ممثلين من ) (053المستوى الثاني) طفاًل و (053االول )  من المستوى 

.مجموع المؤسسات الموجودة في مدينة أسيوط  
مات مختلف المؤسسات السابقة، أما عينة أولياء االمور ( معلمة من معل03وتكونت عينة المعلمات من )

( فردًا، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :033تكونت من )  
أهم القيم المدركة من قبل طفل مؤسسات تربية ما قبل المدرسة والتي كان لها داللة إحصائية هي -  

 ) الصدق ،األمانة ، النظافة ، النظام (.
األخالقية التي تتضمنها كتب البرنامج التربوي ألطفال مؤسسات تربية ما قبل المدرسة ،ال ن القيم أ -

 تكفي لتحقيق السلوك األخالقي القويم من وجهة نظر أولياء األمور و المعلمات .
نظر   أن من أهم القيم األخالقية المطلوب تعزيزها ألطفال مؤسسات تربية ما قبل المدرسة من وجهة -

، ث ، الحب ، النظافة ،آداب الطعامأولياء األمور هي )النظام والطاعة ، التدين ، التعاون ،آداب الحدي
 بر الوالدين ، الصدق ، االمانة (.

قبل   مؤسسات تربية ما ألطفال   هم القيم المطلوب تعزيزهاأمن   فكان  ا من وجهة نظر المعلماتأم -
افة ، الحب، الصدق ، االمانة (، آداب الحديث ، النظ، الطاعة ، التدين ظام ، التعاونالمدرسة هي ) الن  

فيما يتعلق بالقيم األخالقية الموجودة بالفعل لدى أطفال مؤسسات تربية ما قبل المدرسة، يرى أولياء  -
األمانة  )، أما القيم اإليجابية فهية وأخرى سلبية لدى هؤالء األطفالاالمور والمعلمات أن هناك قيم إيجابي
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، الحب ، التدين ، الصدق ، النظافة ( أما القيم السلبية فهي ) التسرع ، عدم النظام ، العبث بممتلكات 
 اآلخرين و الرغبة في امتالكها ، األنانية وعدم التعاون (.

بعنوان: ممارسة طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة لبعض في فلسطين (2222دراسة محجوب  ) -2 
الخلقية وعالقتها ببعض المتغيرات.الفضائل   

 هدفت الدراسة إلى:
تحديد درجة ممارسة طلبة الجامعة اإلسالمية لبعض الفضائل الخلقية .  -  
تحديد درجة ممارسة طلبة الجامعة اإلسالمية ألبعاد الفضائل الخلقية . -  
ممارسة   في درجةالكشف عن وجود فروق جوهرية بين طالب كل من الكليات العلمية واإلنسانية  -

 الفضائل الخلقية .
في   الكشف عن وجود فروق جوهرية بين الطالب الحاصلين على تقديرات )جيد، جيد جدًا، ممتاز( -

 درجة ممارسة الفضائل الخلقية .
عينة   وقد استخدم الباحث هنا  المنهج الوصفي التحليلي واعدَّ  استبانة موجهة لطالب الجامعة أما -

( طالبًا وطالبة من طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة .553شملت ) الدراسة فقد  
 ومن أبرز نتائج الدراسة:

وهي   إن النسب المئوية لخمس وأربعين فضيلة خلقية عالية ،وفضيلة واحدة نسبتها المئوية متوسطة -
ى أعلى نسبة فضيلة إيثار الزمالء على النفس .وقد حازت فضيلة تقدير واحترام  المحاضرين وتقديرهم عل

%( .09,73مئوية وقدرها )  
( فضيلة خلقية 00( فضيلة خلقية منها )01توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في درجة ) -

لصالح اإلناث وفضيلة واحدة )عدم القنوط من رحمة اهلل ( لصالح الذكور ،وال توجد فروق ذات داللة 
ضيلة خلقية .(ف03إحصائية بين الجنسين في درجة ممارسة )  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كل من الكليات العلمية واإلنسانية في درجة ممارسة  -
فضيلتين خلقيتين هما)جنب النظر إلى المحرمات، االستمرارية في شكر اهلل( لصالح الكليات اإلنسانية ، 

( 11نسانية في درجة ممارسة )وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كل من الكليات العلمية واإل
 فضيلة خلقية.

( 00توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كل من السنة الثانية والرابعة في درجة ممارسة ) -
فضيلة خلقية لطالب السنة الرابعة ،وال توجد فروق ذات داللة بين كل من طالب السنة الثانية والرابعة 

.( فضيلة خلقية 05في درجة ممارسة )  
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بعنوان : التقييم الذاتي لدرجة االعتقاد والممارسة لمنظومة في األردن ( 2223دراسة الخوالدة ) -3
 القيم االخالقية اإلسالمية لدى الطلبة في جامعة اليرموك.

الشباب   هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة االعتقاد النظري لمنظومة القيم األخالقية اإلسالمية عند
الجامعي ، وكذلك درجة ممارستهم لهذه المنظومة في أرض الواقع ، وبيان الفرق بين الواقع 

النظري)االعتقاد( والواقع التطبيقي )الممارس( عند الشباب الجامعي ، ومعرفة أثر مجموعة من المتغيرات 
 على حالتي االعتقاد والممارسة .

( طالبًا وطالبة تم 003تحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من )وقد استخدم الباحث منهج البحث الوصفي ال
اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من ثالث كليات بجامعة اليرموك هي كليات ) التربية ، العلوم ، 

 والشريعة ( .
واستخدم الباحث استبانة من تصميمه تحوي على أربعين قيمة أخالقية إسالمية معتمدًا في ذلك على 

يم وجانب من األدب التربوي اإلسالمي .القرآن الكر   
 و قد بينت الدراسة النتائج التالية : 

( بينما بلغ متوسط ممارستهم لهذه القيم 1,303بلغ متوسط اعتقاد الطلبة بالقيم األخالقية اإلسالمية ) -
ا.(، مما يعني أن درجة االعتقاد للقيم األخالقية عند الطلبة أعلى من درجة ممارستهم له0,13)  
القيم التي احتلت الرتب الخمسة األولى على مستوى االعتقاد جاءت على الترتيب التالي :اإلحسان  -

 للوالدين ، االستقامة ، الوفاء بالعهد ، توخي األمانة ، تجنب الفواحش .
في حين أن القيم التي احتلت الرتب الخمس األولى على مستوى الممارسة جاءت على الترتيب التالي : 

ة ، تجنب الفواحش ، حسن الخلق ، شهادة الحق ، العفو والتسامح .مستقااال  
أظهرت الدراسة عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية ألي من متغيرات الدراسة المتمثلة في الجنس، و  -

الكلية ، والمستوى الدراسي ، ومكان السكن واالنتماء لألحزاب السياسية ، سواء فيما يتعلق بمستوى 
د أو مستوى الممارسة  أو العالقة بينهما .االعتقا  

بعنوان: معوقات إكساب تنمية القيم األخالقية في مصر  (2222دراسة الدسوقي وعبد العاطي) -1
 لدى طالب المرحلة الثانوية العامة.

وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم مصادر تنمية القيم األخالقية لدى طالب المرحلة الثانوية العامة 
والتعرف على معوقاتها ،وطرح بعض التصورات لتنقية مصادر تنمية القيم األخالقية لطالب المرحلة 

 الثانوية العامة في مصر .
واستخدم الباحثان المنهج الوصفي الذي تم من خالله تحديد أهم مصادر تنمية القيم األخالقية ،أما 

المعوقات التي قام الباحثان بتصنيفها والتي تقلل بالنسبة ألداة البحث فقد كانت عبارة عن استبانة تغطي 
من دور) األسرة ، المدرسة الثانوية ، جماعة األقران ووسائل اإلعالم واألندية ( في تنمية القيم األخالقية 
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(طالبًا وطالبة لمعرفة آرائهم 533( معلم ومعلمة و)133، وقد اختار الباحثان عينة عشوائية مكونة من )
ية القيم األخالقية.في معوقات تنم  

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:
أن مصادر تنمية القيم متنوعة منها مصادر مدرسية وهي المباني المدرسية و المناهج وطرق التدريس -

سرة ألواالمتحانات والتربية االسالمية واألنشطة والدروس الخصوصية، وأخرى مصادر غير مدرسية كا
رفاق ووسائل اإلعالم واألندية .وجماعة ال  

وجود معوقات تقلل من دور المدرسة الثانوية في تنمية القيم االخالقية أهمها حرص المدرسة بدرجة -
 كبيرة على التحصيل الدراسي أكثر من اهتمامها باألنشطة الموجهة لتنمية القيم االخالقية .  

سة لبعض المتغيرات االنفعالية واالجتماعية بعنوان : درافي فلسطين ( 2222دراسة الكحلوت )  -5
 وعالقتها بمستوى النضج االخالقي لدى المراهقين في غزة .

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين مستوى النضج الخلقي وعدد من المتغيرات االنفعالية 
اليب التنشئة الوالدية ، موضع الضبط ، وتقدير الذات االجتماعية ، المستوى االقتصادي واالجتماعي وأس

( طالبًا وطالبة من القسمين العلمي واألدبي في المدارس الثانوية 0333وقد تكونت عينة الدراسة من )
الحكومية في محافظات غزة  ، وتمثلت أدوات الدراسة التي استخدمها الباحث في هذه الدراسة بما يلي : 

( ، وقائمة المعاملة 0770ب عادل عبد هلل محمد )اختبار تقدير الذات للمراهقين و الراشدين تعري-
( ، ومقياس التفكير األخالقي للراشدين إعداد عبد 0709الوالدية تعريب صالح أبو ناهية و رشاد موسى)

( ، واستمارة بيانات عن الوضع االجتماعي االقتصادي لألسرة إعداد الباحث ، وقد توصلت 3330الفتاح)
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المراهقين من -تالية :هذه الدراسة إلى النتائج ال

 الجنسين في مستوى النضج األخالقي لصالح اإلناث.
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المستوى التعليمي لألب واألم والمستوى االقتصادي في النضج -

 الخلقي لدى المراهقين .
موعتي العلمي واألدبي في مستوى النضج الخلقي لصالح طلبة القسم وجود فروق دالة إحصائيًا بين مج-

 العلمي .
وجود عالقة إيجابية بين مستوى النضج الخلقي وأسلوب التنشئة الوالدية من وجهة نظر األبناء.-  
بعنوان مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للقيم األخالقية في فلسطين  (2222دراسة مرتجى ) -6

. معلميهم من وجهة نظر  
وجهة نظر  هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للقيم األخالقية من       

ممارسة  باإلضافة إلى معرفة  تأثير متغير الجنس والتخصص العلمي على  ،معلميهم في محافظة غزة
التي يستخدمها المعلمون والمعلمات هذه القيم من قبل الطلبة ،كما هدفت إلى معرفة األساليب والطرائق 

 )افراد العينة(لحث الطلبة وتشجيعهم على ممارسة هذه القيم.
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وقد  ،مستخدمًا االستبانة  أداة للبحث وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي
من معلمي مرحلة  لمة ومع  معلما" (373تكونت العينة من)  عشوائية بحيث كان اختيار العينة بطريقة 

 التعليم الثانوي.
 وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:

%(03,01و) %(03,01القيم األخالقية تراوحت ما بين )  -إن النسب المئوية لممارسة طلبة  
 خالقية تبعا" لمتغير الجنس لصالحتوجد فروق بين درجات ممارسة الطلبة للقيم األ - -

الطالبات ،بينما ال توجد فروق تعزى لمتغير التخصص العلمي ،وأيضا" بينت نتائج  الدراسة 
كثر األساليب التي يستخدمها المعلمون و المعلمات في هذه المرحلة لتعليم القيم أن من إ -

 األخالقية )التربية بالقدوة، الترغيب والترهيب، النصح واإلرشاد، الممارسة العملية(.
بعنوان :عالقة تقنيات االتصال والمعلومات بالقيم األخالقية  في سورية  (2221لمرعشلي )دراسة ا-

 التربوية لدى طالب المرحلة الثانوية العامة الرسمية.
 هدفت الدراسة إلى تعرف المكانة التي تحتلها األصناف المختلفة مما يعتنقه 

تحديد  -نسق القيمي لشباب المرحلة الثانوية ،تحديد ال -الشباب من قيم في المرحلة الثانوية من خالل:
طالبًة(  من المدارس الثانوية  303طالبًا(  و)  303العالقة بين النسق القيمي وعدد من المتغيرات لدى) 
 العامة في مدينة دمشق)اختصاص علمي وأدبي(.

وى االجتماعي استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وقد تمثلت أدوات البحث بمقياس المست
االقتصادي لألسرة  باإلضافة إلى استبانة لتعرف نوع البرامج التلفزيونية المفضلة والفترة  الزمنية ، 

 واختبار القيم )البورت ،فرنون ،لندزي(.
 وقد كانت النتائج على الشكل اآلتي:

والثالثة ( على التوالي ، جاءت القيم االجتماعية والنظرية والجمالية في  )المرتبة األولى و الثانية  -
وجاءت  القيم االقتصادية والدينية والسياسية في  )المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة( على التوالي ،و 

لصالح الذكور  في القيم النظرية  واالقتصادية و  حصائية بالنسبة  لجميع القيمكانت الفروق ذات داللة إ
االجتماعية والجمالية والدينية ، وكانت هناك فروق دالة إحصائيًا السياسية ، ولصالح اإلناث  في  القيم 

تعزى إلى متغير نوع الدراسة بالنسبة لمجاالت القيم الستة وقد تبين من الدراسة أنه ال توجد فروق دالة 
 إحصائيا وفق متغير المستوى االقتصادي  االجتماعي.
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بعنوان :دور األسرة والروضة في تشكيل القيم الخلقية للطفل  في سورية (2222دراسة حمدي )-
 ،دراسة ميدانية ألطفال الرياض في مدينة الالذقية.

 هدفت الدراسة إلى:
الثالثة   بمؤسسات  رصد  أساليب التربية األسرية في األسر اللواتي لديهن أطفال في عمر الفئة  -

أساليب التربية      ، وكذلكلدى هذه الفئة من األطفال القيةوأثر تلك السلوكيات األخ ،رياض األطفال
 لمعلمات  الرياض  و أثر هذه  األساليب على مستوى  النمو األخالقي لألطفال .

وقد اعتمدت    الباحثة على المنهج الوصفي  التحليلي مستخدمة "استبانتين إحداهما موجهة   إلى أولياء 
األخالقي كأداة نمو التفكير ، كما استخدمت الباحثة مقياس األمور واألخرى موجهة لمعلمات الرياض

لقياس النضج  األخالقي عند األطفال بعد تعديله من قبل  الباحثة ليتوافق  مع سلوكيات األطفال 
 األخالقية في هذه المرحلة العمرية.

آلباء واألمهات (من أولياء األمور من ا533أما عينة البحث فقد كانت عينة طبقية عشوائية فقد بلغت )
( أيضا" وكذلك عدد األطفال533،أما عدد المعلمات فقد بلغ)  
 ومن اهم نتائج هذه الدراسة:

توجد عالقة إيجابية ارتباطية بين السلوكيات األخالقية للطفل وأساليب التربية االسرية الديمقراطية  -
لألسرة بصورة خاصة .بشكل عام ، واستنادا" للمستوى التعليمي لديهم ،والدخل االقتصادي   

وكذلك توجد عالقة إيجابية ارتباطية بين مستوى الطفل األخالقي وأساليب الوالدين تبعًا لترتيب الطفل  -
في األسرة ،وهذه النتيجة لصالح ترتيب الطفل الثاني ،وتبعا" لجنس الطفل ،وهذه النتيجة لصالح األطفال 

ة األطفال ، وهذه النتيجة لصالح  المعلمات الديمقراطيات الذكور. وكذلك تبعًا ألساليب المعلمة في تربي
 بشكل عام واللواتي لديهن خبرة تعليم في الروضة أكثر من عشرين سنة في هذا المجال .

وأظهرت المعلمات أنهن أقدر على توجيه األطفال في عمر الروضة بتشكيل قيم الطاعة واآلداب العامة 
والدين أقدر على توجيه األطفال في عمر الروضة في تشكيل قيم أكثر من الوالدين ،كما لوحظ أن ال

 الصدق واإليثار وسلوك األمانة لديهم أكثر من المعلمات .
دمشق بين النظرية بعنوان :المنظومة األخالقية لدى طلبة جامعة  في سورية (2212دراسة حسن) -

.والتطبيق  
والكشف عن مدى التجانس  طلبة جامعة دمشق ،األخالقية لدى إلى المنظومة  التعرف هوالدراسة  هدف

الدراسي والمنشأ   يتعلق بمتغيرات الجنس والتخصص أو التباين في المنظومة األخالقية لدى الطلبة فيما 
جامعة دمشق   الطلبة في والكشف عن مدى اعتقاد  والمستوى االقتصادي لألسرة ،  االجتماعي السابق

بالمنظومة األخالقية ،وعن مدى تجسد المنظومة األخالقية لدى طلبة جامعة دمشق في الممارسة 
 العملية.
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ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدما" االستبانة  كأداة لقياس قائمة 
( قيمة 01( عبارة موزعة على )90تكون من )المنظومة األخالقية التي تألفت من قسمين : القسم األول 

(قيمة أخالقية يطبقها 01( عبارة موزعة على )90أخالقية يعتقد بها الطلبة، القسم الثاني تكون من )
(إناث ،اختيرت 530) (ذكور و000(طالبا" وطالبة منهم )013الطلبة ،طبقت على عينة مؤلفة من)

ة المسجلين في كليات )اآلداب ، التربية ، العلوم ، الهندسة بطريقة عشوائية طبقية من طالب السنة الرابع
 المدنية ،الصيدلة ، واالقتصاد(.

 و قد أظهرت الدراسة النتائج التالية:
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة المتعلقة بالمنظومة األخالقية التي  -

ة التي يطبقها الطلبةيعتقد بها الطلبة و المنظومة األخالقي  
 تعزى لمتغير الجنس و متغير كلية الدراسة ومتغير نوع الكلية ومتغير دخل األسرة.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة المتعلقة بالمنظومة األخالقية التي  -
ة المتعلقة بالمنظومة األخالقية التي يعتقد بها الطلبة، وعدم وجود فروق بين متوسطات إجابات أفراد العين

 يطبقها الطلبة تعزى لمتغير المنشأ االجتماعي.
 ثانياً - الدراسات األجنبية:

 بعنوان:أمريكا في (  walker and taylor, 1991دراسة والكر و تيلور )  -
"Family  interactions and development of moral reasoning"  التفاعل األسري

 وعالقته بالنمو األخالقي.

التفاعل  ء في النمو الخلقي لدى أبنائهم، والتعرف على مدى تأثيرهدفت هذه الدراسة إلى تعرف دور اآلبا
بن ، وقد عات األخالقية  والتنبؤ بسلوك االوالتفكير األخالقي لآلباء على أبنائهم عند مناقشة الموضو 

، تمثلت بأب وأم وطفل ، واألطفال تم في أمريكا( أسرة 00(  فردًا من )313بلغت عينة الدراسة )
، وقد حثان المنهج التجريبي في الدراسةاختيارهم من الصف األول والرابع والسابع والعاشر ، واتبع البا

، وهذا يتفق تمامًا نمو األخالقي ألبنائهمهمًا في التوصلت هذه الدراسة إلى أن اآلباء يؤدون دورًا فعااًل وم
، كما توصل الباحثان إلى أن النمو األخالقي للطفل يمكن التنبؤ به ع ما توصل إليه كولبرج في نظريتهم

من خالل المناقشة األبوية وما يتخللها من تشجيع واستخالص وصياغة ألفكار وآراء الطفل ومستوى 
، كما أن مستوى الحوار بين الطفل و والديه يختلف كليًا عن ذلك رفكير العالي المستخدم  في الحواالت

 الحوار بينه وبين أقرانه والمعروف ببساطته وميله إلى السذاجة غالبًا.
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بعنوان:في أمريكا   ( Gates,1995 ( دراسة جيتس-   
'' moral education current instruction  and practice inthree higher  

education discipline  ".   

ضرة والممارسة في التعليم العاليالقيم األخالقية الحا  
     كان هدف الدراسة التعرف إلى القيم األخالقية الممارسة في التعليم العالي ،   وتحديد  أثر التخصص في

ية واسعة  شمال اكتساب الطالب لتلك القيم ، باالعتماد على ثالثة فروع علمية منتمية  لجامعة داخل
 غرب المحيط الهادي. 

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث منهج الدراسة التتابعية معتمدًا على المالحظة و األشرطة 
المسجلة  ودرجات الطالب  على مدى ثالث  فصول دراسية متتابعة  وذلك لجمع   المعلومات وتحليلها 

يتش للقيم الغائية والوسيلية(  وطبقها على عينة مؤلفة  وللوصول إلى النتائج اعتمد الباحث )قائمة روك
(  صفًا دراسيًا  جامعيًا من ثالثة  تخصصات تضم العلوم البحتة ،  العلوم االجتماعية ، 10من  )

. اإلنسانيات   
 و من أبرز نتائج الدراسة ما يلي:

تحمل إلى الطالب  أهدافًا  وجود عالقة بين نوع الكلية و ما يحمله  الطالب من  قيم ، فالكلية   -
 أخالقية مقصودة أو غير مقصودة من خالل التدريس واألنشطة الممارسة من خالله.

فالمعرفة مستقلة  عند طالب العلوم  البحتة  ،وجهات نظر الطالب  تجاه المعرفة وجود اختالف في   -
واإلنسانيات أن  جتماعيةالعلوم االبينما يرى طالب  سابها،والرياضيات ، وعلى اإلنسان أن يسعى الكت

، وهي في نفس الوقت خاضعة لمسؤوليته.فاإلنسان هو مصدر المعرفة وهدفها ،المعرفة إنسانية  
  –دراسة نورين وزمالؤه (nor wine, et al, 2000 ) في تكساس بعنوان :             

                 " Values capes in post modernity"  

القيمية لدى الطلبة الجامعيين في ضوء المستجدات الحديثةالمنظومة   
وقيم  الجامعيين للقيم التقليدية والقيم غير التقليدية  ،  مدى تمثل الطلبة هذه الدراسة إلى معرفةهدفت 

أربع   من  الحداثة وقيم ما بعد الحداثة،  وقد استخدم البحث المنهج الوصفي مستعينًا بمقياٍس مكوٍن 
وقد اشتملت عينة  ،قيم الحداثة وقيم ما بعد الحداثةمحاور تضمنت  القيم التقليدية والقيم غير التقليدية و 

( طالبًا وطالبة من طلبة جامعة تكساس . 533الدراسة )   
                               وقد بينت نتائج البحث:                                                 

أن قيم الطلبة تتعلق بالسعادة والعمل واألسرة والتكنولوجية وكذلك بالقيم التقليدية وقيم الحداثة على 
 الترتيب ، في حين أن تمثلهم للقيم غير التقليدية كان محدودًا.

% ( من الطلبة يؤيدون عبارات تدل على التزامهم بقيم ما بعد الحداثة 53كما أشارت الدراسة إلى أن)
ر الذي يشير إلى وجود تحول في القيم التي  يتمثلونها.األم  
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  :بعنوانفي أمريكا  ( Pottibone,2001دراسة بوتيبون ) -
"A study of the values,beliefs, and attitudes of students at an  

international high school" 

 .العليادراسة القيم والمعتقدات والسلوك للطالب بالمدرسة العالمية 
الشخصية   استندت هذه الدراسة إلى القيم األخالقية حيث أنها المفتاح األساسي لتطوير الصفات    

في المدرسة العالمية  الطلبة لدى السلوك  و المعتقدات قد تم التركيز على  قياس  القيم  و و  الجيدة ،
 العليا .                                        

هذه الدراسة اتخاذ القرار ، إذ كانت القيم تعكس صفات جيدة يعد أساس هذه القيم  وكان الهدف من
التسامح ، والرحمة ، والخير لآلخرين ، وتناولت الدراسة متغيرات الجنسية ، والجنس ، والثقافة ،والدين ، 

                   اب.          ومدة البقاء في المدرسة وتأثير الخبرة في المدرسة على المعرفة واالستيع
و تم استخدام المقابلة  و االستمارة  للحصول على البيانات الكمية والوصفية في الدراسة ،  و قد أظهرت 

النتائج  وجود تناقض  وتشابه بالقيم  والسلوك  والمعتقدات الشخصية  للطلبة ، مع االهتمام  بقيم  
    الصبر والتحمل.                                 

كل الطالب أوضحوا بأن خبرة البقاء بالمدرسة تساعدهم بالفهم واختيار الناس من الدول األخرى والثقافات 
والجنس   يعود للجنسية والثقافة  والسلوك   والمعتقدات  قيم الطالب  األخرى ، وكذلك هناك اختالف في

خبرة بالبقاء بالمدرسة له تأثير أقل من تأثير والمعتقدات الدينية ومدة البقاء بالمدرسة ، ويالحظ أن تأثير ال
                                                     .الجنسية والثقافة والجنس، والمعتقدات الدينية 
وقد وجد المعلمون المتخصصون  بقيم الطالب  والمعتقدات والثقافات التعليمية المختلفة  أن هناك  قيمة  

، والخير ة تستند إلى التعاون، واالحترام، والمسؤولية للمجتمع، والرحمةة بين الطلبتؤكد عالقة إيجابي
   لآلخرين وذلك  نتيجةً  لتداخل الثقافات ، والوعي القومي وفهم كل جوانب المعتقدات الجيدة.

:بعنوانفي إسبانيا  ( fuente, Javier, sanchez,2006) دراسة سانشيز، فونتي ،جافير . -   

" Sociopersonal values And coexistence Problems in secondary education" 
الثانوية: واالجتماعية ومشكالت التعايش المدرسي في المدرسة القيم األخالقية والشخصية  

هدفت هذه الدراسة إلى بيان القيم األخالقية االجتماعية ومشكالت التعايش المدرسي خالل المراهقة لدى 
( طالبًا 059وذلك لدى عينة مؤلفة من ) المدارس الثانوية العامة في منطقة ألميرا االسبانية ،طلبة 

                                                 .سنة 00 – 03بعمر  %إناث(17% ذكور و 50)
نت األداة  من وقد استخدم في  هذا البحث منهج البحث الوصفي  باعتماد االستبانة أداًة له ، حيث  تكو 

أبعاد  ، وقد بينت نتائج البحث أن القيم  أخذت الترتيب اآلتي  وفق  0مجااًل و 00بندًا موزعة على  70
النجاح   قيم  -% 10,0قيم التنظيم الذاتي   –%15,0القيم االجتماعية الشخصية  -األبعاد الثالثة: 

قياس ما عدا قيم النجاح التي كانت % ، وقد حصلت اإلناث  على مستوى أعلى الذكور لكل الم00,0
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لصالح الذكور ، كما كان عدم االلتزام بالنظام وقوانين المدرسة لصالح الذكور أيضًا. كما حصل الطلبة 
األصغر سنًا على نتائج أعلى من الطلبة األكبر سنًا وأن الطلبة الذين يعيشون مع أسرة  متكاملة  كانت 

ن اللذين  يعيشون في أوضاع أسرية مختلفة  ، كما أن الطلبة  اللذين لديهم  قيم تعايش أعلى  من اآلخري
يعانون إخفاقًا مدرسيًا حصلوا على مستوى منخفض من القيم ، إضافًة  إلى أن الطلبة  منخفضي  

التحصيل  كانت درجاتهم  أعلى  في أبعاد السلوك الالاجتماعي  ودرجات منخفضة في القيم الشخصية 
. والتعايش المدرسي  

 :  The Site of This Study. موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 3
دور  حيث   اهتمت الدراسات السابقة التي تم ذكرها بموضوع األخالق والقيم االخالقية سواء من       

المؤسسات التربوية في تشكيلها أو من حيث منظومة القيم األخالقية لدى األفراد وواقعية تطبيقها كما هو 
الحال بالنسبة لدراسة الباحثة ، فمنها ما درس األخالق والقيم االخالقية والفضائل األخالقية كدراسة 

( ، ودراسة) 3330) الخوالدة  ( وكذلك دراسة3331( ودراسة )الدسوقي وعبد العاطي ،3333)محجوب، 
( ، ومنها ما تناول بالدراسة دور مؤسسات التربية  وعلى وجه 0775( ودراسة  )جيتس 3331مرتجى

( و )دراسة 0775الخصوص األسرة و الروضة في تشكيل القيم االخالقية كدراسة )الجعفري
بعض المتغيرات عليه كدراسة ( ومن هذه الدراسات ما اهتم بدراسة النضج األخالقي وتأثير 3339حمدي

(  ، ومن حيث المنهج المتبع واألدوات   المستخدمة 0770( و دراسة )والكر وتيلور ،3331)الكحلوت،
(على قائمة روكيتش  للقيم الغائية والوسيلية 0775في الدراسات السابقة : فقد اعتمدت دراسة )جيتس   

( فقد اعتمدت على 3330ما دراسة  ) بوتيبون واستخدم المالحظة  و  االشرطة المسجلة  كذلك ، ا
من المقاييس   (   مجموعة3331المقابالت مع عينة الدراسة   ، وقد اعتمدت دراسة ) الكحلوت ، 

ا تفكير األخالقي للراشدين  ،  فيم( مقياس فوقية عبد الفتاح لل3339المقننة  واعتمدت دراسة )حمدي،
حصول  على صفي  التحليلي معتمدًة االستبانة   أداًة  للاستخدمت  باقي الدراسات  المنهج  الو 

.المعلومات  المطلوبة   
اتخذ   طالب   تنوعت الدراسات في ذلك فمنها ما   فقد   ومن حيث مجتمع الدراسة والعينة المستخدمة

و   (   0775رياض االطفال  والمعلمات  و أولياء  االمور كمجتمع  للدراسة  مثل دراسة     )الجعفري
(   3331( ، و منها  ما اعتمد   طالب المدارس عينة للدراسة كدراسة  )مرتجى 3339)دراسة حمدي 
( أما باقي الدراسات فقد اعتمدت عيناتها من طلبة الجامعة ،وقد استخدمت كل 3330و دراسة )بوتبيبون 

 الدراسات السابقة العينة العشوائية الطبقية .
                              عدة أمور منها :      و أكدت الدراسات السابقة على

أهمية القيم األخالقية في حياة أفراد المجتمع بشكل عام ، وأثرها اإليجابي على سلوك  المتعلمين  ،  وأن 
نما لها أسس تتضمن التوجيه الواعي لتعليم القيم  عملية تعلم  القيم األخالقية  ليست عملية ارتجالية   ، وا 

في عدة أمور :                 الق ، وقد اتفقت الدراسة الحالية مع   الدراسات   السابقة واألخ  
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، كما اعتمدت الطلبة الجامعيين عينة ج   البحث الوصفي التحليلي منها  اعتماد الدراسة   الحالية  منه
للدراسة كما في معظم الدراسات السابقة التي وردت، ولكنها تميزت من حيث موقعها من الدراسات  
السابقة  حيث تميزت  بأهدافها فهي تسعى إلى الكشف عن تأثير وسائل التربية الالنظامية)أسرة ، 

تمي إليها الفرد(  في المواقف األخالقية للطلبة وهذا جماعة أقران  ، وسائل إعالم ،منظمات شبابية ين
مالم تتطرق له  األبحاث السابقة إال بشكل جزئي كمعرفة تأثير األسرة مثاًل كدراسة )والكر وتيلور 

تأثيرًا   ( ، كما سعت  إلى معرفة  أكثر الوسائل  التربوية الالنظامية3339( ودراسة )حمدي ،0770،
القي  للطلبة تبعًا لعدة متغيرات جديدة كمتغير دخل األسرة ومتغير السنة األخ نمو في  مستوى ال

 الدراسية اللذان لم يردا في الدراسات السابقة .
وتعد  الدراسة الحالية محاولًة جادًة إلكمال الجهود التربوية السابقة في مجال تعرف  العوامل األساسية 

،  رغبة في التوصل  إلى  تفعيل   دور األخالقية   للطلبة  والمواقف  التي  تؤثر في  التربية األخالقية 
المؤسسات التربوية التي لها دور أساسي في هذه العملية، وقد تكون  هذه  الدراسة منطلقًا لدراسات تالية 

، والذي ذا العصر الذي نعيشهفي  مجال  العوامل المؤثرة في األخالق والتربية األخالقية خاصًة في ه
ه المؤثرات الخارجية ، مما يزيد الحاجة إلى البحث  عن آليات جديدة للضبط األخالقي ألفراد تتكاثر في
 والنمو األخالقي والعوامل المؤثرة به.عن األخالق الحديث الفصل التالي  تناولوسي، المجتمع
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 Definition of morality تعريف األخالق-أوالا 

 The origin of moralityمنشأ األخالق -ثانياا 

 Sections of ethics أقسام األخالق: -ثالثاا 

 ethical behaviorالسلوك األخالقي -رابعاا 

 moral positionالموقف األخالقي  -خامساا 

 development The concept مفهوم النمو األخالقي-سادساا 
of moral 

 Theories of moralنظريات النمو األخالقي -سابعاا 
development 

 Stages of moralمراحل النمو األخالقي حسب كولبرج -ثامناا 
development by Kohlberg 

 -factors influencing ياألخالقالعوامل المؤثرة في النمو -تاسعاا 
growth in the moral development 

 Moral judgmentsاألحكام األخالقية  -عاشراا 
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ُّإالُُّّن ُّأخالقيُّن ُّكنئسنسنان ُّاإلُّيعد ُّ ُّوجوده ُّكن ُّلإلسنان ُّأبنلقيمُّتهقُّن ُّخال ُّلالالُّيتحدد ُّونن ،ُّ 
ينلكُّن ُّالفكرُّواإلرادةُّننُّياتطيعُّن ُّخاللهننُّتجنوزُّناتوىُُّّلنق  ُُّّهُّكنئ  ُُّّنأسنُّّيكو ُّنوجودا ُّاخالقين ُّإالُّ

فكرُّنوُّانأخالقيُّوُّالسنُّّشغ ُّنوضوعُّانأخالقُّفقدُّلذلكُّ،ُّننيُّإلىُّناتوىُّالالوكُّانأخالقيالغريزةُّوالتا
وأصولهنُّ،ُّوتصسنيفهنُُّّانأخالقُُّّالفالافةُّوللننءُّالسنفسُّوالتربويي ُّنسنذُّزنٍ ُّبعيدُّفحنولواُّالبحثُّفيُّجذور

ُّوبنلتنليُّالرقيُّبسننوهمُّانأخالقيُّ.والبحثُّل ُّالطرقُّالنسننابةُّإلكانبهنُّلألفرادُّفيُّالنجتنعُّ

ُّالبنُّ ُّلنوضوعُّانأخالقُّوإلينن  ُّالبنلغة ُّلألهنية ُّبأ ُّانأخالقُّهيُّأانسُّسننوُّولذلكُّوسنظرا  حثة
ُّالفص ُّإلىُّتعريفُّانأخالقُّونسنشأهنُّ،ُُّّفقدُّتطرقت،ُّجتنٍعُّوالعكسُّصحيحوتقدمُّأيُّن البنحثةُّفيُّهذا

ون ُّثمُّالتعريفُّبنلالوكُّانأخالقيُّ،ُّكذلكُّتسننو ُّالحديثُّل ُّأقانمُّانأخالقُّوالسننوُّانأخالقيُّوسنظرينتهُّ
ُّىُّتعريفُّالنوقفُّانأخالقيُّللفرد.البنحثةُّإلُّتوصلتوالتعريفُّبنلحكمُّاالخالقيُّونسنهُّ

 :Definition of moralityتعريف االخالق  -أوالا 

،ُّفقدُّحي،ُّأننُّالتعريفُّاللغويُّلألخالقهسننكُّلدةُّتعنريفُّلألخالقُّنسنهنُّاللغويُّونسنهنُّاالصطال
:ُّصنرُّويقن ُّ،لاجيةُّوالعندةُُّّوالنروءةُّوالفطرةالطبعُّواُّجنءُّن ُّجنعُّخلقُّون ُّنعنسنيُّالخلقُّفيُّاللغة:

نوضولهُّأحكنمُّقينيةُّتتعلقُُّّوللمُّانأخالق:ُّللم ُّ،ُّ(6891ُّ،681خلقُّأيُّأصبحُّلهُّلندةُّ)النسنجد،ُّله
قوالدُّالالوكُّالنقررةُّ:ُّننُّيتفقُّوقوالدُّاالخالقُّأوُّلنن ُّالتيُّتوصفُّبنلحا ُّأوُّالقبح،ُّوانأخالقيبننأ

ُّ(.6891ُّ،723،ُّولكاهُّالالأخالقي)النعجمُّالندراي،ُّفيُّالنجتنع

ُّالتعريفُّ ُّسنظرُّأنن ُّفي ُّنسنه ُّالختالفُّالغنية ُّتبعن  ُّوذلك ُّحوله ُّاختلفتُّوجهنتُّالسنظر ُّفقد االصطالحي
 ُّ،ُّويقوُّقُّوالتخلقُّأيُّحا ُّالظنهرُّوالبنط بوُّحنندُّالغزاليُّفيُّالخل،ُّوتبعن ُّلسنوعُّثقنفتهمُّفيقو ُّأي فالنعرُّّ

الغرائزُّوينسنعهنُّ،ُّأننُّ)روبنك(ُّفيقو ُّالخلقُّحنلةُّأوُّني ُّسنفايُّيتحكمُّفيُّ)كنسنت(ُّالخلقُّهوُّطبيعةُّاإلرادة
ُّأ ُّتتحققُّوذلكُّبنقتضىُّنبدأُّنسنظمُّلتلكُّالغرائز.

ُّال ُّقينة ُّالخلقُّهو ُّيقو ُّ)هنفيلد(: ُّوالسنفسُّالنتزسنةُّهيسنفسُّالنتزسنةوفيه ُّالنيو ُُّّ، تلكُّالتيُّتسناقتُّفيهن
ُُّّ  (،2008ُّ،73الومُّ،ُّجن ،ُّسنقال ُّل ُّالطبيعيةُّوالعواطفُّوتضنفرتُّللىُّغنيةُّواحدةُّ)ُّ

ُّأوكافورد) ُّقننوس ُّويعرف 2002ُّكنن )OxfordُّنصطلحEthicsُُّّتعسني ُّكلنة ُّانأدبيةُّبأسنة ُّالنبندئ "
ُّلفظ ُّأنن  ُّوالنتعلقُّبأحكنمُّ"الالوكُّالنصنحبُّلشخصيةُّاإلسنانُّفيعرفُّبأسنه:ُّ Moralsوقوالدُّالالوك"

ُّوالخطأ ُّوالرديءُّ،الصواب ُّالجيد ُّانأخالقيةُّ،أو ُّوالناؤولينت ُّوااللتزاننت ُّبنلحقوق ُّالنتعلق ُّأو
("Oxford,2002, 229-113ُّ(.ُّ
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ُّكنفةُّ ُّالسننسُّفي ُّالوك ُّبتسنظيم ُّتقوم ُّاجتننلية ُّاالجتننليُّونؤااة ُّالولي ُّأشكن  ُّن  ُّ"شك  وانأخالق
ُّ ُّالحينة ُّجنسنبن ُّلألخالقنيندي  ُّ،وثنة ُّولنلي)العالقنتُّانأخالقية(ُُّّ،العننة أيديولوجي)الوليُّانأخالقي(

ُّالنختصر،")ا ُّالفلافي 6891ُّلنعجم ،63)،ُُّّ ُّانأخالق ُّهوا   ُّب  ُّالبايط ُّنتعددُّليسُّبنلنفهوم ُّنفهوم و
،ُّولسندئذُّيكو ُّنفهومُّيةُّإلىُّاالنتثن ُّلنعنييرُّالجننلة،ُّفهوُّيشيرُّن ُّالسننحيةُّاالجتننلالجواسنبُّوانأبعند

ُّبنعسنىُّأسنهُّقدُّيختلفُّن ُّنجتنعُّآلخرُّون ُّلصرُّلعصرُّون ُّجي ُّلجي ُّ ُّديسنننيكين  انأخالقُّنفهونن 
ُّ(.2007ُّ،221وهوُّفيُّتطورُّناتنرُّ)العياوي،

وهيُّتعكسُّتصوراتُّالسننسُُّّ،ُّنمُّوقوالدُّالوكُّالسننسُّفيُّالنجتنعفننأخالقُّهيُّنجنولةُّأصو ُّواحك
ُّالقنسنو ُّسنجدُّأ ُّأحكنمُّانأخالقُّغيرُّلكرانةُّوالخينسنةل ُّالعد ُّوالظلمُّوالخيرُّوالشرُّوا ،ُّوخالفن ُّنأحكنم

ُّ ُّوبقوة ُّوالتقنليد ُّوالعندات ُّالعنم ُّالرأي ُّبقوة ُّتسنفذ ُّلكسنهن ُّقواسني  ُّفي ُّالسننسُّندوسنة اقتسننع
تبدأُّنيال ُّبايطن ُّفيُّالسنفسُّفننأخالقُّن ُّالسننحيةُّالسنفايةُّالسنننئيةُّأننُّ(،6838ُّ،106ُّداخلين )أفنسنناييف،

وبنلتنليُّخلقن ُّتصدرُّلسنهُّأقوا ُّالفردُّإلىُّإرادةُّرااخةُّفيُّالسنفسُّويشتدُّشيئن ُّفشيئن ُّفيصيرُّرغبة ُّثمُّيتحو ُّ
ُّ(2003ُُّّ،66نته)انأحندُّ،وأفعنلهُّونننرا

ُّابق ُّيبحثُّفيُّالخيرُّوالحا ُّويُّننن ُّيبُّ،قتربُّنسنهسنالحظُّأ ُّانأخالقُّنفهوم ُّهوُّايئُّكنن حثُّفينن
ُّلسنه ُّويبتعد ُّيطرحُّفيُّأذهنسنسننُّورديء ُّنن ُّوهو ُّالعالقنتُّاإلسنانسنية ُّتدخ ُّفيُّجنيع ُّانأخالقية ُّفنلعنلية ،

نن ُّنجنولةُّن ُّاالائلةُّفن ُّالناؤو ُّل ُّإكانبُّالفردُّهذهُّانأخالقُّ؟ُّوه ُّتكو ُّاالخالقُّنرتبطةُّدائ
ُّبنلواجبنتُّ؟ُّوه ُّتسننوُّانأخالقُّوتتدرجُّفيُّحينةُّالفردُّتبعن ُّللعوان ُّالنحيطةُّبه؟

ُّالبنحثةُّاإلجنبةُّلليهُّفيُّالفص ُّالحنلي.ُّحنولتهذاُّننُّ

 :The origin of moralityمنشأ االخالق  -ثانياا 

ُّظهرُّ ُّالبشريلقد ُّالنجتنع ُّتُّانأخالقُّبظهور ُّف، ُّأداء ُّللىُّأفراده ُّيفرضُّدائنن  واجبنتُّنلنجتنع
ُّانأخالقيةنحدد ُّبنلنعنيير ُّلسنهن ُّيعبر ُّالنعنييرة ُّوهذه ُّبتطوُُّّ، ُّتتغير ُّفهي ُّخنلدة ُّالنجتنعُّليات ر

سنزلةُّالفطريةُّن ُّالسننحيةُّ،ُّوقدُّاختلفُّالنربو ُّلبرُّالعصورُّحو ُّطبيعةُّال(6838ُّ،102)أفنسنناييف،
 ُّنعنلجةُّهذهُّنرُّهوُّألهمُّللىُّاالهتننمُّبهذاُّانأ،ُّوه ُّهيُّبحدُّذاتهنُّخيرةُّأمُّشريرةُّ؟ُّوالذيُّحنالخلقية

وقدُّذهبواُّفيُّتفايراتهمُّلطبيعةُّالنتربيُُُّّّ،توقفُّإلىُّحدُّبعيدُّللىُّطبيعتهنالسنزلنتُّفيُّالفردُّالنتربيُّت
ُّإلىُّثالثُّنذاهب:

ُّالنين ُّبطبعهُّإلىُّالشر،ُّنطبوعُّللىُّالرذيلةُّانأقدنو ُّن ُّالنربي ُّقنلوا:- ُّوأ ُّجنيعُّنيولهُّأ ُّالولد ،
ُّالفطريةُّأثينةُّوخبيثة.
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سنقضهُّرواوُّفقدُّقن ُّ:"ُّلسنؤن ُّإيننسنن ُّالُّنريةُّفيهُّأ ُّالحركنتُّانأولىُّللطبيعةُّتكو ُّدونن ُّقويةُّوهذاُّننُّ
(،ُّفقدُّافتتحُّرواو6888ُّ،71ُّوطفةُّ،ُّالراشد،سنقال ُّل ُّرشيدةُّوننُّن ُّفاندُّأصي ُّفيُّالقلبُّالبشريُّ")

ُّبنلعبنرة ُّإني  ُّالشهير ُّحا ُّكتنبه ُّالبراين ُّخنلق ُّيصسنعه ُّشيء ُّي"ك  ُّبي  ُّيفاد ُّشيء ُّوك  ديُّ،
ُّ(.6811ُّ،23اإلسنان ")رواو،

،ُّوا  ُّسنزلنتهُّالفطريةُّإ ُّالولدُّنين ُّبطبعهُّإلىُّالخير،ُّنطبوعُّللىُّالفضيلةُّ:وقدُّوافقهُّكثيرو ُّنن ُّقنلوا
ُّتشوبهنُّشنئبةُّ.ُّصنلحةُّال

ُّااللننسنيُّ ُّالفيلاوف ُّأكدهن ُّالتي ُّانأخالقية ُّالحتنية ُّنبدأ ُّيراخن  ُّاالتجنهن  وهذا 
نفتران ،ُّ،ُّكننُّيولدُّالحن ُّوديعن ُّوالسننرُّيولدُّالسننسُّأخينرا ُّاوُّاشرارا ُّ"ُّفقن ُّ(Schopenhauerشوبسنهنور)

ُّانأخالقُّأالُّ ُّيصفُّالتنريخُّالطبيعيُّالحيوا "،أوليسُّلعلم ُّكنن ُّالسننسُّولنداتهم وكذلكُُّّ ُّيصفُّايرة
إ ُّنيولسننُّالحاسنةُّوالايئةُّالتيُّسنجيءُّبهنُُّّالذيُّقن "ُّ(Levy Bruhlليفيُّبرو )وافقهُّالفيلاوفُّالفرسنايُّ

فكيفُّسنكو ُّناؤولي ُّل ُّطبيعةُّهيُّلياتُّن ُّلنلسننُّأوُّللىُُُّّّ،طبيعتسننهذاُّالعنلمُّلسندُّوالدتسننُّهيُّإلىُّ
ُّ.(38ُّ-6891،11نرايُّ،سنقال ُّل ُّ)انأق ُّلياتُّن ُّلنلسننُّالشعوريُّاالختينري"

ُّ ُّأ  ُّإلى ُّاإلشنرة ُّن  ُّانأخالقاوالبد ُّالتقييم ُّللى ُّيدال  ُّللغنية ُّلننن  ُّنفهونن  ُّوالشر ُّنأفعن ُّلخير ي
،ُّفنلخيرُّيعبرُّل ُّنضنو ُّالتصرفُّالذيُّيتفقُّنعُّالقوالدُّانأخالقيةُّللنجتنعُّالفردُّوالجننلةوتصرفنتُّ

ُّ(.267-6891ُّ،262ويضن ُّتقدنهُّوالشرُّهوُّسنقيضُّذلك)النعجمُّالفلافيُّالنختصرُّ،

،ُّفكن ُّابيةُّلنوضوليُّالفطرةُّوالبيئةالسنُُّّّيةإذا ُّفقدُّسنشبتُّخالفنتُّالُّسنهنيةُّلهنُّبي ُّالنفكري ُّحو ُّانأهنُّّ
ُّ ُّسنشنطُّاإلسنان  ُّفي ُّيرجعو ُّك ُّشيء ُّالتناعُّلشر ُّالقر  ُّوأوائ  ُّالثنن ُّلشر ُّالقر  ُّإلىُّنفكرو تقريبن 

،ُّوكن ُّالخالفُّأكيدُّأهنيةُّالوراثةُّنقنب ُّالبيئة،ُّولك ُّبعدُّاسنتشنرُّالدارويسنيةُّبرزُّاتجنهُّقويُّإلىُّتالتربية
وسنابيتهنُّوالحقيقةُّأ ُّلك ُّن ُّهذي ُُّّبي ُّهذي ُّاالتجنهي ُّنسنصبن ُّللىُّدرجةُّأهنيةُّك ُّلنن ُّن ُّالعننلي 

ُّتتوقفُّتصرفنتُّيؤديهُّفيُّتكوي ُّالفردُّاإلسنانسنيُّالعننلي ُّدورا ُّ ،ُّفنلرغبنتُّتحددُّتصرفنتُّانأطفن ُّبيسننن
ُّ(ُّ.2009ُّ،613البنلغي ُّإلىُّحدُّكبييرُّللىُّننُّأتيحُّلهمُّن ُّتربيةُّوفرصُّ)الشيخ،

ُّوقدُّحددُّدوركهنيمُّالظنهرةُّانأخالقيةُّبثالثُّخصنئصُّ:

أيُّأسنهنُّخنرجةُّل ُّالفردُّوأ ُّلهنُّكيسنوسنةُُّّأوُّوجودُّ،ُّوُّشخصيةأسنهنُّغيرُّذاتيةُّأبنعسنىُُّّالنوضوليةُّلهن:أوُّّ
ُّناتق ُّبذاتهُّ.

زنهُّبضرورةُّاتبنلهنُّواالسنصينعُّالجبريةُّأيُّأ ُّلهنُّقوةُّالجبرُّواإللزامُّوتفرضُّسنفاهنُّللىُّالفردُّوتلُّثنسنيهن:
ذاُّحنو ُّالفردُّ،نله سنواعُّالعقنبُّالتيُّتتفنوتُّحابُّدرجةُّالنخنلفةُّأالخروجُّلسنهنُّفإسنهُّيتعرضُّلنختلفُُّّوا 

وُّالزجرُّوبي ُّالعقوبةُّالجانيةُّوالاج ُّوالنوتُّأوُّاإللدامُّوهوُّننُّأوُّاللومُّسنيبُّأالتأُّاوحُّالعقنبُّبي .ويترُّ
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ُّالنجتنعُّلنخنلفيهُّوالخنرجي ُّلسنهُّينث ُّسنبذ ُّبنلذسنبُّونن ُّأ ُّإحاناسنن سنشعرُّبهُّن ُّتأسنيبُّالضنيرُّ،ُّكنن
ُّجتنعُّ.نطبيعيةُّإلحاناسننُّبخرقُّالقوالدُّالتيُّرانهنُّلسننُّالحينسنن ُّهيُّسنتيجةُّأوالسندمُّ

دُّنرُّّوُّرغبةُّفيُّالتُّّأ ُّنعُّالنجتنعُّوالتخلصُّن ُّك ُّني ُّوهكذاُّتكو ُّالنثنليةُّاالخالقيةُّفيُّالتطنبقُّالكنن
ُّلليهُّ.

ُّالخنصيُّّأنُّّ ُّالجنذبية(ن ُّفهيُّ)قوة ُّالثنلثة ُّة ُّتج: ُّيتعلقُّبهنبنعسنىُّاسنهن ُّوتجعله ُّإليهن ُّتنث ذبُّالفرد ُّنأسنهن ،ُّ
وُّالعق ُّالجنعيُّهوُّالذيُّيحددُّأالتفكيرُّالجنعيُُّّ ُّإللىُّالذيُّيصبوُّلتحقيقه،ُّويقو ُّدوركهنيمُّ"ُّالنث ُّانأ

(ُّفنلنجتنعُّإذ ُّهو6893ُّ،639ُّني ،ُّسنقال ُّل ضنيرُّالنجتنعُّالذيُّيسنعكسُّبنلتنليُّفيُّضنيرُّالفرد")
غيبُّلق ُّالفردُّوتلغيُّذاتيتهُّالذيُّينليُّلليسننُّطرائقسننُّفيُّالتفكيرُّوالتصرف،ُّوهذهُّانأفكنرُّالانبقةُّكلهنُّت

ُّوحريةُّاختينرهُّنأفكنرهُّوقسننلنتهُُّّ.

ُّسنظرتهمُّ ُّيكو  ُّو ُّانأفراد، ُّوجدا  ُّفي ُّتتحكم ُّنعسنوية ُّالطة ُّيشك  ُّالنجتنع ُّبأ  ُّيرى ُّدوركهنيم ُّفإ  إذا 
هوُّأسنهُّلنختلفُّأسنننطُّالالوكُّداخله،ُّوُّن ُّثنةُّفنلنجتنعُّيننرسُّسنولنُّن ُّالقهرُّوُّالجبرُّللىُّانأفرادُّإذُّ

،ُّوُّلننُّكنسنتُّالحن ُّكذلكُّنأ ُّهمُّنعنلمُّاالنتثن ُّللواجبُّانأخالقيُّوُّالسنظمُّانأخالقيةُّلنونن ُّالذيُّيرامُّل
انأفرادُُّيالبُّنسنهمُّالوليُّبنلفع ُّانأخالقي،ُّنأسنهُّلمُّيك ُّسننبعنُّن ُّإرادةُّحرةُّوُّواليةُّوُّإسنننُّل ُّضنيرُّوُّ

التيُّيجبُّأ ُُّّبنلتنليُّفنلنجتنعُّالطةُّإلزانيةُّوُّوُُُّّّ،ننُّالنتحكنن ُّفيُّالوكينتُّانأفرادوليُّجنعيي ُّه
ُّ.سنخضعُّلهنُّنأسنهنُّتحكنسننُّوُّتربطسننُّبغنينتُّتتجنوزسنن

،ُّب ُّيني ُّللىُّي ُّبطبعهُّإلىُّالشرُّوالُّإلىُّالخيرننُّالفريقُّالثنلثُّن ُّنربيُّاليومُّقنلو:ُّإ ُّالولدُّالُّينأُّ-
ُّالتربية)الجبر، ُّإليهن ُّالتيُّتوجهه ُّيعطيُّنان،ُّ(6889ُّ،11الجهة ُّنن ُّاكبرُّلحريةُّاالختينرُّلدىُّوهذا حة 

ءُّحريتيُّهيُّأانسُّالقيمُّالوحيدةُّوالُّشيُّالفردُّوهوُّيتفقُّنعُّرأيُّالفيلاوفُّالوجوديُّ)انرتر(ُّالذيُّيقو "
ُّ(.2008ُّ،10الوم،ُّجن ،ُّسنقال ُّل ُّ،ُّهذاُّالالمُّالقينيُّأوُّذاك")وُّتلكإطالقن ُّيبررُّتبسنيُّهذهُّالقينةُّأ

ُّاالخالقُّذاتيةُّأمُّاجتننلية؟وهذاُّننُّيطرحُّنجنولةُّن ُّانأائلةُّفه ُّ

ُّوه ُّتكو ُّاالخالقُّنرتبطةُّدائنن ُّبنلواجب؟

وهذاُّياوقسننُّللقو ُُّّ،نسنعز ُّل ُّالسننسُّإ ُّانأخالقُّهيُّظنهرةُّاجتننليةُّالُّيكو ُّلهنُّنعسنىُّبنلسنابةُّلفرد
ُّوالصراعُّالحينتيُّ" ُّأبعنده ُّاالجتننليُّبكنفة ُّفننأخالقُّنعُّالطبيعةُّهوُّالذيُّيصسنعُّأخالقسننبأ ُّالوجود ،

سنهنيةُّالنطنفُّبنلوجودُُّّ ُّن ُّأشكن ُّالوليُّاالجتننليُّتسنبعُّن ُّالعالقنتُّاالجتننليةُّوتتحددُّفيكشك
ُّفيُّاالجتننلي ُّودوره ُّاإلسنان  ُّولنكنسنة ُّالحينة ُّلنغزى ُّالنتكنن  ُّالفهم ُّيسنعكس ُّانأخالق ُّوفي ،
ُّ(.6891ُّ،61)النعجمُّالفلافيُّالنختصر،"النجتنع
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قومُّفيهنُّأدوارا ُّألدتُّلي،ُّزةُّينك ُّتشبيههنُّبنلسنصُّالنارحيه،ُّأخالقن ُّجنقدُّكنسنتُّانأخالقُّبنفهونهنُّالقديمل
فقدُّحددُّالنجتنعُّأشكنال ُّوأسنننطن ُّتقنسُُّّ،يخرجُّل ُّالحدودُّالنراونةُّلهُّفيهُّ أك ُّفردُّبدورُّالُّياتطيعُّ

ُّ(.6891ُّ،11للىُّأاناهنُّاتجنهنتُّنختلفةُّللالوكُّوتحددُّندىُّكوسنهنُّنقبولةُّأوُّغيرُّنقبولة)نراي،

،ُّوالُّتاتطيعُّاالخالقُّبنفهونهنُّيعكسُّنسنطقُّالثبنت،ُّأيُّالنسنطقُّالشكليُّالقديمُّلنفهومُّلألخالقوهذاُّا
ُّلألالعلنيُّالحديثُّ ُّالجنهزة ُّالصيغة ُّاإلسنانسنيُّالحديثُّأ ُّتحتفظُّبهذه ُّالفكر ُّليسُّفقطُّإلينن  خالقُّ"

ُّالفكرُّيقو ُّبسنابيةُّالحقنئقُّالنوُُّّبنلتطور سنننُّإليننسنهُّبنسنطقُّجدليُّا ُّضوليةُّوُّالدائمُّوليسُّكذلكُّال ُّهذا
هوُّنسنطقُّتتطورُّوُّتسننقضُّوخلقُّدائمُّللجديدُّن ُّالقديمُّوصراعُّدائمُّبي ُّالقوىُّالننديةُّبعضهنُّببعضُّ

ُّ ُّالروحية ُّوالقوى ُّوالطبيعة ُّاإلسنان  ُُّّ–ونسنهن ُّالوجود ُّفي ُّالنندي ُّالصراع ُّلهذا ُّسنتنجن  ُّأيضن  –بنلتبنرهن
6889ُّ)الجبر، ُّفيُّالحقيقةُّال19، ُّفإسنسنن ُّالنعنييرُّوالنقنييسُّاُّ(، ُّأيُّسناتطيعُّأ ُّسنعتند لتيُّكنسنتُّتحكم

نأ ُّطبيعةُّالنشكالتُّوطبيعةُّالظروفُُّّنجتنعُّانبقن ُّن ُّأج ُّالحكمُّللىُّأيُّقضيةُّأخالقيةُّنعنصرة،
ُّأخرى.)بدوي،ُّ ُّإلى ُّنعيسنة ُّتنريخية ُّنرحلة ُّن  ُّتختلف ُّوايناية ُّواجتننلية ُّاقتصندية ُّكلهن، الحضنرية

6890ُّ،18.)ُّ

رُّرديئن ُّفيُّهوُّصنلحُّلزنن ُّونرحلةُّنعيسنةُّقدُّيعتبإذا ُّهذاُّيقودسننُّللقو ُّبأ ُّالناألةُّانأخالقيةُّسنابيةُّفننُّ
ُّ،ُّفالُّوجودُّلحقيقٍةُّأخالقيٍةُّنطلقة.زنن ُّأوُّنرحلٍةُّأخرى،ُّأوُّحتىُّن ُّنكن ُّآلخر

ُّبنلواجبُّونفروضةُّلليسننُّن ُّالخنرج؟ُّويبقىُّالاؤا ُّ:ه ُّأخالقسننُّنرتبطةُّدائنن ُّ

ُّالُّّ ُّبأ ُّإذا ُّكبيرةالنجتنعُُّّنسنن ُّأخالقية ُّوُّيفرضُّالالوكينتُّيتعنلىُّللىُّاإلراداتُُُّّّقوة الفردية،
ُّا ُّفيهن ُّالتيُّيجبُّأ ُّتكو ُّبنن ُّلالوكينتُّانأخالقية ُّفإ ُّ، ُّالنجتنعُّالُّغنيةُّو ُّيحققُّبذلكانأفراد غنية

ُّذوُّ ُّنأ  ُّاآلنر ُّاإلسنصنتُّلصوته ُّو ُّوُّاتهم ُّصنرنة ُّآنرة ُّبلهجة ُّالوكسنن ُّلليسنن ُّتنلي ُّالتي ُّالنشنلر تلك
ُُّّلسنه.الُّضنيرسننُّانأخالقيُّلمُّيسنتجُّإالُّل ُّالنجتنعُّوُّالُّيعبرُّإ

ُّن ُّأص ُّخنرجيُّضن ُّضوابطُّالنجتنع ُّكنسنتُّانأخالقُّتأتيسنن ُّحتىُّلو ُّفيُُّّوفيُّالحقيقة وقوالده
وتتمُّلنليةُّالتبسنيُّغنلبن ُُّّ،ةُّواجبُّن ُّالواجبنتُّوسنتبسنىُّقضيته،ُّفأسنسننُّقدُّسنالمُّبعدالإطنرُّننُّيانىُّالواجب

ُّلنمبإدرا ُّالواجبُّالخنصُّتحتُّنبدأ ُّتك ُّالطجُّهذا ُّلنليةُّالتبسنيُّريقةُّالتيُّتتم،ُّولك ُّنهنن ،ُّفإ ُّفيهن
وا  ُّلنليةُُّّ،لكُّيصبحُّتحقيقهُّأنرا ُّيعسنيُّالذات ُّسنتبسننهُّيصبحُّأشبهُّبجزءُّن ُّذاتسننُّوبذأالواجبُّبنجردُّ

ُّلن ُّأهمُّ ُّالعقلية ُّلصحتسنن ُّالواجبُّضرورين  ُّالخنرجيُّبحيثُّيصبحُّأداء ُّأصله تبسنيُّالذاتُّللواجبُّرغم
ُّ(.6811ُُّّ،21لوجي ،ُّخصنئصُّسننوُّالحينةُّالخلقيةُّبننُّفيهنُّالالوكُّانأخالقي)ف

ُّ ُّفيبر)أنن ُّفيُُّّ(Max Weberننكس ُّانأخالق ُّبأ  ُّالقو  ُّإلى ُّانأخالق ُّل  ُّحديثه ُّفي فيسنصرف
نجنلهنُّتسنقامُّإلىُّسننطي ُّاثسني :ُّسننطُّأو ُّنواومُّبأخالقُّاالقتسننعُّذاتُّالنظهرُّالنثنليُّوُّالنتعنليُّالتيُّ
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النؤثراتُّوُّالعوان ُّالخنرجيةُّالتيُّالُّيكو ُّفيهنُّالفردُّغيرُّنتحن ُّنأيةُّناؤولية،ُّوُّإسنننُّهيُّنركوسنةُّإلىُّ
يتدخ ُّفيهنُّالفرد،ُّوُّإسنننُّتطرحُّفيهُّبتأثيرُّانأبعندُّالديسنية،ُّبننُّهيُّصوتُّنتعن ُّيصدرُّأوانره،ُّحيثُّإ ُّ"ُّ
أخالقيةُّاالقتسننعُّل ُّترجعُّالناؤوليةُّإلىُّالفنل ،ُّب ُّإلىُّالعنلمُّالنحيطُّوُّإلىُّحننقةُّالبشرُّوُّإلىُّنشيئةُّ

وُّسننطُّثن ُّن ُّانأخالقُّهوُّننُّأطلقُّلليهُّأخالقُّالناؤولية،ُُّّهذهُّالصورة.اهللُّالذيُّخلقُّالسننسُّللىُّب
التيُّتصدرُّن ُّالذاتُّالفرديةُّوُّتتأاسُّللىُّالوليُّالفرديُّالحر،ُّإذُّ"سنح ُّناؤولو ُّل ُّالسنتنئجُّالتيُّ
ينك ُّتوقعهنُّنأفعنلسنن"،ُّوُّالُّترجعُّالناؤوليةُّإلىُّبعدُّخنرجيُّقاري،ُّفالُّلالقةُّلهذهُّانأخالقُّبنلقدرُّأوُّ

ُّ(.روسنيإلكتُّوقع،ن2009ُّ،بوغبةُّ،سنقال ُّل ُّظُّ)ُّبنلح

وهكذاُّفإ ُّانأخالقُّلياتُّفرديةُّيؤااهنُّالفردُّفيُّالنجتنعُّن ُّخال ُّخبرتهُّالعنليةُّب ُّهيُّاجتننليةُّ
يشتركُّفيُّتكويسنهنُّأفرادُّالنجتنعُّن ُّخال ُّخبراتهمُّالتراكنيةُّوالتيُّتشك ُّألرافن ُُّّوتقنليدُّنتاقةُّنعُّالحينةُّ

نجتنعُّ،ُّفالُّوجودُّللفردُّانأخالقيُّالناتق ُّل ُّبيئتهُّوالذيُّيتنتعُّبنلفضيلةُّالتيُّالحنضرةُّالتيُّيعيشهنُّال
،ُّفك ُّهذهُّانأوصنفُّسنابيةُّنعينرهنُّسنفسُّطنهرةُّأوُّضنيرُّحيُّأوُّلق ُّخيرتسنبعُّن ُّذاتهُّأوُّهوُّذوُّ

ُّ(.26-6811ُّ،20البيئةُّوالنجتنع،ُّفنلفردُّيعيشُّبنلنجتنعُّوللنجتنعُّ)ديوي،ُّ

ُّوجهنتُّالسنظرُّ ُّسنالحظُّتعدد ُّترىُّالبنحثةحو ُّنإذا  ُّو ُّانأخالقُّوطبيعتهن، ُّهيُّنعنييرُّ ُّأُّسنشأ أخالقسنن
،ُّوهيُّصيغةُّن ُّصيغُّالضبطُّاالجتننليُّالذيُّيسنظمُّالنجتنعُّبهُّالوكُّانأفرادُّبننُّيحققُّاجتننليةُّلننة

ُّن ُّ ُّفإسنه ُّانأولى ُّحينتسنن ُّنراح  ُّفي ُّالنسنشأ ُّكنسنتُّخنرجية ُّوا   ُّالنعنيير ُّهذه ُّوا   ُّوالتنناك، ُّاالتزا  له
،ُّالُّأ ُّسنسنصنعُّلهنُّلنجردُّاسنهنُّتحققُّنبندئُّذاتيةُّينليهنُّلليسننُّضنيرسننصبحُّبنرورُّالوقتُّالنتوقعُّأ ُّت

ُّقبولسننُّن ُّأفرادُّالنجتنعُّاآلخري .

 Sections of ethics أقسام األخالق: -ثالثاا 

ُّ:طة واألخالق المركبة ياألخالق البس-3/1

الوكُّأحدهننُّيختلفُّ،ُّكنلصبرُّونعُّذلكُّتجدُّأ ُّيتصفُّشخصن ُّبسنوعُّواحدُّن ُّانأخالققدُّ
،ُّفأحدهننُّيتصفُّالوكهُّبعزةُّالسنفسُّواآلخرُّيتصفُّبنلذلةُّوالنهنسنة،ُّوهذاُّاالختالفُّقدُّل ُّالوكُّاآلخر

ُّوانأخال ُّالبايطة ُّانأخالق ُّبي  ُّالفرق ُّنعرفة ُّولك  ُّتعليله، ُّفي ُّالنرء ُّتبررُّيحنر ُّالتي ُّهي ُّالنركبة ق
،ُّبيسنننُّالصبرُّنعُّيتامُّبعزةُّالسنفسةُّيؤديُّإلىُّالوكُّ،ُّفخلقُّالصبرُّنعُّخلقُّالشعورُّبنلكراناالختالف

لدمُّالنحنفظةُّللىُّالكرانةُّيؤديُّإلىُّخلقُّالذلةُّوالنهنسنة.ُّوهكذاُّيتضحُّأ ُّبعضُّأسنواعُّانأخالقُّتتكو ُّ
ُّالشخصينتُّوُّ ُّأسنننط ُّفي ُّالتبني  ُّيظهر ُّهسنن ُّأكثرُّون  ُّأو ُّخلقي  ُّالفرديُّواالجتننليُّن  ُّالالوك أسنواع

ُّ(.6891ُُّّ،98)النليجيُّ،ُّ
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ُّا ُّالسنننذجُّلصورُّن  ُّأوُّون  ُّأخرىُّتننثلهن ُّبصفة ُّخلقية ُّاقترا ُّصفة ُّالتيُّتوضحُّأ  نأخالقُّالنركبة
 ُّاقترا ُّالغيرةُّبنالسنفعن ُّيؤديُّإلىُّثورةُّأُّرزُّظنهرُّفيُّالوكُّالفردُّوالنجتنعتسننقضهنُّيؤديُّإلىُّتغييرُّبن

يؤديُّكذلكُّفإ ُّاقترا ُّاإلخالصُّهللُّنعُّالتاننحُّ،ُّلغيرةُّبنلتعق ُّيؤديُّإلىُّالنسننفاة،أننُّاقترا ُّاُّوجسنو 
ُّؤديُّإلىُّالطنئفية.ي،بيسنننُّاقترا ُّاإلخالصُّهللُّنعُّالتعصبُّاُّإلىُّالتعنو 

 :األخالق المطلقة واألخالق النسبية -3/2

يرىُّأسنصنرُّانأخالقُّالنطلقةُّأ ُّللمُّانأخالقُّيحتويُّللىُّنجنولةُّن ُّانأحكنمُّالخلقيةُّالتيُّ
،ُّويرو ُّالسنابيةُّهذاُّالقو ُّأسنصنرُّانأخالقتصدقُّللىُّجنيعُّالسننسُّفيُّك ُّنكن ُّوزنن ،ُّبيسنننُّيرفضُّ
ُّا ُّللى ُّتطبيقهن ُّينك  ُّأخالقية ُّقوالد ُّوجود ُّالنحن  ُّن  ُّالنطلقةأ  ُّالطريق ُّبهذه ُّجننلةُّلسننس ُّفلك  ،

ُّال ُّونعنييرهن ُّانأخالقية، ُّوزننسنن ُّقوالدهن ُّالتيُّتختلفُّنكنسنن  ُّللىُُّّ،خنصة، ُّالسنابيو ُّفيُّهجونهم وياتسند
ُّانأخالقُّالنطلقةُّإلىُّننُّيليُّ:

،ُّفنلهسندوايُّلهُّلنداتهُّوتقنليدهُّننُّقدُّالُّيكو ُّكذلكُّفيُّنكن ُّآخرُّقن ُّفيُّنكن إ ُّننُّيعدُّأخالُّ-7/2/6
ُّانأخالقيةُّالتيُّالُّيعدهنُّاالسنجليزيُّن ُّقبي ُّانأخالقيةُّأبدا .

،ُّذلكُّنأ ُّللىُّااللتقندُّبنلسنابيةُّانأخالقيةإ ُّانأحكنمُّانأخالقيةُّالتيُّتقومُّللىُّالعواطفُّتقومُُّّ-7/2/2
ُّفرادُّالنجتنعُّفضال ُّل ُّالفردُّسنفاهُّ.العواطفُّنتقلبةُّنتحولةُّبي ُّأ

،ُّوهذهُّالسنتنئجُّلقةُّأصبحتُّواضحةُّلك ُّإسنان إ ُّسنتنئجُّااللتقندُّبعدمُّوجودُّنعنييرُّأخالقيةُّنطُّ-7/2/7
ُّللىُّ ُّالُّتحكم ُّفيُّأسنهن ُّانأخالقيتنثله ُّقنسنوسنسنن ُّانأفعن ُّبوااطة ُّبأ ُّقنسنوسنن  ُّسنحكم ُّب ُّإسنسنن ُّيكو ُّ، أخالقين 

ذاُّلمُّيك ُّأفض ُّن ُّقنسنو ُّآخر ،ُّفل ُّيكو ُّهسننكُّن ُّالقواسني ُّانأخالقيةُّللىُّاآلخرهسننكُّتفوقُّلواحدُّ،ُّوا 
ُّ(.Zanden,1993,39تقدمُّأوُّتدهورُّبنلنعسنىُّانأخالقيُّ.)

إ ُّالسنتيجةُّالنسنطقيةُّللسنابيةُّانأخالقيةُّينك ُّأ ُّتكو ُّأسنهُّالُّيوجدُّإسنان ُّأفض ُّن ُّإسنان ُّآخرُّ،نأ ُُّّ
لكُّنلهُّنهننُّكنسنتُّايئة.ُّويضيفُّالسنابيو ُّإلىُّذلك ُّإسنان ُّوجهةُّسنظرهُّانأخالقيةُّالتيُّتحددُّالوكهُّوأفع

،ُّب ُّهسننكُّنعنييرُّأخالقيةُّنحليةُّ،ُّوقوالدُّأخالقيةُّتاريُّللىُّجننلةُّأسنهُّالُّيوجدُّنعينرُّأخالقيُّلنم
ُّ(6889ُّ،61نحدودةُّن ُّالسننسُّ.)الجبر،

لتقنليدُّواببُّهذاُّاالختالفُّفيُّالقوالدُّوالنعنييرُّانأخالقيةُّيرجعُّإلىُّاالختالفُّفيُّالظروفُّوالعنداتُّوا
ُّوحابُّالزنن ُّوالنكن ُّ،ُّوهذاُّننُّتنتُّاإلشنرةُّإليهُّانبقن ُّفيُّهذاُّالبحث.
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 :األخالق الفردية واألخالق االجتماعية -3/3

ُّتتكإسنُّّ ُّأخالقية ُّسنظرية ُّأية ُّفي ُّواالجتننليةه ُّالفردية ُّانأخالق ُّتفسنىُّنن  ُّاالجتننلية ُّانأخالق ُّفبدو  ،
ُّ ُّيكو  ُّالشخصية ُّالفردية ُّانأخالق ُّوبدو  ُّكنسنتُّالنجتنعنت ُّثم ُّون  ُّالقينة ُّلديم ُّالنجتنعنت وجود

(،ُّفلسنتعرفُّنعسنىُّهذي 6810ُّ،210ُّالفضيلتن ُّالفرديةُّواالجتننليةُّضروريتي ُّنأيُّلنلمُّفنض )را ُّ،
ُّالقاني ُّن ُّانأخالق:

ُّانأخالقُّالفرديةُّ-أ ُّانبقن  ُّذكرسنن ُّكنن ُّفرُُّّإ : ُّظنهرة ُّلياتُّنجرد ُّالخلقية ُّبحتةُّالُّتهمُّاوىُّالظنهرة دية
ُّفحاب ُّصنحبهن ُّبي ُّ، ُّالفرق ُّوا   ُّالبشر ُّك  ُّل  ُّكننلة ُّلزلة ُّفي ُّيعيشُّوحده ُّإلسنان  ُّوجود ُّال فإسنه

ُّانأخالقُّالفرديةُّواالجتننليةُّيتنث ُّفيُّأنري ُّ.

خنصةُّتلكُُّّأوال :ُُّّندىُّاسنتشنرُّالظنهرةُّالخلقية،ُّففيُّانأخالقُّالفرديةُّيتبي ُّصفنتُّخلقيةُّأق ُّاسنتشنرا ُّو
ُّ،ُّنث ُّالحلمُّوالصبرُّوالحكنةُّ.لدىُّأغلبُّالسننسونثنبرةُّالُّتتوفرُّالتيُّتتطلبُّااتعداداتُّخنصةُّ

وانةُُُّّّ،واتجنهُّبعضهنُّإلىُّالصفةُّالذاتية،ُّكنلعفةُّتبدوُّصفةُّللسنفسُّ،لخلقيةثنسنين :ُُّّطبيعةُّبعضُّالظواهرُّا
ُّالعالُّللشخصيةُّو قنتُّاالجتننليةُّبي ُّالفردُّالُّتدخ ُّضن ُّنجنولةُّالصفنتُّالخلقيةُّالتيُّتقومُّلليهن

التيُّتعتبرُّاننتُّللشخصُّوصفنتُّ،ُّوالرفقُّفهيُّن ُّانأخالقُّالفرديةُّلتبصر،ُّوأ ُّالصبرُّوالحلمُّواوغيره
ُّتتنيزُّبهنُّشخصيتهُّل ُّغيرهُّنن ُّيفتقرُّإلىُّتلكُّالصفنتُّأوُّيختلفُّلسنهُّفيُّدرجتهنُّلديهُّ.ُّ

ُّوتسنقامُّصورُّانأخالقُّالفرديةُّإلىُّثالثُّصور

مُّالخنرجية،ُّون ُّتلكُّانأفعن ُّ:ُُّّأفعن ُّالالوكُّالتيُّيأتيهنُّاإلسنان ُّبإرادتهُّوبناتخدامُّألضنءُّالجاانأولى
ننُّيتصفُّبنلخيرُّونسنهنُّننُّيتصفُّبنلشرُّوهذاُّالسنوعُّن ُّانأفعن ُّلظهورهُّيكو ُّهوُّانأانسُّلحكمُّالسننسُّ

ُّللىُّاإلسنان ُّ.

ُّالثنسنية ُّوحن: ُّالبنطسنية ُّبنلنشنلر ُّيتص  ُّنن ُّك  ُّويشن  ُّالنرئي ُّغير ُّانأخالقي ُّالالوك ُّالقلبُّهي الت
الالوكينتُّالحقدُّوالحبُّوالبغضُّوهذهُّتوصفُّبأسنهنُّخيرا ُّأوُّشرا ُّيجنزىُّون ُّهذهُّ،ُّبنلتبنرهُّنركزُّالشعور

ُّلليهنُّاإلسنان .

سنننُُّّ:الثنلثة ُّوا  ُّبنلظنهرُّوحده، ُّأو ُّاإلسنان ُّوالُّتتعلقُّبنلبنط ُّوحده الالوكُّانأخالقيُّالُّتتعلقُّبألضنء
وتتنث ُّفيُُّّتتعلقُّبشخصيةُّاإلسنان ُّالتيُّتعبرُّل ُّبنطسنهُّوظنهرهُّوألضنئهُّجنيعن ُّوُّإسنهنُّثنرةُّذلكُّكله
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ك ُّأثرُّيتركهُّالنرءُّبشخصيتهُّفيُّغيرهُّ،ُّنث ُّالتكبرُّوالتواضعُّفيُّالايرُّوالجلوسُّوالكالمُّاللي ُّ.ُّوغيرُّ
ذلكُّن ُّاننتُّالشخصيةُّالتيُّيترتبُّلليهنُّذلكُّانأثرُّالسنفايُّالذيُّيولدهُّاإلسنان ُّفيُّغيرهُّفيدفعهُّإلىُّ

،ُّونننُّلهُّوثيقُّالصلةُّبننأخالقُّنسنهُّواحتقنرهوُّإلىُّبغضهُّوالسنفورُّ،ُّأاإلقبن ُّلليهُّأوُّاحترانهُّوتقديرهحبهُّوُّ
،ُّربهُّوندىُّتوكلهُّلليهُّوثقتهُّبنهللالفرديةُّذلكُّالجنسنبُّن ُّانأخالقُّالذيُّيتص ُّبعقيدةُّاإلسنان ُّولالقتهُّب

)النليجيُّ،نرجعُّان ُّبربهُّن ُّروابطُّالحبُّوالتعلقُّوكذلكُّآراءُّاإلسنان ُّحو ُّالخيرُّوالشرُّوننُّيربطُّاإلسن
ُّ(.601-606انبق،

ُّإلىُّأ ُّالبنلثُّللىُّانأخالقُّالفرديةُّهوُّذاتُّاإلسنان ُّوالرغبةُّفيُّالنحنفظةُّوالُّبدُّن ُّأخيرا   ُّاإلشنرة
ُّلليهنُّوتحقيقُّننُّتصبوُّإليهُّالسنفسُّن ُّرغبنتُّونسننفعُّذاتية.

يقصدُّبننأخالقُّاالجتننليةُّك ُّالوكُّأخالقيُّينك ُّأ ُّيسنشأُّبي ُّفردي ُّأوُُّّانأخالقُّاالجتننلية:ُّ-ب
،ُّوا  ُّأو ُّنقُّانأارةُّأوُّالجننلةُّأوُّالنجتنعاواءُّفيُّسنطُُّّ،قنتُّأخالقيةوكذلكُّننُّياودُّن ُّلالأكثرُّ،ُّ

،ُّفنآلبنءُّوانأبسننءُّوالكبنرُّيؤثرو ُّفيُّالصغنرُّتأثيرا ُّتأثيرُّالالوكُّانأخالقيُّهوُّانأارةنجن ُّيظهرُّفيهُّ
هُّيالزنهمُّندىُّالحينةُّ،فأخالقُّانأمُّوانأبُّوالوكهننُّيعدُّالعنن ُّانأكبرُّفيُّتشكي ُّأخالقُّانأبسننءُّوتوجي

الوكهم،ُّوذلكُّنأ ُّانأبسننءُّإسنننُّيقتدو ُّبننأخالقُّالتيُّيتأكدو ُّن ُّاقتسننعُّآبنئهمُّبهنُّوالتيُُّّيعلنو ُّأسنهنُّ
ُّالنعبرةُّبنلفع ُّل ُّسنواينهمُّ.

ُّتحقيقُّ ُّإلى ُّالابي  ُّوهنن ُّوالوحدة ُّبنلقوة ُّيتصف ُّالذي ُّالنجتنع ُّتكوي  ُّهي ُّانأخالق ُّقوالد ُّن  والغنية
ُّوا ُّوالخيرُّللنجتنعُّولك ُّأفرُّالكرانة ُّلالُّفيهُّصوتُّالحقُُّّ،ادهلعزة والُّيتحققُّذلكُّفيُّالنجتنعُّإالُّإذا

ُّوزنر ُّالفاند ُّصوت ُّوتوارى ُّالخير ُّإلى ُّالدالو  ُّ)النُّوظهر ُّالشر ُّانبق، ُّنرجع 603ُّليجي، إذ ُّ(،
ُّف ُّوأنال  ُّفيُّسنفاه ُّتكابُّاإلسنان ُّثقة ُّواالرتفنعُّبناتواهفننأخالقُّاالجتننلية ُّوتقدمُّيُّتحاي ُّضنيره ،

تقومُّلليهُّألننلهنُّفنلتربيةُّتاتطيعُّأ ُّتحدثُّالتغييرُّفيُّانأخالق)الشيخ،ُُّّللتربيةُّانأانسُّالذيُّينك ُّأ 
2009ُّ،616).ُّ

ُّآرا ُّخال  ُّن  ُّبناتنرار ُّتعديلهن ُّالسننسُّويتم ُّتتطور ُّنع ُّتتطور ُّانأخالقية ُّانأفكنر ُّأ  ُّاآلخري ُّوالواقع ء
لجننلةُّالتيُّيعيشُّ،ُّوتصبحُّهذهُّاآلراءُّنقبولةُّإذاُّننُّتطنبقتُّنعُّاآلراءُّانأخالقيةُّلوقبولهنُّأوُّلدمُّقبولهن

ُّا ُّيرضي ُّالذي ُّالالوك ُّبنث  ُّيقوم ُّون  ُّالفرد. ُّأخالقين ُّبيسنهن ُّإسنانسنن  ُّيعد ُّالعنديُّلجننلة ُّاإلسنان  ُّويعد ،
،ُّأوُّفيُّالنجتنعُّالنحددُّن ُّحوله،ُّوبننُّأ ُّ"للمُّأخالقين ُّن ُّخال ُّالوكهُّبي ُّالجننلةُّالتيُّيعيشُّنعهن
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،ُّفإ ُّالعالقةُّبي ُّيُّتحينُّوتعيشُّفيُّالنجتنعنتيةُّالتهوُّالعلمُّالنعينريُّلالوكُّالكنئسننتُّالحُّ:انأخالق
ُّبدو ُّالف ُّللجننلة ُّالُّحينة ُّبنعسنىُّأسنه ُّنتبندلة ُّوالجننلة ُّبدو ُّالجننلةالفرد ُّللفرد ُّوالُّحينة ُّ)سننصر،ُّرد

ُّ(.11نرجعُّانبق،

،ُّفن ُّسننحيةُّيالحظُّأ ُّالصفنتُّالخلقيةُّالفرديةُّلمُّخالقُّالفرديةُّواالجتننليةُّناتنروأ ُّالتداخ ُّبي ُّانأ
ُّفيت ُّالفطرةُّسنشأ ُّبطريقة ُّكنلحلمُّسنفسُّصنحبهن ُّالفردية ُّانأخالق ُّنصدر ُّل  ُّيتانء  ُّحي  ُّالفرد ُّفإ  ،

،ُّون ُّهسننُّن ُّالدي ُّأوُّالنربي ُّأوُّتعلنهُّوقرأهوالصبرُّفإسنهُّايجدهُّفيُّن ُّكن ُّلهُّفض ُّغراهنُّن ُّالوُّ
ُّا ُّبي  ُّفنص  ُّقنطع ُّحد ُّوضع ُّاالجتننليالصعب ُّوالالوك ُّالفردي ُّلالوك ُّالخنصُُّّأو، ُّالالوك بي 

:ُّطريقةُّتصرفيُّوالوكيُّانأخالقيُّالشخصيُّهسننُّالُّيقب ُّن ُّأيُّإسنان ُّأ ُّيقو ،ُّون ُّكُّالعنموالالوُّ
ُّالقو ُّبعيدُّل ُّالصوابُّهيُّن ُّانأنورُّالتي ،ُّحيثُّأ ُّالوكُّتهّنسنيُّوحديُّوالُّتهمُّأحدا ُّاواي،ُّفهذا

فرديُّوكُّالالفردُّوا  ُّبداُّشخصين ُّللوهلةُّانأولى،ُّإالُّأ ُّتأثيرهُّفيُّالنجتنعُّالُّيسنكرُّوذلكُّباببُّأ ُّالال
،ُّوهذاُّالفردُّيصبحُّجزءا ُّن ُّالنجتنعُّيسنفعهُّإذاُّكن ُّحنيدا ُّويضرهُّويايءُّالخلقيُّيؤثرُّفيُّشخصيةُّالفرد

ُّإليهُّإذاُّكن ُّنسنحرفن .

كننُّأ ُّالظواهرُّالخلقيةُّاريعةُّاالسنتشنرُّوتسنتق ُّبي ُّأفرادُّالنجتنعُّل ُّطريقُّالتقليدُّوالنحنكنةُّ،ُّوأو ُّن ُّ
ُّالتأثيرُّويشن ُّأصيتأثرُّبالوكُّالفردُّالشخصيُّأقربُّا دقنئهُّوواطهُّلسننسُّإليهُّأيُّأفرادُّأارتهُّثمُّينتد

،ُّوأ ُّنلنجتنعُّن ُّحيثُّظهورُّالجرائمُّفيه،ُّكننُّأ ُّالالوكُّالفرديُّإذاُّكن ُّايئن ُّفإسنهُّيضرُّباالجتننلي
وأ ُّننُّابقُّيد ُّللىُّاالرتبنطُّالقويُّبي ُّانأخالقُّالفرديةُّوانأخالقُّاالجتننليةُّوالتأثيرُّالنتبند ُّبيسنهننُّ

ُّاالختالفُّسننتجُّل ُّخالقُّاالجتننليةُّبشك ُّلنم،ُّتختلفُّن ُّنجتنعُّآلخر،ُّون ُّزن ُّآلخرانأ ،ُّوهذا
ُّالتيُّ ُّوالنعسنوية ُّالنندية ُّوالتغيرات ُّالتطورات ُّل  ُّ،وسننتج ُّانأنم ُّن  ُّأنة ُّلك  ُّالخنصة ُّالثقنفية العسننصر

ُّتحص ُّفيُّتلكُّالنجتنعنت.

ُّ:األخالق النظرية واألخالق المادية -3/4

ُّ ُّالدرااةُّإ ُّكثيرُّن ُّفالافة ُّنجرد ُّبه ُّيعسنو  ُّانأخالقُّفإسنهم ُّيتحدثو ُّل ُّللم انأخالقُّحي 
ُّيهدفُّإلي ُّالغرضُّالذي ُّدام ُّنن ُّالصرفة ُّانأخالقيةالسنظرية ُّالحينة ُّطبيعة ُّفهم ُّهو ُّللمُّه ُّكن  ُّلو ُّكنن ،

،ُّفهوُّدافعُّلقليُّهوُّالرغبةُّفيُّالنعرفةُّانأخالقُّينث ُّصورةُّن ُّصورُّالبحثُّل ُّالحقيقةُّويدفعُّإليه
ُّللىُّالصوابُّوالخطأُّفيُّالالوكُّاإلسنانسنيُّ.ُّيهدفُّإلىُّالتعرف
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فإسنهُّالُّيكو ُّبصددُّتطبيقُّأوُُُّّّ،ُّفهوُّحي ُّيبحثُّننُّيبحثهذلكُّأ ُّللمُّانأخالقُّللمُّسنظريُّبحتونعسنىُُّّ
للحديثُّل ُُُّّّوالُّنجن ُُّّ،الذيُّيقومُّبهُّالشخصُُّّخالقُّبنلالوكلن ُّب ُّبصددُّبحثُّوسنظرُّفالُّشأ ُّلأل

أ ُُُّّّينكسنهُُّّفنلنرءُُّّفنلالوكُّشيءُّوللمُّانأخالقُّشيءُّآخر،ُّ،تقولهُّانأخالقُّفيُّنث ُّهذاُّالالوكأثرُّننُّ
وقدُّدافعُّل ُّهذاُُُّّّ(.2066ُّ،688)هورسنز،ُّوياتنكوت،ُُُّّّللمُّانأخالقُُّّدو ُّأ ُّيدرسُُّّيحينُّحينةُّخيرة

النوقفُّكثيرُّن ُّالفالافةُّقدينن ُّوحديثن ُّونسنهمُّشوبسنهنورُّالذيُّنث ُّهذاُّاالتجنهُّوألل ُّأ ُّانأخالقُّنبحثُّ
ُّ ُّحينةُّاإلسنان ُّتنضيُّدو ُّأ ُّتعير،ُّوأتطبيقيُّنليُّأوامُّنطلقن ُّبأيُّطنبعُّلفلافيُّسنظريُّالُّيت

ب ُّليسُّفيُُّّيكو ُّ،ُُُّّّننُّيسنبغيُّأ ُُّّتبتكرُّلسننُُّّانأخالقُّأ ُُّّ،ُّفليسُّفيُّواعانأخالقُّاهتننمُّكبير
حيثُُّّفضهُّكثيرُّن ُّالفالافةُّالنعنصري إالُُّّأ ُّهذاُّالنوقفُّقدُّرُُّّ،حتىُّأ ُّتكتشفه،ُّوتعلنسننُّإينهُّناعهوُّ
ون ُّيعرفُّانأخالقُّيكو ُّأقربُّإلىُّتطبيقُّقوالدهنُُُّّّانأخالقُّالُّبدُّأ ُّتصطبغُّبصبغةُّلنليةُّ،ُُّّأ 

والواقعُّأ ُّالفلافةُّالخلقيةُّهيُّنسنذُّالبدايةُّفلافةُّلنليةُّتهدفُّإلىُّاإلجنبةُّل ُّالاؤا ُّننُّالذيُّيسنبغيُّ
لاؤا ُّيقتضيُّأ ُّنأ ُّهذاُّاُُّّللّيُّأ ُّأقومُّبهُّفيُّالواقعُّالعنليُّ؟ُّوليسُّ:ننُّالذيُّينكسنسنيُّأ ُّألرفهُّ؟

فإسنسننُُُّّّانأو ُُّّيكو ُّنوضوعُّالنعرفةُّناتقال ُّلننُّسنتوجهُّإليهُّفيُّلنلمُّالتجربةُّلكيُّسندركهُّ،ُّأننُّالاؤا 
،ُّب ُّيكتابُّوجودهُّن ُّخال ُّلهُّوجودُّانبقُُّّغيرُّنتحققُّفيُّالتجربةُّوالواقع،ُّوليسُُّّيءشُُّّسنكو ُّبإزاء

ولهذاُُُّّّ،ليُّسنحوهن ُّخال ُّتوجيهُّسنشنطسننُّالعنوبذلكُّيتحققُّهذاُّالطنبعُّالعنليُُُُّّّّبهُّ،ُُُّّّلنلسننُّالذيُّسنقوم
.(27ُّ،6888)رشوا ُّ،نليُّوالواضحانأخالقُّهذاُّالطنبعُّالعُُّّتكتاب  

ُّخالف ُّلنلية ُّأم ُّسنظرية ُّانأخالق ُّكو  ُّحو  ُّالخالف ُّأ  ُّفالافةُُّّويبدو ُّبي  ُّإزالته يصعب
نُّدفعُّالبنحثةُّ،ُّنأ ُّانأخالقُّفيُّحقيقةُّانأنرُّتجنعُّبي ُّالجنسنبُّالسنظريُّوالجنسنبُّالعنلي،ُّوهذاُّنانأخالق

إلىُّالتنييزُّفيهنُّبي ُّسنولي:ُّانأخالقُّالسنظريةُّوانأخالقُّالعنليةُّحيثُّتدرسُّانأخالقُّالسنظريةُّنوضولنتُّ
الضنيرُّوالخيرُّوالشرُّوالحقُّوالقيمُّوتدرسُّانأخالقُّالعنليةُّالواجبنتُّالنختلفةُّنث ُّواجبُّاإلسنان ُّسنحوُّ

ُّلن ُّبوجه ُّالوط ُّواإلسنانسنية ُّوسنحو ُّلنئلته ُّوسنحو ُّربه ُّوسنحو ُّهيُّتطبيقُّسنفاه ُّأيُّأ ُّانأخالقُّالعنلية م،
ُّانأخالقُّالسنظريةُّللىُّظروفُّالحينةُّالنختلفةُّاالجتننليةُّوالاينايةُّوغيرهنُّ.

ُّينك ُّهورسنز،)،ُّفهيُّتتعلقُّبنلنعرفةُّوالفع ُّوالتفكيرُّواالختينرُّ ُّالقو ُّأ ُّانأخالقُّسنظريةُّولنليةوهكذا
تسنطويُّللىُّ،ُّنأسنهنُّوف ُّفيُّآ ُّواحدوالعن ُّأوُّهيُّللمُّ(ُّوتجنعُّبي ُّالسنظر2066ُّ،216ُّوياتنكوت،ُّ

،ُّب ُّتصبحُّلالقةُّبي ُّالجنسنبي ُّلالقةُّتعنرضُّوتسننفر،ُّوبذلكُّالُّتكو ُّالعالقةُّالجنسنبُّالسنظريُّوالعنلي
ُّتداخ ُّوتفنل .
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 ethical behvior:السلوك األخالقي -رابعاا 

للاسن ُّك ُُّّننُّيتص ُّبنننراةُّاإلسنان ُّن ُّصوابُّوخطأُّ،ُّخيرُّوشرُّطبقن ُّ الالوكُّانأخالقيُّهو
ويرادُّبهنُّبعضُّالقوالدُّ moral order االخالقيةُّالانئدة،ُّكننُّيوصفُّالالوكُّاالخالقيُّبنآلدابُّالعننة
ُّالتيُّتقضيُّانأخالقُّالقدينةُّاالقتداءُّبهنُّوالُّيجوزُّالخروجُّلسنهن.

ويتكو ُّهذاُّالالوكُّن ُّنجنولةُّن ُّالقوالدُّالتيُّتبي ُُُّّّ،كُّالذيُّاصطلحُّلليهُّوأقرهُّالنجتنعوُّهوُّالالوُّ
اُّفيُّذلكُّضننئرهمُّفرادُّكيفُّيجبُّأ ُّيتصرفواُّفيُّالحنالتُّوالنواقفُّالتيُّتعرضُّلهمُّدو ُّأ ُّيخنلفوُّلأل
فنلالوكُّاالخالقيُّيعسنيُّأ ُّيتبعُّالفردُّالعنداتُُّّ(،2001ُُّّ،21العرفُّالانئدُّفيُّنجتنعهم)سننصر،ُُّّأو

ُّخدشُّبتصرفنته ُّغيرُّأخالقيُّإذا ُّ ُّتصرفه ُّالنجتنعُّويعد ُّالتيُّيقبلهن ُّوالنعنيير ُّأخالقيةُُّّوالتقنليد قنلدة
فإ ُُّّ(،ُّولك ُّحابُّ)غنروديه(Norwine,at all,2000, 34نقررةُّن ُّقب ُّالنجتنعُّالذيُّيعيشُّفيهُّ)

ُّيسنبغيُّلليسننُّلنلهُّ النسنطقُّالصحيحُّلقينمُّانأخالقُّاإلسنانسنيةُّهوُّللىُّالسنحوُّالتنليُّ"ُّحي ُّسنتانء ُّلنن
ُّيسنبغيُّأ ُّ ،ُّب داءُّبكنئ ُّنعي قُّالوجودُّاوُّاالقتليكو ُّلنال ُّصنلحن ُّالُّسنحنو ُّاالنتثن ُّلقنسنو ُّانب نن

"حيثُُّّقن ُّاقراطُّوكوسنفوشيوسُّأ ُّانأخالقُّالقنئنةُّللىُّالقهرُُّّسنضيفهُّللوجودُّنننُّليسُّيوجدُّفيهُّبعد
 ُّسنتلنسُّقنسنوسنن ُّأخالقين ُّطبيعين ُّيقومُّللىُّالعق ُّأسنهنُّللىُّالسننس،ُّوسنح ُّكذلكُّسنحنو ُّوالخوفُّفقدتُّالطن

ُّ.(6889ُُّّ،619ُّالُّللىُّالعسنف")الجبر،

فننأخالقُّإذ ُّ"لهنُّلالقةُّبجنيعُّأسنواعُّالسنشنطُّالذيُّتدخ ُّفيهُّإنكنسنيةُّاالختينرُّبي ُّشيئي ُّأوُّأكثرُّإذُّأ ُّ
ُّ(.6817ُّ،287هذهُّاإلنكنسنينتُّإذاُّننُّوجدتُّيكو ُّهسننكُّاختالفُّبي ُّانأفض ُّوانأردأُّ)ديوي،

اإلجنبنتُُُّّّرا ُّننُّأتتوكثيُُّّانأخالقيُّواكتانبهن،ُّانأخالقُّوالالوكُُُّّّطرحتُّأائلةُّحو ُّنوروثيةُّكثيرا ُّننُّ
قُّإلىُّحدُّيفص ُّفيُّذلك،ُّإالُّأ ُّواقعُّالحن ُّيبي ُّأ ُّانأخالُُّّدو ُّأ ُّتص ُُّّنؤيدةُّلهذاُّالجنسنبُّأوُّذاك،

الجانيةُُّّتسنتق ُّالصفنتُُّّكننُُّّاآلبنءُّإلىُّانأبسننءُُُّّّفهيُّالُّتسنتق ُّن ُّة،ُُّّلنليةُّنكتابةُّأكثرُّنسنهنُّنوروث
وا  ُّكن ُُُّّّأكثرُّنسنهنُّفطرةُّشريرة،ُُّّفطرةُّخيرةُّالينةُّ،ُّفنلطف ُّيولدُّفيُّأاناهُّللىُّالفطرة،ُّوهذهُّالفطرةُّ

يبدوُّأ ُّالجنسنبي ُّنوجودا ُّنعن ،ُّحابننُّذكرُّاهللُّج ُّجالله:ُّ)وسنفسُّوننُّاواهنُّ*ُّفألهنهنُّفجورهنُّوتقواهنُّ
تربويُُُّّّواطُّلطف ُّيسنشأُّفيُُّّ(،ُّإذُّيسندر60ُّ-3*ُّقدُّأفلحُّن ُّزكنهنُّ*ُّوقدُّخنبُّن ُّدانهن()الشنس:ُّ

ايءُّأ ُّيبقىُّذاُّأخالقُّحاسنة،ُّكذلكُّيسندرُّأ ُّيغدوُّذاُّأخالقُّذنينةُّإذاُّسنشأُّفيُّجوُّتربويُّطيبُّيعبقُّ
 بنكنرمُّانأخالق.

الفردُُُّّّيكو ُّونعُّذلكُّالُّينك ُّأ ُّيسنكرُّدورُّالعوان ُّالبيولوجيةُّتنننن ،ُّإذُّينك ُّأ ُّيورثُّااتعدادا ُّنأ ُّ
ب ُُّتورثُّتركيبةُُُّّّأ ُّانأخالقُّالُُّتورث،ُُّّيعسنيُّهذاُّوُُُّّّللىُّخلقُّنعي ُّلتأتيُّالتربيةُّفتسننيهُّأوُّتسنحيه،

ُّ(.2002ُّ،207لصبيةُّفيزيولوجيةُّنعيسنةُّقنبلةُّللنطنولةُّوالتأثرُّإيجنبن ُّوالبن )لز،ُّ



 األخالق والنمو األخالقي                                                              الفصل الثالث 
 

22 
 

ُّيتطورُّفيُّالنجتنعُّوبي ُّ ُّوهوُّكأيةُّلنليةُّالوكية ُّوراثين  ُّلدىُّالفرد ُّفإ ُّالالوكُّانأخالقيُّالُّيوجد إذا 
التنييزُّبي ُّناتوينتُّالتطورُّاالخالقيُّفيُّالوكُّانأفرادُّوالتيُّالجننلةُّالتيُّيعيشُُّّفيُّضاللهنُّوينك ُّ

ُّتظهرُّكننُّيلي:

ناتوىُّالغريزة:ُّفيُّهذهُّالنرحلةُّيكو ُّالالوكُّنتوافقن ُّنعُّالحنجنتُّالفطريةُّوالغرائزُّالنوجودةُّلدىُّ-1/6
ُّالفردُّويكو ُّالالوكُّصنئبن ُّإذاُّكن ُّنتوافقن ُّنعُّالحنجنت.

ننُّكن ُّنتوافقن ُّنعُّلنداتُّوتقنليدُّوأسنظنةُُّّئبن ُّفيُّهذهُّالحنلةُّإذاناتوىُّالعندة:ُّويكو ُّالالوكُّصن-1/2
ُّالنجتنعُّوالجننلةُّالتيُّيسنتنيُّإليهنُّالفردُّويعيشُّنعهن.

ناتوىُّالضنيرُّ:ُّأيُّناتوىُّانأداءُّالنتكنن ُّلننُّلدىُّالفردُّن ُّنعنييرُّخلقيةُّاكتابهنُّن ُّتربيتهُّ-1/7
ُّوخبراتهُّ.

ُّت ُّانأخالقيوكذلك ُّللالوك ُّلسننصر ُّأربعة ُّوهي"ُّ،وجد ُّانأخالقية، ُّالحاناية ُّالعسننصر ُّهذه ُّأو 
 ".القدرةُّللىُّرؤيةُّالنعضلةُّانأخالقية،ُّبننُّفيُّذلكُّكيفُّن ُّالننك ُّأ ُّتؤثرُّتصرفنتسننُّللىُّاآلخري 

نُّللىُّ'ننُّالذيُّيسنبغي'ُّ وثنسنيُّهذهُّالنكوسننتُّهوُّالحكمُّانأخالقي،ُّوهوُّ"القدرةُّللىُّالحكمُّحكن نُّصحيح 
ُّنواقفُّنعيسنة ُّفي ُّبه ُّانأخالقي،ُّوال ".القينم ُّبنلعن  ُّالشخصي ُّ"االلتزام ُّوهو ُّانأخالقي، ُّالدافع ثنلثُّهو

ُّالسنتنئج ُّناؤولية ُّوهوُّ ".وتحن  ُّانأخالقي، ُّالطنبع ُّهو ُّانأخالقي ُّالالوك ُّن  ُّوانأخير ُّالرابع النكو 
يعرفُُّّالنوقفُّانأخالقيُُّّإذا ُّ،ُّ ".اإلصرارُّالشجنعُّبنلرغمُّن ُّالتعبُّأوُّاإلغراءاتُّلالوكُّالطريقُّالاه "

وكُّالذيُّيتخذهُّالفردُّحين ُّنشكلةُّأخالقيةُُّّتواجههُّبتأثيرُّانأفكنرُّوالقيمُّالتيُّاكتابهنُّن ُّخال ُّبأسنهُّالال
ُّ.(Gonzalez,2004 ,271  النؤثراتُّالتيُّيتعرضُّلهنُّإيجنبين ُّاوُّالبين )

ُّ ُّابقُّسنتبي  ُّللىُّنن ُّالالوُّأوبسننء  ُّالنجتنع  ُّفيُّإطنر ُّانأحوا ُّكُّانأخالقيُّيظهر ُّبك  ُّوهو ،
ُّ ُّالنجتنع ُّالاعيُّايسنعكسُّللى ُّبنختلفُّأشكنلهن ُّالتربية ُّللى ُّدائنن  ُّوجب ُّلذلك ُّالبين ، ُّأو ُّإيجنبين  إنن

ُّفيُّحينتهُّاليونيةُّ،ُّ إلكانبُّالفردُّحسُّالناؤوليةُّوالقدرةُّللىُّاالختينرُّفيُّالنواقفُّالتيُّيتعرضُّلهن
هوُُّّإذا ُّنتىُّيظهرُّالنوقفُّانأخالقيُّ؟ُّوننُّ،لىُّالتصرفُّفيُّالنواقفُّانأخالقيةوبنلتنليُّإكانبهُّالقدرةُّل

 أاناه؟.

 moral positionالموقف األخالقي  -خامساا 

ُّهسنن ُّتكو  ُّلسندنن ُّويتبلور ُّالنوقفُّانأخالقي ُّوالالوكيتكو  ُّالفرد ُّبي  ُّنعوقنتُّتحو  اواءُُّّ،ك
كنسنتُّهذهُّالنعوقنتُّسنظريةُّأمُّلنليةُّفيقعُّالفردُّفيُّحيرةُّوترددُّحين ُّاتخنذُّالقرارُّالنسننابُّفيُّاالختينرُّ

والجنسنبُّالوجداسنيُُّّالجنسنبُّالنعرفي،ُّيتحددُّالنوقفُّانأخالقيُّبثالثُّجواسنب:بي ُّقينتي ُّأوُّأكثرُّوبذلكُّ
ُّ)جنسنيه،ايني، ُّالالوكي 6816ُّوالجنسنب ُّالترضته297-291ُّ، ُّإذا ُّأخالقين  ُّيكو  ُّالنوقف ُّفإ  ُّإذا ،)
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نشكلةُّتطرحُّسنفاهنُّبقوةُّحي ُّيتعرضُّاإلسنان ُّلنوقفُّفيُّحينتهُّتتعنرضُّفيهُّالغنينتُّوانأهدافُّفيقفُّ
،ُّأننُّإذاُّكن ُّاإلسنان ُّغيرُّقندرُّللىُّنئ ُّالنتنحةُّلتسنفيذُّهذاُّاالختينررُّالنسننابُّأوُّالواحنئرا ُّفيُّاختين

ُّالنوقفُّنوقفن ُّ ُّهذا ُّيانى ُّفال ُّنابقن  ُّنحددة ُّونانئ  ُّنعي  ُّبنالك ُّنلزنن  ُّوكن  ،ُّ ُّوالنفنضلة االختينر
أخرىُّن ُّالقيمُّأخالقين ُّ،ُّوتظهرُّالنشكلةُّانأخالقيةُّجلية ُّالُّلبسُّفيهنُّلسندننُّتتعنرضُّقينةُّننُّنعُّقينةُّ

التيُّلهنُّلالقةُّنبنشرةُّبنلفردُّفيشعرُّبهذاُّالتعنرضُّشعورا ُّياتدليُّضروبن ُّنختلفةُّن ُّاالهتننمُّويحنو ُّ
ُّال ُّنسنهنأ ُّيحدد ُّواحدة ُّللىُّأانسُّاختينره ُّاالهتننمُّوكه ُّنسنهن ُّنؤثراتُّلدة ُّفيه ُّاالختينرُّتعن  ُّوهذا ،

ُّ ُّلليه ُّن ُّهذهُُّّيص ُّإلىُّحكمواإليثنرُّوالنيو ُّوالناتوىُّالثقنفيُّوانأخالقيُّوبسننء  ُّواحدة أخالقيُّيحدد
ننُّانأفكنرُّإلىُّلي ُّنختلفي ُّن ُّالسنشنطُّتص ُّفيهلن ُّنختلفن ُّن ُّالالوكُّينثال ُّسنوُّإذا ُّهسننكُّسنوُُّّ،القيم

،ُّهُّنبنشرة ُّكشيءُّنرغوبُّفيه،ُّفيُّأحدُّهذي ُّالسنولي ُّسنجدُّأ ُّالهدفُّيعبرُّل ُّسنفاسنتنئجُّنرغوبُّفيهن
يقُّهذاُّالهدفُّوفيُّنث ُّهذهُّىُّنعرفةُّالخطواتُّوالوانئ ُّلتحقوتكو ُّالنشكلةُّفيُّهذهُّالحنلةُّنقتصرةُّلل

ُّانأهدافُّانأخرىُّتكو ُّالحنلة ُّنع ُّلعالقته ُّنسننقشة ُّدو  ُّبصالحيته ُّهسننكُّهدفُّنالم ُّيكو  ُّأيُّحي  ،
أننُّالسنوعُّاآلخرُّوهوُّالذيُّتتجلىُّفيهُُّّ(،206ُّtufts&Dewey ,1908,النشكلةُّفسنيةُّولياتُّأخالقية)ُّ

خال ُّربطُّالقينةُّانأخالقيةُّبعنليةُّاالختينرُّالواليُّالحرُّبي ُّلددُّن ُّحريةُّاالختينرُّبك ُّإبعندهنُّن ُّ
ُّولك ُّ ُّالنسننقشة ُّيحتن  ُّال ُّبنلفع  ُّلهدفُّنوضوع ُّنعيسنة ُّوايلة ُّأو ُّنعي  ُّطريق ُّبنختينر ُّال انأهدافُّ"

،ُّوفيُّهذهُّالحنلةُّيح ُّنح ُّجنيعُّانأهدافُّانأخرىُّبنختينرُّهدفُّن ُّبي ُّلددُّن ُّانأهدافُّأوُّهدف
ُّ ُّقينة ُّأ  ُّالفرد ُّالنوجوديشعر ُّانأهداف ُّن  ُّوالقينتن ُّهدف ُّآخر، ُّهدف ُّقينة ُّنع ُّتتعنرضُّحقيقة  ة

،ُّوهسننُّيكو ُّالنوقفُّأخالقين ُّسنجدُّفيهُّأهدافن ُّنتعنرضةُّغيرُّنتسنناقةُّبحيثُّيكو ُّاالختينرُّأنرا ُّنتعنرضتن 
ُّ(.Schilpp, 1951, 298ضرورين ُّ)

سنان ُّالُّيعرفُّتنننن ُّإلىُّوهكذاُّفإ ُّالنوقفُّانأخالقيُّيكو ُّنفعنن ُّبنلشكُّولدمُّاليقي ُُّّنأ ُّاإل
أي ُّايسنتهيُّفيُّنواجهتهُّلهذهُّالنواقفُّ،ُّنننُّيؤديُّبهُّإلىُّنحنولةُّاختينرُّالوانئ ُّالنسننابةُّللتغلبُّللىُّ

ُّب ُّالتبني  ُّنرضُّهذا ُّيقي  ُّإلى ُّللوصو  ُّانأهداف ُّللوانئ ُّي  ُّالفرد ُّاختينر ُّفي ُّالكننسنة ُّالحرية ُّوهذه ،
فحريةُّاالختينرُّهيُّ،ُّكُّهيُّالعنليةُّانأخالقيةُّالحقيقيةتلالنسننابةُّوالنوازسنةُّبي ُّانأهدافُّالختينرُّانأفض ُّ

نوجبهنُّيتحن ُّالفردُّناؤوليةُّالوكهُّ،ُّفنلقينةُّانأخالقيةُّالُّتتوضحُّإالُّلسندننُّبأانسُّالخينرُّانأخالقيُّف
ُّإلىُّاكتشنفُّننُّهوُّخيرُّ ُّالسنشنطُّيؤديُّبدوره يكو ُّهسننكُّشيءُّيجبُّأ ُّيتوجهُّإليهُّسنشنطُّالفرد،ُّوهذا

ُّهو ُّونن ُّ ُُّّوالركو ُّإليه ُّوالتردد ُّن ُّالحيرة ُّوبذلكُّيتخلصُّالفرد ُّلسنه ُّل ُّشرُّواالبتعند والصراعُّالسننجم
ُّالنشك  ُّويعودالنوقف ُّالوجدا ُّ، ُّنرتنح ُّالطبيعي ُّوضعه ُّإلى ُّيرى ُّالنجن  ُّهذا ُّوفي برترسندُّ)،

ُّ)التحبيذُُّّ(Bertrand Russellرا  ُّسناتطيعُّأ ُّسنطلقُّلليهن ُّزوجُّن ُّالعواطفُّالنتضندة أ ُّهسننكُّ"
ُّانأخالقي(ُّانأخالقي( ُّالتواليُّو)االاتهجن  ُّتصرفُّللى ُّانأولىُّتجنه ُّبنلعنطفة ُّيحسُّاإلسنان  ُّلسندنن ،

ةُّتجنههُّيكو ُّنخطئن ُّلسندننُّيسنفذه،ُّأيُّأ ُّ،ُّولسندننُّيحسُّبنلثنسنيزنهُّفايكو ُّللىُّصوابُّلسندننُّيسنفذهيعت
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ُّ ُّيقو : ُّداخلين  ُّصوتن  ُّهذااهسننك ُّالفع  ُّأو ُّذاك، ُّالتصرفُّناتعدُّتفع  ُّصنحب ُّيكو  ُّلسندنن ُّوهذا ا ُّ،
(،ُّواإلسنان ُّفيُّإطنرُّاعيهُّللتوص ُّإلىُّخينرُّأخالقيُّصحيحُّيلجأُّإلى6810ُّ،11ُّلالاتننعُّله")را ،ُّ

والتيُّتعرفُّللىُّأسنهنُّالعنليةُّالتيُّيحنو ُّخاللهنُّالفردُّتحديدُّالفرقُّبي ُّننُّلنليةُّاالاتدال ُّانأخالقيُّ
ُّا ُّفي ُّخطأ ُّهو ُّونن ُّصحيح ُّالنسنطهو ُّبناتخدام ُّالشخصي ُّلنوقف ُّوُّق، ُّنهنة ُّلنلية ُّغنلب نُّفهي يونية

ُّالسننسُّفيُّنحنولةُّللقينمُّبننُّهوُّصحيح.ُّفك ُّيوم،ُّللىُّابي ُّالنثن ،ُّيواجهُّالسننسُّإشكنليةُّ ياتخدنهن
ُّنوقفُّنعي ُّاالختينر ُّفي ُّلدنه ُّالكذبُّن  ُّالتصرفُُّّبي  ُّفضيلة ُّللى ُّبنالاتدال  ُّالقرار ُّهذا ويتخذ

ُّ.ونوازسنتهُّنعُّلواقبه

نكنُّ ُّللخيرُّوا  ُّأ ُّلإلسنان ُّإنكنسنية ُّابقُّيتبي ُّلسنن ُّلنن ُّللشرُّوهوُّينلكُّالخينرُّبيسنهننوكسنتيجة ُّوربننُّسنية ،
،ُّوللىُّسُّالوقتُّالخطرُّانألظمُّالذيُّيهددهكنسنتُّالحريةُّهيُّالقوةُّالعظنىُّللحينةُّالبشريةُّوهيُّفيُّسنف

ُّ.أخالقين ُُّّن ُّاإلسنان ُّأ ُّيعيشُّدائنن ُّللىُّهذاُّالخطرُّالذيُّلوالهُّلننُّكن ُّاإلسنان ُّكنئسن

ُّلليه ُّأخالقين  ُّكنئسنن  ُّاإلسنان  ُّالشرُّوليصير ُّللى ُّقندر ُّوهو ُّالخير ُّلنننراة ُّقندر ُّفهو ُّيرتكبُّ، ُّأ  لى
فإ ُّوجدتُّحنلةُّالُّياتطيعُّأ ُّيرتكبُّفيهنُّخطيئةُّفل ُّتكو ُّحنلةُّأخالقيةُّنأسنهنُُُّّّ،الخطيئةُّوالُّيرتكبهن

قهنُّلمُّتك ُّقنئنةُّللىُّأيةُّركيزةُّن ُّ،ُّوبنلتنليُّفإ ُّالقيمُّالتيُّيحق ُّتكو ُّسننبعةُّن ُّنوقفُّاختينريُّحرل
إذا ُّلكيُّيكو ُّنوقفسننُُّّ،قدُّاختفىُّالشرطُّانأانايُّلقيننهنالحريةُّفإ ُّاختفتُّدلننةُّالحريةُّن ُّانأخالقُّف

ُّسن ُّأ  ُّالبد ُّلتصرفنتسننأخالقين  ُّالنسنطقية ُّبننأابنب ُّوتحاُّ،فكر ُّوتعدي  ُّاسنتقند ُّحتى ُّآرائسننُّوينكسنسنن ي 
يُّلبعضُّالنتطلبنتُّفنلحينةُّالخلقيةُّلياتُّنجردُّخضوعُّالبُّ،(266ُّ،2066ونواقفسنن)هورسنز،وياتنكوت،

،ُّب ُّهيُّتسنايقُّوتسنظيمُّداخليُّالبتكنرُّأانليبُّالوكيةُّواتانقُّنضنني ُّالعق ُّاإلبداليُّوتسنفيذُّللقوالد
ُّهوُّااتعنن ُّالحدسُّالخلقيُّ ُّللىُّابتكنرُّالح ُّالنسننابُّفيُّالنواقفُّانأخالقية ُّالفرد ُّيانلد ،ولع ُّنن

بننُّيتفقُّنعُُُّّّ،النسننابةُّلحنالتُّالضنيرُّاإلسنانسنينبدعُّفيهين ُّللىُّالقيمُّالخلقيةُّااتسنندا ُّإلىُّالوجدا ُّال
حيثُّتتجلىُُّّحريةُّاإلرادةُّالتيُّتؤكدُّقدرةُّالنرءُّللىُّاتخنذُّالقراراتُّوللىُّالتصرفُّوفقن ُّنأهدافهُّونثله،

ُّالعن ُّأوُّذاك )النعجمُّالفلافيُُّّاإلرادةُّلدىُّاإلسنان ُّفيُّالسنشنطُّالواليُّفهيُّتدفعُّالفردُّإلىُّالقينمُّبهذا
واإلسنان ُّيني ُّبنلضرورةُّوفقُّقواسني ُّالطبيعةُّإلىُّننُّيراهُّخيرا ُّويسنفرُّبنلضرورةُُّّ،(6891،71ُّالنختصر،

ُّ(.2008ُّ،631نننُّيراهُّشرا )ابيسنوزا،

،ُّب ُّتسنبعُّن ُّذلكُّالواقعُّشرا ُّبنلواقعُّالذيُّيعيشهُّاإلسنان يتضحُّنننُّابقُّأ ُّانأخالقُّتتص ُّاتصنال ُّنبن
ُّإليهُّالخ الُّكنسنتُّان ُّذاتهُّالذيُّيختنرُّبحريةُّكننلة،ُّواإلسنرةبنضنفن  ُّاإلطنرُّوا  ،ُّولياتُّخنرجةُّل ُّهذا

ُّ ُّاختينر ُّحرية ُّأو ُّتفكير ُّدو  ُّليطبقوهن ُّالالحقي  ُّللى ُّالانبقو  ُّينليهن ُّالتي ُّالقوالد ُّن  بنوجبهنُّأيضن 
نشيُّ،ُّفننأخالقُّ"ناألةُّتفنل ُّبي ُّشخصُّوبيئةُّاجتننليةُّللىُّغرارُّكو ُّاليتحنلو ُّنااؤوليةُّالوكهم
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تفنلال ُّبي ُّانأرج ُّوبيئةُّجانيةُّاواءُّباواءُّفاجيةُّالنشيُّتتوقفُّللىُّقوةُّوكفنيةُّانأرج ُّولكسنهنُّتتوقفُّ
ُّ(.6811ُّ،23أيضن ُّللىُّننُّإذاُّكن ُّالنرءُّينشيُّفيُّنااتسنقعُّأوُّفيُّطريقُّننهدُّ)وي ،ُّ

تخذُّاتجنهن ُّخالقيُّبننُّفيهُّن ُّاحتننالتُّنختلفةُّننكسنةُّالبدُّأ ُّياتوقفسننُّقب ُّأ ُّسنأهذاُّوا  ُّك ُّنوقفُّ
ُّسنحددُّ ُّالتوقفُّأ  ُّهذا ُّن ُّخال  ُّالننكسننتُّوسنحنو  ُّبي  ُّاالختينر ُّبعنلية ُّسنقوم ُّأ  ُّوقب  ُّواضحن  نحددا 
خطوطُّالبدائ ُّالننكسنةُّ،ُّوهكذاُّيحص ُّالصراعُّبي ُّننُّهوُّقديمُّن ُّلنداتُّوحوافزُّوتعلمُّوبي ُّننُّهوُّ

ُّالنت ُّالعسننصر ُّبي  ُّاالرتبنطنتُّالنختلفة ُّفيُّلن  ُّالروية ُّدور ُّفيبرز ُّالعنداتُّوالنعرفةُّجديد ُّن  شنبهة
ُّثمُّ ُّالعنلينتُّللىُّشك ُّتأنالتُّ، ُّالنوقفُّوتتمُّهذه ُّللفع ُّالالحقُّتجنهُّهذا الانبقةُّلكيُّسنضعُّتصورا 

ُّوضعُّفرضينتُّفيُّالذ ُّدو ُّالنانسُّبنلوقنئعُّالنوضوليةُّللنوقف.

إذاُّظهرُّإلىُّبذلكُّيتحنشىُّاإلسنان ُّاالسندفنعُّفيُّالعن ُّوالالوكُّالذيُّقدُّيترتبُّلليهُّالفش ُّإذُّأ ُّالفع ُّ
حيزُّالتسنفيذُّفالُّينك ُّالرجوعُّلسنهُّأوُّااتبدالهُّأوُّتجسنبُّآثنرهُّإذاُّكنسنتُّالبية،ُّفنالختينرُّتفضي ُّنوحدُّ
ُّفسنختنرُّطريقن ُّ ،ُّ ُّنحددا  ُّاتجنهن  ُّتقوىُّوتكو  ُّبعضن  ُّبعضهن ُّالتيُّيانسند ُّفنلنيو  ُّالتفضيالتُّالبديلة بي 

ُّ(.Dewey,1922, 193واضحن ُّللعن )

الفص ُّبي ُّالحريةُّوانأخالقُّب ُّأسنهُّهسننكُّربطُّنحكمُّبيسنهننُّفنلنوقفُّانأخالقيُُّّوأصبحُّجلين ُّاسنهُّالُّينك 
يتطلبُّرويةُّتقودُّإلىُّاختينرُّحرُّيتحو ُّإلىُّحكمُّلقليُّ،ُّثمُّإلىُّلن ُّالوكيُّواليُّيتحو ُّإلىُّخبرة،ُّ

نأ ُّلنليةُّالرويةُّواالختينرُّهيُّفيُّالواقعُّ(،2009ُّ،611ُّ)الشيخ،فنلفع ُّانأخالقيُّليسُّفردين ُّناتقال ُّ
ُّيترتبُّللىُّالفع ُّن ُّآثنرُّفهيُّتدرسُّجنيعُّجواسنبُّالنوقفُّوسنتنئجهُّ ُّونن تصورُّللسنتنئجُّقب ُّحدوثهن

ُّوتأخذُّبعي ُّااللتبنرُّآثنرهُّللىُّالنجتنع.

 :development  moral The concept ofمفهوم النمو األخالقي-سادساا 

ُّالطبيعية،ُّوحنجنتهُُّّ ُّلذلكُّن ُّحنجنته السنفايةُّواالجتننلية،ُُّّيعيشُّالفردُّن ُّبدايةُّحينتهُّندفولن 
نعتندا ُّفيُّإشبنلهنُّللىُّانأارةُّالنتنثلةُّبنلوالدي ُّوانأخوةُّوكبنرُّالعنئلةُّون ُّهسننُّيبدأُّالطف ُّالصغيرُّفيُّ
ُّيتبسنىُّنواقفهُّالذاتيةُّللىُّقوةُّنبندئُّالحينة،ُّوقوةُّ اكتانبُّالحينةُّوقوالدُّالالوكُّالنرغوب،ُّوشيئن ُّفشيئن 

،ُّةُّوخنصةُّفيُّنرحلةُّالطفولةُّانأولىوغنلبن ُّننُّتكو ُّالدوافعُّطبيعيالقيمُّاإلسنانسنيةُّوالروحيةُّوالشخصية،ُّ
وبعدُّذلكُّتتاعُّحلقةُّلالقنتُّالطف ُّنعُّاآلخري ُّوتتكو ُّقيمُّأخالقيةُّجديدةُّويبدأُّاهتننمُّالطف ُّبنلالوكُّ

ُّ(.2000ُُّّ،763ُّالجننليُّ)قسننويُّ،ُّنصطفىُّ،ُّ

ُّ ُّالفرد ُّل ُّشخصية ُّالجوابُّالنعبرة ُّانأخالقيُّأحد ُّنعُّوبذلكُّيكو ُّالسننو ُّأو ُّذاته ُّنع ُّفيُّتعننله اواء 
ُّا ُّلنفنهيم ُّالتدريجي ُّالتطور ُّوهو ُّالضنيراآلخري  ُّو ُّالخطأ ُّو ُّالصواب ُّل  ُّوُّلفرد ُّانأخالقية ُّوالقيم ،
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ُّ ُّاالجتننلية ُّسناالتجنهنت ُّيشك  ُّالضنير ُّوا   ُّالالوك، ُّللحينةظو ُّالفرد ُّرة ُّوهو ُّللقيمُّ، ُّالشخصية البسنية
ُّاالجتننلية ُّاتفنق ُّندى ُّانأخالقيُّللى ُّالسننو ُّويد  ُّانأخالقية، ُّنعنييره ُّنع ُّالفرد ُّنعالوك ُّو نعنييرُُّّ،

ُّضنسنهن ُّالتيُّيوجد ُّالجننلة ُّأنري  ُّيعسني ُّوهذا ُّلسنواينهُّ :أولهما، ُّنانيرة ُّأفعنلة ُّو ُّالفرد ُّأقوا  ُّتصبح أ 
ُّ ،ُّ ُّاللتزاننتهُّسنحوُّالنجتنعُّوناؤولينتهُّإزاءهنُّوثانيهما: وضنيره أ ُّتصبحُّأقوا ُّالفردُّوُّأفعنلهُّنانيرة
ُّ(.6831ُُّّ،761ُُُّّّ،)لبدُّالحنيد

ُّيسننوُّضنيرهُّوُّذاتهُّالعلينُّوتسننوُّانأخالقُّلدىُّالطف  كُّاآلخري ُّتبعنُّ،ُّويحكمُّللىُّالوكهُّوالوُّلسندنن
ُّضنيره ُّسننو ُّثالثلنقدار ُّانأخالقيُّنعنييرا  ُّوللسننو ُّهي، ُّوالتهذيبُّالذاتيُّللىُّطنلةُُّّ:ة ُّاإلغراء نقنونة

،ُّحنلةُّالخروجُّل ُّهذهُّالقوالدُّبُّفيقوالدُّالالوكُّالاليم،ُّوالنظنهرُّالالوكيةُّالدالةُّللىُّالشعورُّبنلذسن
ُّيد  ُّالنعنيير ُّهذه ُّبضبطُّناتدخ أللىُُّّوا  ُّوجود ُّيتنتع ُّالطف  ُّبواا  ُّوننراه ُّااتولبه ُّقد ُّننُّ، طة

ُّ ُّإثنبة ُّقب ُّن  ُّن  ُّألقنبُُّّأوتعرضُّله ُّن ُّخبرة ُّفنن ُّتقليد، ُّأالوبُّأو ُّللضبطُّاأو ُّنعينر لخنرجيُّو
،2000ُّوتوجيهُّذاتي)ُّقسننوي،نصطفى،ُّلىُّضبطُّن ُّالداخ إتحو ُّغنلبن ُّيُّوبخنصةُّن ُّالوالدي ُّإالُّو

731.)ُّ

ويرجعُّالفض ُّفيُّدرااةُّالسننوُّانأخالقيُّفيُّللمُّالسنفسُّبصورةُّلنيقةُّإلىُّالعنلمُّالاوياريُّ"بينجيه"ُّالذيُّ
،ُّوقدُّقدمُّ"بينجيه"6872ُّالذيُّسنشرهُّلنمُّكمُّالخلقي(ُّوكن ُّلهُّالابقُّفيُّالتصديُّلدرااتهُّفيُّكتنبهُّ)الح

لىُّإوأشنرُُّّالنراح ُّالنتتنبعةُّفيُّالسننوُّانأخالقيُّبصورةُّواضحةُّوُّدقيقة،فيُّهذاُّالكتنبُّنأو ُّنرةُّنفهومُّ
أيُّأ ُّالسننوُُّّ،أ ُّالتغيراتُّالسنننئيةُّالتيُّتتراكمُّفيُّنجن ُّالسننوُّانأخالقيُّتتحو ُّإلىُّتغيراتُّكيفيةُّوسنولية

يدركهنُّختلفةُّوُّىُّانأنورُّن ُّزواينُّنة،ُّيترتبُّلليهنُّأ ُّيسنظرُّالفردُّإليتنث ُّفيُّتراكيبُّوُّبسنىُّلقليةُّجديد
ُّنتبنيسنن ُّ ُّ)إدراكن  ُّانأخالقية ُّالنرحلة ُّنفهوم ُّهوُّانأانسُّفيُّتحديد ُّوهذا ُّل ُّ، ُّسنقال  ُّ،(6888ُّ،62كفنفي،

ُّهذاُّ ُّكيُّيدراوا ُّلكثيري  ُّالبنبُّللىُّنصرليه ُّليفتح ُّالدراانتُّ ُّن  ُّالذيُّأجرىُّالعديد وكذلكُّكولبرج
ُّ(.2001ُّ،137النجن ُّن ُّبعدهُّ،ُّنت ُّجينسُّراتُّوغيره)الت ،ُّسنور،ُّ

انأخالقيُّللجننلةُّالتيُّيسنشأُّفنلسننوُّانأخالقيُّهوُّلنليةُّتنث ُّاكتانبُّالطف ُّلألخالقُّوُّنانيرتهُّللسنظنمُُّّ
ُّالانفيهن ُّانأخالقية ُّالنعنيير ُّو ُّااتدخن ُّانأحكنم ُّلنلية ُّأيُّأسنهن ُّفيُّالنجتنع، ُّيوصفُّالسننوُُّّ،ئدة كنن

ُّللىُّقوالدُّ ُّالتيُّتقوم ُّانأخالقيةُّغيرُّالسننضجة ُّاسنتقن ُّن ُّإصدارُّانأحكنم ُّانأطفن ُّبأسنه انأخالقيُّلسند
،ُّوتاتسندُّإلىُّتصوراتُّأكثرُّلنونيةُّلننُُّّهوُّصوابُّأوُّخطأُّدةُّإلىُّإصدارُّانأحكنمُّأكثرُّسنضجن ُّنحدوُّ

(Bakken, Roming, 1994, 57.)ُّ
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الواقعيةُّاالخالقيةُّوتاودُّلدىُّاالطفن ُّفيهنُّبي ُُّّ:لىُّقاني ُّنتانويي سننوُّاالخالقيُّإالُّوقدُّقامُّ)بينجيه(
ُّ ُّاالنتثن  ُّحيث ُّوالانبعة، ُّخنرجيةُّإالرابعة ُّانأخالق ُّالكبنر) ُّالطة ُّن  ُّالسننبعة ُّاالخالقية ُّاالحكنم لى

النسنشأ(،ُّوالسنابيةُّاالخالقيةُّوتظهرُّفيُّا ُّالعنشرةُّوتظهرُّلدىُّالطف ُّنعنييرُّسننبعةُّن ُّاالقتسننعُّالذاتيُّ
دراكُّنقنصدُّدو  ويحدثُّبيسنهننُّنرحلةُّواطيةُّتانىُّ،ُّانأفعن )انأخالقُّداخليةُّالنسنشأ(ُّفرضُّخنرجي،ُّوا 

ُّالنرحلةُّالواقعيةُّالعنليةُّحيثُّيظهرُّالتواز ُّفيُّالتعنن .

يسنعكسُّفيُّقدرةُّالفردُّللىُّالوكيُّثالثُّنظنهرُّفيُّالسننوُّاالخالقي،ُّنظهرُُّّأننُّ)كولبرج(ُّفقدُّنيزُّبي 
ُّ ُّونظهر ُّاإلغراء، ُّاسنتهنكُّالقوالدُُّّاسنفعنلينقنونة ُّالقلقُّوالذسنبُّلسند ُّن ُّنشنلر ُّيسنتنبُّالفرد يتعلقُّبنن

ُّوالنظهر ُّأوُّاإلتين ُّبالوكُّغيرُّأخالقي، ُّوهوُّيتعلقُّبتقديرُّالالنعرفيُّانأخالقية ُّلألخالقينتُّفيُّف، رد
ُّالوكه ُّبهن ُّيحكم ُّالتي ُّوالشر ُّللخير ُّالشخصية ُّالنعنيير ُّخال  ُّن  ُّينرُّ،الالوك ُُّّو االخالقيُّالسننو

ُّانأخالقيبنرحلت ُّالالوك ُّسننو ُّهي ُّانأولى ُّنتننيزتي ، ُّانأخالقية)ي  ُّالنفنهيم ُّسننو ُّوالثنسنية ُّل ُّ، سنقال 
ُّ(.13ُّ،6882الداوقي،ُّ

فيُّسننوهُّانأخالقيُّن ُُّّ،ُّوالالوك،ُّوا  ُّالطف ُّيسنتق ويضمُّالسننوُّانأخالقيُّثالثةُّجواسنب:ُّالنشنلر،ُّوالحكم
ُّ ُّإلى ُّيترتأنرحلة ُّوالتسننقضُّالذي ُّالصراع ُّنعنيشة ُّطريق ُّل  ُّانأبسنيةُّخرى ُّتواز  ُّفي ُّاختال  ُّلليه ب

 ُّياتولبهنُّوالُّيجدُّلهنُّتفايرا ُّانأخالقيةُّالقنئنةُّلديه،ُّفعسندننُّينرُّالطف ُّبخبراتُّونواقفُّجديدةُّيحنو ُّأ
ُّيحدثُّذلكُّالصراعُّسنولن ُّن ُّالتسننقضُّالداخليُّخالقيةُّالتيُّيعيشهنطُّالنرحلةُّانأوُّنعسنىُّفيُّسننأ ،ُّهسنن

ضفنءُّنعسنىُّلهنُُُّّّوبيئته،واختالال ُّفيُّالتوافقُّبي ُّالطف ُّ نننُّيدفعهُّإلىُّااتدخن ُّتلكُّالخبراتُّوالنواقفُّوا 
يجندُّح ُّلذلكُّالتسننقضُّالداخليُّلتحقيقُّتوافقُّأفض ُّنعُّبيئته،ُّويسنت ُّالطف ُّفيُّسننطُّتفكيرهُّوا  ق ُّلسندهن

ُّ(.11ُّ،2001خالقيُّإلىُّالناتوىُّانأللى)العتومُّوآخرو ُّ،انأ

رُّالداخليةُّالتيُّتحكمُّالوكُّالقيُّفإسنهمُّيعسنو ُّالنعنييوللننءُّالسنفسُّحي ُّياتخدنو ُّنصطلحُّالسننوُّاالخ
ُّالفرد ،ُّ ُّوالديسنيةُّو ُّانأخالقية ُّوالقيم ُّوالضنير ُّوالخطأ ُّالصواب ُّل  ُّالفرد ُّلنفنهيم ُّالتدريجي التطور

ُّ ُّوالالوك، ُّاالجتننلية ُّبيئته)نشرف،وُّواالتجنهنت ُّنع ُّالطف  ُّتفنل  ُّسنتنج ُّبأسنه ُّيرى ُّن  ،2008ُُّّهسننك
11.)ُّ
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ُّإلىُّأ  ُّوسننضجن ُّالُّينكسنإلسنابيُّ،ُّفنُّثبنتُّالخلقُّأنر ُُّّوالُّبدُّن ُّاإلشنرة ُّكن ُّلنقال  بلوغُُّّهسنان ُّنهنن
ُّاتجالكنن ُّالخلقي ُّبهن ُّالتيُّاكتابُّالفرد ُّل ُّنعينرُّلقينسُّالدرجة ُّوثبنتُّالخلقُّلبنرة نهنتُّولنداتُّ،

ُّ(.2009ُُّّ،611ُّ)الشيخ،نسننابةُّلناتوىُّسننوهُّ

 :developmentmoral  Theories ofنظريات النمو األخالقي -سابعاا 

ُّحيثُّالتبرتُُّّ ُّالتيُّتسنطلقُّنسنهن، اختلفتُّالسنظرينتُّالتيُّدراتُّالسننوُّانأخالقيُّحابُّالفلافة
سنظريةُّالتعلمُّاالجتننليُّأ ُُّّالسننوُّانأخالقيُُّّهوُّلنليةُّديسنننيكيةُّتفنلليةُّتركزُّللىُّقيمُّوقوالدُّالنجتنعُّ

ُّركزُّللننءُّالتحلي ُّالسنفايُّ ُّبيسننن "واهتمُّللننءُّالسنفسُُّّ،يُّانأخالقللىُّالجنسنبُّاالسنفعنليُّفلدىُّالفرد،
،ُّفيركزُّيقُّننُّتراهُّانأفض ُّفيُّهذاُّالجنسنبفيُّتحقُّانأخالقي،ُّولك ُّندراةُّوجهةُّسنظرهنالنعرفيو ُّبنلفكرُّ

للننءُّسنظريةُّالتعلمُّاالجتننليُّللىُّالالوكُّوللىُّأهنيةُّدورُّالنحيطي ُّفيُّتشكي ُّهذاُّالالوك،ُّبيسنننُّ
أ ُّيوجهُّإلىُّلنلينتُّتسننيةُّالضنيرُّونشنلرُّالذسنب،ُّوركزُّيرىُّللننءُّالتحلي ُّالسنفايُّإ ُّاالهتننمُّيجبُّ

ُّانأخالقية"ُّ ُّانأحكنم ُّإصدار ُّفي ُّالنعرفية ُّالتركيبنت ُّبي  ُّالتواز  ُّإيجند ُّللى ُّالنعرفيو  ُّالسنفس للننء
ُّ(.62ُّ،6897)رفقي،

ولمُّتحنو ُّتلكُّالسنظرينتُّأ ُّتضعُّأيةُّنراح ُّيتمُّن ُّخاللهنُّالسننوُّانأخالقي،ُّحيثُّأسنهنُّحنولتُّتفايرُّ
ُّاكتانبُّالفردُّللالوكُّانأخالقيُّفقط.طريقةُّ
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الفردُّنؤلفةُّن ُُّّطورُّفرويدُّسنظريتهُّبحيثُّتفارُّتطورُّالشخصيةُّوانأخالقُّوافترضُّأ ُّشخصية
انأسننُّوُّانأسننُّالعلين،ُّويفترضُّفرويدُّأ ُّاإلسنان ُّنحكومُّبغرائزُّفطريةُّالُّشعوريةُُّّالهوُّوُّثالثةُّأجزاءُّهي:

فيُّنعظنهن،ُّفنالتجنهُّالتحليليُّيركزُّاهتنننهُّللىُّالجنسنبُّالداخليُّللفرد،ُّويرىُّفرويدُّأ ُّالهوُّتتضن ُّ
ُّالج ُّنث  ُّحنجة ُّتظهر ُّفعسندنن ُّبهن، ُّنزود ُّوهو ُّالفرد ُّيولد ُّالتي ُّوالعدواسنية ُّالجسناية ُّالغريزية ُّأوُّالقوى وع

ُّفيتطورُّ ُّانأسنن ُّأنن ُّاللذة، ُّلنبدأ ُّتعن ُّوفقن  ُّالهو ُّأيُّأ  ُّفورا ، ُّإلىُّإشبنلهن ُّيصبحُّندفولن  العطشُّفنلفرد
للىُّننُّيريدُّدائنن ،ُّوأسنهُّالبدُّن ُّإشبنعُّحنجنتهُّبطرقُّالحصو ُّلسندننُّيشعرُّالفردُّأسنهُّليسُّبناتطنلتهُّ

نُّانأللىُّهوُّالجزءُّانأخالقيُّن ُّالشخصيةُّواقعية،ُّأيُّأ ُّانأسننُّتعن ُّوفقن ُّلنبدأُّالواقع،ُّفيُّحي ُّأ "ُّانأسن
أهدافه،ُّأننُُّّيحققيتألفُّن ُّجزأي ُّانأسننُّالنثنليُّالتيُّيجع ُّالفردُّيشعرُّبنلرضنُّلسندننُّيالكُّبننُّيالكُّوُّ
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ُّيشعرُّ ُّالتصرفُّيجعله ُّالفرد ُّيايء ُّفعسندنن ُّالثنسنيُّفهوُّالضنيرُّالذيُّيراقبُّويضبطُّاالسنتهنكنت، الجزء
ُّ.(Hamackek,1995,34)ُّنبدأُّانأخالقي"انأللىُّوفقن ُّللُّبنلذسنبُّويعن ُّانأسنن

سنهُّيني ُّإلىُّتكرارُّالالوكُّالذيُّأذةُّوالاعندة)أيُّأيُّأ ُّالسننوُّانأخالقيُّللطف ُّيايرُّن ُّنجردُّتحقيقُّالل
،ُّواالجتننليةُّالانئدةُّفيُّالنجتنعُّإلىُّالتقيدُّبنلنبندئُّانأخالقيةُّيجلبُّلهُّالاعندةُّويجسنبهُّالشعورُّبننألم(

ُّالطف ُّفيُّالعنرُّ ُّقوىُّخنرجيةُّصندرةُّن ُّالخنتتحو ُّالقوىُّالرُّّونعُّتقدم رجُّن ُّاآلبنءُّادلةُّن ُّكوسنهن
ُّالنعطيُّ،وانأنهنتُّوالندراي  ُّإلىُّأ ُّتصبحُّقوىُّداخليةُّذاتيةُّهيُّضنيرُّالفرد)قسننوي،ُّلبد ،2006ُّ

ُّالسنظريةُّفإ ُّالضنيرُّيتكو ُّخال ُّالاسنواتُّالخنسُّاالولىُّن ُّحينةُّالطف ُّإذُّيبدأُّ(170، ُّلهذه ،ُّووفقن 
ُّالشع ُّبقصدُّالطف  ُّأي ُّوقينه، ُّنعنييره ُّااتدخن  ُّبقصد ُّالجسنس ُّفي ُّله ُّالنننث  ُّالوالد ُّنع ُّبنلتوحد ورين 

ُّت ُّوالتي ُّنسنهن ُّنقبو  ُّغير ُّهو ُّنن ُّوسنبذ ُّالوالد ُّلليهن ُّيؤكد ُّالتي ُّالنقبولة ُّوالنعنيير ُّالقيم تضن ُّااتدخن 
ُّ(.2006ُّ،680نة)حا ،وُّالنحرُّّأانأسنننطُّالالوكيةُّالننسنولةُّ

ُّانأللىلدىُّفرويدُّهوُّنحصلةُّالوبنلتنليُّفنلالوكُّانأخالقيُّ ،ُّولذلكُّفنلفردُّذوُّقواسني ُّالنتنثلةُّفيُّانأسنن
انأخالقُّلسندُّفرويدُّهوُّالذيُّيتقنصُّالوكُّوقيمُّونعنييرُّوالديه،ُّأننُّالفردُّالالأخالقيُّفهوُّالذيُّالُّيتنك ُّ

ُّوالديه)الهسنداوي، 91ُُّّ،2002ن ُّتقنصُّقيم ُّلسندنن ُّأخالقين  ُّالفرد ُّالتحليلية ُّالسنظرية ُّتعد ُّبهذا يتقنصُّ(،
،ُّوذلكُّكيُّيكو ُّالفردُّنقبوال ُّن ُّأفرادُّدننُّالُّينكسنهُّتقنصُّهذهُّالنعنييرنعنييرُّالنجتنع،ُّوالُّأخالقين ُّلسن

ُّالعيشُّبشكٍ ُّنتواز ُّفيُّإطنرُّهذاُّالنجتنع.نجتنعهُّقندرا ُّللىُّ
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ُّ ُّالالوك ُّدرااة ُّالسنظرية ُّأصحنبُّهذه ُّل ُّحنو  ُّالفرد ُّلسند ُّيتكو  ُّاجتننلي ُّكالوك انأخالقي
ُّالبيولوجيةُّ ُّحنجنتهم ُّيلبو  ُّالذي  ُّاآلخري  ُّأدوار ُّتقليد ُّطريق ُّل  ُّوالتقليد ُّبنلنالحظة ُّالتعلم طريق
واالجتننلية،ُّفإذاُّشنهدُّالطف ُّوالدهُّيسنتهكُّالقوالدُّالننسنولةُّفإ ُّذلكُّايولدُّلديهُّاالاتعدادُّالسنتهنكُّتلكُّ

ةُّإذاُّاقتر ُّذلكُّأيُّأصحنبُّهذهُّالسنظريةُّيتعلمُّالكثيرُّن ُّخال ُّننُّيراهُّوخنصالقوالد،ُّأيُّأ ُّالفردُّفيُّرُّ
ُّ(bandore)علمُّاالجتننليُّبنسندوراُّ"وا  ُّهذاُّالتعزيزُّالذيُّيطلقُّلليهُّلنلمُّسنظريةُّالتُُّّّ،الالوكُّبنلتعزيز

ُّ ُّيحت ُّنركزا  ُّالتعزيزُّبنلسنينبة ُّانهاام ُّوا  ُّهذا ُّاالجتننليُّل ُّطريقُّالتقليد ُّالتعلم ُّفيُّسنظرية لتعزيزُّنن 
والُّيتعلمُّالالوكُّالخلقيُّهسننُّفقطُُّّ،وبنلتنليُّيصبحُّهذاُّالالوكُّخلقين ُّياه ُّللىُّالفردُّتعلمُّهذاُّالالوكُّ
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سنننُّيتنث ُّالنعنييرُّوالقوالدُُّّالخلقيةُّل ُّطريقُّترنيزهنُّوتطبيقهنُّللىُّالن )توقُّ،لدسُّواقفُّالنتشنبهة"وا 
،6891،ُّ621-612.)ُّ

ُّ ُّاالجتننلي ُّالتعلم ُّسنظرية ُّبأ  ُّيالحظ ُّهذاُّوهكذا ُّتشكي  ُّفي ُّالنحيطي  ُّدور ُّوللى ُّالالوك ُّللى تركز
الالوك،ُّفنلتفكيرُّوالالوكُّانأخالقين ُّنفهونن ُّسنابين ُّيعتندا ُّللىُّسننطُّالتربيةُّالتيُّيسنشأُّلليهنُّالطف ُّ

،ُّفلك ُّفُّالثقنفةُّالتيُّيسنشأُّفيهنُّالفردوبهذاُّتصبحُّانأخالقُّنختلفةُّبنختالُّ،وللىُّالقيمُّالانئدةُّفيُّنجتنعه
ُّ(.2002ُّ،21آدم،ُّ)وتختلفُّهذهُّالقيمُّن ُّثقنفةُّنأخرىةُّبهنُّثقنفةُّقيمُّخنص

وقدُّكن ُّلسنظريةُّالتعلمُّاالجتننليُّاهتننمُّواضحُّفيُّدرااةُّالالوكُّانأخالقيُّ،ُّحيثُّاهتنتُّبنلكيفيةُّالتيُّ
ُّ.،ُّالعقنبُّوالتقليدالقوالدُّانأخالقية،ُّوركزتُّللىُّلوان ُّالتعزيزيسنشأُّبهنُّالطف ُّويتشربُّ

ُّ:cognitive theoryُّالنظرية المعرفية -3

ترىُّهذهُّالسنظريةُّأ ُّالالوكُّالخلقيُّهوُّالوكُّنعرفيُّيتطلبُّانتالكُّالفردُّقدرةُّلقليةُّنعرفية،ُّ
السننوُّالنعرفيُّأانايُّفعلننءُّالسنفسُّالنعرفيو ُّيؤكدو ُّأهنيةُّالنعرفةُّفيُّتكوي ُّالحكمُّانأخالقيُّأيُّأ ُّ

خالقيةُّإالُّإذاُّتطورُّنعرفين ،ُّفنلسننوُّ،ُّفالُّيص ُّالفردُّإلىُّناتوىُّنعي ُّن ُّالناتوينتُّانألسننوُّانأخالق
ُّ.(6887ُّ،81انأخالقيُّهوُّاشتقنقُّن ُّالسننوُّالنعرفيُّوالتفنل ُّاالجتننليُّ)سنشواتيُّ،

 theory  Kohlbergنظرية كولبرج -4

نعُّرفنقهُّبعدُّدراانتُُّّفقدُّتوص ُّكولبرجُّتعتبرُّهذهُّالسنظريةُّن ُّأحدثُّسنظرينتُّالسننوُّانأخالقيُّ،
خالقيُّيحتويُّك ُّكثيرةُّوللىُّنراح ُّلنريةُّنختلفة،ُّإلىُّتحديدُّثالثةُّناتوينتُّأانايةُّلسننوُّالتفكيرُّانأ

ُّنرحلتي  ُّللى ُّفينسنهن ُّسنولي ُّتغيير ُّل  ُّالنراح  ُّهذه ُّن  ُّنرحلة ُّك  ُّوتعبر لندةُُّّ، ُّوا  ُّالنعرفية البسنية
ُّتكتسنظينهن ُّل ُّانبقتهن ُّنختلفة ُّنعرفية ُّبسننئية ُّفتكو ُّوحدة ُّنعينرُّ، ُّنع ُّاتانقن  ُّأكثر ُّأو ُّتركيبن  ُّأكثر و 

ُّ،ُّ(2066ُّ،21ُُّّ،سنقال ُّل ُّغنلب)(kholberg, 1981, 198ُّ)ُّضجُّالخلقيُّأوُّالكفنيةُّانأخالقيةالسن

ُّبأفكنرُّكثيرُّن  ُّتأثرُّكولبرجُّفيُّصينغتهُّلسنظريته ،ُّوللىُّرأاهمُّالفالافةُّوللننءُّالسنفسُّالانبقي ُّولقد
سنظريتهُّوأالوبهُّفيُّقينسُّسننوُّالتفكيرُّانأخالقيُّنسنطلقن ُّن ُّفكرُّبينجيهُّفيُّالسننوُّ،ُّفقدُّطورُّجن ُّبينجيه

هُّغيرُّإذُّينث ُّالسننوُّالنعرفيُّشرطن ُّضرورين ُّولكسنُّ،النعرفيُّبصفةُّلننةُّوالسننوُّانأخالقيُّبصفةُّخنصة
ُّانأخالقي ُّالتفكير ُّلفكنفُّلسننو ُّقنلدة ُّقندرُّللىُّتوفير ُّكنبدأ ُّالعدالة ُّكولبرجُّللىُّنبدأ ُّالتند ُّوقد همُّ،
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،ُّإلىُّالتوجهُّالنرتبطُّبنلنسنفعةُّثمُّالنعينريةُّأخالقُّالفردُّن ُّالتوجهايرُّ،ُّحيثُّتنأحكنمُّانأخالقيةُّلنلنين ُّا
ُُّّ(.Walker,1989, 157انأخالقيُّالنرتبطُّبنلعدالةُّوالكنن ُّ)

ُّ ُّبينجيهكنن ُّالتيُّقدنهن ُّللسننوُّانأخالقيُّللىُّالطريقةُّاإلكليسنيكية بهدفُّتحديدُّناتوىُُّّالتندُّفيُّقيناه
سنضجُّالتفكيرُّانأخالقيُّللىُّالناتوىُّالاطحيُّوالعنيق،ُّحي ُّالتندُّللىُّقصصُّتقدمُّأزننتُّافتراضيةُّ

ُّللىُّ ُّيقدم ُّالفرد ُّتجع  ُّنواقفُّو ُّالفنحصُّن ُّخال ُّطرحُّبعضُّانأائلةُّاتخنذ ُّيعن  قراراتُّأخالقية،
ُّ.النعرفيُّوراءُّالقراراتُّالنتخذةُّالتعليليةُّإلىُّااتقصنءُّناتوىُّاإلدراك

by moral development Stages of مراحل النمو األخالقي حسب كولبرج -ثامناا 
Kohlberg: 

 :morality convintional-The pre سنة(11-2)أخالقيات ما قبل العرف-8/1

،ُّويكو ُّاالهتننمُّحنديةُّلشروينتدُّن ُّالوالدةُّحتىُّا ُّالُّوهوُّالناتوىُّانأو ُّلنسنظونةُّكولبرج
،ُّإ ُّهذاُّالناتوىُّصفةُّننيزةُّلنعظمُّلسنواينُّالتيُّتكو ُّوراءُّهذاُّالفع أكثرُّن ُّافيُّهذهُّالنرحلةُّبنلفع ُّ

ُّحيثُّيتنيزُّالوكهمُّ ُّوبعضُّالنراهقي ُّولدىُّالنعنقي ُّوانأطفن ُّالقنصري ، انأطفن ُّتحتُّا ُّالتناعة
ُّن ُّفالوكُّالطف ُّوتعننله ُّالنؤقتة، ُّالشخصية ُّوالنصلحة ُّبنلفردية ُّاإلسنانسنية اآلخري ُُّّعانأخالقيُّوقينتهم

ُّ(.2000ُّ،673تبطُّفيُّنجنلهُّبندىُّاسنتفنلهُّن ُّاآلخري ُّ)حندا ،ُّنرُّ

وتتمُّلنليةُّإطالقُّانأحكنمُّانأخالقيةُّللىُّأانسُّالقوالدُّالخنرجةُّالنفروضةُّن ُّاآلبنءُّوتكو ُّ
أحكنمُّالطف ُّنبسنيةُّللىُّتجسنبُّالعقنبُّأوُّالحصو ُّللىُّاللذة،ُّفهوُّيحترمُّالقواسني ُّالنفروضةُّن ُّنصندرُّ

ُّالالطةُّالالطةُّوبخنصةُّ ُّالقواسني ُّتؤديُّإلىُّلقنبُّجاديُّيصدرُّل ُّهذه الوالدي ،ُّنأ ُّنخنلفتهُّلهذه
ُّسنظرا ُّلننُّتتنتعُّبهُّن ُّوجهةُّسنظرهُّن ُّقوةُّجادية،ُّوالتفكيرُّانأخالقيُّفيُّهذهُّالنرحلةُّتفكيرُّننديُّواقعي

يقعُّانأطفن ُّوبعضُّن ُّالنراهقي ُّوسنابةُّكبيرةُّن ُّالجنسنحي ُّوالنجرني ُّفيُّ،ُّ(292ُّ،6898)حان ُّ،
هذاُّالناتوىُّ،ُّوالذيُّترتبطُّفيهُّأحكنمُّالفردُّانأخالقيةُّبناللتزامُّبنلقوالدُّاالجتننليةُّالنحددةُّلننُّهوُّنقبو ُّ

ُّأوُّنرفوضُّويتضن ُّهذاُّالناتوىُّنرحلتي ُّ:

ُّ
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  Punishment and-سنوات( 7-2)أخالقية العقاب والطاعة المرحلة األولى: -8/1/1
obedienence Morality : 

هذهُّالنرحلةُّجودة ُّورداءة ُّفيُّضوءُّالسنتنئجُّالفعليةُّالننديةُّالنحاواةُّللفع ُّأوُّيتحددُّالالوكُّفيُُُّّّ
الالوكُّبغضُّالسنظرُّل ُّالقينةُّاإلسنانسنيةُّللسنتنئجُّ،ُّ"فنلفردُّفيُّهذهُّالنرحلةُّيعدُّانأفعن ُّالتيُّيعنقبُّلليهنُّ

تهُّب ُّتجسنبن ُّللعقنبُّأفعنال ُّايئةُّوتلكُّالتيُّالُّيعنقبُّلليهنُّأفعنال ُّحاسنةُّوهوُّالُّيحترمُّانأنرُّانأخالقيُّلذا
ذلنسنن ُّللقوةُّوالالطةُّالتيُّتدلمُّهذ ،ُّوالُّيوجدُّلدىُّالطف ُّفيُّهذهُّاُّانأنرُّكننأمُّأوُّانأبُّأوُّالنعلمواللومُّوا 

ُّالطف ُّللفع ُّيتمُّل ُّطريقُّضحُّل ُّحقهُّفيُّأ ُّيالكُّللىُّسنحوُّننالنرحلةُّنفهومُّوا ُّأ ُّتقييم ُّكنن ،
ُّ(.6891ُّ،681ُّ،ُّ)السنشواتيالسنتنئجُّالننديةُّوليسُّهسننكُّنرالنةُّلنصنلحُّاآلخري .ُّ

,Individualism  سنة(11-8)الفردية والغائية النفعية وتبادل المصالح المرحلة الثانية: -8/1/2
Instrumentai,Purpose and exchange morality: 

يلتزمُّالطف ُّفيُّهذهُّالنرحلةُّبنلقوالدُّالتيُّتتفقُّنعُّنصنلحهُّوتلبيُّحنجنتهُّورغبنتهُّالخنصة،ُُّّ
ُّآخذا ُّ ُّلتحقيقهن ُّالتيُّياعى ُّالخنصة ُّنصلحته ُّفرد ُّلك  ُّأ  ُّأاناه ُّفردين  ُّيكو  ُّلألخالق ُّالطف  فنسنظور

نسنفعةُّالتيُّياعىُّنصنلحُّاآلخري ُّبنالهتننم،ُّ"حيثُّأسنهُّيبدأُّبنالبتعندُّل ُّالتنركزُّحو ُّالذاتُّوالُّتكو ُّال
،ُّسنابيُّالتوجهُّنرتبطُّبننُّيحققُّانأخالقيُّلدىُّالطف ُّوايليُّالسنزلةلحصو ُّلليهنُّنندية،ُّوااللتزامُّلالطف ُّ

أيُّإ ُّالطف ُّيسنظرُّإلىُّالعالقنتُّاإلسنانسنيةُّن ُّوجهةُّسنظرُّسنفعية،ُّإذُّيفهنهنُُّّ،الفنئدةن ُّلهُّذلكُّااللتزامُّ
ُّدو ُّ ُّرغبنته ُّوتلبية ُّحنجنته ُّانأخالقيُّإشبنع ُّانأانايُّلاللتزام ُّالدافع ُّويكو  ُّالنسننفع للىُّأانسُّتبند 

ُّ(.2000ُُّّ،111)ُّالغننديُّ،ُُّّالتفكيرُّبإشبنعُّحنجنتُّالشخصُّاآلخرُّإالُّإذاُّكن ُّفيهنُّنسنفعةُّله"

 :convintional morality-سنة( 18-12)قيات العرف والقانو أخال -8/2

،ُّالناتوىترتكزُّانأخالقُّهسننُّللىُّالقيمُّالنتفقُّلليهنُّاجتننلين ،ُّويقعُّنعظمُّالنراهقي ُّضن ُّهذاُُُّّّ
ويبدأُّالنراهقُّفيُّهذهُّالنرحلةُّبإدراكُّنواقفُّاآلخري ُّويقومُّبإتبنعُّالتوقعنتُّاالجتننليةُّالخنرجية،ُّوا  ُّ

ُّللىُّ ُّوالنحنفظة ُّبذاتهن ُّالتوقعنتُّهيُّقينة ُّأيُّالخضوعُُّّهذه ُّالذيُّيرضيُّاآلخري ، ُّهو الفع ُّالجيد
 (Zanden,1993-315)للقنسنو ُّاالجتننليُّواالاتجنبةُّلنتطلبنتُّالواجب.
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ويقومُّالفردُّبإسنجنزُّانأدوارُّالحاسنةُّأوُّالصحيحةُّالتيُّتانيرُّننُّهوُّنتعنرفُّلليهُّاجتننلين ُّوننُّيتوقعهُّ
ُّدائرة ُّوتتاع ُّاآلخرو ، ُّفيُُّّنسنه ُّإتبنعُّالعرفُّالانئد ُّسنحو ُّالتوجه ُّفيسنشأ ُّالذاتُّإلىُّاآلخري  ُّن  االلتزام

ُّ(.16ُُّّ،2002النجتنعُّوالقنسنو ُّالذيُّيحكمُّالعالقنتُّبي ُّأفرادهُّ.ُّ)آدمُّ،ُّ

ُّالناتوىُّيتحرر ُّفيُّهذا ُّالفرد ُّذاتهُّوا   ُّحو  ُّتنركزه ُّن  ُّنن ُّللىُّتفهمُّإلىُّدرجة ُّقندرا  ُّحيثُّيصبح ،
فإ ُّالقراراتُّالخلقيةُّفيُّهذاُّالناتوىُّتقومُّللىُّأانسُّننُّهوُّطيبُّفيُّنشنلرُّاآلخري ُّوتوقعنتهم،ُّولذاُّ

ُّيدفعُّالفردُّإلىُّالنانيرةُّن ُّأج ُّالحصو ُّللىُّالقبو ُّولكيُّ ليو ُّالسننسُّوسنظرتهمُّوننُّيرضيهم،ُّننن
الناتوىُّيحققُّاهتننننتُّهذاُّيصبحُّفيُّسنظرهمُّاإلسنان ُّالطيب،ُّون ُّهسننُّيتضحُّ"أ ُّالتفكيرُّالخلقيُّفيُّ

ُّ ُّونانلدةُّالجننلة ُّإاعند ُّأج  ُّن  ُّرغبنتُّاآلخري  ُّلتحقيق ُّأهنية ُّأكثر ُّتبدو ُّالتي ُّوالتوقعنت والقوالد
ُّ(.61-2001ُّ،61اآلخري ".)لريشيُّ،

ُّويتضن ُّهذاُّالناتوىُّنرحلتي ُّهنن:

 Mutual سنة(11-12)المسايرة -العالقاتُّ–أخالقيات التوقعات المتبادلة  المرحلةالثالثة: -8/2/1
and conformity morality-relationships–Expectation Interpersonal : 

ُّوالالوكُّ ُّالجيد، ُّالوكُّالولد ُّسنحو ُّالتوجه ُّنرحلة ُّالتوافقُّبي ُّانأشخنصُّأو ُّسنحو ُّالتوجه نرحلة
الجيدُّهوُّك ُّننُّيرضيُّاآلخري ُّأوُّيانلدهمُّأوُّيسنن ُّنوافقتهم،ُّويتحددُّنعينرُّالفع ُّالصحيحُّبإجننعُّ

ُّبنلالوكُّ ُّأو ُّانأفراد ُّن ُّأغلبية ُّجيدا  ُّليكو ُّشخصن  ُّليعد ُّفيُّالوكه ُّالفرد ُّوللىُّذلكُّيسندفع الطبيعي،
ُّيسنن ُّ ُّأو ُّيانلدهم ُّأو ُّاآلخري  ُّالذيُّياعد ُّالفع  ُّيرىُّأ  ُّنأسنه ُّوالديه، ُّاآلخري ُّوخصوصن  ُّسنظر وجهة
قبولهمُّوااتحانسنهمُّويظهرُّالفردُّفيُّهذهُّالنرحلةُّانتثنال ُّللالوكُّالحا ُّالدارجُّويتخذُّنسنهُّنعينرا ُّلالوكه،ُّ

نُّيؤديُّإلىُّتكوي ُّاسنطبنلنتُّجيدةُّلسنهُّلدىُّاآلخري ،"ُّوتقومُّأحكنمُّالفردُّانأخالقيةُّفيُّهذهُّالنرحلةُّنن
ُّ(.6893ُّ،19)درويشُّ،ُّللىُّالسنيةُّوراءُّالفع ُّوليسُّللىُّننُّيترتبُّللىُّالفع ُّن ُّسنتنئجُّنندية

 system Social-سنة( 18 -11)أخالقيات النظام االجتماعي والضمير المرحلة الرابعة: -8/2/2
and conscience morality: 

،ُّبننُّيظهرُّاالحترامُّللالطةُّوالنحنفظةُّذهُّالنرحلةُّبأداءُّالفردُّلواجبنتهويتحددُّالالوكُّالجيدُّفيُّه
للىُّالسنظنمُّاالجتننليُّوللىُّالطبقةُّاالجتننليةُّبذاتهنُّوللىُّالقنسنو ُّدو ُّتفكيرُّبننُّيسنطويُّلليه،ُّوفيُّ
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ناكُّبنلقواسني ُّوالسنظمُّاالجتننليةُّبحرفيةُّتننة،ُّحيثُّيكو ُّالدافعُّهذهُّالنرحلةُّيتمُّالتوجهُّسنحوُّالالطةُّوالت
إلىُّذلكُّالقينمُّبنلواجبُّفقط،ُّوالفرقُّبي ُّهذهُّالنرحلةُّوانبقتهنُّإ ُّالتزامُّالفردُّبنلقواسني ُّوالسنظمُّفيُّهذهُّ

ردُّفيُّالفُّأ النرحلةُّيكو ُّذاتين ُّداخلين ُّبعدُّأ ُّكن ُّفيُّالانبقةُّسننشئن ُّل ُّتوجيهنتُّالكبنر،ُّوهكذاُّيالحظُّ"
هذاُّالناتوىُّيسنظرُّإلىُّتوقعنتُّأارتهُّأوُّنجتنعهُّللىُّأسنهنُّأنورُّقنئنةُّبذاتهنُّويجبُّالنحنفظةُّلليهن،ُّ
ُّلهنُّن ُّ وهوُّفيُّتوجيههُّهذاُّالُّيعدُّنسناجنن ُّنعُّالتوقعنتُّوالسنظمُّاالجتننليةُّوحابُّب ُّوفين ُّونخلصن 

ُّ(.683خال ُّدلمُّالقواسني ُّوتبريرهنُّوالحفنظُّلليهن"ُّ)السنشواتي،ُّنرجعُّانبق،

 convintional  -The post: سنة فما فوق( 18)مرحلة ما بعد العرف والقانو  -8/3
morality : 

ُّالفرديةُّ ُّوالنصلحة ُّالفرد ُّويكو  ُّالنجردة، ُّانأخالقية ُّوالقيم ُّللنبندئ ُّاسنطالقن  ُّالناتوى ُّهذا يعد
ذاُّوجدُّأ ُّالقنسنو ُّيتعنرضُّنعُّنسنطقُّانأحداثُّوالشؤو ُّ العننةُّلألفرادُّاواءُّالنشرولةُّأهمُّن ُّالقنسنو ،ُّوا 

جزئين ُّأوُّكلين ُّفإ ُّالرغبةُّفيُّتعديلهُّأوُّتغييرهُّتبدوُّنانولةُّبشك ُّواضح،ُّفترددُّلبنراتُّفيُّهذاُّالنجن ُّ
نث ُّ)القنسنو ُّليسُّنقدان (ُّ)نندامُّالقنسنو ُّالُّياتجيبُّتنننن ُّللواقعُّيجبُّتغييره(،ُّوتكو ُّالنبندئُّانأخالقيةُّ

ُّنوجهةُّبهذهُُّّالعننةُّهيُّانأانسُّالذيُّيجبُّأ ُّتسنبثقُّنسنه القوالدُّاالجتننلية،ُّفننأحكنمُّانأخالقيةُّهسنن
النبندئُّوهكذاُّتتاعُّالدائرةُّلتشك ُّنفهومُّالعد ُّبصورتهُّالوااعةُّوروحُّالقنسنو ُّالُّسنصهُّوالتبنراتُّالتعنن ُّ

ُّالنبندئُُّّ،ُّ(11ُّ،2002)آدمُّ،ُّاإلسنانسني ُّلتحديد ُّالناتوىُّيبذ ُّجهدا ُّواضحن  ويالحظُّأ ُّالفردُّفيُّهذا
ُّوالقواسني ُّ ُّالتيُّيسنتنيُّإليهن،ُّوالُّيسنظرُّإلىُّالقوالد ُّتؤن ُّبهُّالجننلة والقيمُّانأخالقيةُّبغضُّالسنظرُّلنن

ُّيسنظ ُّكنن ُّوتصرفنته ُّالوكه ُّنعنييرُّتوجه ُّللىُّأسنهن ُّالانئدة ُّاالجتننلية ُّوالسنظم ُّفيُّوالشرائع ُّالفرد ُّإليه ر
ُّ(.6893ُّ،8)درويش،لناتوىُّالانبقا

ُّويتضن ُّهذاُّالناتوىُّنرحلتي :

 Social contract and-أخالقية العقد االجتماعي والحقوق الفرديةُّالمرحلة الخامسة: -8/3/1
Individual Rights Morality :ُّ

ُّوُُّّ ُّاالجتننلي ُّالعقد ُّهذهُُّّنرحلة ُّإلى ُّانأفراد ُّن  ُّقلي  ُّيص  ُّالقنسنو ، ُّلشريعة ُّالسنابية السنظرة
ُّالنجتنعُّ ُّأوانر ُّبأ  ُّإدراكهم ُّن  ُّبوحي ُّالخلقية ُّأحكننهم ُّيصدرو  ُّالنرحلة ُّهذه ُّفي ُّوانأفراد النرحلة،
ُّوهسننُّ ُّالعننة ُّالنبندئُّالخلقية ُّفيُّضوء ُّالخلقية ُّيضعو ُّقراراتهم ُّفإسنهم ُّثم ُّون  ُّبعضُّالشيء ااتبدادية
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ُّصوابُّالفع  ُّالنجتنعُُّّيتحدد ُّبوااطة ُّاالتفنقُّلليهن ُّتم ُّالتي ُّوالنعنيير ُّالعننة ُّحقوقُّانأفراد فيُّضوء
ُّكك .

ويتنيزُّتفكيرُّالفردُّفيُّهذهُّالنرحلةُّبنلوليُّالواضحُّبسنابيةُّالقيمُّواآلراءُّالشخصيةُّوالتأكيدُّللىُّأهنيةُّ
نعُّتجسنبُّالتعديُّالقوالدُّاإلجرائيةُّوالوصو ُّإلىُّاتفنقُّكننُّيتحددُّالواجبُّللىُّأانسُّالتعنقدُّاالجتننليُّ

وترتبطُّأحكنمُّالفردُّانأخالقيةُّفيُّهذهُّالنرحلةُّبإدراكهُُّّ،(63للىُّحقوقُّاآلخري ُّ)لريشيُّ،نرجعُّانبق،
النتطورُّلسنابيةُّالقيمُّاالجتننليةُّوالحنجنتُّالفردية،ُّويرتبطُّبذلكُّإدراكُّالقنسنو ُّكعقدُّاجتننليُّيتضن ُّ

فيُّالحفنظُّللىُّالحقوقُّاالجتننليةُّوالفرديةُّقوالدُّنتفقُّلليهنُّتعتندُّصالحيتهنُّللىُّقدرتهنُّللىُّالسنجنحُّ
ُّ.(2066ُّ،29سنقال ُّل ُّ)ُّغنلب،Kohlberg,1981,50ُُّّ))للىُّحدُّاواء.

 Universal Ethical Principles-المرحلة السادسة:أخالقيات المبادئ العالمية -8/3/2
Morality: 

قلةُّن ُّانأفرادُّينك ُّلهمُّتحقيقُّهذهُّالنرحلةُُّّ،فهيُّنرحلةُّالنبندئُّانأخالقيةُّالعنلنيةُّ)اإلسنانسنية(ُّ
ُّالتيُّيتوص ُّ ُّالنجردة ُّبحابُّالنبندئُّانأخالقية ُّوخطأ  ُّالنرحلةُّصحة  ُّالفع ُّانأخالقيُّفيُّهذه ويتحدد
ُّكرانةُّ ُّواحترام ُّفيُّالحقوقُّاإلسنانسنية ُّوالنانواة ُّالعدالة ُّلتحقيقُّقيم ُّشننلة ُّوهيُّنبندئُّكلية ُّالعق ، إليهن

ُّذا ُّبصفته سنانسنيته ُّوا  ُّنعُّاإلسنان  ُّويتفق ُّوالضنير ُّالعق  ُّخال  ُّن  ُّيعرف ُّالحا  ُّ"فنلشيء ُّناتقلة. تن 
ُّالتحيزُّبي ُّ اختينراتُّالفردُّوالنسنطقُّوالقواسني ُّانأخالقيةُّالشننلةُّوهوُّشيءُّنجردُّوليسُّنندين .ُّويتمُّهسنن
ُّن ُّ ُّفإسنه ُّالنرحلة ُّوفيُّهذه ُّللىُّالنبندئُّانأخالقية، ُّالنحنفظة ُّالسنفسُّن ُّأج  ُّواحترم ُّالنجتنع احترام

ُُّّ(Alic,Derr,2001 , 124)أسنهُّالُّينك ُّإطنلةُّالقنسنو ُّإذاُّننُّتعنرضُّنعُّهذهُّالنبندئُّالنجردةُُّّالنؤكد

وتؤكدُّسنتنئجُّنعظمُّالدراانتُّونسنهنُّدرااةُّكولبرجُّللىُّليسننتُّن ُّثقنفنتُّنختلفةُّلنلنين ُّتتنبعُّنراح ُُُّّّ
ن ُّجنسنبُّآخرُّ،ُُّّالسننوُّانأخالقيُّن ُّجنسنبُّ،ُّوالخصوصيةُّالثقنفيةُّالنؤثرةُّللىُّارلةُّوناتوينتُّالسننو

ذلكُّا ُّالسننوُّانأخالقيُّشأسنهُّشأ ُّأيُّجنسنبُّن ُّجواسنبُّالسننوُّسننتجُّل ُّلوان ُّنتعددةُّتشن ُّالعوان ُّ
الثقنفيةُّوأانليبُّالتربيةُّوالتطبيعُّاالجتننليُّوالعوان ُّالشخصيةُّإضنفةُّإلىُّالنواقفُّالعرضيةُّوننُّتفرضهُّ

(ُّ ُّوقراراته ُّالفرد ُّتؤثرُّفيُّأحكنم ُّقد ُّتحدثُّكولبرجُّل ُُّّ(،moon, 1986, 147ن ُّضغوطُّآسنية ولقد
ُّسنتيجةُّ ُّن ُّالسننس، ُّقلي ُّجدا  ُّلدد ُّينك ُّأ ُّتتحققُّلدىُّ ُّالانبقة ُّن ُّالنرحلة ُّأللىُّدلنن  ُّنرحلة وجود

يُّبوجهُّخنصُّلسنضجهُّوتقدنهُّفيُّالا ُّوتقدمُّهذهُّالنرحلةُّأسنننطن ُّوناتوينتُّجديدةُّللتفكيرُّانأخالقيُّوه
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ُّفوقية ُّفلافية ُُّّ،Riley,1981-45))ناتوينت ُّن  ُّسننوهُّويتضح ُّفي ُّيسنتق  ُّالفرد ُّأ  ُّكولبرج تصسنيف
انأخالقيُّن ُّالتنركزُّحو ُّالذاتُّإلىُّزيندةُّفيُّالنوضولية،ُّون ُّالتفكيرُّفيُّالسنتنئجُّالننديةُّالنلنواةُّ
إلىُّالتفكيرُّفيُّالقيمُّالنجردة،ُّون ُّاالهتننننتُّانأسننسنيةُّالشخصيةُّإلىُّاالهتننمُّبنلناؤولينتُّاالجتننليةُّ

ُّونعني ُّنبندئ ُّللى ُّااللتنند ُّالُّون  ُّكنن ُّذاتية، ُّداخلية ُّونبندئ ُّنعنيير ُّللى ُّااللتنند ُّإلى ُّخنرجية ير
ُّإلىُّ ُّأخالقية ُّن ُّنرحلة ُّالفرد ُّاسنتقن  ُّالتيُّيحدثُّلسندهن ُّانألننرُّالنضبوطة يعطيُّكولبرجُّفيُّسنظريته
ُّقب ُّ ُّالتفكير ُّناتوى ُّن  ُّاالسنتقن  ُّ"إ  ُّالقو  ُّوينك  ُّتقريبية، ُّألننر ُّإلى ُّتشير ُّسنظريته ُّأ  ُّإال أخرىُّ،

ُّبي ُّا ُّ)التقليديُّإلىُّن ُّجنءُّفيُّأبحنثُّكولبرج62ُّو)ُّ(66اتوىُّالتفكيرُّالتقليديُّيحدثُّتقريبن  (ُّكنن
ُّوهيُّالا ُّالتيُّيبدأُّلسندهنُّالطف ُّبنلتفكيرُّتفكيرا ُّنجردا .

وُُّّ،ننُّبعدُّالتقليديُّفهيُّأق ُّتحديدا ُّأننُّالا ُّالتيُّيحدثُّلسندهنُّاسنتقن ُّالفردُّن ُّالناتوىُّالتقليديُّإلىُّ
ُّكولبرج ُّالتقليديُّالُّيحدثُّلسندُّجنيعُّانأفراد،ُُّّيعتقد ُّبعد ُّاالسنتقن ُّن ُّالناتوىُّالتقليديُّإلىُّنن أ ُّهذا

ُّالناتوىُّ ُّفي ُّيظلو  ُّالثقنفنت ُّن  ُّغيرهن ُّوفي ُّأنريكن ُّفي ُّوالراشدي  ُّالنراهقي  ُّغنلبة ُّأ  ُّكولبرج ويرى
ون ُّخال ُّجهدُّكولبرجُّوُّ،ُّالتقليديُّأيُّالنرحلةُّالرابعةُّالتيُّتانىُّبنرحلةُّالتوجهُّسنحوُّالقنسنو ُّوالسنظنم

ُّ)الت ُّ ُّالانداة ُّالنرحلة ُّإلى ُّيصلو  ُّقالئ  ُّافرادا  ُّأ  ُّتبي  ُّدراانت ُّن  ُّبه ُّقننوا ُّونن ُّآخري  بنحثي 
ُّ(.2001ُّ،133وآخرو ،

ونسنهنُُّّدرااةُّكولبرجُّالتيُّأجراهنُّللىُّليسنةُّن ُّانأنيركي ُُّّوقوعُّالنراهقي ُّالدراانتُّفقدُّأكدتُّغنلبيةُّ
ثنسنيةُّوالنرحلةُّالرابعة،ُّنعُّني ُّالنراهقي ُّللوقوعُّفيُّالنرحلةُّالثنلثةُّووقوعُّوالشبنبُّإجننال ُّبي ُّالنرحلةُّال

،ُّفيُّحي ُّأنك ُّلقلةُّنسنهمُّأ ُّتحققُّالنرحلةُّالخنناةُّ،ُّوسندرةُّفقطُّنبُّفيُّالنرحلةُّالرابعةُّبشك ُّأكبرالشب
 ,Kohlberg 430ُّ ,1969,)ُّ%(60-1سنابةُّقليلةُّن ُّالكبنرُّالُّتزيدُّل ُّ)بُّأ ُّتبلغُّالنرحلةُّالانداة

Kramerُُّّ ُّوجدُّكولبرجُّفيُّدرااتهُّللىُّليسننتُّن ُّثقنفنتُّنختلفةُّبي ُّا ُّكنن اسنةُّن 60-61ُُّّ(،
الطبقنتُّالنتواطةُّن ُّاكن ُّالنسننطقُّالحضريةُّصدقُّتتنبعُّنراح ُّسننوُّالتفكيرُّانأخالقيُّوتشنبهُّالنانرُّ

وتنيوا ُّإلىُّأسنهُّرغمُّالفروقُّالثقنفيةُّ،ُّحيثُّتشيرُّالسنتنئجُّالخنصةُّبعيسننتُّن ُّالوالينتُّالنتحدةُّوالنكايكُّ
بنلرغمُّن ُّوقوعُّلددُّكبيرُّن ُّانأطفن ُّفيُّا ُّالعنشرةُّفيُّالنرحلةُّانأولى،ُّفإ ُّسنابةُّقليلةُّالُّتتعدىُّ

ُّا 60ُّ ُّلسند ُّالنرحلة ُّا 61ُّ%تبقىُّفيُّهذه ُّلسند ُّنسنوالية ُّنرحلة ُّالثنلثة ُّالنرحلة ُّتنث  ُّكنن في61ُُّّ،
،ُّإالُّأ 61ُُّّلفُّالثقنفنتُّلسندُّا ُّنختلفُّالثقنفنتُّ،ُّكننُّتزدادُّسنابةُّن ُّيحققُّالنرحلةُّالرابعةُّفيُّنخت

ُُّّ (.Kohlberg ,1984, 79تحقيقهنُّيختلفُّن ُّثقنفةُّإلىُّأخرى)
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 - factors influencing growth in the moralالعوامل المؤثرة في النمو األخالق-اا تاسع
development: 

النختلفةُّللىُّليسننتُّن ُّثقنفنتُّنختلفةُّلنلنيةُُّّتؤكدُّسنتنئجُّنعظمُّالدراانتُّونسنهنُّدراانتُّكولبرج
ارلةُّوناتوينتُّالسننوُّ،ُّوالخصوصيةُّالثقنفيةُّالنؤثرةُّللىُّح ُّسننوُّالتفكيرُّانأخالقيُّن ُّجنسنبتتنبعُّنرا

ُّجنسنبُّآخر ُّذلكُّن  ُّفيُّشخصيةُّأ، ُّأيُّجنسنبُّن ُّجواسنبُّالسننو ُّشأ  ُّانأخالقيُّشأسنه ُّالتفكير ُّسننو  
ُّالتيُّتؤثرُّفيهُّالبين ُّأوُّإيجنبين ُّ،ُّون ُّهذهُّالعوان :اإلسنان ُّفهوُّيتأثرُّبنجنولةُّن ُّالعوان ُّ

 psychological factorsالعوامل النفسية :9/1

،ُّثمُّيشتدُّفيصيرُّرغبةُّ،ُّأوُّسنيةُّثمُّبأ ُّيبدأُّنيال ُّضعيفن ُّفيُّالسنفسُّيتكو ُّالخلقُّن ُّالسننحيةُّالسنفاية
غيرُّحنجةُّإلىُّألنن ُّةُّن ُّالسنفس،ُّفنلخلقُّتصدرُّلسنهُّألننلهُّفيُّيارُّواهول في يصيرُّإرادةُّرااخةُّ

وقدُّتحدثُّاإلننمُّالشيرازيُّل ُّالفطرةُّوالعوان ُّالجاديةُُّّوالسنفايةُّوندىُُّّ،(6882ُُّّ،72زقزوقُّ،)الفكرُّ
لالقتهنُّبنلسننوُّانأخالقيُّوقن ُّإ ُّالعوان ُّالسنفايةُّالُّتوجبُّأخالقن ُّنحددةُّقطعن ُّدو ُّغيرهنُّولكسنهنُّتؤثرُّ

ُّيُّوهنن:تأثيرا ُّنحددا ُّفيُّأوضنعُّنحددة،ُّوهسننكُّلننال ُّن ُّالعوان ُّالسنفايةُّلهننُّأهنيةُّفيُّالسننوُّانأخالق

The subject of internal and external controlُّ نوضعُّالضبطُّالداخليُّوالخنرجيُّ-8/6/6

حيثُّيرتبطُّارتبنطن ُّداال ُّبنلسننوُّانأخالقيُّ،ُّفننأفرادُّالذي ُّيتانو ُّبنلضبطُّالداخليُّيرتفعُّلديهمُّناتوىُّ
ُّوُّ ُّذووُّالضبطُّالخنرجيُّللدرجنتُّالعلين ُّانأفراد ُّيفتقد ُّفينن ُّفيُّالسننوُّانأخالقيُّ، ُّنتدسنية تكو ُّناتوينتهم

ُّالنقنييسُّالتيُّتقيسُّالسننوُّانأخالقي.

Self-esteemُّ تقديرُّالذات:ُّ-8/6/2

ُّ ُّوناتوى ُّالذات ُّنفهوم ُّبي  ُّإيجنبية ُّلالقة ُّوجود ُّإلى ُّالدراانت ُّن  ُّالعديد ُّأشنرت ُّحيث الحكمُّسننو
الحكمُّانأخالقيُّفتقديرُّالذاتُّوناتوىُُّّ(6890انأخالقيُّلدىُّأفرادُّالعيسنةُّولع ُّن ُّأهنهنُّدرااةُّبيسنيجن)

ُّ(.2009ُُّّ،92أبوُّقنلود،سنقال ُّل ُّ)ُّيؤثرُّكألُّنسنهننُّللىُّاآلخر

 :environmental factorsالعوامل البيئية :9/2

ُّيحيطُّبن ُّأوُّكثيرا ُّوهيُّك ُّنن ُّأكن ُّقليال ، ُّويؤثرُّفيهُّاواء ُّلفرد أوُّبطريقُّنبنشرُّأوُّغيرُّنبنشرُّ،
ُّ(.6882ُُّّ،72تكوي ُّأخالقُّاإلسنان )زقزوق،والتقنليدُّكلهنُّلهنُّأثرُّفيُُّّ،وانأصدقنء،فنلندراة،ُّ
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والتقب ُّوتبند ُّانأفكنرُّتانهمُّفيُّالسنضجُّالخلقيُُّّ،والدفءُّ،التسنشئةُّالوالديةُّالنفعنةُّبنلحبُّوا  ُّأانليب
لدىُّانأطفن ُّإذُّأ ُّاآلبنءُّالذي ُّيتانو ُّبنلحبُّوالتعزيزُّوالتفايرُّنأبسننئهمُّيكو ُّأبسننئهمُّأكثرُّتطورا ُّفيُّ

الاسنواتُّالالحقةُّن ُّأطفن ُّاآلبنءُّالذي ُّيتانو ُّبنلتهديدُّوالوليدُّوالتعليقنتُّالاخيفةُّالفهمُّانأخالقيُّفيُّ
ُّ(.2001ُّ،19،وآخرو ُُّّوقدُّأكدتُّانأبحنثُّللىُّذلكُّكثيرا )الت 

  Age and experienceالعمر والخبرة::9/3

ُّيدرك ُّبنآلخري  ُّاحتكنكه ُّوسنتيجة ُّالخلقي ُّالفرد ُّسننو ُّللى ُّانأخالقيةُُّّالقوالدُّيؤثرا  الالوكية
راتُّالتيُّتؤثرُّفيُّسننوهُّ،ُّفنلطف ُّيولدُّلهُّضنيرُّونعُّسننوهُّوتقدنهُّبنلعنرُّينرُّبنلعديدُّن ُّالخبلنجتنعه
ُّ.انأخالقي

ُّإلىوُّ ُُّّبنإلضنفة ُّالانبقة ُّالعوان  ُُّّهسننك ُّالعوان  ُّن  ُّنجنولة ُّالذهسنيةُّو ُّكنلنروسنة ُّانأخرى النؤثرات
ُّأكثرُُّّ،للفردُّالسننوُّانأخالقيواالسنفتنحُّللىُّالخبراتُّالجديدةُّالتيُُّّتزيدُّن ُّ فنلنراهقُّنثال ُّالنسنفتحُّذهسنيُن

ُّالح ُّفي ُّاآلراءنشنركة ُّيتوخى ُّفهو ُّاالجتننلية ُّقدُّ،ينة ُّن  ُّيزيد ُّننن ُّالنختلفة ُّالسنظر ُّللىُّووجهنت رته
فقدُّلوحظُّأ ُُّّ،نهنن ُّفيُّالسننوُّالخلقيبنإلضنفةُّإلىُّالذكنءُّالذيُّيؤديُّدورا ُُُّّّ،إصدارُّانأحكنمُّانأخالقية

ولليسننُّأ ُّسنضعُُّّ،(hoang,2007,21ُّ)ُّنرتفعيُّالذكنءُّحققواُّناتوينتُّنرتفعةُّفيُّالسننوُّالخلقيانأطفن ُّ
ُّفيُّااللتبنرُّأ ُّالذكنءُّيؤثرُّفيُّالسننوُّالخلقيُّولكسنهُّليسُّشرطن ُّكنفين .

ُّا ُّللى ُّواضح ُّتأثير ُّله ُّلألارة ُّواالجتننلي ُّاالقتصندي ُّفنلناتوى ُّلألطفن وكذلك ُّانأخالقي ُّفقدُّلسننو ،
أبسننءُّالطبقةُّالنتواطةُّيقدنو ُّالنانلدةُّبشك ُّأارعُّويصلو ُّإلىُّناتوينتُّأللىُُّّأظهرتُّالدراانتُّأ 

ُّ(.2060ُّ،31)العبيدي،ُّانأسنصنري،فيُّالسننوُّانأخالقيُّن ُّأبسننءُّالطبقةُّالدسنينُّ

ُّفي ُّكنن ُّالخلقي ُّالسنضج ُّفيُّناتوى ُّالجسناي  ُّبي  ُّفروق ُّأظهرتُّبعضُّالدراانتُّوجود ُّدرااةُّوكذلك
ُّالخليفي)(التيُّبيسنتُّأ ُّاإلسنن6881دويدار) ُّالخلقيُّدرااة ُّن ُّالذكورُّفيُّالسننو ُّ(6893ثُّأكثرُّتطورا 

ُّبنكي ) ُّ،(6880ودرااة ُّفيُُّّ ُّانأكثرُّتطورا  ُّآخرُّن ُّالدراانتُّوجدتُّأ ُّالذكورُّهم فيُّحي ُّأ ُّلدد
ُّونوكن ) ُّبواي ُّدرااة ُّفي ُّكنن ُّالخلقي ُّودرااةBussy1982&Maughanُّالسننو )

وهسننكُّن ُّالدراانتُّننُّلمُّتجدُّفروقن ُّبي ُّالجسناي ُّفيُّ(ُّ،2006ُّ،91ُّ()القزاز،ُّالبرقدار،6881العبيدي)
ُّ،2066(ُّ)أبوُّلنرة،6892ناتوىُّالسنضجُّالخلقي،ُّأوُّاختلفتُّحو ُّهذهُّالسنتيجةُّكننُّفيُّدرااةُّالعدوي)

ُّ.وقدُّدفعُّذلكُّالبنحثةُّإلىُّاختينرُّليسنةُّن ُّالجسناي ُّفيُّاختبنرُّصحةُّالفروضُّفيُّهذهُّالدرااةُّ(،13
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 :Moral judgmentsاألحكام األخالقية  -اا عاشر 

إ ُّالحكمُّاالخالقيُّهو:ُّحكمُّللىُّصوابُّالعن ُّواالنةُّالفع ُّويظهرُّن ُّخال ُّإجنبنتُّانأفرادُّ
،ُّوننُّيعدُّانرا ُّنهنن ُّهسننُّهيُّالنبرراتُّالتيُّو ُّقصصُّافتراضيةُّذاتُّطنبعُّأخالقيل ُّأائلةُّتدورُّح

(ُّ ُّنن ُّحكنن  ُّإصداره ُّلسند ُّالفرد ُُّّ(Kohlberg,1986, 490يقدنهن ُّيوضح ُّهذا ُّوفي ُّالحكمُّأكولبرج  
ُّأ ُّيكو ُّالحكمُّ ُّوالبد ُّأقواله ُّو ُّالفرد ُّفيُّأفعن  ُّالذيُّيتعلقُّبنلصوابُّوالخطأ ُّذلكُّالحكم االخالقيُّهو

ُّدافع ُّل  ُّوُّتفكيرُّاخالقيُّأوُّصندرا  ُّهوُّصوابُّ، ُّبنن حانسُّالفرد ُّخطأأا  ُّبحيثُّو ُّالتعبيرُّلسنه ُّويتم ،
(.ولك ُّفيُّضوءWilliamُّ ,209ُّ, 1980,يتضن ُّهذاُّالقرارُّالناوغنتُّالتيُّتبررُّإصدارُّهذاُّالحكم)ُّ

ُّالالوكُّ ُّويكو  ُّداخلية، ُّنبندئ ُّللى ُّالنبسنية ُّاالخالقية ُّانأحكنم ُّإصدار ُّللى ُّبنلقدرة ُّنرتبطن  ُّيبدو ذلك
ُّنتوافقن ُّنعُّهذهُّالقراراتُّواالحكنمُّ.ُّ

حدُّأ ُّالحكمُّاالخالقيُّنصطلحُّافتراضيُّيجبُّفصلهُّل ُّالسننوُّانأخالقيُّ،ُّنأسنهُّينث ُّأوهسننكُّن ُّيرىُّ
ُّيعبرُّل ُّالسننوُّالكنن ُّللفردُّ.نكوسننتهُّوالُّ

فُّالحكمُّانأخالقيُّبأسنهُّ:"قدرةُّالفردُّللىُّإصدارُّالقراراتُّوانأحكنمُّبصورةُّأخالقيةُّتاتسندُّإلىُّعر ُّحيثُّيُُّ
ُّ(Lind, 2006, 580نبندئُّداخليةُّلدىُّالفردُّوالتصرفُّوفقن ُّلهذهُّانأحكنم)

ُّويقامُّكولبرجُّالحكمُّاالخالقيُّإلىُّثالثُّفئنتُّهي:

ُّمُّاالخالقيُّ:ُّوتشن ُّالنحنكننتُّالتيُّيصدرُّفيُّضوئهنُّالحكمُّانأخالقي.طريقةُّالحكُّ-60/6ُّ

نبندئُّالحكمُّاالخالقيُّ:وتشن ُّلسننصرُّااللتزامُّالتيُّتتضن ُّالحكمُّانأخالقيُّ،ُّوهيُّالسنظرُّفيُّ-60/2
العواقب)ُّسنواتجُّنرغوبةُّأوُّغيرُّنرغوبةُّن ُّوجهةُّسنظرُّللذات(ُّوالرقنبةُّاالجتننليةُّ)ُّسنواتجُّنرغوبةُّأوُّ

ُّلآلخري (،.ُّغيرُّنرغوبة

ُّانأخالقي-60/7 ُّالحكم ُّتكو ُّنحتوى ُّوقد ُّانأخالقي، ُّالحكم ُّنضنو  ُّتؤلف ُّنوضولنت ُّويشن  :
نوضولنتُّأوُّقضنينُّاجتننليةُّتشن ُّللىُّابي ُّالنثن ُّالنعنييرُّاالجتننلية)القواسني ُّوالقوالد(ُّوالحرينتُّ

ُّفيُّجننل ُّأوُّنواطسني ُّأوُّألضنء  ُّحقوقُّالعيشُّفيُّحريةُّونانواتُّكأفراد (ُّ نت()أبوُّحطبُّ،ُّالندسنية
ُّ(6880ُّ،697صندق،
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ونسنهُّفإ ُّالحكمُّاالخالقيُّينث ُّأحدُّالنكوسننتُّالنهنةُّفيُّالسننوُّانأخالقيُّوأسنهُّننُّيعتقدُّالفردُّصحتهُّطبقن ُّ
للنعنييرُّاالجتننليةُّالانئدةُّفيُّنجتنعه،ُّ"نأ ُّك ُّشخصُّيني ُّبنلضرورةُّوفقُّقواسني ُّالطبيعةُّإلىُّننُّ

،ُّلذلكُّفإسنهُّيسنفرُّنسنهُّوياعىُّإلىُّإقصنئهُّننُّيقودهُّإلىُّالحز يقودهُّللفرحُّويجّدُّفيُّالحصو ُّلليهُّوك ُّ
ُّ("ُّ ُّيسنفرهم ُّأسنه ُّيتخي  ُّبنن ُّالقينم ُّن  ُّويسنفر ُّبه ُّيارو  ُّالسننس ُّأ  ُّيتخي  ُّنن ُّبك  ُّالقينم ُّفي ُّيجّد فإسنه

 ُّاإلسنان ُّكنئ ُّاجتننليُّبطبعهُّالُّياتطيعُّأ(ُّوك ُّهذاُّلنئدُّبطبيعةُّالحن ُّإلى2008ُُّّ،631ُّابيسنوزا،
ُّإلىُّالتوافقُّنعُّالنجتنعُّالذيُّيسنتنيُّإليهُّويعيشُّحنلةُّن ُّالاعيُّدائمُّالعيشُّنسنعزال ُّوهوُّي اعىُّدائنن 

ُّإليجندُّالوانئ ُّوالطرقُّوالتحليُّبنلصفنتُّالتيُّتجعلهُّنرغوبن ُّونقبوال ُّنن ُّحوله.

ُّانأخالقيُّ ُّكنلسنضج ُّانأولىُّنتطنبقة ُّللوهلة ُّتبدو ُّالنصطلحنتُّالتي ُّن  ُّبي ُّنجنولة ُّالتفريق ُّن  والبد
ُّتعرفهُّنيشي ُّبوربنُّ،ُّانأخالقيُّوسننوُّالتفكيرُّانأخالقيُّيةُّوالذكنءوانأحكنمُّانأخالق فنلذكنءُّانأخالقيُّكنن

،ُّوأ ُّتكو ُّلدىُّالفردُّقسننلنتُّأخالقيةُّتنكسنهُّن ُّالتصرفُّةُّالفردُّللىُّفهمُّالصوابُّن ُّالخطأ:"هوُّقدرُّ
ُّ ُّالفضنئ  ُّوهذه ُّذاتين  ُّالوكه ُّتوجه ُّأخالقية ُّفضنئ  ُّابعة ُّانتالك ُّأانس ُّللى ُّالصحيحة هيُّبنلطريقة

ُّ(. borba,2001,45التعنطف،ُّالضنيرُّضبطُّالسنفس،ُّاالحترامُّ،العدالةُّ")

ُّ ُّإلىُّالتغيرُّفيُّلنلينتُُّّياتخدمُّسننوُّالتفكيرُّانأخالقيُّوالنرادفُّلنصطلحُّالحكمُّانأخالقيأنن لإلشنرة
ُّانأخ ُّنقبو ُّأوُّغيرُّنقبو ُّن ُّالسننحية ُّهو ُّالعقليُّللىُّنن ُّالحكم ُّالسننوُّالتفكيرُّأو القيةُّخال ُّنراح 

،ُّحيثُّيتمُّاالسنتقن ُّن ُّانأخالقيةُّغيرُّالسننضجةُّالنرتبطةُّبنلسنتنئجُّالننديةُّللفع ُّكسنتيجةُّلتنركزُّفةالنختل
،ُّوهذاُّالنعنييرُّاالجتننليةُّكأانسُّللعد الفردُّحو ُّذاتهُّإلىُّانأخالقيةُّالسننضجةُّالنرتبطةُّبتفهمُّوتقديرُّ

ُّللسنضجُّالعقليُّالنبنشرُّللنعنييرُّاالجتننليةُّفقطالُّيحدثُّكسنتيجةُّلالاتدخن ُّأوُّالتنثي ُّ ُّب ُّوكسنتيجة ،
،ُّوللىُّهذاُّبسنيتُّنختلفُّالنقنييسُّالتيُّن ُّتوظيفُّهذهُّالندخالتالنعرفيُّالطبيعيُّالذيُّينك ُّالفردُّ

ُّ(.Gibs,1992 , 57وضعتُّلقينسُّهذاُّالسننوُّ)

يتطلبُّن ُّالفردُّالوكن ُّأخالقين ُّفيُّاينقُّاجتننليُّنعي ُّيجبُّأ ُّلذيُّإ ُّالنوقفُّانأخالقيُّا:ُّوالخالصة
،ُّفلكيُّيكو ُّهذاُّك ُّأ ُّسنطلقُّلليهُّالصفةُّانأخالقيةنتالزنن ُّنعُّالحريةُّحتىُّيؤديُّإلىُّفع ُّينيكو ُّ

ُّالوليُّوحريةُّاالختينر،ُّوُّلهذاُّ ُّأ ُّيتوفرُّفيهُّشرطن ُّأاناين ُّهنن ُّبنلنعسنىُّالكنن ُّالبد الفع ُّأخالقين 
ُّلدى ُّاإلرادة ُّلتسننيةُّحسُّالناؤوليةُّوحرية ُّأ ُّتاعىُّجنهدة  ُّللىُّالتربية ُّاسنواتُُّّيكو ُّلزانن  ُّنسنذ انأفراد

،ُّوا  ُّانأخالقُّسُّبشكٍ ُّأوُّبآخرُّللىُّالنجتنعُّكك الحينةُّانأولىُّ،ُّنأ ُّالوكُّالفردُّانأخالقيُّإسنننُّايسنعك
السننوُّانأخالقيُّهوُّذلكُّوُّهيُّقب ُّك ُّشيءُّناألةُّاجتننليةُّتتبلورُّوتظهرُّسنتنئجهنُّفيُّإطنرُّالنجتنعُّ،ُّ
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فُّوالعنداتُّوالتقنليدُّوالنعنييرُّوكذلكُّالقدرةُّللىُّالجنسنبُّالذيُّيعكسُّقدرةُّالفردُّللىُّتنث ُّالقيمُّوانألرا
الحكمُّللىُّالظواهرُّوالنشكالتُّفيُّإطنرُّاجتننليُّنقبو ُّالُّيتعنرضُّنعُّالقيمُُّّوالنعنييرُّاالجتننليةُّ

وا  ُّهذاُّالجنسنبُّن ُّجواسنبُّالسننوُّفيُّشخصيةُّالفردُّيتأثرُّبنجنولةُُّّ،التيُّتشك ُّاإلطنرُّالنرجعيُّللفرد
ُّالسنفايُّولوان ُّأخرىُّخنرجيةُّتتعلقُّبنلبيئةُّالنحيطةن ُّالعوان ُّالداخليةُّالنتعل ُّقةُّبذاتهُّوسننوه ترىُُّّوـ

،ُّوذلكُّل ُّطريقُّناكُّلليسننُّأوال ُّالسنهوضُّبننأخالقالبنحثةُّأسنسننُّإذاُّأردسننُّالوصو ُّإلىُّنجتنٍعُّاويُّنتن
ُّ ُّالذاتية ُّوالرغبة ُّاالقتسننع ُّللى ُّالقنئنة ُّالنواقفُّاالجتننليةغرسُّانأخالق ُّفي ُّانأخالقبنننراتهن ُّال ،ُّ

ُّجعلتُّاإلسنان ُّ ُّانأخالقينتُّإسننن ُّهذه ُّنأ  ،ُّ ُّلقنبُّاآلخرة ُّالتخويفُّن ُّلقنبُّدسنيويُّأو ُّللى القنئنة
بُّنعُّجنهال ُّبذاتهُّوبقدراتهُّ،ُّوحولتهُّإلىُّكنئ ُّخنضٍعُّيفع ُّهذاُّلكابُّالثوابُّويتجسنبُّذاكُّخوفن ُّن ُّلقن

ُّتوفرهُّن ُّبيئةُّجيدةُّونواقفُّاسنفعنليةُّتانلدُّالطف ُّللىُُُّّّفنالارةتغييبُّلقسننلتهُّورأيهُّالشخصيُّ،ُّ بنن
ُّالضنيرُّ ُّتكوي  ُّفي ُّياهم ُّننن ُّللفرد ُّالنرجعي ُّاإلطنر ُّتشك  ُّالتي ُّالصنئبة ُّوالقيم ُّالنعنيير اكتانب
ُّالجننلنتُّانأخرىُّفيُّ ُّنع ُّتفنلله ُّوكذلك ُّوالنواقفُّ، ُّللىُّانأنور ُّالحكم ُّفي ُّويانلده ُّلديه انأخالقي

ُّزنالءُّالندراةُّ،ُّأوُّحتىُّتعرضهُّالناتنرُّلوانئ ُّاإللالمُّ.النجتنعُّكجننلةُّانأقرا ُّوُّ

ُّهذهُّ ُّإحدى ُّتشك  ُّوه  ُّ؟ ُّالفرد ُّلدى ُّالخلقي ُّالولي ُّتسننية ُّفي ُّالنؤاانت ُّهذه ُّتؤديه ُّالذي ُّالدور فنن
ُّالنؤاانتُّنرجعية ُّأخالقيةُّيعودُّإليهنُّالفردُّفيُّخينراتهُّانأخالقية؟ُّهذاُّننُّايتسننولهُّالفص ُّالتنلي.

 

ُّ
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 The concept of moral األخالقية التربية مفهوم -أولا 
education 

 The objectives of moral األخالقية التربية أهداف-ثانياا 
education 

 The foundations of moral األخالقية التربية أسس-اا ثالث
education 

 األخالقية التربية اتجاهات-اا رابع

 .education types التربية أنواع -اا خامس

 في تنمية األخالقالالنظامية  التربية مؤسسات دور-سادساا 
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جسدًا وروحًا  -العملية التربوية في أساسها عملية أخالقية ألنها تتعامل مع اإلنسان ككل  تعد
مكاناته إلى الحد الذي يشعره هو والمحيطين به  -ونفسًا  بحيث تضمن له أفضل استثمار لقدراته وا 

واألخالق لذا ليس من المستغرب أن أطلق )جون ديوي( مقولته: )إن عملية التربية  ،بالرضى والسعادة
شيء واحد، ما دامت الثانية ال تخرج عن كونها انتقال الخبرة باستمرار من أمر سيء إلى آخر أحسن 

فالتربية  ،(206، 2002منه(، وهو ما يجعل النمو األخالقي الهدف األسمى للعملية التربوية كلها )عز،
تكوين وعي خلقي يوجه الفرد في في إطار سعيها الدائم لصقل شخصية الفرد وتنميتها تعمل جاهدة على 

 ومسؤوليته . ،وحريته خياراته ،

وهنا كان البد لنا من االهتمام ببحث الدور الذي تؤديه هذه الوسائل التربوية الحديثة والتي تدخل في 
، وذلك لتكون مرجعيات أخالقية خالقية وتعزيزها في المجتمعإطار التربية الالنظامية في إرساء القيم األ

، تناول هذا الفصل الحديث عن ه و يبني عليها مواقفه األخالقيةيستقي منها الفرد قيمه وأخالق  سليمة
والتي تشمل في هذا   مؤسسات التربية الالنظاميةالدور الذي تؤديه ثم تطرق للحديث  ، األخالقيةالتربية 

بشيٍء من في تنمية أخالق الفرد جماعة األقران ووسائل اإلعالم والمنظمات الشبابية  البحث األسرة،
 التفصيل.

 :moral education The concept ofمفهوم التربية األخالقية  -أولا 

، ولضمان هذا السلوك كان البد من توجيه سلوك األخالقي مجموعة من العناصراليتضمن 
من  فرادتمكين األن هدف التربية االخالقية في نهاية المطاف أهتمام إلى كل هذه العناصر وبما اال

 ممارسة السلوك األخالقي فالبد لهذه التربية أن تبنى على هذه العناصر مجتمعة.

، فمنذ بداية النهضة األصول الثقافية للتربية الحديثةإن االختالف حول مفهوم التربية األخالقية بدأ من 
ل طلحات حول السلوك المقبو القضايا والمص يدور بين الفالسفة األخالقيين علىاألوروبية كان الخالف 

، وما الذي يعنيه الصالح ؟ والسلوك غير المقبول والذي ال يعتبر أخالقيًا والذي يكون أخالقيًا أو صالحاً 
وال صالحًا؟. فالمشكلة عند البشر عامًة وفي هذا المجال السلوكي األخالقي بصفة خاصة هي االختالف 

في مكان ما في الدنيا، في  صالحةً  والمصطلحات التي قد تعتبر أخالقيةً   بين البشر في موضوع المفاهيم
، ولكن يمكننا الجزم ير أخالقي وغير صالح في مكان آخرن نفس المصطلح أو المفهوم يكون غأحين 

 بأن هناك عالقة وثيقة بين علم التربية وعلم األخالق وقد يستعمل أحدهما بمعنى اآلخر. 
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ريق التعليم، والتدريب، عن ط ،المختلفة لشخصية اإلنسانحًا: أنها تنمية الجوانب فتعريف التربية اصطال
)الحميضي ض إعداد اإلنسان الصالح القادر على تنمية مجتمعه والممارسة لغر  ،والتهذيب ،والتثقيف

،2002 ،030.) 

يتربى عليها الطفل ، والفضائل السلوكية والوجدانية التي يجب أن خالق: هي مجموعة المبادئ الخلقيةواأل
 :عرف األخالق في االصطالح التربوي، كذلك  تا منذ تمييزه إلى أن يصبح مكلفاً ويكتسبها ويعتاد عليه

، وينبغي أن يحتذيها اإلنسان فكرًا لتي تحدد السلوك اإلنساني وتنظمهبأنها مجموعة القواعد السلوكية ا
الخلقي في  والتي تمكنه من االختيار ،مختلفةماعية ومواجهة المشكالت الوسلوكًا في عالقاته االجت

، 0263بما يتفق وطبيعة اآلداب والقيم االجتماعية السائدة في مجتمعه)مكروم ، ،المواقف األخالقية
57.) 

، والتي وعليه فإن التربية األخالقية : هي تنشئة األفراد على العادات الخلقية التي تفي بحاجات الجماعة 
كسابه القيم واألخالقيات التي تجعله قادرًا على االختيار السليم ، اعية في مجموعها الحياة االجتمتتكون  وا 

التربية األخالقية على الحرية والمسؤولية ألنها ، والبد أن تقوم  في المواقف األخالقية التي يتعرض لها 
ترتبط بواقعيات الوجود اإلنساني وتعتمد على حقائق تنبع من الروابط الفعالة لألفراد وتفاعلهم الحر 

، تلك المثل النابعة من تفاعل  والمثل هي من بين الحقائق التي تعتمد عليه األخالق، بعضهم بعضًا 
ئته . فحقائق العالقات اإلنسانية المختلفة موجودة وتقوم بنشاطها ، ولكن يمكن اإلنسان مع غيره أو مع بي

تنظيمها واستعمالها بطريقة منظمة في سبيل القيم وخير المجموع ، وهذا ال يمكن أن يحصل بشكل سليم 
 عالتومضمون النتائج إال إذا كانت الحرية في التربية األخالقية هي األساس الذي تبنى عليه هذه التفا

 (.062، 2006 )الشيخ،

 بحيث تكون سجيةً  على الخصال الحميدة  اإلنسان تنشئة تربية األخالقية: بأنها ويعرف الحميضي ال
فيعرفها على أنها: الجعفري ، أما ( 032، 2002الحميضي ، )ه وسلوكًا دائمًا في جميع أحوالهل مالزمةً 
يمكنه بها التمييز بين سلوكي  بصيرة أخالقية عند الفرد، و هي تكوين لمبادئ األخالقية وممارستهاتعليم ا

هناك مجموعة من العوامل واألسباب التي أدت إلى ( ، و في الواقع 0227،22الخير والشر .)الجعفري ،
 منها:ات إلى موضوع التربية األخالقية زيادة االلتف
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، فلقد صاحب ظهور هذا النوع من المجتمعات مشكالت لمجتمع المتنوع األجناس واألعرافظهور ا -
نفسية كاالغتراب واإلحساس بفقدان الهوية والعجز ومشكالت اجتماعية كالمخدرات والعنف وجنوح 

 األحداث وانهيار سلطة المؤسسة التربوية 

وسع في ، وفقدان الدفء والحرارة في هذه العالقات نتيجة التوع اآللية في العالقات اإلنسانيةشي -
 استعمال وسائل التقنية الحديثة كالكمبيوتر واالنترنت وغيرها.

 ، و األمميسان على المستوى الفردي و ثورة الحريات في العالم ضد المظالم التي أوقعها اإلنسان باإلن -

بية في شخصية اإلنسان الحاجة إلى معالجة الجوانب السلبية في المجتمع وتنمية الجوانب اإليجا
 ته وسلوكيا

وعدم الرضا بالتربية المعاصرة التي ، ككلنضج شخصية اإلنسان بضرورة االهتمام بزيادة الوعي  -
عداد األفراد تقتصر على التدريب العملي والمهني ، فهي تربية جافة تكتفي بتنمية الم علومات والمهارات وا 

 (.226،  2002للعمل فقط)ناصر،

ان على ، وانفتاح اإلنسئل االتصال والتكنولوجيا الحديثةلوساهذه األسباب وغيرها من االنتشار الواسع 
، و العمل على صياغة ورة االهتمام بالتربية األخالقية، أدت إلى ضر مختلف الثقافات في العالم

، و تعمل على توحيد جهود مختلف وع من التربية إلى مختلف األفرادتضمن وصول هذا الناستراتيجيات 
َصُلحت أخالق الفرد  صلح المجتمع وكان ، فإذا لتنمية أخالق الفردتمع مؤسسات التربية في المج

 أخالقيا.

 moral education The objectives ofأهداف التربية األخالقية -نياا ثا

ذلك بتعويدهم على االستقامة منذ لتغيير في سلوك األفراد و تهدف التربية األخالقية إلى إحداث ا
ويكون ذلك  ،ادة، ألن من شب على شيء شاب عليهسلوكياتهم منضبطة بحكم العالصغر إلى أن تصبح 

واسطتها أن ، ليصل المرء إلى الدرجة التي يستطيع ببصيرة األخالقية بالعلم والتفكيرعن طريق تكوين ال
وتكون ، تكوين شخصية إنسانية خيرة، بعيدة عن الشر فغاية التربية األخالقية هي ،يميز بين الخير والشر
ويرى الجعفري بأن هدف  ، (22 ،0222، )الشيخلير التزامها بأخالق المجتمعالشخصية خيرة بمقدا

وكذلك العمل على ، واألخالق الصحيحة والسلوك السوي التربية األخالقية هو تنمية المسؤولية األخالقية
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، وتقدير ما يجب على األفعالسلوب األخالقي للحكم تهذيب إدراك وفهم الفرد لوجهة النظر األخالقية واأل
)الجعفري ،مرجع األخالقية السائدة في  المجتمع  له وتنمية االعتقاد في المعايير والفضائلأن يفع عليه

  (.05سابق ،

والذي لألفراد التوجيه الخلقي  المؤسسات المعنية بها على فالتربية األخالقية تعمل وعبر كل مؤسسة من 
دارته نحو الهدف المراد تحقيقهه: التبصير بالشيء رف على أن  يع   ، وهو محاولة لفهم سلوك الفرد والتنبؤ وا 

، األمر الذي يؤدي إلى معرفة الفروق الفردية، وهذا ألسلوب العلمي بالتحليل والتفسيربه عن طريق ا
ار مستوى الخاطئ في إط، وتعديل السلوك لقي توعية وتبصير بالسلوك الصحيحيعني أن التوجيه الخ

وذلك بهدف الوصول إلى  مر بهايوفهمه وخصائصه التي تميزه في المرحلة العمرية التي  إدراك الفرد 
 (.77، 0222)يالجن ، الفرد األخالقي 

 وتتحدد  أهمية التوجيه الخلقي في النقاط التالية:

االجتماعية، حيث أن من النهضة  الوصول إلى ماسك والتجانس االجتماعي في سبيل تق اليتحق -2/0
في المدرسة ، وانتشار الظلم والعداوة بين الناس مزق االجتماعي عدم مراعاة الحقوقفرقة والتتأسباب ال

 ، لذلك فهي تهدف إلى تزكية النفوس وتطهيرها.واألسرة والمجتمع ككل

 بالخير متجنب للشرور.، ألن وظيفتها األساسية بناء جيل ملتزم تحد من الرذائل الخلقية المختلفة -2/2

مساعدة على الخيرات وتجنب على ال ن طريق نشر المحبة وتربية األفراد تحقق السعادة وذلك ع -2/3
 حضارة إنسانية عن طريق مكافحة اآلفات الخلقية.المجتمع و الفرد و وتنمية البناء  الشرور و

خالص، ذلك أن -2/2 المجتمع  الذي يؤسس على  تعمل على بناء مجتمع قوي يعمل موظفوه بأمانة وا 
 (.60)يالجن، مرجع سابق، وف تنتشر فيه العدالة والمساواة، ساألخالق الفاضلة

البد من تظافر جميع ولتحقيق هذه األهداف ، السياسية واالجتماعية والثقافية بمعزل عن المؤثرات
واألنشطة التدريبية  أجهزة المجتمع من أجل النهوض بالتربية االخالقية من خالل المناهج المدرسية

قد كان االعتقاد السائد قديمًا أن تعليم السلوك األخالقي يقتصر ف، وسائل اإلعالم وشبكات المعلوماتو 
األخالقي  ، ثم شاركت المدرسة هاتين المؤسستين في تنمية الحس على البيت) األسرة( ودور العبادة

لمنهج الخفي أو المنهج غير الرسمي أو غير ، وبعد ذلك كان لظهور ما يسمى اوصار لها الدور األكبر
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أو يتعلمونها خارج المنهاج  األفرادالمخطط الذي يضم كافة الخبرات والمعارف والنشاطات التي يقوم بها 
في معظم األحيان وما أخذه من اهتمام كبير في التربية المعاصرة دور بصورة عفوية غير قصدية المقرر 

 .التي يقوم بها الفرد في إطار حياته االجتماعية  وة وأنشطةأساسي في شمول األقران والقد

  :moral education The foundations ofأسس التربية األخالقية -ثالثاا 

 :Scientific Basisاألساس العلمي  -3/1

إن األساس العلمي من األسس التي يجب أن تقوم التربية األخالقية عليها ،وقد أدرك حقيقة 
للتربية األخالقية كبار علماء التربية مثل جون ديوي الذي يقول :"إن الشيء الوحيد الذي  األساس العلمي

نحن بحاجة إليه هو أن قوانين األخالق واقعية بنفس المعنى الذي نرى به القوانين األخرى واقعية، وأنها 
 بهذه الحقيقة نكون فطرية في حياة الجماعة وفي مجرى نظام الفرد، ولو استطعنا أن نضمن إيمانًا أصيالً 

قد ضمنا مستقباًل ،الشرط الوحيد الذي يعتبر في النهاية ضروريًا كي نحصل على نظامنا التربوي بكل ما 
( ، إذًا فاألساس العلمي هو األساس الذي يفسر التربية األخالقية 65، 0226فيه من فاعلية")ديوي،

  النفس علمعلوم األحياء والتربية و  تفسيرًا علميًا معتمدًا على

(0http://noor.com/forum/forum_posts_smp.asp.) 

 :Humanitarian basisاألساس اإلنساني -3/2

ال يمكن أن تنجح التربية األخالقية إذا تجاهلت الطبيعة اإلنسانية مهما كان موقفها المبدئي منها 
اإلنسانية أساس لممارسة حياة من الناحية اإليجابية والسلبية ولهذا قال سقراط : إن العلم بالطبيعة 

الفضيلة، إذًا فاألساس اإلنساني يدرس سلوك اإلنسان والمؤشرات التي تواجه هذا السلوك في اتجاه معين 
، وهو الطبيعة البشرية التي تعتمد على اإلرادة لدى اإلنسان والشعور بالمسؤولية األخالقية نحو نفسه 

  (.20-02، 0266المصري ،نقاًل عن ونحو اآلخرين.)

 : Basis Beliefاألساس العتقادي -3/3

يعتبر األساس االعتقادي من أهم األسس التي تقوم عليها التربية األخالقية فهذه العقيدة تدفع 
القي الموجه ربطًا ربط ما بين اإليمان والسلوك األخت ، واد عن الشراإلنسان إلى الخير وتدفعه إلى االبتع

ويدرس األساس االعتقادي العقيدة ودورها في ميدان التربية األخالقية، وهذا األساس نابع  ،ال انفصام فيه
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من اإليمان باهلل الواحد الخالق لهذا الكون ومن فيه، واألوامر والنواهي اإللهية في السلوك العام والخاص 
 (.032، 2006التي تحدده العقيدة)ناصر، 

 : Basis penalاألساس الجزائي -3/4

لجزاء هو ما يجب أن يناله اإلنسان بحكم عمله الحر الناتج عن إرادة واختيار، إن خيرًا فخير وا
ن شرًا فشر، وسواء أكان ذلك الجزاء ماديًا أو معنويًا مباشرًا أو غير مباشر عاجاًل أو آجاًل في هذه  وا 

األخالقية ألن اإلنسان يجب فالعدالة تقتضي الجزاء ، والجزاء عامل مشوق ودافع للتمسك بالقيم  الحياة ،
دس ألنه يمثل أوامر اهلل فإن التمسك باألخالق عمل مق(، 20 ،2002)مشرف، أن يرى ثمرة عمله

رادته ، ويضم هذا األساس مجموعة من القوانين األخالقية المتحكمة في سلوك الفرد والتي توجه سلوكه وا 
رضاء مجتمعه ومنها: الجزاء و  ،ي مثل الثواب والعقاب في اآلخرةهالجزاء اإلل بما يكفل له سعادته وا 

الجزاء ، و بواجباته ويقلقه عندما يقصر بهاالوجداني مثل الضمير الذي يريح اإلنسان عندما يقوم 
وكه من خالل المؤسسات الطبيعي وهو قيام المجتمع بتحديد حقوق الفرد وواجباته ومحاسبته على سل

 (.20)المصري، مرجع سابق، االجتماعية

 اتجاهات التربية األخالقية:-بعاا را

هناك عدة اتجاهات تعبر عن وجهة نظر فالسفة التربية حول حقيقة التربية األخالقية، وتتمثل 
 وجهات النظر هذه في االتجاهات التالية:

يرى أن التربية األخالقية هي االعتياد على المبادئ األخالقية وممارستها منذ  االتجاه األول: -2/0
، وقد تبنى هذا عن المرء تلقائيًا من غير تفكير زمنًا طوياًل حتى تصبح عادة ، بحيث تصدرالصغر 

 الرأي من الفالسفة :أرسطو، وروسو ، وابن سينا.

يرى أن التربية األخالقية هي تكوين بصيرة أخالقية عند المرء بما يستطيع التمييز  االتجاه الثاني:  -2/2
نع تمامًا أن الخير في الفضيلة والشر في الرذيلة، ومن أنصار هذا االتجاه بين الخير والشر ، ويدرك ويقت

الفيلسوف األلماني "كانت" الذي يقول عن التربية األخالقية:" يراد بها أن يكون للفتى بصيرة يعرف بها ما 
ت ، وتعليمه الحقائق في أنفسها لتتربى فيه األخالق الفاضلة من ذابيحهو حسن نافع وما هو ضار ق

 (.35، 0222نفسه ال من الخارج)عبده،
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لغاء دروس  االتجاه الثالث:  -2/3 يرى أن التربية األخالقية تتم عن طريق المبادئ األخالقية لناشئين وا 
فة الخير في علم األخالق ،مثل تدريس العلوم األخرى ، ولعل مرجع هذه الفكرة سقراط الذي يرى أن معر 

 .والعلم كانت لإلتيان به

، بحيث يتشعب هنا السلوك ألخالقية هي تكون استعداد أخالقييرى أن التربية ا  االتجاه الرابع: -2/2
 نتيجة هذا االستعداد األخالقي بشكل تلقائي في جميع المواقف التي تتطلب أعمااًل أخالقية.

 طهير النفسيمثله االتجاه الروحي الصوفي الذي يرى أن التربية األخالقية هي تاالتجاه الخامس:  -2/7
، وتحليتها بالفضائل األخالقية ظاهرًا وباطنًا وهو ما يسمى التخلية من كل الرذائل والنوازع الشريرة
 (.275والتحلية. )ناصر ،مرجع سابق ،

 .education typesأنواع التربية  -خامساا 

بين  روجرز "أن التربية تؤمن أرضية مميزة نستطيع من خاللها الولوج إلى اإلنسان بشكل مستقل عن  
ن كان هدفها واحد  تتعدد أشكال التربية في المجتمع (، و Rogers,1963, 162النقاشات الفلسفية العقيمة") ، وا 
أنظمة  تجري في مؤسسات خاصة بها تسمى) المدارس( وفق خطط مسبقة  و نظاميةً  فهي إما أن  تكون تربيةً 

 ن، ألنها تسعى إلى أهداف محددة تتناسب مع كل مرحلة مما تعرف أيضًا بالتربية المقصودة، كوأهداف محددة
ط ، أو تكون تربيًة غير نظامية وتعرفها اليونسكو على أنها  " أي نشاط منظم ومنخر مراحلها وبصورة نظامية

في الزمان ال يدخل بالتحديد في إطار النظم التربوية النظامية المكونة من المدارس ومؤسسات التعليم العالي 
(، وقد بدأ 002، 2002فيصل،نقاًل عن والجامعات وغيرها من المؤسسات التربوية القائمة على نحو نظامي")

، ي النصف الثاني من القرن العشرينالسيما فهذا النوع من التعليم ينتشر في المجتمع الحديث بصورة واسعة و 
، سواء لى التعليم المتواصل من جهة أخرىوشعور األفراد بالحاجة إ وذلك بسبب التطور التكنولوجي من جهة ،

معطيات العصر المعرفية  إلكمال التعليم النظامي أو لحل مشكلة األمية أو للتدريب والتأهيل بما يتناسب مع
(، ويشمل هذا النوع من التربية الدورات التعليمية والتدريبية 206 ،2005-2006الشماس،)الجيوشي، والتقنية

 وكذلك الدورات التأهيلية والمهنية .

فهي ال تلتزم بنظام محدد وال منهاج  ،بصورة عفوية وغير مقصودةحيث تجري وقد تكون التربية النظامية  
به، وتتمثل هذه التربية في المؤسسات االجتماعية التربوية محدد، وتنتج من تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة 

( ، وهذا النوع من التربية ال يقل 67، 2002غير المدرسية كاألسرة وجماعة األقران ووسائل اإلعالم") السيد، 
أهمية عن التربية النظامية المقصودة وذلك نظرًا للوقت الكبير الذي يقضيه الفرد في مؤسسات هذه التربية 

نما بصورة غير مباشرة.وك  ذلك للتلقائية التي تتم فيها هذه التربية فهي ال تتم بشكل قسري إجباري وا 
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والوعي بأنها ليست محصورًة بمؤسساتها  النظامية ن هذه األنواع المتعددة للتربية إذًا البد من التمييز بي
نما تمتد لتشمل مخ تلف مؤسسات المجتمع التي ينتمي المتعارف عليها )مدرسة ، جامعة ، معهد ، روضة( وا 

إليها الفرد منذ سنواته األولى من جماعة رفاق ومنظمات مجتمعية واتحادات شبابية بحيث تؤدي هذه 
المؤسسات بطريقة غير مباشرة دورًا تربويًا ال يقل أهميًة عن الدور الذي تقوم به المؤسسات التربوية النظامية 

 .اً األهداف المحددة والمعدة مسبق ذات

( فهي 000، 2000والتربية على اختالف أشكالها مسؤولة عن النمو والتطور الثقافي في المجتمع )الشبيني، 
ة والنفسية واالجتماعية تهدف إلى تكوين وبناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة للفرد من النواحي الجسمية والعقلي

 (.22، 2002)أبو مغلي ، وآخرون، ، القادر على القيام بدور فاعل في المجتمع والخلقية

ومهما تعددت أغراض التربية والنواحي التي تهتم بها تبقى تنمية األخالق والفضيلة أحد أهم أولوياتها  
فالتربية تكون ناقصة إذا اهتمت بمكونات الشخصية كلها وأهملت األخالق، ألن التربية المتكاملة هي 

ال لم تستطع أن تحقق ما ترمي إليه من تهذيب لهالقًا التي تتخذ من علم األخالق أساسًا و منط ، وا 
،  ومن هنا كان االهتمام بالتربية األخالقية فقد  جاء (002، 2006ين السلوك )الشيخ، األخالق وتحس

في أهداف اإلعالن العالمي حول التربية للجميع :"إن أحد أهم أهداف التربية هو الهدف المتمثل في نقل 
ثرائهاية القيم الثقاف ، فتلك القيم هي التي تكسب الفرد و المجتمع ذاتيتهما واألخالقية المشتركة وا 

 (0220وقيمتهما")اإلعالن العالمي حول التربية للجميع، 

النظامية( تتكامل وتتظافر جهودها لتحقيق  فالتربية إذًا بمختلف أشكالها)نظامية ، غير نظامية و
ولتحقيق التربية  ادر على بناء المجتمع والنهوض بهمية الفرد القاألهداف العامة التي تسعى إليه من تن

فالفرد وخالل مراحل حياته يتفاعل مع كل من هذه المؤسسات مكتسبًا قيمها ومبادئها  األخالقية له،
ر إقناعًا له وتلبيًة ومتأثرًا بها في سلوكياته وقراراته وهو غالبًا ما يميل الكتساب قيم المؤسسة األكث

، لذلك نجد الطفل  في مراحل حياته االولى متعلقًا بأسرته ألنها المصدر األساسي إلشباع اجاتهالحتي
، وقد اقتصرت  أ بالتفاعل مع المحيط االجتماعي، ومن ثم يبدألساسية من حنان وعطف وغذاءحاجاته ا

 ،في تكوين أخالق الفرد الالنظاميةالباحثة في دراستها على الدور الذي تؤديه مؤسسات التربية 

 :The irregular education mediaوسائط التربية الالنظامية  -سادساا 

، فالبناء تها ومتغيراتها في تربية األجيالال يمكن تجاهل مكونات المجتمع كافة وأدوارها وتفاعال
على تنظيم عالقة األفراد  التي تعمل  ،من الوحدات واألنماط االجتماعية االجتماعي يتألف من مجموعة

، وتنافسها مؤسسات عالمية أفرزتها ثورة إلطار الثقافي السائد في المجتمعببعضهم، ودمجهم في ا
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تأثيرها بشكل جلي في كافة وسائل الثقافة واإلعالم الفضائية العالمية، و  التي ظهر االتصاالت 
ن ما يميز هذه، ات المعلوماتية في ثقافة األجيالالشابك دم انضباطها المؤسسات أو الجماعات ع وا 

، وعرضية تأثيرها لمن تصادف له المرور بخبرات هذه المؤسسات، إلى كون بأهداف تربوية محددة
 (.62 ،2002بعضها من داخل المجتمع وبعضها من خارج المجتمع )مرتجى،

ويأخذ شكل التأثير أو التأثر األخالقي بهذه المؤسسات أشكااًل مختلفة من خالل طبيعة هذه 
، وكونها رسمية أو غير رسمية خيار االنتماء واإلجبار لعضويتهاالجماعات تتميز عن بعضها حسب 

تربوية وكونها مستمرة دائمة أو عرضية مؤقتة، ولقد أجمع المربون على الحاجة إلى قيام المؤسسات ال
، إذ يرى كل من بينسون و جيلبريس  و جابية لألجيال بأعمارهم المختلفةبجميع أشكالها بتقديم القيم اإلي

إيسبيالند: "أنه كلما نما الطفل بداخله قيمًا إيجابية توجه سلوكه زاد احتمال قيام ذلك الطفل باختيارات 
الشباب إلى تنمية قيم راسخة بداخلهم حتى ، كما يحتاج وزادت احتماالت نموه بطريقة سويةإيجابية ، 

 .(052 ،2002ترشدهم عند قيامهم باالختيار )نقاًل عن سلوم، جمل، 

يعرف روشيه التنشئة االجتماعية بأنها الصيرورة التي تكسب الشخص العناصر االجتماعية 
امل االجتماعية ذات ، وذلك بتأثير التجارب والعو في محيطه ويدخلها في بناء شخصيتهوالثقافية السائدة 

-2006الداللة والمعنى ، ومن هنا يستطيع أن يتكيف مع البيئة االجتماعية التي يعيش فيها )أبو حمود،
(، إذًا  فإن عملية التنشئة االجتماعية تهدف إلى تكيف األفراد مع البنية المعيارية للمجتمع، 62،  2002

بطبيعة الحال ليكون مقبواًل من األفراد اآلخرين ،لذلك ذلك أن الفرد هو جزء من هذا المجتمع ، وهو يميل 
فهو يعمل على اكتساب المعايير والقيم واألخالقيات التي تجعل منه فردًا صالحًا متعايشًا في إطار 

 مجتمعه.

واإلنسان يكتسب هذه المعايير واألخالقيات عن طريق مجموعة من المؤسسات التي ينتمي إليها خالل 
ختلفة بدءًا من األسرة والتي تعتبر أولى المؤسسات في المجتمع ثم جماعة األقران ورفاق مراحل حياته الم

هذا الفصل تأثير كل من هذه  قد بحث، و عالم والمنظمات التي ينتمي إليهاالمدرسة ووسائل اإل
 .المؤسسات في تنمية األخالق لدى الفرد
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 The familyاألسرة: -6/1

  definition of the familyTheتعريف األسرة -6/1/1

و هي الخلية االجتماعية األولى في  األسرة هي الجماعة اإلنسانية األولى التي يتعامل معها الفرد،   
هي الوعاء ف، ا أساس الربط بين جيل و جيل آخرالمجتمع، فهي أساس الربط بين الفرد و الجماعة و هي أيض

، وبذلك يكسب أول عضوية مع أفراده ويشعر باالنتماء إليه ويتفاعلاالجتماعي الذي يتلقى الطفل معلوماته فيه 
جماعية ويتعلم منها كيف يتعامل مع اآلخرين في سعيه إلشباع حاجاته وتحقيق مصالحه من خالل تفاعله مع 

مرار حياته في فهي من أهم المؤسسات االجتماعية التي أقامها اإلنسان الست (،25، 2002أعضائها)الحمد ،
، بل إنها القاعدة لكل المؤسسات االجتماعية بحيث ال يكون لهذه المؤسسات استمرار إال عة و تنظيمهاالجما

و السيما في سنوات العمر  –باستمرار األسرة كمؤسسة اجتماعية، و تبدو أهمية األسرة ودورها التربوي 
كما يحصل الطفل في األسرة  ،م يعايشه الطفل في سنواته األولىفي أنها أول كيان اجتماعي منظ -المبكرة

عن أنه يشبع من خالل وجوده في  على إشباع لحاجاته األساسية كالطعام و الشراب و النوم و الراحة فضالً 
 األسرة بعض الحاجات التي ال تتوفر في أماكن أخرى مثل الحاجة إلى الحب و المودة و التعاطف.

فالحاجة إلى الحب و القبول و التقدير من المحيطين بالطفل و المشاعر المرتبطة بهذه الحاجة ال يمكن أن   
 (.066، 2000)الخميسي، تشبع إال في الجو األسري

و على ذلك يمكن تعريف األسرة بأنها: "عبارة عن منظمة اجتماعية تتكون من أفراد يرتبطون ببعضهم بروابط   
القية و روحية، هذه الروابط هي التي جعلت األسرة البشرية تتميز عن األسرة الحيوانية عديمة اجتماعية و أخ

و تخضع ألحكام و دوافع الغرائز و الميول البيولوجية غير المهذبة  ،ر الروحي و األخالقي و االجتماعيالعنص
تتمتع األسرة البشرية بأنظمة في حين  و تكون درجة نظمها و عالقاتها و سلوكها بسيطة و جامدة و متحجرة،

 (.027-022، 2000)األحمد،السناد، و عالقات و عادات سلوكية متطورة يقرها المجتمع و يسوغ وجودها"

فاألسرة البشرية هي األساس في تكوين شخصية الطفل و بنائه، و منها تبدأ العملية التربوية، و في هذا   
االجتماعية يبدأ الطفل -ففي البيئة األسرية و كل تربية تعود للبيت،يقول)هربارت(: "إن التربية تبدأ في البيت 

بتكوين ذاته و تعرف نفسه عن طريق عملية األخذ و العطاء و التعامل بينه و بين أعضاءها، و في هذه البيئة 
،  2005االجتماعية يتلقى أول الدروس حول ما يجب و ما ال يجب القيام به من أعمال")الجيوشي ، الشماس،

002.) 

فإن معظمها يؤكد دورها الكبير في بناء  ،ألسرة وتباينت وجهات النظر حولهاومهما اختلفت تعريفات ا   
كسابه منظومة القيم والمعايير التي سيعكسها في تفاعله مع اآلخرين، وانطالقًا من هذا فإنه  شخصية الفرد وا 

 في بناء المجتمع ككل. تعي دورها البد لألسرة أن تدرك أهمية وحساسية دورها وأن
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 :e familybasic functions of thالوظائف األساسية لألسرة -6/1/2

إن األسرة في إطار أدوارها التربوية و التنموية العامة تقوم بعدة وظائف أساسية لتحقيق دورها الحقيقي    
 كمؤسسة اجتماعية:

المجتمع و استمراره عن طريق اإلنجاب و  الوظيفة الجنسية: تعد األسرة أصلح نظام للتناسل يضمن نمو -
،كما يتضمن تنظيم السلوك الجنسي بطريقة قانونية تعاقدية  تغذية الصغار وتنشئتهم و تقديمهم للمجتمع
 مشروعة اجتماعيا ضمن إطار ثقافة المجتمع.

كانت األسرة قديما تمثل األسرة وحدة اقتصادية يعمل جميع أفرادها لتحسين دخلها، فقد  الوظيفة االقتصادية: -
وحدة منتجة تعتمد على ذاتها في تأمين ما تحتاجه من مستلزمات العيش، إال أن األسرة الحديثة لم تعد تنتج 
بنفس الشكل ،إذ أصبح اإلنتاج يتم في المعامل و أصبح أفراد األسرة يعملون كأفراد و ليس كوحدة إنتاجية 

، مما جعل األسرة تخسر بعضا من مسؤولياتها ال األهلذون أعماال تختلف عن أعمواحدة، و أصبحوا يأخ
، كما مثلة في التوجيه المهني ألفرادهااالقتصادية التربوية إلى حد ما، ولكن تبقى الوظيفة االقتصادية لألسرة مت

 (.56، 0222تنمي لدى أفرادها اتجاهات أساسية نحو العمل)وزارة التربية، صندوق األمم المتحدة للسكان،

يفة المعرفية: تعد األسرة عقل الطفل منذ لحظة الوالدة، و بخاصة في السنوات األولى، و تدربه على الوظ -
العادات الفكرية الصحيحة كالتفكير و المحاكاة و التصرف الصحيح في المواقف المختلفة حتى ال ينحرف أو 

ة المناسبة و العادات السليمة و تحقق األسرة ذلك بتوفير الجو الصحيح و اإلمكانات الفكري ،يتخلف عقليا
بمعزل عن العملية التعليمية التي تتم في مؤسسسات  فاألسرة ليست، داخل البيت و البيئة المحيطة تفكيرياً 

وقد أشارت الدراسات إلى أن مشاركة ، ًة ومواكبًة لها في جميع مراحلهاالتربية النظامية بل البد أن تكون مالزم
اآلباء في برامج ما قبل المدرسة يفيد  األطفال على األصعد المعرفية والتنمية االجتماعية عالوة على تحقيق 

 (.052 -077،  2002 النجاح في وقت الحق من الحياة )شانغ وآخرون،

مثلما يحتاج إلى العمل فهو يحتاج إلى الراحة و تعد األسرة الطفل للعمل و الراحة ألنه  الوظيفة الترويحية: -
الحياة،  فاللهو كالعمل هو من ضرورات ،لب قيامها بالعمل و الحب و اللعباللهو، فالتوازن في الشخصية يتط

 ال يعرف كيف يعمل. ،و من ال يعرف كيف يرتاح

غيره تعامال يعود على الجميع الوظيفة االجتماعية: تعد األسرة الطفل للعيش في مجتمعه و التعامل مع  -
بالخير و السعادة ، و هذا يعني أنها البد أن تكون ذكاءه االجتماعي الذي يتجلى في القدرة على بناء عالقات 

 اجتماعية صحيحة مع اآلخرين، ألن نجاحه العلي و المستقبلي يتوقف على هذا النجاح.
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، والمدرسة األولى لتعليم اللغة العقائد الدينية و استمرارهاشوء األسرة مكان نفالوظيفة الثقافية و األخالقية:  -
و هذا يتطلب من األسرة   ،و تربطه بأفراد ثقافته و مجتمعه حيث تعمل على  تكامل شخصية الفرد القومية، 

إكساب أبنائهم عادات وعقائد فاآلباء مسؤولون عن  ،من النواحي النظرية و التطبيقية أن تعد األطفال أخالقيا
 (.05، 2007)أبو دف، نجم، قبلها الثقافة التي ينتمون إليهاوقيم واتجاهات ودوافع يرضى عنها المجتمع وتت

إن عملية إشباع الحاجات البيولوجية هي من أهم مقومات التنشئة و السيما في العامين  الوظيفة البيولوجية: -
فمن خالل هذا اإلشباع تقوم األسرة بتعليمه عادات معينة في األكل و النوم و   األولين من حياة الطفل،

اإلخراج و تكييف أجهزة الجسم، فتأخذ هذه العادات تنظيمًا اجتماعيا معينا يتفق مع التقاليد واآلداب االجتماعية 
)الشماس  طفل هذه العاداتالسائدة، وال شك أن إشباع الحاجات النفسية يتأثر بالطريقة التي تتبع في تعليم ال

 (.222-225، 2006وآخرون،

وهنا البد من اإلشارة إلى أن هذه الوظائف األساسية البد أن تؤتى في جو من اإللفة والمحبة بين الوالدين    
 والبد من اتفاق الوالدين على أساليب التربية التي يتبعانها مع أطفالهم تفاديًا لما قد يحدث من تذبذب واألطفال ،

 .بصورة سلبية على تصرفات األطفالاختالف في المواقف ينعكس  أو

 :The foundations of family educationأسس التربية األسرية  -6/1/3

وذلك من خالل ما تقدمه للطفل  ،كانت تأثيراته إيجابية أو سلبية دورًا تربويًا مهمًا  سواءً األسرة تؤدي    
من عادات و مفاهيم وقيم، وتختلف األسر فيما بينما  من  ناحية  االرتباط   من أساليب الرعاية وما تكسبه له

فقد تكون هذه األساليب تسلطية قهرية أو  و العالقات بين  أفرادها ومدى التعاون وأساليب المعاملة الوالدية،
فرد إلى آخر  وكل هذه العوامل من شأنها أن تجعل التربية في أطار األسرة تختلف من ديمقراطية تشاركية،
 تنطلق أسس التربية األسرية من األمور التالية: ولكن وبشكل عام،

وفي أجواء يسودها الحب و العطف واالحترام  اتفاق الوالدين فيما بينهما على أسلوب موحد في تربية األبناء، -
ن آرائهم  وأفكارهم ، إضافة إلى إشاعة جو من  الحرية والديمقراطية ليتمكن األبناء من التعبير عالمتبادل

 (.220، 2005)الجيوشي،الشماس،

إتاحة الفرصة  لألبناء  في نطاق األسرة وخارجها لممارسة التفاعل اإليجابي واكتساب الخبرات االجتماعية  -
، كاللعب ن التمتع  بحاجات الطفولة األخرىوعدم حرمانهم م المختلفة، والتي تمكنهم من مواجهة مواقف الحياة،

واالكتشاف، ويتبع  ذلك تدريب األطفال على اتخاذ  بعض  القرارات التي  تتعلق بأمورهم الخاصة  واالطالع
 والتي تقع في مستوى نموهم ونضجهم العقلي.
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اعتراف الوالدين بأن ثمة فروقًا فردية  بين أبناء في األسرة الواحدة وأن يتعامال مع كل منهم بما يتناسب مع  -
ترام استقاللية شخصيته من دون إجراء أي مقارنات بين كل شخص و اآلخرين حتى و استعداداته وقدراته واح

 ،وال يطالب بما يعجز عن القيام به بالشكل المطلوب. إن كانوا من أخوته

تفهم الوالدين حاجات األبناء النفسية و الوجدانية في كل مرحلة من مراحل نموهم والسيما الحاجة إلى الشعور  -
 (.26، 2002و توكيد الذات )التاج،دير و الثقة بالنفس و باآلخرين باألمن و التق

 Factors affecting the educationalالعوامل المؤثرة في الدور التربوي لألسرة  -6/1/4
role of the family: 

التي إن الدور التربوي لألسرة يتأثر بالكثير من العوامل منها مدى ثقافة الوالدين ووعيهم و القيم    
يحمالنها واألساليب التي يتبعانها مع أبنائهم والمستوى االجتماعي الذي ينتميان له ،ويمكن وبشكل عام إجمال 

 أهم العوامل والمحددات المؤثرة في الدور التربوي لألسرة بما يلي:

أسلوب السيطرة عدد األطفال تنحو باآلباء إلى  ألن كثرة ،األسرة له أثر في أنماط التربية حجم األسرة: فحجم -
كما وظهر غالبًا على  ،ل اآلباء يستخدمون أسلوب اإلقناعأما قلة عدد األبناء فستجع في تحقيق المطالب،

إلى وجود ارتباط بين  فقد أشارت دراسة شتولتز ،م الكبير سمات العدوانية والخضوعأطفال األسر ذات الحج
 عدد األبناء في األسرة واتجاهات األهل في استخدام أساليب العقاب والسيطرة المتشددة.

" ونجد أن هناك مياًل في األسر الكبيرة نحو التنظيم وتقسيم األعمال ،وهنا تتسم اتجاهات الوالدين واآلباء   
وهنا تفرض القيود الصارمة  لوك المقبول اجتماعيًا،تحديدًا بإهمال أطفالهم ألنه يصعب عليهم حثهم على الس

فيزداد التسلط والسيطرة ،كما أن الحب والتعاطف اتجاه األبناء يقل وربما ينعدم في األسر الكبيرة ألنها غالبًا ما 
تعاني من مستوى اقتصادي منخفض مما يؤدي إلى صراعات دائمة بين الوالدين تنعكس على معاملتهم 

 (.207، 0222،ألطفالهم)سبوك

بينما تتسم اتجاهات الوالدين في األسر صغيرة الحجم بالميل نحو التعاون المتبادل بين اآلباء و األبناء و ذلك   
بتقديم المساندة االنفعالية و الحب وخاصة من ناحية األم و االهتمام بكل أمور األطفال وخاصة من ناحية 

بالديمقراطية حيث يسود أسلوب الضبط المعتدل والنظام المعقول  التحصيل الدراسي ،ويتسم غالبًا الجو العام
وتتوافر الفرص الحسنة لتكوين العادات االنفعالية و االجتماعية، و في بعض األحيان تتسم اتجاهات الوالدين 

له  في األسر صغيرة الحجم بالحماية الزائدة التي تفقد الطفل القدرة على االعتماد على النفس و تسبب مشكالت
من حيث التوافق االجتماعي عندما يصطدم بإحباطات و تحديات البيئة المحيطة الواقعية التي يتعرض لها في 
أسرته ،و يتسم أبناء األسر صغيرة الحجم عادة بنسبة عالية من الذكاء نتيجة لما تقدمه األسرة من اهتمام و و 

 (.020- 006، 2007توعية و تبادل لآلراء.  )الرشدان،



 الفصل الرابع                                                                               التربية والتربية األخالقية

 

55 
 

الدور االجتماعي هو نمط من السلوك يرتبط بمكانة الفرد، فلألب دور و  دوار االجتماعية داخل األسرة:األ -
لألم دور و لكل من األطفال دور أيضا، و كل منهم عليه أن يسلك بطريقة تتفق مع هذا الدور ،و ال بد من 

و من أبرز األدوار داخل  ، دوارفقط بل عليه أن يقوم بعدة أ اإلشارة إلى أن الشخص ليس لديه دور واحد
األسرة هو دور األم باعتبارها أول من يتولى تربية الطفل و أول من يقوم بإشباع حاجاته األساسية المتنوعة، 

،وفاتها، أو طالقها(  كما أنها األكثر بقاًء معه، و لذا نجد التأثيرات السلبية الناتجة عن غياب دور األم )كعملها
و كذلك ال يمكننا إغفال دور األب  ،هم ال يمكن أن يشغله أي بديل آخربية األطفال و تنشئتتترك فراغًا في تر 

في عملية التربية و التنشئة االجتماعية و خاصة في المراحل الالحقة لمرحلة الطفولة المبكرة، فهو المسؤول 
و مجمل القول أن ، (376،  0222فيه حاجات الطفل )سبوك،األول عن تأمين الجو األسري الذي تشبع 

عملية التربية داخل األسرة تتوقف إلى حد بعيد على تأدية كل عضو فيها للدور المتوقع منه حتى تتم بشكل 
متكامل، و من ثم فإن اضطراب أي دور من هذه األدوار أو تعارضها قد يؤثر سلبيًا على تنشئة الطفل 

ألسرة يؤدي إلى وجود صراع بين هذه األدوار عندما كما أن التناقض في أدوار الشخص الواحد في ا اجتماعيًا،
 تتعارض واجبات دور معين مع واجبات دور آخر.

،تأييد  القيم هي أحكام و مواقف فكرية تتضمن أحكاما تقويمية )قبول أو رفضو  القيم االجتماعية في األسرة: -
ماماتنا و ثقافتنا، كما تعكس أو معارضة(نحو األشخاص و األشياء و الموضوعات، هي تعكس أهدافنا و اهت

 )المعايير و األنماط السلوكية السائدة في الجماعة، ومن ثم فهي تختلف من شخص آلخر و من جماعة ألخرى
Aunola ,K,et al, 2000,203) ، فالتربية تتأثر بالقيم السائدة في األسرة بغض انظر عن طبيعتها ألن من

الخاصة بثقافة األسرة إلى األعضاء الجدد حتى يمكنهم التوافق مع  بين وظائف التنشئة االجتماعية نقل القيم
مجتمعهم، و اختالف قيم األسرة قد يؤدي إلى اختالف في بناء شخصيات األفراد بحيث ال يمكنهم التوافق إال 

 مع أسرهم التي اكتسبوا منها هذه القيم.

فالحب بين األم و  و تفتحها، لشخصية و قد أكد كل من فرويد و بارسوتر على أهمية الحب في تكوين ا  
الطفل يتسع ليشمل كل أفراد األسرة، و من بعدهم المجتمع و على أساسه يتوحد الطفل مع العناصر االجتماعية 

 (.060-052، ،2000و الثقافية)الخميسي،

الطفل بعناصر  كو ينبغي التأكيد على أن األخالق و االتجاهات االجتماعية ال تنمو تلقائيا من مجرد احتكا  
ركز ، و إنما للكبار دور مهم في تنشئته اجتماعيًا و خلقيًا، إذ يعرف عن الطفل ميله إلى التمبيئته االجتماعية

 ة في تشكيل و توجيه سلوك الطفل .، و هنا يبرز دور التربية األسريحول ذاته و ميله إلى العدوان

الوضع العاطفي لألسرة: يعد الجو العاطفي الذي يسود األسرة من العوامل األساسية التي تؤثر بصورة مباشرة  -
و فاعلة في البناء الوجداني لشخصيات األبناء، "فالجو األسري المفعم بالدفء و السيما في سنوات الطفولة 
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سرة، ذلك الشعور المترافق باالطمئنان و الذي األولى يكون له مفعول كبير في تكوين شعور الثقة بالنفس و باأل
 (.miller,1995,426ينمي لديه القدرة على مواجهة المواقف المختلفة في المستقبل") 

 فالطفل يولد و هو مزود باستعدادات وجدانية و مشاعر عاطفية تستثار و تتشكل بتأثير األجواء األسرية  
نتظام االجتماعي و بالتالي التكيف الذي يجعله مقبوال من الجماعة ،حيث يقوده ذلك إلى االنضباط الذاتي و اال

 التي ينتمي إليها.

يقصد بالوضع االقتصادي: مستوى الدخل الذي تحصل عليه األسرة قياسًا لعدد  الوضع االقتصادي لألسرة: -
ن مستلزمات هذه المعيشة أفرادها و الذي يؤثر سلبًا أو إيجابًا في مستواها المعيشي، و بالتالي يضمن لها تأمي

 من السكن و الغذاء و الكساء.

فاألطفال الذين يعيشون في أسر ال تستطيع تأمين حاجاتهم النمائية، بسبب الوضع االقتصادي ،يعانون من   
الحرمان و اإلحباط و يتولد لديهم القلق و عدم االطمئنان داخل األسر و خارجها، و قد يدفعهم ذلك إلى 

 ت منحرفة و غير سوية، لتأمين هذه الحاجات بطرق تتنافى مع قيم المجتمع.ايممارسة سلوك

وهذا يتطلب من األسرة أن تعي واقعها ، و تتعامل مع األبناء ومن هذا الواقع وفق هذا الواقع بحذر و روية،   
منهم، و وضع  فتعمل على تأمين األولويات من هذه الحاجات بعد إفهام األبناء هذا الواقع و السيما األطفال

البدائل و الخيارات المتاحة أمامهم و إقناعهم بما يمكن تأمينه منها، و توجيههم إلى السلوك السوي و االبتعاد 
 عن السلوك الذي يتنافى مع قيم األسرة و كرامتها.

 أما األسر التي تتمتع بمستوى اقتصادي جيد فبإمكانها أن توفر ظروفًا مناسبة لإلنفاق ،بحيث تؤمن  
مستلزمات األطفال المادية و المعنوية، و لكن يجب على األهل توفير هذه المستلزمات وفق ضوابط محددة كي 

(. إلى قصور 222- 222، 2005ال تؤدي إلى نتائج سلبية تؤدي إلى خلل في التربية.)الجيوشي ،الشماس،
 في أداء األسرة تجاه األوالد وتنشئتهم على السلوك المناسب في المجتمع.

و هكذا نجد أن األسرة تؤدي دورًا تربويًا هامًا ال يمكننا تجاهله أو النظر إليه على أنه أمر عشوائي يحدث   
تلقائيًا، فالتربية األسرية السليمة يجب أن تراعي أسس معينة و تتبع أساليب تناسب األفراد في كل مرحلة من 

ربية و هدفها األول و األساسي و هو الفرد المتوازن المراحل العمرية وصواًل في النهاية إلى تحقيق غاية الت
 القادر على التكيف مع مجتمعه و العيش فيه.
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 أخالق الفرد: ي تنميةدور األسرة ف-6/1/5

، وهي من خالل قيامها بوظائفها فتوحة على مختلف منظومات المجتمعتشكل األسرة منظومة م 
علمه لغة األسرة في مجتمعه وتمثل ثقافته من خالل تالمتنوعة السابقة تساعد الفرد على االندماج 

، 2002، بحيث يغدو سلوكه منضبطًا مع قواعد الحياة االجتماعية) بناة األجيال،وعاداتها وقيمها
د ، فاألسرة تمثل المصدر األول الذي يستقي منه الطفل معاييره األخالقية والذي يؤثر إلى ح (76ص

خالقي من خالل ذلك ألن الطفل تتشكل خبراته ومفاهيمه وسلوكه األ ،كبير على إدراكه للصواب والخطأ
، والتي يعيشها ويشاهدها في المنزل من خالل التفاعل المستمر بينه وبين الوالدين الممارسة اليومية

واألخوة واألخوات وعن طريق التلقين واالقتداء ، وترتبط هذه المفاهيم بالمبادئ والمعتقدات والمعايير التي 
-2000لتزم بها األسرة أو تفرضها على سلوكه أو تصبح جزءًا من أفكاره وقناعاته الشخصية)غالب،ت

2002 ،06.) 

، لذلك كان ًة إذا اعتمدت على الجهد المنفردمهمة األسرة في القيام بالتربية األخالقية مهمًة صعب وتعد 
ن ظاهرة العولمة وما رافقها من ثورة البد من إشراك المنظمات والمؤسسات في المجتمع بهذه المهمة إذ أ

معلومات أحدثت تغيرًا في المواقف واالتجاهات والقيم األخالقية لدى أفراد المجتمع وبشكل سريع )الزيود ، 
2006،  72.) 

 ومن التحديات الكبيرة التي تواجه األسرة في قيامها بمهمتها في التربية األخالقية:

المية تعتمد على إثارة الغرائز الحسية والمشاهد الجنسية التي تستثير بث القنوات الفضائية موادًا إع -
 المتلقي .

ضعف الروابط األسرية والتواصل األسري بسبب تراجع سلطة الوالدين في السيطرة على ضبط سلوك  -
 األبناء .

أفرادها ، وال ضعف الحالة االقتصادية لألسرة بسبب تنامي معدالت الفقر وازدياد معدالت البطالة بين  -
 سيما الشباب الجامعي .

 تراجع وتبدل القيم األصيلة في األسرة العربية لتحل محلها قيم ذات صبغة براغماتية نفعية. -
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ينبغي ان يكون وما  وبما أن األسرة من أهم المؤسسات االجتماعية التي تربي أخالق الفرد وتحدد له ما
( فإن هذه التحديات تجعلها أمام Hurlock,1972, 372ئدة)ل المعايير االجتماعية الساظال ينبغي في 

مسؤولية مضاعفة لتحقيق أهدافها فمن األمور المساعدة في سرعة اكتساب األبناء ألخالق وقيم األسرة 
هو العالقة المبنية على الحب والثقة والقبول فهذا يساعد على نموه نموًا سويًا متوازنًا في كافة جوانب 

التسليم من (، فعملية التماهي تحتاج إلى كثير من الثقة و Derham and others,1991,46شخصيته)
، فالطفل الذي يتمتع بعالقة عاطفية مع والديه يكون حريصًا على االلتزام بقيم قبل الطفل إلى والديه

األسرة ، ويخشى فقدان تلك العاطفة فهو يحافظ على القيم واألخالق في سلوكياته حتى يقلل من حدة 
 ( .Hanson,1990, 112القلق الناجم عن الخوف من فقدان العاطفة المحاط بها)

لطفل لتنشئة الطفل تؤدي إلى التوصل إلى نتائج مختلفة في السلوك األخالقي عند ا وهناك عدة أساليب
 ويلجأ الكثير من ،تأكيد السلطة، التعليم، التساهل ، وتشمل تلك األساليبعندما يصل إلى مرحلة البلوغ

اآلباء إلى تأكيد السلطة على االبن لتأكيد ما هو أخالقي أو ال أخالقي من خالل أسلوب أكثر شيوعًا في 
التربية يسمى العقاب البدني ويتوقف هذا العقاب على معتقدات اآلباء وثقافتهم وخبرتهم ومع ذلك فإن 

ة أمور منها كيفية تفسير ، ألن ذلك يعتمد على عديكون له تأثير على جميع األطفال فرض السلطة ال
(، فالطفل يفهم مواقف 206، 2000الطفل لذلك وسياق الموقف وغيرها من العوامل )بورنستين وآخرون ،

أو يشكل  ،يكون قادرُا على التفكير الداخليسلوكه وسيكون لديه نوع من األسف على ما فعله وبالتالي س
والخطأ(فإنه من المرجح أن يراعي مشاعر اآلخرين حكمًا جيدًا على تصرفاته)استيعاب معايير الصواب 

 (. Eisenberg,2002, 933عندما يبلغ الرشد )

باإلضافة إلى األساليب السابقة التي يستخدمها الوالدين في عملية التنشئة االجتماعية لألبناء فإن هناك 
 عدة أساليب أخرى يمكن بيانها كما يلي:

 : Authoritarian leniency and neglect :التسلطية في مقابل اإلهمال والتساهل-

فاآلباء المتسلطون يمكن أن يغرسوا قيمًا أخالقية في نفوس أطفالهم ،ولكن الخوف والقلق 
الناتجين عن العقاب قد يحول دون تصرفهم ضمن قواعد يؤمرون بإتباعها في حين أن القيم التي تغرس 

شعار آبائهم لهم باألذى الذي يصيب مشاعرهم في نفوس األطفال بالمحبة وحرارة العاطفة األبوي ة وا 
بأن سوء األمانة يحزنهم أو يخيب  أطفالهمقية ،فإذا أشعر الوالدان األبوية عندما يخرقون القواعد األخال
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أملهم فيهم كان األطفال أميل إلى الشعور الشخصي بالذنب، وهذا الشعور هو جوهر الحياة األخالقية في 
كما أن الطرق التسلطية القائمة على االستبداد في تنشئة الطفل  (،032 ،0226)الوقفي،حياة الرشد 

تؤدي إلى قتل روح المبادرة واالستقاللية في ذات الطفل ، وتؤدي أيضًا إلى ثورة الطفل وتمرده على كل 
كد ذلك ما تطلبه منه األسرة ويترك آثارًا سلبية في شخصية الطفل قد تستمر إلى مدى بعيد كما تؤ 

 (.002،  0226الدراسات المتعددة)الضاهر،

أما عن أسلوب التساهل فيقصد به أن يسمح للطفل أن يفعل ما يريده وهذا األسلوب غير ناجح من أجل 
نمو الطفل األخالقي وقد بينت إحدى الدراسات التي أجريت في والية كاليفورنيا على طالب الثانوية 

آباؤهم متساهلين معهم في طفولتهم كانت دوافعهم ألداء المهام العادية العامة أن المراهقين الذين كان 
 (Hoang, 2007, 21والتعلم في المدارس أقل من غيرهم وكذلك بالنسبة اللتزامهم بالقيم االجتماعية )

 Autism                                                                            التوحد:-

يشير مفهوم التوحد إلى عمليتين األولى: تتضمن المالحظة والثانية: تتضمن مشاركة بدايًة   
الطفل لهذا الشخص اآلخر النفعاالته)األب ،األم( فيتوحد الطفل مع أحد الوالدين مما يحقق له الحاجات 

دمج في ذاته قوة ذلك أن الطفل يشعر عندئذ أنه قد أ ،يسعى إلى تحقيقها، ويشعر باألمن األساسية التي
وكفاءة هذا الوالد، فهو يسعى إلى تحقيق الكفاءة والقوة في البيئة التي يعيش فيها لذا فإن المشاركة مع 
الوالد فيما يملكه من إنجازات ومن قوة ومهارات سوف تزيد من شعور الطفل بالسيطرة على البيئة وبالتالي 

أكبر  شارة إلى أن عملية التوحد تنطوي على ما هووالبد من اإل (،56، 2007من شعوره باألمن )بريسم،
قلد كما فالتعلم عن طريق المالحظة ال يتطلب ارتباطًا عاطفيًا بالنموذج الم  ،من مجرد المالحظة والتقليد

 ( 222، 0266عقيد )مسن ، وآخرون،ن التقمص هو عملية أكثر دقة وتأهو الحال بالنسبة للتقمص، كما 
فالتوحد يشعر الطفل بأن الوالد معه حتى لو كان بعيدًا عنه جسديًا فهذا االرتباط بالوالد يزيد من اتساع 

 (.202-206، 0262المجاالت والمواقف التي يشعر فيها الطفل باألمان )اسماعيل،

 Reward and punishment الثواب والعقاب:-

أو األنا األعلى في نفوس  ،مربون لغرس الضميريلجأ إليها ال يعتبر الثواب والعقاب وسيلة هامة
يتكرر إلى الحد الذي يصبح فيه أسلوب حياة يلجأ إليه  ، فالسلوك الذي يكافأ يميل ألن يقوى وأبنائهم

الفرد كعادة سلوكية ثابتة نسبيًا، وبالمقابل السلوك الذي يعاقب عليه يميل ألن يضعف وينطفئ، وفي حال 
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فقيام الفرد  ،لضمير أو األنا األعلى لدى الفردوالعقاب يندمجان ليشكال جزءَا من ااألخالق فإن الثواب 
أو  ،ا وهذا بحد ذاته نوع من المكافأةبسلوك يتفق مع معاييره ومعايير الجماعة يشعره بالسعادة والرض

أنيب الثواب الذاتي في حين أن قيامه بسلوك ال يتفق مع معاييره المستدرجة فيه يشعره بالذنب وت
 (.2002،20الضمير.)مشرف،

بل يعمم أثرهما على  ،والمعاقبة فقط وال يقتصر أثر الثواب والعقاب على االستجابات المكافئة، 
فمثاًل يميل األطفال إلى  الشخصية ككل فتتكون عادات سلوكية عامة)سمات، اتجاهات ، قيم(،

شجع الوالدان طفلهما على ذلك ينمو فإذا  ،الع في محاولة التصرف باستقالليةاالستكشاف، واالستط
عندئذ للطفل ميل إلى التصرف بدرجة من التحرر، أما إذا عاقباه ينشأ الطفل أقل مياًل إلى التصرف 

 (.207، 0262بحرية)اسماعيل، 

 Observation and imitation المالحظة والتقليد:-

بمستوى ما يطالبونه  قيةعندما يرى الطفل بأن الكبار يخضعون للقواعد والمبادئ األخال  
وهذا يعني أن  (،0226،032فإنه يلتزم بها وذلك يعتبر جوهر التربية الخلقية)الوقفي، ،بالخضوع لها

، بحيث يصبح أمرًا نابعًا س قوة عمياء كما كان يفهم من قبل، بل هو من طبيعة عامة وعالميةالواجب لي
، خارجية قواعد داخلية مقبولة لديهالقواعد األخالقية ال، وتصبح ته ال من قوة خارجية مفروضة عليهمن ذا

 (.02، 2002-2000وهذا ما يمثل جوهر التربية األخالقية)غالب،

ومن ناحية أخرى فإن األطفال عند مالحظتهم لسلوك اآلخرين تنمو لديهم معايير أخالقية وأنماط سلوكية 
وهؤالء عادًة  ،أو تنحيته سلبياً  ،إيجابياً  أي حاجة لتدعيم السلوك محددة ومن ثم يتخذونهم قدوة دون

يكونون اآلباء والمدرسين، حيث ان السلوكيات االجتماعية اإليجابية عند األطفال تدعم من الوالدين من 
 (.Eisenberg et.al,1991, 27خالل إعطاء النموذج والقدوة لهم)

األشياء التي يصرح له ر عبارة عن إذ أن الخي ،ية عند الطفل تأخذ معاني خاصة بهإن المبادئ األخالق
لصغير هو أن والشر يتعلق باألعمال التي ال يرضى عنها الكبار فاألمانة في نظر الطفل ا ،القيام بها

أو  ،اقشة أو نقد، والطفل في مراحل نموه األولى يتقبل القيم الخلقية دون منتعمل ما تنصح به أمك
في السن يناقش تلك القيم فال يقبل المواعظ و  دحض أي يقبلها على طيب خاطر، وعندما يتقدم
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اإلرشادات قبواًل مطلقًا دون تفكير وعند المراهقة يفكر في قيم المجتمع وفحواها والحكمة من 
 .(206-205 ،0225ورائها)العيسوي،

 Respect and cooperation in retum for: لحترام والتعاون مقابل  القسر واإلرغاما -
coercion  

لقسر واإلرغام المنطلقات األساسية في التربية الخلقية تسهيل االنتقال على الطفل من أخالق امن 
فاألخالق القائمة على اإلرغام والخضوع للمبادئ األخالقية ال تكفي لنمو العواطف  ،إلى أخالق التعاون

ينمي لديه الكثير من  الخلقية في حين أن االحترام المتبادل والتعاون بين الطفل وما يحيط به من كبار
ن استخدام السيطرة المفرطة يرتبط باستسالم األبناء وقلة (،أل23، 2000خالق الحسنة)الكتاني،األ

 .(,(Brown,1993, 476 اهتمامهم بالمدرسة وقلة مهاراتهم في التعامل مع أقرنهم

 Preaching and extension in exchange forالوعظ واإلرشاد في مقابل النّهر والشدة: -
and the intensity 

أصبح جليًا أن اآلباء مسؤولون عن تربية األطفال منذ الصغر على مبادئ األخالق وتعويدهم 
المحبة لآلخرين، و لن و  ،و اإلحسان إلى الجار ،واحترام الكبير ،دق واألمانة واالستقامة واإليثارعلى الص

واًل: ألنهم القدوة الصالحة ولعل أنسب طريقة لغرس األخالق يأتي ذلك إال إذا قام اآلباء بإصالح نفوسهم أ
في نفوس األبناء هي لين القول والبعد عن النهر عليهم، فالوعظ واإلرشاد لهم يؤتي بثماره أفضل وأبقى 

 (. 260، 2006من النهر على األبناء)داود،

ألن التغيرات في المجال ، ةر هذا باإلضافة إلى تأثير البيئة والوضع االجتماعي االقتصادي لألس
االقتصادي واالجتماعي يؤدي إلى تغيرات في العادات والتقاليد وذلك ألن "التغيرات االقتصادية 
والتكنولوجية يؤدي إلى نمو كبير في إمكانيات الخيارات المتعددة التي يطرحها المجتمع الصناعي أمام 

كن للفرد أن يختار طرق يارات المتاحة إذ يم، فالتحديث يترافق مع نمو كبير في إمكانيات الخادهأفر 
فقد أكدت بعض  (023 ،0223، ونظام القيم المرجعية ")وطفة،االستهالك، ونمط الحياة المرغوبة

ويات النمو الدراسات وجود عالقة ارتباطية ذات طبيعة موجبة بين المستوى االجتماعي االقتصادي ومست
نى للنمو األخالقي بالطبقات العاملة بينما ارتفعت درجات أفراد ، تمثلت في ارتباط المستوى األداألخالقي

الطبقة الوسطى على مؤشرات المقياس نفسه متفقًة مع ما اشار له كولبرج من أن أفراد الطبقة الوسطى 
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، لكن هذه العالقة تغيرت مؤشراتها خالل االرتقاء على سلم الحكم األخالقييتمتعون بمعدل أسرع في 
فقد ظهرت بعض الدراسات التي تشير إلى غياب الداللة اإلحصائية في حساب هذه العالقة العقد السابق 

(،ولعل هذا يعود إلى أن تحديد مفهوم الطبقة االجتماعية يشمل متغيرات أخرى 076 ،0226)عيسى،
لدين مثل االتجاهات الوالدية وممارسة التنشئة األسرية والقيم والدخل ومستوى المهن التي يمارسها الوا

ومكان السكن ، وهذا يدل على التغير االجتماعي الذي حصل في المجتمع والذي أدى إلى ضياع الكثير 
 من الفروق الطبقية في القيم والممارسات. 

، دورًا أساسيا في إكساب الفرد القيم األخالقية ثم تقوم الجماعات الثانوية إذًا تؤدي األسرة ومستوياتها
، بحيث تحدد للفرد  قيمًا أخالقية مسار حياته االجتماعية بدور مكمليها الفرد في المختلفة التي ينتمي إل

 (.62، 2000معينة يسير في إطارها )قشالن،

وال تكمن أهمية األسرة في كونها أول وسيط يتم من خالله توجيه النمو الجسمي والعقلي والخلقي للطفل 
إذ أنها تنقل المعايير العامة، فقط، بل الستمرار دورها مؤثرًا في شخصيته إلى جانب المؤسسات األخرى 

المتعلقة بها، "وبذلك ترتبط  ، وتحدد بعض الخصوصياتفي المجتمع بشكل عام إلى أفرادهاوالقيم السائدة 
مع المجتمع بقيم عامة، وتنفرد لنفسها بنظام خاص من القيم يتأثر به أفراد األسرة، ويشكلون أنظمة قيم 
متشابهة في العموم ومختلفة في بعض الخصوصيات، فإن الفرد قد يتنازل عن بعض القيم التي اكتسبها 

اعات المرجعية، التي ينتمي ي إطار مختلف الجمفي محيط األسرة، ليأخذ بغيرها مما تأثر به ف
ومن هنا نتطرق إلى أهمية جماعة األقران والتي تؤدي دورًا ال يقل  (Spade,1991,343-360)إليها

 أهمية عن دور األسرة في اكتساب األخالق والسلوك األخالقي من قبل الفرد.

 The peer groupجماعة األقران: -6/2

 : The definition of the peer groupتعريف جماعة األقران  -6/2/1

اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، ال يستطيع العيش بمفرده و ال يمكن أن يتفاعل مع العالم الكوني من 
حوله إال بوجود أشخاص آخرين غيره و هؤالء األشخاص هم الرفاق، و بالتفاعل االجتماعي مع األقران يكتسب 

األخالقيات و اآلداب و التعاليم سواء كانت سيئة أم طيبة، و هنا نتوصل إلى مؤسسة أخرى لها  الطفل القيم و
 دور في تربية الطفل ، وهي جماعة األقران.
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و جماعة األقران هي بناء اجتماعي غير رسمي يضم عددًا من األفراد و يجمعهم تقارب السن أو قرب   
المكان الذي يرتادونه كالمدرسة أو النادي أو الشارع، و تقوم بأدوار اإلقامة أو تماثل الوضع الطبقي أو وحدة 

 (.267، 2006)الشماس، ثقافية و اجتماعية تعزز بعض االتجاهات و القيم و المعايير السلوكية المشتركة

الحياة مكن إغفاله في بناء شخصية الفرد و التأثير في سلوكه و اكتساب أساليب يو لجماعة األقران دور ال   
 االجتماعية السليمة.

 Peer group postsوظائف جماعة األقران -6/2/2

في ظل االنفتاح الثقافي و التغير االجتماعي السريع الذي أتاح للناشئة فعاليات أكثر تنوعًا مما كان عليه   
ن األجيال تسمى الحال في األجيال السابقة، وأمام التغيير في االتجاهات و القيم الذي يشكل فجوة كبيرة بي

"و خاصة بين األطفال و المراهقين من جهة، و آبائهم من جهة أخرى، تقوم جماعة األقران  "الثغرة الجيلية
 سواء أكانت جماعة أطفال أو أصدقاء أو مراهقين بعدة وظائف أهمها:

و إكساب األفراد خبرات معينة ال تستطيع األسرة و المدرسة تقديمها للفرد. و ذلك نتيجة  ملء الثغرة الجيلية -
 وجوده فيها لفترات طويلة.

اإلسهام في تعليم أعضائها كيفية السلوك االجتماعي و ذلك بإعدادهم لحياة الراشدين و تزويدهم بالمهارات  -
عطائهم قوة الضرورية لالختالط باآلخرين، و مساعدتهم على اكتشا ف أدوارهم و التحرر من سلطة المنزل، وا 

لالعتماد على أنفسهم و إشباع حاجتهم للمكانة و القوة و الراحة بواسطة الجهد الشخصي من جهة ، و من 
خالل قولبة أنفسهم و مثلهم و قيمهم بشكل مرن يسمح بالتحرك خارج إطار األفراد الذين يعرفهم الفرد من جهة 

 (.306-203، 2000لسناد،أخرى.)األحمد،ا

استخدمت هذه الجماعة حديثًا في مجال العالج النفسي فيما يعرف باسم "إعادة التنشئة االجتماعية"، و  -
تعتمد هذه الوظيفة على االفتراض بأن االختالل الوظيفي في المهارة االجتماعية ينشأ من انحراف مسار التنشئة 

روف غير السوية التي عانى منها الفرد في نشأته في أسرته، و يعاني االجتماعية عن مسلكها السوي نتيجة للظ
منها اآلن في مواجهته لمشكالت المجتمع الذي ينتمي إليه. وتتطلب عملية تصحيح المسار لنموه االجتماعي ، 
وجوده لبعض الوقت في بيئة جديدة تحميه من صراعات المجتمع الخارجي، فيعيش الفرد مع أمثاله من 

تحت رعاية من يستطيعون توجيه سلوكه و سلوك زمالئه ،الذين يؤلفون فيما بينهم جماعة النظائر  المرضى
العالجية للمواجهة التدريجية لمشكالت المجتمع الواقعي، و ذلك عن طريق إعادة التنشئة االجتماعية و تصحيح 

 (.223 ،2007المعايير و القيم و أنماط السلوك االجتماعي.)الرشدان،



 الفصل الرابع                                                                               التربية والتربية األخالقية

 

55 
 

يم األفراد األدوار االجتماعية، وخاصة ما يتعلق منها بالجنس ، مثل معاملة الجنس اآلخر بالطريقة تعل -
المستقر عليها اجتماعيًا، وشكل العالقات الزوجية بدءًا من االختيار القائم على الحب و صواًل إلى الزواج 

 مرتكز على االحترام المتبادل.الناضج انفعاليًا و المتوافق مع نظام القيم و الوعي االجتماعي و ال

بناء شخصية الفرد الذي ينتمي إليها ، و ذلك بإقحامه في تجارب يتعلم منها خبرات حياتية فردية و  -
 (.206، 2000اجتماعية تسهم في بلورة شخصيته و إعداده لعالم الكبار.)األحمد،السناد،

التأثير في حياة الفرد االجتماعية بشكلها الكامل و وظائف جماعة األقران ال تقتصر على هذا بل تمتد لتشمل   
، و بنائه النفسي السوي ،كما تسهم في إكساب الفرد مجموعة من القيم و األفكار، مما يبين لنا ضرورة االهتمام 

 الدائم والتركيز على أهمية معرفة الجماعات التي يتعامل معها أطفالنا لما لها من تأثير بالغ في شخصياتهم.

 :  educational role peer groupالدور التربوي لجماعة األقران – 6/2/3

لجماعة األقران كغيرها من وسائط التربية أساليب متعددة تساعدها في تحقيق دورها النفسي و    
االجتماعي و في تحقيق وظائفها في التطبيع االجتماعي أو التربية ألعضائها ، فلجماعة األقران خصوصية 

تقوم بوظائف ال يمكن لباقي وسائط التربية القيام بها، أو أنها تقوم بها و لكن تأثير جماعة األقران في أنها 
 يكون أقوى في هذه الجوانب.

 و يمكننا تحديد ثالث أساليب تستعملها جماعة األقران للتأثير في سلوك اآلخرين و هي:  

داخل جماعة األقران يلزم كاًل منهم بأنماط السلوك الثواب والعقاب في جماعة الرفاق: إن وجود األفراد  -أ
،و كل فرد فيها يهمه أن يحظى بانتباه أفرادها و تقديرهم و رضاهم، أو أن يحصل على رضا المهمين   السائد

ال لن يستمر في عضويتها ،وقد يقتصر على االستهزاء أو النبذ، و يكون االحترام  ، وهنا يكون العقابفيها ، وا 
 لجماعة بمثابة مكافأة أو إثابة له و ربما السماح بالمشاركة أو االنضمام لألنشطة.لعضو في ا

ااًل يحتذى، يتقمصه نماذج شخصية تحتذى: قد يصبح أحد أعضاء الجماعة ذا قيمة خاصة تجعل منه مث -ب
 ، و يكونون أكثر استعدادًا لتقبل أفكاره و آرائه و ربما حتى لباسه.باقي األفراد

المشاركة في اللعب :و هي خاصة أو أسلوب ال يظهر تأثيره بوضوح على التنشئة االجتماعية مثلما نجده  -ج
في جماعة األقران، و إن كان هذا األسلوب مشتماًل على أساليب أخرى مثل أسلوب الثواب و العقاب ،فعن 

 ،يع الطفلخبرة لها قيمتها في تطب، و هي لالزمة لممارسة اللعبة و قواعدهاطريق اللعب يعرف الطفل الحدود ا
 (.026، 2002ألنها تضعه وجهًا لوجه مع االلتزام و النظام في عضوية الجماعة.)دندش،

و من هنا نالحظ أنه إذا كانت التأثيرات التربوية النظامية هي تلك التي تصدر عن مؤسسات متخصصة و   
د في مختلف النواحي، فإن التأثيرات التربوية غير تراعى فيها قواعد و أصول و متطلبات النمو المتدرج للفر 
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.فالتأثيرات  النظامية هي التي ال تخضع لشروط و قواعد ترتبط بمراحل نمو الفرد و متطلبات كل مرحلة
التربوية غير النظامية تشمل كل ما يتعرض له الفرد في حياته  و يتفاعل معه بشكل عابر أو قصدي ويتأثر به 

 نب شخصيته.في أي جانب من جوا

حيث أنها تمتلك إمكانيات  و من هذا المنظور تعد جماعة األقران من أهم المؤسسات ذات التأثير التربوي،  
التأثير في تشكيل الشخصية و السيما في مرحلتي الطفولة و المراهقة، فالخصائص التي تتميز بها هذه 

، و االختيار الحر و االستمتاع بوقت التلقائيةو قياسها على الصداقات الجماعات في تكوينها و توجهاتها 
فهذه العالقة وغيرها تجعل من جماعات األقران وسيطًا جذابًا و ، الفراغ بعيدًا عن سيطرة الكبار و ضوابطهم

 مثيرًا للطفل و المراهق.

نها في ،أكثر م و يبدو جليًا أن تأثير هذه الجماعات و دورها يتعاظم في المجتمعات الحديثة المعقدة  
المجتمعات التقليدية البسيطة، ربما ألن األسرة في المجتمعات الحديثة، و في ظل خروج المرأة إلى العمل ، 

 (.025، 2000انصرفت عن كثير من وظائفها التربوية )عدس،

 دور جماعة األقران في تنمية أخالق الفرد : -6/2/4

األخالقية ، والفرد يغير قيمه بتأثير ضغوط إن عضوية الفرد في الجماعة تعتبر مصدرًا للقيم 
الجماعة عليه، فبعض األشخاص ذوي التنشئة الدينية إذا انخرطوا في عضوية جماعات غير دينية 

 (.20، 0262)القريوي،  هم وتصبح متماثلة مع قيم الجماعةتتحول قيم

 رحلة االحترام والتعاون المتبادلوقد أكد بياجيه أن من أهم العوامل التي تساعد الطفل على االنتقال إلى م
هذا التفاعل ، لضغط الذي يمارس عليه من الكبار، ألنه يحرر الطفل من اهو التفاعل المتزايد بين الرفاق

، مما يؤدي إلى ارتقاء النمو األخالقي واالنتقال من ة الكبار أقل شرعية في نظر الطفليجعل سلط
ة المنشأ، فالتفاعل مع األقران هو أحد العوامل الرئيسية وله األخالق خارجية المنشأ إلى األخالق داخلي

ألن العالقة بين الراشدين واألطفال عالقة غير متكافئة في  ،بر قياسًا بدور اآلباء والمدرسينالدور األك
القوة والسلطة ،أما العالقة بين األقران فهي تقوم على المساواة والتفاعل للوصول إلى قرارات مشتركة  

داقات دور مهم في تربية األطفال وتوجيه الشباب، حيث يالحظ أن من لهم عدد أكبر من وللص
و" الصداقة  األصدقاء، أو من يقضون وقتًا أطول مع أصدقائهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر سعادة ،

 تصل إلى أقصى درجات أهميتها عند الشباب بدءًا من المراهقة وحتى الزواج، حيث تكون العالقة هي
األساسية، وتزداد أهمية الصداقة مرة أخرى مع تقدم العمر، حيث يؤدي التقاعد عن العمل وفقدان األعزاء 
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ن أهم ما يوفره األصدقاء لبعضهم هو  (،32، 0223إلى زوال العالقات االجتماعية األخرى" )أرجايل ، وا 
اإلشباع الهادئ، " كما تتيح التحسين الفوري للحالة المعنوية، ذلك بتوفير جو من المرح، أو نوع من 

جماعة األقران ألفرادها روح االستقالل العاطفي عن األسرة، وتفسح المجال الكتساب خبرات ال يتاح 
اكتسابها عن طريق الوسائط التربوية والثقافية األخرى مثل تزويد أفرادها بكثير من الخبرات الجديدة التي 

جًا في اكتسابها عن طريق الكبار، أو بعض المؤسسات األخرى، قد ال يعرفها الكبار، أو قد يجد الفرد حر 
بينما ال يجد مثل هذا الحرج عند تعلمها من أقرانه مثل األغاني والرقص وبعض األلعاب وغيرها، كما 

( وتساعد الصداقة 232، 0266يتعلمون منها عبارات واتجاهات قد تكون غريبة عن آبائهم" )عفيفي ،
حدة، كما تسهم في الحماية من  تأثير المشقة وتجنب االضطراب العقلي، وتعتبر على تجنب الشعور بالو 

جماعة األقران من أشد الجماعات تأثير على الشباب في معاييره وقيمه، كما أنها تتيح فرص التفاعل 
 والتعليم فيستطيع الفرد أن يناقش ويحاور ويتبادل وجهات النظر مع اآلخرين، ويشترك مع رفاقه في أخذ

 القرارات وتتيح له الفرص إلظهار نفسه وتأكيد ذاته، وتكون بمثابة متنفس للتعبير عن شخصيته.

وجماعة األقران تسهم في تعليم الفرد كيفية تقييم الموضوعات االجتماعية ذات الطابع األخالقي استنادًا 
بتصحيح التطرف أو ، كما وتقوم الجماعة بين ما هو اجتماعي وما هو أخالقيإلى العالقة الوثيقة 

االنحراف السلوكي بين أعضائها من خالل التأثير الفاعل في األعضاء وموقفها المناهض للتطرف الذي 
 (.220، 2006/2005يتعارض مع مبدئها في المساواة )الجيوشي، الشماس،

كساب الفرد السلوك األخالقيوبهذا فإن دور جماعة األقران مهم جدًا في تحد على اآلباء أن ، لذلك يجب يد وا 
للحد من التأثيرات السلبية التي يمكن أن يتسبب بها  ،صاحبة النماذج الجيدة من األقرانيشجعوا أبناءهم على م

و كذلك ال نهمل بهذا الصدد الدور التربوي الفعال لوسائل   ،ران ذوي أخالق سيئة وغير مقبولةالتعامل مع أق
ي تربية الفرد بما تمتلك من أساليب الجذب و التأثير، نظرًا للوقت اإلعالم كوسيلة تربوية غير نظامية تساهم ف

 الذي يقضيه األطفال في متابعتها بكافة أشكالها، اإلذاعة و السينما ، و على وجه الخصوص التلفاز.

 : The mediaوسائل اإلعالم: -6/3

بالحقائق والمعلومات وجه النشاط االتصالية التي تعمل على تزويد اإلنسان أيشمل اإلعالم جميع 
(أهمية وسائل اإلعالم وتأثيرها في تشكيل أفكار األفراد وآراءهم Millsالمعرفية ويبرز عالم االجتماع ميلز)

والجانب األكبر  ،ن العالم قد توصلنا إليه بأنفسناووعيهم فيقول:"إن جانبًا ضئياًل فقط مما تعرفه من حقائق ع
همية وسائل اإلعالم في أتي أ(، وتMills,1969, 311جماهيري)عن طريق وسائل اإلعالم واالتصال ال



 الفصل الرابع                                                                               التربية والتربية األخالقية

 

56 
 

ًة وتأثيرًا المجتمع الحديث من الدور البارز الذي تؤديه في عملية التنشئة االجتماعية ، وهذا الدور يزداد أهمي
، وتطورها التقني وتناولها جوانب الحياة كافة، وقبولها الفاعل لدى األفراد وخاصًة فئة بانتشار هذه الوسائل

اإلعالم بانه : التعبير الموضوعي عن عقلية  Ott grothويعرف )أتوجرت (، (003، 2000الشباب)البياتي،
 (.06، 2002عبيد،نقاًل عن الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها)

 :The concept of the mediaمفهوم وسائل اإلعالم  -6/3/1

دوات التي تنقل للجماهير المتلقية ما يجري من جميع الوسائل واأل :Mass mediaيقصد بوسائل اإلعالم 
(، إذًا هي جميع المؤسسات التي تنقل الثقافة 05، 2000حولها عن طريقة السمع أو البصر)حلس ، مهدي،

 للجماهير وتعنى بتكييف الفرد مع الجماعة ، ومن هذه المؤسسات : صحافة ، إذاعة ، تيلفزيون ، سينما 

الم عاماًل ميسرًا لالنتقال السهل من الطرق التقليدية إلى الطرق العصرية في أن وسائل اإلع  Raoويرى راو
الحياة ، ويقول شرام: إن وسائل اإلعالم تشارك في كل تغيير اجتماعي مثل الثورات االجتماعية والفكرية 

بد أن (، وعلى هذا األساس فإن اإلعالم في المجتمع المعاصر الGumpert et all ,1962, 462والثقافية)
، وبخاصة أنه يصل إلى قطاعات واسعة وعريضة من شرائح المجتمع ، تساهم يقوم بدور بارز في تنشئة األفراد

يؤدي دورًا كبيرًا في تشكيل ثقافة اإلنسان  (، وهوWimmer, 2000, 172في زيادة الرصيد الثقافي لإلنسان )
وجيا لها تأثيرها الواضح على التنظيم االجتماعي المعاصر حيث يرى مارشال ماكلوهان "أن التحوالت في التكنول

والمشاعر اإلنسانية ، ويتحدد النظام االجتماعي بطبيعة وسائل اإلعالم التي تتم من خاللها عملية االتصال ، 
فبدون فهم األسلوب الذي تعمل بمقتضاه وسائل اإلعالم ال نستطيع الوصول إلى المعرفة لكيفية التغيرات 

حيث تتعرض وسائل اإلعالم  (،2000،026ثقافية التي تطرأ على المجتمعات )حلس ، مهدي ،االجتماعية وال
ي العام أها ذات تأثير كبير على تكوين الر ، مما يجعللسياسية واالقتصادية واالجتماعيةلكثير من القضايا ا

 وتوجيهه ، ووسيلة مهمة من وسائل التربية المستمرة.

نما المقصود به تغيير اتجاهات وتحريك الجماعات للعمل في واإلعالم ليس مجرد إعطاء  معلومات ومعارف وا 
اتجاه معين لتحقيق األهداف المرجوة ، وبعبارة أخرى فإن وسائل اإلعالم تبلور صورة المستقبل صورة قادرة 

 (507، 2000على دفع اإلنسان لعمل ما يجب أن يعمله وقادرة على تغيير البنيان األخالقي للمجتمع)الرفاعي،

 :types of media أنواع وسائل اإلعالم -6/3/2

 تصنف وسائل اإلعالم وفق ثالثة أشكال وهي :

 الوسائل المقروءة :-



 الفصل الرابع                                                                               التربية والتربية األخالقية

 

56 
 

وتشمل كل ما هو مطبوع  أو مكتوب كالجرائد والمجالت والكتب وتتميز بإمكانية حفظها ونقلها بسهولة وتوفر  
للقارئ فرصة السيطرة االنتقائية على عمليات التعرض للرسالة إذ يمكن للقارئ أن يختار المقال الذي يعجبه 

 ن يغلق المجلة ويعيد قراءتها مرًة أخرى.ليقرأه من مجلة وكذلك يمكنه أن يعيد قراءة فقرة منه ويمكنه أ

 الوسائل السمعية :-

( واألشرطة واإلذاعة التي تتميز بأنها تتيح لمستخدميها CDوهي تعتمد على الصوت كاألقراص المدمجة)
االستماع إليها في المكان والزمان المرغوبين من قبله وتقدم له برامج ثقافية متنوعة وتطلعه على آخر 

األحداث المحلية والعالمية عبر نشرات األخبار وهي تلبي بذلك احتياجات الناس للترفيه والتثقيف المستجدات و 
ن ، موقع إلكتروني2000واإلعالم ، وتؤدي وظيفة اجتماعية وتربوية وتثقيفية مهمة في المجتمع  )العوامي، (وا 

تتطلب معرفة  ح المجتمع ألنها المن أهم الخصائص اإلعالمية لإلذاعة أنها سريعة االنتشار بين مختلف شرائ
القراءة والكتابة كما هو الحال في الوسائل المطبوعة وال تحتاج إلى تقنيات خاصة كالتلفاز باإلضافة إلى قدرتها 
على خلق االجواء النفسية والوجدانية لدى المستمعين من خالل تنوع البرامج التي تالئم األوقات كافة باإلضافة 

 (.227،  2006/2005ة استخدامها)الجيوشي ، الشماس،إلى مرونتها وسهول

 وسائل اإلعالم السمعية البصرية : - 

وهي الوسائل التي تعتمد على الصوت والصورة والحركة ومن أمثلتلها التلفزيون والسينما والمسرح واإلنترنت ، 
من مثيرات جذابة تشد المشاهدين وتعد من اهم وسائل اإلعالم وأكثرها تأثيرًا في متابعيها نظرًا لما تتميز به 

وتغريهم بمتابعة برامجها والشك أن هذا ينعكس على سلوك األفراد وقيمهم واخالقهم ويؤثر في أفكارهم وثقافتهم 
(.وقد أدى التطور 507، 2000وبذلك تؤدي هذه الوسائل دورًا كبيرًا في عملية التنشئة االجتماعية )الرفاعي ، 

يكون الفرد فيها مجرد متلقي  ئل إعالم واتصال حديثة وتتميز بأنها وسائل تفاعليه الالتكنولوجي إلى ظهور وسا
نما يتفاعل من خاللها مع غيره ويعبر عن  آرائه وأفكاره وتتمثل هذه الوسائل في:  سلبي وا 

 :Social networking sitesمواقع التواصل الجتماعي -

يقوم االنترنت والذي يعني الشبكة المترابطة للشبكات بربط عشرات اآلالف من شبكات الحاسوب 
الصغيرة وتمكن مستخدمي الحاسوب في جميع أرجاء العالم من إرسال واستقبال الرسائل وتبادل المعلومات فهي 

امها إضافة إلى غزارة أهم وسيلة إعالمية على اإلطالق في الوقت الراهن وذلك لعالميتها وسهولة استخد
منظومة من المعلومات فيها وتنوع مصادرها، وتعتمد مواقع التواصل االجتماعي على االنترنت وهي عبارة عن 

الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به ، ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي 
 ( .23 ،2003والهوايات وربما األفكار نفسها)راضي،إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات 
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واآلن  2002ومن أشهر مواقع التواصل االجتماعي هو الفيس بوك الذي أسسه طالب في جامعة هارفيلد عام 
( فقد بينت دراسة )اكسبيرين هيتوايز 6، 2005مليون مستخدم)عبد اهلل ، 57تخطى عدد مستخدميه ال 

رتبة ماعي فيسبوك كانت أكثر المواقع زيارًة من رواد االنترنت حيث احتلت الم( أن شبكة التواصل االجت2000
( وكذلك أظهرت دراسة موقع بيت كوم الحديثة 20، 2002ًا )المنصور ،الثالثة عالميًا واألولى أمريك

ع ون إلى الشبكة اإللكترونية للدردشة مؤ ي االنترنت في الدول العربية يلج( أن غالبية مستخدم2000عام)
نًة بمستخدمي االنترنت ألغراض أخرى مثل التعلم عبر االنترنت ر أو العثور على أصدقاء جدد مقا أصدقائهم ،

أو التسويق اإللكتروني أو البحث عن وظيفة وكذلك موقع توتير الذي يتيح لألفراد تبادل األفكار والخبرات 
 .التغريدات و وجهات النظر عبر الصفحات الشخصيةو 

 ((http://arabic.cnn.com/2011/scitech/9/16/internet.arab/index.html، 

لها أثر كبير في تحديد حجم جمهور أي وسيلة ويرى مكويل أن السن والطبقة والدخل الشهري ومستوى التعليم 
، حيث أن الالزمين الستعمال وسائل اإلعالم يتدخل في تحديد حجم الوقت وكمية المال إعالمية ،ألن كل منها 

األطفال الصغار يخضعون الختيار األهل ويتعرضون للتلفزيون أكثر من أي وسيلة أخرى ومع تقدم السن 
 .حرية في تعامله مع وسال اإلعالميختلف ذلك إذ يكتسب الفرد 

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=10350970)) 

لقد أظهرت الدراسات أن استخدام االنترنت ووسائل التكنولوجيا يؤدي إلى آثار أخالقية واجتماعية سلبية  ، 
فتأثر الفرد بثقافة وأفكار وقيم ومعارف غيره وتطور تلك األفكار إلى معرف وقناعات لدى الفرد، يؤدي إلى 

طريقة مباشرة أو غير مباشرة ، كما ان انعكاسها كسلوك اجتماعي يمارسه الفرد داخل مجتمعه ويعبر عنه ب
استخدم تكنولوجيا المعلومات واالنترنت يؤدي إلى تسويق مبادئ غير أخالقية بطرق جذابة وذلك من خالل 
وسائل الدعاية المختلفة كالرسائل اإللكترونية التي ال يعرف مرسلوها إال انها تدخل للمستخدم من خالل 

القضايا الجنسية ، مما يغري الكثير من المراهقين والشباب لالستجابة إلى هذه اإلغراءات المختلفة بما في ذلك 
اإلغراءات ، هذا باإلضافة إلى أن هذه الوسائل تعمل على نشر اإلباحية والفساد وتفكيك األواصر األخالقية 

األسرية أ فيشعر الفرد وغياب الرقابة  االنتشار الواسع للمواقع اإلباحية واألسرية واالجتماعية ، وذلك من خالل 
، وتجنح أخالقه عينه عليه فيضعف ارتباطه بأسرته بحرية ويقبل بنهم على هذه المواقع يود أن يلتهم كل ما تقع

إلى ما يتوافق مع ما  يراه على االنترنت  ومن  ثم ينعكس كل هذا سلوكًا اجتماعيًا يمارسه في عالقاته مع 
 (36، 2006اآلخرين)قديسات،

هذه الوسائل في متناول مختلف شرائح المجتمع لعل من اآلثار السلبية الستخدام االنترنت والتي  وقد أصبحت
نالحظها بشكل ملموس هو تخل الشباب عن بعض  أساسيات الثقافة ، وهذا يتجلى في ظهور اللغة الموازية 

http://arabic.cnn.com/2011/scitech/9/18/internet.arab/index.html
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د شعور باالغتراب لديهم الشباب في تواصلهم عبر االنترنت والتي كانت قد فسرت بوجو  ءالتي يستخدمها هؤال
 .يدفعهم للتمرد على النظام االجتماعي وتكوين عالمهم الخاص بعيدًا عن عالم اآلباء

 :The influence of the media on individualsتأثير وسائل اإلعالم في األفراد  -6/3/3

المهمة  والتي تحظى بالكثير من الدراسات  تعتبر وسائل اإلعالم من الوسائل التربوية الالنظامية
والبحوث خصوصًا في الوقت الراهن نظرًا إلى قوة تأثيرها الغير مباشر على األفراد لما تتمتع به من تطور 

(، فلم يعد اإلنسان في هذا العصر قادرًا على االستغناء عن 02، 2000تكنولوجي، وقوة في اإلثارة )السناني ،
مليات ، فهي تقوم بدور كبير في عكانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية واد اإلعالمية سواءالتزود يوميًا بالم

لخلق واإلبداع والتربية ، وعليه فإن وسائل اإلعالم يمكن أن تثري حياة الشباب باالتثقيف والتعليم والتوعية
ة ودنيئة، سيما ما تعلق منها ، أو ان تؤثر في مواقفهم السلوكية إذا اتسمت بطروحات وأفكار ومشاهد فجوالترفيه

د بالجنس والعنف والشجع والكسب غير المشروع ،ومثل هذين االحتمالين يتوقف أمرهما على ظروف كل بل
، وهل تقوم بدور التنشئة االجتماعية حصريًا أم تشاركها فيه وسائل إعالم ومستوى تطور وسائل اإلعالم فيه

واحد هو وسائل اإلعالم الذي يتعرض للتنشئة عن طريق مصدر  أجنبية ، فعلى خالف الشاب األمريكي مثالً 
ة الشباب ، وتساهم في تنشئتتعرض إلى مصادر إعالمية متعددة ، فإن معظم البلدان األخرىاألمريكية
 اجتماعيًا.

وهذا ينطبق أكثر على البلدان النامية حيث تراجع دور وسائل اإلعالم المحلية أمام اإلعالم األجنبي 
، وأصبح الشباب في ظل عولمة االتصال ، يقبل على لرسائل اإلعالمية التي هي األوروبي واألمريكي وخاصة ً 

بعض القيم  ، وبرغمفي معظمها السياق الذي أنتجت فيهفي الواقع تحمل قيمًا واتجاهات وآراء وسلوكيات تعكس 
ه إلى الغرائز أكثر من توجهها إلى العقل ، إال أن أغلبيتها هي قيم استهالكية أساسًا وتتوجالعالمية التي تحملها

 (.063، 2006،  )بومعيزة

 تأثيرات واضحة  تتجلى في:  وهي بذلك تؤدي إلى 

وهو من أبرز و أوضح مظاهر تأثير وسائل اإلعالم ، حيث يقصد بالموقف  :تغيير المواقف واالتجاهات -
وشعور اإلنسان تجاه هذا الشيء سواء أكان رؤية اإلنسان لقضية ما أو لشخص ما أو لقضية أو لسلوك ما 

إيجابيًا أو سلبيُا رفضًا أو قبواًل ، حبًا أو كراهيًة ، وبما أن وسائل اإلعالم تعتبر مصدرًا أساسيًا للحصول على 
 (.Robin,1976, 13المعلومات بالتالي فإن لها تأثيرًا واضحًا على المواقف والحكم على األشياء)

لتوسع واالنتشار الهائل لوسائل اإلعالم تضاءل دور األسرة والمدرسة كمؤسسات تربوية مع ا :القيم تغيير -
تقليدية وأصبحت وسائل اإلعالم صاحبة الدور االكبر المسيطر في عملية التنشئة االجتماعية  ، فإن كثيرًا مما 

ن  نسمعه أو نقرأه أو نشاهده في وسائل اإلعالم ال يخلو من هدف ويعبر عن ذلك علمياً  بأنه مشحون بالقيم ، وا 
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الرسالة اإلعالمية سواءًا كانت في شكل خبر أو فكاهة أو برنامج وثائقي فإنها تستطيع أن تعمل على إزالة قيمة 
وعي األفراد وقد أثبتت قائم والتصدي للقادم وهذا يعتمد على  ءوتثبيت أخرى محلها ،أو ترسيخ شي من القيم

اإلعالم في خلق اتجاهات جديدة وتعمل وسائل اإلعالم على تدعيم االتجاهات البحوث العديدة فعالية وسائل 
والقيم أكثر من تغييرها حيث أن وسائل اإلعالم تفضل التعبير عن آراء مقبولة من األغلبية والتعبير عن أنماط 

ضعاف الفردية  ,Balle,1976)االتجاهات والسلوك الطبيعية لدى الفرد وهذا يؤدي إلى االنسجام االجتماعي وا 
219.) 

إن التغير المعرفي أعمق وأشد أثرًا من تغير الموقف أو االتجاه الذي يكون طارئًا أحيانًا  التغيير المعرفي: -
تؤثر وسائل  .يزول بزوال المؤثر، فالتغيير المعرفي بعيد الجذور، ويمر بعملية تحول بطيئة تستغرق زمنًا طويالً 

فراد من خالل عملية التعرض طويلة المدى لوسائل اإلعالم كمصادر اإلعالم في التكوين المعرفي لأل
حالل أصول  للمعلومات، فتقوم باجتثاث  األصول المعرفية القائمة لقضية أو لمجموعة قضايا لدى األفراد، وا 

م تتأثر المعرفة بالتعرض المتكرر ولكن تذكر المعلومات يتضاءل إذا كان للمرء عد .معرفية جديدة بداًل منها
اهتمام أو مصلحة بالمعلومات وكذلك تعتمد على تكرار التعرض للحافز وعلى التعزيز وتعتمد على مدى حاجة 
المرء لهذه المعلومات ويحتاج تحقيق االستيعاب إلى تعرض أكبر ومصالح شخصية أكثر وقد يحول دون ذلك 

 .سوء تفسير األفراد للرسالة أو الشك في سماعها أو رفض قبول الحقائق

قد يكون تغيير السلوك البشري نتيجة تغيير في الموقف واالتجاه، أو نتيجة تغيير معرفي  :تغيير السلوك -
 ، وك ناشئًا عن مؤثرات وقتية بسيطةعميق، أو نتيجة تنشئة اجتماعية طويلة األمد، أو قد يكون السل

ص، في إحداث التغيير والتأثير بشكل مهما كانت أسباب تغيير السلوك فإن لوسائل اإلعالم دور ما، يزيد أو ينق
 .عام، وذلك حسب متغيرات البيئة، والمحتوى، والوسيلة، والجمهور والتفاعل

، وليس من نفجار المعرفيوبذلك فإن لوسائل اإلعالم دورًا كبيرًا ال يمكن تجاهله في هذا العصر عصر اال
ه من نظرًا لما تؤديه من وظائف وما تسهم بالغريب أن يطلق عليها بعض الخبراء المدرسة الكبرى للمجتمع 

، وتسهم في توافقه الثقافي واالرتقاء به إلى مستوى الرأي العام وبالتالي تسهم في تحقيق النمو المتكامل للفرد
 تشكيل سلوك الفرد والجماعة معًا .

 دور وسائل اإلعالم في تنمية أخالق الفرد: -6/3/4

لمثيرات التي تبث من وسيلة االتصال وتقوم بتأثير مباشر وهي كما أسلفنا الذكر مجموعة من ا
نما تقدم مواقف مؤثرة، تعكس  أو غير مباشر على المتلقي، وهي ليست أخبار وحقائق ومعلومات فقط وا 
من خاللها اتجاهات نحو الحياة ، وفلسفة زاخرة بالقيم والمعايير، فمن خالل ما تقدمه وسائل االتصال 

رى خيالية، ومن خالل مزجها بين الواقع والخيال يكون تأثيرها في قيم األفراد من مواقف واقعية وأخ
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(. فقد أصبح اإلعالم أحد محددات السلوك ،أو أحد 22، 2002واتجاهاتهم وأفكارهم قويًا )أبو سنينة ،
ت (، وفي ضوء المتغيرات الثقافية والعلمية المتزايدة، غد65، 2007العوامل المؤثرة فيه بقوة)مكاوي،

وسائل اإلعالم بصفة عامة مصدرًا مهمًا من مصادر التنشئة االجتماعية، ومن ثم اكتساب القيم في 
المجتمع وتقديم خبرات متنوعة وجذابة للصغار والكبار على حد سواء، وال يقل دورها عن دور المؤسسات 

(، خاصة وأن 203-200 ،0222التعليمية من حيث التأثير والفاعلية في تربية األفراد  )الصاوي ،
اإلعالم أصبح يغطي مساحة أوسع مما تغطيه األسرة والمدرسة والكتاب والنادي فإنه المؤسسة األكثر 
قدرًة على إحداث التغيير في مفاهيم وأساليب التنشئة التربوية واالجتماعية والنفسية وقد أصبحت هذه 

فكري والعطالة الثقافية ،وذلك بعرض النموذج الوسائل تغرق الفرد بشتى أساليب التسلية واللعب والكسل ال
% تقريبًا من مواد وبرامج الفضائيات العربية هي مواد مستوردة 50الغربي على أنه األفضل ،خاصًة وأن 

 (.22، 2002من الغرب .)سلوم،جمل،

مما يضاعف من خطورة وسائل اإلعالم هو فقدان المرجعيات ونظم القيم والضبط والعالقات)مؤسسات 
تنشئة( من فاعليتها، فمثاًل تحول المرجعيات القيمية األخالقية السلوكية عند الشباب من األسرة ال

اسك ، وذلك يهدد التموسائل االتصال الحديثة كاالنترنتوالمدرسة إلى القنوات الفضائية وبرامجها و 
يق والغربلة كون هذه المرجعيات الجديدة غير قابلة للضبط الدق ،(50، 2000االجتماعي )حجازي، 

المناسبة لما تعرضه من أفكار ربما تتنافى مع قيم وأخالقيات مجتمعاتنا العربية، لذلك كان البد من 
توجيه األفراد وغرس اتجاهات سليمة لديهم نحو التعامل اإليجابي مع وسائل األعالم واالتصال الحديثة 

 ( .62، 2000)أبو دف،والمتمثل في االنتقاء القائم على التمييز بين الجيد والرديء

إذًا وفي ضوء هذا الدور اإلعالمي المؤثر في التفكير والقيم والسلوك أصبح من الضروري  وجود  إعالم 
هادف يؤدي دوره الفاعل  في  إكساب وحماية القيم وتربية األفراد تربية سليمة، بحيث يكون قادرًا على 

 مع أصالته دون أن يحرمه حقه من المعاصرة.تشكيل وتجسيد القوة قواًل وعماًل بما يحفظ  للمجت

وبذلك تستطيع وسائل اإلعالم ببرامجها وأساليبها العمل على تأكيد الهوية الثقافية للمجتمع، وتدعيم قيمه 
اإليجابية والتمسك بها، بما يحفظ لألمة أصالتها وثقافتها في مواجهة الغزو الثقافي، الذي تتعرض له 

 ها ومقوماتها.المجتمع بكل عناصر  ثقافة
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 : sYouth organizations and unionمنظمات واتحادات الشباب: -6/4

 The concept of youth organizations andمفهوم منظمات واتحادات الشباب  -6/4/1
unions 

، مشاركة األفراد في اتخاذ القرار من أهم مالمح ،ب مجالس اتحادات الطالالمنظمات و تعد 
مشاركة األفراد  تقوم بشكل أساسي على  ،ذات أهداف وتنظيم محددفهي عبارة عن مؤسسات اجتماعية 

اتخاذ  ن طريق التمثيل الشبابي في بيئةأو ع ،المشاركة إما أن تكون بشكل مباشروهذه  ،في اتخاذ القرار
م إزاء وتحديد موقفه ، مناقشة أوضاعهم ومشكالتهم والتحاور حولها ويستطيع الشباب من خاللها ،القرار

وبإمكان الفرد من خالل هذه التنظيمات القيام بمشروعات تعزز دوره في  ،بعض القضايا التي تواجههم
 (.322، 2002المجتمع وتمنحه الشعور بأنه فرد فاعل قادر على تنمية مجتمعه )مكروم،

فكار والقيم التي تجمع بين نظرًا لتأثر الشباب بها وباأل مهماً وتؤدي هذه المنظمات دورًا تربويًا 
 أفرادها ،ومن أمثلتها اتحاد الطلبة ، ومنظمة الشبيبة.

هي من زاوية أخرى تثير المزيد من القضايا الخاصة باعتبارات التمثيل  مؤسساتوالمشاركة في هذه ال
ثم  الطالبي وتقديم التقارير والبحث عن اتجاهات الطالب اآلخرين تجاه مشروعات العمل المطروحة ،

من خالل المناقشة التي تتم داخل المجموعات والمستويات الفرعية حيث ينضج الوعي الحقيقي 
، موقع 2005)أوغلي،بالمشكالت التي تخص الشباب وتثير اهتمامهم وتنمي حس المسؤولية لديهم

جان وعلى ضوء ذلك فإن حسن تمثيل ومشاركة الطالب داخل بيئة اتخاذ القرار على شكل ل ، إلكتروني(
مختلفة وفرق عاملة تتخذ القرارات والتوصيات الخاصة بسياسات العمل في المشروعات الطالبية 
ومخططات التنفيذ ،ومجموعات العمل التي تقوم بدراسة إشكاليات الواقع ومتطلبات تطويره يسهم في 

 تكوين وعي األفراد ويجعلهم يدركون أهمية قراراتهم وتأثيرها في اآلخرين.

 Impact of youth organizations andتأثير المنظمات واتحادات الشباب على األفراد  -6/4/2
associations of individuals : 

وبإمكان الفرد من خالل هذه التنظيمات القيام بمشروعات تعزز دوره في المجتمع وتمنحه الشعور بأنه 
 فرد فاعل قادر على تنمية مجتمعه ،ومن هذه المشروعات :
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 مشروعات تنمية المجتمع المحلي. -

براز مسؤوليات المواطنة في  ،و األخالقية عقد ندوات لمناقشة القضايا االجتماعية  - وا 
 مواجهتها .

والعمل على تكوين قاعدة علمية موثوق بها حول موضوع أو مشكلة  كتابة التقارير العلمية ، -
 (.330، 2002معينة )مكروم ،

ار إكساب الفرد مهارة التعبير عن األفك بية الديمقراطية من خاللتر لل اً ديتجستعتبر وهذه المنظمات 
خبرة في التخطيط تنمية ال، وأيضًا القدرة على إصدار األحكام وتبنيهاو  والمشاكل التي تواجهه بشفافية

كسابه سمات  إكساب الفرد مهارة تمثيل الجماعة في مواقف الرأي العام وكذلك والعمل ضمن فريق ،وا 
، كما وتكسب الفرد (30، 2006ة كالمرونة والتوازن االنفعالي ،والقدرة على ضبط النفس)مجاهد ،القياد

وبالتالي يقبلها إذا  الذي ال يقبل األفكار المطروحة عليه دون نقد وتحليل لمحتواها ، ،مهارة التفكير الناقد
 كانت مقنعة بالنسبة له.

ومن أهم ما يمنح المنظمات الطالبية والشبابية هذه الشعبية والدور الفاعل ،هو أن األفراد المنتسبون      
وتعتبر  إليها تجمعهم خصائص عمرية مشتركة ،وبالتالي فإن ميولهم ومجاالت تفكيرهم ستكون متشابهة،

قراطية من خالل عدة ما تقاس الديم الديمقراطية ركنًا أساسيًا ومهمًا آلليات عمل هذه المؤسسات ،وغالباً 
 ،قياداتوأسلوب االنتخاب في اختيار ال ،يفية وصول المسؤولين إلى مناصبهمك :مؤشرات أهمها

جل تحقيق األهداف المشتركة أاألعضاء إلى العمل والتعاون من  ما  يدفع والمشاركة في اتخاذ القرارات ،
ن هذه المنظمات واالتحادات أماكن محببة ومؤثرة في وبالتالي تكو  (،022، 2006لديهم )األحمر،بلول،
، وتبني هذه القيم والمبادئ في مواقف حياتهم اليومية ون على االلتزام بمبادئها وقيمهااألفراد وتجعلهم يقبل

 وهذا يجعلنا نؤكد أهمية هذه المؤسسات كوسيط من وسائط التربية الالنظامية . ،

 الشباب في تنمية أخالق الفرد:واتحادات المنظمات دور -6/4/3

تعد هذه الجمعيات والمنظمات مصدرًا مهمًا من مصادر التأثير والتنشئة االجتماعية، ويزداد دور 
ى األهداف التي تسعى إلى هذه المؤسسات في هذه األيام حيث أصبحت قادرًة على توجيه األفراد  إل

فباإلضافة  ،دورها في تعميق القيم األخالقية عية، ولهذه المنظمات وعلى رأسها الجمعيات التطو تحقيقها
التمسك بالقيم إلى عملية الضبط االجتماعي فإن الوسائل التي تمارسها من خالل مطالبة أفرادها ب

، لها أثر واضح في المحافظة على السلوك اإليجابي لألفراد والحد من األخالقية النبيلة
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عادة شحنها بمفاهيم (.والبد من ضر 23، 2002-2000انحرافهم)غالب، ورة التوجه إلى ثقافة المجتمع وا 
وتختلف تنظيمات وأهداف هذه المنظمات والجمعيات  جابية حتى تتماشى مع روح العصر،أخالقية إي

وهي تتعدد في المجتمع تبعًا لمستوى وعيه وثقافته وظروفه المختلفة ، .وكذلك الشرائح العمرية التي تضمها ، 
مخصصًا للعناية بالجوانب الثقافية واألنشطة األدبية والفعاليات الفكرية ، ومنها ما هو فمنها ما يكون 

اجتماعي  يهتم بخدمة المجتمع وتلبية احتياجات أفراده ولكنها تشترك في أنها تلبي احتياجات األفراد ورغبتهم 
رًا يشجعها ، وكذلك فإن لها آثافي التعبير عن أفكارهم في جو غالبًا ما يكون ديمقراطيًا يرحب بمبادراتهم و 

، وتكوين ثقافته وفكره ، ال سيما في فترة الشباب من العمر هامًة في بناء شخصية اإلنسان، وتحديد اتجاهاته
، كما أن من آثارها اإليجابية في ىالتي ُيكثر اإلنسان خاللها من تواصله مع هذه المؤسسات بصورٍة أو بُأخر 

نسان بما يعود عليه بالنفع، ويسعى الفرد من خالل انتمائه لهذه المنظمات إلى شغلها ألوقات الفراغ عند اإل
، 2006عبد الحي ،تأكيد ذاته فهو يتمسك بمبادئها وقيمها األخالقية ويتبناها في مواقفه السلوكية الحياتية)

مجتمع الذي تعمل ، إذًا البد ان تتسق أخالقيات ومبادئ هذه المنظمات والجمعيات مع أخالقيات وقيم ال (22
ضمنه بحيث ال يعيش الفرد تناقضًا بين ما هو سائد  في مجتمعه وبين ما يتلقاه من هذه المؤسسات التي 

 ينتمي إليها. 

أن ننكر الدور الذي تؤديه مؤسسات التربية النظامية في تنمية أخالق الفرد وهنا نذكر المدرسة وال يمكننا 
 ودور العبادة.

 تنمية أخالق الفرد.دور المدرسة في  -

إن الهدف النهائي لكل تربية هو تكوين األخالق وتقويم السلوك ،وقد أكد كبار الفالسفة والمربين 
أمثال جان جاك روسو وجون ديوي ارتباط العملية األخالقية بالعملية التربوية ، وأن االخالق  ال يمكن 

السلوك والفضائل المحببة التي يجب على اإلنسان ان تدرس كبقية المواد الدراسية حيث يتعلم الفرد قواعد 
التحلي بها ،فاألخالق هي تعزيز العالقات اإلنسانية في السلوك العقلي ، إذن البد أن نعود األطفال على 
أن يكونوا صورًا واقعية للعالقات اإلنسانية وأن نناقشهم لنحصل على تعليم عملي بصورة عقلية ، فالفكرة 

ل فيمثلون بأنفسهم طبيعة المواقف العملية التي سيجدون أنفسهم موضوعين فيها ،بداًل هي أن يبدأ األطفا
( ويقرر ديوي أن ال فرق بين التربية واألخالق 066، 2006من إمالء قواعد جامدة للسلوك )الشيخ،

 فالتربية في نظره تقوم على األخالق ، واألخالق هي التربية بعينها.
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نظريات التربية أن بناء األخالق هدف شامل من أهداف التعليم والضبط في "ومن القواعد المعروفة في 
 .(373، 0226المدرسة")ديوي، 

ويرجع ديوي سبب عدم وضوح هذه القواعد في نظريات التربية إلى الفهم واإلدراك الناقص للجانب 
د ضيقة وشكلية للغاية األخالقي في التربية فيقول :"لقد كانت تصوراتنا  للجانب األخالقي في التربية ج

، ووصلنا بينها وبين خاصة معينة نطلق عليها اسم فضال وشديدة السقم ، فلقد ربطنا كلمة أخالقي بأفعال
، ثم أمعنا في  الفصل بينها وبين الخياالت والبواعث العادية فيمن ينتجونها ، جمهرة األفعال األخرى

بغرس بعض العواطف  ، أويحيط بهذه الفضائل الخاصةريس ما وهكذا أصبح تعليم األخالق مرتبطًا بتد
إال أن متل هذه اآلراء  ،، لقد كان العمل األخالقي إذن يفهم بطريقة في غاية السذاجةالتي تتصل بها

والبواعث األخالقية ليست هي التي تدفع الناس إلى العمل لتحقيق وأداء واجبهم األخالقي")ديوي 
،0266 ،22-70.) 

ذا كان الفيل سوف والمربي العظيم ديوي قد طرح هذه الفكرة منذ ذاك الزمن ، فإنه من المؤسف أن تكون وا 
تربيتنا عاجزًة حتى وقتنا الحالي عن التوصل إلى الطرق والوسائل المناسبة للتربية األخالقية الفعالة ، 

 نه.التي هي غاية أي مجتمع ووسيلته الفعالة للنهوض والتطور والمحافظة على تماسك بنيا

ي عملية اكتساب القيم األخالقية من خالل نقل الثقافة من جيل إلى آخر، والقيم فويظهر دور المدرسة 
كسابها للتالمي ذ وتحديد القيم جزء من الثقافة وهنا تبرز أهمية المدرسة في تحديد القيم الخلقية المرغوبة وا 

قصائها ، صيته المتكاملة من مختلف جوانبهامو شخ، إذًا البد للمدرسة أن تعلم الفرد بحيث تنالسلبية وا 
ويصبح قادرًا على التصرف باستقاللية والحكم الصائب على األمور وتحمل المسؤولية 

( ، كذلك فإن طبيعة عمل المدرسة أن تحذف ما هو غير مالئم من 06، 0226الشخصية)اليونسكو،
ث أن أي مجتمع يحوي على سلوكيات البيئة الخارجية كي ال يؤثر في طبيعة التالميذ واتجاهاتهم، حي

 سلبية، وواجب المدرسة يتمثل في حذف هذه السلبيات واختيار اإليجابيات والتركيز عليها.

على أهمية البيئة المدرسية في نمو التفكير األخالقي فهي تعمل على توفير الجو و كولبرج يؤكد 
وذلك من خالل التعرض لمواقف صراع  ،قيالنمو األخالالمناسب ، واإلمكانيات المتاحة التي تؤثر على 

ولقد أكد العديد من العلماء على أهمية دور المدرسة، فالتربية األخالقية للطفل مهمة  ،معرفية أخالقية
األساسية للمدرسة هي التربية األخالقية للطفل. كما  مهمةأن الب وضرورية، فيرى )جون ديوي(
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للتربية األخالقية  (لوك)سبنسر( أن من أهم أهداف المدرسة تكوين األخالق وكذلك يعطي  أكد)هربرت
على أسبقية على التربية العقلية حيث يعتبر أن الهدف األساسي للتربية بناء األخالق، فالمدرسة تعمل 

تفكير ، بل يمكن أن تنمي الليس من خالل الدروس والقواعد فقطو  ،إكساب الطفل السلوك األخالقي
ممارسة األنشطة  وخارجه، ومن خالل معاملته لزمالئه ومعلميه ومن خالل صفاألخالقي للطفل داخل ال

، 2002لوك الخير والشر )مشرف،سح لديه بصيرة أخالقية تمكنه من التمييز بين بالتربوية حتى تص
75.) 

قات مع اآلخرين والعمل "وفي المدرسة يمكن أن تنمى األخالق القائمة على ممارسات المواطنة والعال
الخارجي والتسامح إزاء اختالف وجهات النظر، وبالتالي يتعلم الفرد العيش مع اآلخرين في ظل احترام 

(. ، كما تسهم المدرسة في بناء الشخصية 023،  2006-2005التعددية والتفاهم )األحمر،بلول،
بالنواحي األخالقية، لذلك فإن الخبرة التي يمر  اإلنسانية في جميع جوانبها، فالناحية المعرفية تؤثر وتتأثر

-William,1975 ,266)بها التلميذ في المدرسة خبرة متكاملة تشكل التربية األخالقية فيها جزءًا هامًا".
293) . 

 وتتبع المدرسة طرقًا عدة في عملية اكتساب القيم، ومن هذه الطرق:

وهي الطريقة التي تقوم على الوعظ المباشر أو االقتناع أو التلقين، وهذه الطريق  الطريقة الكالسيكية:-
 مرتبطة بوجود سلطة وليست مستمدة من الذات اإلنسانية.

أو نموذجًا في وتعتمد على محاكاة القدوة التي يمكن أن تكون األب أو األم أو المعلم طريقة القدوة: -
 كتب التاريخ.

وتكون في العادة ناتجة عن مبادرة ذاتية من الفرد لتعلم واكتساب تي العقالني :طريقة الختبار الذا-
 القيم.

وهذه تتم من خالل الخبرات المنظمة المخطط لها والتي هي جزء من المنهاج الطريقة العملية :-
 الدراسي.

وهي طريق حل المشكالت التي تهدف تنمية الفكر العلمي، وتتم عن  طريقة الستجابة الموضحة: -
طريق األسئلة التي تأخذ طابع التحدي لمشاعر التلميذ وأفعاله، بحيث ينتج عن هذا التحدي إكساب القيم 
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نما اعتبارهم على أساس أنهم  ، مع العلم أن تعليم القيم ال يقوم على أساس اعتبار األفراد كأفراد، وا 
(. كما يقوم المعلم في المدرسة بدور هام جدًا في إكساب القيم 020 ،0260منظمة".)دياب ، جماعات

للمتعلمين، فهو يعمل في مؤسسة نظامية تربي األفراد في ظل القيم والمبادئ التي تسود المجتمع وتنسجم 
لرسالة، ويجب أن مع الثقافات األخرى، ويجب على المعلم أن يكون خبيرًا تربويًا ومرشدًا ألنه صاحب ا

تتمثل في سلوكه القيم المستهدفة، وأن يتقن مهارات التواصل، كما ينبغي" أن يشعر المعلم بعدالة اإلدارة 
في المدرسة المسؤولة عنه، مما يقوي مشاعره اإليجابية نحوها وينمي فيه روح االنتماء لمهنته والتزامه 

نتاجيته  في تكريس وتعزيز القيم بأخالقها، وهذا يدفعه إلى بذل أقصى الجهد لرفع م ستوى أدائه وا 
اإليجابية من خالل معاملة تالميذه بالمساواة ومراعاة الفروق الفردية بينهم وبث روح التعاون فيهم". 

(.كما أن  العالقة بين التالميذ والعالقة بين المدرسين والعالقة بين التالميذ 27، 0260،)بيومي 
يذ والمجتمع الخارجي كلها تنعكس في تفاعل التالميذ تفاعاًل إيجابيًا مع والمدرسين، والمدير والتالم

المحيط الذي يعيشون فيه بشكل كبير، ومن ثم زيادة الحس األخالقي عندهم من خالل دور المدرسة 
المتمثل في االهتمام بتنمية شخصية الطفل العقلية والخلقية واالجتماعية والجسمية وتنشيط عملية التوجيه 

(،  وحتى 066، 0252نفسي واالجتماعي للوصول بالتلميذ إلى سلوك أخالقي مميز.)شهال وآخرون ال
يسهل على المتعلم اكتساب القيم، ينبغي أن يتم توضيح القيمة المستهدفة بطريقة سهلة مع إبراز أهمية 

لتي تؤدي إلى تلك القيمة ، كما ينبغي توفير الجو المادي والنفسي اآلمن له، حتى نجنبه المظاهر ا
الخوف، هذا باإلضافة إلى البدء في تعلم القيم التي تنسجم مع الثقافة االجتماعية السائدة، وتعزيز كل 
تاحة الفرصة المناسبة لممارسة القيمة المكتسبة، كما أن  سلوك يدفع بالمتعلم نحو القيمة المنشودة، وا 

رات سارة تساعده في تكوين القيم، والقيمة ازدياد تعرض الفرد لخبرات مباشرة ومتنوعة يثير لديه خب
تكتسب حضورها من تحقيق االرتباط بينها وبين الممارسة، وأن االقتناع بالقيمة يسهم في تكريسها ولهذا 
اعتمد المربون على ممارسة األفراد للقيم لتحقيق االنسجام الذاتي على مستوى الفرد، واالنسجام العام في 

رسة أهدافها يجب على كل عنصر بشري فيها أن يتحمل تبعات واجبه على المجتمع وحتى تحقيق المد
أكمل وجه من المعلم مرورًا بالمدير والعاملين بالمدرسة، والمحيط الذي يرتبط بعالقة معاملة مع التالميذ 

 في المدرسة.

يمكننا القول بأن " إذًا وبعد أ بينا األهمية الكبيرة للدور الذي تقوم فيه المدرسة في تنمية أخالق الفرد 
النظر إلى األخالق نظرة ضيقة أخالقية كما يقولون، هو السبب الذي يرجع إليه عدم إدراكنا ان جميع 
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القيم و األهداف المحمودة في التربية هي خلقية في ذاتها. فالضبط والنمو الطبيعي والثقافة والكفاية 
عًا في ذلك المجتمع الذي تسعى التربية إلى تقدمه) االجتماعية مزايا خلقية أي مزايا رجل يحيا عضوًا ناف

يقول ديوي "ما جدوى الوعظ والتلقين لمبادئ البساطة الصادقة والقناعة عندما  (.366، 0226ديوي، 
يتوجه المجتمع كله بمشاعر اإلعجاب والتبجيل للرجل الذي ينجح بأي وسيلة ويجعل نفسه بارزًا وموضع 

(وهذا ما يؤكد أنه ال يمكن 25، 0262مال وغيره من أشكال القوة؟")ديوي،حسد الغير بسبب تحكمه في ال
النهوض بمهمة التربية األخالقية لألفراد عن طريق عبارات لفظية جوفاء نرددها على مسامع األطفال بل 

 يجب أن يوضع الفرد في مواقف مشكلة تجعله مسؤواًل عن اتخاذ موقف أخالقي معين.

واالنفجار المعرفي أصبح من الضروري أن تكون أهداف التربية متجددة  وفي ظل عصر التكنولوجيا
ومتطورة بحيث تساير روح العصر ، فال تكون رجعيًة بالية فيرفضها األفراد وينفرون منها ، بل البد لها 

 .أن تكون سلسًة قريبًة من ميولهم ورغباتهم وفي الوقت ذاته مرشدًة لهم في خياراتهم ومواقفهم االخالقية

 تأثير دور العبادة في أخالق الفرد: -

ن من أهم مصادر األخالق في مجتمعاتنا هو األديان والكتب السماوية ، أال يمكننا أن ننكر 
لنأخذ منه المعايير الُخُلقية الالزم ولكننا إذا تساءلنا ،هل يمكننا اعتماد الدين مصدرًا لألخالق المثلى  

بار أن هناك ارتباطًا واضحًا بين الدين واألخالق بمعناها اإلنساني غرسها في نفوس أطفالنا ؟، على اعت
المتجرد عما هو سائد في مجتمع دون آخر. وألن تغير الكثير من المفاهيم األخالقية عبر الزمان يؤكد 
همال  األساس الديني ال يفي باألغراض المرجوة  أن االعتماد فقط على القوانين األخالقية االجتماعية وا 

وضع المعايير األخالقية لضبط سلوك األفراد؛ ألن التغير المستمر للمعايير يعطي انطباعًا بعدم من 
بالمقابل فإن اعتماد الدين كمصدر للمعايير األخالقية يعطي و ثبات األخالق ومن ثم عدم مصداقيتها، 

أو عدم شيوعها في لمجرد شيوعها  -انطباعًا بثبات القيم واألخالق وعدم تغايرها من مجتمع إلى آخر 
فهذه المعايير تبدو موضوعية ال ترتبط بمصالح شخص ما أو جهة معينة)عز،  -هذه المجتمعات 

، ولكننا إذا اعتمدنا الدين أساسًا نستقي منه قيمنا األخالقية فالبد أن نأخذ بعين االعتبار (202، 2002
عصبين والمفكرين المتخصصين، آخذين بالتربويين المنفتحين غير المتأن تكون مهمة التربية مرتبطًة 

 بالحساب أسس التربية السليمة التي تتفق والطبيعة البشرية وما فطرت عليه.
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إذًا تعد األديان السماوية متمثلة بالكتب والرسل المصادر األولى التي يستقي منها اإلنسان قيمه، فهي 
ستقيم معها الحياة الصالحة. فقد كان حافلة بكل ما يثبت دعائم القيم ويرسخ األسس والمبادئ التي ت

الهدف األول لألديان السماوية على اختالفها ، صناعة الرجال، إذ وضعت هذه األديان تعاليم وقواعد 
تعد بمثابة قيم لكل أمور الدنيا للفرد والمجتمع." فالدين هو مصدر األخالق المثلى، حيث أن تغير الكثير 

ن دون النظر لألساس الديني ال يفي باألغراض المرجوة من وضع من المفاهيم األخالقية عبر الزما
المعايير األخالقية لضبط سلوك األفراد، مما يعطي انطباعًا بتدخل العوامل الذاتية والمصالح الشخصية 
بغض النظر عن اآلثار المترتبة على ذلك وبالتالي فإن االعتماد على الدين كمصدر للمعايير األخالقية 

عًا بثبات القيم واألخالق، وتعاليم الدين تؤدي وظيفة مزدوجة في غرس القيم وتنميتها يعطي انطبا
صالح المعوج منها في تحدد السلوك الصادر من األفراد تجاه األشياء، وتقوم بترشيد النسبة القليلة من  وا 

ساني. السلوك الصحيح، فالدين يقوم بوظيفة غير رسمية في تهذيب السلوك وتحويله إلى سلوك إن
وبالتالي فإن األديان نجحت في رسم العالقة بين اإلنسان والمجتمع من حوله واالرتقاء بسلوك الفرد 

 (.26-25، 2000وتنظيم تكوينه النفسي الداخلي " )محمد ،

قد أكدت الدراسات أن الغالبية الساحقة من المراهقين يؤمنون بالقيم الدينية ويرتادون أماكن  العبادة ، و ل
، 2002وهذا يدل على األهمية الكبرى لهذه األماكن في إكساب و تنمية القيم األخالقية لألفراد)العيسوي،

سعيها لنشر األخالق السامية (، وخاصًة إذا كانت تعتمد أساليب محببة وقريبًة منهم في إطار 230
القائمة على االلتزام بما فيه مصلحة الفرد والمجتمع وبما يضمن السعادة لكليهما معًا ، ال أن تعتمد 
أساليب الترهيب والتخويف من العقاب اإللهي الدنيوي أو عقاب اآلخرة ، ألن التزام الفرد بهذه األخالقيات 

راسخًة مبدئيًة فبمجرد تغييب هذا العامل الذي يثير الرهبة والخوف  خوفًا فقط من العقاب ال يكون  أخالقاً 
قد كان مرفوضًا أو غير من اتباع سلوك يخالف هذه األخالقيات ، فإن الفرد سوف يعود لممارسة ما 

 .مقبول به

وأثرًا بارزًا في العملية التربوية  ،إن للمؤسسات التربوية المختلفة في المجتمع أهميًة بالغةً  والخالصة:
من بعامة وفي التربية األخالقية بصورٍة خاصة، األمر الذي يفرض على المهتمين في الميدان التربوي مزيدًا 

، والحرص على أن تكون متكاملًة مع بعضها ال تتعارض من حيث األهداف والغايات العناية واالهتمام بها
، فالقيم األخالقية هي الضابط والمعيار األساسي للسلوك لتشتت والضياع فرد في حالٍة من ابما يجعل ال

تمع الفردي واالجتماعي، وال يمكن تحديد األهداف التربوية لتكون معبرة عن طبيعة اإلنسان وطبيعة المج
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يتها تعميق القيم وتنم يولية المشتركة ف، األمر الذي يؤكد الحاجة إلى المسؤ إال عن طريق القيم األخالقية
وسيبين الفصل القادم ومن  ، لدى الشباب، عن طريق التخطيط والتنسيق بين كافة مؤسسات المجتمع

 خالقية لألفراد من وجهة نظرهم.سسة األكثر تأثيرًا في المواقف األخالل الدراسة الميدانية المؤ 
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 ثالثًا: أداة البحث.

 رابعًا: حدود البحث.
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 مقدمة

البحث، ووصف العينة وكيفية سحبها، وخطوات إعداد أداة  منهجيتضمن هذا الفصل تحديد 
 ، ودراسة الصدق والثبات الخاصة باألداة، وفيما يلي توضيح لذلك:البحث
 المجتمع األصلي وعّينة البحث.أّواًل: 

فرع السويداء المسجلين في السنة  –من طلبة جامعة دمشق  بحثيتكون المجتمع األصلي لل
والبالغ تعدادهم حسب القوائم اإلحصائية  ،(من الجنسين )الذكور واإلناثاألخيرة و  األولى والسنة الجامعية

( 4120( )1025-1024لدائرة التخطيط واإلحصاء في رئاسة جامعة دمشق خالل العام الدراسي )
( في السنة الجامعية الرابعة 2941( في السنة الجامعية األولى، )1394طالبًا وطالبة يتوزعون بواقع )

محافظة السويداء موزعين على الكليات التالية )التربية، اآلداب، الفنون الجميلة، الهندسة الزراعية، في 
 العلوم(.

ي، وقققد عشققوائية طبقيققة مققن المجتمققع األصققل ولتحقيققق أهققداف الدراسققة الحاليققة قامققت الباحثققة بسققحب عينققة
 : استخدمت الباحثة هذه الطريقة في سحب العينة ألن

 اختيقارمهم مقن بقين متسقاويًة فقي أني ي أن يكقون لكقل أفقراد الجماعقة حظوظقاً هقي  ية:العينة العشوائ  َ جقر
 أفراد العينة، وأن ال يؤثِّر اختيارم أَ فرد بأية صورة من الصور في اختيار أَ فرد آخر.

 :مكققان اإلقامققة إنققاث(، -تغيققرات الجققنك )ذكققوروفقققًا لم يققتم بموجبهققا تصققنيف الطلبققة  العينةةة الطبقيةةة
رابعة(، الدخل الشهَر لألسرة) ينقص عن تلبية االحتياجات  -ريف(، والسنة الدراسية )أولى -)مدينة

، نققققوع مققققع تلبيققققة االحتياجققققات األساسققققية أيققققد عققققن تلبيققققة االحتياجققققات األساسققققية، يتكافققققاألساسققققية، يز 
 . الدراسة)كليات نظرية، كليات تطبيقية(

فرع السويداء، مع مراعاة متغيرات الدراسة الحالية  -( طالبًا وطالبة في جامعة دمشق 412وتضمنت )
 (.، نوع الدراسة وهي )الجنك والدخل الشهَر لألسرة، السنة الدراسية، مكان اإلقامة

حيث قامت الباحثة بتحديد المجتمع األصلي الذَ سيتم إجراء الدراسة عليه، وهو جميع طلبة جامعة  -
 دمشق فرع السويداء.

 تم تحديد حجمه عن طريق دائرة التخطيط واإلحصاء في رئاسة جامعة دمشق فرع السويداء.  -
وبنسبة ( طالبة 112( طالبًا، و)210( طالبًا وطالبة، بواقع )412)الدراسة الحالية عينة حيث بلغت 

يبين حجم المجتمع األصلي للكليات التي ( 2و الجدول رقم )، األصلي%( من المجتمع 20)تمثل 
 .سحبت منها العينة
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 يبين حجم المجتمع األصلي للكليات التي سحبت منها العينة (1)الجدول 
 السنة الرابعة السنة األولى

 المجموع الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث االختصاص الدراسي

 552 254 933 2141 413 229 الكليات التطبيقية
 335 903 421 2131 302 324 الكليات النظرية

 2941 419 229 1394 2293 2333 إجمالي المجتمع األصلي

 توزع أفراد العينة وفق متغيرات البحث المدروسة: يبين (2والجدول رقم )

 متغير الجنس

 النسبة المئوية العدد 

 %11  61 , 112 إناث

 % 93 ,92 210 ذكور

 %200 412 المجموع

 متغير السنة الدراسية

 %,9459 154 األولى

 %40 ,15 234 السنة الجامعية األخيرة

 %200 412 المجموع

 متغير مكان اإلقامة

 %25,44 223 الريف

 %55.24 193 المدينة

 %200 412 المجموع

 متغير الدخل الشهري لألسرة

ينقص عن تلبية االحتياجات 
 األساسية

119 , 4412 % 

 % 22 22  ,  32 يزيد عن تلبية االحتياجات األساسية

يتكافا مع تلبية االحتياجات 
 األساسية

23 91,  10    % 

 متغير نوع الدراسة

كليات تطبيقية)الهندسة الزراعية، 
 العلوم(

124 91 ،11% 

كليات نظرية)آداب، فنون جميلة، 
 تربية(

244   99,14 % 
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 ثانيًا: منهج البحث:

الذَ يتمثل في جانبه النظَر بدراسة دور مؤسسات استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي 
التربية الالنظامية في تنمية األخالق، باإلضافة إلى مراجعة البحوث والدراسات التي تتعلق بمتغيرات 

 انتهىالبحث في البالد العربية واألجنبية، وما توصلت إليه تلك الدراسات من نتائج مقارنتها بالنتائج التي 
 البحث الحالي إليها.

الجانب الميداني للبحث فيرتبط بالمنهج الوصفي التحليلي الذَ يقوم على دراسة الواقع أو الظاهرة  اأم -
كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا من خالل التعبير النوعي الذَ يصف الظاهرة ويوضح 

ًا يوضح مقدار الظاهرة وحجمها. وهو المنهج الذَ خصائصها، أو التعبير الكمي الذَ يعطي وصفًا رقمي
يهتم بدراسة العالقات بين الظواهر وتحليل تلك الظواهر والتعمق فيها لمعرفة االرتباطات الداخلية في هذه 

ويتمثل المنهج الوصفي  (.31، 1000، ملحم) ارجية بينه وبين الظواهر األخرىالظاهرة واالرتباطات الخ
 التحليلي بما يلي:

اختيار عينات لها نفك خصائص العينة األساسية، إلجراء الدراسات الالزمة لحساب مؤشرات  -2
 الصدق والثبات. فمن أجل دراسة صدق المقاييك استخدمت أشكال الصدق اآلتية:

 صدق المحتوى )بعرض المقياك على المحكمين(. -أ

 صدق االتساق الداخلي. -ب

 استخدام الطرائق اآلتية:اك فقد جرى يدراسة ثبات المقلأما 

 الثبات باإلعادة. -أ

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ. -ب

 اختيار عينة تطبيق المقياسيين عليها لإلجابة على أسئلة وفرضيات البحث. -1

 .، وتفسير ما توصلت إليهتحليل النتائج باستخدام الحزمة اإلحصائية -9

يتيح التعرف إلى  حيث نهج المالئم لطبيعة البحث الحاليفإنَّ المنهج الوصفي التحليلي يمعّد الموهكذا 
 المشكلة المدروسة ورصدها رصدًا شاماًل ويتطلب القيام باإلجراءات اآلتية :

جمع المعلومات من المراجع التي تناولت مؤسسات التربية الالنظامية ودورها في تشكيل المواقف  -
 األخالقية للطلبة.
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دراسات سابقة تفيد الباحثة في تطوير أداة بحث جديدة تسهم في  االطالع على أدوات بحث من -
 الحصول على البيانات المطلوبة.

 فرع السويداء على األداة.-جمع البيانات من خالل استجابات عينة من طلبة جامعة دمشق  -
 تصنيف النتائج وتحليلها وتفسيرها. -
 :أداة البحث -ثالثاً 

مقاييك لنمو التفكير األخالقي بهدف اختيار األداة المناسبة قامت الباحثة باالطالع على عدة 
 للدراسة، ومن المقاييك التي اطلعت عليها الباحثة:

 (.2332اختبار قبك الموضوعي للحكم األخالقي، إعداد حسين عبد الفتاح الغامدَ ) -
محمد  وعادل عبد اهللاختبار النمو األخالقي للمراهقين والراشدين، إعداد محمد السيد عبد الرحمن  -
(2332.) 
 (.2322) اختبار النضج األخالقي )اختبار ن/خ للمرحلتين اإلعدادية والثانوية( إعداد إبراهيم قشقوش -
 (.1002التفكير األخالقي ، إعداد فوقية عبد الفتاح )نمو مقياك  -
األخالقي. لفتاح للنمو فوقية عبد ا  لهذا البحث هو مقياك  أن المقياك المناسب  وجدت الباحثة  وقد

وقد قامت الباحثة بإضافة سؤال في    األخالقي للطالب، النمو  اك لمعرفة مرحلةستخدم هذا المقيا حيث
 لمعرفة   وذلك  لمعرفة المرجعية التي يستند إليها الطالب من مؤسسات التربية الالنظامية،  نهاية المقياك

  .الخيارات األخالقية للطلبةالدور الذَ تؤديه هذه المؤسسات في 
 نخريآ  ورية من قبل باحثينمقياك النمو األخالقي المستخدم في الدراسة الحالية مقنن على البيئة الس -  

قامت بدراسة  الباحثة ، باإلضافة إلى أن فهو يناسب البيئة السورية في التطبيق على أفراد عينة الدراسة
.الصدق والثبات لهذا المقياك    

 المقياس: وصف   
األخالقي، مو للن  كولبرج مقياك من اشتقت منها اثنتان أخالقية، مواقف خمسة المقياك يتضمن    

 لنمو التفكير الستة المراحل تمثل استجابات ست سؤال كل يلي األسئلة من عدد موقف كل يلي حيث
 أمام االستجابة عالمة وضع منهم ويطلب العينة على االستجابات عرض ويتم كولبرج، عند األخالقي
 :يلي كما ، وجاءت هذه المواقفاألخالقية أحكامهمنمو  و تفكيرهم مع اتفاقاً  األكثر
  .فقرات 5 من يتكون :األول الموقف
  .فقرات 9 من يتكون :الثاني الموقف
  .فقرات 3 من يتكون :الثالث الموقف



 منهجية البحث وإجراءاتهاألول                                         الفصل  –الدراسة الميدانية 
 

010 
 

  .فقرتين من يتكون :الرابع الموقف
 .فقرتين من يتكون :الخامس الموقف
  :عطاء درجات لألسئلة المتضمنة في المواقف وتصحيح المقياس القصص  تم تصحيح المقياك وا 

 وفقًا لمفتاح التصحيح اآلتي: للمقياك
 ( يبين مفاتيح التصحيح للمقياس3جدول رقم )

المواقةةةةةةةةةةةةةةف 
 والقصص

االختبةةةةارات 
 الفرعية

المواقةةةةةةةف  الدرجة
أو 

 القصص

االختبةةةةارات 
 الفرعية

المواقةةف أو  الدرجة
 القصص

 الدرجة االختبارات 

 1 ه الخامس السادس الثاني األول األول

 4 و 4 أ 5 أ

 الثاني 5 ب 1 ب

 4 أ  1 ج 4 ج

 5 ب 6 د 2 د

 1 ج 2 ه 6 ه

 3 و

 6 د  3 و  الثاني

 2 ه السابع 1 أ 

 3 و 4 أ 2 ب

  3 ب 9 ج

 2 ج 4 د

 1 د 5 ه

 6 ه 1 و

 5 و الثالث
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 الثامن 1 أ

 5 أ 4 ب

 1 ب 2 ج

 6 ج 1 د

 2 د 9 ه

 4 ه 5 و

 3 و الرابع

 التاسع 1 أ

 4 أ 1 ب

 2 ب 5 ج

 3 ج 2 د

 1 د 4 ه

 6 ه 9 و

 5 و الخامك

 الموقف الثالث 5 أ

  األول  1 ب 

 4 أ 2 ج

 5 ب 9 د

 6 ج 4 ه

 1 د 1 و

 3 ه األولالموقةةةةةةةةةةةةةةةةف 
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 2 و 5 أ الثاني

 الثاني 3 ب

 4 أ 1 ج

 5 ب 4 د

 6 ج 2 ه

 1 د 6 و

 3 ه الثاني

 2 و 4 أ

 الثالث 2 ب

 5 أ 1 ج

 6 ب 1 د

 1 ج 5 ه

 3 د 9 و

 2 ه الثالث

 4 و 9 أ

 الموقف الرابع  

 3 أ 2 ب

  ب 4 ج

 5 ج 1 د

 1 د  5 ه 

 6 ه 1 و
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 2 و الرابع

 الثاني 5 أ

 5 أ 9 ب

 2 ب 1 ج

 1 ج 2 د

 3 د 4 ه

 6 ه 1 و

 4 و الخامك

 الخامسالموقف  9 أ

 االول 4 ب

 2 أ 2 ج

 6 ب 1 د

 3 ج 1 ه

 5 د 5 و

 خالقي وفقًا لمقياس كولبرج  األنمو التفكير ( أوزان اإلجابات على بنود مراحل 4جدول رقم )

 

 

 

المرحلة  درجات الموافقة
 لىو األ

المرحلة 
 الثانية

المرحلة 
 الثالثة

المرحلة 
 الرابعة

المرحلة 
 الخامسة

المرحلة 
 السادسة

القيمة الرقمية 
 1 5 4 9 1 2 للعبارات
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 :)خصائص األداة )الصدق والثبات 
 اعتمدت الباحثة في تقدير صدق األداة على األنواع التالية من الصدق: أوال: صدق األداة:

  :صدق المحكمين -1

داة على بعرض األا للتطبيق، قامت الباحثة داة، والتحقق من صالحيتهللتحقق من صدق األ      
مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية بجامعة دمشق، والمبينَّة أسماؤهم في الملحق رقم 

( من أجل إبداء الرأَ فيها من حيث صياغة المواقف األخالقية ووضوحها ومالءمتها لموضوع 2)
ضافة وحذف ما يرونه مناسبًا لتحقيق هدف البحث.  البحث، وا 

على آراء السادة المحكمين ومالحظاتهم واقتراحاتهم، تّم تعديل صياغة عدد من المواقف، وقد قامت وبناًء 
الباحثة بإجراء التعديالت المقترحة وذلك لتكون األداة صالحة إلجراء التطبيق االستطالعي قبل التطبيق 

 األساسي.
 حكمين( يبين العبارات التي تم التعديل عليها من قبل الم5الجدول رقم )

رقم  الموقف
 العبارة

 العبارة بعد التعديل العبار ة قبل التعديل

الموقف 
 الثالث

كر في أسرته وأهله عند معرفتهم ألنه لم يف ب
 لصنه با

كر في أسرته وأهله عند ألنه لم يف
 نه سارقمعرفتهم بأ

الموقف 
 الرابع

فراد األبالذنب إذا أصيب أحد  ال يشعرحتى  ه
 بأي مكروه

بالذنب إذا أصيب أحد  يشعرال حتى 
 الحيأفراد هذا 

الموقف 
 الخامس

الن المجتمع يتوقع محاكمة عادلة  الن المجتمع يتوقع العدالة من الجميع و
 لهذا الهارب

 الدراسة االستطالعية:-2

فرع السويداء  -قامت الباحثة بتطبيق المقياك على عينة استطالعية من طلبة جامعة دمشق    
 1024( طالبًا وطالبة من طلبة الجامعة المسجلين للعام الدراسي )50البحث، تكّونت من )خارج حدود 

( وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية مع مراعاة تمثيل العينة للكليات المختلفة الموجودة في 1025-
ئج محافظة السويداء وذلك بهدف معرفة مدى مالئمة ووضوح المواقف األخالقية لديهم، وفي ضوء نتا

وتم توزيع  ،النسبة أفراد عينة البحثالعينة االستطالعية تم تعديل بعض المفردات التي لم تكن واضحة ب
 أفراد العينة االستطالعية على النحو التالي:
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 ( توزع أفراد العينة االستطالعية 6جدول)  

 طالبة اً طالب العينة االستطالعية 

23 92 

لثبات تم حساب صدق االتساق الداخلي وا  داةوالثبات الخاصة باألعامالت الصدق ومن أجل استخراج م
 لكل موقف من مواقف االداة.  نباخباإلعادة ومعادلة ألفا كرو 

 صدق االتساق الداخلي:-3
طالبًا وطالبة وهي ( 40فرع السويداء، حيث بلغت ) -تم سحب عينة من طلبة جامعة دمشق     

يجاد  من خارج عينة الدراسة األساسية، للتحقق من االتساق الداخلي لفقرات المواقف والقصص، وا 
وذلك  احيث جرى التأكد من االتساق الداخلي لكل بعد من مواقف االداة على حدمعامالت الثبات. 

قف األخرى ومع الدرجة الكلية مع الموا بحساب معامالت االرتباط بين مجموع درجة كل موقف من األداة
 (. 3كما هو موضح في الجدول رقم) لألداة

لبعض ومع الدرجة الكلية لهاا( معامالت ارتباط مواقف النمو األخالقي مع بعضها 7جدول )  

البعد  البعد
 األول

البعد 
 الثاني

البعد 
 الثالث

البعد 
 الرابع

البعد 
 الخامس

الدرجة 
 الكلية

 0.20** 2 البعد االول
**
0.14 

**
0.13 

**0.11 
**23 
,0 

البعد 
 2  الثاني

**
0.32 

**
0.12 **0.32 

*,92*
0 

البعد 
 2   الثالث

**
0.51 

**0.35 
**21,
0 

 0.14** 2    البعد الرابع
**20,
0 

البعد 
 2     الخامس

**21,
0 

الدرجة 
 2      الكلية

 (0,01) ة)**( دال عند مستوى دالل
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( 0,02)داللة ( أّن معامالت االرتباط كلها دالة إحصائيًا عند مستوى 3)ظهر من خالل الجدول     
. كما 0,05وعند مستوى ) ( وهذا يعني أّن االداة تتصف باتساق داخلي، مما يدل على صدقها البنيَو

تجدر اإلشارة إلى أّن معامالت االرتباط لكل موقف من مواقف النمو األخالقي من مواقف االداة مع 
( مما يدل على صدق 0.05( وعند مستوى داللة )0.02بعضها البعض جميعهًا دالة عند مستوى داللة )

 ة البنيَو بشكل عام. االدا
 ثانيا: ثبات األداة:

 استمخِرج الثبات الخاص بكل موقف من مواقف النمو األخالقي للطلبة أفراد عينة الدراسة بالطرق التالية:
داة بطريقة إعادة االختبار قامت الباحثة بالتطبيق على عينة قوامها لحساب ثبات األالثبات باإلعادة:  -1

بين التطبيقين  اً يوم (15من خارج عينة الدراسة األساسية وبفاصل زمني قدره )وهم طالبًا وطالبة ( 40)
لنمو لكل موقف من مواقف او وقد جرى استخراج معامالت الثبات لمواقف النمو األخالقي المختلفة 

 داة عن طريق حساب معامل ارتباط بين التطبيقين األول والثانياألخالقي والدرجة الكلية لأل
 بين ذلك(ي2والجدول)

تم حساب معامل االتساق الداخلي للعينة نفسها باستخدام : ثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ -2
   نتائج معامالت الثبات. (2) معادلة ألفا كرو نباخ، وفيما يلي يبين الجدول رقم

لكل موقف من المواقف النمو األخالقي ومع الدرجة الكلية  ( الثبات بطريقة الثبات باإلعادة وألفا كرونباخ8جدول)
 األخالقي. مولتربية الالنظامية في مواقف النالمتعلق بدور ا

مواقف النمو االخالقية 
 للطلبة 

الثبات 
 باإلعادة

ألفا كرو 
 نباخ

 0.39 0.33** الموقف االول
 0.32 0.21** الموقف الثاني
 0.33 0.32** الموقف الثالث
 0.35 0.19** الموقف الرابع
 0.32 0.32** الموقف الخامس
 0.33 0.32** الدرجة الكلية

 ( 0,01)**( دال عند مستوى داللة)
في  (3.78-3.73) أما معامل االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ، فقد تراوحت درجته بين        

ويتضح مما سبق أّن وهي أيضًا معامالت ثبات جيدة ومقبولة ألغراض الدراسة.  الدرجة الكلية لالداة
تتصف بدرجة جيدة من الصدق والثبات، مما  استبانة دور التربية الالنظامية في مستوى النمو األخالقي

 يجعلها صالحًة لالستخدام كأداة للدراسة الحالية.
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 يبّين الثبات باإلعادة ومعامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية لالستبانة بشكل كامل.الذَ ( 3وفيما يلي جدول)
 داة( الثبات بطريقة الثبات باإلعادة وألفا كرو نباخ لأل9الجدول رقم )

الدرجة الكلية 
 لالستبانة 

 ألفا كرو نباخ الثبات باإلعادة
**0.32 0.33 

 0,01)**( دال عند مستوى داللة 
( 0.21**-0.19**يمالحظ أّن معامالت ثبات اإلعادة تراوحت بين )( 3-2الجدول رقم )بالنظر إلى 
في الدرجة الكلية، وهذه المعامالت تعتبر جيدة ومقبولة  (0.32والدرجة الكلية إلى )** ،داةفي أبعاد األ

 ألغراض الدراسة.
 درجات التصحيح:-ثالثاً  
قامت الباحثة بإعطاء طلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة مجموعة درجات لإلجابة على دور مؤسسات     

( درجات، 4التربية الالنظامية في المواقف االخالقية حيث أعطت المفحوص الذَ أجاب على األسرة )
، وسائل اإلعالم درجتان، ومؤسسات المنظمة والمؤسسات الشبابية درجة  ( درجات9وجماعة االقران )

على نسبة  اءً المواقف األخالقية بن التربية الالنظامية في درجات للمؤسساتالواحدة. ولقد تم إعطاء 
 يبين ذلك: ( 20)التكرارات والنسبة المئوية والجدول 

 ( يبين النسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لمؤسسات التربية الالنظامية13الجدول رقم )
المتوسط  مؤسسات  م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة  التكرارات
 1المئوية

 الرتبة

 2 %91.00 293 3.24 33.11 األسرة 3
 1 %15.39 222 2.19 11.35 جماعة األقران 4
 9 %24.02 10 1.49 91.39 وسائل اإلعالم 2
منظمات  1

 الشبابية
23.04 5.09 42 3.53% 4 

 حدود البحث -رابعاً 
فرع السويداء )التربية، اآلداب، الفنون الجميلة، هندسة الزراعية،  –الحدود المكانية: كليات جامعة دمشق 

 العلوم(
.1024/1025الحدود الزمانية: العام الدراسي   

                                                           
1

 حجم العينة ككل.÷  111× النسبة المئوية = التكرار  
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ألولى والسنة فرع السويداء المسجلين في السنة ا –طلبة جامعة دمشق الحدود البشرية: اقتصرت على 
وقد اختارت الباحثة طالب السنة الجامعية األولى واألخيرة نظرًا لكون  الطالب خالل  الجامعية األخيرة،

 مراحل دراسته الجامعية من الممكن أن تتغير أفكاره وقناعاته وبالتالي المواقف التي يتبناها وذلك بحسب
 تفاعله مع هذا الوسط الجديد الذَ ينتمي إليه ودرجة تأثره به  .

 إجراءات التطبيق:-خامساً 
 الخطوات اإلجرائية:

وهي:  بعد انتهاء الباحثة من اإلطار النظَر والدراسات السابقة استطاعت الباحثة تحديد أدوات الدراسة
 (1002إعداد فوقية عبد الفتاح) –  نمو التفكير األخالقي. مقياك 2

وأضافت إليه سؤااًل لمعرفة الدور الذَ تقوم به مؤسسات التربية الالنظامية في المواقف األخالقية للطلبة 
، وحيث تم اختيار من المجتمع األصلي %(20)  ( وبنسبة412)قامت الباحثة بتحديد عينة الدراسة ثم-

المسجلين للفصل الدراسي األول للعام -فرع السويداء-دمشق عينة عشوائية طبقية من طلبة جامعة 
 1024/1025الدراسي

 موافقة الجهة المعنية في الجامعة. تطبقت الباحثة األداة على العينة بعد أخذ -
 بعد االنتهاء من التطبيق قامت الباحثة بتفريغ البيانات ومعالجتها باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية -
(SPSS)عالجة البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة  بهدف الحصول على النتائج ، وتم م

 المتعلقة بفروض الدراسة.
 : األساليب اإلحصائية المستخدمة.سادساً 

(، حيث تم استخدام القوانين اإلحصائية spssجرى استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )-
 التالية: 

 والتكرارات.النسب المئوية  -
 معامل ارتباط بيرسون لحساب الثبات بطريقة اإلعادة. -
 معامل االرتباط ألفا كرو نباخ لحساب الثبات االتساق الداخلي. -
 اختبار ت ستيودنت لحساب الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة. -
 اد عينة الدراسة.تم حساب االنحراف المعياَر والمتوسطات والنسب المئوية لدرجات أفر  -
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 الفصل الثاني

 عرض نتائج البحث ومناقشتها

The second Chapter: Discuss of the Result 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقّدمة       

 أّواًل: النتائج المتعلقة بأسئلة البحث.
 ثانيًا: النتائج المتعلقة بفرضيات البحث.

 النتائج العاّمة للبحث.ثالثًا: 
 رابعًا: مقترحات البحث.
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 مقدمة:
جراءاتها في الفصل السابق       في هذا  بينتبعد أن قامت الباحثة باستعراض منهج الدراسة, وا 

دور    تعّرف بغرض  إليها من خالل تطبيق أدوات الدراسة, وذلك   الفصل النتائج التي تمَّ التوصل
ناامية الاّل    , وكشف داللة الفروق في دور التربيةللطلبة األخالقيالنمو ناامية في مواقف التربية الاّل 

  السنة الدراسية, مكان اإلقامة,  والدخل الشهري لألسرة,  تبعًا لمتغير الجنس,   لمواقف النمو األخالقي,
 (SPSS)اإلحصائية  حزمة البرامج  باستخدام  ا الباحثة بتحليله  قامت  وبعد االنتهاء من جمع البيانات

 .اتها وفيما يلي وصف لهذه النتائجوذلك لإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضي (,71)النسخة 
 أّواًل: تحليل النتائج المتعلقة بأسئلة البحث.

  نتائج السؤال األول ومناقشتها:
 عينة الدراسة من وجهة نظرهم؟طلبة الجامعة أفراد األخالقي ل النموما مستوى 

)أفراد عينة الجامعة  طلبةحديد مستوى النمو األخالقي لتمن أجل اإلجابة عن السؤال األول الذي يتناول 
لدرجات  وفقًا   الدراسة(, تم إعطاء إجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس النمو األخالقي قيمًا متدرجة

 مفتاح التصحيح وتمَّ حساب طول الفئة على النحو اآلتي:المقياس كما هو موضح سابقًا في 
  (.5=7-6)حساب المدى وذلك بطرح أكبر قيمة في المقياس من أصغر قيمة 
  أصغر قيمة. -المدى هو أكبر قيمة 
 ( 6( على أكبر قيمة في المقياس وهي )5حساب طول الفئة وذلك بتقسيم المدى وهو) 

 )طول الفئة(. 0..3=  6÷ 5
 الفئة   للحصول على , وذلك (7)في المقياس وهي   إلى أصغر قيمة( 0..3) وهو طول الفئة   إضافة

 ,األولى  ثمَّ إضافة طول الفئة إلى الحد األعلى من الفئة (,0..7-7)األولى, لذا كانت الفئة األولى من 
 وذلك للحصول على الفئة الثانية وهكذا للوصول إلى الفئة األخيرة.

الرياضي يمكن التعامل مع قيم المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة   قاعدة التقريب إلى   واستناداً 
 الدراسة كما هو مبين في الجدول اآلتي:
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 ( فئات قيم المتوسط الحسابي والقيم الموافقة لها11جدول )

 المستويات فئات قيم المتوسط الحسابي
 كبير جداً    6- 71.5

 كبير 71.5 – 4.04
 فوق المتوسط 4.00 – 0.53
 متوسط 0.43 – 6.66
 ضعيف 6.66 – 0..7

 ضعيف جداً  0..7 – 7
االخالقي التي أشارت الباحثة إليها في الجدول السابق  النمومن خالل الجدول السابق يتبين أن مستويات 

 متعددة وهي )كبيرا جدًا, كبير, فوق المتوسط, متوسط, ضعيف, ضعيف جدًا(.
ولقد قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجات الطلبة 

 ( الذي يوضح ذلك. 76وتم ترتيبها تنازليًا في الجدول )أفراد عينة الدراسة على األداة, 
موقف  لكل  لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب      

أرض الواقع وفقًا للمعيار  وكذلك تم حساب مستوى كل بند في هذه المواقف على   من مواقف المقياس,
وكانت  ة معيارًا للمقارنةوتم اعتبار النسبة المئوية المحايد الذي تكلمت عنه الباحثة في الفصل السابق,

 النتائج على الشكل اآلتي:
 طلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة؟القي لمستوى النمو األخ ما-1-1

أفراد  طلبة الجامعة( ُيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى درجة كل بند من البنود ل12الجدول)
 مرتبة ترتيبًا تنازليًا على مستوى النمو األخالقي للمواقف والبنود. عينة الدراسة

ترتيب 

البنود في 

 األداة

المتوسطات  وبنودها األداة أبعاد

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
مستوى أو  الترتيب

 درجة 

 الموقف الخامس
 فوق المتوسط 1 1.47 3.76 .الرجل هذا عن الشرطة تبلغ أن السيدة على أن رأيت إذا 02
المتوسط فوق 2 1.50 3.66 .الشرطة تخبر أّل  السيدة على أن البعض يرى قد  02  
     الموقف الثاني                        

 متوسط 1 1.2 3.25 .الدواء سرقة عدم الزوج على أن بعضهم يرى قد 7
 الحدث هذا الصحف ونشرت الدواء سرق لو يحدث ماذا 20

 وهو الزوج بجوار يسكن الذي الشرطة ضابط وقرأه

 وقرر الزوج رأى أنه وتذكر زوجته. مرض قصة يعرف

 .هل اعتقاله

 متوسط 2 1.27 3.24

 بسرقة ولو زوجته إنقاذ الزوج واجب من أن افتراض مع 6

 هل؟ الدواء،

 متوسط 3 1.42 3.14

 األخالقية الوجهة من خطأ للدواء الزوج سرقة أن رأيت أذا 22

 ذلك. فهل

 متوسط 4 1.42 3.13
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 كان إن حتى الدواء سرقة الزوج على أن بعضهم يرى قد 22

 " غريبا" شخصا المريض هذا

 متوسط 5 1.39 3.08

 لزوجته الدواء سرقة الزوج على أنه بعضهم يرى قد 8

 .ذلك منه لوطلبت

 متوسط 6 1.34 2.98

 متوسط 7 1.34 2.97 فهل. الزوج مع يتساهل أن القاضي على أنه رأيت أذا 21
 متوسط 8 1.25 2.84 الزوج: مع يتساهل أّل  القاضي على أن بعضهم يرى قد 21
 إّل  زوجته بل يح الزوج أن افتراض مع أنه البعض يرى 9

 هل؟ إلنقاذها، الدواء سرقة واجبه من أن

 متوسط 9 1.25 2.83

 الموقف األول
 ألبنائهم، وعودهم من يتنصلوا أّل  يجب اآلباء أن رأيت إذا 1

 فهل؟

 متوسط 1 1.27 3.24

 متوسط 2 1.42 3.14 لوالده هل؟ النقود إعطاء أحمد يرفض أن بعضهم يرى قد 0
 متوسط 3 1.34 3.00 هل؟ لوالده النقود يعطي أن يجب أحمد أن رأيت إذا 2
 من وأعطاه جزءا   والده على كذب أحمد أن لو يحدث ماذا 1

 أن رأيت إذا. الرحلة في ليشترك وأخفى الباقي المبلغ،

 هل؟ السلوك، هذا في أخطأ أحمد

 متوسط 4 1.34 2.98

 والده عن أخفاه قد ما ألخيه روى أحمد أن لو يحدث ماذا 5

 إخفاء بشأن أباه يخبر أن يجب األخ ان رأيت إذا نقود، من

 هل؟ النقود،

 متوسط 5 1.25 2.84

  الموقف الثالث 
 الولد على القبض عدم العدالة من أنّه بعضهم يرى قد 27

 الرابع.

 متوسط 1 1.17 3.14

 السرقة وعدم زمالئه مقاومة الرابع الولد على أن رأيت إذا 26

 معهم.
 متوسط 2 1.60 3.08

 بالولد المحل صاحب يلحق أن ينبغي كان أنه ترى هل 25

 أيضا ؟ الرابع
 متوسط 3 1.38 3.04

 الموقف الرابع 
 متوسط 1 1.44 3.06 :أسرته لمساعدة التوجه الشرطي على أن بعضهم يرى قد 29
 متوسط 2 1.30 3.04 بالعمل: موقعه مغادرة عدم الشرطي على أن رأيت إذا 28

كلل األداة  
 وفيما يلي تحليل إلجابات الطلبة أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس النمو األخالقي:

 الموقف األول:
يحرص أحمد على أن يشارك زمالئه فيما يقومون به من رحالت، وقد اتفق مع زمالئه على تنظيم    

رحلة، ووعده والده بالموافقة على االشتراك في الرحلة إذا عمل في اإلجازة واستطاع أن يدخر قيمة 
قصيرة غير والد االشتراك في الرحلة. بعد أن استطاع أحمد توفير المبلغ وقبل أن تبدأ الرحلة بفترة 

أحمد رأيه، حيث نظم زمالئه بالعمل رحلة ولم يكن لديه قيمة االشتراك، فطلب من أحمد أن يعطيه 
ليستطيع القيام بالرحلة مع زمالئه. واآلن ال يريد أن يتخلف عن الرحلة التي نظمها  ّدخرهيالمبلغ الذي 

 مع أصدقائه ويفكر في رفض طلب األب.
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 ( من الموقف األول1لفقرة رقم )( تحليل ا13جدول رقم )
عدد  درجة السؤال إذا رأيت أن أحمد يجب أن يعطي النقود لوالده، هل؟ 1

 التكرارات
 النسبة

 المئوية 

 %.6 ,31 764 5 بدوره كابن نحو أبيه بتلبية كل ما يطلب اً التزام أ
 %75, .. .6 7 ألنه قد يعرض نفسه لغضب األب وعقابه الذي يصل إلى الضرب ب
 %63, 61 761 4 التزاما بطاعة األب الذي رباه ج
 %6 ,3. 76 6 رغبة في مكافأة من األب فيما بعد د
 %1 ,34 04 6 خوفا من تأنيب الضمير إذا خذل أباه أمام زمالئه ه
 %74 ,17 60 0 ألن االبن يجب أن يضحي من أجل أبيه. و
 %733 .46 67 المجموع 
( والذي يبين أن اإلجابة " التزاما بطاعة األب الذي رباه " 7( تحليل الفقرة رقم )70يبين جدول رقم )      

%"( واإلجابة رغبة في مكافأة من األب  63.61( وبلغت النسبة المئوية له )761حصلت على أكبر تكرار)
 %(.  3..6( وبلغت النسبة المئوية له)76فيما بعد " حصلت على أقل تكرار)

لكل إجابة سؤال عن طريق عدد التكرارات مضروبًا بالمئة ثم حيث قامت الباحثة بحساب النسبة المئوية  -
 ( وبذلك نحصل على النسبة المئوية لكل إجابة..46ناتجهما نقسمه على عدد العينة )

 ( من الموقف األول2( تحليل الفقرة رقم )14جدول رقم )

درجة  نقود لوالده هل؟قد يرى البعض أن يرفض أحمد إعطاء ال 1
 السؤال

 النسبة عدد التكرارات
 المئوية 

ألن بدون هذه النقود لن يستطيع االبن االستمتاع بالرحلة  أ
 مع زمالئه

6 35 73,66% 

ألن االبن سوف يحزن إذا أخذت منه النقود التي تعب في  ب
 الحصول عليها

7 741 05,04% 

 %.66,7 .1 0 األبألن موقف االبن مع زمالئه مساو لموقف  ج
 %73 ,.6 44 4 ألن األب يجب أن يوفي بوعده البنه د
يثار ه  %.,47 06 5 ألن األبوة عطاء وا 
ألن هذه السلوك يدعم األنانية عند أحمد في المستقبل  و

 للتشبه بأبيه باألخذ وعدم العطاء
6 6. 54,6 % 

 %733 .46 67 المجموع 
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( والذي يبين أن اإلجابة " ألن االبن سوف يحزن إذا أخذت 6رقم )( تحليل الفقرة 74يبين جدول رقم )
  ( وبلغت النسبة المئوية له741" حصلت على أكبر تكرار) منه النقود التي تعب في الحصول عليها

%( واإلجابة " ألن هذه السلوك يدعم األنانية عند أحمد في المستقبل للتشبه بأبيه باألخذ وعدم 04,05)
 %"(.54,6( وبلغت النسبة المئوية له).6على أقل تكرار) العطاء " حصلت

 ( من الموقف األول3( تحليل الفقرة رقم )15جدول رقم )

درجة  أرى أن اآلباء يجب أال يتنصلوا من وعودهم ألبنائهم، وذلك؟ 7
 السؤال

 النسبة التكراراتعدد 
 المئوية 

 %73,56 660 6 ليصبحوا نموذجا وقدوة لألبناء وينالوا احترامهم أ
 %67,76 54 4 محافظة على قيم ونظام والتزامات األسرة ب
 %75,.. .6 7 خوفا من فقدان ثقة األبناء فيهم ج
 %.,64 01 6 حتى ال يشعر اآلباء بالذنب وتأنيب الضمير على عدم الوفاء بالوعد د
 %40,4 73 0 ألن األبناء يتوقعون الصدق من اآلباء. ه
 % 03,6 61 5 يجب االلتزام بها.ألن الصدق فضيلة  و
 %733 .46 67 المجموع 

ليصبحوا نموذجا وقدوة لألبناء  ( والذي يبين أن اإلجابة "0( تحليل الفقرة رقم )75يبين جدول رقم )      
%( واإلجابة " ألن األبناء يتوقعون الصدق من 56,73وينالوا احترامهم " حصلت على أكبر تكرار )

 %(.4,40اآلباء." حصلت على أقل تكرار )
 ( من الموقف األول4( تحليل الفقرة رقم )11جدول رقم )

المبلغ وأخفى  ماذا يحدث لو أن أحمد كذب على والده وأعطاه جزء من 1
ذا رأيت أحمد قد أخطأ في هذا السلوك، هل؟  الباقي ليشترك في الرحلة، وا 

عدد  درجة السؤال
 التكرارات

 النسبة
 المئوية 

 %1 ,41 06 6 ألنه لن يسعد ويستمتع بالرحلة ألنه كذب على والده أ
 %.,1. .0 6 ألنه لن يسامح نفسه بكذبه على أبيه ب
 %75,.. .6 5 أفراد األسرةسيفقد ثقة جميع  ج
 %76,.0 50 7 ألنه سيصبح كاذبا ويعرض نفسه لعقاب األب د
 %36,40 ..7 4 ألن الصدق فضيلة ه
 %44,77 43 0 ألنه بكذبه سيصبح مرفوضا ومنبوذا من األب وجميع أفراد األسرة و
 %733 .46 67 المجموع 

يبين أن اإلجابة " ألن الصدق فضيلة حصلت على أكبر ( والذي 4( تحليل الفقرة رقم )76يبين جدول رقم )
%( واإلجابة " ألنه لن يسعد ويستمتع بالرحلة ألنه كذب 40,36( وبلغت النسبة المئوية له )..7تكرار)

 %(.1, 41( وبلغت النسبة المئوية له)06على والده." حصلت على أقل تكرار )
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 ألول( من الموقف ا5( تحليل الفقرة رقم )11جدول رقم )

ماذا يحدث لو أن أحمد روى ألخيه ما قد أخفاه من نقود أبيه، إذا رأيت  1
 أن األخ يجب أن يخبر أباه بشأن إخفاء النقود، هل؟

عدد  درجة السؤال
 التكرارات

 النسبة
 المئوية 

 %.66,7 .1 5 للمحافظة على كيان األسرة من شيوع الكذب فيها أ
 %.61,6 767 6 حتى يثاب من والده على صدقه ب
 %76,.0 50 7 ليتجنب غضب وعقاب األب إذا علم أنه أخفى الحقيقة عنه ج
 %75,.7 65 0 ليحصل على رضا األب وحبه ليصبح االبن المثالي د
 %13,63 3. 4 حتى ال يدعم سلوك الكذب ويصبح كاذبًا في المستقبل ه
 %74,5 66 6 حتى ال يشعر بتأنيب الضمير على تستره في الكذب على األب و
 %733 .46 67 المجموع 

( والذي يبين أن اإلجابة " حتى يثاب من والده على صدقه " 5( تحليل الفقرة رقم )71يبين جدول رقم ) 
ال يشعر   %( واإلجابة " ألنه حتى61,.6( وبلغت النسبة المئوية له )767حصلت على أكبر تكرار)

( وبلغت النسبة المئوية 66بتأنيب الضمير على تستره في الكذب على األب." حصلت على أقل تكرار )
 %%(.5,74له )

 الموقف الثاني:
أصيبت امرأة بمرض خبيث وأخذت حالتها تتدهور إلى األسوأ، وبدأت تقترب من حافة الموت. اعتقد    

األطباء أنه ال سبيل لعالجها سوى نوع من العالج هو تركيبة توصل إليها أحد الصيادلة أراد بيعه 
لدواء، وسلك في بعشرة أمثال ثمنه. حاول زوج السيدة الحصول على المبلغ الذي طلبه الصيدلي ثمنا ل

سبيل ذلك كل السبل الممكنة ولكن لم يستطع أن يحصل إال على ما يعادل نصف المبلغ المطلوب، 
توجه الزوج إلى الصيدلي وشرح له الموقف وطلب منه بيع الدواء بما استطاع جمعه من مال، وهو 

الزوج يعاني اليأس  نصف ثمن الدواء أو بيعه إياه بالتقسيط، ولكن الصيدلي لم يقتنع ورفض. أصبح
واإلحباط لعدم استطاعته الحصول على الدواء الذي ينقذ حياة زوجته، وبدأ يفكر في اقتحام الصيدلية 

 لياًل لسرقة الدواء.
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 ( من الموقف الثاني1( تحليل الفقرة رقم )11جدول رقم )
مع افتراض أن من واجب الزوج إنقاذ زوجته ولو بسرقة  1

 الدواء، هل؟
ة درج

 السؤال
عدد 

 المجيبين
 النسبة

 المئوية 
ألن هذا الصيدلي جشع ويتستر وراء القانون الذي يحمي  أ

 %04,04 741 5 األغنياء فقط

 %1 ,41 06 0 ألنها يمكن أن تقدم إليه نفس المساعدة في المستقبل ب
حتى ال تحزن زوجته على عدم إحضار الدواء إلنقاذ  ج

 %77,3 03 7 ساعدتهحياتها ألنها كثيرا ما 

حتى ال ينبذ من األهل واألصدقاء لعدم بذل قصارى جهده  د
 %54,6 .6 4 لعالج زوجته

ألن إقدام الزوج على سرقة الدواء لعالج زوجته أمرا طبيعيا  ه
 %56,63 .. 6 من كل زوج وفي

 %16,67 30 6 ألن زوجته إنسان ويجب أن يهبها الحياة و
 %733 .46 67 المجموع 

( والذي يبين أن اإلجابة " ألن هذا الصيدلي جشع ويتستر 7تحليل الفقرة رقم ) (.7)يبين جدول رقم     
وبلغت النسبة المئوية له  (741)وراء القانون الذي يحمي األغنياء فقط " حصلت على أكبر تكرار

زوجته " حصلت  واإلجابة حتى ال ينبذ من األهل واألصدقاء لعدم بذل قصارى جهده لعالج%( 04,04)
  %(.54,6) وبلغت النسبة المئوية له (.6)على أقل تكرار

 ( من الموقف الثاني2( تحليل الفقرة رقم )11جدول رقم )
درجة  قد يرى البعض أن على الزوج عدم سرقة الدواء، وذلك؟ 1

 السؤال
عدد 

 المجيبين
 النسبة

 المئوية 
 %73,.6 44 4 احتراما للنظام االجتماعي حتى ال تشيع السرقة أ
حتى ال يعرض نفسه للخطر أو السجن من أجل عالج  ب

 قد ينفع
7 55 .5,76% 

 %44,06 756 6 ألن ضميره يجب أن يمنعه من السرقة ج
 %61,0 74 6 ألن من حق الصيدلي تحقيق ثروة من وراء اختراعه د
 %.66,7 .1 5 ألن المبادئ والقيم العليا تمنع السرقة ه
خروجا على القانون الذي يحافظ على ألن السرقة  و

 حقوق أفراد المجتمع
0 .7 36,7.% 

 %733 .46 67 المجموع 
( والذي يبين أن اإلجابة " ألن ضميره يجب أن يمنعه من 6( تحليل الفقرة رقم )73)يبين جدول رقم    

%( واإلجابة " ألن من حق 44,06( وبلغت النسبة المئوية له )756السرقة "حصلت على أكبر تكرار)
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( وبلغت النسبة المئوية له 74الصيدلي تحقيق ثروة من وراء اختراعه " حصلت على أقل تكرار)
(0,61 .)% 

 ( من الموقف الثاني3( تحليل الفقرة رقم )22ول رقم )جد
قد يرى البعض أن على الزوج سرقة الدواء لزوجته لو طلبت منه ذلك  1

 فهل ذلك؟
درجة 
 السؤال

عدد 
 المجيبين

 النسبة
 المئوية

 %33,71 11 0 ألن كل منهما يجب أن يضحى من أجل اآلخر أ
 %.,71 05 7 ألن من واجبه طاعة زوجته وتحقيق ما تريد 
 %17,74 60 4 ألن الزوجة تتوقع أال يتخلى عنها زوجها في تحقيق هذا الطلب ج
 %74,76 56 6 ليكسب حبها ورضاها عندما يتحقق لها الشفاء د
 %57,73 45 5 ألنه ال يستطيع أن يتراجع عن مسئوليته نحو زوجته ه
 %44,06 756 6 إنقاذهاألنه لو لم يحضر لها الدواء لن يسامح نفسه على عدم  و
 %733 .46 67 المجموع 

( والذي يبين أن اإلجابة " ألنه لو لم يحضر لها الدواء لن 0( تحليل الفقرة رقم )63يبين جدول رقم )
%( 06,44( وبلغت النسبة المئوية له )756يسامح نفسه على عدم إنقاذها " حصلت على أكبر تكرار)

( وبلغت النسبة 05جته وتحقيق ما تريد " حصلت على أقل تكرار )واإلجابة " ألن من واجبه طاعة زو 
 %(.71,.المئوية له )

 ( من الموقف الثاني4( تحليل الفقرة رقم )21جدول رقم )
 
1 

مع افتراض أن الزوج ال يحب زوجته إال أن  ضيرى البع
 من واجبه سرقة الدواء إلنقاذها، هل؟

درجة 
 السؤال

 النسبة عدد المجيبين
 المئوية 

ألن حب الزوج أو عدم حبه لزوجته ال يقلل من قيمة  أ
 حياتها

5 .0 03,73% 

 %.66,7 .1 0 ألن الصيدلي جشع وقاس وبالتالي يستباح سرقته ب
 %7,3. 46 6 ألنها قد تنقذ حياته في يوم ما ج
 %40,4 73 7 خوفا من انتقامها بعد الشفاء د
 %41,06 703 4 اهتمام في هذه المواقفألنه يجب أال يعطى للخالفات  ه
يسرق إلنقاذها حتى ال يشعر بالذنب ألنه تخلى عنها  و

 نتيجة عدم حبه لها
6 61 65,75% 

 %733 .46 67 المجموع 
( والذي يبين أن اإلجابة " ألنه يجب أال يعطى للخالفات 4( تحليل الفقرة رقم )67يبين جدول رقم )     

%( واإلجابة 06,41( وبلغت النسبة المئوية له )703" حصلت على أكبر تكرار) اهتمام في هذه المواقف
 %(. 4.40( وبلغت النسبة المئوية له )73" خوفًا من انتقامها بعد الشفاء " حصلت على أقل تكرار)
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 ( من الموقف الثاني5( تحليل الفقرة رقم )22جدول رقم )
حتى إذا كان هذا قد يرى البعض أن على الزوج سرقة الدواء  1

 المريض شخصا غريبا وال يوجد من ينقذه سواه، فهل ذلك؟
درجة 
 السؤال

عدد 
 المجيبين

 النسبة
 المئوية 

ألنه يتخيل نفسه مكان هذا الشخص ويتوقع منه ما يقوم به  أ
 إلنقاذه

0 706 .4,03% 

ألن حياة الشخص الغريب ينبغي أال يحكم عليها بأنها أقل من  ب
 آخر.حياة أي شخص 

4 3. .3,66% 

 %76,.0 50 7 حتى ال ينتقم منه أهل هذا الشخص لعدم إنقاذ حياته. ج
ألن من الصعب على اإلنسان أن يشعر أنه لم ينقذ حياة إنسان  د

 من الموت.
6 .3 63,7.% 

 %53,0 75 6 ألن هذا الشخص قد يكون ثريا ويكافئه فيما بعد زمالئه ه
 %77,.6 53 5 القانون.ألن الحياة أقوى من  و
 %733 .46 67 المجموع 
( والذي يبين أن اإلجابة " ألنه يتخيل نفسه مكان هذا 5( تحليل الفقرة رقم )66يبين جدول رقم )   

( وبلغت النسبة المئوية 706الشخص ويتوقع منه ما يقوم به إلنقاذه " حصلت على أكبر تكرار)
يكون ثريا ويكافئه فيما بعد زمالئه " حصلت على أقل تكرار %(واإلجابة " ألن هذا الشخص قد 4,03.)
 (.53,0( وبلغت النسبة المئوية )75)

 ( من الموقف الثاني1( تحليل الفقرة رقم )23جدول رقم )
 ية فهل ذلك؟قزوج للدواء خطأ من الوجهة الخلالإذا رأيت أن سرقة  1

 
درجة 
 السؤال

عدد 
 المجيبين

 النسبة
 المئوية 

ألن العالقة بين الناس يجب أن تقوم على أساس احترام ملكية   أ
 الغير.

4 776 76,66% 

ألنه كان بإمكانه بيان المشكلة للسلطات لتساعده على إنقاذ حياة  ب
 زوجته

5 760 10,6.% 

 %34,73 40 7 ألنه قد يتم القبض عليه ويسجن ولن يستطيع إنقاذ زوجته. ج
حاجته الشديدة يصبح نموذجا لاللتزام  ألنه إن لم يسرق بالرغم من د

 الخلقي.
6 .. 56,63% 

 يسرق فرد وكل فوضى تصبح األمور أن إلى تؤدى الدواء سرقة ألن ه
 .اآلخر

6 66 4.,74% 

 %733 .46 67 المجموع 
( والذي يبين أن اإلجابة " ألنه كان بإمكانه بيان المشكلة 6( تحليل الفقرة رقم )60يبين جدول رقم )   

( وبلغت النسبة المئوية 760للسلطات لتساعده على إنقاذ حياة زوجته " حصلت على أكبر تكرار)
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%(واإلجابة " ألنه قد يتم القبض عليه ويسجن ولن يستطيع إنقاذ زوجته " حصلت على أقل 10,.6)
 (.73,34( وبلغت النسبة المئوية )40تكرار )

 ( من الموقف الثاني1( تحليل الفقرة رقم )24جدول رقم )
ماذا يحدث لو أن الزوج سرق الدواء ونشرت الصحف هذا الحدث  1

وقرأه ضابط الشرطة الذي يسكن بجوار الزوج ويعرف قصة مرض 
زوجته، وتذكر أنه رأى الزوج يخرج من الصيدلية مساء هذا اليوم 
مهروال وأدرك أن الزوج هو سارق الدواء. إذا رأيت أن على الضابط 

 إبالغ الشرطة عن الزوج بأنه السارق، فما سبب ذلك؟

درجة 
 السؤال

عدد 
 المجيبين

 النسبة
 المئوية 

 %67,76 54 4 االجتماعي والناام القانون على للمحافاة  أ
 %61,63 761 0 المجرمين من للحماية فيه ثقته وضع المجتمع ألن ب
 %34,73 40 6 على ترقية نتيجة القدرة على التعرف على سرقة الدواءيحصل ألنه قد  ج
 %61,0 74 7 سارق على يتستر ألنه للعقاب نفسه يعرض ال حتى د
 %76,66 776 6 السارق عن يبلغ أن عليه تحتم العليا ومثله ضميره ألن ه
 %.64,7 .1 5 أفراد المجتمعألن دور ضابط الشرطة المحافاة على حقوق  و
 %733 .46 67 المجموع 
 فيه ثقته وضع المجتمع ألن( والذي يبين أن اإلجابة " 1( تحليل الفقرة رقم )64يبين جدول رقم )    

%( واإلجابة " 63,61( وبلغت النسبة المئوية )761" حصلت على أكبر تكرار) المجرمين من للحماية
( وبلغت النسبة 74حتى ال يعرض نفسه للعقاب ألنه يتستر على سارق " حصلت على أقل تكرار )

 %(.0,61المئوية )
 ( من الموقف الثاني1( تحليل الفقرة رقم )25جدول رقم )

للمحاكمة، ما هي  ميه وقدماذا يحدث لو أن الزوج تم القبض عل 1
العقوبة التي يحكم بها القاضي على الزوج؟ إذا رأيت أن على 

 القاضي أن يتساهل مع الزوج، هل؟

درجة 
 السؤال

عدد 
 المجيبين

 النسبة
 المئوية 

 %.45,7 13 5 الملكية حق على األولوية له الحياة حق الن أ
 %75,.. .6 7 زوجته حياة إنقاذ استطاعته لعدم باأللم يشعر كان الزوج ألن ب
 %30,0 70 6 على الزوج حكمه على الضمير تأنيب من يعاني قد القاضي ألن ج
 %.10,6 760 6 زوجته إلنقاذ الحب بدافع تصرف الزوج ألن د
 %06,63 1. 4 الزوج مكان كان لو يفعله أن يمكن فيما يفكر قد القاضي ألن ه
 %55,70 .5 0 المجتمع أفراد حياة على المحافاة القانون وايفة ألن و
 %733 .46 67 المجموع 

 إلنقاذ الحب بدافع تصرف الزوج ألن( والذي يبين أن اإلجابة " .( تحليل الفقرة رقم )65يبين جدول رقم )
 قد القاضي ألن%( واإلجابة " 10,.6( وبلغت النسبة المئوية )760" حصلت على أكبر تكرار) زوجته



 الفصل الثاني                                    عرض نتائج البحث ومناقشتها -الدراسة الميدانية 
 

111 
 

( وبلغت النسبة المئوية 70" حصلت على أقل تكرار ) على الزوج حكمه على الضمير تأنيب من يعاني
(0,30.)% 

 ( من الموقف الثاني1( تحليل الفقرة رقم )21جدول رقم )
درجة  قد يرى البعض أن على القاضي أال يتساهل مع الزوج، وذلك 1

 السؤال
عدد 

 المجيبين
 النسبة

 المئوية 
 %.45,7 13 4 والمحافاة على الناام االجتماعيلتطبيق القانون  أ
 %51,61 .77 6 حتى ال يتهاون المجتمع مع أي سارق ب
 %03,73 0. 0 ليسود األمان بين جميع أفراد المجتمع ج
 %17,1 00 7 ألن الزوج يجب أن يكون مستعدا لمحاكمته على ما ارتكبه من سرقة د
 %40,4 73 6 السارق حتى ال يشعر بتأنيب الضمير لتساهله مع ه
 %46,66 36 5 ألن المجتمع يتوقع من القاضي الحكم العدل و
 %733 .46 67 المجموع 

حتى ال يتهاون المجتمع مع أي ( والذي يبين أن اإلجابة " 3( تحليل الفقرة رقم )66يبين جدول رقم ) 
حتى ال يشعر  واإلجابة "%( 61,51سبة المئوية )( وبلغت الن.77" حصلت على أكبر تكرار) سارق

 %(.0,30وبلغت النسبة المئوية )( 70" حصلت على أقل تكرار ) بتأنيب الضمير لتساهله مع السارق
 الثالث الموقف

 هذا ندخل هيا :أحدهم قال المحالت أحد أمام ووقفوا السوق إلى أوالد أربعة ذهب األيام أحد في  
 في يرغب فلم الرابع الولد أما أوالد، ثالثة وافق األشياء، بعض أخذ الممكن من كان إذا ما المحل ونرى

 جبان، ألنه عليه يضحكون أصحابهم يجعلون سوف أنهم :له قالوا الثالثة األوالد ولكن يفعل ذلك، أن
 استطاع المحل صاحب أن إال المحل من األشياء بعض بأخذ جميعا وقاموا معهم وافقهم وذهب ولذلك

 .مشاركتهم في يرغب لم الذي الرابع الولد عدا جميعا فيما بهم يلحق أن
 ( من الموقف الثالث1( تحليل الفقرة رقم )21جدول رقم )

هل ترى أنه كان ينبغي أن يلحق صاحب المحل بالولد الرابع أيضا  1
 هل؟

درجة 
 السؤال

عدد 
 المجيبين

 النسبة
 المئوية 

 %61,63 761 4 ألنه بمشاركتهم أصبحت لديه النية للسرقة أ
 %4,5. 65 5 ألنه لم يفكر في أسرته وأهله عند معرفتهم بأنه سارق ب
 %73,.6 44 6 ألنه لم يشعر بتأنيب الضمير حين شاركهم في السرقة. ج
 %67,76 54 7 ألنه لم يفكر فيما قد يقع عليه من عقاب في حالة القبض عليهم د
 %74,01 753 0 ألنه ساير أفراد جماعته ولم يقاومهم ه
 %40,4 73 6 ألنه كان سيقسم المسروقات مع رفاقه و
 %733 .46 67 المجموع 
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( والذي يبين أن اإلجابة " ألنه ساير أفراد جماعته ولم 7( تحليل الفقرة رقم )61يبين جدول رقم )    
%( واإلجابة " ألنه كان  01.74( وبلغت النسبة المئوية له )753يقاومهم " حصلت على أكبر تكرار )

 %(. 4.40( وبلغت النسبة المئوية له )73سيقسم المسروقات مع رفاقه "حصلت على أقل تكرار)
 ( من الموقف الثالث2( تحليل الفقرة رقم )21جدول رقم )

إذا رأيت أن على الولد الرابع مقاومة زمالئه وعدم السرقة معهم،  1
 فذلك؟

درجة 
 السؤال

 النسبة عدد المجيبين
 المئوية 

 %17,1 00 4 البلدة في النظام على للمحافظة أ
 %70,.1  53 7 عليه العقوبة وتوقيع به لالمساك تجنبا ب
ألن من واجب كل فرد المحافظة على حقوق اآلخرين وعدم  ج

 االعتداء عليهم
5 704 03,07% 

 %56,71 15 6 حتى ال يشعر بالخزي والعار ألنه سيصبح سارقا. د
 %51,3 47 6 المحل على أمانتهللحصول على مكافأة من صاحب  ه
 %33,63 6. 0 ه في السرقةكليعرف باألمانة بين األهل واألصدقاء لعدم اشترا و
 %733 .46 67 المجموع 

( والذي يبين أن اإلجابة " ألن من واجب كل فرد المحافاة 6( تحليل الفقرة رقم ).6يبين جدول رقم )
( وبلغت النسبة المئوية له 704حصلت على أكبر تكرار)على حقوق اآلخرين وعدم االعتداء عليهم " 

( وبلغت النسبة 00%( واإلجابة " للمحافاة على الناام في البلدة "حصلت على أقل تكرار)07.03)
 .%(17,1)المئوية له 

 ( من الموقف الثالث3( تحليل الفقرة رقم )21جدول رقم )
 الوالد الرابع وذلك؟قد يرى البعض أنه من العدالة عدم القبض على  1

 
درجة 
 السؤال

عدد 
 المجيبين

 النسبة
 المئوية 

 %76,66 776 5 ألنه وضع نفسه في مكان صاحب المحل ورفض السرقة أ
ألن ضميره منعه من السرقة واالستيالء على ممتلكات الغير ولذلك  ب

 رفض مشاركتهم
6 .1 06,63 % 

 %14,73 46 0 ألنه أراد تجنب العقاب بعدم السرقة ج
 %75,.. .6 7 ألنه لم يرد من السرقة سوى عدم وصفه بالجبن د
 %7,75. 65 6 لعدم التساوي مع الزمالء في الدافع للسرقة ه
 %77,.6 53 4 ألنه لم يكن سارقا بل مسايرا لمعايير الجماعة التي ينتمي إليها و
 %733 .46 67 المجموع 
( والذي يبين أن اإلجابة " ألنه وضع نفسه في مكان 0( تحليل الفقرة رقم )63يبين جدول رقم )    

%(  66.5( وبلغت النسبة المئوية له )776صاحب المحل ورفض السرقة " حصلت على أكبر تكرار)
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( وبلغت النسبة المئوية 46واإلجابة " ألنه أراد تجنب العقاب بعدم السرقة " حصلت على أقل تكرار)
(14,73.)% 

 الموقف الرابع:
شب حريق بإحدى المدن الصغيرة، حاول شرطي المطافئ بأحد األحياء أن يترك موقعه بالعمل    

لمساعدة أفراد أسرته الذين يمكن أن يكونوا قد أصيبوا باألذى نتيجة هذا الحريق بالرغم من أن واجبه 
نقاذ سكانه.  االلتزام بموقعه لحماية وا 
 ( من الموقف الرابع1رقم ) ( تحليل الفقرة32جدول رقم )

 درجة السؤال إذا رأيت أن على الشرطي عدم مغادرة موقعه بالعمل، هل؟ 1
عدد 

 المجيبين
 النسبة

 المئوية 
 %17,1 00 0 إلنقاذهم حضوره يتوقعون الحي سكان ألن أ
 % 0,60. 736 4 وظيفته ومتطلبات بواجبات يلتزم أن يجب ألنه ب
 %.66,7 .1 5 مغادرة موقعه لحماية المجتمعألن الشرطي ملزم بعدم  ج
 %30,65 777 7 حتى ال يعرض نفسه للعقاب من السلطات األعلى د
 %76,76 63 6 حتى ال يشعر بالذنب إذا أصيب أحد أفراد هذا الحي ه
 %.,71 05 6 بموقعه التزامه نتيجة مكافأة على للحصول و
 %733 .46 67 المجموع 

 
( والذي يبين أن اإلجابة " حتى ال يعرض نفسه للعقاب من 7( تحليل الفقرة رقم )03يبين جدول رقم )    

%( واإلجابة " ألنه 65,30( وبلغت النسبة المئوية )777السلطات األعلى " حصلت على أكبر تكرار)
 %(.1,17لمئوية )( وبلغت النسبة ا00سكان الحي يتوقعون حضوره إلنقاذهم " حصلت على أقل تكرار )

 ( من الموقف الرابع2( تحليل الفقرة رقم )31جدول رقم )
 قد يرى البعض أن على الشرطي التوجه لمساعدة أسرته، هل؟ 1

 
درجة 
 السؤال

عدد 
 المجيبين

 النسبة
 المئوية 

 %11,11 52 5 نفسه يسامح لن أذى أصابها إذا أسرته ألن أ
 % 32,22 11 2 مر بمحنةألن أسرته ستقف بجواره وتساعده إذا  ب
 %12,25 112 1 بها يلحق أذى أي إبعاد واجبه ومن أسرته الن ج
 %55,13 51 3 ألن أفراد أسرته يتوقعون منه الحضور إلنقاذهم د
 %5 ,14 25 1 ألن ضميره هو الذي يحثه للتوجه نحو مساعدة أسرته ه
 %11,22 11 4 راحتهاألن من واجبه كرب أسرة المحافظة على أسرته والحرص على  و
 %122 421 21 المجموع 



 الفصل الثاني                                    عرض نتائج البحث ومناقشتها -الدراسة الميدانية 
 

111 
 

 أذى أي إبعاد واجبه ومن أسرته الن( والذي يبين أن اإلجابة " 6( تحليل الفقرة رقم )07يبين جدول رقم )
ألن ضميره %%( واإلجابة " 65,13( وبلغت النسبة المئوية )773" حصلت على أكبر تكرار) بها يلحق

( وبلغت النسبة المئوية 65" حصلت على أقل تكرار ) مساعدة أسرتههو الذي يحثه للتوجه نحو 
(5,.4.)% 

 الموقف الخامس:
حكم على رجل بالسجن لمدة خمس سنوات ولكنه استطاع الهرب من السجن واستقر به المقام في    

ده مكان جديد واتخذ اسما جديدا وعمل بالتجارة في أحد المتاجر الكبيرة، واستطاع بإخالصه واجتها
الشديد خالل ثمان سنوات أن يشتري هذا المتجر، واشتهر باألمانة واإلكثار من أعمال الخير على 
العاملين لديه والمحتاجين من أهل البلدة. وفي ذات يوم قدمت إلى هذه البلدة سيدة سمعت بنزاهة 

لهارب الذي تبحث وأمانة هذا التاجر فذهبت لتشتري منه، وما أن رأته تعرفت عليه باعتباره السجين ا
 عنه الشرطة، فقد كانت جارته في البلدة التي كان بها قبل أن يسجن.

 ( من الموقف الخامس1( تحليل الفقرة رقم )32جدول رقم )
درجة  إذا رأيت أن على السيدة أن تبلغ الشرطة عن هذا الرجل، هل؟ 1

 السؤال
عدد 

 المجيبين
 النسبة

 المئوية 
بالنسبة للمساجين الذين نفذوا العقوبة كاملة  ألنه لن تكون هناك عدالة أ

 إذا ما ترك هذا التاجر طليقا
6 63 76,76% 

ألن ضمير هذه السيدة لن يسامحها وسوف تسخط على نفسها إذا لم  ب
 تبلغ عن المجرم الهارب

6 60 17,74 % 

ألن من واجب المواطن الصالح بإبالغ الشرطة عن أي مجرم بغض النظر  ج
 المحيطةعن الظروف 

0 .6 33,63% 

ألن السماح لهذا الرجل وأمثاله بالهروب من العقاب يعد دافعا لزيادة  د
 الجريمة

5 36 46,66% 

ألنه ارتكب مخالفتين يستحق عليها العقاب األولى بالسجن خمس سنوات  ه
 والثانية بالهروب من السجن

7 43 44,77% 

 %75,.7 65 4 الهاربألن المجتمع يتوقع محاكمة عادلة لهذا  و
 %733 .46 67 المجموع 

( والذي يبين أن اإلجابة " ألن السماح لهذا الرجل وأمثاله 7( تحليل الفقرة رقم )06يبين جدول رقم )   
( وبلغت النسبة المئوية لها 36بالهروب من العقاب يعد دافعا لزيادة الجريمة " حصلت على أكبر تكرار)

ارتكب مخالفتين يستحق عليها العقاب األولى بالسجن خمس سنوات والثانية  ( واإلجابة " ألنه66.46)
 %(.77,44( وقد بلغت النسبة المئوية )43بالهروب من السجن" حصلت على أقل تكرار )
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 ( من الموقف الخامس2( تحليل الفقرة رقم )33جدول رقم )
درجة  قد يرى البعض أن على السيدة أال تبلغ الشرطة، هل؟ 1

 السؤال
عدد 

 المجيبين
 النسبة

 المئوية 
 %.53,6 766 4 ألنه حاول خالل الفترة رد الدين للمجتمع باإلكثار من أعمال الخير أ
ألنه لم يتعد خالل هذه الفترة على حقوق اآلخرين بل حافظ على النظام  ب

 االجتماعي العام
5 776 76,66 % 

 %73,.6  44 7 ألن إعادته للسجن عمل يتسم بالقسوة ج
 %61,6 61 6 ألنها ستشعر باألسى والخزي إذا تسببت في إعادته للسجن د
 %57,73 45 6 ليس هناك فائدة متوقعة من وراء إعادته إلى السجن ه
 %.66,7 .1 0 سيرته خالل هذه الفترة تشير إلى أنه غير شرير و
 %733 .46 67 المجموع 

( والذي يبين أن اإلجابة " ألنه حاول خالل الفترة رد الدين 6( تحليل الفقرة رقم )00يبين جدول رقم )    
( وبلغت النسبة المئوية لها 766للمجتمع باإلكثار من أعمال الخير " حصلت على أكبر تكرار)

( واإلجابة " ألنها ستشعر باألسى والخزي إذا تسببت في إعادته للسجن " حصلت على أقل 53..6)
 .%(6,61وقد بلغت النسبة المئوية )( 61تكرار )

 طلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة( يوضح مستوى النمو األخالقي ل34جدول رقم )
 درجة المستوى  الرتبة النسبة المئوية  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الموقف م
 فوق المتوسط 4 %76,13 60,7 4.21 االول 1
 كبير جداً  7 %6. ,00 76,6 5.18 الثاني 2
 فوق المتوسط 5 %64 ,0. 3,3. 3.89 الثالث 3
 كبير 0 %0,14. 03,7 4.49 الرابع 4
 كبير 6 %7.,00 36,6 4.88 الخامس 5
جميع المواقف  

 مجتمعة
 كبير  5,15% 34,7 4.53

 ( أن الدرجة الكلية للمواقف األخالقية لدى الطلبة أفراد عينة04يالحا من الجدول السابق رقم )
( %5,15( فكانت النسبة المئوية )7,34( وانحراف معياري )4.50الدراسة بلغ متوسط حسابي قدره )

 وبالتالي مستوى النمو األخالقي للطلبة أفراد عينة الدراسة كبير.
( ونسبة 60,7( وانحراف معياري )4.67احتل المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قدره ) الموقف األول:-

 التالي درجة مستوى النمو األخالقي أفراد العينة فوق المتوسط.%(, ب76,13مئوية )
( 6,76( وانحراف معياري ).5.7احتل المرتبة األولى بلغ المتوسط الحسابي قدره ) الموقف الثاني: -

 ( بالتالي مستوى النمو األخالقي للموقف الثاني كبيرًا جدًا. %6. ,00والنسبة مئوية )
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( وانحراف معياري 3..0المرتبة الخامسة حيث بلغ المتوسط الحسابي قدره ): احتل الموقف الثالث -
%( فكان مستوى النمو األخالقي للطلبة أفراد عينة الدراسة فوق 64 ,0.( والنسبة مئوية )3.,3)

 المتوسط.
( 03,7( وانحراف معياري )4.43احتل المرتبة الثالثة حيث بلغ المتوسط الحسابي ) الموقف الرابع:
 %( فكان مستوى النمو األخالقي للطلبة أفراد العينة كبير. 0,14.والنسبة مئوية )

احتل المرتبة الثانية حيث بلغ مستوى النمو األخالقي للطلبة أفراد عينة الدراسة  الموقف الخامس: 
%( بالتالي 7.,00( ونسبة مئوية كانت )6,36( وانحراف معياري قدره )...4متوسط حسابي قدره )

 االخالقي للطلبة أفراد عينة الدراسة كبير.  النمووى مست
طلبة الجامعة األخالقي لجميع المواقف ل النموومن خالل مالحاة الجدول السابق يالحا أن مستوى 

أفراد عينة الدراسة كبير يقابل المرحلة الخامسة عند كولبرج وهي مرحلة التوجه نحو العقد االجتماعي 
القي بالحقوق والمعايير العامة التي وافق عليها أفراد المجتمع والتي تحدد حقوق وفيها يتحدد السلوك األخ

 (.771,7331األفراد )البيلي, 
ويرى كولبرج أن هذه المرحلة تجمع بين أخالق المنفعة وحقوق الفرد, وفيها يكون الفرد واعيًا بأن لدى     

التي تتوافق عليها, ومع ذلك يجب احترامها, ألنها الناس آراء مختلفة, وأن هذه القيم نسبية تبعًا للجماعة 
تؤلف التعاقد االجتماعي. ومن أسباب السلوك الخلقي في هذه المرحلة الشعور بالواجب نحو القانون, ألن 
هذا مطلب التعاقد االجتماعي من جانب الفرد, وهنا يكون الخضوع للقوانين لرفاهية ومصلحة الجميع 

ن الحكم األخالقي الصائب في هذه المرحلة هو الحكم الذي فيه مراعاة ولحماية حقوق الجميع ويكو 
د للحقوق العامة لإلنسان, وفيه تأكيد للقانون والتمسك به وذلك لكونه يحمي حقوق اإلنسان. كما أن الفر 

 (.775,7333القانون إذا كان ال يحمي حقوق اإلنسان )حميدة, نفي هذه المرحلة يبيح الخروج ع
التي تعنى ببناء القيم األخالقية  البيئاتة واحدة من أهم يالجامعالبيئة إلى أن هذه النتيجة تعزو الباحثة 

وترسيخها في عقول الناشئة, والحياة الجامعية مصدر أساسي للنمو الخلقي, حيث أكدت بعض الدراسات 
يكونون أكثر تعاماًل مع القيم  هذا البحث على أن طالب الجامعة في السنوات النهائية لدراستهممثل في 

وأكثر اتساعًا لألفق من طالب السنة األولى. وهكذا "تؤدي الجامعة باعتبارها إحدى التنايمات الفكرية 
واالجتماعية, وباعتبارها إحدى مؤسسات تنشئة الشباب, دورًا بارزًا في إعداد الشباب وتكوينهم, يناط بها 

المجاالت جدانًا وانتماء, ذلك أن قيادات المجتمع العليا في مختلف مهمة صياغة الشباب فكرًا وفعاًل وو 
(. واإليمان بفكرة أن الجامعة تعد الطالب الحتالل 76, ص 6336)الزيود, هي من خريجي الجامعات"

المناصب القيادية وتحمل المسؤولية االجتماعية, ذلك األمر يشجع على تنقية القيم وتنمية النمو األخالقي 
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حراز األثر الطيب في الطالب قبل في الجا معة, هذا باإلضافة إلى كونها الفرصة األخيرة للتقدم العلمي وا 
 نزولهم إلى ميدان العمل واندماجهم في المجتمع. 

 منظمات، األقران، وسائل اإلعالمالتربية الالنظامية )األسرة، جماعة  مؤسساتما دور : الثاني السؤال
 طلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة؟المواقف األخالقية ل( في و اتحادات الشباب

لإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثة بحساب مجموع الدرجات, والمتوسطات الحسابية,     
واالنحرافات المعيارية, والنسب المئوية, ودرجة مستوى النمو األخالقي وسيتم اعتبار المتوسط الحسابي 

 ات. معيارًا للمقارنة بين الدرج
 طلبة الجامعة أفراد عينة الدراسةنظامية في المواقف األخالقية لالتربية الال  مؤسسات( دور 35جدول )

مؤسسات التربية  1
 الالنظامية

 درجة دور المستوى      الرتبة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 فوق المتوسط 1 51,1 21,4 األسرة أ
 فوق المتوسط 2 41,1 51,3 جماعة األقران  ب
 متوسط 3 11,2 21,3 وسائل اإلعالم ج
 واتحادات منظماتال د

 الشباب
 ضعيف  4 23,2 11,1

يالحا من الجدول السابق أن األسرة أعلى مؤسسات التربية الالناامية تأثيرًا في مستوى النمو األخالقي 
األسرة في مستوى النمو لى دور ( ع57,7معياري )النحراف االو  (37,4حيث بلغ المتوسط الحسابي )

خالقي حيث بلغت الدور فوق المتوسط في مستوى النمو األخالقي لدى أفراد عينة الدراسة, ثم في األ
( 0,53في مستوى النمو االخالقي حيث بلغ المتوسط الحسابي ) جماعة األقران المرتبة الثانية يأتي دور 

المتوسط, ثم تأتي في المرتبة الثالثة وسائل اإلعالم ( وبلغ مستوى الدور فوق 7,43نحراف معياري )االو 
بلغ مستوى الدور لوسائل اإلعالم  و (,1.,3االنحراف المعياري )و  (31,0حيث بلغ المتوسط الحسابي)

في  الشبابية  جمعياتالمنامات وال أتي في المرتبة الرابعة دوريثم  في المواقف األخالقية متوسط.
( بلغ مستوى 60,7( واالنحراف المعياري )7,.1بلغ المتوسط الحسابي )مستوى النمو االخالقي حيث 

 ,nor, et al.  هذه النتيجة تتفق مع دراسة نورين وزمالؤه )ضعيف الشبابية والمنامات معيات دور الج
(. وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن األسرة 6334( وتختلف مع دراسة )الدسوقي وعبد العاطي ,2000
ألنه على الرغم من انتشار , وذلك في مواقف النمو األخالقيتأثيرًا مؤسسات التربية الالناامية  همهي أ

 أن األسرة الزالت هي المؤسسة التربوية األولى في المجتمع, لتكنولوجيا الحديثة االّ اوسائل االتصال و 
قادرًا على التكيف مع  وهي الخلية األساسية والناام االجتماعي الذي يشكل سلوك الفرد ويعده ليكون

وسطه االجتماعي بما يكتسبه من خبرات أسرية تعده للمجتمع األكبر وأخالق حميدة تجعله مواطنًا 
نه وفي ال ما يعيشه مجتمعنا من ضغوط اجتماعية ناتجة عن األزمة  صالحًا في وطنه ومجتمعه. وا 

ب خاصًة يعون دور األسرة وأهميتها األخالقية في أساسها من وجهة نار الباحثة, أصبح األفراد والشبا
فهم وحسب النتائج التي توصلت إليها الدراسة يتخذونها المرجعية األساسية لتبني  أخالقياتهم,في تشكيل 
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هذا الموقف األخالقي أو ذاك.  فاألسرة هي أولى المؤسسات االجتماعية من حيث دورها الفعال 
ًا بما ينسجم مع قيم المجتمع وأنامته وأعرافه وأخالقه, والمستمر في تنشئة األجيال وتطبيعهم اجتماعي

تقع وهنا فهي تبني أخالق أبنائها وقيمهم كما تبني أجسادهم وتنمي حسهم بالمسؤولية وتمدهم بالصالبة, 
ولية مراقبة أفرادها باستمرار لتقويم ما يعوج من سلوكهم, بأسلوب تربوي فعال يخلو من ؤ على األسرة مس
منهم من سلوك سيئ أو تصرف  ر, وأال تتركهم وتهملهم دون محاسبة أو لوم على ما يبدالشدة والقسوة

بل البد , المعاقبةغير سليم. وعلى اآلباء أن يخلقوا جوًا من الثقة بينهم وبين أبنائهم وعدم االكتفاء باللوم و 
 , رائهم بصراحةمناقشتهم حتى يتم إقناعهم بمدى خطأهم, وأن يعطوهم الحرية في التعبير عن آ من 

كسابه القيم واألخالق  هوعليه فإن على األسرة أن تسعى جاهدة لتأكيد ذات الطفل وتنمية شخصيته وا 
في أنه  تربية الضمير عن طريق التربية األخالقية, وتكمن أهمية الضمير في تكوين مما يسهم األصيلة 

من الطفولة, ويعاد تكوينه في  وهو يتكون عدل السلوك في إطار الواقع والاروف المحيطة بذلك الواقع, ي
وأن تعي جيدًا أن تربية الضمير هي أن تعرف األسرة دورها الفعال في تربية أخالق الفرد , وال بد المراهقة

أساس التربية األخالقية, فالتزام الفرد ببعض الممارسات األخالقية خوفًا من العقاب فقط ال يعد أمرًا سليمًا 
لممارسة راسخًة فمجرد زوال هذا العامل الذي يثير الخوف في نفسه فإن الفرد سيعود  وال يكون أخالقاً 

السلوكيات التي قد تكون منافية لألخالق ولكنه مقتنع بها , فحسب تصنيف كولبرج لمراحل النمو 
 أدنى مراحل النمو األخالقي ويفترض أالااللتزام األخالقي لمجرد الخوف من العقاب  مثلاألخالقي ي

حيث يلتزم الفرد بالسلوك خالل مرحلة الطفولة و نسبة قليلة من المراهقين  تستمر هذه المرحلة إال
النشواتي, نبه التعرض للعقاب)األخالقية واالجتماعية بل ألنها تجالمطلوب ال ألنه على دراية بأهمية القيم 

73.4 ,731.)   
بالتهديدات واألوامر المتسلطة والعنف الجسدي ال يشعر بالذنب بعد  مليءالذي ينمو في جو  الفردف

وعلى ذلك, فإن تأمين جو من الحنان  ,المشاغبة أو إيذاء الغير, ويبدو ضعيفًا في ضبط انفعاالته
واالنتاام في البيت, ومنح الفرص لمناقشة قضايا أخالقية يساعد في تطوير النمو األخالقي عند األبناء 

تشكل معاملة الطفل ترجمة حقيقية للمبادئ األخالقية التي نهدف إلى غرسها. حيث  الصحيحباالتجاه 
وسط الرفاق يعتبر من أشد األوساط تأثيرًا  , ال يخفى عن أحد أنتأتي في المرتبة الثانية جماعة األقرانو 

بأقرانه في  الفردوتكوين طباعه وتوجيه سلوكه, واكتسابه للعادات المختلفة, حيث يرتبط  الفردفي أخالق 
هذا الوسط من نفس عمره الزمني والعقلي والنفسي, وتشده إليهم عواطف قوية تبدأ من تحوله الوجداني 

ي التطور دورًا مهما ف ؤديالطبيعي من أفراد األسرة إلى أفراد الزمرة. إن التواصل مع األصدقاء ي
األخالقي عند األوالد, فالمشاكل التي تحصل بينهم والحلول المطروحة لها تجعل األوالد أكثر إدراكا 

األقران  اآلخرين ولمفهوم العدالة وألهمية جماعة الرفاق بالنسبة للفرد. وتقوم جماعة الرفاق أو لمشاعر
جاهات مجموعة الرفاق الذين يتقاربون في بدور هام في التربية األخالقية, فهي تؤثر في قيم وعادات وات

 العمر والميول والرغبات واألهداف.
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   النمو سبب تأثير وسائل اإلعالم في مستوى  وتعزو الباحثةثم تأتي وسائل اإلعالم في المرتبة الثالثة
 حيث أصبح عصرنا الحالي هو عصر اإلعالم بسبب تأثيره الكبير وتقدم تقنياته,إلى أن  األخالقي

عالم بوسائله المختلفة أداة هامة في تشكيل السلوك, بل قد يفوق في تأثيره البيت والمدرسة.  ويساهم اإل
اإلعالم في تثبيت قيم المجتمع والمحافاة عليه, حين تعمل وسائله على مواجهة اإلعالم المضاد الذي 

 د ال تتالءم مع ثقافة وقيميستهدف قيم المجتمع. وقد يعمل اإلعالم على نقل تيارات وأفكار من الخارج ق
المجتمع, ومن ثم تخلق تناقضًا لدى الشباب, مما يزعزع قيم المجتمع ويضلل أفراده, ولذا  وأخالقيات

يعتبر البعض المؤسسات اإلعالمية في بعض األحيان إحدى العوامل المؤدية إلى إضعاف السياق 
القيمي للمجتمع. ومن هذا المنطلق يجب أن تتضافر جميع المؤسسات اإلعالمية على االهتمام 

األخالق, وترغيب األفراد بها وحملهم عليها من خالل مناقشة المشكالت بوعات المتصلة بالموض
 األخالقية, واستخدام أسلوب القصص وعرض نماذج صالحة حتى تكون قدوة لألفراد.  

  مواقف األخالقية حيث في الفي تأثيرها  الشبابو اتحادات منامات الأتي في المرتبة الرابعة يثم
إلى أن المنامات الشبابية عبارة عن أثير هذه المؤسسات في المواقف األخالقية للطلبة تتعزو الباحثة 

مؤسسات اجتماعية ذات أهداف وتنايم محدد, تقوم بشكل أساسي على مشاركة األفراد في اتخاذ القرار, 
وتعمل لدى األفراد , وهي تدعم حس المسؤولية وهذه المشاركة إما أن تكون بشكل مباشر أو غير مباشر

على تعزيز أفكاره وقيمه ودعمها, ولكن هذه النتيجة التي توصل إليها البحث حيث جاءت هذه المؤسسات 
من حيث اعتبار الطلبة لها مرجعيًة لمواقفهم األخالقية قد تعزى إلى أن هذه  رابعةفي المرتبة ال

المؤسسات ال تحاى باهتمام وانتشار واسع في المجتمع, وأنها إن وجدت تكون تابعًة لجهاٍت رسميٍة 
 ال تمارس دورها بالشكل المطلوب, لذلك إنها ال تكون جذابًة لألفراد مناسبًة لميولهم ورغباتهممحددة 

 .كباقي مؤسسات التربية التي تحدثنا عنها
 ثانيًا: النتائج المتعلقة بفرضيات البحث:

 :الفرضية األولى
للمواقف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  

 تبعًا لمتغير الجنس )ذكور، إناث( ".من وجهة نظرهم  األخالقية
في لتحقق من صحة الفرضية قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة ل

)ذكر, أنثى(, تم المواقف األخالقية لطلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس في الدرجة 
 , لتوضيح داللة الفروق.(T)استخدام اختبار
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 على المواقف األخالقية( يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة 31الجدول رقم)
 تبعًا لمتغير الجنس

 النمومواقف 
 األخالقي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد متغير الجنس
درجة 
 الحرية

 القرار قيمة االحتمال قيمة ت

 الموقف األول
 0876 ,  71.63 763 ذكور

 دال 33,3 0.73 466
 51,70  10..7 .66 إناث

 الموقف الثاني
 10,77  .07.3 763 ذكور

 دال 0,30  4.51 466
 77,.4  04.56 .66 إناث

 الموقف الثالث
 73,.1  73.45 763 ذكور

 غير دال 0.16  .7.0 466
 34,73  73.37 .66 إناث

 الموقف الرابع
 11,76  5..5 763 ذكور

 دال 000.  5.53 466
 57,76  1.74 .66 إناث

 الموقف الخامس
 .,33  6.06 763 ذكور

 دال 0,00 6.03 466
 .,.5  6..6 .66 إناث

 الدرجة الكلية
  3.14  15.03 763 ذكور

 دال 0.02 6.51 466
  3.55  6..11 .66 إناث
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 لطلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس األخالقيةالمواقف ( يوضح الفروق في 1الشكل )

األخالقي لطلبة  النمويالحا من الجدول والشكل السابقين وجود فروق في الدرجة الكلية لمستوى      
وهي  (3.36)بينما بلغ مستوى الداللة لها  (6.51) ( بلغتtحيث تبين أن قيمة) الجامعة أفراد عينة الدراسة

توجد فروق ذات  بالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تقول (3.35)أصغر من
ن وجهة م للمواقف األخالقيةداللة إحصائية بين  متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية 

لصالح اإلناث. ويتضح من الجدول السابق أن  والفروقتبعًا لمتغير الجنس )ذكور، إناث(  نظرهم
مرحلة , وهي التفكير األخالقينمو مجموعة اإلناث وصلت إلى بداية المرحلة الخامسة من مراحل 

, بينما وصلت مجموعة الذكور إلى نهاية المرحلة الرابعة, مما أخالقيات العقد االجتماعي والحقوق الفردية
األخالقي من مجموعة الذكور. وتتفق هذه النتيجة مع  النمومن يعني أن اإلناث حققت مستوى أعلى 

نتائج الكثير من الدراسات العبر ثقافية والتي في مجملها تدعم نتائج كولبرج وتفسيره لنمو التفكير 
الدراسات التي أثبتت وجود فروق و من هذه لنمو وتتابع المراحل  األخالقي حيث تؤكد مصداقية مراحل ا

دراسة الحسن  وناث, ( والفروق لصالح اإل7331: دراسة محمد )ي مستوى النمو األخالقينسين فبين الج
نما ( والفروق أيضًا لصالح اإلناث, بي6334( والفروق لصالح اإلناث, وكذلك دراسة مرتجى )6373)

الفروق لصالح الذكور. كما تختلف هذه النتيجة جاءت ( حيث 6336دم )آتختلف هذه النتيجة مع دراسة 
(, التي أكدت على وجود Krebs Denton  (1993,مع نتائج عدد آخر من الدراسات مثل: دراسة

فروق لصالح الذكور.  وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن التنشئة االجتماعية في مجتمعنا السوري تتشدد 
مع الذكور منها مع  في ضرورة التزام اإلناث بالتقاليد والعادات والقيم, فاألسرة أكثر تساهاًل وتسامحاً 

األسرة أكثر تسامحُا في قبول المخالفات فاإلناث في المخالفات واألمور التي تخرج عن العادات والقيم,  
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( التي أكدت أن التنشئة 73.6سماعيل )ا ةمع دراسالتي يرتكبها الولد الذكر. ويتفق هذا التفسير 
اء, حيث تبين أن اآلباء كانوا أكثر تسامحا مع االجتماعية لألطفال من قبل الوالدين تتأثر بجنس األبن

الذكور, وأن األمهات: أكثر ضبطًا لإلناث منهن للذكور, كما أن اآلباء أكثر ديمقراطية مع الذكور. كما 
يعزى انصياع األنثى في مجتمعنا لضغط المجتمع في االلتزام بالمعايير والعادات والتقاليد السائدة إلى 

ب" أو "الوصمة" التي ستحلق بها في حال مخالفتها للتقاليد, مما سيؤثر على مسألة الخوف من "العي
وقد أاهرت نتائج هذه الدراسة أن متوسط درجات مستوى النمو األخالقي لدى اإلناث  ,مستقبل حياتها

, Holesten)i  ,7316نيث نتائج مغايرة أشار لها هولستيقع في بداية المرحلة الخامسة, بينما كانت لإلنا
في دراسته الطولية على طلبة وطالبات الجامعة والتي توصلت إلى أن نسبة اإلناث في المرحلة  (56

تصل إلى أربعة أمثال نسبة الذكور. تفسر الباحثة التغير  وهي مرحلة التوقعات المتبادلة والمسايرة  الثالثة
لة الثالثة, بأنه نتج عن خروج المرأة من واالرتقاء في مستوى التفكير األخالقي للمرأة وتجاوزها للمرح

الدور التقليدي لها, والتحاقها بالجامعات وسعيها الطموح والدؤوب لتطوير ذاتها, مما ساعدها على 
الخروج من مرحلة التجمد األخالقي في المرحلة الثالثة. وبالرغم من أن متوسط درجات المستوى 

 الذكور بين أفراد عينة هذه الدراسة.  األخالقي لدى اإلناث أعلى منه إحصائيًا من
 الفرضية الثانية: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية     
 تبعًا لمتغير دخل األسرة الشهري.من وجهة نظرهم   للمواقف األخالقية

في للتحقق من صحة الفرضية قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة 
الشهري )ينقص عن تلبية االحتياجات  تبعًا لمتغير دخل األسرة للمواقف األخالقية الدرجة الكلية

, تم استخدام يزيد عن تلبية االحتياجات األساسية, يتكافا مع تلبية االحتياجات األساسية( األساسية,
 ( لتوضيح داللة الفروق.(T-Test اختبار

متغير دخل األسرة ل تبعاً على المواقف األخالقية يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  (31الجدول رقم)
 الشهري

 النمومواقف 
األخالقي والدرجة 

 الكلية لها 

المتوسط  العدد دخل األسرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الموقف األول

  5.31  71.16 660 ينقص عن تلبية االحتياجات األساسية

  4.71  73.75 .1 يزيد عن تلبية االحتياجات األساسية

  4.63  .4..7 1. يتكافا مع تلبية االحتياجات األساسية
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 الموقف الثاني

  1.30  00.41 660 ينقص عن تلبية االحتياجات األساسية

  1.04  06.37 .1 يزيد عن تلبية االحتياجات األساسية

  1.66  7..06 1. يتكافا مع تلبية االحتياجات األساسية

 الموقف الثالث

  0.77  .73.7 660 ينقص عن تلبية االحتياجات األساسية

  0.03  3.66 .1 يزيد عن تلبية االحتياجات األساسية

  0.77  73.64 1. االحتياجات األساسيةيتكافا مع تلبية 

 الموقف الرابع

  6.01  6.10 660 ينقص عن تلبية االحتياجات األساسية

  6.63  6.63 .1 يزيد عن تلبية االحتياجات األساسية

  6.45  6.57 1. يتكافا مع تلبية االحتياجات األساسية

 الموقف الخامس

  6.71  .6.6 660 ينقص عن تلبية االحتياجات األساسية

  6.65  6.64 .1 يزيد عن تلبية االحتياجات األساسية

  6.70  6.61 1. يتكافا مع تلبية االحتياجات األساسية

 الدرجة الكلية

  3.43  11.41 660 ينقص عن تلبية االحتياجات األساسية

  73.35  16.41 .1 يزيد عن تلبية االحتياجات األساسية

  73.63  15.10 1. االحتياجات األساسية يتكافا مع تلبية

لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير دخل األسرة  
 الشهري قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي. 

 ألفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير دخل األسرة الشهري للمواقف األخالقيةفي الدرجة الكلية  األحادي ( يبّين نتائج اختبار تحليل التباين31والجدول رقم )
 القرار الداللة )ف(  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين األخالقي  النموالمواقف 

 

 الموقف األول

 64.045 2 128.089 بين المجموعات

2.72 
 

0.06 
 

 23.496 425 9985.787 داخل المجموعات غير دال

  427 10113.876 الكلي

 الموقف الثاني

 19.336 2 38.673 بين المجموعات

0.32 
 

0.72 
 

 59.240 425 25177.019 داخل المجموعات غير دال

  427 25215.692 الكلي



 الفصل الثاني                                    عرض نتائج البحث ومناقشتها -الدراسة الميدانية 
 

111 
 

 الموقف الثالث

 21.223 2 42.446 بين المجموعات

2.11 
 

0.12 
 

 10.041 425 4267.412 داخل المجموعات دال غير

  427 4309.857 الكلي

 الموقف الرابع

 1.725 2 3.450 بين المجموعات

0.29 
 

0.74 
 

 5.924 425 2517.772 داخل المجموعات غير دال

  427 2521.222 الكلي

 الموقف الخامس

 057. 2 114. بين المجموعات

0.01 
 

0.98 
 

 4.771 425 2027.743 داخل المجموعات دالغير 

  427 2027.857 الكلي

 الدرجة الكلية 

 109.768 2 219.536 بين المجموعات

 93.849 425 39886.003 داخل المجموعات غير دال 313. 1.17

  427 40105.540 الكلي

 

  ، تبعًا لمتغير لمستوى الدخل الشهري لألسرةللطلبة للمواقف األخالقية( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي في الدرجة الكلية 2الشكل )
(, كما بلغ مستوى 1.17( بلغت )tيالحا من الشكل والجدول السابقين أن الدرجة الكلية لقيمة)     

(, مما يدل على عدم وجود فروق 3.35( وهي أكبر من )313.الداللة للدرجة الكلية للمواقف األخالقية)
األخالقي ألفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغير مستوى دخل األسرة  النموذات داللة إحصائية في مستوى 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط  :الشهري بالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تقول
لمتغير دخل تبعًا من وجهة نظرهم  للمواقف األخالقيةفي الدرجة الكلية درجات أفراد عينة الدراسة 

مع  )ينقص عن تلبية االحتياجات األساسية, يزيد عن تلبية االحتياجات األساسية, يتكافااألسرة الشهري
( التي أاهرت 6334) مع نتيجة دراسة الكحلوت نتيجةوتتفق نتيجة هذه ال  ,تلبية االحتياجات األساسية(

ى االقتصادي لألسرة. بينما عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى التفكير األخالقي تعزى للمستو 
( التي أاهرت وجود فروق دالة إحصائيًا في التغير في 73.4دراسة حميدة ) نتيجة هذهمع  تختلف

 وسط, عالي(.مستوى التفكير األخالقي تعزى إلى المستوى االقتصادي )منخفض, مت
 النموترى الباحثة أن نتيجة هذه الدراسة والتي أفادت بعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى 

األخالقي بين طلبة الجامعة تعزى لمتغير دخل األسرة الشهري )ينقص عن تلبية االحتياجات األساسية, 
ألساسية( ترجع إلى حد كبير إلى عدم يزيد عن تلبية االحتياجات األساسية, يتكافا مع تلبية االحتياجات ا

مجتمعات بعض الوجود التفاوت الكبير بين الطبقات االقتصادية في المجتمع السوري كما هو الحال في 
مثاًل, والذي تاهر فيه طبقة األغنياء وطبقة الفقراء بشكل حاد وبارز. عادة ما نرى أن معام األخرى 

المجتمع السوري يدرسون في نفس المدارس, ويكونون  المستويات االقتصادية في لمختلفبناء األ
جماعات الرفاق ويلعبون معًا, ويدرسون في نفس الجامعات, مما يشكل مستويات متقاربة من التفكير 
األخالقي. باإلضافة إلى ذلك نجد أن سوء الوضع االقتصادي الناجم عن االزمة الحالية, والتي كان 

ترك آثاره المأساوية على أغلب األسر السورية وعلى جميع فئات آخرها الحصار االقتصادي الخانق 
الشعب السوري, مما قلل من الفجوات االقتصادية بين الطبقات, وزادت معدالت البطالة بشكل رهيب في 
 مختلف قطاعات االقتصاد السوري, ونجم عن ذلك ارتفاع نسبة الفقر بين معام سكان الشعب السوري.

 :الفرضية الثالثة
للمواقف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  

 متغير مكان اإلقامة )ريف، مدينة(.ل من وجهة نظرهم تبعاً  األخالقية
في للتحقق من صحة الفرضية قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة    

)ريف, لطلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير مكان اإلقامة  للمواقف األخالقية يةالدرجة الكل
 , لتوضيح داللة الفروق. (T-Test)مدينة(, تم استخدام اختبار 
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متغير مكان ل تبعاً  األخالقيةالمواقف أفراد عينة الدراسة على  إجابات درجات( يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات 31الجدول رقم)
 اإلقامة

مواقف التفكير 
 األخالقي

متغير مكان 
 اإلقامة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري
درجة 
 الحرية

 القرار قيمة االحتمال قيمة ت

 الموقف األول
 4.89 18.19 111 ريف

421 

.  
 

13,2  

 غير دال 2.11
 4.85 18.13 231 مدينة

الموقف 
 الثاني

 7.86 32.35 111 ريف
421 

2.12 
 
  

 
0,03 
 

 دال
 7.47 33.93 231 مدينة

الموقف 
 الثالث

 3.02 10.51 111 ريف
421 

1.11 
  

 دال 0.04
 3.27 9.90 231 مدينة

 الموقف الرابع
 2.47 6.47 111 ريف

421 
1.41 

  
 غير دال 0.14

 2.38 6.82 231 مدينة

الموقف 
 الخامس

 2.31 6.53 111 ريف
 غير دال 0.23 1.11 421

 2.06 6.78 231 مدينة

 الدرجة الكلية
 9.69 76.25 111 ريف

 غير دال 0.19 1.21 421
 9.67 77.48 231 مدينة
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تبعًا لمتغير مكان  األخالقيةللمواقف في الدرجة الكلية ( للفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة T-Test( يبين نتائج اختبار)3الشكل )

 اإلقامة

(, كما بلغ مستوى الداللة 1.29( بلغت )tأن الدرجة الكلية لقيمة)يالحا من الجدول والشكل السابقين,   
(, مما يدل على عدم وجود فروق ذات 3.35( وهي أكبر من )193.)للدرجة الكلية للمواقف األخالقية

نقبل  األخالقي ألفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغير مكان السكن بالتالي النموداللة إحصائية في مستوى 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات أفراد عينة : الفرضية الصفرية التي تقول
 تبعًا لمتغير مكان اإلقامة )ريف، مدينة(.من وجهة نظرهم  للمواقف األخالقيةالدراسة في الدرجة الكلية 

تعزو الباحثة هذه النتيجة التي توصلت إليها الدراسة والتي تدل على عدم وجود فروق في مستوى    
إلى االنفتاح  لريف, مدينة(,األخالقي بين طلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة وفقًا لمكان السكن )ا النمو

الريفية بمنأى عن هذا التقدم و فلم تعد المناطق التكنلوجي الذي حول العالم بأسره قرية صغيرة, والتقدم 
إلى انتشار  , وأيضاً قًا تلحق بها من التخلف والتهميشالتطور و ابتعدت عن السمات التي كانت ساب

من  خاليةً محافاًة في هذه المحافاة حيث تعد محافاة السويداء  التعليم ليشمل كافة فئات المجتمع
والقيم والتي أن المجتمع في هذه المحافاة متقارب جدًا من حيث العادات والتقاليد باإلضافة إلى األمية, 

خالق مسألة شخصية متعلقة بالشخص نفسه بغض األ فإن , وأيضاً الريف والمدينة األفراد فييلتزم بها 
درسوا نفس المنهاج, وهم اآلن يدرسون  مناطق سكنهم  على تعدد لبة, وجميع الطالنار عن مكان إقامته

األخالقي لنمو بنفس العوامل المؤثرة على افي نفس الجامعات, مما يعني أنهم يشتركون ويتأثرون 
 .وتطوره

 الفرضية الرابعة:
للمواقف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية 

 (.السنة الجامعية األخيرةمتغير السنة الدراسية )األولى، هة نظرهم تبعًا لمن وج األخالقية
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في للتحقق من صحة الفرضية قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة 
السنة الجامعية )األولى, لطلبة الجامعة تبعًا لمتغير السنة الدراسية للمواقف األخالقية  الدرجة الكلية

 , لتوضيح داللة الفروق. (T-Test)(, حيث قامت الباحثة باستخدام اختبار األخيرة
المواقف األخالقية ( يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على 42الجدول رقم)

 متغير السنة الدراسيةل تبعاً 
مواقف 
التفكير 

 األخالقي 

متغير السنة 
 الدراسية 

 القرار قيمة االحتمال قيمة ت درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

الموقف 
 األول

 4.92 18.25 254 أولى
 غير دال 64 ,0 46,3 466

 4.79 18.02 114 رابعة

الموقف 
 الثاني

 7.79 33.05 254 أولى
466 

5.,3 

 

0.56 

 

 غير دال

 7.53 33.50 114 رابعة

الموقف 
 الثالث

 3.31 10.23 254 أولى
466 

,443 

 

0.65 

 

 غير دال

 2.97 10.09 114 رابعة

الموقف 
 الرابع

 2.36 6.66 254 أولى
466 

33,3 

 

 

0.99 

 غير دال

 2.52 6.66 114 رابعة

الموقف 
 الخامس

 2.13 6.83 254 أولى
466 

7..0 

 

0.06 

 

 غير دال

 2.22 6.44 114 رابعة

الدرجة 
 الكلية

 9.69 77.51 254 أولى
466 7.41 0.14 

 غير دال

 9.65 76.10 114 رابعة
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 تبعًا لمتغير السنة الدراسية للطلبة للمواقف األخالقية( يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي في الدرجة الكلية 4الشكل )

(, بينما بلغت القيمة 7.41( للدرجة الكلية بلغت )T( بأن قيمة )43يالحا من الجدول رقم )     
( بالتالي الفرق غير دال 3.35( وهي أكبر من مستوى الداللة االفتراضي لها )3.74االحتمالية لها )

إحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية وفقًا لمتغير السنة الدراسية , وبالرجوع إلى مواقف 
ا أن القيم االحتمالية لجميع المواقف أكبر من مستوى الداللة االفتراضي لها النمو األخالقي نالح

( وهذا يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة طلبة الجامعة وفقًا لمتغير 3.35)
ائية بين  ال توجد فروق ذات داللة إحصالسنة الدراسية, وهذا يجعلنا نقبل الفرضية الصفرية التي تقول: 

تبعًا لمتغير  من وجهة نظرهم للمواقف األخالقيةمتوسط درجات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية 
على الدرجة الكلية والمواقف الفرعية اآلتية:)الموقف االول, الموقف الثاني, الموقف  ،السنة الدراسية

 أثبتت التي (6373حسن) دراسة مع راسةالد هذه نتيجة الثالث, الموقف الرابع, الموقف الخامس(. تختلف
 كما .سناً  األكبر ولصالح المختلفة لطلبة الجامعة السنوات بين النمو األخالقي مستوى في فروق وجود
بين طلبة  دالة فروق وجود إلى توصلت والتي (6333دراسة محجوب ) مع الدراسة هذه نتيجة تختلف

الخوالدة السنة الرابعة والثانية في المناومة األخالقية والفروق لصالح طلبة السنة الرابعة وتتفق مع دراسة 
التقييم الذاتي لدرجة االعتقاد والممارسة لمناومة القيم التي أشارت بعدم وجود فروق بين  (6330)

 إحصائياً  تدل والتي الدراسة إليها توصلت التي النتيجة هذه الباحثة . وتعزواالخالقية لدى طلبة الجامعة
 الطلبة أفراد عينة الدراسة درجات متوسط بين األخالقي مستوى النمو في جوهرية وجود فروق عدم على

الرابعة إلى أن طلبة الجامعة في  السنة الدراسية في الطلبة درجات ومتوسط في السنة الدراسية األولى
ع العالقات االجتماعية, وبالتالي يتم اكتسابهم للمعايير والقواعد األخالقية مرحلة من النمو, تتميز باتسا

من مؤسسات المجتمع المختلفة من الرفاق, ووسائل اإلعالم, والجامعة, مما يسهم في ارتقاء جميع 
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,  الطلبة إلى مستوى متقارب من التفكير والنمو األخالقي, بغض النار عن السنة الدراسية التي هم فيها
كما أن البيئة الجامعية تسهم في النمو األخالقي للطلبة فهي من خالل العمل على توفير الجو المناسب, 
واإلمكانيات المتاحة التي تؤثر على النمو األخالقي, وذلك من خالل التعرض لمواقف صراع معرفية 

محاضرات فقط, بل وأخالقية. فالجامعة تعمل على إكساب الطالب السلوك األخالقي, ليس من خالل ال
وخارجه, ومن خالل معاملته لزمالئه ومعلميه  صفيمكن أن تنمي التفكير األخالقي للطالب داخل ال

ومن خالل ممارسة األنشطة التربوية كما أن الجامعة مكان عام للمرونة الذهنية واالنفتاح على الخبرات 
الجديدة التي تزيد من النمو األخالقي للطالب الجامعي من خالل تبادل الحوار والثقافات مع جميع 

 الشعوب والمستويات.
تأكيد نتائج الدراسة الحالية لمصداقية تتابع مراحل نمو التفكير األخالقي كما حددها كولبرج  وبالرغم من

, إال أنها تاهر في الوقت نفسه التفكير األخالقي في مجتمع البحثوصالحيتها كأساس لتفسير نمو 
 النموستوى وجود فروق ثقافية في مستويات التفكير االخالقي , حيث تشير الدراسة الحالية إلى أن م

األخالقي لجميع المواقف لدى طلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة كبير يقابل المرحلة الخامسة عند كولبرج 
وهي مرحلة التوجه نحو العقد االجتماعي "وفيها يتحدد السلوك األخالقي بالحقوق والمعايير العامة التي 

(, بينما أكدت غالبية الدراسات 771,7331لبيلي, وافق عليها أفراد المجتمع والتي تحدد حقوق األفراد ")ا
, وقلة فقط (Colbey, 1983 ,48وقوع المراهقين والشباب إجمااًل بين المرحلة الثانية والمرحلة الرابعة )

( والتي أجراها على عينة .733(, كدراسة الشيخ)31, 73.1يمكنهم تحقيق المرحلة الخامسة )قناوي,
لصف األول المتوسط حتى السنة النهائية في الجامعة , والتي تشير إلى مصرية من أعمار مختلفة من ا
 .سن في المرحلة الثالثة والرابعة وقوع غالبية األفراد في هذا ال

 الفرضية الخامسة:
للمواقف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية 

 نظرية(. كلياتتطبيقية،  كلياتمتغير نوع الدراسة )نظرهم تبعًا لمن وجهة  األخالقية
في للتحقق من صحة الفرضية قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة 

)كليات نارية, كليات تطبيقية(, لطلبة الجامعة تبعًا لمتغير لنوع الدراسة  للمواقف األخالقية الكلية الدرجة
 , لتوضيح داللة الفروق. (T-Test)ت الباحثة باستخدام اختبار حيث قام
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 المواقف األخالقية( يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على 41الجدول رقم)
 لنوع الدراسةمتغير ل تبعاً 

مواقف التفكير 
 األخالقي 

 القرار قيمة االحتمال قيمة ت درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  نوع الدراسةمتغير 

 الموقف األول
 4.72 22.25 214 نظرية

 غير دال 68 ,0 61,2 421
 4.89 19.02 144 تطبيقية

 الموقف الثاني
 8.79 23.08 214 نظرية

421 

41,2 

 

0.42 

 

 غير دال

 8.53 23.52 144 تطبيقية

 الموقف الثالث
 3.31 19.01 214 نظرية

421 

,522 

 

0.21 

 

 غير دال

 2.97 19.29 144 تطبيقية

 الموقف الرابع
 2.59 8.56 214 نظرية

421 

22,2 

 

 

0.14 

 غير دال

 3.52 8.37 144 تطبيقية

الموقف 
 الخامس

 3.76 7.22 214 نظرية
421 

1.13 

 

0.36 

 

 غير دال

 2.43 6.34 144 تطبيقية

 الدرجة الكلية
 17.69 84.24 214 نظرية

421 1.21 0.14 
 غير دال

 18.05 74.40 144 تطبيقية

 
 تبعًا لمتغير نوع الدراسة للطلبة  للمواقف األخالقية( يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي في الدرجة الكلية 5الشكل )

 نقبلوبالتالي ( 0.05)من  كبروهي أ( 14 .0) هي Sigمن خالل الجدول السابق نالحا أن قيمة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات أفراد عينة الدراسة  :القائلةالفرضية الصفرية 
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هذه النتيجة مع  تختلف . تبعًا لمتغير نوع الدراسةمن وجهة نظرهم  للمواقف األخالقيةفي الدرجة الكلية 
التفكير األخالقي, لصالح طلبة نمو والتي أشارت إلى وجود فروق في مستوى  (6334)دراسة الكحلوت 

 الكليات التطبيقية. 
والتي يشعر دارسوها بقيمتهم  والنارية طبيعة التخصصات التطبيقيةزو الباحثة سبب هذه نتيجة إلى وتع

سواء أكانت  الذاتية وبأهميتهم نتيجة لما يلمسونه أثناء دراستهم من حاجة المجتمع لتلك التخصصات
التخصصات لها أهمية كبيرة في الحياة اليومية وهذا ما ينعكس  جميع, حيث أن نارية أم تطبيقية

ة االجتماعية واالقتصادية والثقافية بين طلبة تشابه البيئو أيضًا باإليجاب على تفكيرهم االخالقي, 
كما تتيح دراساتهم الفرصة في إجراء المناقشات األخالقية ومناقشة القضايا االجتماعية نتيجة الجامعة, 

, كما تعزو الباحثة سبب هذه النتيجة نسبة الدوام الطويل وبسبب الوقت الطويل الذي يقضونه مع بعضهم
 ذات طابع خاص ليس متعلقة باختصاص دون أخر.صية األخالق مسألة شخأن إلى 
 ما ترتيب المرجعيات األخالقية اآلتية بحسب تأثيرها باختياراتك في المواقف الخمسة السابقة: -

 ، الجمعيات والمنظمات الشبابية(األقران، وسائل اإلعالم)األسرة، جماعة 
 األخالقية( يبين ترتيب المرجعيات 42جدول )                      

عدد  مؤسسات التربية الالنظامية 1
 المجيبين

النسبة 
 المئوية 

ترتيب 
 المؤسسات

 7 %76,44 7.3 األسرة أ
 6 %64,16 736 جماعة األقران  ب
 0 %40,66 36 وسائل اإلعالم ج
 4 %.,65 01 شبابية ت ومناماتعياجم د
  %733 .46 المجموع 

 
 المواقف األخالقيةفي تأثيرًا يالحا من الجدول السابق أن األسرة أعلى مؤسسات التربية الالناامية       
بلغت النسبة المئوية  و المواقف األخالقية( على دور األسرة في 7.3ين )عدد المجيب حيث بلغ للطلبة

( وبلغت النسبة 736مجبيين )حيث بلغ عدد ال جماعة األقران دور %(, ثم في المرتبة الثانية .53,6)
( كما بلغت 36حيث بلغ عدد المجبيين ) وسائل اإلعالم%(, ثم تأتي في المرتبة الثالثة 64,16المئوية )

حيث بلغ عدد  واتحادات الشبابدور المنامات  الرابعةأتي في المرتبة ي%(, ثم 46,66النسبة المئوية )
 %(.65,.وبلغت النسبة المئوية ) (01المجبيين )
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 ثالثًا: النتائج العامة للبحث:
حيث بلغ المتوسط للطلبة  المواقف األخالقيةإن األسرة أعلى مؤسسات التربية الالناامية تأثيرًا في  -

 بلغت الدور فوق و المواقف األخالقية( على دور األسرة في 57,7( وانحراف معياري )37,4الحسابي )
حيث  المواقف األخالقيةلدى أفراد عينة الدراسة, ثم في المرتبة الثانية يأتي دور األصدقاء في  المتوسط

( وبلغ مستوى الدور فوق المتوسط, ثم تأتي في 7,43( وانحراف معياري )0,53بلغ المتوسط الحسابي )
(, 1.,3لمعياري )بلغ االنحراف ا و( 31,0المرتبة الثالثة وسائل اإلعالم حيث بلغ المتوسط الحسابي)

أتي في المرتبة الرابعة دور يثم  حيث بلغ مستوى الدور لوسائل اإلعالم في المواقف األخالقية متوسط.
( واالنحراف 7,.1حيث بلغ المتوسط الحسابي ) المواقف األخالقيةفي  اتحادات الشبابالمنامات و 
 ات والمنامات ضعيف جدًا.يع( بلغ مستوى دور الجم60,7المعياري )

األخالقي لجميع المواقف لدى طلبة الجامعة أفراد عينة الدراسة كبير يقابل  النمويالحا أن مستوى  -
المرحلة الخامسة عند كولبرج وهي مرحلة التوجه نحو العقد االجتماعي وفيها يتحدد السلوك األخالقي 

 األفراد. بالحقوق والمعايير العامة التي وافق عليها أفراد المجتمع والتي تحدد حقوق
 : نتائج فرضيات البحث

 , وجاءت النتائج على الشكل التّالي:((0.05تّم اختبار صّحة فرضيات البحث عند مستوى الداللة 
أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية إجابات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات  -

 لصالح اإلناث. الجنس )ذكور, إناث( والفروقتبعًا لمتغير من وجهة نارهم  للمواقف األخالقية
رورة ضالتنشئة االجتماعية في مجتمعنا العربي السوري تشدد في  وتعزو الباحثة سبب هذه النتيجة إلى أن

لضغط المجتمع في االلتزام بالتقاليد السائدة  مجتمعناانصياع األنثى في و بالعادات والتقاليد والقيم,  االلتزام
 من العيب أو الوصمة التي ستحلق بها في حال مخالفتها للتقاليد والعادات. خوفإلى مسألة ال

أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  إجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات  -
 تبعًا لمتغير دخل األسرة الشهري.من وجهة نارهم  للمواقف األخالقية

أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  إجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات  -
 تبعًا لمتغير مكان اإلقامة )ريف, مدينة(. من وجهة نارهم تبعًا لمتغير نوع الدراسة للمواقف األخالقية

أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  إجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات  -
 .تبعًا لمتغير السنة الدراسيةمن وجهة نارهم  للمواقف األخالقية
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أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  إجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات -
 .من وجهة نارهم تبعًا لمتغير نوع الدراسة للمواقف األخالقية

 مقترحات البحث:رابعًا: 
للتربويين  المقترحات لباحثة أن تتقدم بعدد منتود ا ا البحثضوء ما أسفرت عنه نتائج هذفي 

 والمتخصصين في التربية وعلم النفس, وللمسؤولين وكذلك ألولياء األمور, وتلخصها الباحثة فيما يلي:
عالم , منامات شبابية (, بما يسهم االهتمام بوسائل التربية االناامية)أسرة ,جماعة أقران, وسائل إ -7

 في النمو األخالقي لدى فئة الشباب.
عقد مؤتمرات وندوات تهدف إلى توعية الشباب الجامعي  بمعايير النمو األخالقي, وتحثه على تحمل -6

 المسؤولية واالستقاللية.
السوري في الوقت تفعيل دور المنامات والجمعيات الشبابية التي نالحا انتشارها في مجتمعنا -0

عطائها المزيد من الدعم و االهتمام بحيث يتمكن الشباب  الراهن, وتشجيع الشباب على االنتساب إليها وا 
من مناقشة القضايا األخالقية وتبني القيم األخالقية النابعة من المسؤولية الذاتية, وضرورة التكامل 

 ق دورها التربوي األخالقي.والتنسيق مع مؤسسات التربية األخرى في المجتمع لتحقي
رشادية تتناسب مع العمر الزمني للطلبة.-4  تكليف المتخصصين بإدخال برامج توعية أخالقية وا 
ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم بالجوانب األخالقية من خالل العمل على تخصيص برامج وندوات -5

 تهدف لرفع الوعي بأهمية األخالق والنمو األخالقي.
حثين على إجراء المزيد من الدراسات حول النمو األخالقي , وربطه بمتغيرات جديدة , تشجيع البا-6

 وكذلك تطبيق هذه الدراسات على عينات أخرى في المجتمع كاألطفال و المراهقين .
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 عنوان البحث:

فرع  –، دراسة ميدانية على طلبة جامعة دمشق  دور التربية الالنظامية في المواقف األخالقية للطلبة
 السويداء.

 :مشكلة البحث 

 اآلتي:لسؤال تحددت مشكلة البحث في اإلجابة عن ا

إعالم ( في المواقف ما هو دور وسائل التربية الالنظامية )أسرة ، جماعة أقران ،منظمات شبابية ،وسائل 
 فرع السويداء ؟ –األخالقية لطلبة جامعة دمشق 

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية :

فرع السويداء -لطلبة جامعة دمشق المواقف األخالقيةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -1
 من وجهة نظرهم تبعًا لمتغير الجنس؟

فرع السويداء -لطلبة جامعة دمشق المواقف األخالقيةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -2
 من وجهة نظرهم تبعًا لمتغير الدخل الشهري لألسرة؟

فرع السويداء من -لطلبة جامعة دمشق المواقف األخالقيةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في -3
 وجهة نظرهم تبعًا لمتغير مكان اإلقامة؟

فرع السويداء من -لطلبة جامعة دمشق المواقف األخالقيةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -4
 وجهة نظرهم تبعًا لمتغير السنة الدراسية؟

فرع السويداء من  -لطلبة جامعة دمشق المواقف األخالقيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في هل -5
 نوع الدراسة ؟وجهة نظرهم تبعًا لمتغير 
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 :أهمية البحث

 تكمن أهمية هذا البحث في:

قلة الدراسات التي تناولت دور التربية الالنظامية بوسائلها المختلفة في تشكيل المواقف األخالقية  -
 على حد علم الباحثة.للطلبة 

يوجه عناية القائمين على العملية التربوية إلى ضرورة تفعيل برامج التعاون والتكامل بين مختلف  -
 وسائط التربية الالنظامية لتحقيق منظومة أخالقية سليمة بعيدة عن التناقض لدى األفراد.

يحدد مستوى النمو األخالقي لدى طلبة الجامعة ، والذين يمثلون أهم الشرائح في المجتمع ، و إن  -
 مستوى وعيهم ونضجهم  األخالقي هو دليل على مدى تقدم المجتمع واستقراره.

الشباب ودورهم الفاعل في المجتمع ،وأهمية المرحلة الجامعية بشكل خاص ألنها تشهد  مرحلةأهمية  -
السابقة ،فهذه المرحلة تعد الفرد لالنتقال إلى  البحثتغيرًا كبيرًا في حياة الفرد عما كانت عليه في مراحل 

 الحياة العملية في المجتمع.

 :البحثأهداف 

 )األسرة ،جماعة األقران ، المنظمات الشبابية ،وسائل اإلعالم( التعريف بوسائل التربية الالنظامية -

من خالل المواقف معرفة الفروق في مستوى النمو االخالقي لدى طلبة جامعة دمشق فرع السويداء  -
 .تبعا لمجموعة من المتغيرات األخالقية االفتراضية في أداة البحث

عة أقران ،منظمات شبابية، وسائل إعالم(في المواقف معرفة دور وسائل التربية الالنظامية)أسرة ،جما -
األخالقية لطلبة الجامعة تبعا"لمجموعة من المتغيرات )الجنس، السنة الدراسية ،مكان السكن ،الدخل 

 (.، نوع الدراسةالشهري لألسرة

 : البحث األصلي وعينة مجتمعال

فرع السويداء المسجلين في السنة  –يتكون المجتمع األصلي للدراسة من طلبة جامعة دمشق 

والبالغ تعدادهم حسب القوائم اإلحصائية  ، من الجنسين الذكور واإلناثاألخيرة و األولى والسنة الجامعية 
( 4223)( 2115-2114) خالل العام الدراسيرئاسة جامعة دمشق لدائرة التخطيط واإلحصاء في 



 ملخص البحث باللغة العربية                                         
 

541 
 

( في السنة الجامعية الرابعة 1821( في السنة الجامعية األولى، )3514بواقع ) يتوزعون طالبًا وطالبة
 الزراعية، الهندسة الجميلة، الفنون ،التربية، اآلداب)في محافظة السويداء موزعين على الكليات التالية 

 . (العلوم
األصلي المجتمع  عينة عشوائية طبقية من بسحب ةالباحث تقام ةالحالي البحثلتحقيق أهداف و     

 ةالحالي البحثمتغيرات  مراعاة عم، فرع السويداء-جامعة دمشق في  طالبًا وطالبة (824) تتضمنو 
من المجتمع  %(11)وبنسبة تمثيل (، مكان اإلقامة والدخل الشهري لألسرة، السنة الدراسية،)الجنس وهي 

 بالطريقة العشوائية الطبقية.األصلي، حيث تم اختيارها 
 :و أدواته منهج البحث

 التربية مؤسسات دور بدراسة النظري جانبه في يتمثل الذي التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت
 في البحث بمتغيرات تتعلق التي والدراسات البحوث مراجعة إلى باإلضافة ، األخالق تنمية في الالنظامية

 البحث سينتهي التي بالنتائج مقارنتها نتائج من الدراسات تلك إليه توصلت وما واألجنبية، العربية البالد
 دراسة على يقوم الذي التحليلي الوصفي بالمنهج فيرتبط للبحث الميداني الجانب في أما ،إليها الحالي
 يصف الذي النوعي التعبير خالل من دقيقاً  وصفاً  بوصفها ويهتم الواقع، في توجد كما الظاهرة أو الواقع

 .وحجمها الظاهرة مقدار يوضح رقمياً  وصفاً  يعطي الذي الكمي التعبير أو خصائصها، ويوضح الظاهرة

بعد اّطالع الباحثة على مجموعة من المقاييس وجدت أن المقياس المناسب لهذا أما بالنسبة ألداة البحث و 
البحث هو مقياس فوقية عبد الفتاح للنمو األخالقي  .حيث سيستخدم هذا المقياس لمعرفة مرحلة النضج 

ها األخالقي للطالب، وقد قامت الباحثة بإضافة سؤال في نهاية المقياس لمعرفة المرجعية التي يستند إلي
الطالب من مؤسسات التربية  الالنظامية  ، وذلك لمعرفة الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات في الخيارات 

 األخالقية للطلبة.

 :فرضيات البحث

 (1015تمَّ اختبار صحة هذه الفرضيات عند مستوى الداللة )

 أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية إجابات متوسط درجات بينال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -1
 من وجهة نظرهم تبعًا لمتغير الجنس. للمواقف األخالقية

أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  إجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات  -2  
 الدخل الشهري لألسرة.تبعًا لمتغير من وجهة نظرهم  للمواقف األخالقية
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أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  إجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات  -3  
 .تبعًا لمتغير مكان اإلقامة من وجهة نظرهم للمواقف األخالقية

أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  إجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات  --4
 تبعًا لمتغير السنة الدراسية.من وجهة نظرهم  األخالقيةللمواقف 

أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  إجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات  --5
 .نوع الدراسةتبعًا لمتغير  من وجهة نظرهم للمواقف األخالقية

 بحث:النتائج 
الالنظامية تأثيرًا في مستوى النمو األخالقي حيث بلغ المتوسط إن األسرة أعلى مؤسسات التربية  -

( على دور األسرة في مستوى النمو االخالقي حيث بلغت 51,1( وانحراف معياري )11,4الحسابي )
، ثم في المرتبة الثانية يأتي دور البحثالدور فوق المتوسط في مستوى النمو األخالقي لدى أفراد عينة 

( 1043( وانحراف معياري )3053النمو االخالقي حيث بلغ المتوسط الحسابي ) األصدقاء في مستوى
وبلغ مستوى الدور فوق المتوسط، ثم تأتي في المرتبة الثالثة وسائل اإلعالم حيث بلغ المتوسط 

(، حيث بلغ مستوى الدور لوسائل اإلعالم في المواقف 1028( و بلغ االنحراف المعياري )18,3الحسابي)
دور المنظمات والجماعات في مستوى النمو االخالقي  رابعةأتي في المرتبة الية متوسط. ثم األخالقي

( بلغ مستوى دور الجماعات 23,1( واالنحراف المعياري )82,1حيث بلغ المتوسط الحسابي )
 والمنظمات ضعيف جدًا.

كبير يقابل  البحثة يالحظ أن مستوى النمو األخالقي لجميع المواقف لدى طلبة الجامعة أفراد عين -
المرحلة الخامسة عند كولبرج وهي مرحلة التوجه نحو العقد االجتماعي وفيها يتحدد السلوك األخالقي 

 بالحقوق والمعايير العامة التي وافق عليها أفراد المجتمع والتي تحدد حقوق األفراد.
 : فقد كانت على الشكل اآلتي فرضيات البحثب المتعلقة  نتائجأما ال

 ((0.05تّم اختبار صّحة فرضيات البحث عند مستوى الداللة 
للمواقف توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  -

 لصالح اإلناث. تبعًا لمتغير الجنس )ذكور، إناث( والفروقمن وجهة نظرهم  األخالقية
للمواقف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  -

 تبعًا لمتغير دخل األسرة الشهري.من وجهة نظرهم  األخالقية
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للمواقف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  -
 تبعًا لمتغير مكان اإلقامة )ريف، مدينة(. جهة نظرهم تبعًا لمتغير نوع الدراسةمن و  األخالقية

للمواقف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية  -
 .من وجهة نظرهم تبعًا لمتغير السنة الدراسية األخالقية

للمواقف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في الدرجة الكلية -
 .من وجهة نظرهم تبعًا لمتغير نوع الدراسة األخالقية
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 أّواًل: المراجع بالّلغة العربّية.

 :اجمالمع -1

 المعجم المدرسي، منشورات وزارة التربية، سورية.(5891أبو حرب، محمد خير ) -

لعامة لشؤون ، الهيئة ا5علم النفس والتربية،ج ( معجم5891سيف الدين ، محمد) أبو حطب، فؤاد،-
 مصر. ،المطابع، االسكندرية

 ( ترجمة: توفيق سلوم، دار التقدم، طباعة االتحاد السوفيتي5891المعجم الفلسفي المختصر، ) -
 ،موسكو.

المطابع ( مجموعة من الخبراء المختصين، الهيئة العامة لشؤون 5891معجم التربية وعلم النفس) -
 األميرية ، مصر.

 ( ، دار المشرق، بيروت.5891المنجد في اللغة واإلعالم )-

 الكتب: -2
السنوات الست  ،الطفل من الحمل إلى الرشد الجزء األول(5898محمد عماد الدين) اسماعيل،-

 الكويت. ، دار القلم للنشر والتوزيع،5األولى،ط

 ،اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنيننمو (5899أبو حطب ، فؤاد ، وصادق ، آمال)-
 ز التنمية البشرية للنشر، الجيزة، مصر.مرك

دار  ،المدخل إلى التربية والتعليم(2002.سالمة، عبد الحافظ .أبو رداحة، فدوى) ،سميح أبو مغلي-
 اليازوري ، عمان ، األردن.

اسات ر جامعة دمشق، قسم الد، منشورات علم االجتماع السياسي(2008-2009حسن)، أبو حمود-
 الدبلوماسية والدولية، التعليم المفتوح.
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 كلية التربية، جامعة دمشق. ،علم االجتماع التربوي( 2055 -2050األحمد، عدنان، السناد، جالل) -

 كلية العلوم السياسية، جامعة دمشق  ،التنمية البشرية(2009صابر) بلول، محمد، األحمر،-

 ،دار التقدم ، موسكو. المادية التاريخية -المعارف الفلسفية المادية الجدلية أسس(5818أفاناسييف )-

 ، دار الكتب المصرية، القاهرة.9، طألخالق(ا5895أمين ، أحمد ) -

، ،دار أهدافها وفلسفتها-مفاهيمها-التربية بين األصالة والمعاصرة(2009البدري، فوزية الحاج علي)-
 ، األردن.الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان 

 ،دار المعارف، القاهرة. األخالق بين الفلسفة وعلم االجتماع(5890محمد) بدوي،-

 ،دار المعرفة الجامعية، االسكندرية. علم اجتماع القيم(5895بيومي، محمد)-

يلي ، سياسات علم النفس التربوي(5889،عبد الرحمن) محي الدين، و عدس توق،- ، دار جون وا 
 ن.المملكة المتحدة، لند

، ترجمة: د. يحيى هويدي، مكتبة مشكالت ما بعد الطبيعة(5815جبريل) بول، و سياي، جانيه،-
 األنجلو المصرية، القاهرة.

 دمشق. ، األهالي للطباعة والنشر والتوزيع،الرؤية المنهجية لدراسة األخالق(5889محمد) الجبر،-

،كلية التربية ، جامعة  (1العامة)التربية  (2001-2001فاطمة، والشماس، عيسى) الجيوشي، -
 دمشق.

، شركة رؤية مستقبلية في التربية والتنمية–علم النفس والعولمة (2005حجازي، مصطفى)-
 المطبوعات للنشر والتوزيع، بيروت.

 ، دار الجيل، بيروت.أساسيات علم النفس التطوري(5898حسان، شفيق فالح) -

 ، دار اآلفاق العربية، القاهرة.فرد في المجتمعسيكولوجيا ال( 2005حسن ، محمود شمال ) -

 ، دار إشبيلية ، الرياض.( التربية اإلسالمية2002الحمد، أحمد)-
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 ، دار التربية الحديثة، عمان.علم النفس التربوي(2000حمدان ،محمد زياد) -

قي لدى التالمي  ، دليل المعلم في تنمية التفكير األخال( التفكير األخالقي5880،فاطمة ابراهيم) حميدة -
 في جميع المراحل، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.

،  ،جامعة القصيم التربية األخالقية وأثرها في بناء مستقبل الشباب(2008، ابراهيم) الحميضي -
 .السعودية

 دار الشروق ، القاهرة ، مصر .، مبادئ علم النفس(2009صابر) خليفة،-

 ،دار الوفاء ، االسكندرية. التربية والمدرسة والمعلم(2000،السيد سالمة) الخميسي -

  ، دار الوفاء ، االسكندرية. علم االجتماع التربوي بين التأليف والتدريس(2002، فايز مراد )دندش، -

 ،بيروت. مكتبة الحياة ، دار(أحمد حسن الرحيم  ترجمة:) ، المدرسة والمجتمع(5819جون) ديوي،-

،وأحمد فؤاد (:عبد الفتاح سيد هالل  ترجمة)، األخالقية في التربية المبادئ(5811جون) ديوي،-
 ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر. األهواني

 ، منشورات مكتبة الحياة، بيروت.(:أحمد حسن الرحيم ترجمة )،المدرسة والمجتمع(5811جون) ديوي،-

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، ( وي: منى عفرا ترجمة) ،التربية والديمقراطية(5811جون) ديوي،-
 القاهرة.

 ،منشورات عويدات، بيروت.9،ط(ترجمة :جهاد نعمان)، فلسفة التربية(5891ربول، أوليفيه )-

 ،جامعة الدول العربية ، القاهرة،( محمد بكر خليل ترجمة:)، السلطة والفرد(5810) رسل، برتراند-

 دار الشروق، عمان. ،المدخل إلى التربية والتعليم(5888نعيم) ، و جعنيني ،عبداهلل، الرشدان -

 ، دار وائل ، األردن.في اقتصاديات التعليم(2001عبد اهلل) الرشدان، -

 دار قباء للطباعة والنشر، ،( تطور الفكر األخالقي في الفلسفة الغربية5889محمد مهران) رشوان،-
 القاهرة ، مصر.
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 ، دار المعارف بمصر، القاهرة.(:عادل زعيتر ترجمة)، في التربيةإميل أو (5811روسو، جان جاك)-

 ، دار القلم ، الكويت.9،ط مقدمة في علم األخالق( 5899زقزوق، محمود حمدي) -

، المؤسسة العربية للدراسات (:منير عامر ترجمة) ،مشاكل اآلباء في تربية األبناء(5888سبوك) -
 والنشر، بيروت.

 ، المنظمة العربية للترجمة،( :جالل الدين سعيد ترجمة)، علم األخالق(2008) سبينوزا، باروخ -
 بيروت.

( األسس االجتماعية للتربية في ضوء متطلبات التنمية والثورة 2001السيد، سميرة أحمد) -
 ،دار الفكر العربي ،القاهرة.  المعلوماتية

، مناهجها وطرائق تدريسها-األخالقيةالتربية (2008سلوم ، طاهر عبد الكريم، وجمل ،محمد جهاد)-
 دار الكتاب الجامعي، العين، اإلمارات العربية المتحدة.

رؤية حديثة للتوفيق بين -أصول التربية االجتماعية والثقافية والفلسفية(2000الشبيني، محمد)-
 ،دار الفكر العربي ،القاهرة ، مصر.  األصالة والمعاصرة

 دار النهضة المصرية، القاهرة. بي أبناءنا؟،كيف نر (2000زينب محمود) شقير،-

 ، كلية التربية، جامعة دمشق.العلوم االجتماعية(2009-2001الشماس، عيسى ،وآخرون)-

، مطبعة رأس بيروت، الوعي التربوي ومستقبل البالد العربية(5812شهال ، جورج ، وآخرون) -
 بيروت.

،دار الثقافة للطباعة خلقي للمراهقين والراشديندراسة في التفكير ال(5889الشيخ، سليمان الخضري )-
 والنشر ، القاهرة.

 ، دار مجدالوي، عمان.أخالقيات الوظيفة العامة(5888الشيخلي، عبد القادر) -

 ، الكويت. ،مكتبة الفالح دراسات في الفكر التربوي اإلسالمي(5888،محمد وجيه) الصاوي -
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 المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية. ،التخطيط التربوي(5888الطبيب، أحمد محمد)-

، دار الوفاء للطباعة  الدور التربوي لمؤسسات المجتمع المدني(2009عبد الحي، رمزي أحمد)-
 والنشر، االسكندرية، مصر.

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة. أشتات مجتمعات في التربية والتنمية(2009،مهدي) عبد الحليم-

 القاهرة، مصر.دخل لدراسة السلوك اإلنساني، دار النهضة العربية، (م5811،جابر) عبد الحميد-

 ،مكتبة مدبولي ،القاهرة. فلسفة األخالق(5888،مصطفى) عبده-

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة . نظريات اإلعالم والرأي العام(2002عبيد ، عاطف)-

 أدواته وأساليبه –مفهومه البحث العلمي ( 2001عبيدات،  وقان، وعدس ،عبد الرحمن وآخرون )-
 ،دار الفكر ، عمان . 

 ،دار المسيرة، عمان. النظرية والتطبيق-(علم النفس التربوي2001العتوم، عدنان، وآخرون)-

، مكتبة األنجلو المصرية، األصول الثقافية للتربية -في أصول التربية( 5891،عبد الهادي) عفيفي -
 القاهرة.

 ، دار المسيرة للطباعة والنشر، عمان، األردن.تربية المراهقين(2000الرحيم)عدس، محمد عبد  -

 ، دار الراتب الجامعية ، بيروت.التربية النفسية للطفل والمراهق(2002،عبد الرحمن) العيسوي-

، دار أسامة للنشر علم النفس األسري المشكالت والبرامج اإلرشادية(2001العيسوي، عبد الرحمن)-
 عمان.والتوزيع، 

 ، دار الفكر العربي ، االسكندرية .اإلنسان واألخالق والمجتمعفلوجيل ،جون كارل)بال عام( -

السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات  –(السلوك التنظيمي 5898،محمد) القريوي -
 ، د.د.ن، عمان ، األردن.اإلدارية

 المعارف، الرياض، السعودية.أساسيات في علم النفس، وزارة (5888قشقوش ،الحشاش) -
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 ،األسس والنظريات–علم نفس النمو (2005قناوي ،هدى محمد ، و عبد المعطي، حسن مصطفى)-
 قباء للطباعة والنشر ،القاهرة، مصر. دار

االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية وعالقتها بمخاوف الذات لدى (2000الكتاني ،فاطمة)-
 نشر والتوزيع ، عمان.، دار الشروق للاألطفال

 ،دار الفكر العربي، القاهرة. اإلرشاد والعالج النفسي األسري(5888عالء الدين) كفافي،-

 ، عالم الكتب ، القاهرة. فلسفة التربية اتجاهاتها ومدارسها(5891مرسي، محمد منير )-

أحمد عبد ترجمة: )، أسس سيكولوجيا الطفولة والمراهقة(5891مسن ، بول كزنجر ، وآخرون) -
 ،مكتبة الفالح ،الكويت.( العزيز سالمة

 ،مصر. ،القاهرة ،دار الفكر العربي القيم ومسؤوليات المواطنة(2001)مكروم، عبد الودود -

 ،الدار المصرية اللبنانية، القاهرة. اإلعالم ومعالجة األزمات(2001مكاوي، حسن عماد) -

 ، إربد، األردن.م النفسمناهج البحث في التربية وعل( 2000ملحم، سامي) -

 دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، مصر.، علم النفس المعاصر( 5885المليجي، حلمي المليجي) -

 مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية، مصر. ،األخالق في اإلسالم(5891يعقوب) المليجي،-

 .عادل العَوا ،منشورات عويدات، بيروت. ، ترجمة :دالمواقف األخالقية(5891ميل، روجيه)-

 ، عمان ، األردن. ، دار وائل للنشرالتربية األخالقية(2001ابراهيم) ناصر،-

  مكتبة الرائد العلمية، عمان. ،أصول التربية(2001ناصر ،ابراهيم)-

 األردن.دار الفرقان، جامعة اليرموك، إربد ، ، علم النفس التربوي(5889عبد الحميد) النشواتي،-

،الهيئة العامة ( ليلى الطويل : ترجمة) ، التفكير فلسفياً (2055،إمريس) ويستاكوت كريس، هورنز،-
 ،دمشق. السورية للكتاب

 ، دار الكتاب الجامعي، العين ، اإلمارات.علم نفس النمو( 2002الهنداوي، علي فالح) -
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 دمشق، دمشق.، منشورات جامعة علم االجتماع التربوي( 5889وطفة، علي)-

، مكتبة التربية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي( 5888وطفة، علي أسعد، و الراشد ، صالح) -
 الفالح، الكويت.

 دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان، األردن.، مقدمة في علم النفس(5889الوقفي ،راضي)-

، دار عالم الكتب للطباعة  مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية اإلسالمية(5888،مقداد) يالجن -
 والنشر والتوزيع ، الرياض.

 الرسائل الجامعية: -3

تجربة التعذيب لدى األسرى الفلسطينيين وعالقتها بالتفكير ( 2009أبو قاعود، عبد الناصر زكي)-
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية بغزة.األخالقي

من إرشادي في األحكام األخالقية لدى األطفال المحرومين فاعلية برنامج (2002سميرة) أبو الحسن،-
 مصر.، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة المنيا  الرعاية األسرية

 تحليلية،دراسة  ،التربية األخالقية في مؤسسات ما قبل المدرسة (5881محمد حسين ) الجعفري،-
 رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر، القاهرة.

،  المنظومة األخالقية لدى طلبة جامعة دمشق بين النظرية والتطبيق( 2050حسن ، شاه زاد ) -
 دراسة ميدانية  ، رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية جامعة دمشق. 

،دراسة ميدانية  الروضة في تشكيل القيم األخالقية للطفلدور األسرة و ( 2001حمدي، لميس ابراهيم)-
 ألطفال الرياض في محافظة الال قية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ،جامعة دمشق . 

التقييم الذاتي لدرجة االعتقاد والممارسة لمنظومة القيم األخالقية ( 2009الخوالدة ،محمد محمود)  -
يدانية لدى طلبة جامعة اليرموك ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموك ، ، دراسة ماإلسالمية 
 األردن. 
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، العالقة بين مستوى الدراسة الجامعية للطالب ومستوى الحكم األخالقي لديه(5891درويش ،رباب) -
 رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية.

األدوار والتعليم بالنموذج في تنمية مستوى النضج لعب مدى فاعلية (5881الدسوقي، مجدي محمد)-
 غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، القاهرة ،مصر.رسالة دكتوراه  ،األخالقي

(معوقات اكساب تنمية القيم األخالقية لدى 2002)الدسوقي، عبد اهلل ، عبد العاطي ،أحمد سعيد-
تير منشورة ،كلية التربية، دار المهندس للطباعة والنشر، . رسالة ماجسطالب المرحلة الثانوية العامة

 دمياط.
تزان االنفعالي والنضج نمو األحكام األخالقية وعالقته باال (2052-2055،فؤاد عبده مقبل) غالب -

دراسة ميدانية مقارنة ،رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق.               ،االجتماعي
                                                        . 

دور اإلعالم التربوي في غرس القيم األخالقية من وجهة نظر (2055،عبد المجيد بن عيد) السناني -
كلية التربية،  ،رسالة ماجستير غير منشورة، ،دراسة ميدانية بالمدينة المنورة معلمي المرحلة الثانوية

 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، الحرية في التربية عند جون ديوي(2009الشيخ، خضر)-
 جامعة دمشق.

البيئي لألطفال وشروط كل من األسرة  أنماط السلوك(5881الضاهر، عبد الستار محمود) -
، دراسة ميدانية في مدارس دمشق االبتدائية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، والتلفزيون

 جامعة دمشق

نمو األحكام الخلقية وعالقته بالسلوك العدواني لدى عينة من ( 2001عريشي، صديق بن احمد) -
، رسالة لتعليم العام في مرحلة المراهقة بمنطقة مكة المكرمةوا نزالء مؤسسة التربية النموذجية

 ماجستير غير منشورة.

اآلثار السلبية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالنترنت على (2001قديسات،سمير يوسف فرحان)-
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البلقاء ، جيل الشباب في المجتمعات المستهلكة للتكنولوجيا 

 األردن.
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(دور معلمي المرحلة الثانوية في تعزيز القيم اإلسالمية لدى 2050قشالن،عبد الكريم منصور ناصر)-
.،جامعة األزهر ،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية طالبهم في محافظات غزة  

دراسة لبعض المتغيرات االنفعالية واالجتماعية وعالقتها بمستوى (2001الكحلوت، عماد حنون) -
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية، جامعة النضج الخلقي لدى المراهقين في محافظة غزة 

 األزهر، غزة.

، رسالة ماجستير غير أثر العولمة الثقافية في القيم التربوية لطلبة جامعة دمشق(2050محمد، وعد)-
شورة، كلية التربية ،جامعة دمشق. من  
عالقة تقنيات االتصال والمعلومات بالقيم األخالقية والتربوية لدى طالب (2001نسيبة ) ،المرعشلي-

رسالة دكتوراه غير طالب المدارس الثانوية الرسمية ،،دراسة ميدانية لدى  المدارس الثانوية الرسمية
 منشورة ،كلية التربية ،جامعة دمشق.

مستوى ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للقيم األخالقات من وجهة نظر (2001ى، عاهد محمود)مرتج-
 ،دراسة ميدانية في محافظة غزة ،رسالة ماجستير منشورة ،كلية التربية ، جامعة األزهر، القاهرة معلميهم

عية وبعض التفكير األخالقي وعالقته بالمسؤولية االجتما(2008مشرف، ميسون محمد عبد القادر)-
 ،غزة. ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالميةالمتغيرات

، رسالة دور التلفزيون في تشكيل الوعي االجتماعي لطالب الجامعات(2009مطر، عاطف ) -
 ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.

، التي تعوق الوظيفة الخلقية للمدرسة الثانويةدراسة لبعض المشكالت (5899مكروم ، عبد الودود) -
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، جامعة المنصورة، مصر.

،دراسة مقارنة  ( تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين2052المنصور، محمد) -
ماجستير في اإلعالم واالتصال ، كلية  للمواقع االجتماعية والمواقع اإللكترونية والعربية أنمو جًا ، رسالة

 ألكاديمية العربية في الدانمارك.اآلداب والتربية، ا
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 المجالت والدوريات: -2

 (،يوليو، الكويت. 511، عالم المعرفة، العدد )سيكولوجيا السعادة(5889أرجايل، مايكل) -

النمو األخالقي وعالقته بالتحصيل الدراسي والمستوى االجتماعي االقتصادي ( 2002آدم ، بسماء)-
،دراسة ميدانية في مدارس مدينة دمشق الرسمية ، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، العدد لألسرة 

 ، دمشق.59األول، المجلد

،  دوى استخدامهااألساليب الحديثة في التعليم والتعلم وج( 2001بشارة، جبرائيل، و عمار، سام)-
 (، سورية.12مجلة بناة األجيال، العدد)

، 211،مجلة المستقبل العربي، العدد فضائيات الثقافة الوافدة وسلطة الصورة(2005البياتي ،باسل)-
 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.

ي األردن الفروق في الحكم الخلقي بين األفراد المعوقين والعاديين ف(2052هيام موسى) التاج،-
(،جامعة اإلمارات العربية 92،العدد )  المجلة الدولية لألبحاث التربوية ،وعالقتها بالتنشئة الوالدية

 المتحدة.

دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي (2050،ناصر علي) ،موسى عبد الرحيم، و مهدي حلس -
، 2، العدد52،دراسة ميدانية، مجلة جامعة األزهر بغزة ،المجلد  االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني

 فلسطين.

، دراسة ميدانية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية في تغاير القيم لدى اليافعين( 2009حمود، فلاير)-
 ، دمشق. 2002( ، شتاء 90مدينة دمشق ،،مجلة شؤون اجتماعية ،العدد)

دراسة محتوى الحكم الخلقي لدى طلبة معاهد (2005،تنهيد عادل) رقداريو الب محفوظ محمد، القزاز،-
مجلة جامعة دمشق للعلوم النفسية  ،، وعالقته بالجنس والمستوى الدراسي إعداد المعلمين في نينوى 

 سورية. ديسمبر، ،1، العدد2والتربوية ، المجلد

(، 51، مجلة التربية، العدد)العالم العربياستخدام مواقع التواصل االجتماعي في (2009راضي، زاهر)-
 جامعة عمان األهلية، األردن. 



 المراجع

 

010 
 

، العدد ، مجلة مستقبليات ، اليونسكو  ( تطوير سياسة تعليمية للتنمية الدائمة( 2009آريف) راشمان،-
 ، األردن.، ديسمبر  99، المجلد 529

، دراسة كيل قيم األسرة العربيةدور اإلعالم في العصر الرقمي في تش(2055محمد خليل) الرفاعي، -
 ،دمشق،سورية.5، العدد 21،مجلة جامعة دمشق، المجلد تحليلية

 ( ، سورية.12، مجلة بناة األجيال، العدد) مناهج التربية والتعليم( 2008سعد، فيصل)-

(، جامعة 51، مجلة العلوم التكنولوجية ، العدد) الفيس بوك وعالم التكنولوجيا(2001عبد اهلل، عامر)-
 البتراء، األردن.

الذكاء األخالقي وعالقته بالتوافق الدراسي (2050األنصاري ،سهام عزيز)ابراهيم ،و العبيدي ، عفراء -
(،المجلد الثاني، 95، مجلة البحوث التربوية والنفسية ، العدد)لدى تالمذة الصف السادس االبتدائي 

 داد .جامعة بغ

،مؤسسة  ، مجلة فكرية ثقافية شهرية 11، العدد النمو األخالقي عند الطفل(2002عز، إيمان)-
 المستقبل للثقافة واإلعالم، لبنان.

 ،الكويت.92، العدد29،المجلد  ،مجلة التقدم العلمي التفكير األخالقي( 2000عيسى ، محمد فتحي)-

 ( الكويت.9، العدد )اإلنسانية المجلة العربية للعلوم(5889عيسى، محمد رفقي)-

نمو التفكير األخالقي لدى عينة من الذكور السعوديين في سن (2009حسين عبد الفتاح) الغامدي،-
 ،العددالثامن،مكة المكرمة.5،المجلد  حولية كلية التربية، جامعة أم القرى ،المراهقة والرشد

فال البحرين في النمو الخلقي ،مجلة دراسة مقارنة بين أطفال مصر وأط(5891قناوي، هدى محمد)-
 ،القاهرة.508-11،العدد السادس،2الجلد  ،دراسات تربوية

بعض مخاطر العولمة التي تهدد الهوية الثقافية للمجتمع ودور (2005مجاهد، محمد ابراهيم عطوة)-
 .مصرلد السابع، أكتوبر، ج،الم22، مجلة مستقبل التربية العربية، العدد التربية في مواجهتها

 



 المراجع

 

011 
 

 :المؤتمرات والملتقيات -5

تقويم دور األسرة الفلسطينية في تربية الطفل في ضوء ( 2001أبو دف ،محمود، ونجم ،منصور)-
 ،كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.نيسان 29-59،مؤتمر الطفل الفلسطيني ،من السنة النبوية 

العربي األول لإلعالم والتربية ودورهما في تعزيز التقرير النهائي للملتقى (2002أبو سنينة، فتحي)-
تشرين األول، دمشق.، التقرير ال ي قدمته اللجنة الدولية المعنية  20 -51، من القيم العربية األصيلة

 بالتربية للقرن الحادي والعشرين.

، مؤتمر النزاهة أساس  التربية األسرية وأثرها في تشكيل قيم األبناء(2001بريسم ،علي عبد الحسن ) -
 ر االجتماعي القيمي، جامعة ميسان، العراق.األمن والتنمية ،المحو 

- 1، من ( هيكلية العمل لتأمين حاجات التعلم األساسية5880المؤتمر العالمي حول التربية للجميع)-
 آ ار، جومتيين ، تايالند. 8

الكتاب المرجعي في (5882نسكو للتربية، )،مكتب اليو  وزارة التربية، صندوق األمم المتحدة للسكان -
 ،وزارة التربية، دمشق، سورية. التربية السكانية

، التقرير ال ي قدمته اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن التعليم ذلك الكنز المكنون( 5881اليونسكو) -
 الحادي والعشرين.

 المواقع اإللكترونية: -6

 ، موقع نساء سورية(2001الثاني ،كانون  9أوغلي، فطمة عجم)-

www.nesasy.org 

 1/55/2059تاريخ الدخول 

 (التربية األخالقية2008)ابراهيمالحميضي، -

http://montada.rasoulallah.net/index.php?showtopic 

http://www.nesasy.org/
http://www.nesasy.org/
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 58/2/2051تاريخ الدخول 

 تطور األخالق (2009بوغبة، محمد حسن)-

http://noor.com/forum/forum_posts_smp.asp 

 29/5/2051 تاريخ الدخول

 ، ، غالبية العرب يستخدمون النت للدردشة(2055تشرين األول،  2)العربية CNNموقع  -

http://arabic.cnn.com/2011/scitech/9/18/internet.arab/index.html 

 1/55/2059تاريخ الدخول

 51/1/2009وعالقتها باالقتصاد،،أهم النظريات اإلشهارية ) ر تايمزمنتديات ستا-

http://www.startimes.com/f.aspx?t=10350970 

 52/2/2051الدخولتاريخ 

، ما هي؟، منتديات اليسار ، مواقع الشبكات االجتماعية  ( 2008حزيران،   58)خليفة ، هبة محمد -
 للمكتبات وتقنية  المعلومات ، 

www.alyaseer.net/vb/showthread 

 29/5/2051تاريخ الدخول

 التربية المعاصرة(: 2013_ ويكبيديا الموسوعة العالمية )

www.wikipedia.org 

 51/1/2059تاريخ الدخول 

 

 

http://noor.com/forum/forum_posts_smp.asp
http://noor.com/forum/forum_posts_smp.asp
http://arabic.cnn.com/2011/scitech/9/18/internet.arab/index.html
http://arabic.cnn.com/2011/scitech/9/18/internet.arab/index.html
http://www.startimes.com/f.aspx?t=10350970
http://www.startimes.com/f.aspx?t=10350970
http://www.alyaseer.net/vb/showthread
http://www.alyaseer.net/vb/showthread
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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 (1الملحق رقم )

 أسماء السادة المحكمين لألداة: 

  

 االختصاص الدرجة العلمية االسم
الدكتور عيسى األستاذ 
 الشماس

 تربية عامة أستاذ في قسم أصول التربية 

أستاذ مساعد في قسم أصول  الدكتور محمود علي محمد
 التربية

 فلسفة التربية

أستاذ مساعد في قسم علم  بسام الطويلالدكتور 
 النفس

 علم نفس خاص

 منى كشيك ةالدكتور 
 

أستاذ مساعد في قسم أصول 
 التربية

 تربية عامة

أستاذ مساعد في قسم المناهج  الدكتورة ظريفة أبو فخر
 و طرائق التدريس

  طرائق تدريس علم االجتماع

 غسان الخلف الدكتور
 

 علم اجتماع تربوي مدرس في قسم أصول التربية

مدرس في قسم المناهج و  الدكتور الياس أبو يونس 
 طرائق التدريس

 حاسوب تربوي

 علم نفس نمو مدرس في قسم علم النفس  الدكتور مرسل مرشد
 الدكتورة عال نصر 

 
 علم نفس نمو  مدرسة في كلية التربية الثانية

 تربية خاصة محاضر في كلية التربية الثانية  الدكتور وسام منذر
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 (2الملحق رقم )

 أداة البحث بصورتها األولية

 زميلي الطالب... زميلتي الطالبة:
نظامية في المواقف األخّلقية للطلبة(،  تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان )دور التربية الّلا

وكون الدراسة تخص طلبة الجامعة لذلك تضع بين أيديكم هذا المقياس الذي يتضمن عدداً  من 
المواقف ويلي كل منها مجموعة من األسئلة، وذلك لتحديد رأيك فيما ينبغي عمله في هذه 

 المواقف و أيضاً  لمعرفة المرجعية التي تجعلك تتبنى هذه اآلراء.
أمام عبارة واحدة فقط من بين ست )×( من فضلك أجب عن األسئلة بدقة بوضع عّلمة 

توجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئة فهذه أمور  ،و( علماً  بأنه ال ،ه خيارات )أ، ب، ج، د
 يمكن أن نختلف عليها فيما بيننا.

قف، شاكرةً  لكم أرجو منكم ملء البيانات األساسية ومن ثم االنتقال إلى اإلجابة على الموا
 تعاونكم.  

                                                             
                                                             
 

 الباحثة سالم الخطيب
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 البيانات األساسية
 
 
 الجنس :           -

 أنثى                        ذكر   
 

 السنة الجامعية:   -
  األولى                               األخيرة 
 

 الدخل الشهري لألسرة: -
 ألف ليرة سورية       22أقل من

 ألف ليرة سورية 02ألف و  22بين 
 الف ليرة سورية 02أكثر من 

 
 مكان السكن: -

 
 الريف                                 المدينة 

                
 
 
 نوع الدراسة-
 

 تطبيقية                                 نظرية
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 الموقف األول:
يحرص أحمد على أن يشارك زمالءه فيما يقومون به من رحالت ، وقد اتفق مع زمالئه على 
تنظيم رحلة ، ووعده والده بالموافقة على االشتراك بالرحلة إذا عمل في اإلجازة واستطاع أن 
يّدخر قيمة االشتراك في الرحلة بعد أن استطاع أحمد توفير المبلغ ، وقبل أن تبدأ الرحلة بفترة 

صيرة غير والد أحمد رأيه ، حيث نظم زمالئه بالعمل رحلةً  ولم يكن لديه قيمة االشتراك . ق
فطلب من أحمد ان يعطيه المبلغ الذي اّدخره ليستطيع القيام بالرحلة مع زمالئه .واآلن اليريد 

 أحمد أن يتخلف عن الرحلة التي نظمها مع زمالئه ويفكر في رفض طلب األب.
 م العبارة التي تتفق مع رأيك.أما)×( ضع عّلمة  -
 إذا رأيت أن أحمد يجب أن يعطي النقود لوالده هل؟ -1

 التزاماً  بدوره كإبن نحو أبيه بتلبية كل ما يطلب. -أ
 ألنه قد يعرض نفسه لعقاب األب الذي قد يصل إلى الضرب.-ب
 التزاماً  بطاعة األب الذي رباه.-ج
 رغبةً  في مكافأة االب فيما بعد.-د
  من تأنيب الضمير إذا خذل أباه أمام زمّلئه. ً خوفا-ه
 ألن اإلبن يجب ان يضحي من اجل أبيه.-و

 سبب االختيار:............
 قد يرى البعض أن يرفض أحمد إعطاء النقود لوالده،هل؟ -2

 ألنه بدون هذه النقود لن يستطيع االبن االستمتاع بالرحلة مع زمّلئه. - أ
 ألن االبن سوف يحزن إذا أخذت منه النقود التي تعب في الحصول عليها.  - ب

 ألن موقف االبن مع زمّلئه مساٍو لموقف األب.-ج             

 ألن األب يجب أن يوفي بوعده.-د
 أن األبوة عطاء و إيثار.-ه

و عدم  ألن هذا السلوك يدعم األنانية عند أحمد في المستقبل للتشبه بأبيه باألخذ-و     
 العطاء. 
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 سبب االختيار:............
 إذا رأيت أن اآلباء يجب أاّل يتنصلوا من وعودهم ألبنائهم، فهل؟ -3

 محافظًة على قيم و نظام و التزامات األسرة. - أ
 خوفًا من فقدان ثقة األبناء فيهم.  - ب

 حتى ال يشعر اآلباء بالذنب و تأنيب الضمير على عدم الوفاء بالوعد. -ج

 األبناء يتوقعون الصدق من اآلباء.ألن  -د

 ألن الصدق فضيلة يجب االلتزام بها.-ه

 سبب االختيار:............
ماذا يحدث لو أن أحمد كذب على والده و أعطاه جزءًا من المبلغ، و أخفى الباقي ليشترك  -4

 في الرحلة. إذا رأيت أن أحمد أخطأ في هذا السلوك، هل؟
 الرحلة ألنه كذب على والده.ألنه لن يسر و يستمتع في  - أ

 ألنه لن يسامح نفسه لكذبه على أبيه. - ب

 ألنه سيفقد ثقة جميع أفراد األسرة. -ج

 ألنه سيصبح كاذبًا و يعرض نفسه لعقاب األب. -د

 ألن الصدق فضيلة.-ه              

  ألنه بكذبه سيصبح منبوذا و مرفوضا من األب و جميع أفراد األسرة. -و 
 :............سبب االختيار

ماذا يحدث لو أن أحمد روى ألخيه ما قد أخفاه عن والده من نقود ، إذا رأيت ان األخ  -0
 يجب أن يخبر أباه بشأن إخفاء النقود ، هل؟

 للمحافظة على كيان االسرة من شيوع الكذب فيها. - أ
 حتى يثاب من والده على صدقه. - ب
 عنه.ليتجنب غضب وعقاب األب إذا علم انه أخفى الحقيقة  - ج
 ليحصل على رضا األب وحبه ليصبح االبن المثالي. - د
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 حتى ال يدعم سلوك الكذب ويصبح كاذباً  في المستقبل. - ه
 حتى ال يشعر بتأنيب الضمير على تستره في الكذب على األب. - و

 
 سبب االختيار:............

 في المواقف السابقة ،أكثر ما يدفعني لتبني هذه اآلراء: -
 بأسرتي.عّلقتي الوثيقة -أ

 تأثري بآراء ومواقف أصدقائي.-ب
انتمائي إلى منظمة أو جمعية شبابية واقتدائي بمبادئها التي تحثني على اتخاذ -ج

 هذه المواقف.
 متابعتي لبرامج ومسلسّلت درامية تطرح وتعالج مثل هذه المشكّلت .-د
ي مشاركتي الدائمة في مواقع ومنتديات التواصل االجتماعي التي تؤثر ف -ه

 مواقفي وخياراتي.
 خيارات أخرى:..........

 الموقف الثاني:

أصيبت امرأة بمرض خبيث وأخذت حالتها تتدهور إلى األسوأ ، وبدأت تقترب من حافة 
الموت ، عتقد األطباء أنه السبيل لعالجها سوى نوع من العالج توصل إليها أحد 

دة الحصول على المبلغ الذي الصيادلة أراد بيعه بعشرة أمثال ثمنه ، حاول زوج السي
طلبه الصيدلي ثمناً  للدواء ، وسلك في سبيل ذلك كل السبل الممكنة ولكن لم يستطع أن 
يحصل إال على نصف المبلغ المطلوب .ثم توجه الزوج إلى الصيدلي وشرح له الموقف 

لي وطلب منه بيعه الدواء بما استطاع جمعه من مال أو بيعه إياه بالتقسيط ولكن الصيد
 لم يقتنع ورفض ذلك، أصبح الزوج يعاني اليأس لياًل وفكر في سرقة الدواء.

 أمام العبارة التي تتفق مع رأيك.)×( ضع عّلمة  -
 مع افتراض أن من واجب الزوج إنقاذ زوجته ولو بسرقة الدواء ، هل؟ -1

 ألن هذا الصيدلي جشع ويتستر وراء القانون الذي يحمي األغنياء فقط. - أ
 ألنها ممكن أن تقدم له نفس المساعدة في المستقبل.  - ب
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حتى ال تحزن زوجته على عدم إحضار الدواء إلنقاذ حياتها ألنها كثيراً  ما  - ج
 ساعدته.

 حتى ال ُينبذ من األهل واألصدقاء لعدم بذل قصارى جهده لعّلج زوجته. -د

 ل زوج وفي.ألن إقدام الزوج على سرقة الدواء لعّلج زوجته أمر طبيعي من ك -ه

 ألن زوجته إنسان ويجب ان يهبها الحياة.-و
 سبب االختيار:............

 قد يرى البعض أن على الزوج عدم سرقة الدواء: -2
 احتراماً  للنظام االجتماعي حتى ال تشيع السرقة في المجتمع.  - أ

 حتى اليعراض نفسة للخطر أو السجن من أجل عّلج قد الينفع.  - ب

 يمنعة من السرقة.ألن ضميرة يجب أن -ج

 ألن من حق الصيدلي تحقيق ثروة من وراء اختراعه.-د                  

 ألن المبادئ والقيم العليا تمنع السرقة.-ه                  

 ألن السرقة خروج عن القانون الذي يحافظ على حقوق أفراد المجتمع .-و                  

 سبب االختيار:............
 طلبت منه ذلك: قد يرى البعض أنه على الزوج سرقة الدواء لزوجتة لو -3

 ألن كل منهما يجب أن يضحي من أجل  اآلخر.  - أ
 ألن من واجبه طاعة زوجته وتحقيق ماتريد . - ب

 ألن الزوجه تتوقع أن اليتخلى عنها زوجها في تحقيق هذا الطلب. -ج

 ليكسب حبها ورضاها عندما يتحقق لها الشفاء. -د

 ألنه اليستطيع أن يتراجع عن مسؤوليتة تجاه زوجته.-ه                 

 ألنه إن لم يحضر لها الدواء لن يسامح نفسه على عدم إنقاذها .-و                 
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 سبب االختيار:............
يرى البعض أنه مع افتراض أن الزوج اليحب زوجته إاّل أن من واجبه سرقة الدواء  -4

 النقاذها ، هل ؟ 
 ألن حب الزوج أو عدم حبه لزوجته اليقلل من قيمة حياتها. - أ

 ألن الصيدلي جشع وقاس وبالتالي يستباح سرقته. - ب

 ألنها قد تنقذ حياته في يوم ما .-ج                 

 خوفا "من انتقامها بعد الشفاء .-د                 

 في متل هذه المواقف .ألنه يجب أن اليعطي للخّلفات اهتمامًا -ه                 

 يسرق إلنقاذها حتى اليشعر بالذنب ألنه تخلى عنها نتيجة عدم حبه لها .-و                  

 سبب االختيار:............
قد يرى البعض أن على الزوج سرقة الدواء حتى إن كان هذا المريض شخصا" غريبا  -0

. " 
 وم به إلنقاذه .ألنه يتخيل نفسه مكان هذا الشخص ويتوقع منه مايق - أ

 ألن حياة الشخص الغريب ينبغى االا يحكم عليها بأنها أقل من حياة أي شخص آخر.  - ب

 حتى الينتقم منه أهل هذا الشخص لعدم أنقاذ حياته .-ج

 الموت  ة إنسان آخر منألن من الصعب على اإلنسان أن يشعر أنه لم ينقذ حيا-د           

 ألن هذا الشخص قد يكون ثريا" ويكافئه فيما بعد.-ه            

 ألن الحياة أقوى من القانون .-و            

 تيار:............سبب االخ
 أذا رايت أن سرقة الزوج للدواء خطأ من الوجهة الخلقية فهل ذلك :  -6

 ألن العّلقة بين الناس يجب أن تقوم على أساس أحترام ملكية الغير . - أ
 ألنه كان بإمكانة بيان المشكلة للسلطات لتساعدة على إنقاذ حياة زوجته . - ب
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 ألنه قد يتم القبض عليه ويسجن ولن يستطيع إنقاذ حياة زوجته .-ج

 ألنه إن لم يسرق بالرغم من حاجته الشديدة يصبح نموذج اإللتزام الخلقي. -د                

 إلى أن تصبح االمور فوضى ، وكل فرد يسرق اآلخر .ألن سرقة الدواء تؤدي -ه                

 ألنه يجب أن يلتزم بالواقع وينتظر مساعدة اآلخرين. -و                

 سبب االختيار:............
ماذا يحدث لو سرق الدواء ونشرت الصحف هذا الحدث وقرأه ضابط الشرطة الذي  -7

ر أنه رأى الزوج وقرر يسكن بجوار الزوج وهو يعرف قصة مرض زوجته . وتذك
 اعتقاله هل.

 للمحافظة على القانون والنظام األجتماعي.  - أ
 آلن المجتمع وضع ثقه فيه للحماية من المجرمين . - ب

 ألنه قد يحصل على ترقية نتيجة قدرته على التعرف على سارق الدواء .-ج

 حتى اليعراض نفسة للعقاب ألنه يتستر على سارق.-د                 

 ألن ضميره ومثله العليا تحتم عليه أن يبلغ عن السارق .-ه                 

 ألن دور ضابط الشرطة المحافظة على حقوق أفراد المجتمع.-و               

 سبب االختيار:............
 أذا رأيت أنه على القاضي أن يتساهل مع الزوج فهل . -8

 ة .ألن حق الحياة له األولوية على حق الملكي - أ
 أللم لعدم استطاعته إنقاذ حياة زوجته .األن الزوج كان يشعر ب - ب

 ألن القاضي قد يعان يمن تأنيب الضمير على حكمة على الزوج.-ج

 نقاذ زوجته. ألن الزوج تصرف بدافع الحب إل-د                 

 لو كان مكان الزوج.  هكان ليفعل ألن القاضي قد يفكر فيما-ه                 
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 ألن وظيفة القانون المحافظة على حياة افراد المجتمع.-و                 

 سبب االختيار:............
 قد يرى البعض أن على القاضي أاّل يتساهل مع الزوج :  -9
 لتطبيق القانون والمحافظة على النظام اإلجتماعي.  - أ

 حتى اليتهاون المجتمع مع أي سارق .  - ب

 ليسود األمن بين جميع أفراد المجتمع .-ج 

 الن الزوج يجب أن يكون مستعدا" للمحاكمة على ما ارتكبه من سرقة .-د              

 حتى اليشعر بتأنيب الضمير لتساهلة مع السارق .-ه             

 ألن المجتمع يتوقع من القاضي الحكم بالعدل .-و             

 االختيار:............سبب 
 إذا تعرضت لمثل هذه المواقف فإنني : -
 أفضل اإلصغاء آلراء أصدقائي وآخذ بنصائحهم. -أ          
 أتخذ قراري باالعتماد على آراء أفراد أسرتي.-ب          
 أحاول عرض مشكلتي في أحد البرامج اإلعّلمية .-ج         
د مواقع التواصل االجتماعي التي تعنى بالمشكّلت أقوم بطرح مشكلتي في أح-د          

 االجتماعية. 
 أستعين بآراء زمّلئي ضمن منظمة أو جمعية شبابية أنتمي إليها.-ه
 
 خيارات أخرى: .......... -

 :الموقف الثالث
في أحد األيام ذهب أربعة أوالد إلى السوق ووقفوا أمام أحد المحالت قال أحدهم : هيا 
ندخل هذا المحل ونرى ما إذا كان من الممكن أخذ بعض األشياء ، وافق ثالثة أوالد 
أما الولد الرابع فلم يرغب في أن يفعل ذلك ، ولكن األوالد الثالثة قالوا له : انهم 

حكون عليه ألنه جبان . ولذلك وافقهم وذهب معهم . سوف يجعلون أصحابة يض
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وقاموا جميعا" بأخذ بعض األشياء من المحل إال أن صاحب المحل استطاع ان يلحق 
 بهم جميعا فيما عدا الولد الرابع الذي لم يرغب في مشاركتهم . 

 امام العبارة التي تتفق مع رأيك  . )×( ضع عّلمة              

 ينبغي أن يلحق صاحب المحل بالولد الرابع أيضًا ؟ هل ترى أنه كان  -1
 ألنه بمشاركتهم اصبحت لديه النية بالسرقة .  - أ

 ألنه لم يفكر بأهله عند معرفته بأنه سارق.    - ب

 ألنه لم يشعر بتأنيب الضمير حين شاركهم في السرقة . -ج

 ألنه لم يفكر فيما قد يقع عليه من عقاب في حالة القبض عليه . -د            

 ألنه ساير افراد جاعته . -ه            

 ألنه كان سيقتسم المسروقات مع رفاقه . -و            

 سبب االختيار:............
 اذا رأيت أن على الولد الرابع مقاومة زمالئه و عدم السرقة معهم .  -2

 للمحافظة على النظام في البلدة .  - أ
 تجنبًا لّلمساك به و توقيع العقوبة عليه .  - ب

 ألن من واجب كل فرد المحافظة على حقوق اآلخرين وعدم االعتداء عليهم . -ج

 حتى ال يشعر بالخزي و العار ألنه سيصبح سارقًا . -د            

 أمانته . للحصول على مكافأة من صاحب المحل على-ه            

 لُيعَرْف باألمانة بين االهل  االصدقاء لعدم اشتراكه بالسرقة . -و            

 سبب االختيار:............
 

 قد يرى البعض أّنه من العدالة عدم القبض على الولد الرابع .  -3
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 ألنه وضع نفسه في مكان صاحب المحل و رفض السرقة .  - أ
ألن ضميره منعه من السرقة و االستيّلء على ممتلكات الغير ، و لذك رفض مشاركتهم  - ب

 . 

 ألنه أراد تجنب العقاب وعدم وصفه بالجبن . -ج

 لعدم التساوي مع الزمّلء في الدافع للسرقة . -ه             

 ألنه لم يكن سارقًا بل مسايرًا لمعايير الجماعة التي ينتمي اليها . -و

 ختيار:............سبب اال
 اختياري السابق يعود لتأثري ب: -
 أسرتي - أ

 أصدقائي - ب
 وسائل اإلعّلم - ج
 االنترنت - د
 جمعية أو منظمة شبابية أنتمي إليها. - ه

 خيارات أخرى:...............
 الموقف الرابع : 

شب حريق بإحدى المدن الصغيرة ،  حاول شرطي المطافئ بأحد األحياء ان يترك موقعه 
بالعمل لمساعدة افراد اسرته الذين يمكن أن يكونوا قد اصيبوا باالذى نتيجة هذا الحريق 

 بالرغم من أن واجبه االلتزام بموقعُه لحماية و انقاذ سكانه : 

 ة التي تتفق مع رأيك: أمام العبار )×( ضع عّلمة -             

 اذا رأيت أن على الشرطي عدم مغادرة موقعه بالعمل :  -1
 ألن سكان الحي يتوقعون حضوره إلنقاذهم .  - أ

 ألنه يجب أن يلتزم بواجبات و متطلبات وظيفته.  - ب

 ألن الشرطي ملزم بعدم مغادرة موقعه لحماية المجتمع.-ج
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 حتى ال يعرض نفسه للعقاب من السلطات األعلى.-د

 حتى ال يشعر بالذنب إذا أصيب احد أفراد هذا الحي.-ه

  للحصول على مكافأة نتيجة التزامه بموقعه.-و                 

 سبب االختيار:............
 

 قد يرى البعض أن على الشرطي التوجه لمساعدة أسرته: -2
 ألن أسرته إذا أصابها أذى لن يسامح نفسه. - أ

 إذا مر بمحنة.ألن أسرته ستقف بجواره وتساعده  - ب

 ألنها أسرته ومن واجبه إبعاد أي أذى يلحق بها.-ج

 ألن افراد اسرته يتوقعون منه الحضور إلنقاذهم.-د                 

 ألن ضميره هو الذي يحثه للتوجه نحو مساعدة أسرته.-ه                 

 حافظة عليها.ألن من واجبه كرب أسرة المحافظة على أسرته والم-و                 

 سبب االختيار:............
 للتصرف في مثل هذه المواقف فإنني أستعين ب: - و

 أصدقائي وآخذ بنصائحهم.-أ

 أفراد أسرتي.-ب 

 وسائل اإلعّلم. - ج
 مواقع التواصل االجتماعي. - د
 زمّلئي في منظمة أو جمعية شبابية انتمي إليها. - ه

 خيارات أخرى:..............
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 الموقف الخامس:
على رجل بالسجن لمدة خمس سنوات ولكنه استطاع الهرب من السجن ، حكم 

واستقر به المقام في مكان جديد واتخذ اسماً  جديداً  وعمل بالتجارة في أحد 
المتاجر الكبيرة ، واستطاع بإخالصه واجتهاده الشديد خالل ثمان سنوات أن 

ر على العاملين لديه يشتري هذا المتجر واشتهر باألمانة واإلكثار من أعمال الخي
والمحتاجين من أهل البلدة، وذات يوم قدمت إلى هذه البلدة سيدة سمعت بنزاهة 
وأمانة هذا التاجر فذهبت لتشتري منه، وما ان رأته حتى تعرفت عليه باعتباره 
السجين الهارب الذي تبحث عنه الشرطة، فقد كانت جارته في البلدة التي كان 

 يسكن بها قبل أن يسرق.
 أمام العبارة التي تتفق مع رأيك.×( ضع عّلمة)-
 إذا رأيت أن على السيدة أن تبلغ الشرطة عن هذا الرجل : -1

النه لن تكون هناك عدالة بالنسبة للمساجين الذين نفذوا العقوبة كاملة إذما  - أ
 ترك هذا التاجر طليقاً .

ألن ضمير هذه السيدة لن يسامحها وسوف تسخط على نفسها إذا لم تبلاغ   - ب
 عن هذا الرجل .

ألن من واجب المواطن الصالح إبّلغ الشرطة عن أي مجرم بغض النظر -ج
 عن الظروف المحيطة.

ألن السماح لهذا الرجل وأمثاله بالهروب من العقاب يعد دافعاً  لزيادة -د                         
 الجريمة.

ألنه ارتكب مخالفتين يستحق عليهما العقاب ، األولى بالسجن خمس -ه                         
 سنوات والثانية الهروب من السجن.

 ألن المجتمع يتوقع محاكمة عادلة لهذا الهارب.-و       

 سبب االختيار:...........
 قد يرى البعض أن على السيدة أاّل تخبر الشرطة. -2
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 حاول خّلل فترة رد الدين للمجتمع باإلكثار من عمل الخير .ألنه  - أ
ألنه لم يتعدى خّلل هذه الفترة على حقوق اآلخرين بل حافظ على النظام  - ب

 االجتماعي العام.

 ألن إعادته إلى السجن عمل يتسم بالقسوة .-ج

 سجن.ألنها ستشعر باألسى والخزي إذا تسببت في إعادته لل-د                         

 ألنه ليس هناك فائدة متوقعة من إعادته للسجن.-ه                         

 ألن سيرته خّلل هذه الفترة تبين انه رجل جيد وليس شريرًا.-و                         

 سبب االختيار:............
 في المواقف السابقة ،أكثر ما يدفعني لتبني هذه اآلراء: - ي

 بأسرتي.عّلقتي الوثيقة -أ
 تأثري بآراء ومواقف أصدقائي.-ب
انتمائي إلى منظمة أو جمعية شبابية واقتدائي بمبادئها التي تحثني على اتخاذ -ج

 هذه المواقف.
 متابعتي لبرامج ومسلسّلت درامية تطرح وتعالج مثل هذه المشكّلت .-د
مواقفي  مشاركتي الدائمة في مواقع ومنتديات التواصل االجتماعي التي تؤثر في-ه

 وخياراتي.

 خيارات أخرى:...................                   

 رتب المرجعيات األخالقية اآلتية بحسب أولوياتها بالنسبة لك: - أ أ
) األسرة ، جماعة األقران ،وسائل اإلعالم،االنترنت،الجمعيات والمنظمات 

 الشبابية(
1- 
2- 
3- 
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 (3الملحق رقم )

 أداة البحث بعد التعديل 

 
 زميلي الطالب / الطالبة:

تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية حول دور التربية الّلنظامية في المواقف األخّلقية 
للطلبة ، وذلك الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية ، لذلك ستقدم  

ة تتصل بمختلف لكم في هذا المقياس عدداً  من المواقف ، ويلي كل منها مجموعة من األسئل
الجوانب التي يشتمل عليها الموقف ،وال نريد من اإلجابة على هذه االسئلة ان نتعرف على 
آرائك فيما ينبغي عمله في هذه المواقف فحسب ولكن نود أيضاً  معرفة المرجعية التي تجعلك 

 تتبنى هذه اآلراء.
ة فقط من بين ست أمام عبارة واحد)×( من فضلك أجب عن االسئلة بدقة بوضع عّلمة 

توجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئة فهذه أمور  و( علماً  بأنه ال ه، ، خيارات )أ، ب، ج، د
 يمكن ان نختلف عليها فيما بيننا.

 من فضلك امأل البيانات األساسية أوالً :
 
 
 

 الباحثة سالم الخطيب  
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 البيانات األساسية
 

 الجنس :          
 أنثى                             ذكر   
 

 السنة الدراسية:   -
  األولى                                   األخيرة 
 

 الدخل الشهري لألسرة: -
 ينقص عن تلبية االحتياجات األساسية

 يزيد عن تلبية االحتياجات األساسية
 يتكافأ مع تلبية االحتياجات األساسية    

 
 مكان السكن: -

 
 ريف                                    المدينة ال
 

 نوع الدراسة-
 

 تطبيقية                                 نظرية
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 الموقف األول:
يحرص أحمد على أن يشارك زمالءه فيما يقومون به من رحالت ، وقد اتفق مع زمالئه على 
تنظيم رحلة ، ووعده والده بالموافقة على االشتراك بالرحلة إذا عمل في اإلجازة واستطاع أن 
يّدخر قيمة االشتراك في الرحلة بعد أن استطاع أحمد توفير المبلغ ، وقبل أن تبدأ الرحلة بفترة 

صيرة غير والد أحمد رأيه ، حيث نظم زمالؤه بالعمل رحلةً  ولم يكن لديه قيمة االشتراك . ق
فطلب من أحمد ان يعطيه المبلغ الذي اّدخره ليستطيع القيام بالرحلة مع زمالئه .واآلن اليريد 

 أحمد أن يتخلف عن الرحلة التي نظمها مع زمالئه ويفكر في رفض طلب األب.
 م العبارة التي تتفق مع رأيك.أما)×( ضع عّلمة  -
 إذا رأيت أن أحمد يجب أن يعطي النقود لوالده هل؟ -1

 التزاماً  بدوره كإبن نحو أبيه بتلبية كل ما يطلب. -أ
 ألنه قد يعرض نفسه لعقاب األب الذي قد يصل إلى الضرب.-ب
 التزاماً  بطاعة األب الذي رباه.-ج
 رغبةً  في مكافأة االب فيما بعد.-د
  من تأنيب الضمير إذا خذل أباه أمام زمّلئه. ً خوفا-ه
 ألن اإلبن يجب ان يضحي من اجل أبيه.-و
 

 قد يرى بعضهم أن يرفض أحمد إعطاء النقود لوالده،هل؟ -2
 ألنه دون هذه النقود لن يستطيع االبن االستمتاع بالرحلة مع زمّلئه. - أ

 ألن االبن سيحزن إذا أخذت منه النقود التي تعب في الحصول عليها.  - ب

 ألن موقف االبن مع زمّلئه مساٍو لموقف األب.-ج             

 ألن األب يجب أن يفي بوعده.-د
 ألن األبوة عطاء و إيثار.-ه

األخذ و عدم ألن هذا السلوك يدعم األنانية عند أحمد في المستقبل للتشبه بأبيه ب-و             
 العطاء.
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 إذا رأيت أن اآلباء يجب أاّل يتنصلوا من وعودهم ألبنائهم، فهل؟ -3

 محافظًة على قيم و نظام و التزامات األسرة. - أ
 خوفًا من فقدان ثقة األبناء فيهم.  - ب

 حتى ال يشعر اآلباء بالذنب و تأنيب الضمير على عدم الوفاء بالوعد. -ج

 اآلباء. ألن األبناء يتوقعون الصدق من -د

 ن الصدق فضيلة يجب االلتزام بها.أل-ه

ماذا يحدث لو أن أحمد كذب على والده و أعطاه جزءًا من المبلغ، و أخفى الباقي ليشترك  -4
 في الرحلة. إذا رأيت أن أحمد أخطأ في هذا السلوك، هل؟

 ألنه لن يسر و يستمتع في الرحلة لكذبه على والده. - أ
 أبيه.ألنه لن يسامح نفسه لكذبه على  - ب

 ألنه سيفقد ثقة جميع أفراد األسرة. -ج

 ألنه سيصبح كاذبًا و يعرض نفسه لعقاب األب. -د

 ألن الصدق فضيلة.-ه              

 ألنه بكذبه سيصبح منبوذا و مرفوضا من األب و جميع أفراد األسرة. -و
ان األخ  ماذا يحدث لو أن أحمد روى ألخيه ما قد أخفاه عن والده من نقود ، إذا رأيت -0

 يجب أن يخبر أباه بشأن إخفاء النقود ، هل؟
 للمحافظة على كيان االسرة من شيوع الكذب فيها. - أ

 حتى يثاب من والده على صدقه. - ب
 ليتجنب غضب وعقاب األب إذا علم انه أخفى الحقيقة عنه. - ج
 ليحصل على رضا األب وحبه ليصبح االبن المثالي. - د
 في المستقبل. حتى ال يدعم سلوك الكذب ويصبح كاذبا ً  - ه
 مير على تستره في الكذب على األبحتى ال يشعر بتأنيب الض - و
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 الموقف الثاني:

أصيبت امرأة بمرض خبيث وأخذت حالتها تتدهور إلى األسوأ ، وبدأت تقترب من حافة 
لعالجها سوى نوع من العالج توصل إليها أحد  الموت ، اعتقد األطباء أنه السبيل

الصيادلة أراد بيعه بعشرة أمثال ثمنه ، حاول زوج السيدة الحصول على المبلغ الذي 
طلبه الصيدلي ثمناً  للدواء ، وسلك في سبيل ذلك كل السبل الممكنة ولكن لم يستطع أن 

ي وشرح له الموقف يحصل إال على نصف المبلغ المطلوب .ثم توجه الزوج إلى الصيدل
وطلب منه بيعه الدواء بما استطاع جمعه من مال أو بيعه إياه بالتقسيط ولكن الصيدلي 

 لم يقتنع ورفض ذلك، أصبح الزوج يعاني اليأس لياًل وفكر في سرقة الدواء.

 أمام العبارة التي تتفق مع رأيك.)×( ضع عّلمة  -
 قة الدواء ، هل؟مع افتراض أن من واجب الزوج إنقاذ زوجته ولو بسر  -1

 ألن هذا الصيدلي جشع ويتستر وراء القانون الذي يحمي األغنياء فقط. - أ
 ألن الزوجة ممكن أن تقدم له نفس المساعدة في المستقبل.  - ب
حتى ال تحزن زوجته على عدم إحضار الدواء إلنقاذ حياتها ألنها كثيراً  ما  - ج

 ساعدته.

 قصارى جهده لعّلج زوجته.حتى ال ُينبذ من األهل واألصدقاء لعدم بذل  -د

 ألن إقدام الزوج على سرقة الدواء لعّلج زوجته أمر طبيعي من كل زوج وفي. -ه

 ألن زوجته إنسان ويجب ان يهبها الحياة.-و
 

 قد يرى بعضهم أن على الزوج عدم سرقة الدواء: -2
 احتراماً  للنظام االجتماعي حتى ال تشيع السرقة في المجتمع.  - أ

 نفسة للخطر أو السجن من أجل عّلج قد الينفع. حتى اليعراض  - ب

 ألن ضميرة يجب أن يمنعة من السرقة.-ج

 ألن من حق الصيدلي تحقيق ثروة من وراء اختراعه.-د                  
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 ألن المبادئ والقيم العليا تمنع السرقة.-ه                  

 يحافظ على حقوق أفراد المجتمع. ألن السرقة خروج عن القانون الذي-و                  
 

 قد يرى بعضهم أنه على الزوج سرقة الدواء لزوجتة لوطلبت منه ذلك: -3
 ألن كل منهما يجب أن يضحي من أجل  اآلخر.  - أ

 ألن من واجبه طاعة زوجته وتحقيق ماتريد . - ب

 ألن الزوجه تتوقع أن اليتخلى عنها زوجها في تحقيق هذا الطلب. -ج

 عندما يتحقق لها الشفاء.  ليكسب حبها ورضاها-د

 ألنه اليستطيع أن يتراجع عن مسؤوليتة تجاه زوجته.-ه                 

 ألنه إن لم يحضر لها الدواء لن يسامح نفسه على عدم إنقاذها .-و                 

يرى البعض أنه مع افتراض أن الزوج اليحب زوجته إاّل أن من واجبه سرقة الدواء  -4
 هل ؟ النقاذها ، 

 ألن حب الزوج أو عدم حبه لزوجته اليقلل من قيمة حياتها. - أ
 ألن الصيدلي جشع وقاس وبالتالي يستباح سرقته. - ب

 ألنها قد تنقذ حياته في يوم ما .-ج                 

 خوفا "من انتقامها بعد الشفاء .-د                 

 للخّلفات اهتمامًا في متل هذه المواقف . ألنه يجب أن اليعطي-ه                 

 يسرق إلنقاذها حتى اليشعر بالذنب ألنه تخلى عنها نتيجة عدم حبه لها .-و                  

قد يرى بعضهم أن على الزوج سرقة الدواء حتى إن كان هذا المريض شخصا" غريبا  -0
. " 

 نقاذه .ألنه يتخيل نفسه مكان هذا الشخص ويتوقع منه مايقوم به إل - أ
 ألن حياة الشخص الغريب ينبغى االا يحكم عليها بأنها أقل من حياة أي شخص آخر.  - ب
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 حتى الينتقم منه أهل هذا الشخص لعدم أنقاذ حياته .-ج

 ة إنسان آخر من  الموت ألن من الصعب على اإلنسان أن يشعر أنه لم ينقذ حيا-د           

 ريا" ويكافئه فيما بعد.ألن هذا الشخص قد يكون ث-ه            

 ألن الحياة أقوى من القانون .-و            

 أذا رايت أن سرقة الزوج للدواء خطأ من الوجهة األخالقية فهل ذلك :  -6
 ألن العّلقة بين الناس يجب أن تقوم على أساس أحترام ملكية الغير . - أ

 زوجته .ألنه كان بإمكانة بيان المشكلة للسلطات لتساعدة على إنقاذ حياة  - ب

 ألنه قد يتم القبض عليه ويسجن ولن يستطيع إنقاذ حياة زوجته .-ج

 ألنه إن لم يسرق بالرغم من حاجته الشديدة يصبح نموذج اإللتزام الخلقي. -د                

 ألن سرقة الدواء تؤدي إلى أن تصبح االمور فوضى ، وكل فرد يسرق اآلخر .-ه                

 ألنه يجب أن يلتزم بالواقع وينتظر مساعدة اآلخرين.-و                

ماذا يحدث لو سرق الدواء ونشرت الصحف هذا الحدث وقرأه ضابط الشرطة الذي  -7
يسكن بجوار الزوج وهو يعرف قصة مرض زوجته . وتذكر أنه رأى الزوج وقرر 

 اعتقاله هل.
 جتماعي. للمحافظة على القانون والنظام اال - أ

 ألن المجتمع وضع ثقته فيه للحماية من المجرمين . - ب

 ألنه قد يحصل على ترقية نتيجة قدرته على التعرف على سارق الدواء .-ج

 يعراض نفسة للعقاب ألنه يتستر على سارق. حتى ال-د                 

 ألن ضميره ومثله العليا تحتم عليه أن يبلغ عن السارق .-ه                 

 ألن دور ضابط الشرطة المحافظة على حقوق أفراد المجتمع.-و               

 أذا رأيت أنه على القاضي أن يتساهل مع الزوج فهل . -8
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 ألن حق الحياة له األولوية على حق الملكية . - أ
 ألن الزوج كان يشعر باأللم لعدم استطاعته إنقاذ حياة زوجته . - ب

 حكمة على الزوج. ألن القاضي قد يعاني من تأنيب الضمير على-ج

 ألن الزوج تصرف بدافع الحب إلنقاذ زوجته. -د                 

 لو كان مكان الزوج.  هن القاضي قد يفكر فيما كان ليفعلأل-ه                 

 ألن وظيفة القانون المحافظة على حياة افراد المجتمع.-و                 

 اهل مع الزوج : قد يرى بعضهم أن على القاضي أاّل يتس -9
 جتماعي. القانون والمحافظة على النظام االلتطبيق  - أ

 يتهاون المجتمع مع أي سارق . حتى ال  - ب

 ليسود األمن بين جميع أفراد المجتمع .-ج 

 الن الزوج يجب أن يكون مستعدا" للمحاكمة على ما ارتكبه من سرقة .-د              

 يشعر بتأنيب الضمير لتساهلة مع السارق . حتى ال-ه             

 ألن المجتمع يتوقع من القاضي الحكم بالعدل .-و             

 :الموقف الثالث
في أحد األيام ذهب أربعة أوالد إلى السوق ووقفوا أمام أحد المحالت قال أحدهم : هيا 

ثالثة أوالد ندخل هذا المحل ونرى ما إذا كان من الممكن أخذ بعض األشياء ، وافق 
لوا له : انهم أما الولد الرابع فلم يرغب في أن يفعل ذلك ، ولكن األوالد الثالثة قا

يضحكون عليه ألنه جبان . ولذلك وافقهم وذهب معهم . ه سوف يجعلون أصحاب
وقاموا جميعا" بأخذ بعض األشياء من المحل إال أن صاحب المحل استطاع ان يلحق 

 الرابع الذي لم يرغب في مشاركتهم .  بهم جميعا فيما عدا الولد

 امام العبارة التي تتفق مع رأيك  . )×( ضع عّلمة              
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 هل ترى أنه كان ينبغي أن يلحق صاحب المحل بالولد الرابع أيضًا ؟  -1
 ألنه بمشاركتهم اصبحت لديه النية بالسرقة .  - أ

 ألنه لم يفكر بأهله عند معرفته بأنه سارق.    - ب

 يشعر بتأنيب الضمير حين شاركهم في السرقة .  ألنه لم-ج

 ألنه لم يفكر فيما قد يقع عليه من عقاب في حالة القبض عليه . -د            

 ألنه ساير افراد جماعته . -ه            

 ألنه كان سيقتسم المسروقات مع رفاقه . -و            

 اذا رأيت أن على الولد الرابع مقاومة زمالئه و عدم السرقة معهم .  -2
 للمحافظة على النظام في البلدة .  - أ

يقاع العقوبة عليه .  - ب  تجنبًا لّلمساك به وا 

 ألن من واجب كل فرد المحافظة على حقوق اآلخرين وعدم االعتداء عليهم . -ج

 حتى ال يشعر بالخزي و العار ألنه سيصبح سارقًا . -د            

 للحصول على مكافأة من صاحب المحل على أمانته .-ه            

 لُيعَرْف باألمانة بين األهل و األصدقاء لعدم اشتراكه بالسرقة . -و            

 قد يرى بعضهم أّنه من العدالة عدم القبض على الولد الرابع .  -3
 ألنه وضع نفسه في مكان صاحب المحل و رفض السرقة .  - أ

 و لذك رفض مشاركتهم  ألن ضميره منعه من السرقة و االستيّلء على ممتلكات الغير ، - ب

 ألنه أراد تجنب العقاب وعدم وصفه بالجبن . -ج

 لعدم التساوي مع الزمّلء في الدافع للسرقة . -ه             

 ايير الجماعة التي ينتمي اليها .ايرًا لمعألنه لم يكن سارقًا بل مس-و
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 الموقف الرابع : 
شب حريق بإحدى المدن الصغيرة ،  حاول شرطي المطافئ بأحد األحياء ان يترك موقعه 

نتيجة هذا الحريق  بالعمل لمساعدة افراد اسرته الذين يمكن أن يكونوا قد اصيبوا باالذى
 بالرغم من أن واجبه االلتزام بموقعُه لحماية و انقاذ سكانه : 

 أمام العبارة التي تتفق مع رأيك: )×( ضع عّلمة -             

 اذا رأيت أن على الشرطي عدم مغادرة موقعه بالعمل :  -1
 ألن سكان الحي يتوقعون حضوره إلنقاذهم .  - أ

 ألنه يجب أن يلتزم بواجبات و متطلبات وظيفته.  - ب

 ألن الشرطي ملزم بعدم مغادرة موقعه لحماية المجتمع.-ج

 حتى ال يعرض نفسه للعقاب من السلطات األعلى.-د

 حتى ال يشعر بالذنب إذا أصيب احد أفراد هذا الحي.-ه

 للحصول على مكافأة نتيجة التزامه بموقعه.-و                 

 يرى بعضهم أن على الشرطي التوجه لمساعدة أسرته:قد  -2
 ألن أسرته إذا أصابها أذى لن يسامح نفسه. - أ

 ألن أسرته ستقف بجواره وتساعده إذا مر بمحنة. - ب

 ألنها أسرته ومن واجبه إبعاد أي أذى يلحق بها.-ج

 ألن افراد اسرته يتوقعون منه الحضور إلنقاذهم.-د                 

 ألن ضميره هو الذي يحثه للتوجه نحو مساعدة أسرته.-ه                 

 ألن من واجبه كرب أسرة المحافظة على أسرته والمحافظة عليها.-و                 
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 الموقف الخامس:
حكم على رجل بالسجن لمدة خمس سنوات ولكنه استطاع الهرب من السجن ، واستقر 

جديداً  وعمل بالتجارة في أحد المتاجر الكبيرة ، به المقام في مكان جديد واتخذ اسماً  
واستطاع بإخالصه واجتهاده الشديد خالل ثمان سنوات أن يشتري هذا المتجر واشتهر 

باألمانة واإلكثار من أعمال الخير على العاملين لديه والمحتاجين من أهل البلدة، 
التاجر فذهبت لتشتري وذات يوم قدمت إلى هذه البلدة سيدة سمعت بنزاهة وأمانة هذا 

منه، وما ان رأته حتى تعرفت عليه باعتباره السجين الهارب الذي تبحث عنه الشرطة، 
 فقد كانت جارته في البلدة التي كان يسكن بها قبل أن يسرق.

 أمام العبارة التي تتفق مع رأيك.×( ضع عّلمة)-
 إذا رأيت أن على السيدة أن تبلغ الشرطة عن هذا الرجل : -1

لن تكون هناك عدالة بالنسبة للمساجين الذين نفذوا العقوبة كاملة إذما ترك  النه - أ
 هذا التاجر طليقاً .

ألن ضمير هذه السيدة لن يسامحها وسوف تنزعج من نفسها إذا لم تبلاغ عن   - ب
 هذا الرجل .

ألن من واجب المواطن الصالح إبّلغ الشرطة عن أي مجرم بغض النظر عن -ج
 الظروف المحيطة.

ألن السماح لهذا الرجل وأمثاله بالهروب من العقاب يعد دافعاً  لزيادة -د                         
 الجريمة.

ألنه ارتكب مخالفتين يستحق عليهما العقاب ، األولى بالسجن خمس -ه                         
 سنوات والثانية الهروب من السجن.

 ألن المجتمع يتوقع محاكمة عادلة لهذا الهارب.-و       

 قد يرى البعض أن على السيدة أاّل تخبر الشرطة. -2
 ألنه حاول خّلل فترة رد الدين للمجتمع باإلكثار من عمل الخير . - أ
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ألنه لم يتعدَّ خّلل هذه الفترة على حقوق اآلخرين بل حافظ على النظام  - ب
 االجتماعي العام.

 إلى السجن عمل يتسم بالقسوة .ألن إعادته -ج

 ألنها ستشعر باألسى والخزي إذا تسببت في إعادته للسجن.-د                         

 ألنه ليس هناك فائدة متوقعة من إعادته للسجن.-ه                         

 شريرًا.ألن سيرته خّلل هذه الفترة تبين أنه رجٌل جيد وليس -و                         

 رتب المرجعيات األخالقية اآلتية بحسب تاثيرها باختياراتك في المواقف الخمسة السابقة : -
 ) األسرة ، جماعة األقران ،وسائل اإلعالم ،االنترنت،الجمعيات والمنظمات الشبابية(

1- 
2- 
3- 
4- 
0- 
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 (4الملحق رقم)

 مفتاح تصحيح المقياس

المواقفففففف 
 والقصص

االختبارات 
 الفرعية

المواقففف  الدرجة
أو 

 القصص

االختبارات 
 الفرعية

المواقففف  الدرجة
أو 

 القصص

 الدرجة االختبارات 

 1 ه الخامس السادس الثاني األول األول

 4 و 4 أ 0 أ

 الثاني 0 ب 1 ب

 4 أ  1 ج 4 ج

 0 ب 6 د 2 د

 1 ج 2 ه 6 ه

 3 و

 6 د  3 و  الثاني

 2 ه السابع 2 أ 

 3 و 4 أ 1 ب

  3 ب 3 ج

 2 ج 4 د

 1 د 5 ه
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 6 ه 6 و

 0 و الثالث

 الثامن 2 أ

 0 أ 4 ب

 1 ب 1 ج

 6 ج 6 د

 2 د 3 ه

 4 ه 5 و

 3 و الرابع

 التاسع 2 أ

 4 أ 6 ب

 2 ب 5 ج

 3 ج 1 د

 1 د 4 ه

 6 ه 3 و

 0 و الخامس

 الموقف الثالث 5 أ
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  األول  2 ب 

 4 أ 1 ج

 0 ب 3 د

 6 ج 4 ه

 1 د 6 و

الموقففففففف 
 الثاني

 3 ه األول

 2 و 0 أ

 الثاني 3 ب

 4 أ 1 ج

 0 ب 4 د

 6 ج 2 ه

 1 د 6 و

 3 ه الثاني

 2 و 4 أ

 الثالث 1 ب

 0 أ 6 ج

 6 ب 2 د
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 1 ج 5 ه

 3 د 3 و

 2 ه الثالث

 4 و 3 أ

 الموقف الرابع  

 3 أ 1 ب

  ب 4 ج

 0 ج 2 د

 1 د  5 ه 

 6 ه 6 و

 2 و الرابع

 الثاني 5 أ

 0 أ 3 ب

 2 ب 2 ج

 1 ج 1 د

 3 د 4 ه

 6 ه 6 و
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 4 و الخامس

 الموقف الخامس 3 أ

 االول 4 ب

 2 أ 1 ج

 6 ب 6 د

 3 ج 2 ه

 0 د 5 و
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Summary 

 
Research Address: 
Irregular role of education in ethical attitudes of students, a field study 
on the Damascus University students -Swaida branch-. 
Research a problem: 
Defined research problem in answering the following question: 
What is the role of the irregular education (family, peer group, youth 
organizations, and the media) in moral attitudes of students in the University of 
Damascus - Swaida branch? 
Branching off from this main question the following sub-questions: 
1- Are there significant differences in the ethical attitudes of the students of 
the University of Damascus-level differences Swaida branch from the point of 
view depending on the variable gender? 
2- Are there significant differences in the ethical attitudes of the students of 
the University of Damascus-level differences Swaida branch from the point of 
view depending on the variable monthly income of the family? 
3- Are there significant differences in the ethical attitudes of the students of 
the University of Damascus-level differences Swaida branch from the point of 
view depending on the variable place of residence? 
4- Are there significant differences in the ethical attitudes of the students of 
the University of Damascus-level differences Swaida branch from the point of 
view depending on the variant of the course year? 
5- Are there significant differences in the ethical attitudes of the students of 
the University of Damascus-level differences Swaida branch from the point of 
view depending on the variable specialization course? 
The importance of research: 
The importance of this research: 
- The lack of studies on the role of education irregular various means of its in 
shaping moral attitudes of students, the researcher has noted that although 
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there are many studies on the impact of formal education schools in various 
stages as well as the universities on the ethics of the individual and acquisition 
growth, but it did not research studies on the importance of irregular education 
institutions in this area. 
- This research more irregular modes of Education (family, peer group, youth 
organizations, and the media) influence "in the ethics of young people in our 
time, which benefits specialists in education and make them work to guide 
their work and support methods and tools in education. 
- Draw the attention of those in charge of the educational process to the 
necessity of activating cooperation and integration between different modes of 
irregular education programs to achieve a sound moral system is far from the 
contradiction among individuals. 
- The importance of youth and their active role in the community, and the 
importance of Undergraduate particularly because they see a big change in a 
person's life than it was in previous stages of research, this phase is to move 
to an individual life in society. 
Research objectives: 
- Definition means irregular Education (family, peer group, youth organizations, 
and the media) 
- Knowledge of the differences in the level of moral development Damascus 
University students endosperm branch depending on the set of variables 
- Knowledge of the role of the means of education irregular (family, peer 
group, youth organizations, and the media) in moral attitudes of university 
students depending on "for a set of variables (sex, school year, place of 
residence, the monthly income of the family). 
- Make some proposals to activate the role of educational institutions so that 
they form irregular sound moral reference for students, contribute to the 
development of society and progress. 
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Hypotheses Search: 
- There are no significant differences in ethical attitudes of the students of 
Damascus University-level differences Swaida branch from the point of view 
depending on the variable gender. 
   - There are no significant differences in the ethical attitudes of the students 
Damascus University level differences Swaida branch from the point of view 
depending on the variable monthly income of the family. 
   -None Statistically significant differences in the ethical attitudes of students 
Damascus University level differences Swaida branch from the point of view 
depending on the variable place of residence. 
-None Statistically significant differences in the ethical attitudes of students 
Damascus University level differences Swaida branch from the point of view 
depending on the variant of the course year. 
- There are no significant differences in the ethical attitudes of the students 
Damascus University level differences Swaida branch from the point of view 
depending on the variable specialization course. 
Search Tools: 
After informed researcher on a set of measurements and found that the 
appropriate measure of this research is an instant measure of Abdel Fattah 
moral growth. Where will use this measure to determine the moral maturity of 
the student stage, has the researcher to add a question at the end of the scale 
to see the reference on which to base a student of irregular education 
institutions, in order to know the role played by these institutions in the moral 
choices of the students. 
Sample search 
The original community of the study from the University of Damascus students 
- endosperm registered branch consists in the first year and the year 
university recent and gender (male and female), and of their number by 
statistical lists to the Department of Planning and Statistics in the presidency of 
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the University of Damascus during the school year (2014-2015) (4280) 
students distributed at (2934) in the first academic year, (1346) in the fourth 
academic year in the province of endosperm distributors on the following 
colleges (Education, Arts, Fine Arts, Agricultural Engineering, Science). 
To achieve the objectives of the current study, the researcher withdraw 
stratified random sample of the original community numbered (428) students, 
the rate of (160) students, and (268) students and by representing (10%) of 
the original community. 
Research Methodology 
The researcher used descriptive analytical method, which is in part a 
theoretical study of the role of irregular education institutions in the 
development of ethics, in addition to a review of research and studies related 
to the search variables in the Arab and foreign countries, and the findings of 
these studies compared the results of the results of which will end the current 
search. 
- In the field side of the search is related to the descriptive and analytical 
approach which is based on the study of fact or phenomenon as there are in 
fact, interested in acting as an accurate description through qualitative 
expression that describes the phenomenon illustrates the characteristics, or 
quantitative expression which gives digitally description illustrates the amount 
of the phenomenon and its size. 
Search Results: 
- The family higher education institutions irregular influence on the moral level 
of growth as it hit the arithmetic average (01,4) and standard deviation (51.1) 
on the role of the family in the moral level of growth, reaching round above-
average growth in the moral level of the research sample, then in second 
place comes the role of friends in the moral level of growth as it hit the 
arithmetic average (3.59) and standard deviation (1.49) and reached a level 
floor above the average, and then came in third place and the media as it hit 
the arithmetic average (07,3), with a the standard deviation (0.87), reaching 
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the level of the role of the media in moral attitudes average, then comes in 
four place the role of organizations and groups in terms of the level of moral 
development The mean (78.1) and standard deviation (23.1) reached the level 
of the role of groups and organizations is very weak. 
- Notes that the moral growth of all positions at the university level students, 
senior members of the research sample corresponds to the fifth stage when 
Kohlberg an orientation phase of the social contract in which ethical behavior 
is determined by public rights and standards approved by the members of the 
community, which defines the rights of individuals. 
The results related assumptions search was as follows: 
The test the validity of the research hypotheses at the significance level 0.05)) 
- There are significant differences between the average scores of the research 
sample members of the university students in the college division of the level 
of moral development according to gender (male, female) and differences in 
favor of females. 
- There were no statistically significant differences at the level of significance 
(0.05) between the average scores of the research sample in the total score 
for the level of moral development personnel depending on the variable 
monthly household income. 
- There were no statistically significant differences at the level of significance 
(0.05) between the average scores of the research sample in the total score 
for the level of moral development according to place of residence variable 
members. 
- There are no significant differences between the average scores sample 
individuals university students, depending on the variant of the course year 
college degree and sub-positions of the following: (first position, the last one 
position). 
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