
 

 

  

اب
آلد

ة ا
كمي

مة 
مج

 
 بقنا

ية 
عمم

ية 
ديم

أكا
رية 

)دو
مة(

حك
م

 دور كلية الرتبية األساسية بدولة الكىيث 
 يف جرسيخ القيم اخللقية لدي الطالب 

 يف ضىء بعض املحغريات الثقافية
 

 

 جركي فهد مهنا اخلالدي/ الباحث
 

 



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تركي فيد مينا الخالدي

- 374 - 

 

 
 

  



 
 ــ األساسية بدولة الكويت في ترسيخ القيم الخمقية لدى الطالب في ضوء بعض المتغيرات الثقافيةدور كمية التربية 

- 375 - 

 

 :مقدمة
منيا منظومات متعددة منيا منظومة التعميم، تمثل التربية منظومة كبرى تتفرع 

ومنظومة التقويم، ومنظومة القيم، وىذه المنظومات تتكامل مع بعضيا البعض لتطوير 
 .(1)العممية التربوية وتحقيق أىدافيا

عمل عمى تكوين تربوية توجييا أىداف ومفاىيم وقيم أساسية تلفالعممية ا
يا تتغمغل في حياة وحديثًا، كون فقد اىتم بيا المفكرون قديماً  ، لذااإلنسانيةالشخصية 

حياة لوجماعات، وترتبط لدييم بمعنى الحياة ذاتيا، وما دام اإلنسان عمى قيد االناس أفرادًا 
 .   (2)األىداف والغاياتفيو دائم السعي لتحقيق 

 التي يسترشد بو في جميع أمور حياتو، الخمقيةويحتاج اإلنسان إلى نسق القيم 
ويكتسب اإلنسان ىذا النسق في سياق الحياة عامة، وبالتربية خاصة، كما أن فقدان 

يات لحيا، بل إن األىداف التربوية واآلالتربية لمقيم التي تبنى عمييا الشخصية يفقدىا رو 
 .(3)تيا وقيمتياواالستراتيجيات ما لم تشتق من قيم صحيحة سميمة، فإنيا تفقد أىمي

القادرة  ،القيم في تشكيل الشخصية اإلنسانيةأنماط وعمى الرغم من أىمية جميع 
ىي األىم، حيث تعمل قيم الخمقية تعد لعمى أداء أدوارىا المجتمعية بكفاؤة وفاعمية، إال أن ا

  عمى ضبط السموك المجتمعي والحفاظ عمى ىوية المجتمع وثقافتو.
القيم الخمقية إلى أن ( 4)(2117محمد بن عبد اهلل الحازمي )وفي ىذا الصدد يشير 

نظرًا ألنيا سببًا أساسيًا في تماسك المجتمع وتقدمو ودوام حضارتو  ،ضرورة اجتماعيةتعد 
ونموىا، وىي مصدر لمسعادة وأداة لمنجاح، وتزيد أىميتيا خاصة في المجتمع المسمم الذي 

                                                           

  .158. غزة، فمسطين، ص رؤية معاصرة في مباديء التدريس العامة(. 2008( داود حمس )1

(. القيم األخالقية الفردية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية 2010( عمر عبد القادر موسى الشممتي )2
دراسات تربوية ونفسية بالمرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية وطرائق عرضها "دراسة تحميمية". 

  .60 – 59(  ص 68، العدد )"مجمة كمية التربية بالزقازيق"

 أعالم بعض منظور من دراسة تحميمية لألسس الفكرية لمقيم األخالقية(. 2012) القادر عبد ظحاف ( عال3
 .2(، ص2(، العدد )6، المجمد )مجمة كمية التربية بالسويس . الفمسفات المعاصرة

 التربية ضوء في الطفل لدى الخمقية القيم تنمية في األسرة دور(.2017) الحازمي اهلل عبد بن ( محمد4
 . 156ص ،(6) العدد ،(6) المجمد ،المتخصصة التربوية الدولية المجمة. اإلسالمية
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ومنيج النبي صمى اهلل عميو وسمم والذي وصفو اهلل تقوم فيو األخالق عمى القرآن الكريم، 
نك لعمى خمق عظيمع  .ز وجل بقولو "وا 

وموجيات لسموك الفرد، حيث تستمد  معايير ومبادئ وقواعد الخمقيةوتمثل القيم 
تنظم سموك الفرد وعالقتو  فييأصوليا من الكتب السماوية المختمفة والقوانين الوضعية، 

 . (1)باهلل والمجتمع الذي يعيش فيو وبنفسو

متعبير عن نفسو، حساس باألمان، وتعطيو الفرصة للمفرد اإل الخمقيةالقيم تحقق و 
فيي توفر لو اإلطار المرجعي الذي يساعده عمى فيم حياتو والعالم المحيط بو، كما أنيا 

والسموكيات الصادرة عنيم، وتحدد شكل  النشاطاتاد اختيارات معينة تحدد تييء لألفر 
فيي تؤدي دورًا ميمًا في تشكيل الشخصية الفردية، وتحديد أىدافيا، وتعمل  ،استجابتيم

عمى ضبط شيوات الفرد كي ال تتغمب عمى عقمو، ووجدانو ألنيا تربط سموكو  الخمقيةالقيم 
 .(2)وتصرفاتو بمعايير، وأحكام يتصرف في ضوءىا وعمى ىدييا

كل ل اً متربية، وىي في الوقت نفسو موضوعلأساسيًا  اً قية موضوعوتعد القيم الخم
معموم اإلنسانية والطبيعية عمى ًا لفرد وكل جانب من جوانب الحياة، كما أنيا موضوع

السواء، إذ تقف وراء كل عمل إنساني، وكل تنظيم اجتماعي أو إقتصادي أو سياسي، 
لى اآلخرين  كونبالفموضوعيا ىو عالقة اإلنسان  الذي يعيش فيو، ونظرتو إلى نفسو وا 

لى مكانو من الم لى سموكو وأنواع ضبطو، وا  تمع بأنظمتو وعالقاتو بماضيو وحاضره جوا 
 .(3)ومستقبمو

ليس  ،يادعمو  الخمقيةلقيم ا ترسيخوتقع المسؤولية عمى المؤسسات التربوية في 
تركز عمى أىمية خمق مناخ تربوي تبنى  تربوية، بل كفمسفة التربويةضمن المناىج  كمادة

                                                           

 االساسية من المرحمة مدارس مديري لدى األخالقية القيم توافر درجة(. 2016( هيا هالل محمد السعوة )1
عة الشرق . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم التربوية، جامعمان العاصمة في المعممين نظر وجية

  .2األوسط، ص

(. درجة تمثل طمبة المرحمة الثانوية لمقيم األخالقية في 2016( محمد سعيد الزبون وسعود حمود ربيعان )2
، المجمد مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفسمنطقة حائل في المممكة العربية السعودية. 

 .93(، ص 1(، العدد )14)

 ضوء في طالبها لدى األخالقية القيم تنمية في التربية كميات دور تفعيل(.  2013) القادر عبد حافظ ( عال3
  .3-2ص  ،(2) العدد ،(6) المجمد ،بالسويس التربية كمية مجمة. العصرية المتغيرات
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عداد التربوي ،الخمقية بو القيم ن بيدف دعم الميارات التي تسيم في خمق يكذلك تدريب وا 
 .(1)الخمقيةالقيم  مناخ تعميمي يقوم عمى

بأنو عمى الرغم من إمكانية تدريس ( 2)( Veugelers،2008ويشير فيوجيمرز )
صراحة، إال أنيا في أغمب األحيان تكون متضمنة في المناىج والنشاطات  الخمقيةالقيم 

التربوية، وسموك المعممين والخطابات التربوية. فالممارسات التعميمية المختمفة تكون ىي 
 تعد متشابكة في ممارسات التعميم الخمقيةوتنميتيا، فالقيم  الخمقيةاألساس لتعزيز القيم 

  العادية.

 :مشكمة الدراسة
عمى الرغم من التقدم العممي والتكنولوجي في العصر الحديث، إال أن العالم يمر 

وىي أزمة قيم ناتجة عن سيطرة القيم المادية عمى سائر القيم، عالم تضطرب فيو  بأزمة،
والمثل العميا اإلنسانية، مما يؤثر عمى عقل الفرد وتتباين فيو الحقائق العقمية  القيم الخمقية

تضارب ناتج عن عدم رؤيتو أمرًا متميزًا يمشى عمى ىداه، أي أن ىناك  فيو يعيش في
 .(3)وتوجيو أزمة سموك وفكر

، ال سيما ونحن نعيش في ىذا العالم الخمقيةتزداد أىمية الحديث عن القيم و 
عصر العولمة الذى يسعى إلى تذويب القيم التي يمتمكيا الفرد المسمم، من  المتغير في

والثقافي الذى يضرب بأبعاده بين فئات المجتمع المسمم وعمى كافة  الفكريخالل الغزو 

                                                           

 القصة ألسموب الشرعية العموم معممات تفعيل مدى(.2010الحميدي ) محمد بن الكريم عبد بنت ( حصة1
 الخمقية القيم تدعيم في
. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم االجتماعية، الرياض مدينة في المتوسطة المرحمة طالبات لدى

  .4جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، ص

2( Veugelers, Wiel (2008). Moral values in teacher education. Paper Presented 
at the 1st Symposium on Moral and Democratic Education, August, Florina, 
Greece.p 1. 

غزة.  قطاع جامعات طمبة يراها كما القيم تعزيز في الفمسطينية الجامعات (.دور2017نصار ) شحادة (أنور3
  2(، ص5مجمة جامعة األقصى، العدد )
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عمى المجتمع المسمم أن يعتني بدراسة قيمو ومبادئو ووضع  المستويات؛ لذا كان ألزما
 .(1)المجتمع الحمول والمقترحات لتفعيميا في

فال يستطيع اإلنسان أن يعيش فى مجتمع دون قيم تحكم سموكو بل وتحدد 
من األسس الميمة فى عممية  الخمقيةياتو وأنماط تفاعمو مع الكائنات األخرى والقيم سموك

وبين األفعال أو بين النظرية  الخمقيةالبناء الفردى واالجتماعى، فإذا حدث انعزال بين القيم 
والتطبيق أصبحت القيم معارف بالية غير مفيدة إذ ال وجود ليا إال من حيث ىى تطبيق 

 .(2)د فى صورة أفعال وأعمال وسموكلمبادئ وقواع

وبالرغم من تزايد االىتمام بالتعميم، يتزايد النقد الموجو لفمسفتو وسياستو 
واستراتيجيتو ومناىجو، فقد تخمف التعميم في كثير من الدول العربية عن االستجابة 

أبنائو  لالحتياجات المتنامية لممجتمع المعاصر، وعن غرس نظام القيم الذي يحكم سموكيات
 .ويحافظ عمى خصوصيات ثقافتو وحضارتو

ميم العام في معظم الدول التععمى أن ( 3)(2117) باسل مبارك القرالة ويؤكد
 لمناىج التربوية عمى تنمية القيميعاني ضعف وقصور يتمثل في ضعف تركيز االعربية 
   . لتنمية ىذه القيممفاىيم واتجاىات ألنشطة و ، فمقررات التربية ال يتم تضمينيا الخمقية

وتنبع مشكمة الدراسة الحالية من شعور الباحث بحدوث إضطراب في المجتمع 
بشكل عام وطمبة الجامعة بشكل خاص، حيث يالحظ إضطراب واىتزاز في منظومة  الكويتي
وكثرة الخروج عمى العادات والتقاليد المجتمعية نتيجة لمعوامل الدخيمة عمى  الخمقيةالقيم 

المجتمع الكويتي والثورة التكنولوجية والعولمة واإلنفتاح اإلعالمي، لذا فإن ترسيخ القيم 
  لدى طالب الجامعة يعد من أىم األىداف التي يجب أن يسعى إلييا.       الخمقية

                                                           

 في واألناشيد اإللكترونية القصص باستخدام هقترح برناهج (.فاعمية2016الراشد ) الرحمن عبد ( مضاوي1
(، ص 12(، العدد )5، المجمد )المجمة الدولية التربوية المتخصصةالروضة.  لطفل األخالقية القين تنوية
251.  

 محافظة ساسى فىاأل التعميم مرحمة معممى لدى األخالقية القيم(. 2007( مشيرة عبد العزيز عبد النبي )2
  .2. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيق، ص الشرقية "دراسة ميدانية"

(.  دور كتاب الثقافة اإلسالمية لممرحمة الثانوية في تعزيز بعض مفاهيم 2017( باسل مبارك زعل القرالة )3
مجمة جامعة الحسين بن طالل التنشئة السياسية لدى طمبة الثانوية العامة مدينة الكرك من وجهة نظرهم. 

 .59(، ص1(، العدد )3، المجمد )لمبحوث
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 حديد مشكمة الدراسة في األسئمة اآلتية:وعمى ضوء ما سبق يمكن ت .
 ؟الخمقية لمقيمالنظرية  األسسما  .1

 ؟لممتغيرات الثقافيةالنظرية  األطرما  .2

 ؟خمقيةفي تنمية القيم ال كميات التربيةدور ما  .3

كمية التربية األساسية بدولة الكويت في ترسيخ القيم الخمقية لدى الطالب ما دور  .4
 ؟الثقافيةفي ضوء بعض المتغيرات 

دور كمية التربية األساسية بدولة الكويت في ترسيخ لتفعيل ما التصور المقترح  .5
 ؟القيم الخمقية لدى الطالب في ضوء بعض المتغيرات الثقافية

 :أىداف الدراسة
 :التعرف عمى تيدف الدراسة الحالية إلى

 .الخمقية األسس النظرية لمقيم .1

 .لممتغيرات الثقافيةاألطر النظرية  .2

 في تنمية القيم الخمقية. كميات التربيةدور  .3

دور كمية التربية األساسية بدولة الكويت في ترسيخ القيم الخمقية لدى الطالب في  .4
 ضوء بعض المتغيرات الثقافية.

التصور المقترح لتفعيل دور كمية التربية األساسية بدولة الكويت في ترسيخ القيم  .5
 غيرات الثقافية.الخمقية لدى الطالب في ضوء بعض المت

 :أىمية الدراسة
 يمكن إبراز أىمية الدراسة بالنقاط اآلتية: 

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية الموضوع الذي تناولتو والمتعمق بالقيم  .1
وخاصة ونحن نعيش بعالم التغيرات السريعة، والتدفق اليائل لألفكار ، الخمقية

وما يترتب عمييا من تغيرات فكرية ومادية لدى شريحة الشباب  والمعمومات والقيم،
 وتأثيرات عمى منظومتيم القيمية. 

أيضًا باعتبارىا تتناول طمبة الجامعات، وىم من شرائح  تياتكتسب الدراسة أىمي .2
المجتمع الكويتي الميمة، يبني عمييا المجتمع آمااًل كبيرة في التقدم والرقي 
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الدول المتقدمة، لذا فيي بحاجة إلى ان تتسمح بمنظومة والنيوض، والمحاق بركب 
 القيم الخمقية.

من المؤمل ان يستفيد من نتائج ىذه الدراسة المسؤولون، وأعضاء ىيئة التدريس  .3
ليكونوا مواطنين  اعدادىمٕ  و من خالل تحصينيم والطمبةفي الجامعات الكويتية، 

 صالحين في المجتمع يسيمون في مجاالت التنمية المتعددة.

ندرة الدراسات العربية وخاصة في دولة الكويت التي اىتمت بالتعرف عمى دور  .4
الجامعة في ترسيخ القيم الخمقية، حيث كان معظم االىتمام ينصب عمى تنمية 

 القيم السياسية والتربوية. 

تيدف إلى تعزيز  الكويت، والتيدولة ب تربويةالتوجيات ال تنسجم ىذه الدراسة مع .5
الب الجامعة، نتيجة لمغزو الخمقية، خاصة في ضوء تدىور ىذه القيم لدى ط القيم

  .والثقافيالفكري 

 ىذه الدراسة إطارًا موجيًا لمقائمين عمى التعميم الجامعي لتوفيرقد تشكل نتائج  .6
 .الخمقية لدى الطمبة القيمأنشطة وبرامج وندوات توعوية لترسيخ 

 .جراء بحوث ودراسات تربوية مماثمةالدراسة عمى توفير معمومات إلىذه تساعد  .7
 :حدود الدراسة

 :تتحدد الدراسة الحالية بالحدود والمحددات اآلتية
دور كمية التربية األساسية حدود موضوعية: سوف تقتصر الدراسة عمى موضوع  .1

الخمقية لدى الطالب في ضوء بعض المتغيرات بدولة الكويت في ترسيخ القيم 
 .الثقافية

عمى السنة الدراسية  سوف يتم تطبيق الدراسة الميدانية حدود زمنية: .2
2117/2118 . 

في  كمية التربية األساسيةعمى الحالية حدود مكانية: سوف يقتصر تطبيق الدراسة  .3
 .الكويت دولة 

كمية طمبة ىيئة التدريس و  أعضاءحدود بشرية: سوف تتكون عينة الدراسة من  .4
 .الكويتدولة التربية األساسية ب
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 :منيج الدراسة
والذي من  سوف يتم استخدام المنيج الوصفي لمالئمتو طبيعة الدراسة الحالية،

خاللو يمكن وصف الظاىرة موضوع الدراسة وتحميل بياناتيا وبيان العالقات بين مكوناتيا، 
سوف يتم تصميم والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا، و واآلراء التي تطرح حوليا 

دور كمية التربية األساسية بدولة الكويت في ترسيخ القيم الخمقية لدى استبيان لمعرفة 
أعضاء ىيئة ، وسوف يتم التطبيق عمى عينة من الطالب في ضوء بعض المتغيرات الثقافية
 .ولة الكويتالتدريس وطمبة كمية التربية األساسية بد

 :مصطمحات الدراسة
 تضمنت الدراسة الحالية عدد من المصطمحات من الميم تعريفيا وىي:

 القيم( 1)
لفظة القيمة لفظة التينية األصل يدل إلى أن ( 1)(2115محمد إبراىيم عيد )يشير 

معناىا عمى القوة والصحة تتضمن فكرة الفعالية والتأثير والشجاعة والمثالية في الفعل 
 واألداء.

مجموعة من المعتقدات والتصورات بأنيا ( 2)(2115وتعرفيا ماجد زكي الجالد )
المعرفية والوجدانية والسموكية الراسخة يختارىا اإلنسان بحرية بعد تفكر وتأمل، ويعتقد بيا 
اعتقادًا جازمًا تشكل لديو منظومة من المعايير يحكم بيا عمى األشياء بالحسن أو بالقبح 

 از.وبالقبول أو الرد ويصدر عنيا سموك منتظم يتميز بالثبات والتكرار واالعتز 

المعتقدات  القيم بأنيا( 3)(Türkkahraman, 2014يعرف تركاىرمان )و 
 والمبادئ التي تقبميا األغمبية من أجل ضمان استمرارية المجتمع".األخالقية 

تعمل عمى توجيو سموكو ىي معايير لمحكم عمى سموك الفرد في المجتمع، والتي 
وتحدد استجابتو في مواقف الحياة المختمفة، ويكتسبيا الفرد في حياتو كما يكتسب المعارف 

 .  (4)والميارات والعادات واالتجاىات عن طريق الخبرة

                                                           

 ص المصرية، األنجمو مكتبة: القاهرة. االجتماعي النفس عمم إلى مدخل(. 2005) عيد إبراهيم ( محمد1
214  . 

  .33المسيرة، ص دار: عمان. وتعميميا القيم تعميم(. 2005) الجالد زكي ( ماجد2

3)Türkkahraman, Mimar (2014). 5th World Conference on Educational Sciences - 
WCES 2013 Social values and value education, Pp 633 – 634. 

  .91. غزة: مكتبة القدس، ص فمسفة التربية وتطبيقاتيا(. 2003( عمر يوسف الخطيب )4
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 قيةخمالقيم ال( 2)
بأنيا األحكام القيمية التي تنصب عمى األفعال ( 1)(2114يعرفيا إبراىيم ناصر )

اإلنسانية من ناحية أنيا خيرًا أو شرًا، والسموك األخالقي ىو السموك الذي إصطمح عميو 
المجتمع وأقره، ويتكون من مجموعة القواعد التي تبين لألفراد كيف يجب أن يتصرفوا في 

في ذلك ضمائرىم، أو العرف السائد الحاالت أو المواقف التي تعرضوا ليا دون أن يخالفوا 
 في مجتمعيم.   

األخالق التي تصنع نسيج  مجموعة( بأنيا 2114عال حافظ عبد القادر )وتعرفيا 
الحر مع المجتمع وعمى التوافق الشخصية اإلسالمية، وتجعميا متكاممة قادرة عمى التفاعل 

 .(2)أعضائومع 
ويمتزم بيا  بأنيا معايير يتقبميا الفردالقيم الخمقية ( 3)وتعرف إيمان عبد اهلل شرف

جو سموكيم عمى مدى حياتيم المجتمع وأعضاءه من األفراد، ولذا فيي تشكل وجدانيم وتو 
  أىدافيم.لتحقيق 

القواعد السموكية التي تحدد السموك اإلنساني وتنظمو في عالقاتو االجتماعية، 
ة بما يتفق مع طبيعة اآلداب والقيم والتي تمكنو من االختيار الخمقي في المواقف األخالقي

 .(4)االجتماعية السائدة في المجتمع

الخبرات  إجرائيًا بأنيا مجموعة المعايير التي تتكون داخل اإلنسان من خالل وتعرف
 أثناء عممية التنشئة ياالناتجة من عمميات التعمم والتفاعل االجتماعي التي يخوض

 االجتماعية.
 
 

                                                           

  .71لمنشر، ص  وائل األردن: دار .التربية فمسفات .( 2004إبراهيم ناصر ) (1

 ضوء في طالبها لدى القيم األخالقية تنمية في التربية كميات دور تفعيل (. 2013( عال حافظ عبد القادر )2
 .6(، ص2(، العدد )6، المجمد )مجمة كمية التربية بالسويسالعصرية.  المتغيرات

  . 8. القاهرة: عالم الكتب، ص التربية األخالقية لمطفل(. 2008( إيمان عبد اهلل شرف )3

(. درجة تمثل طمبة المرحمة الثانوية لمقيم األخالقية في 2016( محمد سميم الزبون وسعود حمود ربيعان )4
، المجمد مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفسقة حائل في المممكة العربية السعودية. منط

  .96(، ص1(، العدد )14)
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 السابقة والتعميق عميياثانيًا: الدراسات 
بالقيم حصل الباحث عمى عدد من الدراسات السابقة العربية واالجنبية المتعمقة 

 ، وسوف يتم عرض ىذه الدراسات من األفدم إلى األحدث عمى النحو التالي:الخمقية
اكتساب طمبة الجامعة لمقيم بعنوان (  1)(,Mentkowski 2111( دراسة منتووسكي )1)

 . األخالقية

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى اكتساب طمبة الجامعة لمقيم األخالقية، 
 سان فراسيسكوواستخدمت االستبيان كأداة لمدراسة، وتكونت عينتيا من طالب جامعة 

وأظيرت نتائجيا نموًا ممحوظًا لدى الطالبات نحو القيم األخالقية والتفكير األخالقي، كما 
 ر المرحمة الجامعية نحو اكتساب الطمبة لمقيم األخالقية.أشارت النتائج إلى تأثي

بعنوان تصور مقترح لبرنامج ( 2)(2111( دراسة عبد المنعم إبراىيم عبد الصمد سيد )2)
 في تعميم القيم الخمقية لطالب كمية التربية. 

ىدفت ىذه الدراسة إلى إعداد قائمة بالقيم الخمقية المناسبة لممعمم، ووضع تصور 
امج تعميم القيم بمكوناتو وأىدافو وكذلك المحتوى، وطرق التدريس، وأساليب التقويم، لبرن

ترسيخيا،  ( قيمة يجب43وتوصمت الدراسة إلى وجود قائمة بالقيم الخمقية تشتمل عمى )
أن طريقتا الحوار والمناقشة من الطرق التعميمية المتكاممة وذات األثر وتوصمت النتائج إلى 

القيم، لما لمحوار من أثر بعيد في اإلقناع بالقيم وتثبيتيا في عقل المتعمم في تعميم 
أسموب أو أكثر من األساليب التالية: القدوة، إكساب  ووجدانو، ويمكن أن يضاف إلييما

 العادات، التعميم بالموعظة، التعميم العممي.
عالقة متغير  بعنوان( 3)(Pearson & Bruess, 2002)بيرسون وبرويس دراسة ( 3)

 .الجنس بمستويات النمو األخمقي لدى طمبة الجامعة
                                                           

1  ( Mentkowski, M, (2000). Associates learning that last: Interpreting learning, 

Development and performance in college and beyond, San Francisco: Josses – 
Bass. 

 كمية لطالب الخمقية القيم تعميم في لبرنامج مقترح تصور( 2001) سيد الصمد عبد إبراهيم المنعم ( عبد2
 في دراساتالتربية. 

 . 164 - 136(: 70العدد ) ،التدريس وطرق المناىج. 

3  ( Pearson, F & Bruess, B (2002). The Gender Debate about identity and moral 

development continues {microform}: what about the men?. Distributed by 

ERIC Clearinghouse. 
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لدى تعرف عالقة متغير الجنس بمستويات النمو االخالقي  الدراسة إلىىذه ىدفت 
وتم استخدام اختبار تحديد ( طالبًا وطالبة، 233طمبة الجامعة، وتكونت عينة الدراسة من )

المتحدة األمريكية، وأظيرت نتائجيا تفوق القضايا لرست، وأجريت الدراسة في الواليات 
 .اإلناث عمى الذكور في مراحل النمو األخالقي في المجموعتين

 :خطوات السير في الدراسة 
 :تسير الدراسة وفقًا لمخطوات التالية

مشكمة الدراسة، وأسئمتيا، و  ،الخطوة األولى: اإلطار العام لمدراسة من حيث المقدمة
 ،ومصطمحات الدراسة ،والعينة ،واألدوات ،والمنيج ،وحدود الدراسة ،وأىميتياوأىدافيا، 

 والدراسات السابقة والتعميق عمييا، ثم خطوات السير في الدراسة.
 ،والخصائص ،من حيث المفيوم األخالقية لمقيمالنظرية  األسستتناول  الخطوة الثانية:

 .والتصنيف، والنوع واألىمية ،
 لممتغيرات الثقافية. األطر النظريةالخطوة الثالثة: تتناول 

 .في تنمية القيم الخمقية كميات التربيةدور تتناول  :رابعةالخطوة ال
يتم توضيح أىداف الدراسة ونتائجيا، حيث الخطوة الخامسة: إجراءات الدرسة الميدانية 

جراءاتيا  داة الدراسة وتقنينيا )الصدق، من حيث مجتمع وعينة الدراسة وأالميدانية وا 
 ونتائج الدراسة وتحميميا وتفسيرىا. ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة ،والثبات(

دور كمية التربية األساسية بدولة المقترح لتفعيل الخطوة السادسة: تقديم تصور مقترح 
من حيث  ،الكويت في ترسيخ القيم الخمقية لدى الطالب في ضوء بعض المتغيرات الثقافية

والصعوبات التي  ه،، وآليات تنفيذوومكونات، وومتطمبات ،وأىدافو ،فمسفة التصور المقترح
 وكيفية التغمب عمييا.   ه،تواجو تنفيذ

  


