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درجة تمثل طلبة المرحلة الثانوية للقيم األخالقية في منطقة حائل في
المملكة العربية الدعودية.

املؾُصّ :

د .محمد سليم الزبوف*
سرود حمود ربيراف**

ىدفت الدراسة إلى تررؼ درجػة تملػط بل ػة المرحلػة اللاووةػة فػن منةحػة حايػط فػن المملرػة الرربيػة
السرودةة للحيم األخبلقية من وجهة وحر الةل ة أوفسهم ،وذبلقتها ب رض المتغيرات.
ترػػوف مجتمػػد الدراسػػة مػػن =< )769بال ػػا مػػن الةل ػػة الػػي ور فػػن المرحلػػة اللاووةػػة فػػن منةحػػة
حايػػط فػػن الرػػاـ الدراسػػن  ،،8679/8678فيمػػا ترووػػت ذينػػة الدراسػػة مػػن  )9=6اختيػػروا بالةرةحػػة
الرشػػوايية ال سػػيةة .وات رػػت الدراسػػة المنهجيػػة الواػػفية المسػػحية .واسػػت دمت اسػػت اوة أذػػدت لهػػيا
الغرض.
أجهػرت وتػػايل الدراسػة أف درجػػة تملػط بل ػػة المرحلػة اللاووةػػة فػن منةحػػة حايػط فػػن المملرػة الرربيػػة
السرودةة للحيم األخبلقية اوت مرتفرة ،وأشارت النتايل يلك إلى ذدـ وجػود فػروؽ دالػة إحيػاييا ذنػد
≤ ; )6.6بػػين تحػػدةرات الةل ػػة لدرجػػة تمػػللهم للحػػيم األخبلقيػػة ترػػزا لمتغيػػرات
مسػػتوا الداللػػة
فرع الدراسة ،والمردؿ الدراسن.
وأوا ػػت الدراس ػػة با ػػرورة اس ػػتمرار و ارة التربي ػػة والترل ػػيم ف ػػن التر يػ ػز ذل ػػى المف ػػاىيم األخبلقي ػػة،
وتا ػػمينها ف ػػن الرت ػػة المدرس ػػية ،وتروة ػػد الةل ػػة ذل ػػى الح ػػوار والنح ػػد ال ن ػػا  ،وترزة ػػز مف ػػاىيم الحرة ػػة
المسؤولة لدا الةل ة.
الرلمات المفتاحية :درجة التملط ،المرحلة اللاووةة ،الحيم األخبلقية).

ّ
* لية الرلوـ السياسية ػ ػ الجامرة األردوية ػ ػ األردف.

** و ارة التربية والترليم ػ ػ منةحة حايط الترليمية ػ ػ السرودةة.
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The A degree representing secondary school students for
moral values in the Hail region in the Kingdom of Saudi
Arabia
Dr. Mohammad Salim Al-zaboun
Saud Hammoud Rabiaan
Abstract
The study aimed to know the degree to which secondary school
students in the Hail region in the Kingdom of Saudi Arabia
represent moral values from the students' point of view
themselves, and its relationship to some variables.
The study population consisted of (10367) high school male
students in the Hail region in the 2012/2013 academic year, while
the study sample consisted of (370) who were chosen by the
simple random method. The study followed the descriptive
survey methodology. A questionnaire prepared for this purpose
was used.
The results of the study showed that the degree of moral values
represented by secondary school students in the Hail region in
the Kingdom of Saudi Arabia was high, and the results also
indicated that there were no statistically significant differences at
the level of significance (@< 0.05) between the students’
estimates of the degree to which they represented moral values
due to the variables of the study branch. and academic average.
The study recommended that the Ministry of Education should
continue to focus on ethical concepts, include them in textbooks,
accustom students to dialogue and constructive criticism, and
enhance the concepts of responsible freedom among students.
Keywords: degree of representation, secondary stage, moral
values

درجة تملط بل ة المرحلة اللاووةة للحيم األخبلقية فن منةحة حايط ..........................د .الزبوف ـ ـ ربيعان

 -1املؼدمةّ :
ترد األخبلؽ أساس الحاارة ،وإحدا أىم وسايط الترامػط بػين النػاس ،وتػؤدر دورا مهمػا فػن حيػاة
المجتمرػػات واألفػػراد ،والسػػيما فػػن الجاوػػة التربػػورا إر لمػػا ارتحػػت المفػػاىيم األخبلقيػػة ارتحػػى الرامػػط
المررفػ ػػن التربػ ػػور الميػ ػػاحة لجميػ ػػد ذمليػ ػػات الػ ػػترلم ،والترلػ ػػيم .فػ ػػاألخبلؽ ىػ ػػن األسػ ػػاس فػ ػػن بنػ ػػا
االسػػتراتيجيات .وال ةػػا البل مػػة ألر مجهػػود تربػػور ،واألسػػاس فػػن تحدةػػد األىػػداؼ التربوةػػة للمػػواد
الدراسية ،إر ال تحتير أىمية األخبلؽ ذلى الفرد فحسة إوما تترداه لتشمط المجتمػد لػو ،فهنػاؾ فػرؽ
بين المجتمرات التن تسود فيهػا األخػبلؽ الفاةػلة ،وتتمسػك بهػا ،و المجتمرػات التػن تسػودىا الررةلػة.
فػػاألخبلؽ تحفػػث للمجتمػػد تماسػػرو ،وتحػػدد لػػو أىػػداؼ حياتػػو ،ومللػػو الرليػػا ،ومنحومػػة الم ػػادئ اللابتػػة
المستحرة .ف الحيم األخبلقية تتػنحم الربلقػات ال شػرةة وذليهػا تحػوـ الحيػاة االجتماذيػة ،لػيا فػ ف أر خلػط
فن الحيم ةنتل ذنو خلط فن الحياة ال شرةة التن مدارىا ،وذمادىا تلك الحيم األخبلقية.
وتر ػػد األخ ػػبلؽ مح ػػاةيس ححيحي ػػة ومر ػػاةير دقيح ػػة لمررف ػػة درج ػػة التح ػػدـ ،والتة ػػور ،والرق ػػن ف ػػن أر
مجتمػػد مػػن المجتمرػػات فرلمػػا تمسػػرت المجتمرػػات ،والشػػروب بػػالحيم األخبلقيػػة اوػػت أرقػػى ،وأ لػػر
تح ػػدما فه ػػن تس ػػاذد ذل ػػى تماس ػػرها ،وتحح ػػه له ػػا قوته ػػا وترم ػػط ذل ػػى تةهيرى ػػا م ػػن األم ػػراض النفس ػػية،
واالجتماذيػػة .وترػػد مسػػةلة المنحومػػة األخبلقيػػة فػػن ىػػيه المجتمرػػات مسػػةلة وذػػن واحافػػة ،وال تسػػتحيم
الحياة فن المجتمد ببل االستناد ذلى مرجرية أخبلقية تححػى برةػا ،وق ػوؿ الجميػد وةت ناىػا مرحػم أفػراد
المجتمد ىراف.)8666 ،
وت اةنػػت النحػػرة إلػػى األخػػبلؽ فػػن ذهػػد اليووػػاف ،والرومػػاف ت رػػا للمػػدارس الفلسػػفية الم تلفػػة التػػن
جه ػػرت في ػػو ،وأذت ػػرؼ بر ػػض الفبلس ػػفة ف ػػن ى ػػيا الره ػػد بالردة ػػد م ػػن الح ػػيم ال لحي ػػة ،مل ػػط :االحت ػػراـ،
والمسػػؤولية ،ومراوػػة الرحػػط ،واحتػػراـ اضلهػػة ،وخاػػوع السػػلوؾ ال شػػرر للحػػاووف االجتمػػاذن ،وللحػػاووف
المادر الة يرن ،وقػد أخػيت األخػبلؽ ماػمووا ،وبرػدا جدةػدا لػدا فرةػه آخػر مػن الفبلسػفة ،وحػددت
بةرةحة أ لر ذلمية وذحبلوية ،ووادا ىيا الفرةه بالسرادة لوافها غاةػة إوسػاوية ،وأوػو ةمرػن تححيحهػا مػن
خػػبلؿ سػػيةرة الرحػػط ذلػػى الشػػهوات ووػػوا ع الهػػوا ،وأوهػػا تػػرد اإلوسػػاف إلػػى حيػػاة االذتػػداؿ الجمػػط،
<??.)7
واتجهػػت األخػػبلؽ فػػن الريػػور الوسػػةى إلػػى م اب ػػة الرحػػط والحلػػة مرػػا بػػدال مػػن م اب ػػة الرحػػط
فحا ،واستندت األخبلؽ فن ىيه المرحلة ذلى الدةن والرتة السماوةة واار .)866< ،أما األخبلؽ
فػػن الرهػػد اإلسػػبلمن فحػػد اوةلحػػت مػػن ىػػدؼ الػػدةن راتػػو ،فاإلسػػبلـ جػػا ليحػػوـ سػػلوؾ النػػاس ذامػػة،
وةي ػ غها بالي ػ غة ال لحيػػة الحسػػنة ،إر ةحػػوؿ سػػيدوا محمػػد ذليػػو اليػػبلة والسػػبلـ إومػػا برلػػت ألتمػػم
مرارـ األخبلؽ) رواه ال ارر فن " األدب المفرد " رقم  ،) 8=9وقد حدد اإلسػبلـ قواذػد السػلوؾ
الحوةم ،وجرلػت األخػبلؽ الحميػدة المحيػاس الوحيػد ػن ةػتحرم فػن سػلو و ،فػبل ةاػط أو ةنحػرؼ لينػاؿ
جزا ه فن الدويا واضخرة ،وةرد الرسػوؿ اػلى اع ذليػو وسػلم النمػورج الحػن فػن االمتلػاؿ للحػيم ال لحيػة
الن يلة .وقد تػرؾ لنػا تػاب اع وسػنتو ليرووػا بملابػة الحػاووف األبػدر الػير ةجػة أف ةرػود إليػة المسػلموف
فن جميد أمورىم الدةنية ،والدويوةة ذ ود.)8666 ،
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وةملػػط الفرػػر المرااػػر فيمػػا ةترلػػه بػػاألخبلؽ خبلاػػة مػػا واػػط إليػػو الفرػػر ال شػػرر ،وال تػػزاؿ ىػػيه
المرحلة مستمرة حتى اضف ،وىن مياح ة للحياة االجتماذيػة المرحػدة ،والمتشػابرة ،وقػد تو ذػت النحػرة
لؤلخػػبلؽ فػػن الفرػػر المرااػػر بػػين الفلسػػفات المرااػػرة ،فالمػػياىة ال لحيػػة فػػن أر فلسػػفة تنةلػػه مػػن
موقفهػػا مػػن الوجػػود اإلوسػػاون ،فاإلوسػػاف فػػن الفلسػػفة المار سػػية مػػا ىػػو إال مجموذػػة مػػن الحػػوا التػػن
تحرمهػػا ذوامػػط اقتيػػادةة ،وبالتػػالن ف وهػػا فػػن تفسػػيرىا لؤلخػػبلؽ ،والحػػيم ،وال يػػر ،والشػػر ال ترجػػد إلػػى
مرنى راتن فن الفرط وفسو ،إوما ترجد إلى الحروؼ التن حدات فيها.
وبالتػػالن فهػػن تػػلمن مػػا تتمسػػك بػػو الة حػػة الراملػػة ،وتميػػط الفلسػػفة ال راجماتيػػة للرمػػط والممارسػػة
الفرلية ،وتؤ د أف الة يرة اإلوسػاوية مروػة ووجيفيػة ،وأوػو ةمرػن مررفػة الححيحػة مػن وتايجهػا التجرة يػة ذنػد
وةرها فن موقف فرلن ،وأف مريار الحه فن الحػوؿ وال يػر فػن الفرػط ىػو الرمػط المنػتل ،ولػيس الحرػم
الفرلن وىيه ىن األخبلؽ واار.)866<،
وىريا ةبلحث أف األفرػار ،واضرا المترلحػة بػاألخبلؽ ذلػى مػر الريػور تر ػر ذػن اتجاىػات فررةػة
اشػػتملت ذلػػى مجموذػػة م تلفػػة مػػن الحػػيم اإلةجابيػػة ،والسػػل ية .فػػاألخبلؽ تػػؤدر دورا مهمػػا فػػن حيػػاة
الشػػروب ذلػػى اخػػتبلؼ أجناس ػها ،وأمػػا ن وجودىػػا ،وفلسػػفاتها ،وةػػنررس أاػػر ىػػيه األخػػبلؽ فػػن سػػلوؾ
األفراد بحيث ةتيف سلو هم بالل ات ،والتماسك ،والتوافه وبهيا تشػرط األخػبلؽ أحػد محػاىر الاػ ا
االجتماذن ذنػد األفػراد ،وتشػرط أةاػا دافرػا ومحر ػا للفػرد ػن ةسػرى وحػو غاةاتػو ،وتحػرره مػن غرايػزه،
وشهواتو ،وأىوايو ،وترمه إحساسو باالوتما إلى مجتمرو ،وتساذده ذلى التريف مد واقرو االجتماذن.
وقػد اتفػػه المربػػوف ذلػى أىميػػة تيػػنيف المنحومػة ال لحيػػة بهػػدؼ تسػهيط دراسػػتها ،إر إف األخػػبلؽ
ليرة ،ومتشر ة ،ومتداخلة ،وتينيفها ةساذد ذلى التحليط من ىػيا التػداخط ومػد رلػك ال ةوجػد تيػنيف
واةح ،ومرتمد ةمرن االتفاؽ ذليو ،وىيا ةرود إلى أمور ليرة أىمها :تردد احافػات المهتمػين بػاألخبلؽ
وتردد ميولهم ،واتجاىاتهم ،ما أف تينيف األخبلؽ ةدخط تحت وجهػات النحػر ،ومػن أقػرب تيػنيفات
المنحومات ال لحية ما رىة إليو أحمد  )8667إر انف المنحومػة ال لحيػة فػن سػتة أبرػاد ،مػا ةلػن:
برد المحتوا وبرد المحيد ،و برد الشدة ،و برد الرمومية ،وبرد الوةوح و برد الدةمومة.
مما س ه ةتاح أوو ال ت فى أىمية األخبلؽ بالنس ة للفرد فهن األساس فن ط تيرفاتو سػوا مػد
وفسو أو مد اضخرةن ،فاألخبلؽ تححه للفرد اإلحساس باألماف وترةيو لو الفراػة فػن التر يػر ذػن وفسػو،
فهن توفر لو اإلبار المرجرن الير ةسػاذده ذلػى فهػم حياتػو والرػالم المحػيا بػو ،مػا أوهػا تهيػ لؤلفػراد
اختيارات مرينة تحدد النشابات ،والسلو ات اليادرة ذنهم ،وتحدد شرط استجاباتهم فهن تػؤدر دورا
مهما فن تشريط الش يية الفردةة ،وتحدةد أىدافها ،وترمط األخػبلؽ ذلػى ةػ ا شػهوات الفػرد ػن ال
تتغلػػة ذلػػى ذحلػػو ،ووجداوػػو ألوهػػا تػػربا سػػلو و ،وتيػػرفاتو بمرػػاةير ،وأحرػػاـ ةتيػػرؼ فػػن ةػػويها وذلػػى
ىدةها ذيسى.)7?>: ،
وترد المرحلة اللاووةة المرحلة اللاللة فن بنيػة الترلػيم الرػاـ ،والحلحػة الوسػةى بػين الترلػيم األساسػن
والترليم الرالن ،وتتميز ىيه المرحلة بجملة من ال يايص المهمة التن تتةلة مػن الحػايمين ذلػى النحػاـ
الترليمن ترجمتها إلى برامل ذلمية ،وتربوةة تححه الةموحػات مػن جهػة ،وتسػتوذة التجدةػدات الرالميػة
الناجحػػة ،وتتفاذػػط مرهػػا مػػن جهػػة أخػػرا ،مػػا ةرػػد الترلػػيم اللػػاوور مرحلػػة مهمػػة وحاسػػمة للمترلمػػين فػػن
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الترلػػيم الرػػاـ ،إر ةفتػػرض فػػن ىػػيا الترلػػيم أف ةرػػد الةل ػػة إذػػدادا شػػامبل مترػػامبل ةػػزودىم بالمرلومػػات
األساسػػية ،والمهػػارات ،واالتجاىػػات التػػن تنمػػن ش يػػياتهم مػػن جواو هػػا الحيميػػة ،وال لحيػػة ،والمررفيػػة،
والنفسية ،والرحلية ،وال دوية .وةنحر لهيا الترليم بوافو قاذػدة للدراسػة فػن الجامرػة ،وتػةىيبل ،واسػتلمارا
فن رأس الماؿ ال شرر للحياة الحيمية ،والرلمية ىراف.)7?><،
وبػػالنحر إلػػى سياسػػة الترلػػيم فػػن المملرػػة الرربيػػة السػػرودةة ةمرػػن أف وفهػػم بوةػػوح تر يزىػػا فػػن
أىػػداؼ الترلػػيم ذلػػى مسػػةلة الحػػيم األخبلقي ػة لػػدا الةالػػة ملػػط أخػػيه بػػكداب السػػلوؾ ،ورذاةتػػو بتربيػػة
إسػ ػ ػػبلمية متراملػ ػ ػػة فػ ػ ػػن خلحػ ػ ػػو ،وجسػ ػ ػػمو ،وذحلػ ػ ػػو ،ورذاةػ ػ ػػة الش ػ ػ ػ اب ذلػ ػ ػػى أسػ ػ ػػاس اإلسػ ػ ػػبلـ و ارة
المرارؼ.)7??;،

 -2مشؽؾةّالدرادةّ :

ترػػد الحػػيم األخبلقيػػة مػػن أىػػم مجػػاالت الحػػيم ،لمػػا لهػػا مػػن دور بػػار فػػن تحدةػػد مرػػالم الش يػػية
اإلوساوية ،ولما اوت الحيم األخبلقية من أىم الحااةا التن تشغط الفرر اإلوساون إر تشرط أسػاس ال يةػة
اللحافيػة ألر مجتمػد ومػن اػم فػػاالوحراؼ ذػن ىػيه الحػيم ةرػد خروجػػا ذػن احافػة المجتمػد ،باإلةػافة إلػػى
أوهػػا تسػػهم فػػن تشػػريط الش يػػية الفردةػػة وتحدةػػد أىػػدافها ،ومػػن خػػبلؿ ذمػػط أحػػد ال ػػاحلين بتػػدرةس
بػػبلب المرحلػػة اللاووةػػة فػػن منةحػػة حايػػط فػػن المملرػػة الرربيػػة السػػرودةة وباإلشػػراؼ التربػػور ،ومتابرتػػو
للةػبلب وقاػاةاىم جػا ت مشػرلة ىػيه الدراسػة ،التػن تتملػط فػن اإلجابػة ذػن التسػاؤؿ اضتػن :مػا درجػػة
تملط بل ة المرحلة اللاووةة فن منةحة حايط للحيم األخبلقية ؟.

 -3أهؿقةّالدرادةّ :

ترمن أىمية الدراسة فن وتايجها المتوقرةا إر ةؤمط أف ةستفيد من وتايل الدراسة الجهات اضتية:
 -7-9مؤسسػػات التربيػػة والترلػػيم فػػن المملرػػة الرربيػػة السػػرودةة :فالحاجػػة الملحػػة لترزةػػز الحػػيم
األخبلقيػة لػدا الةل ػة ،لمواجهػة االوحرافػات الفررةػة التػن قػد تةػرأ ذلػى ذحػولهم فػن جػط
ذير الرولمة ،وما ةحملو من اوفتاح احافن ،وما ةملرو من وسايط مؤارة ذلى المجتمرات.
 -8-9المؤلفوف ،والتربوةوف فن تاػمين الرتػة المدرسػية برػض الرنااػر الرييسػة المسػتفادة مػن
منحومة الترليم ال له ما أوها سػتحدـ للمرلمػين برػض الرنااػر األساسػية التػن قػد تسػتلمر
فن جيب الةل ة إلى االو راط فن تملط الحيم األخبلقية.
 -9-9ال ػػاحلوف ،والمهتمػوف فػػن ىػػيا المجػػاؿ :وةػػتم رلػػك مػػن خػػبلؿ تسػػليا الاػػو إلػػى أىميػػة
الحيم األخبلقية الواجة تمللها لدا الةل ة ،باإلةافة إلى تحدةم إبػار وحػرر ةشػرط مررفػة
رات قيمػػة تاػػاؼ إلػػى األدب التربػػور فيمػػا ةترلػػه بػػالحيم ،والحػػيم األخبلقيػػة ،وأارىػػا فػػن
سػلوؾ الةل ػة ممػا قػػد ةػوفر قاذػدة ذلميػػة سػليمة ةمرػن االذتمػاد ذليهػػا فػن ذمػط دراسػات
الححة.

ّ
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 -4هدفّالدّرادةّ :
تهدؼ ىيه الدراسة إلى
 -7-:تر ػػرؼ درج ػػة تمل ػػط بل ػػة المرحل ػػة اللاووة ػػة ف ػػن منةح ػػة حاي ػػط للح ػػيم األخبلقي ػػة ف ػػن ة ػػو
متغيرات فرع الدراسة ،والمردؿ.
 -8-:تةوةر محياس لحياس درجة تملط بل ة المرحلة اللاووةة فن منةحة حايط للحيم األخبلقية.

 -5أدىؾةّالدرادةّ :

تت لور مشرلة الدراسة فن اإلجابة ذن التساؤؿ الرييس اضتن:
ما درجة تملط بل ة المرحلة اللاووةة فن منةحة حايط للحيم األخبلقية فن المملرة الرربية السرودةة ؟

 -6فرضقاتّالدرادةّ :

وتتفرع ذن ىيا السؤاؿ الرييس الفرةيتاف اضتيتاف:

ّ-1-6الػرضقةّاألوىلّ ّ:

ال توجػػد فػػروؽ رات داللػػة إحيػػايية ذنػػد مسػػتوا  )6.6; ≤ αفػػن درجػػة تملػػط بل ػػة المرحلػػة
اللاووةة فن منةحة حايط للحيم األخبلقية ترزا لفرع الدراسة ذلمن /أدبن).

ّ-2-6الػرضقةّالٌانقةّ ّ:

ال توجػػد فػػروؽ رات داللػػة إحيػػايية ذنػػد مسػػتوا  )6.6; ≤ αفػػن درجػػة تملػػط بل ػػة المرحلػػة
اللاووةة فن منةحة حايط للحيم األخبلقية ترزا للمردؿ ممتا  ،جيد جدا ،جيد فما دوف)

 -7حدودّالدرادةّ :

تتحدد وتايل الدراسة بما ةلن:
= -7-حدود مراوية :تحتير ىيه الدراسة ذلى المػدارس اللاووةػة فػن منةحػة حايػط فػن المملرػة
الرربية السرودةة.
= -8-حػػدود ماويػػة :تحتيػػر ىػػيه الدارسػػة ذلػػى ال ياوػػات التػػن سػػيتم جمرهػػا مػػن بل ػػة المػػدارس
اللاووةة الي ور فن منةحة حايط فن المملرػة الرربيػة السػرودةة فػن الفيػط اللػاون مػن الرػاـ الدراسػن
.8679/8678

ّ
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 -8مصطؾَاتّالدرادةّ :
تت نى الدراسة التررةفات اضتية:

ّ-1-8درجةّالًؿٌلّ،وتعرفّإجرائقاًّ ّ:
بةوهػػا المسػػتوا التحييمػػن الػػير ةررػػس درجػػة تملػػط بل ػػة المرحلػػة اللاووةػػة فػػن منةحػػة حايػػط للحػػيم
األخبلقيػػة فػػن الحيػػاة الرمليػػة ،التػػن سػػيتم راػػدىا مػػن خػػبلؿ إجابػػات الةل ػػة ذلػػى االسػػت اوة التػػن أذػػدت
ألغراض الدراسة.

ّ-2-8الؼقمّاألخالققةّوتعرفّإجرائقاًّ ّ:

بةوها الحواذد السلو ية التن تحدد السلوؾ اإلوسػاون وتنحمػو فػن ذبلقاتػو االجتماذيػة ،والتػن تمرنػو
من االختيار ال لحن فن المواقف األخبلقية بما ةتفػه مػد ب يرػة اضداب ،والحػيم االجتماذيػة السػايدة فػن
المجتمد وتحاس درجة تمللها من خبلؿ إجابة ذينة الدراسة ذن األداة المردة لهيا الغرض.

ّ -9الدراداتّالِابؼةّ :

فيما ةلن ذرض للردةد من الدراسات رات اليلة بموةوع الدراسة:

ّّ-1-9الدراداتّالعربقةّ :

 دراسػػة الهاشػػم  )866:برنػػواف "أسػػالية التوجيػػو ال لحػػن لتلميػػيات المرحلػػة االبتداييػػة فػػنالمملرة الرربية السرودةة ،وتيور محترح لتةوةرىػا" ىػدفت الدراسػة إلػى ترػرؼ أىميػة األسػالية التربوةػة
التػ ػػن تت رهػ ػػا المػ ػػدةرات ،والمرلمػ ػػات ،والمشػ ػػرفات بالمرحلػ ػػة االبتداييػ ػػة فػ ػػن ذمليػ ػػة التوجيػ ػػو ال لحػ ػػن
للتلمييات ،ومدا تة يحها .واست دمت الدراسة المػنهل الواػفن التحليلػن ،وترووػت ذينػة الدراسػة مػن
 )::6مرلمة تملط  )%7:من مجتمػد الدراسػة بمدةنػة الػدماـ ،و < )76مػدةرات و < )76مشػرفة
اجتماذية .ولحد توالت الدراسة إلى الردةد مػن النتػايل منهػاا أف أفػراد ذينػة الدراسػة ةػرةن أف األسػالية
التربوةػػة المت ر ػػة فػػن ذملي ػػة التوجيػػو ال لح ػػن لتلميػػيات المرحل ػػة االبتداييػػة مهم ػػة جػػدا ةس ػػلوب تروة ػػد
السلو ات الحسػنة ،وأسػلوب الحػدوة ،وأف أفػراد ذينػة الدراسػة ةةػ حن أسػالية التوجيػو ال لحػن بػدرجات
متفاوتػػة حسػػة وػػوع األسػػلوب ،وةػػةتن فػػن محػػدمتها أسػػلوب االسػػتفادة مػػن المواسػػم والشػػراير الدةنيػػة،
وأسلوب تروةد السلو ات الحسنة وىما ةست دماف باستمرار ،ةلػن رلػك األسػالية التػن تسػت دـ أحياوػا
ةسلوب ةرب األمللة ،واألسلوب الحيين الير ةر ر ذن األخبلؽ.
 دراسػػة اليػػاي < )866برنػػواف "دور المرلػػم فػػن تنميػػة الحػػيم ال لحيػػة لػػدا بػػبلب المرحلػػةاللاووةة" ىدفت الدراسة إلى تررؼ درجة قياـ مرلم المرحلة اللاووةة بمدةنة الرةاض بػدوره فػن تنميػة الحػيم
ال لحيػػة لػػدا ببلبػػو ،مػػا ىػػدفت إلػػى الرشػػف ذػػن اخػػتبلؼ وجهػػات وحػػر ػػط مػػن المرلمػػين والمػػدةرةن
حوؿ مدا قياـ مرلم المرحلة اللاووةػة الرامػة لل نػين بمدةنػة الرةػاض بػدوره فػن تنميػة الحيمػة ال لحيػة لػدا
ببلبو ،واست دـ ال احث المنهل الواػفن التحليلػن ،إر أذػد اسػت اوة غةػت تسػاؤالت الدراسػة ،وب حػت
ذلى ذينة مد المرلمين ،والمدةرةن بلغت > )9:مرلما ،و ; )8مدةرا واست دـ ال احث مجموذة مػن
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األسػالية اإلحيػايية لتحليػط ال ياوػات ،ولحػد تواػلت الدراسػػة إلػى الردةػد مػن النتػايل منهػا :ذػدـ وجػػود
فػػروؽ بػػين اسػػتجابات المرلمػػين حػػوؿ مػػدا قيػػاـ المرلػػم بػػدوره فػػن تنميػػة الحػػيم ال لحيػػة بحسػػة متغيػػر
الت يص ،والمؤىط الرلمن ،ووجود فروؽ رات داللػة إحيػايية فػن اسػتجابات المرلمػين حػوؿ مروقػات
قياـ المرلم بدوره فن تنمية الحيم ال لحية لدا الةبلب بحسة متغير ال رة.
 دراسػػة حمػػدر = )866برنػػواف "دور األسػػرة ،والروةػػة فػػن تشػػريط الحػػيم األخبلقيػػة للةفػػطدراسة ميداوية ألبفاؿ الرةاض فن محافحػة البلرقيػة بػين ; <-سػنوات)" ىػدفت إلػى تحدةػد مسػتوةات
ومػػو السػػلو ات األخبلقيػػة لػػدا أبفػػاؿ الفةػػة اللاللػػة مػػن الرمػػر فػػن مؤسسػػات رةػػاض األبفػػاؿ بمحافحػػة
البلرقيػػة ،مػػا ىػػدفت الدراسػػة إلػػى راػػد أسػػالية التربيػػة األسػػرةة فػػن األسػػر التػػن لػػدةها أبفػػاؿ فػػن ذمػػر
الفةػػة اللاللػػة بمؤسسػػات رةػػاض األبفػػاؿ فػػن محافحػػة البلرقيػػة ،وأاػػر تل ػك األسػػالية فػػن مسػػتوا ومػػو
السػػلو ات األخبلقيػػة لػػدا ىػػيه الفةػػة مػػن األبفػػاؿ ،وترووػػت ذينػػة الدراسػػة مػػن  ;86أبػػا وأمػػا و;86
مرلمة رةاض أبفاؿ و  ;86بفبل من أبنا رةػاض األبفػاؿ فػن الرةػف ،والمدةنػة .وتواػلت الدراسػة فػن
وتايجهػػا إلػػى وجػػود ذبلقػػة ارت ابيػػة إةجابيػػة بػػين السػػلو ات األخبلقيػػة للةفػػط ،وأسػػالية التربيػػة األسػػرةة
الدةمحرابيػػة بشػػرط ذػػاـ واسػػتنادا للمسػػتوا الترليمػػن واالقتيػػادر لؤلسػػرة بيػػورة خااػػة ،مػػا وجػػدت
ذبلقػػة ارت ابيػػة إةجابيػػة بػػين مسػػتوا الةفػػط األخبلقػػن وأسػػالية الوالػػدةن ،والمرلمػػات ت رػػا ل يةػػة الةفػػط
و اوت ليالح بيةة الرةف.
 دراسة اليريمن ? )866بدراسة برنواف "األخبلؽ الرمليػة فػن الحػرآف الرػرةم ،ومػدا التػزاـببلب ليات المرلمين بها من وجهة وحر الةػبلب ،وأذاػا ىيةػة ألتػدرةس وىػدفت الدراسػة إلػى ترػرؼ
درجػػة التػػزاـ ليػػات المرلمػػين بػػاألخبلؽ الرمليػػة الػػواردة فػػن الحػػرآف الرػػرةم التػػن تشػػرط أخػػبلؽ مهنػػة
الترلػػيم ،ومػػا األخػػبلؽ التػػن ةجػػة أف ةتحلػػى بهػػا مرلػػم المسػػتح ط ،وترووػػت ذينػػة الدراسػػة مػػن <)97
بال ػػا مػػن م تلػػف الت ييػػات ،الرلميػػة ،واألدبيػػة .وقػػد قػػاـ ال احػػث بتة ي ػه أداتػػين لتححيػػه أىػػداؼ
الدراسػػة ،التػػن أجهػػرت او فاةػػا فػػن قيمػػة خلػػه اليػػدؽ لػػدا الةػػبلب ،وجػػا ت وتيجػػة خلػػه الي ػ ر
متوسةة وس يا سوا ذلى وتيجة الةبلب ذلى االخت ار ،أو من خبلؿ تحييم أذاا ىيةة التػدرةس ،واحتػط
خل ػػه األماو ػػة المرت ػػة األول ػػى ب ػػين األخ ػػبلؽ بالنسػ ػ ة ألدا الة ػػبلب باإلة ػػافة إل ػػى تحي ػػيم أذا ػػا ىية ػػة
التدرةس.
 دراسػ ػػة غالػ ػػة  )8678قػ ػػاـ ال احػ ػػث بدراسػ ػػة ذنواوهػ ػػا "ومػ ػػو األحرػ ػػاـ ،وذبلقتػ ػػو بػ ػػاالتزافاالوفر ػػالن والنا ػػل االجتم ػػاذن" ،وى ػػدفت الدراس ػػة إل ػػى مررف ػػة الربلق ػػة ب ػػين وم ػػو األحرػػاـ األخبلقي ػػة،،
واالتػزاف االوفرػػالن ،والناػػل االجتمػػاذن لػػدا أفػػراد ذينػػة الدراسػػة ،والرشػػف ذػػن مسػػتوا ومػػو األحرػػاـ
األخبلقية السايدة لدا أفراد ذينة الدراسة ،ترووت ذينة الدراسػة مػن تبلميػي اليػفين ،الرابػد ،والسػادس
من مػدارس مرحلػة الترلػيم األساسػن الرسػمن فػن دمشػه ،وترػز ال ػال ذػددىم مػن  )8:66مػن الةلػة
والةال ات بواقد  )7866بال ا وبال ة من مدةنة دمشه فن سورةة و  )7866بال ا وبال ة مػن ترػز فػن
الػ ػػيمن .ولحػ ػػد اسػ ػػت دمت الدراسػ ػػة اخت ػ ػػار الحرػ ػػم األخبلقػ ػػن لرػ ػػول رج ،ومحيػ ػػاس االتػ ػػزاف االوفرػ ػػالن
واالجتماذن برد التححيه من ادقو ،وا اتػو .ولحػد تواػلت الدراسػة إلػى الردةػد مػن النتػايل منهػا :سػيادة
المرحلة األخبلقية اللاويػة لػدا أفػراد ذينػة الدراسػة ،ووجػود ذبلقػة ارت ابيػو بػين ومػو األحرػاـ األخبلقيػة،
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واالتزاف االوفرالن لدا أفراد ذينة الدراسة ،ووجود ذبلقة ارت ابيو بػين ومػو األحرػاـ األخبلقيػة ،والناػل
االجتماذن لدا أفراد ذينة الدراسة.

ّ-2-9الدراداتّاألجـيقةّ :

 دراسة بيرسوف ،و بروةس ) Pearson& Bruess (2002التػن اوػت برنػواف" ترػرؼ ذبلقػةمتغير الجنس بمستوةات النمػو األخبلقػن لػدا بل ػو الجامرػة ،وترووػت ذينػو الدراسػة مػن  )899بال ػا
وبال ػػة >;إو ػػاث ;:،ر ور)اس ػػت دـ ال احػػث اخت ػػار تحدة ػػد الحا ػػاةا لرسػػت ،وأجرة ػػت الدراسػػة فػػن
الوالةات المتحدة األمرةرية ،وأجهرت وتايجها تفوؽ اإلواث ذلى الي ور فػن مراحػط النمػو األخبلقػن فػن
المجموذتين.
 دراسػػة سػػميث ،وبينػػو  Smith & pino ) 2002التػػن اوػػت برنػػواف "االرت ػػاط ب ػػيناألخبلؽ األ ادةمية ،وأدا ببلب الرليات " وقامػت ىػيه الدراسػة برمػط مسػح للةػبلب لتحدةػد مػا إرا
اوت ىناؾ مجموذو من االتجاىات والسلو ات الش يهة بتلك التن أوتجت أخبلقا أ ادةمية بػين بػبلب
جامرو جورجيا الجنوبية باالذتماد ذلى تحليط جماذن ،واست دمت الدراسة أدوات المسػح ذلػى بػبلب
جامرو جورجيػا فػن ذػاـ  8668ذلػى ذينػو مرووػو مػن  ) 76أقسػاـ م تلفػة .وأجهػرت النتػايل أف ىنػاؾ
برػػض السػػلو ات ال ةػػة ػػالغف فػػن االمتحاوػػات ،والغػػف فػػن الواج ػػات المنزليػػة ،واوتحػػاؿ آرا مؤلػػف
آخر .ما أجهرت النتايل أف ىنػاؾ ذبلقػة بػين سػاذات الدراسػة ،والػدرجات التػن ةحيػط ذليهػا الةػبلب
وأف ىناؾ سلو ات مرينة واتجاىات تؤدر إلى تروةن أخػبلؽ أ ادةميػة ،وذػادات للرحػط تػؤار إةجابيػا فػن
األدا األ ادةمن للةبلب.
 دراسػة مؤسسػة المنػاىل األسػترالية )2002 Australian Curriculum Corporationبرنػػواف "تنفيػػي إبػػار الحػػيم الوبنيػػة للترلػػيم فػػن المػػدارس االسػػترالية" وىػػدفت الدراسػػة إلػػى تةػػوةر بروػػامل
ةسهم فن ترليم الةل ػة للحػيم بم تلػف أوواذهػا األخبلقيػة ،واالجتماذيػة ،والسياسػية ،وتنفيػي مشػارةد مػن
شةوها تحدةد ،وتجسيد الممارسػات الجيػدة فػن ترلػيم الحػيم .و ػاف الهػدؼ مػن ال روػامل ىػو شػرح يفيػة
تنفيي إبار الحيم الوبنية للترليم فػن المػدارس األسػترالية ةمرػن مػن خبللهػا تححيػه رؤةػة للمػدارس لتػوفير
ترلػػيم الحػػيم بةرةحػػة م ةةػػة ومنهجيػػة ،وجرلهػػا جػػز ا أساسػػيا مػػن الترلػػيم المدرسػػن ،ولحػػد ترووػػت ذينػػة
الدراسة من << )7مدرسة ب ه ذليها بروػامل ةتاػمن قيمػا مترػددة الجواوػة ،وتنفيػي الردةػد منهػا ذلػى
مشػػارةد ترلػػيم الحػػيم فػػن المنػػاىل األسػػترالية .ولحػػد تواػػلت الدراسػػة إلػػى الردةػػد مػػن النتػػايل منهػػا وجػػود
وتايل إةجابية حوؿ ترليم الحيم ،والممارسات اإلةجابيػة ذلػى مسػتوا الةل ػة فػن المػدارس ذينػة الدراسػة،
وت ين بةف الةل ة قد استفادوا ذلى المستوا الش ين من الحيم التن ترلموىا فن ال روامل.
 دراسػػة جيػػط وجاسػػوؿ  )2002 ) Gill and Jaswalبرنػػواف "أاػػر المسػػتوا الترليمػػنللوالدةن ،والوجيفة التن ةشغلووها ذلى ترلم األبنا للحيم من خبلؿ التررض ل روػامل خػال لترلػيم الحػيم"
وىػػدفت الدراسػػة إلػػى تحيػػيم أاػػر الترػػرض ل روػػامل ةرلػػم الحػػيم ألبفػػاؿ تػػراوح أذمػػارىم بػػين خمػػس وس ػ د
سػػنوات .وقػػد ترووػػت ذينػػة الدراسػػة مػػن  ):;6بفػػبل اختيػػروا ذشػػواييا مػػن المػػدارس .وقػػد تواػػلت
الدراسػػة إلػػى أف المسػػتوا الترليمػػن للوالػػدةن لػػم ةرػػن را داللػػة واةػػحة فػػن ارت ابهػػا مػػد ترلػػم الحػػيم فػػن
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ال روامل الير است دـ فن الدراسة فن المجموذة التجرة ية بينما جهر فن المجموذػة الاػابةة أوػو ةوجػد
تةاير رو داللة إحيايية لمستوا ترليم الوالدةن فن ترلم الحيم فن ال روامل الير است دـ بالدراسػة .مػا
خليت الدراسة إلى ذدـ وجود داللة إحيايية بين الوجيفة التن ةشغلها اضبا  ،وترلم األبنا للحيم.
 دراسػػة لوفػػات وروف  )2002) Lovat & ronبرنػػواف "الحػػيم التربوةػػة ،وووذيػػة الترلػػيم"،ىدفت الدراسة إلى مررفة أار قيم الترليم ،والتربية األخبلقية فػن ش يػية الةل ػة ،ومػدا اورراسػها ذلػى
مستوا التحييط لدا بل ة المدارس فن استراليا .ولحػد ترووػت ذينػة الدراسػة ; )78مدرسػة حروميػة
فن مدةنة سيدون ،وتوالت الدراسة إلى الردةد من النتايل منها :إف للحػيم التربوةػة دورا فػن رفػد مسػتوا
التحييط الدراسن لدا الةل ة ذينة الدراسة .وأف المدارس فن استراليا تهتم بترزةز الحيم األخبلقية لػدا
بل تها ،وأف مستوا الةل ة األخبلقن جيد.
 دراسػػة ةجػػوارد و ام ػػط  )2022 )Zajaward & Campbellبرنػػواف " :وحػػو إبػػارالتنمية المهنية للحيم :منحور المجتمد والممارسين" ،ىػدفت إلػى تسػليا الاػو ذلػى مػدا أىميػة وجػود
األخبلؽ ،والحيم فن جميد مستوةات النحاـ الترليمن ،ومررفة مػدا اىتمػاـ الحرومػات فػن رفػد مسػتوا
الحػػيم ،واألخػػبلؽ لػػدا الةل ػػة فػػن ػػط مػػن ويو ةلنػػدا وأسػػتراليا مػػن خػػبلؿ إدخالهػػا فػػن متةل ػػات المنػػاىل
الدراسية .ترووت ذينة الدراسة من  )7866من الةل ة ةدرسوف فن الجامرات النيو لندةػة ،واالسػترالية،
ولحد توالت الدراسة إلى أف الحيم والحيم األخبلقية لها دور يػر فػن ترػاوف الةل ػة فيمػا بيػنهم بمسػتوا
جيد ،وأف للمناىل الدراسية دورا فن رفد مستوا الحيم واألخبلؽ لدا الةل ة.

ّ-3-9تعؼقبّعؾىّالدراداتّالِابؼةّ ّ:

 ةتاح تميز الدراسة الحالية ذن سابحاتها من الدراسات من خػبلؿ اىتمػاـ الدراسػة الحاليػة فػناختيػػار ذينػػة الدراسػػة بحيػػث تشػػمط المرحلػػة اللاووةػػة ورلػػك ألىميػػة ىػػيه المرحلػػة فػػن بنػػا األسػػس التػػن
ةمرػػن االذتمػػاد ذليهػػا فػػن المسػػتح ط األخبلقػػن ،ﻭقﺩ ﺍستفاﺩﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍلحالية مﻥ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلسا حة
فػ ػػن تابػ ػػة ﺍإلﻁاﺭ ﺍلنتﺭﻱ ،ﻭﺍلمترلﻕ مفهﻭﻡ ﺍلحيﻡ ،ﻭﻁ يرة ﺍلحيﻡ ﺍأل بلقية ،ﻭﻁ يرػ ػ ػة ﺍلمﺭحلة ﺍلااووةػػػة
ﻭﺃىميتها ،واالﻁبلخ ذلى ﺍلمياﺩﺭ ،ﻭﺍلمﺭﺍجد ﺍلم تلفة ﺍلتن تتناسﺏ مد ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍلحالية .
 ﻭقﺩ تميﺯﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍلحالية ذف ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلسا حة فػن ﺃنها تهػدؼ ﺍلرشﻑ ذﻥ درجػة تملػػطﻁل ة ﺍلمحلة اللاووة ػػة ف ػػن منةح ػػة حاي ػػط ف ػػن المملر ػػة الرربي ػػة الس ػػرودةة للحيﻡ ﺍأل بلقية ،وذبلق ػػة رل ػػك
بمتغير مردؿ تحييط الةبلب ،ولفرع الدراسة الةالة ذلمن/أدبن) وىيا ما لم ت حلو أر دراسة سػابحة
– بحسة ذلم ال احلين.

 -11الطروؼةّواإلجراءاتّ ّ
ّ-1-11مـفٍقةّالدرادةّ :

اذتمدت الدراسة ذلى المنهل الوافن المسحن وحرا لمبل متو لة يرة الدراسة.

ّ
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ّ-2-11جمًؿعّالدرادةّ :
تروف مجتمد الدراسة من جميد الةل ة الي ور فن المرحلة اللاووةػة فػن منةحػة حايػط ال ػال ذػددىم
َّ
=< ) 769بال ػ ػػا بحسػ ػػة إحيػ ػػاييات إدارة التربيػ ػػة والترلػ ػػيم فػ ػػن منةحػ ػػة حايػ ػػط فػ ػػن الرػػػاـ الدراسػ ػػن
.8679/8678

ّ-3-11عقـةّالدرادةّ :

تروو ػػت ذين ػػة الدراس ػػة م ػػن  )9=6بال ػػا م ػػن بل ػػة المرحل ػػة اللاووة ػػة ج ػػرا اختي ػػارىم بالةرةح ػػة
الرشوايية ال سيةة بحسة الجداوؿ اإلحيايية.
وةحه ػػر الج ػػدوؿ رق ػػم  )7تو ة ػػد أف ػػراد الرين ػػة وفح ػػا لمتغي ػػرات الدراس ػػة :ف ػػرع الدراسػػة ،والمر ػػدؿ
الترا من.

المتغير
فرع الدراسة

جدوؿ .7
تو ةد أفراد ذينة الدراسة ذلى متغيرات الدراسة ،ووس هم المةوةة

المردؿ الترا من

المجموع

ّ-4-11أداةّالدرادةّ ّ:

اليفة
ذلمن
أدبن
ممتا
جيد جدا
جيد فما دوف
9=6

التررار
878
>;7
=>7
;77
><
%766

النس ة المةوةة
%;=.9
=%:8.
<%;6.
%97.7
%7>.9

تروو ػػت أداة الدراس ػػة م ػػن ج ػػزأةن :األوؿ ةحت ػػور ذل ػػى مرلوم ػػات ذام ػػة للمس ػػتجية وى ػػن :ف ػػرع
الدراسػػة ،ومرػػدؿ الةالػػة ،أمػػا الجػػز اللػػاون فهػػو اسػػت اوة لحيػػاس درجػػة تملػػط بل ػػة المرحلػػة اللاووةػػة فػػن
منةحة حايط للحيم األخبلقية ما ةراىا ،وةة حها الةل ة ،والتن بورىا ال احلاف مسػتندةن ذلػى الردةػد مػن
الدراس ػػات الرربي ػػة ،واألجن ي ػػة الس ػػابحة مل ػػط دراس ػػة الي ػػاي < ،)866ودراس ػػة الي ػػريمن ?،)866
ودراسػػة غالػػة  )8678ودراسػػة  )Pearson& Bruess,2002واألدب النحػػرر فػػن ىػػيا المجػػاؿ،
وقد ترووت االست اوة بيورتها األولية من  );6بندا.
 -7-:-76ادؽ أداة الدراسة :جرا التححه من ادؽ األداة الحاىرر بررةها ذلى مجموذػة
من المحرمين من أذاا ىيةة التدرةس فن الجامرات األردويػة ،وجامرػة حايػط ،ومدةرةػة التربيػة والترلػيم
فن منةحة حايط الترليمية بل ذددىم  )76أذاا للتة د من سبلمة اليػياغة اللغوةػة للفحػرات ،ودرجػة
مبل متهم ػػا ألغ ػػراض الدراس ػػة ،وأجرة ػػت التر ػػدةبلت وفح ػػا للمبلحح ػػات الت ػػن أجم ػػد ذليه ػػا  %>6م ػػن
المحرمين ،وترووت األداة فن اورتها النهايية من  );6بندا.
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 -8-:-76ا ػات أداة الدراسػة :جػرا التة ػػد مػن ا ػات أداة الدراسػػة باسػت داـ برةحػة االخت ػػار
وإذػػادة االخت ػػار ) (Test-re-testوإذػػادة تة يحػػو ذلػػى ذينػػة مرووػػو مػػن  )96فػػردا مػػن خػػارج ذينػػة
الدراسة بفػارؽ منػن مدتػو أسػ وذاف ،وحسػة مرامػط الل ػات باسػت داـ مرامػط ارت ػاط بيرسػوف الػير بلػ
=> ،)6.والير ةرد مناس ا ألغراض الدراسة الحالية.
 -9-:-76برةحػػة تيػػحيح األداة :اػػنفت درجػػة تملػػط بل ػػة المرحلػػة اللاووةػػة فػػن منةحػػة حايػػط
فن المملرة الرربية السرودةة للحيم األخبلقية إلى ابلاة مسػتوةات من فاػة ،متوسػةة ،مرتفرػة) بحسػة
متوسةات إجابات الرينة لرط بند ذلى النحو التالن:
بوؿ الفةة = الحد األذلى لل دايط – الحد األدوى لل دايط  /ذدد المستوةات
بوؿ الفةة = ) ; 7.99 = ): / 7-وبيلك تروف حدود المستوةات اللبلاة ذلى النحو اضتن:
 .7ذ َّد المتوسا الحسابن الير ةحد بين  )8.99-7درجة تملط من فاة.
 .8ذ َّد المتوسا الحسابن الير ةحد بين  )9.<= -8.9:درجة تملط متوسةة.
 .9ذ َّد المتوسا الحسابن الير ةحد بين >< ); -9.درجة تملط مرتفرة.

ّ-5-11مًغرياتّالدرادةّ ّ:

تامنت الدراسة المتغيرات اضتية:
 : -7-;-76المتغيرات الوسيةة:
 -7-7-;-76فرع الدراسة ،ولو مستوةاف - :ذلمن  -أدبن
 -8-7-;-76مردؿ الةالة ،ولو ابلاة مستوةات - :ممتا  -جيد جدا  -جيد فما دوف
 -8-;-76المتغي ػػرات التابرػ ػػة :درج ػػة تملػ ػػط بل ػػة المرحلػ ػػة اللاووة ػػة فػ ػػن منةح ػػة حايػ ػػط للحػ ػػيم
األخبلقية.

 -11نًائـجّالدرادـةّ :

فيما ةلن ذرض لنتايل الدراسة وفحا لتسلسط أسةلتها:

ّ-1-11الـًائجّاملًعؾؼةّبالِؤالّاألولّووـصّعؾى"ّ:مـاّدرجـةّلٌـلّةؾيـةّاملرحؾـةّ
الٌانووةّيفّمـطؼةّحائلّيفّاملؿؾؽةّالعربقةّالِعودوةّلؾؼقمّاألخالققةّ؟" ّ
لئلجابة ذن ىيا السؤاؿ جػرا حسػة المتوسػا الحسػابن ،واالوحػراؼ المريػارر ،والترتيػة لدرجػة
تملػػط بل ػػة المرحلػػة اللاووةػػة فػػن منةحػػة حايػػط فػػن المملرػػة الرربيػػة السػػرودةة للحػػيم األخبلقيػػة ،و اوػػت
النتايل ما فن الجدوؿ .)8
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جدوؿ .8
المتوسةات الحسابية واالوحرافات المريارةة والترتية التنا لن ،لدرجة تملط بل ة المرحلة اللاووةة فن منةحة
حايط فن المملرة الرربية السرودةة للحيم األخبلقية من وجهة وحرىم مرت ة تنا ليا

الرقم

الفحرات

7
76
88
87
<9
;
9
99
=9
8:
8
=8
:9
:
79
96
:6
=
=7
;7
>9
7:
?:
<
;9
?8
<8

التزـ بتراليم الدةن اإلسبلمن
أؤمن بةف الحيا شر ة من شرة االةماف
أتحن اع فن ذلمن وذملن
التزـ ب ر الوالدةن
أحرل ذلى تنمية ال اوع ع وال شوع لو
أقوؿ اليدؽ فن ط حاؿ
أحترـ وأوقر المرلمين والرلما
أبترد ذن النفاؽ فن الحوؿ والرمط
أراذن آداب الحدةث مد والدر
أحرل ذلى الرمط بما ترلمت
أحسن اإلاغا للمتحدث وذدـ محابرتو
أتواةد فن حدةلن مد اضخرةن
أتحرا اليدؽ فن الحوؿ والرمط
أا ر ذند المحن
أقدـ المساذدة لمن ةحتاجها
أبترد ذن الححد والاغينة لآلخرةن
أاه بنفسن واحترـ مبلين
أحرل ذلى االلتزاـ بالوفا بالرهد مد اضخرةن
أااحة األادقا األخيار وابترد ذن األشرار
أحرل ذلى الترامط بروح التسامح مد اضخرةن
أحرل ذلى أف أ وف وحيفا فن المل س وال دف
أشارؾ اضخرةن فن األفراح واألتراح
أشارؾ فن األذماؿ التةوذية فن الحن
ألتزـ بالنحاـ المدرسن
أبترد ذن الغي ة والنميمة بين الناس
أشارؾ فن أس وع النحافة فن مدرستن
أستلمر وقتن فيما ةنفد وةفيد
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المتوس ػ ػ ػ ػػا االوحػ ػ ػػراؼ الترتية درج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التملط
الحسابن المريارر
مرتفرة
7
?<6.
:.=9
مرتفرة
8
<<6.
:.<8
مرتفرة
9
6.=8
>;:.
مرتفرة
:
><6.
;;:.
مرتفرة
;
;>6.
>:.:
مرتفرة
<
?=6.
:.:8
مرتفرة
=
;?6.
:.:6
مرتفرة
>
==6.
:.9:
مرتفرة
?
>=6.
:.99
مرتفرة
76
;7.7
:.96
مرتفرة
77
6.=7
?:.8
مرتفرة
77
<7.6
?:.8
مرتفرة
79
?7.7
;:.8
مرتفرة
7:
7.67
:.8:
مرتفرة
;7
7.68
:.89
مرتفرة
<7
<?6.
:.88
مرتفرة
=7
7.66
=:.7
مرتفرة
>7
?7.8
:.77
مرتفرة
?7
>?6.
=:.6
مرتفرة
?7
7.66
=:.6
مرتفرة
87
>7.6
:.69
مرتفرة
88
7.7:
:.68
مرتفرة
88
?7.7
:.68
مرتفرة
8:
<7.6
:.67
مرتفرة
;8
7.69
??9.
مرتفرة
<8
<?6.
=?9.
مرتفرة
=8
7.8:
?>9.
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الرقم

الفحرات

> :أحرل ذلى المحافحة ذلى الممتلرات الرامة
أحة ألخن المسلم ما أح و لنفسن
?
 :7أقتدر بالش ييات اإلسبلمية ال ار ة
> 7أىتم بجيراون وأحسن إليهم
 ;6أحافث ذلى قيم مجتمرن
; :أتواةد فن سلو ن مد مبلين
< 7أغلة الميلحة الرامة ذلى الميلحة ال ااة
 97أغ ا اضخرةن ذلى النرم وال أحسدىم ذليها
أقوـ بنيرة المحلوـ
>
 98أحفث أسرار مبلين وال أفشيها
 ::أتحمط مسؤولية األذماؿ التن أ لف بها
= :أتنا ؿ ذن برض ححوقن فن س يط سرادة أسرتن
 9:أحسن الحن باضخرةن وابترد ذن الحن السن
> 8أذ ر ذما فن وفسن بحسة ذاداتنا وتحاليدوا
 :8أشرر بالتفاؤؿ واألمط فن المستح ط
 77أذدؿ فن الترامط مد أادقاين واضخرةن
? 7أالح بين المت اامين
 78أتراوف مد مبلين وأادقاين فن تنفيي األمور
 86أتشاور مد أادقاين فن قراراتن ال ااة
 89أحرل ذلى حاور جلسات الرلم
; 8أتدرب ذلى التفرير والتةمط فن الروف
? 9أشجد جو الحرةة المسؤولة فن داخط الفيط
< :أتح ط النحد الموةوذن بيدر رحة
جميد بنود األداة

المتوس ػ ػ ػ ػػا االوحػ ػ ػػراؼ الترتية درج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التملط
الحسابن المريارر
مرتفرة
>8
6.>:
=>9.
مرتفرة
>8
;7.6
=>9.
مرتفرة
96
6.?9
<>9.
مرتفرة
96
=?6.
<>9.
مرتفرة
98
>=6.
;>9.
مرتفرة
99
6.>8
9.>:
مرتفرة
9:
6.=:
9.>9
مرتفرة
9:
=?6.
9.>9
مرتفرة
<9
6.?7
9.>6
مرتفرة
<9
;?6.
9.>6
مرتفرة
>9
6.?8
==9.
مرتفرة
>9
6.>:
==9.
مرتفرة
:6
<?6.
9.=:
مرتفرة
:7
=?6.
9.=7
مرتفرة
:8
6.>8
9.=6
مرتفرة
:8
<>6.
9.=6
مرتفرة
::
?7.6
?<9.
مرتفرة
::
;?6.
?<9.
مرتفرة
<:
=7.7
><9.
مرتفرة
=:
7.66
><9.
متوسةة
>:
=7.6
=<9.
متوسةة
?:
;7.6
;<9.
متوسةة
;6
7.79
;<9.
مرتفرة
>;6.
?:.7

تشػػير وتػػايل الجػػدوؿ  )8إلػػى أف المتوسػػا الحسػػابن لػػؤلداة الرليػػة لفحػػرات درجػػة تملػػط بل ػػة
المرحل ػػة اللاووة ػػة ف ػػن منةح ػػة حاي ػػط للح ػػيم األخبلقي ػػة ج ػػا ت مرتفر ػػة بمتوس ػػا حس ػػابن ? ،):.7وق ػػد
تراوحت المتوسةات الحسػابية للفحػرات بػين  ):.=9فػن حػدىا األذلػى ،و اوػت للفحػرة " التػزـ بترػاليم
الدةن اإلسبلمن " و ;< )9.فن حدىا األدوى ،و اوت للفحػرة " أشػجد جػو الحرةػة المسػؤولة فػن داخػط
الفيط " والفحرة " أتح ط النحد الموةوذن بيدر رحة.

ّ
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ّ-2-11الـًائجّاملًعؾؼـةّبالػرضـقةّاألوىلّّوتـّـصّعؾـىّ"ّ:الّتوجـدّفـروذّتاتّداللـةّ
إحصائقةّعـدّمًِوىّ(ّ)αّ≥ّ1015يفّدرجةّلٌلّةؾيةّاملرحؾـةّالٌانووـةّيفّ
مـطؼةّحائلّيفّاملؿؾؽةّالعربقةّالِعودوةّلؾؼقمّاألخالققةّ،تعزىّملًغريّفـر ّ
الدرادة0
للرش ػػف ذ ػػن دالل ػػة الف ػػروؽ ب ػػين تح ػػدةرات الةل ػػة لتم ػػللهم للح ػػيم األخبلقي ػػة ت ر ػػا لمتغي ػػر ف ػػرع الدراس ػػة
ذلمػػن ،أدبػػن) ،فحػػد اسػػت رجت المتوسػػةات الحسػػابية واالوحرافػػات المريارةػػة لتحػػدةرات ذينػػة الدراسػػة ذلػػى
فحػرات األداة ،واسػت دـ اخت ػار "ت" للرينػات المسػتحلة  ،Independent Samples t-testو اوػت
النتايل ما فن الجدوؿ .)9
جدوؿ .9
وتايل اخت ار "ت" للرشف ذن داللة الفروؽ فن تحدةرات الةل ة لدرجة تمللهم للحيم األخبلقية ت را لمتغير فرع
الدراسة

فرع الدراسة

الردد

ذلمن
أدبن

878
>;7

المتوسا
الحسابن
:.69
<?9.

االوحراؼ
المريارر
6.;6
==6.

قيمة ت
المحسوبة
7.668

درجة
الحرةة
><9

مستوا
الداللة
=6.97

ت ػػين المتوسػػةات الحسػػابية فػػن الجػػدوؿ  )9وجػػود فػػروؽ جاىرةػػة بػػين تحػػدةرات الةل ػػة لتمػػللهم
للحيم األخبلقية فػن ةػو متغيػر فػرع الدراسػة ،وقػد أجػرا اخت ػار "ت" للرينػات المسػتحلة للرشػف ذػن
داللػػة تلػػك الفػػروؽ فػػن ةػػو متغيػػر فػػرع الدراسػػة ذلمػػن ،أدبػػن) ،إر أجهػػرت النتػػايل أف الفػػروؽ بػػين
تحدةرات الةل ة لم ترػن دالػة إحيػاييا إر بلغػت قيمػة "ت" المحسػوبة لهػا  )7.668وىػيه الحيمػة غيػر
دالة إحياييا ذند مستوا الداللة ; .)α ≥ 6.6وىيه النتيجة ترنن أف تحدةرات الةل ػة لدرجػة تمػللهم
للحيم األخبلقية واحدة بغض النحر ذن فرع دراستهم.

ّ-3-11الـًائجّاملًعؾؼةّبالػرضقةّالٌانقةّوتـصّعؾى"ّ:الّووجدّفروذّتاتّداللةّإحصـائقةّ
عـدّمًِوىّ(ّ)αّ≥ّ1015يفّدرجةّلٌلّةؾيةّاملرحؾةّالٌانووةّيفّمـطؼةّحائـلّيفّ
املؿؾؽةّالعربقةّالِعودوةّلؾؼقمّاألخالققةّ،تعزىّملًغريّاملعدل0

وللرشػػف ذػػن داللػػة الفػػروؽ بػػين تحػػدةرات الةل ػػة لتم ػللهم للحػػيم األخبلقيػػة ت رػػا لمتغيػػر المرػػدؿ
است رجت المتوسػةات الحسػابية ،واالوحرافػات المريارةػة لتحػدةرات لةل ػة ت رػا لمتغيػر المرػدؿ ممتػا ،
جيد جدا ،جيد فما دوف) ،و اوت النتايل ما فن الجدوؿ .):
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جدوؿ .:
المتوسةات الحسابية واالوحرافات المريارةة لتحدةرات الةل ة لدرجة تمللهم للحيم األخبلقية ت را لمتغير المردؿ
الدراسن

المردؿ

اإلحيا ات الوافية
المتوسا الحسابن
االوحراؼ المريارر
الردد

ممتا

جيد جدا

جيد فما دوف

=?9.
6.::
;>7

9.?:
6.<8
;77

;:.6
6.=6
><

تشير المتوسةات الحسابية فن الجدوؿ  ):إلػى وجػود فػروؽ جاىرةػة فػن المتوسػةات الحسػابية لتحػدةرات
الةل ػػة لدرجػػة تمػػللهم للحػػيم األخبلقيػػة ت رػػا لمتغيػػر المرػػدؿ الدراسػػن ،ولمررفػػة مسػػتوا الداللػػة اإلحيػػايية للفػػروؽ
فػػن المتوسػػةات الحسػػابية لتحػػدةرات الةل ػػة لتمػػللهم للحػػيم األخبلقيػػة ت رػػا لمتغيػػر المرػػدؿ الدراسػػن ممتػػا  ،جيػػد
جػدا ،جيػػد فمػا دوف) ،اسػػت دـ تحليػط الت ػػاةن األحػػادر  ،)One Way ANOVAو اوػت النتػػايل مػػا
ىو موةح فن الجدوؿ ;).
جدوؿ ;.
وتايل تحليط الت اةن األحادر للرشف ذن داللة الفروؽ فن تحدةرات الةل ة لدرجة تمللهم للحيم األخبلقية ت را
لمتغير المردؿ الدراسن

ميدر الت اةن
بين المجموذات
داخط المجموذات
المجموع

مجموع
المربرات
6.>;9
786.>=9
<787.=8

درجات
الحرةة
8
=<9
?<9

متوسا
المربرات
=6.:8
?6.98

قيمة ؼ
المحسوبة
6.=67

مستوا
الداللة
6.;;8

تشػػير النتػػايل فػػن الجػػدوؿ ;) إلػػى ذػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحيػػاييا بػػين تحػػدةرات الةل ػػة لدرجػػة
تمػللهم للحػيم األخبلقيػة ترػزا لمتغيػر المرػدؿ الدراسػن ،إر بلغػت قيمػة "ؼ" المحسػوبة لهػػا )6.=67
وىػػيه الحيمػػة غيػػر دالػػة إحيػػاييا ذنػػد مسػػتوا الداللػػة ; ،)α ≥ 6.6وىػػيه النتيجػػة ترنػػن أف تحػػدةرات
الةل ة لدرجة تمللهم للحيم األخبلقية واحدة بغض النحر ذن المردؿ الدراسن.

 -12مـاقشةّالـًائجّ :

 -7-78مناقشػػة النت ػػايل المترلحػػة بالس ػػؤاؿ األوؿ وةػػنص ذل ػػى" :مػػا درج ػػة تملػػط بل ػػة المرحلػػة
اللاووةة فن منةحة حايط فن المملرة الرربية السرودةة للحيم األخبلقية؟"
أجهػػرت وتػػايل الدراسػػة المترلحػػة بهػػيا السػػؤاؿ أف تحػػدةرات بل ػػة المرحلػػة اللاووةػػة لدرجػػة تمػػللهم
للحيم األخبلقية اوت ةمن درجة التحدةر المرتفد.
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وقد ترزا ىيه النتيجة إلى أف مراون الرحيدة اإلسبلمية ،وترسي ها لػدا الناشػةة ة ػدأ فػن المملرػة
الرربية السرودةة مللها ملط برض الدوؿ مني ورومة أجفارىم داخط األسػرة ق ػط بلػوغ سػن الدراسػة ورلػك
بترلػيمهم الحػبلؿ والحػراـ ،ومػا ةجػو ومػا ال ةجػو  ،وتػدرة هم ذلػى الحػيم األخبلقيػة إر مرحمهػا ةحيػػط
بوسابة اال تساب ،وىػيا اإلةمػاف ةػؤدر بػبل شػك إلػى التمسػك بػالحيم األخبلقيػة ومنهػا أخػبلؽ الرمػط،
فيػؤدر المػػر ذملػػو بةماوػػة ،وإخػػبلل مػػن خػػبلؿ الرقابػة الياتيػػة رقابػػة الاػػمير اإلةمػػاون ،وتحػػوـ المػػدارس
برملهػػا ذلػػى أ مػػط وجػػو فػػن رع مرػػاون األخػػبلؽ الحميػػدة فػػن وفػػوس الناشػػةة لمػػا لؤلخػػبلؽ مػػن أىميػػة بالغػػة
ولما لها من تػةاير يػر فػن حيػاة األفػراد ،والجماذػات ،ولهػيا فحػد حفػط الحػرآف الرػرةم بهػا ،واذتنػى بهػا ذناةػة
شػػدةدة ،إر بينػػت سػػور الحػػرآف الر ػرةم ،وآةاتػػو أسػػس األخػػبلؽ ،ومرارمهػػا ،واذتنػػت السػػنة الن وةػػة بػػاألخبلؽ،
والمرامبلت ذناةة فاقت ط التيورات.
وتتاافر جهػود المؤسسػات التربوةػة ،والدةنيػة فػن دذػم المنحومػة الحيميػة األخبلقيػة ،وجرلهػا ر يػزة
أساسية فن الترامط مد األفراد ،وفيما بينهم ،وقػد ةرػزا رلػك إلػى توجػو المؤسسػات الرسػمية إلبػرا ىػيا
الػػدور مػػن خػػبلؿ المنػػاىل الدراسػػية ألىميػػة األخػػبلؽ وةػػرورة تحمػػط المسػػؤولية الفردةػػة ،والجماذيػػة فػػن
المحافحة ذليها.
وقػػد ةرػػزا رلػػك إلػػى إدراؾ بل ػػة المرحلػػة اللاووةػػة بػػةف م ػػادئ األخػػبلؽ ،وقواذػػدىا مػػن أىػػم ر ػػايز
الحيػػاة ،وتػػرت ا بالرمليػػة التربوةػػة ارت ابػػا وايحػػا بغػػرض تنحػػيم السػػلوؾ اإلوسػػاون .فػػاألخبلؽ الفاةػػلة ،ىػػن
الدذامػػة األولػػى لحفػػث المجتمػػد .ولحػػد حلػػت الػػدةاوات السػػماوةة ،والشػػرايد ،والحػػواوين الوةػػرية ذلػػى
التمسػػك بػػاألخبلؽ الفاةػػلة ألف إوسػػاوية اإلوسػػاف تتححػػه مػػن خبللهػػا ،وتتشػػابو ىػػيه النتيجػػة جزييػػا مػػد
وتيجة دراسة غالة  )8678بوجود ذبلقة بػين ومػو األحرػاـ ال لحيػة ،والناػل لػدا الةل ػة  .وقػد ت ػين

ػػيلك مػػن الجػػدوؿ  )8وذػػن الةل ػػة للحػػيم األخبلقيػػة ،وحراػػهم ذلػػى التملػػط بهػػا اوةبلقػػا مػػن إةمػػاوهم
باع ،وما حث ذليو الرسوؿ ذليو اليبلة والسبلـ فن الترامػط مػد اضخػرةن ،فهػيه الحػيم ةػدةن بهػا الفػرد،
وةنهض لها ،وتحرل الجماذة ذلػى غرسػها اػحيحة فػن وفػوس أفرادىػا ،وتتيػدا لمػن ةهملهػا وةتهػاوف
فيها ،ولمن ةشوىها وةنحػرؼ ذنهػا .أةػف إلػى رلػك أف اإلسػبلـ جرػط حسػن ال لػه جػز ا ال ةتجػزأ مػن
التػػدةن ،ومػػن ىنػػا تفسػػير دذػػوة اإلسػػبلـ إلػػى االلتػزاـ بحػػيم اضداب ،والتوافػػه السػػلو ن مرهػػا فيمػػا جػػا بػػو
األمر من ادؽ الحوؿ ،والفرط فن السر ،والرلن ،واألماوػة ،والرفػة ،واإلخػبلل ،وبهػارة اليػد ،واللسػاف،
وحسػػن الحػػن ،وإتحػػاف الرمػػط ،واػػلة األرحػػاـ ،وتػػوقير الر ػػار ،ورحمػػة اليػػغار … ال ػ  ،وفيمػػا جػػا بػػو
النهن ذن أةداد ىيه من ق يح ال ياؿ والموبحات.
أمػػا اقػػط الفحػػرات التػػن تشػػير إلػػى أقػػط درجػػة تملػػط لةل ػػة المرحلػػة اللاووةػػة للحػػيم األخبلقيػػة فراوػػت
الفحػػرة :أتح ػػط النحػػد الموةػػوذن بيػػدر رحػػة ،والفحػػرة "أشػػجد جػػو الحرةػػة المسػػؤولة فػػن داخػػط الفيػػط
التن جا ت فن الترتية األخير ،وبدرجة متوسةة وقد ةرزا رلك إلى ذدـ امػتبلؾ الةل ػة ال ػرة الرافيػة
فن الوقػوؼ ذلػى مػا ةػواجههم مػن أحػداث ،وتحليلهػا ،ووحػدىا ،إةػافة إلػى أف برايػه التػدرةس التحليدةػة
السايدة قد ال تر ز ذلى مهارات التفرير الرليا ،والتفسير ،والتن ؤ ،والنحد ،وقد ةرػزا رلػك إلػى أف بل ػة
المرحلة اللاووةة ةردوف من المراىحين من الفةات الرمرةة التن ت ت ر مرحلة اوتحالية حساسػة تػنررس ذلػى
الترػػوةن النفس ػػن لهػػم ،وةر ػػد التري ػػف النفسػػن للم ػػراىحين م رل ػػا ذلػػى وا ػػولهم إل ػػى النجػػاح س ػػوا ف ػػن
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ذبلقػػاتهم مػػد أسػػرىم ،أـ قيػػامهم بواج ػػاتهم المدرسػػية ،أو فػػن ميػػداف ذملهػػم ،إر ةواجػػو بالػػة المرحلػػة
اللاووةػة وتيجػة للتغيػرات التػن تةػرأ ذلػى تروةنػو الجسػمن ،والنفسػن مجموذػة م تلفػة مػن المشػا ط ملػط
اليراع الداخلن ،وةراون وجود اراذات ذػدة داخليػة منهػا اػراع بػين االسػتحبلؿ ذػن األسػرة ،واالذتمػاد
ذليها ،وبين بموحاتو الزايدة وتحييره الواةح فن التزاماتو ،وبين غرايزه الداخلية ،والتحاليػد االجتماذيػة،
واليػراع الػدةنن بػين مػا ترلمػو مػن شػراير ،وم ػادئ ومسػلمات وىػو اػغير ،وبػين تفريػره الناقػد الجدةػد
وفلسػفتو ال ااػة للحيػاة ،واػراذو اللحػافن بػين جيلػو الػير ةرػيف فيػو بمػا لػو مػن آرا وأفرػار ،والجيػط
السابه.
وقد ةرزا رلك إلى ذدـ قياـ المدارس اللاووةة بترليم الةل ة مفػاىيم الحرةػة ،و يفيػة التر يػر بشػرط
ذلمػػن ،إر ال ةوجػػد الوقػػت الرػػافن لتنميػػة ملػػط ىػػيه المفػػاىيم ألف الةالػػة ذلػػى أبػػواب دخػػوؿ مرحلػػة
ترليميػػة جدةػػدة ،لػػيا ال بػػد لهػػيه المػػدارس مػػن تشػػجيد مفهػػوـ الحرةػػة المسػػؤولة لػػدا الةل ػػة مػػن خػػبلؿ
الفرالي ػػات الفردة ػػة ،وحرة ػػة اختيارى ػػا مم ػػا ةا ػػد األس ػػاس لبلبتر ػػار ،واإلب ػػداع .وةر ػػوف تححي ػػه مفه ػػوـ
االس ػػتحبللية الجماذي ػػة ،والحرة ػػة المس ػػؤولة ذن ػػد الةل ػػة م ػػن خ ػػبلؿ إس ػػهامهم ف ػػن األوش ػػةة الجماذي ػػة
التجمرات الييفية ،أو الحياة الداخلية فن المدرسة ،أو اإلسهاـ فن حط الحااةا اليفية.
 -8-78مناقش ػػة النت ػػايل المترلح ػػة بالفرة ػػية األول ػػى وت ػػنص ذل ػػى" :ال توج ػػد ف ػػروؽ رات دالل ػػة
إحيػػايية ذنػػد مسػػتوا ; )α ≥ 6.6فػػن درجػػة تملػػط بل ػػة المرحلػػة اللاووةػػة فػػن
منةح ػػة حاي ػػط ف ػػن المملر ػػة الرربي ػػة الس ػػرودةة للح ػػيم األخبلقي ػػة تر ػػزا لمتغي ػػر ف ػػرع
الدراسة.
أشارت النتايل إلى ذػدـ وجػود فػروؽ رات داللػة إحيػايية فػن درجػة تملػط الةل ػة للحػيم األخبلقيػة
ترزا لمتغيػر فػرع الدراسػة ذلمػن ،أدبػن) ،وقػد ةرػزا رلػك إلػى أف الرلػوـ الشػرذية وم ػادر األخػبلؽ
وقواذ ػػدىا ةتلحاى ػػا جمي ػػد الةل ػػة بغ ػػض النح ػػر ذ ػػن ت يي ػػهم ،إر توة ػػح المن ػػاىل المةروح ػػة اىتم ػػاـ
اإلسبلـ اىتماما واةحا بالحيم األخبلقية ،وترزةزىا لدا الناشػةة ،وحماةػة الرحػط ال شػرر ،والحفػاظ ذليػو
ليحػػوـ بوجيفتػػو المللػػى مػػن خػػبلؿ غػػرس قػػيم اإلسػػبلـ السػػمحة ،وم ػػادئ الشػػرةرة اإلسػػبلمية فػػن النفػػوس،
وتحرةم ارتراب المراان ،واضااـ ،وإلةجاد الرقابة الياتيػة ذػن برةػه اإلةمػاف بوجػود اع الػير ال ة فػى
ذليو شن فن السما وال فن األرض ،وأف اع س حاوو سيحاسة الفرد ذلى ط اغيرة و يرة.
وقد ةرزا رلك أةاا إلػى أف المؤسسػات التربوةػة والترليميػة ترػد مػن أ لػر الجهػات المسػؤولة ذػن
الحف ػػاظ ذل ػػى الح ػػيم األخبلقي ػػة م ػػن خ ػػبلؿ دورى ػػا الفاذ ػػط ،والنش ػػا ف ػػن إ س ػػاب المترلم ػػين المررف ػػة،
والمهػػارات ،والح ػػيم البل م ػػة ألدا الةل ػػة أدوارى ػػم ف ػػن الحي ػػاة الرملي ػػة ،م ػػن خ ػػبلؿ م ػػا تحدم ػػو المنػػاىل
الحدةلػػة لهػػم مػػن خ ػػرات ،أو ممارسػػات ،أو وشػػابات م ةػػا لهػػا ،أو غيػػر م ةػػا لهػػا ،ومػػن ال ػػرات
التربوةة المياح ة للمنهل الير ةشتمط ذلى :المرارؼ ،والمهارات ،والحػيم ،والسػلو ات ،والممارسػات
المياح ة للرملية التربوةة التن غال ا ما ةتم إ سابها للةل ة بةرايه غير م اشػرة ،أو غيػر محيػودة ،وىػيه
المرارؼ ،والحيم تحدـ للةل ة ذلى اختبلؼ ت يياتهم.
ػيلك ةرػيف الةل ػة بت ييػاتهم الم تلفػة فػن المدرسػة تحػت جػروؼ بيةيػة واحػدة ،إر تػوفر
و ارة التربيػة والترلػيم لةل ػة المرحلػة اللاووةػة مرلمػين ومرلمػات مػن خرةجػن م تلػف الرليػات ،وىػؤال
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تلحػوا إذػدادا أ ادةميػا وتربوةػا واحػدا لمهنػة التػدرةس .فػالمرلموف ةشػرلوف الحػدوة الحسػنة للةل ػة فػن
م تلػف ت ييػاتهم ،وةحراػوف ذلػى غػرس الحػيم األخبلقيػة فػن وفػوس بل تػو،ـ وال ةميػزوف بػين
ت يياتهم.
وقد ةرزا رلك إلى ب يرة المناىل التن تحدـ للةل ة بغػض النحػر ذػن ت ييػاتهم ،إر ةوجػد بهػا
التحػا فػن برػض المػواد الدراسػية المشػتر ة اللغػة الرربػن،ة والتربيػة الدةنيػة ،واللغػة اإلوجليزةػة )ومػواد
اللحافة الراـ ،فهن مواد لها أارىا الواةح باشتمالها ذلى الحيم ،والملط ،والفاايط األخبلقية الم تلفة.
 -9-78النتايل المترلحة بالفرةية اللاويػة وتػنص ذلػى" :ال توجػد فػروؽ رات داللػة إحيػايية ذنػد
مسػتوا ; )α ≥ 6.6فػػن درجػػة تملػط بل ػػة المرحلػػة اللاووةػػة فػن منةحػػة حايػػط فػػن
المملرة الرربية السرودةة للحيم األخبلقية ،ترزا لمتغير المردؿ.
أشػػارت النتػػايل إلػػى ذػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحيػػاييا بػػين تحػػدةرات الةل ػػة لدرجػػة تمػػللهم للحػػيم
األخبلقيػػة ترػػزا لمتغيػػر المرػػدؿ الدراسػػن ،وىػػيه النتيجػػة ترنػػن أف تحػػدةرات الةل ػػة لدرجػػة تمػػللهم للحػػيم
األخبلقيػػة واحػػدة بغػػض النحػػر ذػػن المرػػدؿ الدراسػػن ،وقػػد ةرػػزا رلػػك إلػػى أف الةل ػػة بغػػض النحػػر ذػػن
مردلهم ةروف بةف للدةن اإلسبلمن أاره الفراؿ فن غػرس الحػيم اليػالحة ،وترسػي ها ،وتةوةرىػا ألوػو ةتنػاوؿ
الجواوػػة الروحيػػة ،و السػػلوؾ ،والدسػػتور ،والتشػػرةد ،والمراملػػة ،وبراي ػه الحيػػاة براملهػػا ،وإةمػػاف الةل ػػة
بالدةن ةدفرهم إلى ا تساب الحيم المستوحاة من الحرآف الررةم ،والحدةث الن ور الشرةف.
أةػػف إلػػى رلػػك أف األسػػس الرامػػة للترلػػيم فػػن و ارة التربيػػة والترلػػيم فػػن المملرػػة الرربيػػة السػػرودةة التػػن
ترمػػط ذلػػى بلهػػا فػػن وفػػوس الةل ػػة جمػػيرهم تشػػير إلػػى احت ػراـ الححػػوؽ الرامػػة التػػن فلهػػا اإلسػػبلـ ،حفاجػػا ذلػػى
األمن ،وتححيه االستحرار للمجتمد ما وشددت ذلى تربيػة المػوابن المػؤمن ليرػوف ل نػة اػالحة مػن خػبلؿ تنميػة
الشػػرور بالمس ػػؤولية تج ػػاه وبن ػػو بتزوةػػده بالح ػػدر المناس ػػة م ػػن المرلوم ػػات اللحافيػػة الس ػػليمة التػػن ترسػػ و الفهػػم
اليحيح ،والحيم األخبلقية ،واالتجاىات التربوةة اإلةجابيػة التػن تنةلػه مػن الم ػادئ اإلسػبلمية السػمحة التػن تحػوـ
ذلى أساس الوسةية ،واالذتداؿ ،والتسامح ،وو ي الرنػف ،والتةػرؼ ،واالحتػراـ ،والمسػاواة وغيرىػا مػن الحػيم التػن
تنحم حياة األفراد ،والمجتمد ليحوـ ط فرد بدوره ذلى أ مط وجو.

 -13مؼرتحاتّالدرادةّ :

فػػن ةػػو النتػػايل التػػن تواػػلت إليهػػا الدراسػػة الحاليػػة المتاػػمنة قيػػاس درجػػة تملػػط بل ػػة المرحلػػة
اللاووةة فن منةحة حايط للحيم األخبلقية ،ف وها تحترح اضتن:
 -7-79بنا منحومة متراملػةا لتةػوةر المفػاىيم المتيػلة بػالحيم األخبلقيػة لػدا الةل ػة فػن ىػيه
المرحلة ،تشترؾ فيها جميد مؤسسات التنشةة االجتماذية فن ةو وتايل الدراسة.
 -8-79الوقػػوؼ ذلػػى اليػػروبات التػػن تواجػػو درجػػة تملػػط الةل ػػة للحػػيم األخبلقيػػة بل ػػة المرحلػػة اللاووةػػة.
من ق ط الجهات الرسمية والرمط ذلى تيليلها ،ومساودة المرلمين فن بنا وتةوةر تلك الحيم ببل ذح ات.
 -9-79تامين المفػاىيم المتيػلة بػالحيم األخبلقيػة ،فػن المنػاىل الدراسػية تراذػى فيهػا سبلسػة
الةرح وجاربيتو واألوشةة التة يحية المرافحة لترميه تلك الحيم ،وما ةتيط بها من مفاىيم لدا الةل ة.
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