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 ملخص

إلى التعرؼ عمى العالقة بيف ميارات التفكير األخالقي والمسئولية  البحث الحاليىدفت 
( 66االجتماعية لدي تالميذ الحمقة األولى مف التعميـ األساسي وتكونت عينة الدراسة مف )

بطريقة عشوائية  -( إناث، تـ اختيارىـ 36( ذكور و)36تمميًذا وتمميًذة، تـ تقسيميـ إلى )
بتدائية والكائنة بمدينة    منية سمنود   التابعة لمحافظة مف مدرسة محمود ىاروف اال  -

الدقيمية، أما عف المنيج الذي أعتمد عميو الباحثاف فيو المنيج الوصفي في التعرؼ عمى 
، كما استخدـ الباحثاف مقياس التفكير بحثالعالقات بيف متغيرات البحث ولتحقيؽ أىداؼ ال

 مسئولية االجتماعية )إعداد/المندالوي(.األخالقي )إعداد/الباحثاف(، ومقياس ال
 وتوصؿ البحث إلى عدة نتائج وىي كاآلتي:

-التوجد عالقة ارتباطية دالو إحصائيا بيف ميارات التفكير األخالقي )الدرجات الفرعية -1
 الكمية(.-الكمية( والمسئولية االجتماعية )الدرجات الفرعية

اإلناث( في ميارات -فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات )الذكور التوجد -2
 الكمية(.-التفكير األخالقي )الدرجات الفرعية

اإلناث( في المسئولية -التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات )الذكور -3
 الكمية(.-االجتماعية )الدرجات الفرعية
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Moral Thinking Skills and Its Relation with Social 

Responsibility among First Group of Basic Education 
Abstract 

The  Current Research  aimed to detect the relation between 

moral thinking skills and Social Responsibility  among First Group 

of Basic Education, The Research sample consisted of (60) male and 

female Pupils, they were divided to (30) male pupils, and (30) female 

pupils, they were chosen by randomly from  Mahmoud Haroon 

Primary School, Maniet  Samanood, The researchers used the 

descriptive approach to detect the relation between the Research 

variables, and to achieve the research goals, the researchers used 

moral thinking scale (prepared by/ the researchers) and The social 

responsibility  scale (prepared by/ El-mandalawy). 

 The study results revealed that:  

1- There is no statistically significant correlation between moral 

thinking skills (sub degrees -total degrees) and social 

responsibility (sub degrees -total degrees). 

2- There are no statistically significant differences between the 

mean scores (male-female) in moral thinking skills(sub degrees -

total degrees). 

3- There are no statistically significant differences between the 

mean degrees (males - females) in social responsibility (sub 

degrees -total degrees). 
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 مقدمة: 

إف ثروة اإلنساف الحقيقية تكمف في ُخمقو وقيمو ومبادئو ومدى تمسكو بيا  ؾال ش
والمحافظة عمييا، فاألخالؽ في كؿ أمة ىي أساس تقدميا، فمجتمع بال أخالؽ يساوي بناء 
بال أساس ويعتبر النقص في الجانب األخالقي مسئواًل إلى حد كبير عما نعانيو اليـو مف 

ف شئت فُقؿ إف كث ير مف المشكالت الراىنة في مجتمعنا ترجع إلى غياب مشكالت، وا 
 األخالؽ.

وشيد المجتمع العالمي المعاصر العديد مف التغيرات التي جعمتو عصر العولمة 
والمعموماتية والغزو الثقافي، أدت ىذه التغيرات إلي ظيور العديد مف جوانب االضطراب 

بتعاد بو عف التربية الُخمقية المنبثقة الُخمقي التي نجحت إلى حد كبير في جذب اإلنساف واال
مف الديف ؛ ومف ثـ فقد أدَّى ىذا االضطراب الُخمقي إلى إصابة الكثير مف األفراد بالتنافس 
والصراع والعجز وكذلؾ التخمؽ ببعض الرذائؿ الُخمقية نتيجة عدـ توافقيـ مع الكثير مف 

قة عمي الثقافة المصرية ضرورة التأكيد المبادئ الُخمقية الفاضمة، وتفرض ىذه التغيرات الساب
عمي منظومة القيـ ومف أىميا القيـ الدينية واألخالقية، فقد أصبح عمي التربية أف توازف بيف 
المحافظة والتجديد فال تنساؽ وراء العولمة وال تتقوقع في ماض عريؽ وبذلؾ يتركز دورىا في 

، وبعث القيـ التي تساعد عمى التقدـ في مساعدة األبناء عمي تمثؿ التراث العربي واإلسالمي
 (.33ػ36، 1999الوقت الذي تدعـ فيو انتماء أبنائنا لو )رشدي طعمية،

ونظرًا ألف المسألة األخالقية قد أثارت جدال كبيرًا بيف الناس في أقدـ العصور حتى اآلف 
ي اىتمت بشكؿ فظيرت العديد مف النظريات المفسرة لمنمو األخالقي ومنيا نظرية كولبرج الت

رئيس بالتفكير األخالقي حيث ركز كولبرج عمى فيـ استجابات األفراد لممشكالت األخالقية عف 
 .(Kohlberg,1981, 82)طريؽ تحميؿ أنماط التفكير الكامنة وراء أحكاميـ األخالقية 

ونظر البعض إلى التفكير األخالقي باعتباره العممية التي يستخدميا الفرد لموصوؿ إلي 
كـ معيف يتعمؽ بالصواب والخطأ سواًء كاف عمى أساس طاعة القانوف أو عمى أساس ح

مراعاة ضميره أو االنصياع لمعايير المجتمع، كما ينظر إلييا البعض عمى أنيا التقييـ الخمقي 
لممعمومات بالمأزؽ االجتماعي مف حيث الصحة والخطأ مع تقديـ المبررات المنطقية في ضوء 

 (.15،1987جردة )سبيكة الخميفي،مبادئ ُخمقية م
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قاـ التفكير بدور كبير في حياة كؿ فرد يتمثؿ ذلؾ في مساعدتو عمى تنظيـ معموماتو 
وممارسة ميارات البحث واالستقصاء لمتوصؿ إلى حموؿ مناسبة لممشكالت، فإنو ال يمكف ألي 

ة التي تساعدىـ عمى مجتمع أف يتقدـ أو يتطور إال إذا امتمؾ أفراده ميارات التفكير المختمف
النيوض بو لمواكبة عصر المعموماتية وذلؾ بعد تفنيد الثقافات الواردة وتقويـ األفكار الجديدة 
لمحكـ عمى مدي أىميتيا ومناسبتيا لقيـ وتقاليد المجتمع ومتطمباتو في عممية التطور 

 (.44ػ1، 2661الشاممة )إبراىيـ البعمي
ر األخالقي نجد منيا دراسة فاطمة محمود منصور تعددت الدراسات التي اىتمت بالتفكي

( التي اىتمت بدراسة عالقة األسموب المعرفي بالتفكير الناقد والتفكير الخمقي لدي 2612)
( التي اىتمت 2614تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي، ودراسة شيماء السيد )

كبرى لمشخصية لدي طالب جامعة بدراسة التفكير األخالقي وعالقتو بالعوامؿ الخمسة ال
( التي اىتمت بدراسة التفكير األخالقي وعالقتو 2615سوىاج، ودراسة يوسؼ مقدادي )

( التي 2617بالوجود النفسي الممتمئ والسموؾ االجتماعي اإليجابي، ودراسة بسماء أدـ )
ف طمبة اىتمت بدراسة التفكير األخالقي وعالقتو بتحمؿ الغموض وعدـ تحممو لدي عينة م

كمية التربية في جامعة دمشؽ، وعمى الُرغـ مف تعدد الدراسات التي اىتمت بالتفكير األخالقي 
إال أننا نجد ندرة في الدراسات التي اىتمت بميارات التفكير األخالقي وكذلؾ ندرة في الدراسات 

 التي ربطت ميارات التفكير األخالقي بالمسئولية االجتماعية.
بالمجتمع وقيمو ومراعاة شعور اآلخريف والمحافظة عمى الممتمكات ونجد أف االىتماـ 

العامة وتغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة يتطمب وجود أفراد يؤمنوف بيذه القيـ، 
ويتمتعوف بمستوي مقبوؿ مف المسئولية االجتماعية، فالمسئولية االجتماعية مطمبًا حيويًا 

يتحمموا أدوارىـ ويقوموا بيا عمى خير قياـ، مف أجؿ المشاركة وميمَّا في إعداد األبناء لكي 
 في بناء المجتمع.

فالمسئولية االجتماعية مف الصفات اإلنسانية التي يجب غرسيا داخؿ الفرد، حيث إف 
الفرد المتسـ بتحمؿ المسئولية االجتماعية يحقؽ فائدة لجميع أفراد المجتمع، وما يممسو 

يرجع إلى النقص في نمو المسئولية االجتماعية عند أفراده، بؿ المجتمع مف خمؿ واضطراب 
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إف اختالؿ المسئولية االجتماعية عند األفراد يعد مف أخطر ما ييدد حياة األفراد والمجتمع، 
 ويعمؿ عمى شيوع األنانية والسمبية بيف أفراد المجتمع.

جتماعي في الشخصية، نجد أف تنمية المسئولية االجتماعية ىي تنمية لمجانب الُخمقي اال
وىي جزء مف التربية العامة لمشخصية، ويرجع ذلؾ إلى أف تنمية المسئولية االجتماعية حاجة 
اجتماعية بقدر ما ىي حاجة فردية ألف المجتمع بمؤسساتو وأجيزتو المختمفة في حاجة إلى 

 (.16،1996حميدة إماـ مختار،)الفرد المسئوؿ اجتماعيا 
راسات بالمسئولية االجتماعية منيا دراسة محمد سامي العجمة واىتمت العديد مف الد

( التي اىتمت بدراسة المسئولية االجتماعية وعالقتيا بالصراع النفسي وتوكيد الذات 2612)
( التي 2612لدي أرامؿ شيداء حرب الفرقاف في محافظات غزة، ودراسة ندي عبد باقر )

ا باألداء الوظيفي لدي أعضاء ىيئة التدريس اىتمت بدراسة المسئولية االجتماعية وعالقتي
( التي اىتمت 2617في كمية التربية األساسية، ودراسة فواز أيوب ومحمد خالد المعاني )

 بدراسة المسئولية االجتماعية وعالقتيا ببعض المتغيرات البيئية.
عاية ىذا ومف التحديات األساسية أماـ اكتساب ميارات التفكير األخالقي إغفاؿ التربية ر  

الجانب إضافة إلي التدخؿ مف قبؿ العوامؿ الخارجية )الرفاؽ واإلعالـ( مما قمؿ الدور التربوي 
لتكويف الضمير الواعي وتنمية المسئولية االجتماعية فنالحظ انتشار العديد مف المظاىر 

ـ أثناء السموكية السمبية بيف بعض التالميذ والتي تمثمت فالتنمر وعدـ المحافظة عمي مالبسي
المعب، والسخرية مف زمالئيـ، وعدـ الحفاظ عمي ممتمكاتيـ وممتمكات أقرانيـ، وعدـ مشاركة 
زمالئيـ في أفراحيـ وأحزانيـ، وعدـ الحفاظ عمي حديقة المدرسة، وعدـ الحفاظ عمي الفصؿ، 
وقمة االحتراـ، والتسامح، ونقص الضمير، والكذب، والسرقة باإلضافة لعدـ المشاركة في 

ألنشطة االجتماعية داخؿ المدرسة، األمر الذي دفع الباحثة إلى القياـ بيذه الدراسة لموقوؼ ا
 عمي مستوي ميارات التفكير األخالقي ومستوي المسئولية االجتماعية .

ا: مشكلة البحث: ًٌ  ثان

يمثؿ الجانب األخالقي جانًبا ىاًما في بنية الشخصية ويعتبر النقص في ىذا الجانب 
مسئواًل إلي حد كبير عما نعانيو اليوـ مف مشكالت وال نبالغ إذا قمنا أف كثير مف المشكالت 
في مجتمعنا ىي مشكالت أخالقية في صميميا كما أف المسئولية االجتماعية مطمًبا حيوًيا 
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داد األبناء لكي يتحمموا أدوارىـ ويقوموا بيا عمي أكمؿ وجو، مف أجؿ المشاركة وميًما في إع
 في بناء المجتمع.

مف ىنا انطمقت مشكمة البحث الحالي أننا بحاجو لمعرفة مستوي التفكير األخالقي لدى 
تالميذ المرحمة االبتدائية، باعتبارىا مرحمة تشكيؿ شخصية التالميذ في الجانب الخمقي 

مستوى المسئولية االجتماعية وكذلؾ الكشؼ عف العالقة بينيما والفروؽ في كؿ  ومعرفة
ناث( حيث تتمثؿ مشكمة البحث في التساؤالت التالية:   منيما التي ترجع إلى النوع )ذكور وا 

ػ ىؿ توجد عالقة بيف ميارات التفكير األخالقي والمسئولية االجتماعية لدى تالميذ الحمقة 1
 يـ األساسي؟األولى مف التعم

 ػ ىؿ تختمؼ ميارات التفكير األخالقي لدي الذكور عف اإلناث؟2
 ػ ىؿ تختمؼ المسئولية االجتماعية لدى الذكور عف اإلناث؟3

 ثالًثا: أهداف البحث:

 ييدؼ البحث الحالي إلى:
التعرؼ عمى العالقة بيف ميارات التفكير األخالقي والمسئولية االجتماعية لدي تالميذ  -1

 األولي مف التعميـ األساسي.الحمقة 
التعرؼ عمى الفروؽ بيف الذكور واإلناث في ميارات التفكير األخالقي، وفي المسئولية  -2

 االجتماعية.
 رابًعا: أهمٌة البحث:

 تظير أىمية البحث الحالي فيما يمي:
  األهمٌة النظرٌة:-1
اؿ عمـ النفس، التأصيؿ النظري لميارات التفكير األخالقي كمفيوـ حديث نسبيا في مج -أ 

ومف ثـ تقديـ األدلة عمى ميارات التفكير األخالقي لُيْثبت أنيا موجودة ويمارسيا األفراد 
في حياتيـ اليومية، وأف األخالؽ كوسيط أو ناتج يتوقؼ عمى استخداـ الفرد لميارات 

 التفكير األخالقي.
العربية ػفي حدود عمـ  ندرة الدراسات األجنبية والعربية حيث ال توجد أي دراسة في البيئة -ب 

 اىتمت بدراسة ميارات التفكير األخالقي وعالقتيا بالمسئولية االجتماعية.-الباحثاف 
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 األىمية التطبيقية:-2
توجيو نظر القائميف عمى العممية التعميمية بصفة عامة والمعمميف واآلباء بصفو خاصة  -أ 

ليا أىميتيا في مساعدة بأف، تنشئة األطفاؿ في جو مف الحناف وعمي يد آباء عطوفيف 
األطفاؿ عمى أف يشبُّوا عمي التعاوف والشعور بالمسئولية والتخمص مف المشاعر 
العدائية، كما أف أكثر األطفاؿ وأقربيـ إلى قموب الناس وأكثرىـ شعورا بالمسئولية ىـ 

 أبناء األسر السعيدة التي يشيع بيف أفرادىا روح المحبة.
التعميمية بضرورة تبنى البرامج والمناىج واألساليب  تبصير القائميف عمي العممية -ب 

 المالئمة لتنمية األخالؽ والقيـ األخالقية.
 خامًسا: المفاهٌم اإلجرائٌة لمصطلحات البحث:

 ىي قياـ التالميذ بدورىـ تجاه أنفسيـ وتجاه اآلخريفالمسئولية االجتماعية: -1
 ت:وتحدد المسئولية االجتماعية مف خالؿ أربعة محكَّا

ػالمسئولية تجاه الذات، وتتعمؽ بقدرة الفرد عمى التعبير عف أفكاره ومشاعره ودفاعو عف  -أ 
ر  رأيو ووجيو نظره وثقتو بنفسو وتمكنو مف تطوير عممو والشعور بالذنب إذا قصَّ

 بواجباتو يوما.
ػالمسئولية تجاه األقراف، وتتعمؽ بقدرة الفرد عمى مشاركة زمالئو في أحاديثيـ  -ب 

ـ في إنجاز أي عمؿ ومشاركتيـ في أفراحيـ وأحزانيـ والحفاظ عمى ممتمكاتيـ ومساعدتي
 وتقبؿ مساعدتيـ لو.

ػالمسئولية تجاه المدرسة، وتتعمؽ بقدرة الفرد عمى الحفاظ عمى الفصؿ الدراسي  -ج 
 والمدرسة، والمشاركة في ترتيب وتنظيـ الفصؿ وكذلؾ في القياـ باألنشطة المدرسية.

قية، وتتعمؽ بقدرة الفرد عمى أف يكوف صادؽ في كالمو وأفعالو المسئولية األخال- -د 
 ويحتـر اآلخريف ويتسامح معيـ.

وتقدر إجرائيًا مف خالؿ درجة التمميذ عمي مقياس المسئولية االجتماعية المستخدـ في 
 البحث.

 : تتضمف أربعة ميارات أساسية وىي:ميارات التفكير األخالقي-2
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المعرفة الفرد لممفيـو األخالقي وفيمو وتحديده لممشكمة  الحساسية الُخمقية: وتشير- -أ 
 األخالقية.

دراكو - -ب  االستدالؿ الُخمقي: وتشير إلى قدرة الفرد عمى االستنتاج المنظـ لممعمومات وا 
 لمعالقات بعد تحميمو لمموقؼ ووجيات النظر المختمفة.

ف أو أكثر مف البدائؿ االختيار الُخمقي: وتشير إلى قدرة الفرد عمى االختيار بيف اثني- -ج 
 التي تتصارع في الموقؼ األخالقي.

الحكـ الُخمقي: وتشير إلى قدرة الفرد عمى اختيار التصرؼ المناسب الذي يري وجوب - -د 
 إتباعو لمواجيو موقؼ أخالقي أو حؿ مشكمة أخالقية.

لتفكير وتقدر ميارات التفكير األخالقي إجرائًيا مف خالؿ درجة التمميذ عمي مقياس ميارات ا
األخالقي المستخدـ في البحث حيث تشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع ميارات التفكير 

 األخالقي لدى الفرد.
 سادًسا: حدود البحث:

 تتحدد نتائج البحث في ضوء الحدود األتية:
الحدود الموضوعية: اقتصرت ىذه الدراسة عمي معرفة العالقة بيف ميارات التفكير  -1

الحكـ  -االختيار الخمقي –االستدالؿ الخمقي -تشمؿ )الحساسية الخمقيةاألخالقي والتي 
المسئولية تجاه  -الخمقي(، والمسئولية االجتماعية والتي تشمؿ )المسئولية تجاه الذات

المسئولية األخالقية( لدى تالميذ الحمقة األولى مف  -المسئولية تجاه المدرسة -األقراف
 التعميـ األساسي.

( بالصؼ الخامس ثمف التالميذ )الذكور واإلنا ةية: وتتمثؿ في عينالحدود البشر  -2
 ( تمميًذا وتمميذًة.66األولى مف التعميـ األساسي وقواميا) ةاالبتدائي بالحمق

الحدود المكانية: وتتمثؿ في، مدرسة محمود ىاروف االبتدائية بمنية سمنود بمحافظة  -3
 الدقيمية، حيث تـ التطبيؽ بيا.

  ـ2618/2619: حيث تمت الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الحدود الزمنية -4
 األدوات المستخدمة في البحث: وتتمثؿ في -5
 مقياس ميارات التفكير األخالقي مف )إعداد /الباحثاف(. -أ 
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 (.2611أفراح المندالوي،)ػ مقياس المسئولية االجتماعية  -ب 
 سابًعا: اإلطار النظري:

المفاىيـ األساسية ذات العالقة بالبحث الحالي حيث يتـ عرض يتناوؿ اإلطار النظري 
ماىية التفكير األخالقي ومياراتو والنظريات المفسرة لو ومفيـو المسئولية االجتماعية 

 وصفات الشخص المسئوؿ والنظريات المفسرة لممسئولية االجتماعية.
 التفكٌر األخالقً -1

 التفكير األخالقي: ةماىي -أ 
( 132-1996،89تعددت مفاىيـ التفكير األخالقي حيث تعرِّفو )فاطمة إبراىيـ حميدة، 

بأنو نمط التفكير المستخدـ في حؿ الموقؼ األخالقي أو المشكمة األخالقية وفقا لنظرية 
كولبرج يمتد مف المرحمة األولى )مرحمة التوجيو بالعقاب والطاعة( إلى المرحمة السادسة 

 لمبادئ األخالقي( )مرحمة التوجو با
( فقد عرفتو بأنو نمط التفكير الذي يتعمؽ بالتقييـ 2، 2666،حأمَّا )فوقيو عبد الفتا

الخمقي لؤلشياء واألحداث وىو يسبؽ كؿ فعؿ أو سموؾ خمقي، فالتفكير الخمقي ليس مجرد 
أ تطبيؽ وتنفيذ لنظاـ أو قانوف سائد، بؿ تعقؿ كامف وراء االختيار بيف الصواب أو الخط

 وتتعمؽ بالطريقة التي يصؿ بيا الفرد إلى الحكـ والوقوؼ عمى مبررات ىذه االختيار.
تعريًفا لو فقاؿ   (71-54، 2665)عبد الحميد عبد العظيـ، إبراىيـ الشافعي،  وأورد

مؿ طابعا خمقيا يحدد الفرد ا في موقؼ افتراضي يتميز بوجود صراع يحْ بأنو اتخاذ الفرد قرارً :
دراكو، ومف ثـ فيمو لطبيعة موقفو حيالو  بناء عمى مبررات يسوقيا تنطمؽ مف إحساسو وا 

الموقؼ في ضوء المعتقدات الدينية والعادات االجتماعية، ىذ القرار ال يعني بالضرورة أف 
الفرد سيسمؾ فعميا وفؽ ما قدمو مف قرار لو وضع فعال في موقؼ حقيقي مما يمكف تسميتو 

 .ىو أقرب إلى نية السموؾ السموؾ الخمقي الفعمي، ولكف
وبعد عرض ىذه المفاىيـ السابقة، يمكف الوقوؼ عمى تعريؼ لميارات التفكير األخالقي -

وىو: وعي التمميذ بالسموكيات المختمفة والممكنة لمحدث، وتفسيره لمموقؼ، وتحديده لممشكمة 
لبديؿ المناسب مف األخالقية، وجمع المعمومات حوليا لمحاولة االستنتاج المنظـ، واختيار ا

بيف اثنيف أو أكثر مف البدائؿ المطروحة، ثـ يقـو بتنفيذ التصرؼ المناسب الذي يري وجوب 
 إتباعو لمواجيو ىذه المشكمة األخالقية.
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 النظريات المفسرة لمتفكير األخالقي: -ب 
ظيرت العديد مف النظريات التي ركزت عمى كيفية حدوث أو نمو التفكير األخالقي لدي 

كما ظيرت نظريات أخري توضح طبيعة التفكير األخالقي لدي الفرد ويعرض الباحثاف الفرد 
 بعض ىذه المحاوالت.

 (1956نظرية بياجيو والتفكير األخالقي) (1
رأي بياجيو أف التفكير األخالقي يسير في اتساؽ مع النمو المعرفي، بحيث يأخذ مساًرا 

ف في نمو التفكير األخالقي لدي األطفاؿ متمثاًل عبر الثقافات المختمفة، وأف ىناؾ مرحمتي
 وىما كاآلتي:

: أخالقيات التبعية والسمطة، بحيث يتـ الحكـ الخمقي لدي الطفؿ عمي األشياء المرحمة األولي
في ىذه المرحمة مف خالؿ النتائج الظاىرة لمعقؿ والسموؾ، حيث أشار إلى أف األطفاؿ يميموف 

 السيئة في ضوء مقدار أو نسبة الضرر الناتج عنيا.إلى الحكـ عمي السموكيات والتصرفات 
: النسبية األخالقية حيث يري بياجيو أف األطفاؿ الذيف يِصموف إلى ىذا المرحمة الثانية

المستوى مف التفكير األخالقي يتمكنوف فيو مف إدراؾ الدوافع وراء كؿ سموؾ أو تصرؼ 
يس مطمقا )سفياف محمد أبو وتحديده سواء كاف جيدًا أو سيئًا ولكف بشكؿ نسبي ول

 (. piaget,1956؛2616نجيمو،
( أف بياجيو استطاع مف خالؿ أبحاثو ودراساتو 131، 1991) كما أشار عادؿ عبد اهلل

لمتفكير األخالقي عند األطفاؿ أف يصوغ نظريتو في التفكير األخالقي في مرحمتيف أساسيتيف 
 وىما:

 أخالؽ خارجية المنشأ: (أ 
األخالقيات التي فرضت أصال مف خارج الفرد بأف تفرض عميو مف البيئة، ويقصد بيا 

وتبدأ مرحمة األخالقيات خارجية المنشأ في سف السابعة أو الثامنة تقريبا، ويرى الطفؿ في 
ىذه المرحمة أف القواعد غير قابمة لمتغيير ألف الكبار والراشديف ىـ الذيف وضعوىا وكذلؾ 

ذه القواعد وعدـ الخروج عمييا كما يعتقد الطفؿ فيما يسمي يجب عمى الطفؿ الخضوع لي
 بالعدالة الوشيكة أنيا عقاب مباشر يحدث بصورة أوتوماتيكية لمف يخرج مف ىذه القواعد.
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 األخالؽ داخمية المنشأ: (ب 
وتبدأ ىذه المرحمة في حوالي الحادية عشر أو الثانية عشر مف عمر الطفؿ، وفي ىذه 

الفرد أو قصده في اعتباره عند إصدار حكمو عمى صحة فعؿ ما أو  الفترة يضع الطفؿ نية
خطئو، كما يضع احتماؿ الخطأ اإلنساني في اعتباره أيضا، وبذلؾ تنمو لدى الطفؿ فكرة 
المساواة والعدؿ وىذا يعني أف معنى األخالقيات داخمية المنشأ أف معايير الطفؿ األخالقية 

 فرض مف أي مصدر.تنبع مف داخمو عف اقتناع ذاتي دوف 
 نظرية كولبرج في التفكير األخالقي: (2

تعتبر ىذه النظرية مف أىـ النظريات النفسية في نمو التفكير األخالقي ثراًء حيث تضمنت 
ست مراحؿ لنمو التفكير األخالقي لدي األطفاؿ، صنفت ىذه المراحؿ الست في ثالثة 

مف ىذه المراحؿ بنوع معيف مف  مستويات يضـ كؿ مستوي منيا مرحمتيف وتتميز كؿ مرحمة
 التفكير األخالقي:

 المستوي األوؿ: )مستوي ما قبؿ التفكير األخالقي التقميدي( ويضـ مرحمتيف ىما: (أ 
 مرحمة أخالقيات العقاب والطاعة. -
 مرحمة األخالؽ الفردية وتبادؿ المصالح. -
 ما:المستوي الثاني: )مستوي التفكير األخالقي التقميدي( ويتضمف مرحمتيف ى (ب 

 مرحمة األخالؽ لمطفؿ الطيب اإليجابي. -
 مرحمة االلتزاـ بالقانوف والعرؼ االجتماعي.  -
 المستوي الثالث: )مستوي ما بعد التفكير األخالقي التقميدي( ويضـ مرحمتيف ىما:-3 (ج 

 مرحمة العقد االجتماعي. -
 مرحمة االلتزاـ بالمبادئ األخالقية العامة. -

نمائية يتبعيا كؿ طفؿ في نمو التفكير األخالقي وكؿ ىذه المراحؿ الست تمثؿ سمسمة 
مرحمة أعمي في نمو التفكير األخالقي تمثؿ إعادة تنظيـ لنمط التفكير األخالقي في المرحمة 

 التي تسبقيا وأف ىناؾ توازف بيف مرحمة التقميد المنطقي والمرحمة األخالقية لدي الطفؿ.
رفي إلى مستوي العمميات المحسوسة يتوقؼ فالطفؿ الذي يصؿ بمرحمتو في التفكير المع

عند المستوي األخالقي قبؿ التقميدي أما الطفؿ الذي تبمغ مرحمتو في التفكير المعرفي مستوي 
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العمميات الصورية الشكمية ال يتعدى المستوي األخالقي التقميدي )حسيف عبد الفتاح 
 (. kholberg,1981؛ 2666الغامدي،

بعض النظريات التي تناولت تفسير التفكير األخالقي نجد أف  رأي الباحثاف أنو بعد عرض
كؿ نظرية  قد فسرت التفكير األخالقي مف خالؿ مراحؿ النمو لدي األفراد، ورغـ بعض 
االختالفات بيف مفسري نظريات التفكير األخالقي إال أنيـ جميعًا يتفقوف في أف التفكير 

النمو مف خالليا يستطيع التمميذ أف يصدر األخالقي يحدث نتيجة عدة مراحؿ تحدث أثناء 
أحكامو وأراءه عمي األفعاؿ واألحداث التي تحدث مف حولو مع ذكر تأثير البيئة والمجتمع 
والمدرسة واألسرة وبعض العوامؿ المؤثرة في شخصية التمميذ وتكوينيا وتكويف المفاىيـ 

 سرة التي ينتمي إلييا.األخالقية والضمير لدي التمميذ، ودرجة ثقافة المجتمع واأل
ويقصد بميارات التفكير األخالقي قدرة الطالب عمي فيـ ما ىو مطموب فكريًا عندما 
يتناقشوف في المسائؿ األخالقية، ويجب أف يكوف لدي الطالب خمفية جيدة فيما يتعمؽ بفيـ 

كنيـ مف المبادئ األخالقية المناسبة ألي موقؼ أخالقي، واكتساب الميارات الفكرية التي تم
تطبيؽ ىذه المبادئ األخالقية األساسية، كما تتضمف القدرة عمى تحديد المبادئ األخالقية 
المناسبة ألي موقؼ أخالقي واكتساب الميارات الفكرية التي تمكنيـ مف تطبيؽ ىذه المبادئ 

 (.fasko,1994,5بطريقة واعية عمى أي قضية أخالقية)
حيث ينظر إلى ميارة الحكـ الخمقي باعتبارىا أحد وقد تعددت ميارات التفكير األخالقي 

الميارات األساسية التي بتطمبيا التفكير األخالقي وتعرؼ بصورة عامة بأنيا العممية التي يتـ 
مف خالليا تطبيؽ مجموعة مف المبادئ األخالقية المجردة عمى موقؼ خاص ومحسوس، فقد 

 قي مثؿ:أشار إلى عدد مف الميارات المتضمنة بالحكـ الخم
 الفصؿ بيف التفاصيؿ األساسية والغير أساسية في الموقؼ. (1
 إصدار حكـ أخالقي تمقائي. (2
 اكتشاؼ مشاعر اآلخريف. (3
 (.hsieh,1997,4-5إيجاد حموؿ فريدة لمموقؼ األخالقي) (4

أف ميارات التفكير األخالقي تساعد األفراد عمى  velasquez,(1996,204رأي )
 مع القيـ والمبادئ السائدة في المجتمع وذلؾ مف خالؿ:التوصؿ إلى قرار أخالقي يتفؽ 
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 إدراؾ القضية األخالقية المتضمنة في الموقؼ. (1
 تقييـ بدائؿ السموؾ مف وجيات نظر مختمفة. (2
 صناعة القرار األخالقي. (3
 التصرؼ والتنفيذ ثـ تأمؿ ىذه السموؾ. (4

 ؛2664فتحي، د؛ سعا2665أشارت العديد مف الدراسات )مثؿ: الفريد ادلر،
narvez,2007 ؛bebeau,2001:إلى أف ميارات التفكير األخالقي تتمثؿ في)- 

الحساسية الخمقية: فيي تعتبر أولى الميارات األساسية لمتفكير األخالقي وىي تعنى  (1
الوعي بالسموكيات المختمفة والممكنة لمحدث وكيؼ يؤثر كؿ سموؾ في رفاىية اآلخريف 

 تتضمف تفسير الموقؼ وتحديد المشكمة األخالقية.المرتبطيف بالحدث ولذلؾ 
االستدالؿ الخمقي: ويقصد بو االستنتاج المنظـ لممعمومات وفقا لقواعد المنطقة وىو  (2

 العممية التي نستخدميا الستخراج االستنتاجات مف المالحظات.
التي بيف اثنيف أو أكثر مف البدائؿ  راالختيارالخمقي: يعني قدرة التمميذ عمى االختيا (3

تتصارع في المواقؼ األخالقية المختمفة التي يتـ فييا االختيار ولكي يكوف االختيار 
أخالقًيا، البد أف تكوف القيـ التي يتـ بيا االختيار أو المفاضمة بينيا قيًما أخالقية، وأف 
تكوف المبررات وفقا ليذا االختيار تنطمؽ مف اعتبارات أخالقية، كما يجب أف يتـ 

 بعد األخذ في االعتبار النتائج التي تترتب عمى كؿ بديؿ مف البدائؿ المطروحة.االختيار 
الحكـ الخمقي: يمكف القوؿ بأف الحكـ الخمقي ىو قدرة التمميذ عمي اختيار التصرؼ  (4

المناسب والصائب الذي يرى وجوب إتباعو لمواجية موقؼ أخالقي أو حؿ لمشكمة 
 أخالقية.

 المسئولٌة االجتماعٌة: -8

 المسئولية االجتماعية تعريؼ -أ 
وتعد المسئولية االجتماعية مف أىـ الصفات المميزة لمشخصية السوية فمو شعر كؿ فرد 
بالمسئولية نحو اسرتو، أو نحو المؤسسة التي يعمؿ بيا، أو نحو زمالئو، وأصدقائو، 

تقي وجيرانو، وغيرىـ مف الناس الذيف يختمط بيـ، أو نحو المجتمع عامة لتقدـ المجتمع وار 
 وعـ الخير عمي جميع أفراد المجتمع.
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فالشخص السوي يشعر بالمسئولية االجتماعية نحو غيره مف الناس ولذلؾ فيو يميؿ 
المعالج النفساني ييتـ في  ألفريد ادلر فدائًما إلى مساعدة اآلخريف وتقديـ يد العوف ليـ. وكا

عالجو لمرضاه بأف يوجييـ إلى االىتماـ بالناس ومحاولة مساعدتيـ وتقوية عالقتو بأفراد 
(،كما نجد أف المسئولية االجتماعية لمفرد تجعمو 291،2662المجتمع )محمد عثماف نجاتي،

اع ويحِرـ يدرؾ النتائج التي تترتب عمى سموكو كمواطف؛ فالشخص الذي يرفع صوت المذي
جاره المريض مف الراحة، والطالب مف مواصمة مذاكرتو، يعد شخًصا تنقصو المسئولية 
االجتماعية، والطالب الذي ييدر وقتو بدوف االنتفاع بو في المذاكرة أو ذاؾ الذي يسب ىذا 

ذاؾ أيضا شخص تنقصو المسئولية، أما الفرد ذو المسئولية االجتماعية الحالية  ىويتعدى عم
ي في سبيؿ الجماعة أو الصالح العاـ ببعض مصالحو الشخصية إذا تعارضت مع يضح

 (.17،2668المصمحة العامة)قاسـ جميؿ،
بو اإلنساف مسئوال ومطالبا عف أمور  فوتعرؼ المسئولية االجتماعية ُلغويا بأنيا :ما يكو

)إبراىيـ  ا(، ويحدد مفيومي63،1992وأفعاؿ أتاىًا )الُمْنِجد في المغة واألعالـ،
(بأنيا التزاـ المرء نحو التغير واإلقرار بما يقـو بو مف أعماؿ أو أقواؿ وما 195،2666ناصر،

(إلي أف المسئولية االجتماعية يقصد 8،2668قاسـ جميؿ،)عمييا مف نتائج،  ويشير بيترت
 بيا مسئولية الفرد عف نفسو ومسئوليتو تجاه أسرتو وأصدقائو وتجاه دينو ووطنو مف خالؿ
فيمة لدوره في تحقيؽ أىدافو واىتمامو باآلخريف مف خالؿ عالقاتو اإليجابية ومشاركتو في 

(إلي 672،2663عصاـ فتح الباب،)، وينظرةحؿ مشكالت المجتمع وتحقيؽ أىدافيا العام
المسئولية عمي أنيا تحمؿ األعضاء داخؿ الجماعة المياـ الموكمة إلييـ وخدمات وأنشطة 

قيؽ اليدؼ وتنمي الميارة في تحمؿ األعباء، وتؤكد قياـ الفرد بواجبة مينية تساىـ في تح
 تجاه الجماعة مف خالؿ إشراؼ وتوجيو ومتابعة األخصائي االجتماعي.

اتفقت المفاىيـ السابقة لممسئولية االجتماعية عمى أنيا تتضمف التزاـ ذاتي نحو الجماعة 
صمحة الجماعة، فيي مسئولية الفرد وتشمؿ االىتماـ باآلخريف والتعاوف معيـ مف أجؿ م

دراكو آلثار تصرفاتو وأعمالو  الذاتية عف الجماعة وقيامو بما يسند إليو مف ميمات وأعماؿ وا 
 اإليجابية والسمبية.
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سيد أحمد عثماف، )وتمثمت عناصر المسئولية االجتماعية في ثالث عناصر كما حددىا 
 ( وىي االىتماـ والفيـ والمشاركة.47ػ44، 1986

بو االرتباط العاطفي بالجماعة التي ينتمي إلييا الفرد سواء كانت  داالىتماـ: ويقص (1
 صغيرة أو كبيرة.

لشقيف الشؽ األوؿ ىو فيـ الفرد لمجماعة أي فيمة لمجماعة في حالتيا  ـالفيـ: ينقس (2
الحاضرة مف ناحية وفيـ عاداتيا وقيميا، أما الشؽ الثاني مف الفيـ فيو فيـ الفرد 

 االجتماعي ألفعالو فالمقصود أف يدرؾ الفرد أثار أفعالة وتصرفاتو.لممغزى 
بيا اشتراؾ الفرد مع اآلخريف في عمؿ ما يساعد الجماعة في إشباع  دالمشاركة: يقص (3

 حاجاتيا وحؿ مشكالتيا.
ونجد أنو البد مف وجود الترابط والتكامؿ بيف عناصر المسئولية االجتماعية الثالثة: 

 المشاركة ألف كؿ منيما ينمي األخر ويدعمو. االىتماـ، الفيـ،
وتعد المسئولية االجتماعية ضرورية لصالح المجتمع بأكممو؛ فيي ال تقتصر عمى الفرد 
أو الجماعة فقط، بؿ ضرورية لصالح المجتمع ككؿ، فالمجتمع بحاجة ماسة إلى الفرد 

لفرد عنصًرا فعاال في المسئوؿ اجتماعًيا ومينًيا، حيث إف المسئولية االجتماعية تجعؿ ا
المجتمع بعيدا عف كؿ الجوانب السمبية، وتجعمو ميتًما بمشكالت الناس اىتماما يحفزه في 

 المساىمة الفعمية في حميا.
 صفات الشخص المسئوؿ اجتماعيا: -ب 

التي تكشؼ عف مالمح وخصائص السموؾ المسئوؿ لدى كؿ  توجد مجموعة مف المحكات
 مف الذكور واإلناث وىي كاالتي:

 أف يكوف الشخص موثوقا بو ويعتمد عمية دائما ويوفي بوعده. (1
الغش وال يأخذ شيئًا عمى حساب  ؿالفرد المسئوؿ اجتماعيا ىو شخص أميف ال يحاو (2

 ي المـو عمى اآلخريف.مسئوال عنو وال يمق فاآلخريف وعندما يفعؿ الخطأ يكو
 الفرد المسئوؿ يفكر في الخير لآلخريف بغض النظر عما يجنيو، (3
خالص لمجماعة التي ينتمي إلييا. (4  تجد عنده والء وا 
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عف  ويستطيع إنياء األعماؿ التي توكؿ إليو بصورة صحيحة ودقيقة تدؿ عمى مسئوليت (5
 نتائج ىذه األعماؿ.

فالمسئولية االجتماعية لؤلفراد نحو مجتمعيـ تتوقؼ عمى مدي شعورىـ بالوالء واالنتماء 
إلى المجتمع، وكمما زاد الشعور بالوالء لممجتمع كمما زاد الشعور بالمسئولية االجتماعية نحو 

 (.252،1999فاطمة أميف، )المجتمع 
واصفات أىميا االعتماد رأى الباحثاف أف الشخص المسئوؿ اجتماعيا ىو الذي يتميز بم

عمى النفس والثقة بالنفس ومساعدة زمالئو ومشاركتيـ أحزانيـ وأفراحيـ ومساعدتيـ كما 
يحرص عمى الحفاظ عمى مدرستو وعمى ممتمكاتو وممتمكات زمالئو، وتجده يتحمؿ مسئولية 

 أرائو وأفعالو أماـ المجتمع.
لشخص موثوؽ بو ويعتمد عميو  كما يمكف وصؼ سموؾ المسئولية االجتماعية بأنو سموؾ

متفاىما مع الجماعة التي ينتمي إلييا، وسنًدا ليا، وىو بذلؾ سموؾ يتصؼ باالستقامة 
 واألمانة.

 النظريات التي تناولت المسئولية االجتماعية: -ج 
حظي مفيـو المسئولية االجتماعية كغيره مف المفاىيـ بالكثير مف النقاش والجدؿ واختمفت 

أمست ىناؾ فرؽ وتيارات ومدارس فكرية كثيرة بعضيا يؤيد ىذا المفيوـ حولو اآلراء بؿ 
وبعضيا يعارضو، وىناؾ مف يرى وضعو ضمف إطار وتصور معيف وىذا كمو تـ إدراجو تحت 

 مسمى )نظريات المسئولية االجتماعية(.
وبطبيعة الحاؿ ىذا االختالؼ في الرؤى ووجيات النظر والتصورات ليس بجديد فيو دأب 

ي )االقتصاد واالجتماع( وىو أمر صحي، بالمناسبة فكمما كانت وجيات النظر مختمفة عمم
 ومتباينة كاف مفيوـ المصطمح المختمؼ عميو أكثر تطوًرا وأكثر إفادًة.

 ولقد تأثرت بحوث المسئولية االجتماعية بعده نظريات سيكولوجيو أىما:
، ويؤكد االتجاه السموكي عمى أىـ روادىا )اسكنر وبافموؼ( فالنظريات السموكية: وم

أىمية التغيرات البيئية في فيـ الشخصية اإلنسانية وبذلؾ فيو يركز عمى السموؾ المالحظ 
لمفرد ويري أصحاب ىذا االتجاه أف المسئولية االجتماعية سموؾ شأنو شأف الظواىر النفسية 
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ب واالنطفاء والتعميـ والثواب والعقا زاألخرى يخضع لقوانيف التعمـ مثؿ )التقميد والتعزي
 والتمييز( لذلؾ ركزت معظـ دراسات وبحوث ىذا االتجاه عمى السموؾ ونواتجو.

صاحب نظريو التعمـ الشرطي التقميدي التي ينظر فييا إلى أف السموؾ ما  فقد أكد بافموؼ
ىو إال استجابة لمنبيات عديدة موجودة في البيئة وطبقا لمبدأ االقتراف الشرطي يتعمـ الفرد 
سموكيات مرغوب بيا اجتماعيا وأخري غير مرغوب بيا وذلؾ وفقًا لـ يمر بو الفرد مف مواقؼ 

إلى تعمـ السموكيات الناتجة مف تمؾ المواقؼ سواء كانت مرغوب فييا وأحداث مختمفة تدفعو 
 . (Grief,1981, 223) أو غير مرغوب فييا

أما إسكنر صاحب نظريو التعمـ الشرطي اإلجرائي يؤكد أف السموؾ ما ىو إال استجابة 
البيئية  تأثير األحداث ةتأكيده عمى أىمي ىمتعممة لمنبيات عديدة موجودة في البيئة إضافة إل

 في تطوير السموؾ وتعديمو.
لذلؾ فإف السموكيف عموما يؤمنوف بأف الشخصية متعممة وأنيا تتغير بتغير الخبرات 
والمواقؼ البيئية وأف الشعور بالمسئولية االجتماعية يتـ مف خالؿ اكتساب الفرد عادات 

رىا ومسئولياتو بالشكؿ مناسبة تساعد عمى التعامؿ مع اآلخريف والتوافؽ مع البيئة وأداء أدوا
 (.29،2611المطموب )أفراح المندالوي،

:ىي نظرية حوؿ تنظيـ الشخصية وآليات تطورىا التي توجو عمـ التحميؿ النفسي نظرية
النفس التحميمي وتعتبر طريقة سريرية تستخدـ في عالج األمراض النفسية ووضع فرويد أوؿ 

عشر وخضعت فيما بعد لمعديد مف التعديالت  نظرية لمتحميؿ النفسي في أواخر القرف التاسع
وظيرت نظرية التحميؿ النفسي بشكؿ كامؿ في الثمث األخير مف القرف العشريف باعتبارىا 
جزًءا مف الحوار الحرج المتفاقـ حوؿ العالجات النفسية في فترة ما بعد الستينيات، و مف رواد 

أف الناس مخموقات اجتماعية متأثرة  ىمىذا االتجاه أيضًا)ادلر، فروـ( وأكد ىذا االتجاه ع
بالقوة االجتماعية أكثر مف تأثرىا بالقوة البيولوجية، فالفرد إنساف اجتماعي بطبعو وأف 
مشكالتو ناتجة عف انفصالو عف مجتمعو، فيو بحاجة إلى اإلبداع واالبتكار والشعور 

 باالستقالؿ الذاتي وتحمؿ المسئولية.
وال يتعمميا الفرد ما لـ يكف ضمف إطار الجماعة يتفاعؿ  يأتفالمسئولية االجتماعية ال ت

السميـ والصحيح في الحياة مع أفراد  بمعيـ ويبتكر ويبدع ويحقؽ األمف واالستقرار واألسمو 
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مجتمعو وأف العامؿ األساسي يرجع إلى الخبرة الحياتية التي يعيشيا الطفؿ في أسرتو بأجواء 
إلى ميمو ألف يتعمـ أىمية الحب والتعاوف بيف الناس  يسودىا الحب واالحتراـ الذي يؤدي

رضائي )عبد الفتاح  ـفيكتسب أسموب لتحقيؽ أىدافو متفقا مع مصمحة اآلخريف وا 
 (.98،2669الخواجا،

وروجرز( نشأ ىذا االتجاه كحركة اعتراض  وأىـ روادىا )ما سم ف: مالنظريات اإلنسانية
إلي اإلنساف بقدر أكبر مف االحتراـ والود ويدعو  عمي االتجاه التحميمي والسموكي فيو ينظر

إلي عدـ التقميؿ مف شأف حرية اإلرادة التي يمتمكيا الفرد، فاإلنساف يتفاعؿ مع البيئة وبشكؿ 
خاص مع الناس الميميف في حياتو وىـ الولداف واإلخوة واألقارب ويبدأ بتطوير التنشئة 

ري غير مناسبة وحيف تكوف ىذه القواعد االجتماعية أف بعض مف سموكياتنا مناسبة وأخ
معيارية منسجمة فإننا نتجو نحو تحقيؽ الذات وأف لكؿ فرد حاجات فسيولوجية ونفسية فإف 
استطاع أف يشبع حاجاتو الفسيولوجية فانو يستطيع أف يشعر بالحب واالحتراـ تجاه ذاتو 

لفرد الشعور بالثقة بقدراتو واآلخريف مما يؤدي بدورة إلي الشعور بتحقيؽ الذات الذي يكسب ا
مكانياتو في تحمؿ المسئولية االجتماعية)أفراح المندالوي،  ( .38ػ37،2611وا 

 ثامًنا: دراسات سابقة:

دراسات سابقة تناولت العالقة بيف التفكير األخالقي والمسئولية  ضركز الباحثاف عمى عر 
 االجتماعية:

ىدفيا البحث في العالقة بيف التفكير  ف( وكا2669ػ دراسة ميسوف محمد مشرؼ )
األخالقي والمسئولية االجتماعية وبعض المتغيرات لدي طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة، عمى 

( طالبا وطالبة واستخدمت الباحثة مقياس التفكير األخالقي لمراشديف 266عينة قواميا )
مف إعداد الباحثة وتوصمت  ( ومقياس المسئولية االجتماعية2661إعداد/فوقية عبد الفتاح )

 الدراسة إلى:
ػوجود عالقة ارتباطيو موجبة دالة بيف مستوي التفكير األخالقي والمسئولية االجتماعية 

 لدي طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة.
ػوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوي التفكير األخالقي بيف الذكور واإلناث لصالح 

 اإلناث.
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اللة إحصائية في مستوي المسئولية االجتماعية بيف الذكور واإلناث ػوجود فروؽ ذات د
 لصالح اإلناث.

ىدفيا البحث في العالقة بيف  ف( وكا2611ػ دراسة أزىار صالح عبد الحميد المحياني )
التفكير األخالقي والمسئولية االجتماعية في ضوء بعض المتغيرات األكاديمية لدي عينة مف 

( مف طالبات جامعة أـ 221عمى عينة قواميا ) ةرى بمدينة مكة المكرمطالبات جامعة أـ الق
مف  ف( والمقن1984الباحثة المقياس الموضوعي لمتفكير األخالقي لقبس ) تالقرى واستخدم

 الغامدي وتوصمت نتائج الدراسة إلي:
وؾ ػعدـ وجود عالقة بيف التفكير األخالقي والجانب السموكي لممسؤولية االجتماعية )السم

 المسئوؿ( 
ػتأثر التفكير األخالقي والمسؤولية االجتماعية بالعمر فقد تبيف وجود فروؽ دالة بيف أفراد 

 العينة لصالح الفئة العمرية األكبر.
الدراسة إلى تناوؿ التفرد وعالقتو  ت( ىدف2614ػ دراسة ىدي عبد الرازؽ الجنديؿ)

( 466بالتفكير األخالقي والمسؤولية االجتماعية لدي المرشدات التربويات عمى عينة قواميا )
مرشدة تربوية وقد تـ استخداـ مقياس المسؤولية االجتماعية مف إعداد الباحثة وفي النياية 

 :يخمصت الدراسة إلى ما يم
متغيرات التفكير  ـاعية في التنبؤ بالتفرد، في حيف ال تسيػيسيـ متغير المسؤولية االجتم

 األخالقي ومدة الخدمة والتخصص األكاديمي في التنبؤ بو.
ػ ليس ىناؾ أثر لمتخصص األكاديمي ومدة الخدمة والتفاعالت الثنائية في التفرد والتفكير 

 األخالقي والمسؤولية االجتماعية لدى المرشدات التربويات.
 (:2616ب نبيؿ عبد المنصؼ خميفة )دراسة رحا-

وىي دراسة تتضمف ممارسو التفكير األخالقي مف خالؿ تدريس بعض المشكالت األخالقية 
في مادة االقتصاد المنزلي ودور ذلؾ في تشكيؿ المسؤولية االجتماعية لدي تمميذات المرحمة 

( تمميذة 33مت إلي )( تمميذة بالصؼ الثالث اإلعدادي قس67اإلعدادية، عمي عينو قواميا )
( تمميذة لممجموعة الضابطة واستخدمت الباحثة مقياس 34و ) ةلممجموعة التجريبي

 المسؤولية االجتماعية مف إعدادىا وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا:
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية -
 لممسؤولية االجتماعية لصالح تمميذات المجموعة التجريبية.والضابطة في القياس البعدي 

 تعلٌق على الدراسات السابقة:

دراسات  دأنو ال توج–عمى األرجح  –ومف خالؿ عرض الدراسات السابقة تبيف لمباحثاف
اىتمت بمعرفة العالقة بيف ميارات التفكير والمسئولية االجتماعية، فغالبية الدراسات اىتمت 
بالتفكير األخالقي بشكؿ عاـ، كما وجد الباحثاف ندرة الدراسات التي تناولت ميارات التفكير 

كؿ الدراسات كاف اىتماـ  ثاألخالقي والمسئولية االجتماعية لدي تالميذ المرحمة االبتدائية حي
ىنا جاءت فكرة البحث  فالتطبيؽ عمى طالب وطالبات المرحمة الثانوية أو الجامعية وم وى

 الحالي.
 فروض البحث:

في ضوء اإلطار النظري الذي عرضو الباحثاف وما توصمت إليو الدراسات السابقة مف نتائج، 
 يقترح الباحثاف الفروض التالية:

ات التالميذ عمى مقياس ميارات التفكير األخالقي ومقياس ػ يوجد عالقة ارتباطيو بيف درج1
 المسئولية االجتماعية.

ػالتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث في ميارات التفكير 2
 األخالقي.

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث في المسئولية  دػ ال توج3
 .االجتماعية

 تاسًعا: إجراءات البحث:
 منهج البحث: -1

 يعتمد البحث عمى المنيج الوصفي في التعرؼ عمى العالقات بيف المتغيرات موضع البحث.
 البحث: ةعٌن -8

 :ةعينة التحقؽ مف الخصائص السيكو متري-أ
 محمود ىاروف االبتدائية بمنيو سمنود ةتكونت مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي بمدرس

 ( إناث.47)( ذكور، 47( تمميًذا وتمميذًة )94التابعة لمحافظة الدقيمية والتي بمغ عددىـ )
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 :ةالبحث األساسي ةعين-ب
تـ اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي مف مدرسة 

التابعة لمحافظة الدقيمية، وذلؾ في العاـ الدراسي  محمود ىاروف االبتدائية بمنية سمنود
( ذكور، 36( تمميًذا وتمميذًة وتـ تقسيميـ إلى )66ـ( حيث بمغ عددىـ )2619/2626)
( شيرًا، 126633( سنة بمتوسط عمري )12ػ16) ف( إناث، وتراوحت أعمارىـ ما بي36)

 (.4646وانحراؼ معياري)
 البحث: تأدوا -8

 ( 2الباحثاف                ) ممحؽ /  ألخالقي: إعدادمقياس ميارات التفكير ا -أ 
قياس ميارات التفكير األخالقي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية في ييدؼ المقياس إلى 

 ( سنة.13:16المدى العمري مف )
 وصف المقٌاس

يتكوف المقياس مف مجموعة مف البنود عبارة عف مواقؼ أخالقية مف الممكف أف تواجو 
( مف االختيارات أو البدائؿ يتـ وضع عالمة 3التالميذ في حياتيـ اليومية، ويمي كؿ موقؼ )

 أماـ البديؿ الذي يعبر عف وجية نظره.  ✓
، وتكوف المقياس في صورتو ويقوـ التالميذ باإلجابة عمى البنود جماعًيا في قاعة النشاط

( بند. وفى ضوء أراء المحكميف تـ استبعاد بنديف مف بنود المقياس، وأعيد 38األولية مف )
( بند 36صياغة بعض البنود، والبدائؿ؛ ليصبح المقياس في صورتو النيائية يتكوف مف )

خمقي، الحكـ موزعة عمى أربعة أبعاد )الحساسية الخمقية، االستدالؿ الخمقي، االختيار ال
 ( دقيقة.66الخمقي(، وقد استغرؽ زمف اإلجابة عمى المقياس )

 طرٌقة التصحٌح

 اإلجابة الصحيحة يحصؿ المفحوص عمى ثالث درجات. -أ 
 اإلجابة التي تمييا في كونيا صحيحة يحصؿ المفحوص عمى درجتاف. -ب 
 اإلجابة البعيدة عف أف تكوف صحيحة يحصؿ المفحوص عمى درجة واحدة. -ج 

 :السٌكو مترٌةالكفاءة 

 صدؽ المقياس -أ 
 -تـ حساب صدؽ المقياس مف خالؿ:
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 صدؽ المحكميف: (1
( بند عمى مجموعة مف المحكميف 38تـ عرض المقياس في صورتو األولية وعددىا )

(، 1( محكـ ممحؽ رقـ )12المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس، والصحة النفسية، وعددىـ )
 -وأرفؽ بالمقياس استمارة لمحكـ عمى:

 مناسبة البنود لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.مدى  -
 مدى وضوح البنود ومالئمتيا لمعينة. -
 مدى اتفاؽ البنود مع ميارات التفكير األخالقي. -
 تعديؿ أو حذؼ أو إضافة بنود لممقياس. -

وتـ تعديؿ بعض البنود بناًء عمى رأي المحكميف، وحذؼ بنديف مف البنود التي حصمت 
 %، وبعد ذلؾ تـ تطبيؽ المقياس.86مف عمى نسبة اتفاؽ أقؿ 

 الصدؽ العاممي التوكيدي: (2
تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ حساب صدؽ التحميؿ العاممي التوكيدي 

عمى العوامؿ األربعة التي توصمت إلييا الدراسات السابقة،  (LISREL8)باستخداـ البرنامج 
 (.1وقد أسفرت النتائج عف وجود   عامالف كامناف ألبعاد المقياس شكؿ )

العامؿ األوؿ: الحساسية، واالستدالؿ الخمقي حيث أسفرت نتائج التحميؿ العاممي عف 
الؿ الخمقي( إلى بعد كامف وجود معامالت مسار بيف بعد )الحساسية الخمقية( وبعد )االستد

( 66865، 66962وىو )الحساسية واالستدالؿ الخمقي( حيث كانت قيمة معامالت المسار: )
 ( وىي دالة.86266، 96433عمى الترتيب وكانت قيمة  ت  المقابمة لمعامالت المسار )

ود العامؿ الثاني: االختيار، والحكـ الخمقي حيث أسفرت نتائج التحميؿ العاممي عف وج
معامالت مسار بيف بعد )االختيار الخمقي(، وبعد )الحكـ الخمقي( إلى بعد كامف وىو 

( عمى 66753، 66741)االختيار، والحكـ الخمقي( حيث كانت قيمة معامالت المسار )
 ( وىي دالو.76169،  66997الترتيب وكانت قيمة  ت  المقابمة لمعامالت المسار )
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)التفكير األخالقي( المستنتجة مف نتائج التحميؿ  لعوامؿمة  ت  معامالت المسار وقي (1شكؿ )

 العاممي التوكيدي.
 -وقد حقؽ النموذج شروط حسف المطابقة حيث كانت:

 ، وىي غير دالة.26559تساوي  2قيمة كا -
، وىي تقع عمى 66136( تساوي RMSEAقيمة جزر متوسط مربع الخطأ لالقتراب ) -

(، وىي غير دالة فالقيمة الجدولة ؿ 66338 – 6666مدى الثقة المطموب )
(RMSEA( تساوي )66156.) 

(، وىي أقؿ مف قيمة 66223( تساوي )ECVIقيمة مؤشر الصدؽ الزائؼ المتوقع ) -
 – 66267(، وتقع في مدى الثقة المطموب )ECVIمؤشر الصدؽ لمنموذج المشبع ؿ )

66321.) 
 (، وىو قريب مف الصفر.666192( تساوي )RMRقيمة جزر متوسط مربع البواقي ) -
معامالت المسار وقيمة  ت  لعوامؿ ميارات التفكير األخالقي المستنتجة مف نتائج  -

 التحميؿ العاممي التوكيدي.
 (، وىو قريب مف الصفر.666192قيمة جذر متوسط مربع البواقي المعياري تساوي ) -
 احد الصحيح.(، وىو يقترب مف الو 66986( تساوى )(GFIقيمة مؤشر حسف المطابقة  -
، وىو يقترب مف الواحد 66865( AGFIقيمة مؤشر حسف المطابقة المصحح تساوي ) -

 الصحيح.
 أي أف التحميؿ العاممي التوكيدي قد أكد صدؽ البناء لمقياس ميارات التفكير األخالقي. -
 صدؽ المحؾ:-3
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عمى المقياس  تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات تالميذ عينة الكفاءة السيكومترية
الحالي، ومقياس التفكير األخالقي إعداد: إبراىيـ محمد المغازي، وكاف معامؿ االرتباط 

 (، وىو ارتباط عاٍؿ، وداؿ إحصائًيا.6661(، وىو داؿ عند مستوى )66943)
 االتساؽ الداخمي لممقياس: -ب 

السيكو مترية، تـ حساب االرتباطات الداخمية لؤلبعاد مع الدرجة الكمية عمى عينة الكفاءة 
 (.1وكانت معامالت االرتباط كما في جدوؿ )

يعبيالت استببط أبعبد انتفكيش األخالقٍ ببعضهى انبعض بعذ حزف دسجة كم بعذ يٍ  (1جذول )

 انًقيبس.
 األبعبد انحسبسية انخهقية االستذالل انخهقٍ االختيبس انخهقٍ انحكى انخهقٍ

 انخهقيةانحسبسية  - **437,0 **430,0 **435,0

 االستذالل انخهقٍ **437,0 - **,4300 **,,430

 االختيبس انخهقٍ **430,0 **,4300 - **,4355

 انحكى انخهقٍ **435,0 **,,430 **,4355 -

 (.6661** داؿ عند مستوى )
( أف معامالت االرتباط بيف أبعاد التفكير األخالقي تراوحت ما بيف 1ويتضح مف جدوؿ )

(، وىذا يدؿ عمى التماسؾ الداخمي 6661وجميعيا دالة عند مستوى )(، 66423-66726)
 ألبعاد التفكير األخالقي في المقياس.

 الثبات: -ج 
تـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ عمى عينة الكفاءة السيكومترية، وكانت قيمة معامؿ ألفا 

( وىو معامؿ ثبات مرتفع، 66873ألبعاد مقياس ميارات التفكير األخالقي يساوي ) كرونباخ
 ( معامؿ ألفا كرونباخ عند حذؼ احدى بنوده.2ومقبوؿ عممًيا ويبيف جدوؿ )
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 يعبيم أنفب كشوَببخ ألبعبد يقيبس يهبسات انتفكيش األخالقٍ عُذ حزف احذي بُىدِ. (,جذول )
يعبيم انثببت 

عُذ حزف 

 انبُذ

 انبعذ انبُىد

يعبيم انثببت 

عُذ حزف 

 انبُذ

 انبعذ انبُىد

43,71 10 

االختيبس 

 انخهقٍ

43,00 1 

انحسبسية 

 انخهقية

43,07 ,4 43,0, , 

43,00 ,1 43,05 , 

43,7, ,, 43,05 0 

43,00 ,, 43,74 5 

43,0, ,0 43,00 0 

43,7, ,5 43,00 7 

43,7, ,0 43,71 , 

43,74 ,7 43,74 0 

43,7, ,, 

 انحكى انخهقٍ

43,0, 14 

 

االستذالل 

 انخهقٍ

43,70 ,0 43,00 11 

43,77 ,4 43,75 1, 

43,7, ,1 43,71 1, 

43,07 ,, 43,00 10 

43,00 ,, 43,00 15 

43,00 ,0 43,00 10 

43,07 ,5 43,00 17 

43,74 ,0 43,74 1, 

 االجتماعية:مقياس المسئولية  -ب 
ات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث استعانت بعد االطالع عمى األدبيات والدراس

( المعدة لقياس المسئولية االجتماعية لدي تالميذ 2611الباحثة بأداة أفراح المندالوي )
 المرحمة االبتدائية.

 صدق المقٌاس:

غير  ءأف نقيسو بو وال شي دكاف االختبار يقيس ما نري االصدؽ ىو تقدير لمعرفة ما إذ
 (.254،1989أف نقيسو بو )صفوت فرج، دما نري

االجتماعية تـ تطبيؽ الصدؽ الظاىري والذي  ةومف أجؿ تحقيؽ صدؽ مقياس المسئولي
ىو المظير العاـ لالختبار أو الصورة الخارجية لو مف حيث نوع المفردات وكيفية صياغتيا 

 ووؿ تعميمات االختبار ومدي دقتيا ودرجة ما تتمتع بومدي وضوح ىذه المفردات وكذلؾ يتنا
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مف موضوعية، كما يشير ىذا النوع مف الصدؽ إلى كيؼ يبدو االختبار مناسبًا لمغرض الذي 
 (.68،1981رمزية الغريب،)وضع مف أجمو 

لذا قامت الباحثة بعرض األداة عمى مجموعة مف المحكميف ذوي االختصاص بموضوع 
( 56صدؽ األداة وبعد تحميؿ إجاباتيـ تـ التوصؿ إلى اتفاؽ عمى بقاء ) البحث مف أجؿ إيجاد

 لعدـ مناسبتيا وتكرار بعضيا. ت( فقرا16مع تغيير بعض الكممات وحذؼ ) ةفقر 
 طرٌقة التصحٌح:

 اإلجابة الصحيحة يحصؿ المفحوص عمى أربعة درجات. -1
 ات.اإلجابة التي تمييا في كونيا صحيحة يحصؿ المفحوص عمى ثالث درج -2
 اإلجابة التي تمييا في كونيا أقؿ صحة يحصؿ المفحوص عمي درجتاف. -3
 اإلجابة البعيدة عمى أف تكوف صحيحة يحصؿ المفحوص عمى درجة واحدة. -4

 عاشًرا: نتائج البحث وتفسٌرها:

: وينص عمي وجود عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بيف درجات التالميذ نتائج الفرض األول
التفكير األخالقي )الدرجات الفرعية، الكمية( ودرجات التالميذ عمى عمى مقياس ميارات 

 مقياس المسئولية االجتماعية )الدرجات الفرعية، الكمية(.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب معامؿ االرتباط 

تالميذ عمى مقياس بيف درجات التالميذ عمى مقياس ميارات التفكير األخالقي ودرجات ال
 المسئولية االجتماعية.

 ( نتائج ىذا الفرض.3ويوضح جدوؿ)
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قيى يعبيالت االستببط بيٍ دسجبت انتالييز عهً يقيبس يهبسات انتفكيش األخالقٍ  (,جذول )

 ودسجبت انتالييز عهً يقيبس انًسئىنية االجتًبعية

يهبسات انتفكيش  

 األخالقٍ

انذسجة  انًسئىنية االجتًبعية

انكهية 

نهًسئىنية 

 االجتًبعية

 انًسئىنية 

 تجبِ انزات

 انًسئىنية 

 تجبِ األقشاٌ

انًسئىنية 

اتجبِ 

 انًذسسة

انًسئىنية 

 األخالقية

 43401- 43405- 43401 43477- 43400- انحسبسية انخهقية

 43407- ,4311- 434,4 434,0- ,,434- االستذالل انخهقٍ

 ,,434- 43417- 43144 43400- ,4344- االختيبس انخهقٍ

 43400- 434,7- ,4340 ,4340- ,4340- انحكى انخهقٍ

انذسجة انكهية نًهبسات 

 انتفكيش األخالقٍ
-4345, -43450 43400 -4340, 

-43,0 

           6665*داؿ عند مستوي               6661**داؿ عند مستوي 
وجود عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بيف ميارات التفكير  ـ( عد3يتضح مف جدوؿ )

الدرجات الفرعيةػ الكمية(، وبالتالي )األخالقي )الدرجات الفرعيةػ الكمية( والمسئولية األخالقية 
 يتـ رفض الفرض البديؿ وقبوؿ الفرض الصفري.

وجود  ( التي أكدت عمى2611نجد أنو قد اتفقت تمؾ النتيجة مع دراسة )أزىار صالح،
 عالقة بيف التفكير األخالقي والجانب السموكي لممسؤولية االجتماعية )السموؾ المسئوؿ(.

( التي أكدت عمى وجود عالقة ارتباطيو 2669واختمفت مع دراسة )ميسوف محمد مشرؼ،
موجبة دالة بيف مستوي التفكير األخالقي والمسئولية االجتماعية لدي طمبة الجامعة 

 اإلسالمية بغزة.
تفسر الباحثة نتائج الفرض الحالي بأنيا قد ترجع إلى اختالؼ التفكير األخالقي بشكؿ و 

عاـ عف ميارات التفكير األخالقي واختالؼ حجـ العينات، والثقافة مف بمد آلخري والمرحمة 
( تأثر التفكير األخالقي والمسؤولية االجتماعية بالعمر فقد 2611العمرية فقد )أزىار صالح،

 فروؽ دالة بيف أفراد العينة لصالح الفئة العمرية األكبر سنا. تبيف وجود
ولذلؾ ال تزاؿ ىناؾ حاجة لممزيد مف األبحاث لتوضيح تمؾ العالقة بيف ميارات التفكير 

 األخالقي والمسئولية االجتماعية.
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 نتائج الفرض الثانً:

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات )الذكورػ اإلناث(  دينص عمى أنو  ال توج
 ميارات التفكير األخالقي )الدرجات الفرعيةػ الكمية( لدي تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي . يف

 (.4والختبار صحة الفرض تـ استخداـ اختبار  ت  لمعينات المستقمة جدوؿ )
ت وانذالنة اإلحصبئية نهفشوق بيٍ  انًتىسطبت واالَحشاف انًعيبسٌ وقيًة (0جذول)

 يتىسطٍ دسجبت )انزكىسـ اإلَبث( فٍ يهبسات انتفكيش األخالقٍ

يهبسات انتفكيش 

 األخالقٍ

 انُىع

 قيًة"ت"
يستىٌ 

 انذالنة
 إَبث ركىس

 ع و ٌ ع و ٌ

انحسبسية 

 انخهقية
,4 1030, 5310 ,4 ,43,4 535, 4310, 43,00 

االستذالل 

 انخهقٍ
,4 ,43,7 03,4 ,4 ,43,, 5341 4300, 43004 

االختيبس 

 انخهقٍ
,4 ,430, 0370 ,4 ,130, 0350 43,,1 43014 

 43000 ,4300 5311 ,134, 4, 0305 ,130, 4, انحكى انخهقٍ

 ,4307 434,7 ,1030 344,, 4, 1,3,0 3,7,, 4, انذسجة انكهية

متوسطي درجات ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 4ويتضح مف جدوؿ )
( في ميارات التفكير األخالقي )الدرجات الفرعية، الكمية( وبيذه النتيجة يتـ ث)الذكور، اإلنا

 ( ىذه الفروؽ بيانيا:2قبوؿ الفرض كميا ويبيف شكؿ)
 

 
( في ميارات ثيوضح التمثيؿ البياني الفروؽ بيف متوسطي درجات )الذكور واإلنا (2شكؿ)

 الفرعية، الدرجة الكمية(. التفكير األخالقي )الدرجات
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 الدرجة الكلٌة الحكم الخلقً اإلختٌار الخلقً اإلستدالل الخلقً الحساسٌة الخلقٌة

 المتوسط

 اإلناث الذكور
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( التي أكدت أنو ال 2617ونجد أنو قد اتفقت تمؾ النتيجة مع دراسة )فتيحة بف كتيمو، 
فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوي التفكير األخالقي تعزي لمتغير الجنس )ذكور،  دتوج

 إناث( 
د فروؽ ذات ( التي أكدت أنو توج2612واختمفت تمؾ النتيجة مع دراسة )فاطمة منصور،

(، 2614داللة إحصائية بيف )الذكور، اإلناث( في التفكير األخالقي، دراسة )شيماء السيد،
( الذيف أكدوا أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 2669دراسة )ميسوف محمد، 

( التي أكدت أنو توجد فروؽ ذات 2617)الذكور، اإلناث( لصالح اإلناث، دراسة )بسماء أدـ،
 صائية بيف )الذكور، اإلناث( لصالح الذكور.داللة إح

ويرجع التعارض في تمؾ النتائج إلى اختالؼ أساليب التنشئة االجتماعية فقد ذكر )عبد 
( إلى أف نوع العالقة التي تنشأ بيف الوالديف والطفؿ أو معاممتيما 1994السالـ عبد الغفار،

رؽ بيف شخصية طفؿ نشأ في جو لو عامؿ ىاـ في تشكيؿ شخصيتو ونموه األخالقي فيناؾ ف
مف التدليؿ والعطؼ وشخصية طفؿ أخر نشأ في جو مف الصداقة وأخر نشأ في جو مف 

 القسوة.
 نتائج الفرض الثالث:

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات )الذكورػ اإلناث(  دينص عمى أنو  ال توج
كمية( لدي تالميذ الصؼ الخامس في المسئولية االجتماعية )الدرجات الفرعيةػ الدرجة ال

 االبتدائي.
 ( 5والختبار صحة الفرض تـ استخداـ اختبار  ت  لمعينات المستقمة جدوؿ )
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انًتىسطبت واالَحشاف انًعيبسٌ وقيًة "ت" وانذالنة اإلحصبئية نهفشوق بيٍ  (5جذول )

 اإلَبث( فٍ انًسئىنية االجتًبعية.-يتىسطٍ دسجبت )انزكىس

 انًسئىنية

 االجتًبعية

 انُــــــــــــــــــىع

 قيًة"ت"
يستىٌ 

 انذالنة
 إَبث ركىس

 ع و ٌ ع و ٌ

انًسئىنية تجبِ 

 انزات
,4 ,,307 ,350 ,4 ,,3,, ,305 43,50 43707 

انًسئىنية تجبِ 

 األقشاٌ
,4 ,03,, ,3,4 ,4 ,,307 ,304 43,00 43,7, 

انًسئىنية تجبِ 

 انًذسسة
,4 ,03,, 03,0 ,4 ,030, ,374 4307, 43545 

انًسئىنية 

 األخالقية
,4 ,0307 ,300 ,4 ,03,4 ,3,, 43,50 437,, 

 ,43,5 431,0 03,4 1,0347 4, ,1431 304,,1 4, انذسجة انكهية

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  د( أنو ال توج6ويتضح مف جدوؿ )
)الذكور، اإلناث( في المسئولية االجتماعية )الدرجات الفرعية ػ الكمية( وبيذه النتيجة يتـ 

 ( ىذه الفروؽ بيانيا.3قبوؿ الفرض كميا ويبيف شكؿ )

 
يوضح التمثيؿ البياني الفروؽ بيف متوسطي )الذكور واإلناث( في المسئولية  (3شكؿ )

 االجتماعية )الدرجات الفرعية، الكمية(
(، )فواز أيوب، محمد 2617نجد أنو قد اتفقت تمؾ النتيجة مع دراسة )ندي عبد باقر،

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور  د( الذيف أكدوا أنيا ال توج2617خالد المعاني، 
 واإلناث في المسئولية االجتماعية.
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( التي توصمت إلى وجود 2669)ميسوف مشرؼ، كما اختمفت تمؾ النتيجة مع دراسة
فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوي المسئولية االجتماعية بيف الذكور واإلناث لصالح 

 اإلناث.
ويرجع التعارض بيف تمؾ النتائج إلى اختالؼ أساليب التنشئة االجتماعية حيث تعد عممية 

جتماعي لمفرد وعف إدخاؿ ثقافة التنشئة االجتماعية ىي المسئولة عف تشكيؿ السموؾ اال
المجتمع في بناء شخصيتو وعف توافقو االجتماعي وتعمـ األدوار االجتماعية والقيـ 

 واالتجاىات.
يمكننا القوؿ إف البحث الحالي قد حقؽ ىدفو الرئيس في الكشؼ  ـوأخيرًا مف خالؿ ما تقد

لكمية( والمسئولية االجتماعية عف العالقة بيف ميارات التفكير األخالقي )الدرجات الفرعية، ا
)الدرجات الفرعية، الكمية(، وكذلؾ معرفة الفروؽ بيف المتغيريف حسب النوع )ذكور، إناث( 
وبالتالي يفتح مجاؿ لمباحثيف الالحقيف إلكماؿ مسيرة استكشاؼ ىذا المجاؿ في جوانب أخري 

 وبأساليب مختمفة ومراحؿ مختمفة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                         .........          مهارات التفكير األخالقي

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 818 

- 

 

 توصٌات البحث:

توصي الدراسة الحالية بإعداد، وبناء مقاييس ودراسات عف ميارات التفكير األخالقي في  -1
 مرحمة الطفولة، والمراىقة حيث أف ىناؾ ندره في ذلؾ.

زيادة االىتماـ بتنمية التفكير األخالقي مف قبؿ األسرة؛ فاآلباء واألميات قدوة ألبنائيـ  -2
القيـ، والمفاىيـ الصحيحة، واالتجاىات وعمييـ المسؤولية األولى في غرس األخالؽ، و 

الصحيحة في نفوس أبنائيـ ويمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ القصص التي يميؿ إلييا 
األطفاؿ، وينجذبوف ليا بداًل مف النصح المباشر الذي يكوف في صورة أوامر، ونواىي 

 فينصرفوف عنو، ويكرىوف االستماع إليو.
قي، واألخالؽ بصفة عامة مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ زيادة االىتماـ بتنمية التفكير األخال -3

فيجب أف تحتوي البرامج الموجية لؤلطفاؿ عمى مساحة مناسبة يتـ فييا تقديـ قصص 
تيدؼ إلى تنمية التفكير الخمقي، وغرس الفضيمة، والقيـ األساسية: كالتسامح، 

 والصدؽ، واألمانة، وغيرىا مف القيـ األخرى.
 ميارات التفكير األخالقي مف قبؿ الوالديف والمدرسة. زيادة االىتماـ بتنمية  -4
 .زيادة االىتماـ بتنمية المسئولية االجتماعية لدي األطفاؿ منذ الصغر   -5

 االقتراحات:

 دراسة العالقة بيف التفكير األخالقي، والتفكير الناجح لدى طالب المرحمة الثانوية. -1
 لحياة.التفكير األخالقي، وعالقتو بيوية األنا، وجودة ا -2
إجراء دراسة مقارنة حوؿ فعالية التدريب عمى التفكير األخالقي بطريقة مباشرة، والتدريب  -3

 بطريقة غير مباشرة.
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  المراجع
 ، )ترجمة/ عادل نجيب بشرى(، القاهرة: المجمس األعمى لمثقافة.معنى الحياة(. 5002ألفريد أدلر )

 ، دار المشرق. ت(. بيرو 2665الُمْنِجد في المغة واألعالم )
الهرمية" و  ةجانبي“تنظيم محتوي منهج العموم وفق نظريتي  ة(. فعالي5002إبراهيم عبد العزيز البعمي)

رسالة "رايجموث التوسعية" في التحصيل والتفكير الناقد لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي، 
 ، كمية التربية، جامعة الزقازيق، فرع بنها.دكتوراه )غير منشورة(

(. فاعمية برنامج تدريبي لتنمية التفكير األخالقي لدي أطفال المرحمة 5024إبراهيم محمد المغازي )
 .232-232(، 221، )مجمة عمـ النفساالبتدائية، 

 عمان: دار وائل لمنشر. األخالقية، ةالتربي(. 5003إبراهيم ناصر )
االجتماعية في ضوء  ةاألخالقي وعالقته بالمسئولي ر(. التفكي5022أزهار صالح عبد الحميد المحياني )

رسالة بعض المتغيرات األكاديمية لدي عينة من طالبات جامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة، 
 التربية، جامعة أم القرى بالمممكة العربية السعودية. ة، كميماجستير )غير منشورة(

تماعية ألطفال الرياض الحكومية واألهمية )دراسة (. المسؤولية االج5022أفراح احمد نجف المندالوي)
 ، كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد.رسالة ماجستير )منشورة(مقارنة(، 

األخالقي وعالقته بتحمل الغموض وعدم تحممه لدي عينة من طمبة كمية  ر(. التفكي5024بسماء أدم )
 .533ـ266(، 2)33، مجمة جامعة دمشؽالتربية في جامعة دمشق، 

/ محمد خيري محمد حربي ومحمد ثابت ة(. الحكم الخمقي عند األطفال، )ترجم2623جان بياجيه )
 الفندي(، القاهرة: مكتبة مصر.

في سن  نالتفكير األخالقي لدي عينة من الذكور السعوديي و(. نم5000حسين عبد الفتاح الغامدي)
 .356ـ312( ، 23، جامعة قطر)حولية كمية تربيةالمراهقة والرشد، 
(. المسئولية االجتماعية لدي طالب شعبة التاريخ بكمية التربية، مجمة 2663حميدة إمام مختار )

 .21ـ6(، 1)2دراسات في التعميم الجامعي، 
(. ممارسة التفكير األخالقي من خالل تدريس بعض 5023رحاب نبيل عبد المنصف خميفة )

ور ذلك في تشكيل المسؤولية االجتماعية لدي المشكالت األخالقية في مادة االقتصاد المنزلي ود
 .11ـ25(، 2، )بحوث عربية في مجاالت التربية النوعيةتمميذات المرحمة اإلعدادية، 
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المؤتمر القومي الحادي عشر)العولمة (. العولمة ومناهج التعميم العام، 2666رشدي أحمد طعميه )
ريس، القاهرة، دار الضيافة، جامعة عين ، الجمعية المصرية لممناهج وطرق التدومناىج التعميـ(
 .32-55شمس، ديسمبر 

 ، جامعة الكويت.والقياس النفسي التربوي ـالتقوي(. 2652رمزية الغريب)
(. بعض المتغيرات المرتبطة بنمو التفكير الخمقي في 2654سبيكه يوسف عبد الرحمن الخميفي)

 التربية، جامعة عين شمس.، كميه رسالة دكتوراه )غير منشوره(المجتمع القطري، 
، اتجاىات حديثو في تطوير مناىج الفمسفة وتدريس الفمسفة لؤلطفاؿ(. 5001سعاد محمد فتحي )

 القاهرة: إيتراك لمطباعة والنشر والتوزيع.
(. المناخ األسري كما يدركه األبناء وعالقته بالتفكير األخالقي في ضوء 5023سفيان محمد أبو نجيمه)
 .222ـ63(، 2)52، دراسات نفسيةدي طمبة جامعة األزهر بغزة، نظرية كولبرج ل
(. سوء المعاممة الوالدية وعالقتها ببعض المهارات االجتماعية والحكم 5005سهام شوقي محمود)

 التربية، جامعة المنصورة. ة، كميغير منشورة()رسالة ماجستير الخمقي لدي األطفال، 
ـدراسة نفسية تربوية، القاهرة: مكتبة األنجمو  شخصية المسممةالمسئولية وال(. 2653سيد أحمد عثمان )
 المصرية.

الخمسة الكبرى لمشخصية لدي طمبة  لاألخالقي وعالقته بالعوام ر(. التفكي5021شيماء السيد سعد)
 ، كمية اآلداب، جامعة سوهاج.غير منشورة()رسالة ماجستير جامعة سوهاج، 

 ،  القاهرة: مكتبة األنجمو المصرية.5ط، النفسي سالقيا(. 2656صفوت فرج )
، القاهرة: مكتبة نمو الطفؿ والمراىؽ ةاتجاىات نظرية في سيكولوجي(. 2662عادل عبد اهلل محمد )

 األنجمو المصرية.
براهيم الشافعي إبراهيم ) (. التفكير األخالقي والمسئولية االجتماعية لدي 5002عبد الحميد عبد العظيم وا 

طالب الجامعة من المصريين والسعوديين وعالقتهما ببعض المتغيرات الشخصية والديموجرافيه، 
 .55-12(، 32)22، جامعه بنها، مجمة كمية التربيةدراسة ثقافيه، 

 ، القاهرة: دار النهضة العربية.عمـ النفس االجتماعي(. 2661عبد السالم عبد الغفار )
النفسي التربوي بيف النظرية والتطبيؽ )مسؤوليات  داإلرشا(. 5006عبد الفتاح محمد الخواجا )

 ، عمان األردن: دار الثقافة لمنشر والتوزيع،.وواجبات...دليؿ اآلباء والمرشديف(
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مقياس تنمية المسئولية االجتماعية لدي جماعات النشاط  م(. تصمي5003ق فتح الباب)عصام عبد الراز 
ـجامعة حموان،  مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعمـو اإلنسانيةالمدرسي إال صفية، 

 .366ـ332(، 22)5
قي لدى التالميذ التفكير األخالقي: دليؿ المعمـ في تنمية التفكير األخال(. 2660فاطمة إبراهيم حميدة )

 ، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.في جميع المراحؿ
(. استخدام المقابمة المهنية في خدمة الفرد في دراسة الشعور بالمسئولية 2666فاطمة أمين أحمد )

(،  3، جامعة حموان، )مجمة كميو أداباالجتماعية لدي طالب المرحمة الثانوية )دراسة وصفية(، 
536-544. 

الناقد والتفكير الخمقي لدي  راإلسموب المعرفي بالتفكي ة(. عالق5025منصور محمود عمي)فاطمة 
، معهد الدراسات رسالة ماجستير )غير منشوره(تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي، 

 التربوية، جامعة القاهرة.
مجمة العموـ لمرحمة الثانوية، األخالقي لدي المراهقين المتمرسين با ر(. التفكي5024فتيحة بن كتيمة )

 .535ـ552(، 56، جامعة قاصدي)الجزائر(، )اإلنسانية واالجتماعية
االجتماعية وعالقتها ببعض المتغيرات  ة(. المسؤولي5024فواز أيوب المومني ومحمد خالد المعاني )
(، 5)22، لنفسمجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ االبيئية لدي طمبة الجامعة األردنية، 

 .222ـ52
(. مدى فاعمية تطبيق بعض استراتيجيات تنمية التفكير األخالقي لدى أطفال 5000فوقيه عبد الفتاح )
 .555-234(، 15) 20، جامعة بنها، مجمة كمية التربيةالروضة، 

(. فعالية برنامج إرشادي لتنمية المسئولية االجتماعية لدي طالب 5005قاسم جميل محمد محمود )
 التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة. ة، كميرسالة ماجستير )غير منشورة(المرحمة الثانوية، 

سة اختبار النضج األخالقي لتالميذ وطالب المرحمتيف اإلعدادية والثانوية: كرا(. 2651كولبرج )
جراءات التصحيح  ، )تعريب: إبراهيم قشقوش(، القاهرة: مكتبة األنجمو المصرية.تعميمات وا 

االجتماعية وعالقتها بالصراع النفسي وتوكيد الذات لدي  ة(. المسئولي5025محمد سامي رباح العجمة)
، التربية ة، كميرسالة ماجستير )غير منشورة(أرامل شهداء حرب الفرقان في محافظات غزة، 

 الجامعة اإٍلسالمية ـ غزة.
 ، بيروت: دار الشروق.الحديث النبوي وعمـ النفس(. 5005محمد عثمان نجاتي )
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(. فعالية استراتيجية مقترحة لتنمية بعض مهارات التفكير األخالقي من 5004ميساء محمد مصطفي )
، كمية رة(رسالة ماجستير )غير منشو خالل مادة الفمسفة لدى طالب الصف األول الثانوي، 

 التربية، جامعة بنها.
األخالقي وعالقته بالمسئولية االجتماعية وبعض المتغيرات لدي  ر(. التفكي5006ميسون محمد مشرف)

، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية رسالة ماجستير )غير منشورة(طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة، 
 غزة.

عالقتها باألداء الوظيفي لدي أعضاء هيئة التدريس في (. المسؤولية االجتماعية و 5025ندي عبد باقر)
 .234ـ234(، 43، )مجمة كمية التربية األساسيةكمية التربية األساسية بالجامعة المستنصرية، 

وعالقته بالتفكير األخالقي والمسؤولية االجتماعية لدي  د(. التفر 5021هدي عبد الرازق محمد جنديل)
 .دالتربية، الجامعة المستنصرية بغدا ة، كميغير منشورة()توراه رسالة دكالمرشدات التربويات، 

الخمقي وعالقته بالوجود النفسي الممتمئ والسموك االجتماعي  ر(. التفكي5022يوسف موسي مقدادي)
اإليجابي لدي طمبة البكالوريوس في كمية التربية في جامعة الباحة بالمممكة العربية السعودية، 

 .551ـ536(، 3)22، ن، األردالعموـ التربويةالمجمة األردنية في 
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