
 د. سميرة محارب العتيبي                     بالمواطنة وابعادىا لدى طالبات جامعة أم القرىالتفكير األخالقي وعالقتو 

 012 م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 

 

 

 

 

 

 

 التفكير األخالقي وعالقتو بالمواطنة وابعادىا لدى طالبات جامعة أم القرى
The Moral Thinking and Its Relationship To Citizenship and its 

components among Umm Al Qura University Female Students 
 

 إعداد
 العتيبي سميرة محارب
 جامعة اـ القرل -كلية الرتبية   – األستاذ ادلشارؾ بقسم علم النفس

@uqu.edu.sasmotibia 
 

  

mailto:smotibia@uqu.edu.sa
mailto:smotibia@uqu.edu.sa


 د. سميرة محارب العتيبي                     بالمواطنة وابعادىا لدى طالبات جامعة أم القرىالتفكير األخالقي وعالقتو 

 011 م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 التفكير األخالقي وعالقتو بالمواطنة وابعادىا لدى طالبات جامعة أم القرى
 إعداد
 العتيبي سميرة محارب
 جامعة اـ القرل -كلية الرتبية   – األستاذ ادلشارؾ بقسم علم النفس

 

 الملخص

داللػػػة ك ، لػػػ ل طالثػػػات جامعػػػة  ـ القػػػرل كادلااطنػػػة مسػػػتال التفاػػػًن األ بل ػػػ  هػػ ؼ الث ػػػا تع التعػػػرؼ علػػػ 
الفػػركؽ بػػٌن  ةداللػػك مقيػػاس ادلااطنػػة ك بعػػاد   علػػ مقيػػاس التفاػػر اال بل ػػ  كال رجػػة  علػػ العبل ػػة االراثاطيػػة بػػٌن ال رجػػة 

مقياس التفاًن األ بل ػ  كال رجػة الاليػة دلقيػاس ادلااطنػة ك بعػاد  لسػل رلػاؿ الت  ػ   عل ادلتاسطات الالية لل رجة 
 طثػ  علػػيج  طالثػة 666بلغػػ  كطثػ  علػ  عينػة ، ادلػنج  الافػف  االراثػػاط  ث ػااسػػت  ـ الك  ال راسػية ال راسػ ، السنػػة

مػ   3/4 غلل  فراد العينػة مػ  الطالثػات كػاباا بادلرللػة تع  ف  الث ا كاافل مقياس التفاًن األ بل  ك ادلااطنة  مقياس
مجيػػػا طالثػػػات العينػػػة لػػػ فج  درجػػػة مرافعػػػة مػػػ   كمػػػا كػػػاف% ، 47بنسػػػثة  78كبلػػػد عػػػ ده  مرالػػػل التفاػػػًن األ بل ػػػ  

عبل ػة ماجثػة  تكج ك .4436 – 3449لسايب فرتاكح ما بٌن  ادلااطنة، فق  اراكل  ما بٌن عالية تع عالية ج ا دبتاسط
-04660 بل   كدرجات ادلااطنة ك بعاد  ليا اراكل  معامبلت االراثػاط بػٌن ٌن كل م  درجات مقياس التفاًن األب

فركؽ كفقا للت    يف التفاًن األ بل ػ  كبعػ  االبتمػاا كال رجػة الاليػة للمااطنػة يف اذبػا  الت  ػ   تج كك  04898
  بل ػ مقيػاس التفاػًن األ علػ فركؽ كمل اظجر ، فركؽ يف با   األبعاد بٌن الت   ٌن النظرم كالعلم  ظجرا ملك ، لنظرما

 .دلتغًن ادلستال ال راس  كفقالعينة ال راسة  كادلااطنة ل ل

 جامعة  ـ القرل، ماة ادلارمة طالثات، ، ادلااطنة،التفاًن اال بل   الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

The Moral Thinking and Its Relationship To Citizenship and its components among 

Umm Al Qura University Female Students 
 

            The aim of the research is to identify the level of moral thinking and citizenship 

among Umm Al Qura University female students , the correlation between the degree 

on the moral thinking scale and the total degree on citizenship scale and its dimensions 

and the significance of the differences between the averages of the degree on the moral 

thinking scale and the total score of citizenship scale and its dimensions by 

specialization, the academic year. The study used the descriptive correlative method the 

sample of study consisted of 166 female students who applied citizenship and moral 

thinking scales.The research results  that most of the sample of the female students were 

in stage 3/4 of the stages of moral thinking with 78 student in 47%, All the sample 

students had a high degree of citizenship, ranging from high to very high with an 

average of between 3.49 and 4.36 , A positive correlation was found between each of 

the scores of the moral thinking scale and the degrees and dimensions of citizenship, 

where correlation coefficients ranged from 0.660 to 0.898. And found differences 

according to specialization in moral thinking and belonging and the degree of 

citizenship in the direction of theoretical specialization There were no differences in the 

other dimensions between the theoretical and scientific disciplines, and there were no 

differences on the measure of moral thinking and citizenship in the sample of the study 

according to the variable level.  
Key Words: moral thinking, citizenship, Female Students, Umm Al-Qura University, 

Makah Al-Mukaramah 
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 مقدمة:

 اجملتمػا مشػابلت مػ  اثػًنان ف ،اإلبسػاي السػلاؾكاشػايل  الش  ػية بنيػة يف مجمػا جابثػان  األ بل ػ  اجلابل ديثل

 األفاار بنية يف  ساسيان  مؤثران  األ بلؽ اع   ، ليا األ بل   النما يف   ار ع  كاعرب فميمجا يف   بل ية مشابلت ه 

  .لئلبساف كاالجتماع  الفردم ادلستال عل 

 اال تيارفة، لؤلفعاؿ مجع  اسم كالسلاؾ للسلاؾ، معيارم علم ه  األ بلؽ  ف( 36 :6996  )ليل كلياـ كفرل

 .الاائنات م  غًن  ع  اإلبساف سلاؾ دييزاف ما مها اال تيار كذاؾ احلرفة كالك

اعمػل علػ  لاػم  ،ةمعينػ ك لاامػان   ااعػ  اتثػاالػ  ال ػ ي ة  االجتماعيػة الػركابط ضػماف األ ػبلؽج ؼ سػتاك 
 للنظػاـ الطفػل اشػربعلػ  اعمػل  منػا، لعمليػة الش  ػية بنيػة يف األ بل ػ  اجلابػل كخيضػا، الثشػرفة كاجملتمعػات اإلبسػابية

ا النم ما كاأل بل ية االجتماعية التنشئة عاامل لتفاعل بتاجان  األ بل   النما فع ليا ، فيجا فنشأ ال  للجماعة األ بل  
  ػربات مػ  لػه فتعػرض دلا ج ف ة اثعا بىن بإلبلؿ كذلك األ بل ية ادلعرفية بنيته بتع فل منا   ثناا الفرد فيقـا العقل ، ادلعريف

 (.43: 6996)فاطمة محي ة، 

  ك لؤلشياا األ بل   بالتقييم فتعل  الذم التفاًن منط كها األ بل   النما جاابل  ل  األ بل   التفاًن  فعك 

 معػٌن لاػم تع الفػرد هبػا ف ػل الػ  بالطرفقػة األ بل ػ  التفاًن كفتعل    بل  ، فعل  ك سلاؾ كل فسث كما  األل اث،

 تع الافػاؿ طرفقػة يف خيتلفػاف  ػ  كلاػنجم  يمػة، كهػذ   طػأ السر ة  ف عل  الاثًنكف فتف  فق  .اخلطأ  ك بال ااب فتعل 

 تليه ف ل كبعضجم لقاباف،ل طاعة  ساس عل  كبعضجم اجملتما، دلعافًن االب ياع طرف  ع  تليه ف ل فثعضجم احلام، هذا

 .(624 :6996) زلم ،  كشلتلااهتم باآل رف  اإلضرار بع ـ انادم عامة مثادئ  ساس عل 

 بعمليػة القيػاـ بعػ  الفػرد ف ػ ر  الفعػل  ك العمػل" التفاػًن اال بل ػ  بأبػه (62: 2004) الا لػات كفعػرؼ

 ادلثادئ  ساس عل   ك القاباف طاعة  ك اجملتما، دلعافًن االب ياع عل   ائم اخللق ، االست الؿ عليجا فطل  منطق  است الؿ

 ."العامة اخللقية

كػل  يف ج فػ  منطقػ  بنػاا باجػاد تميػزف دكر   ػذ عمليػة هػا جػاهر  يف األ بل ػ  التفاػًن منػا  ف كفػرل كػالربج
 يف Piaget بياجيػه فاػر علػ   ساسػ  بشال معتم ان  بظرفته كالربج طار، ليا منجا فتألف ال  الستة ادلرالل م  مرللة

 ، افػة، ب ػفة Moral Development األ بل ػ  كالنمػا عامػة ب ػفة Cognitive Development النمػا ادلعػريف
 يف بفسه فضا  ف عل    راه  بلؿ م  فتم للفرد األ بل   التفاًن منا اطار  ف فرل الذم  Selmanسيلماف  معه كفتف 
 ليػا ،النظػر كججػات يف التثادليػة فػ رؾ ك ف اآل ر، الش   هذا بعيين ادل تلفة األمار تع فنظر ك ف آ ر، ش   مااف
 ك  ػذ العقلػ  النمػا فعتػرب ادلنطل  هذا كم  .الش   هذا به فأيت الذم السلاؾ يف الق    ك النية ف رؾ  ف بإماابه ف ثح

 كاأثرهػا الش  ػية جاابػل لتػ ا ل بظػران  لػذلك، كػافيٌن غػًن  هنمػا تال األ بل ػ ، النمػا حلػ كث ضػركرفاف شػرطاف الػ كر

 (.2062، ؛ الغام م 6996الثعض )زلم ، بثعضجا 
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 عل  منجا كل حيتام األ بل   التفاًن لنما  ساسية مستافات ثبلثة Kohlberg (1981)  كالربجل د  ك   

، كاتمثػل فيمػا بضػجان  األكثػر األ بل ػ  التفاػًن مػ  منػط تع اػادم ادلعرفيػة الثنيػة يف باعيػا اغػًنا منجمػا كػل اتضػم  مػرللتٌن
 (:2064م طف  كمقال  ، بين ؛ 2062فل  )الغام م،

 The Pre-Conventional Morality :العرف قبل ما أخالقية :األول المستوى

 عالية درجة م  الفرد فعاي ليا ادلراهقٌن، كبعض عن  األطفاؿ ادلعريف النما بث ائية العرؼ  ثل ما   بل ية اراثط

 كالعبل ات اإلبسابية، االجتماعية للقضافا فجمه م  حي  ال كر الذم اثين عل  الق رة ع ـ كبالتايل الذات، لاؿ التمركز م 

 اال ػتبلؼ رغػم الذاايػة عاليػة مػ  درجػة اعاسػاف مػرللتٌن عل  ادلستال هذا كفشتمل .لياذلا السلاكية  فعاله ردكد كبالتايل

 :فل فيما  كاتضح بينجما الناع 

 Punishment and Obedience Moralityوالطاعة:  العقاب أخالقية :األولى المرحلة

 فإف األساس هذا كعل  .العقاب ك اع  ر جا حيتم كمق سات تليجا فنظر ال  بقااع  السلطة ادلرللة هذ  اراثط

كلػيس  الق سػية، هػذ  ابتجػاؾ علػ  ادلرتاػل للعقػاب الفػرد  ػربة  ك إلدراؾ بتيجػة ذااػه لػ  يف   بل يػان  ديثػل كاجثػا طاعتجػا
 .القااع  ذلذ  االجتماعية األه اؼ ألمهية إلدراكه

 المصالح: وتبادل النفعية والغائية الفردية أخالقية :الثانية المرحلة

Individualism, Instrumental Purpose, and Exchange Morality: 

 األ بل ػ ، ا  لػه افاػًن  يف التطػار مػ  درجػة تع الفػرد  ػربات كزفػادة ادلعػريف، النمػا يف النػاع  التقػ ـبتيجػة 

 ربتكخي كلاجات اآل رف  لاجااه بٌن للتضارب تدراكه فتطارليا  ادل اح، كاثادؿ النفعية كالغائية الفردفة األ بل ية مرللة
 ،"كهػات  ػذ"   بل يػة  ك اثػادؿ ادلنػافا مثػ   الفػرد فتثػىن لػذلك كبتيجػة . ليابػان  التضػارب هػذا علػ  ادلرتاػل احلرمػاف عمليػان 
 فعػين مػا كهػذا .مطلقػة   بل يػة كقيمػة دلثػ   الع الػة افعػيبلن  كلػيس اإلشػثاع لت قيػ  كضػركرة العػادؿ التقسػيم مثػ   كافعيػل

 . لاامه الذات عل  لاؿ التمركز م  عالية درجة سيطرة استمرارفة

 Conventional Morality والقانون: العرف أخالقية :الثاني المستوى

 ككفافػة ادلعػريف النمػا لتطار كنتيجة األ بل   التفاًن يف االجتماعية تع الذااية م  باعية بقلةهذا ادلستال  ثلدي

 كلاجػات مشػاعر كافجم تدراؾ معجا فستطيا ال  ال رجة تع الذات لاؿ التمركز ل ة م ال  ربرر   احليااية الفرد ربات 

  ػبلؿ مػ  ذلػك كفػتم .لػذلك كفقػان  األ بل يػة أللاامػه كأسػاس االجتماعيػة القااعػ  ضػركرة كتدراؾ اآل ػرف  كاا عػات

 :فل كما  قيةل  خلا األلااـ م  سلتلفان  منطان  كبالتايل االجتماعية للتا عات سلتلفان  تدراكان  منجما كل سبثل مرللتٌن

  :والمسايرة العالقات، المتبادلة، التوقعات أخالقية :الثالثة المرحلة

Mutual Interpersonal Expectation Relationships, and Conformity Morality: 
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 كم ػ د الق ػ  ألمهيػة كتدراكػه اآل ػرف  كاا عػات كمشػاعر حلاجػات ادلعػريف الفػرد بػإدراؾهػذ  ادلرللػة  اػراثط

 علػ  كاحل ػاؿ لبلراثػاط التا عػات هػذ  ظػل يف اجتماعيػة/الػنفس لاجااػه آ ػر جابػل كمػ  جابػل، مػ  الفعػل أل بل يػة

 لسعادة كاحملققة اجتماعيان  ادلتا عة األفعاؿ دبمارسة ادلقثاؿ السلاؾ اراثاط تدراؾ م  الفرد فتما كبذلك   .كالتق فر االعرتاؼ

 مػ  درجػةكبالتػايل مػا زالػ  ااجػ   ل.الطيػ اإلبسػاف بأ بل يػة اعػرؼ كلػذا كاعػرتافجم،  ثػاذلم علػ  احل ػاؿ هبػ ؼ آل ػرف 

 .األ بل ية للقرارات ك افا كاالعرتاؼ القثاؿ لت قي  الفرد سع يف  الذااية

 Social System and Conscience Morality :والضمير االجتماعي النظام أخالقية :الرابعة المرحلة

 فيجػا الفػرد  لاػاـ اػراثط ليػا األ بل ػ  التفاػًن يف احلقيقيػة االجتماعيػة باذبػا  باعيػة بقلػةهػذ  ادلرللػة  سبثػل

 هػذا كعلػ  .االهنيػار مػ  اجملتمػا محافػة تع هتػ ؼ مق سػة كقااعػ  تليجػا فنظػر ليػا للسػلاؾ، القابابيػة القااعػ  بق سػية
. كففػرؽ الغامػ م الفردفػة كاحلاجػات ادلل ػة الضػركرات عػ  النظػر ب ػرؼ   بل يػان  لػيس  ابابيػان  لػيس مػا فاػل األسػاس

 يف لػذاهتا القااعػ  ك  سػية االهنيػار مػ  اجملتمػا حلفػ  كاسػائل ادلرللػة هػذ  يف القااعػ    سػية تدراؾ طثيعػة بػٌن( 2062)
 .فيما فل  كاتمثل. ف سل العقاب تع فؤدم كسرهاليا   األكع ادلرللة

  Post-Conventional Moralityوالقانون:  العرف بعد ما مرحلة :الثالث المستوى

 احملػررة ادلعػريف النمػا مػ  عاليػة درجػة اتطلػل ليػا العػرؼ بعػ  مػا   بل يػة ربقي  م  فقط األفراد م   لة فتما 

 احلقػاؽ بػٌن ادلاازبػة علػ  فقػـا األ بل يػة كالقااعػ  للقػيم ج فػ ان  فجمػان  تظجػار تع فػؤدمشلػا  .ذااػه لػاؿ سبركػز  مػ  للفػرد

  م اعتثػار دكف األسػاس هػ  األ بل يػة القيمة اااف ليا العامة اإلبسابية احلقاؽ مث رلتما، يف الفرد كلقاؽ االجتماعية

 ما فل :  بلؿ م  التطار هذا كحي ث   رل  ارجية اجتماعية متغًنات

 :الفردية والحقوق االجتماعي العقد أخالقية :الخامسة المرحلة

 Social Contract and Individual Rights Morality: 
 االجتماعيػة القػيم بسػثية تدراؾ علػ  اسػاع   متطػارة معرفيػة بقػ رة ادلرللػة هػذ  يف األ بل يػة الفػرد  لاػاـ اراثط

 كمػربرات فػبلليتجا اعتمػ  عليجػا متفػ   ااعػ  فتضػم  اجتمػاع  كعقػ  القػاباف تدراؾ بػذلك كفػراثط الفردفػة، كاحلاجػات

 ضركرم شرط هذا. كفعترب سااا ل  عل  كالفردفة االجتماعية احلقاؽ عل  احلفاظ يف النجاح عل    رهتا عل  استمرارفتجا

، غًن  دياػ  ال الػ  كالثقافيػة كاالجتماعيػة الش  ػية ادلتغػًنات مػ  بالع فػ   فضػا األ بل يػة الفػرد  لاػاـ اتػأثر ليػا كػاؼ،

 .ذباهلجا

 :Universal Ethical Principles Morality نيةاإلبسا المبادئ أخالقية :السادسة المرحلة

 ذااية رلردة   بل ية دبثادئ فيجا األ بل ية الفرد  لااـ اراثط ليا ،ادلرللة هذ  ربقي  له ديا  األفراد م  ب رة

 اإلبسػاف لقػاؽ بػالرتاـ اعػىن عامػة تبسػابية كمثػادئ األفػراد كلقػاؽ كالتثادليػة كادلسػاكاة للع الػة النظر عل  اعتم  اال تيار

 .  رل مؤثرات ألم اعتثار دكف إلبسابيته
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مقياس ادلاضاع  للتفاًن حمل دات السياامرتفة لل( يف دراسته ال  استج ف  معرفة ا2062الغام م )كج  ك   
 ,Gibbs,Arnoid, Morgan, Schwartz, Gavaghan كجافاف ك اابػاف لقثس كاربال  كمارجاف ككاارازاأل بل   

Tappan 6984  ، مػا سػارعدييػل للت )فػأكثر 69 ( كالرشػ  الشػثابدبرللػة  األ بل ػ  التفاػًن منا ف يف الثيئة السعادفة 

ك  3/4 بػٌن االبتقاليػة ادلرللػة مػ  ذبعػل ب رجػة األعلػ  ادلرالػل تع الت ػاؿ فػزداد ليػا جػاهرم بشػال سػنة 69  س ةب اف
  مػ راداألفػ اؿالبتقػ ةكنتيجػ مرللػة الشػثاب  تع   اؿلػا امػ ارعااسػل   ػ البشػ  التزافػ ذاهػ مرتفسػمرللػة منااليػه، ك  4/3

 ٌناحملققػ  اد عػ يف  التزافػ  مػ الرغمبػ ه بػ تال ،ةسػن23  سػ  عنػ  انتجػ  كالػ 4 ةكادلرللػ 69  بسػ  انتجػ  كال ةالثابي ةادلرلل
 ة.سن 69 س  بع  مناالية مرللة اثق  3/4ادلرللة   إفف ةالرابع ةللمرلل

 كمسػتال األ بل ػ  التفاػًن مسػتال عػ  الاشػف( ب راسػة هػ ف  تع 2009كمػا  امػ  ميسػاف مشػرؼ )

كمت  ،كطالثة طالثان 600 العينة لجم بلدك    ،بينجما العبل ةمعرفة ك  بغزة، اإلسبلمية طلثة اجلامعة ل ل االجتماعية ادلسئالية
 للمرللػة االجتماعيػة ادلسػئالية كاسػتثابة ،2006 الفتػاح عثػ  فا يػة تعػ اد مػ  للراش ف  األ بل   التفاًن مقياس است  اـ

 التفاػًن مرالػل مػ  الرابعػة ادلرللػة يف فقػا األ بل ػ  التفاػًن مسػتال  ف نتػائ ال  ظجػرتتعػ اد الثالثػة. ك ػ   اجلامعيػة

 مسػتال تع ادلرللػة هػذ  كاشًن االجتماع ، كالنظاـ بالقاباف ال اـر التمسك مرللة اقابل كه  لاالربج، الستة األ بل  

 األ بل ػ  التفاػًن مسػتال بػٌن دالػة ماجثػة اراثاطيػة عبل ػة كجػاد تع نتػائ ال  شػارت كمػا .األ بل ػ  التفاػًن مػ  متاسػط
  .ال راس  ادلستال دلتغًن األ بل   التفاًن مستال يف داللة ذات فركؽ ااج  الكما .االجتماعية كادلسئالية

( تع معرفة العبل ػة بػٌن التفاػًن األ بل ػ  كادلسػؤكلية االجتماعيػة لػ ل 2066 زهار الل ياي )دراسة ك ه ف  
 Gibbsادلقيػػاس ادلاضػػاع  للتفاػػًن األ بل ػػ  لقػػثس  ، ك ػػ  مت اسػػت  اـ مػػ  طالثػػات جامعػػة  ـ القػػرل  226عينػػة مػػ  
نتائ  ك اع  فراد العينة تمجاال ال ظجرت ك   . كادلقن  م  الغام م كمقياس ادلسؤكلية الش  ية االجتماعية للمزركع6984

ادلرللة االبتقالية بٌن ادلرللة الثالثة كالرابعة  م  مرالل التفاًن األ بل  ، كمناالية 4/5بٌن ادلرللة الثابية كادلرللة االبتقالية 
عبل ػػة تبابيػػة دالػػة بػػٌن درجػػات   تجػكمػػا ك كتع كجػاد مسػػتال عػػاؿ مػػ  ادلسػػؤكلية االجتماعيػة لػػ ل  فػػراد العينػػة.   ،3/4

كلية التفاػػػًن األ بل ػػػ  كال رجػػػة الاليػػػة للمسػػػئالية االجتماعيػػػة ككػػػذلك بػػػٌن التفاػػػًن األ بل ػػػ  كاجلابػػػل اإلدراكػػػ  للمسػػػؤ 
نتائ  كجاد عبل ة بٌن التفاًن األ بل   كاجلابل السلاك  للمسؤكلية )السلاؾ ال، يف لٌن مل اظجر ()اإللساس بادلسؤكلية

د فػركؽ دالػة بػٌن  فػراد العينػة ل ػاو ادلسػتال التعليمػ  األعلػ ، كمػا اثػٌن عػ ـ كجػاد ا كجػنتػائ  ال ظجػرت كمػا  (.ادلسئاؿ
 .التفاًن األ بل     ال راس  عل الت  فركؽ دالة يف 

 التضارب عل  التعرؼ تع ب راسة ه ف  Miller and Bersoff (1992) كبًنساؼ  كما  اـ كل م  ميلر

 علػ  كبالتػايل ابعاػاس ذلػك ،اجملتمػا يف الع الػة الش  ػية كاا عػات العبل ػات بػٌن كذلػك الفػرد   بل يػات يف فظجػر الذم

 كالالية، كالسابا ال ف الثالا يف الطبلب ا تثار كمت األمرفا ، كاجملتما اذلن م اجملتما بٌن ال راسة هذ  ك ارب  اجملتما،

 الش  ية، العبل ات تع ال راع يف األكلافة  عط  اجملتما اذلن م  ف تع النتائ  كاافل ، طالل 620 العينة لجم كبلد

 م ػ ر ك ف األ بل ػ ، التضػارب يف السػثل هػ  الع الػة  ف األمرفاػ  اجملتمػا اعتػرب   بل  ، بينما ال راع هذا م  ر ك ف
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 اػراثط الش  ػية للعبل ػات الفردفػة األ بل يػات  ف ال راسػة  ثثتػ  كمػا ة،الش  ػي ادلتغػًنات عػ  بػاا  ش  ػ  ال ػراع

 .للفرد الثقايف بالتاجه

( مػػػػا بػػػػٌن التفاػػػػًن اال بل ػػػػ  كادلسػػػػؤكلية 2009كمشػػػػرؼ،  ؛2066دراسػػػػة كػػػػل مػػػػ  )الل يػػػػاي ،  ك ػػػػ  ربطػػػػ 
كالفجػػم، سبثػػل مسػػئالية الفػػرد  مػػاـ ذااػػه عػػ  اجلماعػػة الػػ  فنتمػػ  تليجػػا، كهػػ  بالتػػايل اشػػمل االهتمػػاـ، االجتماعيػػة ، كالػػ  
 كادلااطنة.هذ  العنافر رب  مفجـا الاطنية ان رج ليا (. 276 -269 :6980كادلشاركة )عثماف، 

مفجػـا ادلااطنػة كادلسػؤكلية  مػ   ػبلؿ كجػاد عبل ػة اراثاطيػة ماجثػة بػٌن( 2065ك اه دراسة بلثاام )كهذا ما  
ادلسػػؤكلية اراػػثط كػػل مػػ  مفجػػـا اذلافػػة كاالبتمػػاا كمفجػػـا ادلشػػاركة السياسػػية كأبعػػاد دلفجػػـا ادلااطنػػة مػػا  كمػػا االجتماعيػػة،
معرفة العبل ة بٌن كل م  التفاًن اال بل   كاالذبػا  ضلػا الاطنيػة زلاكلة م  فسع  تليه الث ا احلايل ما ها ك ، االجتماعية
( للمااطنة م  النالية النفسية كاالجتماعية عل   هنا اعين "الت ػرؼ 73، 2064فنظر ميجايب كباطثاؿ )ليا  .كادلااطنة

ـ  ساس  دبث   ادلااطنة، كاتطلػل دبسؤكلية ذبا   فراد اجملتما، كالت ل  بنماذج سلاكية مرغابة اجتماعيان، ك ثاؿ بفس  كالتزا
ادلشػاركة القائمػػة علػػ  الفجػم الػػااع ، كالتفػػاهم ك ثػػاؿ احلقػاؽ كادلسػػؤكليات، كالشػػعار اجلمعػػ  الػذم فػػربط اجلماعػػة كديؤلهػػا 

 حبل الاط  كاجلماعة، كاالستع اد لثذؿ      اجلج  يف سثيل بنائجما كال فاع عنجما".

( بأهنػػا "اعثػػًن  ػػاح فعػػين لػػل الفػػرد كا بلفػػه 660: 6996الاطنيػػة ) ادلاسػػاعة العربيػػة العادليػػةعرفػػ   كػػذلك
 رض كالناس كالعادات كالتقالي  كالف ر بالتارفخ كالتفاي يف   مة الاط ".لاطنه الذم فشمل االبتماا لؤل

 يفكمػػا كرد   يػػةفػػراثط مفجػػـا ادلااطنػػة دبفجػػـا الػػاط ، فالاطنيػػة كادلااطنػػة ابتمػػاا كابتسػػاب الػػاط ، كالاطنكبالتػػايل 
. كعلػػ  ذلػػك فنظػػر (23 :2000)ابػػ  منظػػار،  فجػػا كطنػػه كزللػػه االبسػػاف،فقػػيم فيػػه الػػذم شػػًن اع ادلنػػزؿ السػػاف العػػرب 

( للمااطنػػة علػػ   هنػػا اعثػػًن عػػ  "الشػػعار باالبتمػػاا كالػػاالا للػػاط  كللقيػػادة السياسػػية الػػ  هػػ  م ػػ ر 25 :2000هػػبلؿ )
 ت م  األ طار ادل ًنفة".اإلشثاع لل اجات األساسية كمحافة الذا

فػؤدم للمشػاركة ادلتسػاكفة يف اجملتمػا، كالػ  الػذم الث عػ  النفسػ  للمااطنػة لساس باذلافة القامية كذلك ديثل اإل
 مػػػػػ   بلذلػػػػػا فت قػػػػػ  الافػػػػػاؿ لل قػػػػػاؽ كالااجثػػػػػات، كادل ػػػػػاو كم ػػػػػادر الثػػػػػركة، كادلشػػػػػاركة الفعالػػػػػة كاإللسػػػػػاس باذلافػػػػػة

(Sindic,2011). 

فػػػفة الاطنيػػػة  علػػػ  درجػػػات ادلااطنػػػة، فػػػالفرد فاتسػػػل فػػػفة ادلااطنػػػة دبجػػػرد ابتسػػػابه لػػػاط  مػػػا، بينمػػػا ال   كاعػػػ
فت يػة )اخلافػة فاتسل ففة الاطنية تال بالعمل كالفعل ل او هذا الاط  لت ثح م ل ة الاط  ل فه  هم م  م ل ته 

طار الفارم النظرم للمااطنة، دبعىن  ف الاطنيػة ( بأف الاطنية ه  اإل3 :6426كفرل الشرف ة ) (،66: 2062اكهافثية، 
  عملية فارفة، كادلااطنة شلارسة عملية.

كيف احلقيقة ديا  اعتثارمها عمليتاف ماملتاف لثعضجما فئللساس بالاطنية بعل الفرد فلتـز دبمارسة ادلااطنة يف 
لقاؽ  فلية )طثيعية( ال ديا  الت ل  عنجا الراثاطجا بإبسابية األفراد، تع جابل  يف كجادكال  اتمثل   كج فارها
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بينما العاس    حي ث فيقـا الفرد دبمارسة ادلااطنة  افا م   ،كسياسية(طنة )م بية كجاد لقاؽ ماتسثة معنية بادلاا
 ك اجلماعة باجه عاـ دكف االلساس بشعار الاطنية.  القاباف 

ال اراثط فقط بالث ع  اجلغرايف للاط   ك باجلنسية، بل اشمل  بعادان   رل ذات  مهية كلذلك فإف ادلااطنة احل فثة 
، اث   باالبتماا كفاالن للاالا، لتجما بٌن احلل ال ا ل ، كاالستقرار النفس ، كاراثاط اذلافة  كاض ة يف رب ف  ادلفجـا

دلشاركة الفعالة لثناا الاط  كاالراقاا به ادؿ احلقاؽ كالااجثات كالشعار بضركرة الذااية بالاط ، كما فرتال عليه م  اثا
كل م  مفجام  الاطنية كادلااطنة، كافث   ادلااطنة احل فثة اتضم    فثح هناؾ ا ا ل ما بٌن ، كبالتايل كال فاع عنه

)مسًن  دلفجـا ادلااطنة يف شقجا العمل ثع  كمااف بفس  هاـ ديثل الشعار بالاطنية كمامل الشعار بالاالا كاالبتماا ك
 .(2067العتييب ك مرح الل ياي، 

فشًن تع الك النزعة ال   كها االبتماااتمثل يف  ماابات،يف مخسة ادلااطنة ك   ل د الع ف  م  الثالثٌن 
ا فا الفرد لل  اؿ يف تطار اجتماع  فارم معٌن دبا فقتضيه م  التزاـ دبعافًن ك ااع  هذا اإلطار كبن راه كال فاع عنه يف 

يف بفس الا   كاجثات عل  كاعترب فتمتا هبا مجيا ادلااطنٌن ال   احلقاؽك  .طر االجتماعية كالفارفة األ رلمقابل األ
النظيف، اخل مات ال  ية، التأمٌن  )السا كم   مهجا: اافًن التعليم، كاخل مات األساسية كاشمل  كاجملتما،ال كلة 

الااجثات ادلرتاثة عل  كل مااط ، كالرتاـ النظاـ . ككذلك ... اخل (.ماع ، الثيئة النظيفةكالضماف ال   ، األم  االجت
اال  الفار كاالبتماا للتارفخ ة ال  ادلشاركة اجملتمعيك  كغًنها.ل  شلتلاااه كال فاع ع  الاط  كادلسامهة يف انميته كاحلفاظ ع

ك  ًنا  يف ادلاض  كادلستقثل، عبلكة عل  ادلشاركة الفاعلة يف األعماؿ التطاعية، كاقافة  كافر اجملتما كاق ح الن ي ة.
 العقائ ، ك اابٌن اجملتما كااللتزاـ باأل بلؽ العامةاالشرتاؾ يف القيم العامة للمجتما كاتمثل يف العادات، التقالي ، النظم، 

 . (62-66 :2066)العتييب كالل ياي،

بإماابية انميته ل ل األفراد م   بلؿ الرتكيز عل  القيم ادلتضمنة يف  بعادها كمااباهتا  ادلااطنةكفتسم مفجـا 
( كالقرش  260: 2060) ا لشيشك ب( 626 :2004باست  اـ  ساليل ككسائل متناعة كهادفة، كفتف   با دؼ )

( عل   به ديا  انمية كاعزفز  يم ادلااطنة م   بلؿ الرتبية اذلادفة تع اعزفز شعار الفرد باالبتماا تع 65 :2063كفاو )
رلتمعه ك يمه كبظامه كبيئته كثقافته لًناق  هذا الشعار تع ل  اشثا الفرد بثقافة االبتماا، ليتمثل ذلك يف سلاكه كيف 

  .دفاعه ع   يم كطنه كماتسثااه

انمية معرفة الفرد دبجتمعه ليا اعمل عل   ادلااطنة،اربية  بية األ بل ية اتضم  دبفجامجا الشاملكما  ف الرت 
  رلتمعجم،كافاعله تبابيان ما  فراد  بشال فسجم يف اااف  مااطنٌن فاحلٌن متمانٌن م  احلام عل  ما فعرتضجم دا ل 

 .كما انم  مشاعر احلل غًن ادلشركط ذبا   كطاهنم

ثناا مقياس ادلااطنة معتم ان عل  ثقافة ك  ائ  ( يف دراستجما ل2067م  العتييب كالل ياي )كل كج ت  ك   
مفجػػـا ضلػػا االذباهػػات علػػ  ركػػزت ادلسػػت  مة  ػػ   غلػػل ادلقػػافيس  ف  طالثػػة، 645كالػػذم طثػػ  علػػ   اجملتمػػا السػػعادم
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ة اجملتمعية كمااف افاعل  كعمل  كاطثيق  ادلشاركااللساس باالبتماا ك ل ي)ادلااطنة( عل   ساس احلقاؽ كالااجثات كاغي
 احلقػاؽ،ب عػ  : ك   ل دا  ربعة  بعاد يف مقياسجما دلفجام  الاطنية كادلااطنة كهػ  علػ  التػاايل كادلشاعر،لتلك االذباهات 

 .بع  ادلشاركة اجملتمعيةك  االبتماا،ب ع  ك  الااجثات،ب ع  ك 

( تع ف   طثيعة العبل ة بٌن مفجػـا ادلااطنػة كادلسػؤكلية االجتماعيػة لػ ل 2065) دراسة بلثاامه ف   اكم
يػػػاس ادلسػػػؤكلية كمق ادلااطنػػػة،اسػػػت  اـ مقيػػػاس مفجػػػـا ب سػػػتاذا ك سػػػتاذة،  634عينػػػة مػػػ  علػػػ   سػػػااذة التعلػػػيم االبتػػػ ائ ، 

عيػػة لػػ ل  سػػااذة كادلسػػؤكلية االجتما عبل ػػة اراثاطيػػة بػػٌن مفجػػـا ادلااطنػػةعػػ  كجػػاد النتػػائ  كاسػػفرت ، االجتماعيػػة للاثػػار
كما اراثط كل م  مفجـا اذلافة كاالبتماا كمفجـا ادلشاركة السياسػية كأبعػاد دلفجػـا ادلااطنػة مػا ادلسػؤكلية   .التعليم االبت ائية

  .االجتماعية

( ب راسػػة هػػ ف  تع زلاكلػػة الاشػػف عػػ  اذباهػػات الشػػثاب اجلػػامع  ضلػػا  2064) ميجػػايب كباطثػػاؿكمػػا  ػػاـ 
ادلااطنة فيما فتعل  بالااجثات كاحلقاؽ لغرض احملافظة عل  اذلافة الاطنية كاالستقرار االجتماع  ، كمت اطثي  مقيػاس علػ  

ع كجػاد اذباهػات ابابيػة ضلػا شػاب جػامع  كبعػ  احل ػاؿ علػ  الثيابػات كمعاجلتجػا  ل ػ  ال راسػة ا 303عينة  ػ رها 
االلتزاـ بالااجثات ل ل الطلثة كبادلقابػل ااجػ  بعػض االذباهػات السػلثية ضلػا احل ػاؿ علػ  احلقػاؽ مثػل احلػ  بالعمػل ك  

تافػػل المػػ  ليػػا   مػػاـ بادلااطنػػة لػػ ل الشػػثاب اجلػػامعالسػػا  ك  ادلسػػاكاة ، كمػػا  ظجػػرت ال راسػػة كجػػاد لاجػػة لبلهت
 . احلياة االجتماعية الياميةنة يف حبقاؽ ادلااط

( تع دراسػة اال تبلفػات االجتماعيػة كالثقافيػة يف 2066دراسة الانػ رم كالقشػعاف كالضػاحي  )كذلك ه ف  
رب ف  سلاؾ ادلااطنة كاالبتماا ل ل الشثاب الااف ، ككذلك رباكؿ الاشف ع  عبل ة هذف  ادلفجامٌن بػثعض ادلتغػًنات 

جملتمػػػػا الاػػػػاف . كااثعػػػػ  ال راسػػػػة ادلػػػػنج  الافػػػػف  الت ليلػػػػ ، كسبثلػػػػ  األدكات يف اسػػػػتثابة االجتماعيػػػػة كالثقافيػػػػة دا ػػػػل ا
سػنة. ك ػ    25- 67( شػابان كفتػاة اػرتاكح  عمػارهم بػٌن 626كمقياس  االبتماا كادلااطنة، كطثق  عل  عينػة ماابػة مػ  )

لعامة كمجيػا  بعادهػا ادلتعػ دة، كػذلك كشػف  كشف  بتائ  ال راسة ع  كجاد عبل ة دالة بٌن  يم االبتماا ك يم ادلااطنة ا
ال راسػػة عػػ  كجػػاد عبل ػػة دالػػة تل ػػائيان بػػٌن  ػػيم االبتمػػاا كمتغػػًن ادلسػػتال التعليمػػ ، كادلسػػتال اال ت ػػادم. كمل ااشػػف 

  ال راسة كجاد  م فركؽ ذات داللة تل ائية بٌن الذكار كاإلباث م  فئة الشثاب.

رفة مستال  يم ادلااطنة ل ل الشثاب يف جامعات ادلملاة العربية ( مع 2060دراسة الق طاي )كذلك ه ف  
السػػعادفة كمػػ ل اسػػجامجا يف اعزفػػز السػػبلمة كاالمػػ  الا ػػائ  كالاشػػف عػػ  ادلعا ػػات الػػ  ربػػ  مػػ  شلارسػػات الشػػثاب  ك 

 اب ك ػػ  ااابػػ  عينػػةا ػػا ذلػػؤالا الشػػثاجلامعػػات لقػػيم ادلااطنػػة تضػػافة تع معرفػػة مقامػػات افعيػػل شلارسػػة  ػػيم ادلااطنػػة يف الا 
طالثػػا مػػ  الػػذكار مػػ  جامعػػه االمػػاـ زلمػػ  بػػ  سػػعاد االسػػبلمية كادللػػك عثػػ العزفز كادللػػك فجػػ  للثػػرتكؿ  384ال راسػػة مػػ  

 مجعػػاا علػػ   ف  يمػػة  ك ف غالثيػػة العينػػةكاافػػل  النتػػائ  تع ارافػػاع  يمػػة ادلشػػاركة كجامعػػه اثػػاؾ،  كادلعػػادف كادللػػك  الػػ 
 فراد دييل ، كما ادلستال مت ف  ل  اسجم يف اعزفز االم  الا ائ ، ك ما اجلابل السلاك  فق  كافطنة اادلشاركة م   يم ادلاا
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 التعليمػات  ػارج الػاط  ب ػار  افضػل، كمػافتقي كف باألبظمة ك  ف  اضافة اع اف غالثيتجمتع اق ح ادلساع ة لآل ر العينة 
ضػا ادلطلػاب منجػا عػ ـ اناسػل الػ  ل، شلارسه  يم ادلااطنػة علػ  الا اثىن عشر معا ا اعاؽ اماابيه كجاد  ظجرت النتائ  

 .ثطالة، كابتشار الااسطة، الكغبلا ادلعيشة، كارافاع االسعار

سع  تع معرفة الفرؽ بٌن الرتبية عل  ثقافة ادلااطنػة كمنػاه  الرتبيػة  ب راسة David (2007)  دففي كما  اـ 
، ألساسػػػ ، ليػػػا طثقػػػ  علػػػ  عينػػػة مػػػ   ػػػرباا ادلنػػػاه  الرتبافػػػة يف م فنػػػة بيافػػػارؾالقاميػػػة  ك الاطنيػػػة يف مرللػػػة التعلػػػيم ا

 ف مناه  الرتبية الاطنية  ك القامية ال ااف  لتعزفز ثقافة ادلااطنة العادلية، ألف اعزفػز   مهجا م  النتائ الع ف  كاافل  تع 
ارس دا ل الف ل كادل رسة كاألسرة  مثل هذ  الثقافة فتطلل اق ديجا م   بلؿ سلسلة متتالية كمرتابطة م  األبشطة ال  سب 

  ػ ر مػ  التفاعػل كالتػأثًن لتنميػة اإللسػاس بالقػ رة علػ  كيف بطاؽ اجملتما احملل  كالعادل ، حبيا هتػ ؼ تع تلػ اث  كػرب
الفعل كادلشاركة كادلسئالية االجتماعيػة، كمفتػاح لتطػافر مجػارات ك ػيم الثقافػة العادليػة، ك ف ربقيػ  مثػل هػذا اذلػ ؼ فتجػاكز 

 رلرد تع اد كتل كمقررات دراسية.

تمعػػ  ادلتمثػػل يف منػػط التفاػػًن ر الثقػػايف كاجملك ػػ  اذبجػػ  ال راسػػات السػػاب  ذكرهػػا تع التأكيػػ  علػػ   مهيػػة الػػ ك 
 بل ػػ  ضلػػا الشػػعار بػػالاط  كااللسػػاس باالبتمػػاا تليػػه كاأكيػػ   مهيػػة ذلػػك يف بػػاع السػػلاؾ ادلمػػارس مػػ   ثػػل الفػػرد ذبػػا  األ

 كطنه.

 : بحث وتساؤالتولامشكلة 

بتاجػػا لتفاعػػل عاامػػل التنشػػئة االجتماعيػػة كاأل بل يػػة مػػا النمػػا  بل ػػ  التفاػػًن األ  ف عػػاأسيسػػا علػػ  مػػا سػػث  
 مػا افػاعلجم بتػاج هػا الػذم لػ فجم، النما ادلعػريف اطار م  األفراد عن  كفتطار األ بل   النما فنثث ادلعريف العقل  ليا 

 مػ  جػزا هػا األ بل ػ  النمػا   ف تع منجمػا كػل  شار تذ piaget & Kohlbergككالربج  بياجيه ك    ما كهذا الثيئة،
 ات ػػف كهػػذ  ادلرالػػل للفػػرد، ادلعػػريف بػػالنما شػػثيجه ادلرالػػل مػػ  بسلسػػلة األ بل ػػ  فػػراثط السػػلاؾ  ف  م النضػػ ، عمليػػة

 (.2060 الطائ ،) ادلرالل بتلك ديركف ثقافتجم ع  النظر األفراد بغض مجيا ك ف ادلنطق ، بالتسلسل
 ادلشػاركة  جػل مػ   ػًن  يػاـ هبػا كالقيػاـ  دكارهم لت مل األبناا تع اد يف كمجمان  ليافان  مطلثان  كسبثل ثقافة ادلااطنة

كافاعله تبابيان ما  فراد  بشال فسجم يف اااف  مااطنٌن فاحلٌن متمانٌن م  احلام علػ  مػا فعرتضػجم  اجملتما، بناا يف
 تع لاجػػة يف ادل تلفػػة ججزاػػهك  دبؤسسػػااهكالػػاط  بشػػال كاػػل  اجملتمػػا ألف، كمػػؤثرف  فيػػه بشػػال تبػػايب دا ػػل رلػػتمعجم

؛  2066الل يػػػاي ، ؛ 2064 ،ميجػػػايب كباطثػػػاؿ ؛  2065 ،)بلثاػػػام كهػػػا مػػػا  ك اػػػه دراسػػػة كػػػل مػػػ   ادلسػػػئاؿ الفػػػرد
حلايل م  التافل تليه م   بلؿ معرفة العبل ة بٌن كل م  التفاًن األ بل   ا، كها ما حياكؿ الث ا  (2009كمشرؼ، 
سػع  لئلجابػة عػ  التسػا الت ف ث ػا احلػايلكعليػه فػإف الكالقياـ دبسؤكليااه م   بلؿ ادلااطنػة ال ػاحلة.  بادلااطنةكالشعار 
 التالية:

 طالثات جامعة  ـ القرل؟عينة م  ما مستال التفاًن األ بل   ل ل  -6
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عينة م  ل ل  ادلشاركة اجملتمعية( بع -االبتماا بع -الااجثات بع -احلقاؽ)بع  كابعادها ما مستال ادلااطنة  -2
 القرل؟طالثات جامعة  ـ 

)بع   بل   كال رجة الالية دلقياس ادلااطنة ك بعاد  العبل ة االراثاطية بٌن ال رجة الالية دلقياس التفار األ ه ما  -3
 القرل؟طالثات جامعة  ـ عينة م  ل ل  ادلشاركة اجملتمعية( بع -االبتماا بع -الااجثات بع -احلقاؽ

ما داللة الفركؽ بٌن ادلتاسطات الالية لل رجة الالية دلقياس التفاًن األ بل   كال رجة الالية دلقياس ادلااطنة  -4
الالية لسل رلاؿ لعينة ال راسة  ادلشاركة اجملتمعية( بع -االبتماا بع -الااجثات بع -احلقاؽ)بع  ك بعاد  

 ؟جامعة  ـ القرل ل ل عينة م  طالثات (ةلسنة ال راسيا الت    ال راس ،

 : بحثف الأىدا
 يهدف البحث إلى التعرف على 

 .مستال التفاًن األ بل   ل ل طالثات جامعة  ـ القرلرب ف   -6

عينة م  ل ل  ادلشاركة اجملتمعية( بع -االبتماا بع -الااجثات بع -احلقاؽ)بع  كابعادها  مستال ادلااطنةرب ف   -2
 القرل.طالثات جامعة  ـ 

)بع  دلقياس ادلااطنة ك بعاد   كال رجة الاليةالعبل ة االراثاطية بٌن ال رجة الالية دلقياس التفار اال بل   معرفة  -3
 .طالثات جامعة  ـ القرلعينة م  ل ل  ادلشاركة اجملتمعية( بع -االبتماا بع -الااجثات بع -احلقاؽ

الفركؽ بٌن ادلتاسطات الالية لل رجة الالية دلقياس التفاًن األ بل   كال رجة الالية دلقياس ادلااطنة الاشف ع   -4
ل ل عينة م  طالثات جامعة  ـ القرل  ادلشاركة اجملتمعية( بع -االبتماا بع -الااجثات بع -احلقاؽ)بع  ك بعاد  

 .ة(ال راسي ال راس ، السنةلسل رلاؿ الت    

 :لبحثأىمية ا
 :يف النقاط التاليةث ا اتضح  مهية ال

 .ساسيا يف بناا اجملتما كاستقرار كما فع  زلارا ا اجملتمعات،اناكله دلاضا النما األ بل   الذم ها جاهر بقاا  -
كابتمائه ذلذا اجملتما م ركا ما عليه م  كاجثات  كال،كعبل ته بادلااطنة ال  اعرب ع  طثيعة عبل ة الفرد دبجتمعة  

 ذباهه كما فرتال عل  هذا االبتماا م  لقاؽ للفرد فافلجا اجملتما بقاابينه كالاامه.

القائمٌن عل   ساع شلا ف ال راسة،فعمل عل  رب ف  مستال كل م  ادلااطنة كابعادها كالتفاًن اال بل   لعينة  -
كشعار   الاطنيةربٌن عل  اثين الربام  كادلناه  كاألساليل ادلبلئمة لتنمية ركح  مار الشثاب م  ادلسئالٌن كادل

 اأفيل األ بلؽ ل ل الشثاب اجلامع . العمل عل  ك  كسلاؾ،
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كالتشجيا  كالاط ،ااجيه كسائل اإلعبلـ تع القياـ ب كرها يف رلاؿ تفضاح احلقاؽ كالااجثات لال م  ادلااط   -
كذلك العنافة باجلابل األ بل   ألفراد اجملتما م   بلؿ زب ي  ك  ا بل  ، اربامكسلاؾ  ارسة الاطنيةعل  شل

 برام  لتنمية اجلاابل األ بل ية بٌن الناس كالتشجيا عليجا. 

 : البحثمحددات 

لػ ل طالثػات جامعػة عبل ة التفاػًن اال بل ػ  بادلااطنػة ات  د بادلاضاع الذم اتناكله كها الحدود الموضوعية:  -
 القرل دباة  ـ 

  (النظرم) االديب –)التطثيق (طالثات جامعه  ـ القرل م  الت    العلم   دود البشرية:حال -

 ق 6439 -6438: الف ل ال راس  الثاي لعاـ الحدود الزمانية -

م  تع اد التفاًن اال بل   ات  د بتائ  ال راسة بطثيعة األدكات ادلست  مة فيجا كمها مقياس  الحدود االدائية: -
مقيػاس ك (. 2062لسػٌن عثػ  الفتػاح الغامػ م )كاقنػٌن  .Gibbs et al 1984 ك  ػثس كا ػركف Gibbs ػثس 

 ( 2067م  تع اد الل ياي كالعتييب )ادلارمة ادلااطنة ل ل طالثات جامعة  ـ القرل دباة 

 :البحثمصطلحات 

 التفكير األخالقي: 

ها مقثاؿ  ك غًن  النفس ادلعريف "التغًن يف افاًن الفرد دلافق   دب طلح التفاًن األ بل   م  كججة بظر علماا 
ناضػجة ادلراثطػة بالنتػائ  الغػًن  مقثاؿ مػ  الناليػة األ بل يػة  ػبلؿ مرالػل النمػا ادل تلفػة".  م االبتقػاؿ مػ  األ بل يػات

 االجتماعيػة كذلػك بتيجػة ادلراثطػة بػتفجم ادلعػافًن ت تع األ بل يػات الناضػجةادلادفة للفعل كذلك بتيجة التمركز لػاؿ الػذا
األسػػاس بنيػػ  ادلقػػافيس ادل تلفػػة كمنجػػا مقيػػاس  ػػثس ادلاضػػاع  لقيػػاس  لثيالاجيػػة كاالجتماعيػػة كعلػػ  هػػذاافاعػل العاامػػل ا

التفاػػػًن األ بل ػػػ  تجرائيػػػان بال رجػػػة الػػػ   احلاليػػػة . كاعػػػرؼ ال راسػػػة(647: 2006 الغامػػػ م،)درجػػػة منػػػا الفػػػرد   بل يػػػان 
، كمػا فقابػل 500 – 600ص عل  مقياس التفاًن األ بل   جلثس، كارتاكح ال رجة الالية ما بػٌن ادلف ا فت  ل عليجا 

 كاشمل: ( 3: 2006)الغام م، هذ  ال رجة م  مرالل

كاقابػػػػل ، لػػػػ ل كػػػػالربج اقابػػػػل   بل يػػػػة العقػػػػاب كالطاعػػػػة ادلادفػػػػة ذات اجلابػػػػل الاالػػػػ األكع: األ بل يػػػػة  ادلرللػػػػة -6
 .درجة 625 -600 ال رجات

كالنقلػػػة  درجػػة، 649-626كاقابػػل الػػػ رجات  6/2كاشػػمل النقلػػػة  ادلرللػػة االبتقاليػػة بػػػٌن ادلرللػػة األكع كالثابيػػػة: -
 درجة. 674-650كاقابل ال رجات  2/6

لػػ ل   كاثػػادؿ ادل ػػاواقابػػل مرللػػة األ بل يػػة الفردفػػة كالغائيػػة النفعيػػة  ادلرللػػة الثابيػػة: األ بل يػػة النفعيػػة كالتثادليػػة -2
 درجة. 235-675 كاقابل ال رجات كالربج
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 درجػػػة، 249-226 كاقابػػػل الػػػ رجات 2/3 ادلرللػػػة االبتقاليػػػة بػػػٌن ادلرللػػػة الثابيػػػة كادلرللػػػة الثالثػػػة كاشػػػمل النقلػػػة -
 درجة. 274-250كاقابل ال رجات  3/2كالنقلة 

   بل يػة التا عػات ادلتثادلػة، العبل ػات، كادلسػافرة االجتماعيػة كاقابػل ادلرللة الثالثة: األ بل ية االجتماعية التعاكبية -3
  درجة. 325-275ت ل ل كالربج، كاقابل ال رجا

 درجػػػة، 349-326 كاقابػػػل الػػػ رجات 3/4 ادلرللػػػة االبتقاليػػػة بػػػٌن ادلرللػػػة الثالثػػػة كادلرللػػػة الرابعػػػة كاشػػػمل النقلػػػة -
 درجة. 374-350 كاقابل ال رجات 4/3كالنقلة 

كاقابػػػػػل  لػػػػػ ل كػػػػػالربج النظػػػػػاـ االجتمػػػػػاع  كالضػػػػػمًن كاقابػػػػػل   بل يػػػػػة ابعػػػػػة:   بل يػػػػػة النظػػػػػاـ كادلعيػػػػػارالر  ادلرللػػػػػة -4
  درجة. 425-375ال رجات

 درجػػة، 449-426كاقابػػل الػػ رجات  4/5النقلػػة  ادلرللػػة االبتقاليػػة بػػٌن ادلرللػػة الرابعػػة كادلرللػػة اخلامسػػة كاشػػمل -
 درجة. 474-450كاقابل ال رجات  5/4كالنقلة 

 درجة. 500-475حلقاؽ الفردفة كاقابل ال رجات رللة اخلامسة:   بل ية العق  االجتماع  كاادل -5

 المواطنة:

كالرفا م  شأبه م   خب مته،باالبتماا ألرض الاط  م   بلؿ الف ر بتارخيه كثقافته كعادااه كالتفاي شعار االفراد 
 .(65، 2067كالل ياي ، )العتييب  بلؿ مشاركة األفراد يف بناا اجملتما ك  مة  بنائه

ادلااطنة ل ل طالثات جامعة  ـ القرل لال م  العتييب  قياسمعل   دافر كف عرؼ تجرائيا بأبه: رلماع استجابات األ 
 .2067كالل ياي عاـ 

 :البحثإجراءات  ثانياً:

 منهج الدراسة

ادلااطنػة التفاػًن اال بل ػ  بكذلك ل راسة عبل ة  ،/ الفار  االراثاط احلالية ادلنج  الافف  است  م  ال راسة 
 . اسا الت ال راسة كلئلجابة ع طالثات جامعة  ـ القرم يف ماة ادلارمة،  ل ل

 :البحثمجتمع وعينة 
كالثػالد عػ ده   اػة ادلارمػةباأل سػاـ االدبيػة كالعلميػة دبطالثات جامعة  ـ القػرل اااف رلتما ال راسة م  مجيا 

مػػػ  )السػػػنة الثالثػػة( لسػػادس مػػ  ادلسػػػتام اطالثػػة  203 سبثلػػ  العينػػػة يفكمػػػا ك  ،ق6439-6438لعػػاـ  طالثػػة 66265
، ك ػ  ا ت ػر علػ  هػذا للػرـت الثػاي( بادلرللػة اجلامعيػة علميػة )التطثيقيػة(( ك )األ سػاـ ال (نظرفةالاالدبية )طالثات )األ ساـ 

بت   اهتم عاس طالثات ادلستافات اال رل الػ  فاثػر فيجػا الت افػل ادلستال ألف الطالثات هبذ  ادلرللة اكثر استقرارا 
مت ك ػ  ، م   سم آل ر، كذلك ادلستافات العليا السابا كالثام  اكثر  ل  كااار بسثل ابشغاذلم بأمار الت رج كمشػابلاه

ا بتيجػػػة عػػػ ـ التػػػزاـ كر ػػػة تجابػػػة  مػػػ 37 كمت اسػػػتثعاد ،بطرفقػػػة عشػػػاائية بسػػػيطة كذلػػػك مػػػ   ػػػبلؿ  ػػػاائم األمسػػػااا تيػػػاره  
ليػا اسػتثع   ،يف اع م ا تثار اجل ارة بالثقة دلقياس التفاػًن اال بل ػ   الطالثات باإلجابة عل  كافة الفقرات  ك فشلج
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غ  عثػػارات غامضػػة   3كأسػػثاب مجمػػة،  ك ا تيػػار   (   ) مػػ  اجلػػزا (غ ) عثػػارات غامضػػة 7االسػػتمارة يف لػػاؿ ا تيػػار  
 كفاضح اجل كؿ التايل   ائ  العينة: طالثة ،  666 كبالتايل بلغ  عينة ال راسة النجائية (ب) كأهم سثل يف اجلزا

 0جدول 
 الدراسية األكاديمية والسنواتالكلية حسب نوع الدراسة  البحثيوضح للتوزيع التكراري لعينة 

 المجموع (تطبيقيةعلمية ) (نظريةادبية ) نوع الدراسة األكاديمية

 % ت % ت % ت ال راسيةالسناات 

 63.9 23 6.6 66 7.2 62 األكع

 26.6 35 3.6 6 67.5 29 الثابية

 30.6 50 66.4 69 68.7 36 الثالثة

 34.9 58 27.6 45 7.8 63 الرابعة

 60040 666 48.8 86 56.2 85 اجملماع الال 

 ما يلي:في: تمثلت البحثأداتي 
 مقياس ادلااطنة  -

 مقياس التفاًن األ بل    -

طالثػػة مػػ   46كللتعػػرؼ علػػ  اخل ػػائ  السػػياامرتفة للمقياسػػٌن، مت اطثيقجمػػا علػػ  عينػػة اسػػتطبلعية ماابػػة مػػ  
 كذلك عل  الن ا التايل: كثثاهتما، اجامعة  ـ القرل للتأك  م  ف  جمطالثات 

 : تفكير األخالقيأواًل: مقياس ال
بإعػ اد مقيػاس التفاػًن األ بل ػ   .Gibbs et al 1984 كا ػركفك ػثس  Gibbs ػاـ  ػثس  كفػف ادلقيػاس:

كفقان لنظرفة كالربج يف منا التفاًن األ بل  . كفتااف ادلقيػاس مػ    ػتٌن اضػا كػل منجمػا ادلف ػاص  مػاـ  زمػة  ادلاضاع 
 سؤاالن يف رلماعجػا. كفشػتمل 33األسئلة لامان   بل يان مثل " فسرؽ  ك ال فسرؽ" متثاعان دبجماعة م   افرتاضية اتطلل

سبثػل مخسػة منجػا  كل سػؤاؿ علػ  جػز ف ، ليػا فتطلػل اجلػزا األكؿ رب فػ  مػربرات القػرار باال تيػار مػ  بػٌن سػتة مػربرات
كاإلمهاؿ كساا الفجػم، يف لػٌن  مس األكع تضافة تع عثارة غامضة لاشف الاذبخلاط احلام األ بل   يف ادلرالل ا من

ليا فػتم الت ػ يح كبعػ  ، م  التفاًن األ بل   رب ف  ادلربر األهم منجا كالذم فعاس مرللة زل دةفتطلل اجلزا الثاي 
الغامػ م ك ػ   ػاـ  ،الت  يح فتم مجػا الػ رجات دلعرفػة كرب فػ  ادلرللػة الػ  سبثػل التفاػًن اال بل ػ  كذلػك فػ كفا لاػل فػرد

 ف معامػػل الثثػػات عػ  طرفػػ  تعػػادة التطثيػػ  فسػػاكم   دبراجعػة ل ػػ ؽ كثثػػات ادلقيػػاس يف اجملتمػا السػػعادم ككجػػ ( 2062)
كحلساب ال  ؽ فق  كج   ف معامبلت االراثاط لل  ؽ التبلزم  ما .0477، كما بلد معامل االاساؽ ال ا ل   0482

 Sociomoral Reflection Measure-Short)بػٌن ادلقيػاس احلػايل كمقيػاس التفاػًن األ بل ػ : النمػاذج الق ػًن 

Form (SRM-SF) ككػذلك لل ػ ؽ التقػاريب مػ   ػبلؿ دراسػة العبل ػة بػٌن اشػال هافػة األبػا مػ  منظػار ارفاسػاف  

Erikson يعجػا دالػة ككػذلك معػامبلت االراثػاط لل ػ ؽ التمييػزم كابػ  مج ،كػالربج  ك منػا التفاػًن األ بل ػ  مػ  منظػار
 .04006ك  0406عن  مستاف  
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 ليا بلغػ  اال تثار ع  طرف  تعادةعينة استطبلعية العل   يف الث ا احلايلكال  ؽ ك   مت لساب الثثات 
كفعتػػرب االاسػػاؽ الػػ ا ل   0479كمػػا بلػػد معامػػل االاسػػاؽ الػػ ا ل    كالثػػاي،كؿ سػػثاعٌن بػػٌن التطثيػػ  األ بفػػارؽ  0486

 مؤشر جي  لل  ؽ.
 : المواطنةثانيا: مقياس 

 القرل،ل ل طالثات جامعة  ـ ادلااطنة  ( بعمل مقياس2067الل ياي)  ام  كل م  العتييب ككفف ادلقياس: 
ب عػ  ك  بنػاد، 60 ب عػ  الااجثػاتك  بنػ ان، 63 ب ع  احلقػاؽ اازع  عل  الن ا التايل: بن ان، (37) ربتام بعاد فشمل  ربعة ك 

 بناد. 4 بع  ادلشاركة اجملتمعيةك  بناد، 60 االبتماا
، كبع  الااجثات 0483الثثات لث ع  احلقاؽ تعادة التطثي  ككاف معامل ع  طرف  ثثات الك   مت لساب 

ثثات االاساؽ ال ا ل  كما بلد . 0.86، كالثثات الال  0.76، كبع  ادلشاركة اجملتمعية 0476، كبع  االبتماا 0474
، كبع  االبتماا 0478 ، كبع  الااجثات0486ليا كاف معامل الثثات لث ع  احلقاؽ باست  اـ طرفقه  لفا كركبثاخ 

 . 0488، كالثثات الال  0.74  ادلشاركة اجملتمعية ، كبع0476
كما مت لساب ال  ؽ العامل  للمقياس ليا  اضح اشثا فقرات ادلقياس يف م فافة ادلاابػات بعػ  التػ كفر 

Rotated Component Matrix    ك ػ  التػال علػ   الالػ ،% مػ  التثػاف   26.76اسػتاعل بالث عػ  األكؿ الػذم
ك   التال عل   الال ،% م  التثاف   7.63قاؽ. كما  اضح اشثا الث ع  الثاي الذم استاعل بن ان اقيس ب ػع  احل 63
ك ػػ  التػػػال  الالػػ ،% مػػ  التثػػاف   5.95بنػػاد اقػػيس ب ػػػع  الااجثػػات. كمػػا اشػػثا العامػػل الثالػػا الػػذم اسػػتاعل  60
بناد اقيس  4ف  الال  ك   التال عل % م  التثا4.03بناد اقيس ب ػع  االبتماا، يف لٌن  ستاعل الثع  الرابا 60عل 

مػػ   ػػػبلؿ  احملاػػػ -%. كمػػا مت لسػػاب ال ػػػ ؽ التبلزمػػ   39.32الالػػػ  ب عػػ  ادلشػػاركة اجملتمعيػػػة، كبلػػد تمجػػػاع التثػػاف  
ككابػػ  مجيػػا  (،2064)اد مجيػػايب كالثليػ ة ادلقيػاس احلػػايل كمقيػاس اذباهػػات الشػػثاب اجلػامع  ضلػػا ادلااطنػػة يف اجلزائػر تعػػ 

 .0406معامبلت االراثاط دالة عن  
ليا كاف معامل الثثات لث ع  احلقاؽ  كركبثاخ،است  اـ طرفقه  لفا  بستطبلعية االعينة لل ك   مت لساب الثثات

كمػػػا  . 0488كالثثػػػات الالػػػ   ،0.73ادلشػػػاركة اجملتمعيػػػة   ، كبعػػػ0470كبعػػػ  االبتمػػػاا  ،0477كبعػػػ  الااجثػػػات  ،0485
 ػػيم ال ػػ ؽ االراثػػاط  لثنػػاد  بعػػاد مقيػػاس االذباهػػات ضلػػا مفجػػـا الاطنيػػة كادلااطنػػة لػػ ل الشػػثاب مجيػػا معػػامبلت كابػػ  

 .0405ك 0406دالة عن  مستاف  السعادم 

 :نتائج البحث
 طالبات جامعة أم القرى؟عينة من التفكير األخالقي لدى  مستوىما  :وينص على األول: التساؤل

التارارات كالنسل ادلئافة الػ  ربػ د ما ػا الطالثػات يف كػل مسػتال مػ  كلئلجابة عل  هذا التسا ؿ مت لساب 
 مستافات التفاًن األ بل   كاست  اـ ا تثار مربا كام حلس  ادلطابقة كجاات النتائ  كما باجل كؿ التايل:
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 2جدول 
 ت في مراحل التفكير األخالقيقيمة اختبار مربع كاي وداللتها للفروق بين أعداد الطالبا

 مربع كاي % ت االفتراضي:مدى الدرجات  مسمى المرحلة  المرحلة:
 62.0 20 درجة 325 – 275 األ بل ية االجتماعية التعاكبية الثالثة 

 47.0 78 درجة 374 – 326 االبتقالية بٌن الثالثة كالرابعة ** 69.3

 33.7 56 درجة 425 – 375   بل ية النظاـ كادلعيار الرابعة

 7.2 62 درجة 474 – 426 االبتقالية بٌن الرابعة كاخلامسة

بنسػػػثة  78كبلػػد عػػ ده   3/4فتضػػح مػػ  اجلػػ كؿ السػػاب   ف  غلػػػل  فػػراد العينػػة مػػ  الطالثػػات كػػػاباا بادلرللػػة 
، احملققػٌن للمرللػة الرابعػةعلػ  الػرغم مػ  ازافػ  عل  مستال العينػة الاليػة كاػل مناالية  شلا فعين سيطرهتا كمرللة% ، 47

بنسػػػثة  طالثػػػة 56د الطالثػػػات احملققػػػات ذلػػػذ  ادلرللػػػة بلػػػد عػػػ ليػػػا   بل يػػػة النظػػػاـ كادلعيػػػار( )فلػػػ  ذلػػػك ادلرللػػػة الرابعػػػة 
 20كبلػػد عػػ د الطالثػػات احملققػػات ذلػػذ  ادلرللػػة  (،. مث فلػ  ذلػػك ادلرللػػة الثالثػػة )اال بل يػػة االجتماعيػػة التعاكبيػػة3347%
 طالثػة 62بلػد عػ د الطالثػات احملققػات ذلػذ  ادلرللػة ك  كاخلامسػة،رابعػة لا ػًنا ادلرللػة االبتقاليػة بػٌن  ك  .%62 بنسػثة طالثة
 .%742بنسثة 

 كما  .4-3/4-3كمجيا طالثات عينة ال راسة ديثل  ادلستال الثاي كها   بل ية العرؼ كالقاباف كسبثلجا ادلرالل 
،  4/5ما بع  العرؼ كالقاباف كسبثلػه ادلرللػة االبتقاليػة مرللة كها  ما،ادلستال الثالا تع ل ا  العينة بعض عضاات ثلسب
طالثػة يف  62كجػاد  كهػا مػا فتضػح مػ   ػبلؿ النتػائ  يف العػرؼ،فتما   لة م  األفراد فقط م  ربقي    بل ية ما بعػ  ك 

فأ ذ النما األ بل   اذباهات ضلا ادلستافات األعل  دائمان، كاااف مرالله سلسلة ليا ادلرللة ما بٌن الرابعة كاخلامسة. 
مرالػػل النمػػا األ بل ػػ  اعتمػػ  علػػ  سػػابقتجا كاسػػتفي  منجػػا،  مرللػػة مػػ هرميػػة خيضػػا ذلػػا مجيػػا األفػػراد  ثنػػاا منػػاهم، ككػػل 

م تع اثػػاف  األفػػراد مػػ  ليػػا سػػرعة النمػػا كهنػػاؾ الع فػػ  مػػ  ادلتغػػًنات الش  ػػية كالثيئيػػة كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة الػػ  اػػؤد
 اال بل  .

 بعـــد-االنتمــاء بعــد-الواجبــات بعــد-الحقـــوق)بعــد وابعادىــا  مـــا مســتوى المواطنــةويــنص علــى:  الثــاني: التســاؤل
 القرى؟طالبات جامعة أم عينة من لدى  المشاركة المجتمعية(

كمت است  اـ  تاسط الازي لال بع ككذلك ادلمتاسطات عثارات كل بع  كلئلجابة عل  هذا التسا ؿ مت لساب 
ب رجػػػة كثػػًنة جػػػ ا، كتذا اراكلػػ   يمػػػة   دلااطنػػةكػػػاف مسػػتال ا  5 -4420تذا اراكلػػػ   يمػػة ادلتاسػػػط بػػٌن ادلعيػػار التػػايل )
  ل م   -2460ب رجة كثًنة، كتذا اراكل   يمة ادلتاسط بٌن ادلااطنة كاف مستال   4420  ل م   -3440ادلتاسط بٌن 

كػػػاف مسػػػتال 2460  ػػػل مػػػ   -6480ب رجػػػة متاسػػػطة، كتذا اراكلػػػ   يمػػػة ادلتاسػػػط بػػػٌن ادلااطنػػػة كػػػاف مسػػػتال   3440
، ب رجػػػة  ليلػػػة جػػػ اادلااطنػػػة ( كػػػاف مسػػػتال 6480  ػػػل مػػػ   -6ب رجػػػة  ليلػػػة، كتذا اراكلػػػ   يمػػػة ادلتاسػػػط بػػػٌن ادلااطنػػػة 

 :كجاات النتائ  كما فل 
  



 د. سميرة محارب العتيبي                     بالمواطنة وابعادىا لدى طالبات جامعة أم القرىالتفكير األخالقي وعالقتو 

 002 م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 3جدول 
 المواطنة لدى طالبات جامعة أم القرىالمتوسطات الحسابية ومستوى 

 المواطنةأبعاد 
 المتوسط
 الحسابي

 نسبة
 متوسط

 االنحراف
 المعياري

 المستوى

 عالية 0.583 78.8 3.94 بع  احلقاؽ 

 عالية ج ان  0.472 87.2 4.36 بع  الااجثات 

 عالية 0.575 69.8 3.49 بع  االبتماا

 عالية 0.702 74.4 3.72 بع  ادلشاركة اجملتمعية

 عالية 0.426 78.2 3.96 ال رجة الالية

فقػ  اراكلػ  مػا بػٌن عاليػة  ادلااطنػة،مػ  ت العينة ل فج  درجػة مرافعػة فتضح م  اجل كؿ الساب   ف مجيا طالثا
( مػػ  2066دراسػػة العتيػػيب كالل يػػاي )كهػػذا مػػا  ك اػػه  .4436 – 3449دبتاسػػط لسػػايب فػػرتاكح مػػا بػػٌن  تع عاليػػة جػػ ا

 ادلااطنة ل ل طالثات جامعة  ـ القرل.م  كجاد درجة عالية 
جػػ ا كهػػذا مؤشػػر علػػ  كعػػ  طالثػػات جامعػػة  ـ القػػرل بأمهيػػة ك يمػػة  ةعاليػػ  رجػػةليػػا ظجػػر بعػػ  الااجثػػات ب

فليه كل م  بع  احلقاؽ كبع  ادلشاركة االجتماعيػة  االفراد،ادلااطنة ليا فعرب هذا الثع  ع  لقاؽ كمتطلثات الاط  م  
 الطالثات ألمهية ادلااطنة كابعادها.   درؾكهذا شلا فؤك  عل  عم   عالية،كال رجة الالية للمااطنة ب رجة كبع  االبتماا 

والدرجــة ر االخالقـي يــالتفكالدرجـة الكليــة لمقيـاس بــين رتباطيـة الاعالقــة مــا داللـة الويــنص علـى: : التسـاؤل الثالـث
عينـة لـدى  المشـاركة المجتمعيـة( بعـد-االنتمـاء بعد-الواجبات بعد-الحقوق)بعد ه أبعادو لمواطنة امقياس ل الكلية

 القرى؟طالبات جامعة أم من 
 التفاػػًن األ بل ػػػ قيػػػاس دل مت اسػػت  اـ معامػػػل اراثػػاط بًنسػػػاف بػػٌن ال رجػػػة الاليػػة التسػػػا ؿة علػػػ  هػػذا لئلجابػػ

 كال رجة الالية دلقياس ادلااطنة ك بعاد  كما فل :
 4جدول 

 قيمة معامل االرتباط بين الدرجة على مقياس التفكير األخالقي والدرجة على مقياس المواطنة
 مستوى الداللة قيمة االرتباط المواطنةأبعاد 

 0.06 **0.830 بع  احلقاؽ

 0.06 **0.754 بع  الااجثات

 0.06 **0.660 بع  االبتماا

 0.06 **0.685 بع  ادلشاركة اجملتمعية

 0.06 **0.898 ال رجة الالية

 ادلااطنػةت افتضح م  اجل كؿ الساب  كجاد عبل ة ماجثة بٌن كل مػ  درجػات مقيػاس التفاػًن اال بل ػ  كدرجػ
معامػػل ليػػا بلػػد .0406كمجيعجػػا دالػػة عنػػ  مسػػتال  04898 -04660ليػػا اراكلػػ  معػػامبلت االراثػػاط بػػٌن ك بعػػاد  

، مث فليػه  04830، فليه بع  احلقاؽ ليا بلد معامػل االراثػاط  04898االراثاط بٌن مقياس ادلااطنة كالتفاًن اال بل   
، مث بعػػػ   04685، مث بعػػػ  ادلشػػػاركة االجتماعيػػػة كبلػػػد معامػػػل االراثػػػاط  04754بعػػػ  الااجثػػػات كبلػػػد معامػػػل االراثػػػاط 

مػ   (2009رؼ، ؛ كمشػ2066الل يػاي، )كهػذا مػا  شػارت تليػه دراسػة كػل مػ  .04660االبتماا كبلػد معامػل االراثػاط 
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اراثػػاط التفاػػًن اال بل ػػ  بادلسػػئالية االجتماعيػػة. كاراثػػاط ادلسػػؤكلية االجتماعيػػة دبفجػػـا كػػل مػػ  اذلافػػة كاالبتمػػاا كادلشػػاركة 
 . (2065)بلثاام،  السياسية كأبعاد دلفجـا الاطنية

لؤلشػياا   ل  جاابل النما األ بل   كها منط التفاًن الذم فتعل  بالتقييم األ بل ػ  التفاًن األ بل   فعتربك 
 بػإلبلؿ كذلػك األ بل يػة ادلعرفيػة بنيتػه بتعػ فل منػا   ثنػاا الفرد  ك األل اث، كما فسث  كل سلاؾ  ك فعل   بل  ، فيقـا

اسػتع اد  ك  ك  ربات،   افا ك ف اذباهات االفػراد  ابلػة للتعػ فل كالتغػًن لسػل ميػل  م  له فتعرض دلا ج ف ة اثعا بىن
،   افػػا  ف الطالثػػات يف ادلرللػػة بػػزكع الفػػرد لتاػػاف اسػػتجابته تبابيػػة  ك سػػلثية ضلػػا ما ػػف معػػٌن  ك ماضػػاع فػػؤثر فيػػه
لقػاؽ االفػراد مػ  كجػاد فػرص عمػل  اجلامعية فتم اع اده  خلاض غمار احلياة العملية فيااف التفاًن من ػل علػ  اػاافر

  كسا  ك  مات ف ية ك يامه بالااجثات ذبا  الاط  كفتأثر اثعا لذلك الشعار باالبتماا كادلشاركة االجتماعية. 

فروق بين المتوسطات الكلية للدرجة الكلية لمقياس التفكير األخالقي ىل توجد وينص على: : رابعالتساؤل ال
 المشاركة المجتمعية(  بعد-االنتماء بعد-الواجبات بعد-الحقوق)بعد وأبعاده مقياس المواطنة والدرجة الكلية ل

 ؟(الدراسية الدراسي، السنـة حسب مجال التخصص لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى
 T))للعينػات ادلسػتقلة بالنسػثة جملػاؿ الت  ػ  ال راسػ  مت اسػت  اـ ا تثػار)ت(  كلئلجابة عل  هػذا التسػا ؿ

test  كمػػا مت    بعػػادك لمااطنػة ل ػ  كال رجػػة الاليػػة لاليػة دلقيػػاس التفاػػًن األ بلللفػػركؽ بػػٌن ادلتاسػطات الاليػػة لل رجػػة ا
 :است  اـ ا تثار ربليل التثاف  األلادم للتعرؼ عل  الفركؽ كفقا للسنة ال راسية كجاات النتائ  كما فل 

 : وفقا للتخصصأوال: الفروق 
 5جدول 

 في التفكير األخالقي والمواطنة وفقا للتخصصذات الداللة االحصائية للفروق  وداللتهات( )قيمة 

 المتغير
 مجال

 التخصص
 المتوسط ن

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 ) ت ( 

 مستوى
 الداللة

 التفاًن األ بل   الالية
 38.657 363.32 86 علم   0.05 6.96 39.889 375.69 85 بظرم

 احلقاؽبع  
 0.599 3.85 86 علم  0.063 6.87 0.559 4.02 85 بظرم

 بع  الااجثات
 0.505 4.32 86 علم  0.260 6.26 0.437 4.46 85 بظرم

 بع  االبتماا
 0.557 3.36 86 علم  0.06 2.75 0.576 3.60 85 بظرم

 بع  ادلشاركة اجملتمعية
 0.646 3.86 86 علم  0.632 6.56 0.750 3.64 85 بظرم

 ادلااطنة الالية
 0.469 3.84 86 علم  0.05 2.0 0.425 3.97 85 بظرم



 د. سميرة محارب العتيبي                     بالمواطنة وابعادىا لدى طالبات جامعة أم القرىالتفكير األخالقي وعالقتو 

 002 م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 ما فل :  ظجرت النتائ  باجل كؿ الساب 

كفقا للت    يف التفاًن األ بل ػ  كبعػ  االبتمػاا كال رجػة الاليػة للمااطنػة يف  ذات داللة ال ائيةااج  فركؽ  -
 .(النظرم) االديب اذبا  الت   

 .كالعلم االديب يف با   األبعاد بٌن الت   ٌن ذات داللة ال ائية ال ااج  فركؽ  -

ذات داللػػة ال ػػائية عػػ ـ كجػػاد فػػركؽ  مػػ  (2066راسػػة الل يػػاي )زبتلػػف هػػذ  النتيجػػة مػػا مػػا اافػػل  تليػػه دك 
كردبػػا فعػػاد ذلػػك تع  ف االبتمػػاا ديثػػل الثعػػ  النفسػػ  لئللسػػاس باذلافػػة ، بالت  ػػ  ال راسػػ  بالنسػػثة للتفاػػًن اال بل ػػ 

علػ  الطالثػات  ؽ التػ رفس للتػأثًن النفسػ  كاالبفعػايلكطػر اال رب مػ  ليػا ادلنػاه  االدبية القامية الاطنية كاعترب اال ساـ 
 كثر م  ادلناه  العلمية التطثيقية. فتنم  ل فج  ركح االبتماا 

 :للسنة الدراسية الفروق وفقا ثانيا:
 6جدول 

 قيمة )ف( وداللتها للفروق في التفكير األخالقي والمواطنة وفقا للسنة الدراسية

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات الحرية

التفاًن 
 األ بل  

 223.843 3 676.530 بٌن اجملماعات

 6575.940 662 255302.229 اجملماعاتدا ل  غًن دالة 0.642

  665 255973.759 الال 

 بع  احلقاؽ
 0.005 3 0.066 بٌن اجملماعات

 0.346 662 56.630 دا ل اجملماعات غًن دالة 0.065

  665 56.645 الال 

 بع  الااجثات
 0.096 3 0.274 بٌن اجملماعات

 0.226 662 36.546 دا ل اجملماعات غًن دالة 0.405

  665 36.820 الال 

 بع  االبتماا
 0.096 3 6.438 بٌن اجملماعات

 0.226 662 53.654 دا ل اجملماعات غًن دالة 6.466

  665 54.592 الال 

بع  ادلشاركة 
 اجملتمعية

 0.533 3 6.600 بٌن اجملماعات

 0.492 662 79.706 دا ل اجملماعات غًن دالة 6.084

  665 86.302 الال 

 ادلااطنة الالية
 0.028 3 0.085 بٌن اجملماعات

 0.684 662 29.803 دا ل اجملماعات غًن دالة 0.654

  665 29.888 الال 

التفاػًن مقياس ذات داللة ال ائية بٌن السناات ال راسية عل  ع ـ كجاد فركؽ فتضح م  اجل كؿ الساب  
( عػػ  عػػ ـ كجػػاد فػػركؽ ذات داللػػة 2009كهػػذا مػػا  ك اػػه دراسػػة ميسػػاف مشػػرؼ ) ،الاليػػةلعينػػة ال راسػػة اال بل ػػ  

 .ال ائية يف التفاًن اال بل   دلتغًن ادلستال )السنة( ال راسية
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كهػػذا  ،ك بعػػاد ادلااطنػػة علػػ  مقيػػاس السػػناات ال راسػػية  كفػػ عػػ ـ كجػػاد فػػركؽ ذات داللػػة ال ػػائية كػػذلك ك 
كجاد عبل ة دالة تل ائيان بػٌن  ػيم االبتمػاا ع  ( 2066كالقشعاف كالضاحي  )عاس ما اافل  له دراسة الان رم 

ككػػذلك بػػاع ادلقيػػاس ادلسػػت  ـ  عليػػه،ك ػػ  فعػػاد ذلػػك ال ػػتبلؼ اجملتمػػا الػػذم مت التطثيػػ   كمتغػػًن ادلسػػتال التعليمػػ 
 كك   اطثيقه.

 مناقشة النتائج:

شلا  3/4كاباا بادلرللة جامعة  ـ القرل   ف  غلل  فراد العينة م  طالثات  ظجرت النتائ  ادلتعلقة بالتسا ؿ األكؿ 
ادلرللة الرابعة )  بل ية النظاـ كادلعيار(. مث فل  ذلك  جافليك فعين سيطرهتا كمرللة مناالية عل  مستال العينة الالية كال، 
 ال راسة ادلستالعينة  سبثل ك .تقالية بٌن الرابعة كاخلامسةاالبادلرللة الثالثة )اال بل ية االجتماعية التعاكبية(. ك  ًنا ادلرللة 

ليػا فت ػرر الفػرد مػ  التمركػز لػاؿ الػذات تع تدراؾ ،  4-3/4-3الثػاي كهػا   بل يػة العػرؼ كالقػاباف كسبثلجػا ادلرالػل 
  .كفقػان لػػذلككلاجػػات كاا عػات اآل ػػرف  كتدراؾ ضػركرة القااعػػ  االجتماعيػة كأسػػاس أللاامػه األ بل يػػة كافجػم مشػاعر 
كهػػػا مػػػا بعػػػ  العػػػرؼ كالقػػػاباف كسبثلػػػه ادلرللػػػة مػػػ  التفاػػػًن اال بل ػػػ  ادلسػػػتال الثالػػػا طالثػػػة اع لػػػ ا مػػػا  62كمػػػا مثلػػػ  
طػار االبتقػاؿ ليػا سبثػل هػذ  اجملماعػة  ،، كفتما   لة م  األفراد فقط م  ربقي    بل ية مػا بعػ  العػرؼ 4/5االبتقالية 

شلا  ستال الثالا ليا اتطلل درجة عالية م  النما ادلعريف احملررة للفرد م  سبركز  لاؿ ذااهللمرللة اخلامسة ال  ديثلجا ادل
تمػػا، مث اجملجػػار فجمػػا ج فػػ ا للقػػيم كالقااعػػ  األ بل يػػة فػػاازف مػػا بػػٌن احلقػػاؽ االجتماعيػػة كلقػػاؽ الفػػرد يف ظفػػؤدم تع 

 كف التأثر بأم متغًنات اجتماعية  ارجية   رل.احلقاؽ اإلبسابية العامة باعتثار القيمة األ بل ية ه  األساس د

فق  اراكل  ما بٌن  ادلااطنة،مجيا طالثات العينة ل فج  درجة مرافعة م   ف التسا ؿ الثاي كما  ظجرت بتائ  
 ػػ  فػػ عمجا بتيجػػة التسػػا ؿ االكؿ، كهػػذ  النتيجػػة  .4436 – 3449عاليػة تع عاليػػة جػػ ا دبتاسػػط لسػػايب فػػرتاكح مػػا بػٌن 

ليػػا  غلػػل  فػػراد العينػػة يف ادلسػػتال الثػػاي الػػذم فشػػمل ادلرللػػة الرابعػػة ادلتمثلػػة يف ا بل يػػة النظػػاـ االجتمػػاع  كالضػػمًن 
 كمنجا شعار الفرد باالبتماا كالنػزكع تع الػ  اؿكالذم فااف فيجا الفرد عل  تدراؾ لق سية القااع  كامهيتجا حلف  اجملتما 

يف اطػػار  االجتمػػػاع  كااللتػػػزاـ دبعػػػافًن ك ااعػػػ  اجملتمػػػا كب ػػػراه يف مقابػػل االطػػػر االجتماعيػػػة اال ػػػرل، كالقيػػػاـ حبقػػػاؽ هػػػذا 
، كهذا شلا ف ؿ عل  كع  االطار االجتماع  الاطين كادلشاركة االجتماعية كف  ا بل ية النظاـ االجتماع  ادلنتم  تليه الفرد

 .ال احلة يف ظل ما كفله اجملتما السعادم ألفراد  م   اابٌن كابظمة رلتمعيةالطالثات بأسس ربقي  ادلااطنة 

كجػػػاد عبل ػػػة ماجثػػػة بػػػٌن كػػػل مػػػ  درجػػػات مقيػػػاس التفاػػػًن اال بل ػػػ  بتػػػائ  التسػػػا ؿ الثالػػػا فتضػػػح مػػػ  كمػػػا 
 .0406كمجيعجػا دالػة عنػ  مسػتال  04898-04660ليػا اراكلػ  معػامبلت االراثػاط بػٌن  اكدرجات ادلااطنة ك بعادهػ

ككػػذلك الع فػػ  مػػ   (،2062ذلػػك تع اطػػار النمػػا اخللقػػ  كادلثػػين علػػ  النمػػا العقلػػ  كا ػػذ الػػ كر )الغامػػ م، ك ػػ  فعػػاد 
عل  اعتاب يف ب افات س  الرش  ك   افا  ف عينة ال راسة  القيم ،العاامل الثيئية كاالجتماعية ال  اؤثر يف بظاـ الفرد 

 اا تليػػه.االبتمػػب شػػعارهمم لساسػػية ذبػػا  لقػػا جم ككاجثػػاهتم ذبػػا  كطػػنجم ك الت ػػرج ك ػػاض غمػػار العمػػل شلػػا بعلجػػم ذك 
 القثػاؿ لت قيػ  الذاايػة يف سػع  الفػرد مػ  د درجػةا اجػبمسػيطرة كمرللػة منااليػة كهػ  ات ػف  3/4  افػا كاف ادلرللػة 
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لسلاؾ، ليا فنظر الفػرد تليجػا   لااـ الفرد فيجا بق سية القااع  القابابية ل، كاراثاط األ بل ية للقرارات كاالعرتاؼ ك افا
كقااع  ربم  اجملتما م  االهنيار، كفتضح ذلك يف ارافػاع معامػل االراثػاط بػٌن مقيػاس ادلااطنػة كالتفاػًن اال بل ػ  ليػا 

، مث فليػػػه بعػػػ  الااجثػػػات كبلػػػد معامػػػل االراثػػػاط  04830، فليػػػه بعػػػ  احلقػػػاؽ ليػػػا بلػػػد معامػػػل االراثػػػاط  04898بلػػػد 
 .04660، مث بع  االبتماا كبلد معامل االراثاط  04685اركة االجتماعية كبلد معامل االراثاط ، مث بع  ادلش 04754

فػػركؽ ذات داللػػة ال ػػائية كفقػػػا للت  ػػ  يف التفاػػًن األ بل ػػ  كبعػػػ   ك ظجػػرت بتػػائ  التسػػا ؿ الرابػػا كجػػػاد
ذات داللػة ال ػػائية يف بػا   األبعػػاد ال ااجػ  فػػركؽ  ، بينمػػالمااطنػػة يف اذبػا  الت  ػػ  النظػرماالبتمػاا كال رجػػة الاليػة ل

ليػا فعػرب بعػ  االبتمػاا عػ  اجلابػل الاجػ اي كاالبفعػايل للجافػة الاطنيػة كفسػاع  علػ   ،بٌن الت   ٌن النظرم كالعلمػ 
النظرفػػة دبػػا فيجػػا مػػ  اركيػػز علػػ  اجلابػػل االديب االدبيػػة  ك ظجػػار  كارافاعػػه لػػ ل اال سػػاـ النظرفػػة عػػ  العلميػػة طثيعػػة ادلػػااد 

، علػػ  العاػػس مػػ  اال سػػاـ العلميػػة الػػ  اركػػز علػػ  ادلعلامػػات كادلعػػارؼ اجلامػػ ة. كثقافيػػا التػػارخي  شلػػا فثػػرم الفػػرد ركليػػاك 
عػػ ـ كجػػاد فػػركؽ ذات داللػػة ال ػػائية بػػٌن السػػناات ال راسػػية علػػ  مقيػػاس التفاػػًن  ظجػػرت بتػػائ  هػػذا التسػػا ؿ ككػػذلك 

هػذا الشػعار ، ج جملتمع  البتمائجبالف ر كهذا فعين  ف الطالثات فشعرف  ،لعينة ال راسة الاليةكمقياس ادلااطنة اال بل   
كػرد فعػل سػياالاج  )بفسػ ( علػ  كضػعجم كمػااطنٌن،   ذا اجملتمػا  ف فسػتجيل حلاجػاهتمفرتال عليه اا ػا األفػراد مػ  هػ
احلػػ  يف كػػذلك للفػػرد  هػػا جػػزا مػػ  تدراؾ الفػػرد لذااػػه، ك يف ذلػػك اجملتمػػا  فػػاجملتما كفاعػػل ك ف كػػل فػػرد هػػا عضػػا شػػرع  

 .كاحلفاظ عل    سية  اابٌن اجملتما كسلاكيااه شلارسة كافة لقا ه ك ضاا م احله كما  به ملـز بتأدفة كاجثااه

 التوصيات:

ت امػػة الرتبيػػة اال بل يػػة مػػ   ػػبلؿ احلفػػاظ علػػ  بفػػس النسػػ  مػػ  االهتمػػاـ بغػػرس علػػ  مؤسسػػات الرتبيػػة كالتعلػػيم  -
 منية اجلابل اال بل  .أكي  ك كاال بل ية لت احملاضرات كالربام  ال فنية

اال بل ية كالاطنيػة بالرتبية  الرتكيز كاالهتماـعل  الرغم م  ارافاع الشعار بادلااطنة ل ل عينة ال راسة تال ابه بل  -
، الػ  م   ثل ادلسػئالٌن   افػا بػالتعليم العػايل، كذلػك مػ   ػبلؿ ت امػة االبشػطة الثقافيػة كالنػ كات كالػارشمعا 

  .اعمل عل  اأكي  القيم اال بل ية م   بلؿ االلساس باالبتماا الاطين

مسػػػامهة ادلؤسسػػػات األ ػػػرل ك افػػػة االعبلميػػػة مػػػ   ػػػبلؿ اقػػػ ح الػػػربام  كاحملاضػػػرات كااللتفػػػاالت بادلناسػػػثات  -
ك  افػا  ،الاطنية كذلك لرفػا الػاع  بأمهيػة الشػعار بادلااطنػة كابعادهػا ادل تلفػة كغطػاا فقػ  اجملتمػا مػ  اال طػار

 .بشر مث   ادلشاركة اجملتمعية كامهيتجا الاطنية
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 :المراجع

 .65اجلزا  كالنشر،دار فادر للطثا  بًنكت، العرب.(. لساف 2000منظار )تب  

مي ابية عل  عينة م  ابلميذ م ارس الرفاض،  دراسة-: النما اخللق  كعبل ته بالتفاؽ (2006) با بيه، سام  زلم  
 ادلن ارة،جامعة -كلية التربيةمجلة  

مجلة (. دكر كليات الرتبية يف انمية  يم ادلااطنة ل ل الطلثة ادلعلمٌن دب افظات غزة. 2060، بساـ زلم  )لشيش  با
 (.6(، الع د )4، اجملل )جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية(

 ة اإلسبلمية، كلية الرتبية.، غزة: اجلامعتربية المواطنة من منظور إسالميـ(. 2004 با دؼ، زلماد  ليل )

دراسة  –: النما األ بل   كعبل ته بالت  يل ال راس  كادلستال االجتماع  اال ت ادم لؤلسرة (2002)آدـ، بسماا 
دمش ،  ،68الع د األكؿ، اجملل   مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية،مي ابية يف م ارس م فنة دمش  الرمسية، 

 .274-244ص 

، الاتاب ال كرم اجلزائر- في مفهوم المواطنة، مجلة دراسات وأبحاث جامعة الجلفة(. 2062، فتي ة )اكهافثية
 . 67- 7ص ص  األكؿ،األكؿ، الع د 

 ،دراسة مي ابية :دبسؤكليتجم االجتماعية(. مفجـا ادلااطنة ل ل اسااذة التعليم االبت ائ  كعبل ته 2065مجاؿ ) بلثااكل،
 العراؽ. مارس، 62-66كم  ادلنعق  بالفرت   الااسط،كلية الرتبية جبامعة   ،الثامن المؤتمر العلمي الدولي

(. احلام األ بل   كعبل ته دبستال التفا ؿ كالتشاـ  ل ل طلثة جامعة 2064اامر) كمقال ة،منار  م طف ،بين 
 .4ع د ،60رلل   ،التربويةمجلة األردنية في العلوم  الًنماؾ،

أثر المناقشة األخالقية على مستوى الحكم األخالقي لدى تالميذ المرحلتين . (6990)محي ة، فاطمة تبراهيم 
دليل ادلعلم يف انمية التفاًن األ بل   ل ل التبلميذ  –دراسة ذبرفثية، التفاًن األ بل    – اإلعدادية والثانوية

 القاهرة. ادل رفة،يف مجيا ادلرالل، ماتثة النجضة 

اللقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل (. فناعة ادلااطنة يف عامل متغًن، 2005زفز )،  ال  ب  عث  العالشرف ة
، الثالة. 28-26، ادلنعق  يف الفرتة م  التربوي  زلـر

 . 32- 28، 67 مجلة العلوم النفسية،، الذكاا األ بل   ل ل طلثة ال راسة ادلتاسطة. (2060)الطائ ، مرح. 

ال  ؽ كالثثات دلقياس ادلااطنة ل ل طالثات جامعة  ـ القرل  (.2067الل ياي، مرح محي )العتييب، مسًن  زلارب ك 
 ، رب  النشر.للعلوم االنسانية مجلة جامعة جازاندباة، 
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دراسة بفسية اربافة، ماتثة األصللا  – المسئولية االجتماعية والشخصية المسلمة (.6986)عثماف، سي   مح  
 ادل رفة، القاهرة.

القياس الموضوعي للتفكير األخالقي مراجعة للمؤشرات التراكمية لصدق (. 2062لسٌن عث الفتاح ) الغام م،
 ماة ادلارمة. القرل،جامعة  ـ  كالنفسية،مركز الث اث الرتبافة  ،السعوديوثبات المقياس في المجتمع 

ذكار السعادفٌن يف س  ادلراهقة كالرش . (. منا التفاًن األ بل   ل ل عينة م  ال2000الغام م، لسٌن عث الفتاح)
 .689-645: 66جامعة  طر، حولية كلية التربية، 

(. عبل ة اشال هافة األبا بنما التفاًن األ بل   ل ل عينة م  الذكار يف مرللة 2006الغام م، لسٌن عث الفتاح)
: 29، المصرية للدراسات النفسيةالمجلة ادلراهقة كالشثاب بادلنطقة الغربية م  ادلملاة العربية السعادفة. 

226-255. 

 طركلة دكتارا  غًن  ،الوقائيالمواطنة لدى الشباب وأسهامها في تعزيز االمن  مقي (.2060) ، عث اهللالق طاي
 الرفاض. –منشارة ، جامعة بائف العربية للعلـا االمنية 

(. دكر اجلامعة يف انمية  يم ادلااطنة ل ل طبلهبا يف ضاا بعض 2063القرش ،  لف سليم كفاو، زلم  زلماد )
 . 668 - 55(، ص ص  74م ر، ع )- مجلة الثقافة والتنميةادلتغًنات ادلعافرة: جامعة الطائف كنماذج، 

واالجتماعية وعالقتها بمستوى النضج دراسة لبعض المتغيرات االنفعالية . (2004)زلم  الا لات، عماد لناف 
 سم علم النفس، –، رسالة ماجستًن غًن منشارة، كلية الرتبية الخلقي لدى المراىقين في محافظات غزة

 غزة.-جامعة األزهر

(.  يم االبتماا الاطين كادلااطنة: دراسة لعينة 2066الان رم، فعقاب كالقشعاف، محاد فج  كالضاحي ، زلم  عث العزفز )
(، ص ص 642، الع د)مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية )الكويت(الشثاب يف اجملتما الااف ،  م 
67 -70. 

التفكير األخالقي وعالقتو بالمسئولية االجتماعية في ضوء بعض المتغيرات األكاديمية (. 2066ازهار) الل ياي،
 جامعة  ـ القرل. منشارة،تًن غًن . رسالة ماجسلدى عينة من طالبات جامعة أم القرى بمدينة مكة

 ، ماتثة األصللا ادل رفة، القاهرة.(. اتجاىات نظرية في سيكولوجية نمو الطفل والمراىق 6996اهلل)زلم ، عادؿ عث  

رسالة ماجستًن غًن منشارة،   ،االجتماعيةاألخالقي والمسئولية  التفكير (.2009ميساف زلم  عث القادر ) مشرؼ،
مؤسسة أعمال (. 6996) العربية العادلية ادلاساعة اراجا غزة.- سم علم النفس، جامعة األزهر–كلية الرتبية 

    الرفاض. ،والتوزيعالموسوعة للنشر 
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اإلنسانية مجلة العلوم (. اذباهات الشثاب اجلامع  ضلا ادلااطنة، 2064، فازم كباطثاؿ، سع  ال ف )ميجايب
 .82-69(، ص ص 64، الع د)واالجتماعية

 مركز-الرتبية، الااف : كزارة تنمية المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت(. 2000هبلؿ، فت   )
 الث اث لرتبافة كادلناه .
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