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 : امللخص
والرتبوية السائدة لدى طلبة  األخالقيةالفكرية املوجهة للمنظومة  األصولتعرف رمت هذه الدراسة إىل      

جامعة امللك خالد يف ظل متغريات العوملة وموجة احلداثة من وجهة نظر الطالب انفسهم، ابإلضافة إىل 
ات استجاابت الطالب. ولتحقيق ذلك مت بناء أداة اختبار فاعلية جمموعة من املتغريات املستقلة يف متوسط

حدة واحدة متكاملة دون وجود جماالت أو أبعاد هلا. وقد ( فقرة، مت التعامل معها كو 69ى )علمية احتوت عل
طالبا، مت انتقائهم ابلطريقة العشوائية البسيطة. وبعد عمل  588طبقت األداة على عينة من الطالب قوامها 

ئية املناسبة. أسفرت النتائج عن أن املتوسطات احلسابية الستجاابت الطالب على أداة التحليالت اإلحصا
( ، وهو يشري إىل أن درجة التزام  4.28(، وكان املتوسط العام الكلي ) 3.77-4.62الدراسة تراوحت بني )

( فقرة 47ن هناك )أىل إج شارت النتائأ. كما طلبة جامعة امللك خالد بفقرات هذه األداة كانت مرتفعة جدا  
والرتبوية؛ حبيث  تصبح موجهة هلذه  األخالقيةمن فقرات األداة يتبناها الطالب ويدخلوهنا يف منظومتهم 

( فقرة 69%( من جمموع الفقرات البالغ عددها )68وهي تشكل ما نسبته )  املنظومة بدرجة عالية جدا،
%( ، يف حني ال 32ب بدرجة عالية وبنسبة )( فقرة يتبناها الطال22ن هناك )أ،يف حني أوضحت النتائج 

توجد أي فقرة من الفقرات حصلت على درجة متوسطة أو قليلة. وأابنت النتائج عدم وجود فروق دالة 
، عدد ساعات استخدام شبكة االنرتنتإحصائيا بني متوسطات استجاابت الطالب تعزى ملتغريات الدراسة: 

م األم ،احلـالة مستـــوى تعليـ ،لرلال ،مستـــوى تعليــــم األبســــــرة ابمستوى دخل األ ،املرحـــلة الدراســية
كما توجد فروق بني متوسطات استجاابت الطالب  تعزى ملتغري العالقة  ،ن السـكنمكــا ،االجتماعـــــية

بعضو هيئة التدريس. وبعد مناقشة النتائج قدم الباحث جمموعة من التوصيات.
 طارها النظريوإ خليفة الدراسة

تعترب املعتقدات واملبادئ اليت يؤمن هبا اإلنسان، ويعتنقها من املوجهات األساسية ملنظومته      
؛ إذ أن كل ما يصدر عن اإلنسان من قول أو فعل أو سلوك هو ترمجة حية ملعتقداته األخالقية

يتم االستدالل يف معظم ومبادئه اليت يؤمن هبا اإلنسان ويعتنقها، واالنعكاس الطبيعي هلا، حيث 
احلاالت على املعتقدات واملبادئ اليت توجه اإلنسان من خالل منظومته القيمية اليت يتبناها ويسلوك 
يف ضوئها ؛ إذ من غري املستساغ التعارض بني سلوك اإلنسان، واملعتقدات واملبادئ اليت يؤمن هبا؛ 

ُُثَّ َلَْ ََيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر ََيِْمُل َأْسَفار ا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن   َمَثُل الَِّذيَن ُحُِّلوا التـَّْورَاةَ " قال تعاىل
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بُوا ِبَِلَاِت اَّللَِّ َواَّللَُّ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي ﴾) اجلمعة :  " لَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا وقوله تعاىل :  ( 5َكذَّ
  . " الصف ( 3( َكبُـَر َمْقت ا ِعْنَد اَّللَِّ أَْن تـَُقوُلوا َما ال تـَْفَعُلوَن )  2ال تـَْفَعُلوَن ) َلَ تـَُقوُلوَن َما 

الفكرية جزءا  األصولواليت تعد , فإن هناك تالزما  وثيقا  بني طبيعة التصوِّر االعتقاديوابلتايل      
من أبرز مكوانته. مما جيعل بني  رئيسا منه، وطبيعة النظام االجتماعي الذي يعد  النظام القيمي

التصور االعتقادي والنظام االجتماعي تالزما  ال ينفصل، وال يتعلق مبالبسات العصر والبيئة .. بل أن 
هناك ما هو أكثر من التالزم .. هناك االنبثاق الذايت .. فالنظام االجتماعي هو فرع عن التفسري 

ووظيفته، وغاية وجوده اإلنساين .. وكل نظام اجتماعي ال الشامل هلـذا الوجود، وملركز اإلنسان فيه 
ووقع  به اإلنسانيقوم على أساس هذا التفسري، هو نظام ُمْصطََنٌع ال يعيش .. وإذا عاش فرتة شقي 

ا أهنا ضرورة شعوريّـِة) . فهي ضرورة تنظيميّـِة، كموبني الفطرة اإلنسانيِّـة حتما   التصادم بينه
يف البناء املعريف  وأساسيا   مهما   ثل انساق املعتقدات على وجه العموم جانبا  (. ولذا مت2012،املرصفي

يف بناء الشخصية اإلنسانية ، يتفاعل مع املكوانت املعرفية  جوهرلا   لألفراد، والذي ميثل بدوره مكوان  
 .( 2009واملزاجية األخرى يف حتديد هوية األفراد )عبد هللا ورضوان،

لواضحة لدى املشتغلني ابلفكر يف كل عصر، أن الفكر من حيث هو تسخري ولعل من األمور ا     
مللكات العقل وللقدرات الذهنية وحتريكها حنو الوصول هبا إىل مقاصد وغالات يرصدها العقل، خيضع 
لإلرادة اإلنسانية اليت حتكم اجتاهاته وتضبط مساراته، إن هي نزعت إىل اخلري واحلق والفضيلة 

ة، أيِّدها وزكاها، وإن هي مالت إىل الشر والباطل والرذيلة واملضرة واملفسدة، قوِّمها واملصلحة العام
وردِّها إىل احلق والصواب .ولقد ذهب مؤرخو تطور األفكار والباحثون يف اتريخ الفكر اإلنساين 

فيها إرادة بشكل عام، إىل القول بوجود تالزم بني الفكر والقيم، ابعتبار أنه عملية آلية وإرادية تتفاعل 
  .(2009الفعل واحلركة، وأسلوب التفكري ومنطه )الكتاين 

ومن هنا فقد أكد أرسطو على أن الفلسفة ضرورة ال غىن عنها ألهنا الوحيدة اليت من املمكن أن     
متدان ابملعيار األمثل الذي من خالله حنسن احلكم على كل ما يصادفنا من أشياء يف الواقع. وهو 

إليه كل فرد يف اجملتمع مهما كان موقعه حيث تقوم الفلسفة بوظيفة التنسيق بني جوانب معيار َيتاج 
ثقافة اجملتمع الواحد وتراثه، ويف هذه العملية حتاول الفلسفة التوفيق والربط بني القيم القدمية واجتاهاهتا، 

ديدة، كما حتاول أن والقيم واالجتاهات اجلديدة، أي تعمل على تطوير القدمي حىت يالئم األوضاع اجل
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تكيف القيم اجلديدة لتتوافق مع هوية اجملتمع وطبيعته. ومن ُث ميكن القول أبن فهمنا للتيارات الفكرية 
على فهم األفكار الفلسفية اليت ه وغربه يعتمد  يف املقام األول واأليديولوجيات املنتشرة يف العاَل شرق

وهكذا، فإذا كان لكل إنسان . تلك األيديولوجيا تشكل األساس الذي تقوم عليه هذه التيارات و 
فلسفته طاملا أهنا وجهة نظر يف احلياة ،فإهنا تلون حياة الفرد وتؤثر يف اجتاهه حنو كل شيء ،فهي اليت 
تدفع الفرد حنو تبين قيم معينة وأهداف معينة، كما تدفعه إىل االعتقاد ابجتاهات خاصة يف التفكري 

حلياة. إنه ملا كانت الفلسفة نظرة إمجالية يف الكون ،واجتاه فكري عام حنو والسلوك وممارستها يف ا
، وهذا االجتاه الفكري يؤثر بطبيعة احلال يف تصرفاتنا اليومية ،ويف ه النظرةاحلياة يف جمموعها ،فإن هذ

اعية اليت معاجلتنا للحوادث اليت متر بنا ،ومبقتضاها نسري يف أعمالنا ،ونواجه النظم الطبيعية واالجتم
 .( 2014مراد،حتيط بنا ،وحتدد ميولنا حنوها وتصرفاتنا. .) 

، فال أخالق بدون تفكري؛ فالرتبية  األخالقيةبني الرتبية الفكرية والرتبية  إذن فثمة ارتباط وثيق   
نه أعن نفسه تبعا لتصوره، ومعىن هذا هي تربية اإلرادة أي تربية التصور الذي يكونه الفرد  األخالقية

ة مستقلة عن الرتبية الفكرية، وال عن الرتبية االجتماعية، ومما يثبت هذا التداخل ال توجد تربية أخالقي
أن هلما غاية واحدة، وهي أن غاية التفكري فعالية الفكر  األخالقيةبني الثقافة الفكرية والثقافة 
 .(2006هي فاعلية السلوك  واستقالل العزمية)انصر، األخالقيةواستقالل احلكم وغاية الثقافة 

وهكذا ال بد أن يستند مفهوم األخالق إىل أسس فلسفية واجتماعية، فاألخالق جماهلا األفعال 
اخلاصة وهي تنطوي على جمموعة من القواعد واملبادئ اليت هي مبثابة توجيهات للسلوك الفردي يف 

ي أييت إطار اجلماعة، وهذه القواعد واملبادئ ترتكز على قاعدة عقلية أو دينية، والسلوك األخالق
السائدة يف اجملتمع، أما السلوك غري األخالقي فهو ما كان غري متوافق  األخالقيةمتوافقا  مع املبادئ 

، 2004مع املبادئ والقيم اليت ينشدها اجملتمع يف إطار الرتبية اإلسالمية. )الغامدي، بن دهيش، 
يت يقوم عليها النظام (. وتشري ملحس كما ورد عند األغا ونشوان  إىل العديد من األسس ال3

األخالقي يف اإلسالم ومن هذه األسس: األساس االعتقادي النابع من اإلميان ابهلل وحده. واألساس 
بصورة علمية. واألساس اإلنساين الذي يعتمد  األخالقيةالعلمي املتمثل يف القدرة على تفسري الرتبية 

وك حنو هدف معني . واألساس اجلزائي على إدراك سلوك اإلنسان واملؤثرات اليت توجه هذا السل
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لسعادة والرذيلة اللواجب األخالقي، حيث تؤدي الفضيلة إىل  والذي يشري إىل جعل السلوك أساسا  
 .(2007إىل الشقاء واهلالك )نشوان و األغا ،

على هذا األساس، فإن القيم الرتبوية من تعاون وصدق يف القول وإخالص يف العمل ووفاء واحرتام  
امة اإلنسان، وحب اخلري للناس، وتقدير ألمانة االستخالف، وإغاثة امللهوف... وصرب على لكر 

ع وتزدهر إال يف ظل االعتقاد الصادق يف بنلرتبوية اإلسالمية، ال ميكن أن تالشدائد، وغريها من القيم ا
اليت رمت إليها هللا ومراقبته بصفة دائمة. وهذا الشرط وحده هو الكفيل بضمان احلفاظ على املقاصد 

الشريعة اإلسالمية. إن اإلسالم يعترب القيم عماد اجملتمع وسنام نظامه، بل ونظام األمة االجتماعي  
الشخصية أو التقوى خيلو من العمل  خالقياتكله، وهلذا السبب فإننا ال جند أي مفهوم لأل

اجملتمع اإلسالمي. فإذا  االجتماعي يف ظل اإلسالم، وابلتايل حتتل الشريعة مكانة سامية يف إطار
ار اجملتمع أبكمله) حدث خروج عنها، اختلت الشخصية اإلنسانية وأتثر الفرد مادلا  واجتماعي ا واهن

 .(2011مسعود، 
االجتماعي وثقافته اليت يتميز هبا عن  ؤهإنساين يف أي زمان أو مكان بنا لذلك فإن لكل جمتمع    

ياسي واالقتصادي ، وله عقيدته وتراثه وقيمه ، اليت ينشأ حوهلا غريه من اجملتمعات ،وله تركيبيه الس
فكره وتفكريه وله عاداته وتقاليده وُمثُله العليا اليت ينبثق منها توجهاته الفكرية وانتماءاته العقائدية 

 األصوللذلك جند أن الرتبية حينما تصوغ أهدافها ومبادئها فإهنا تسعى جاهدة ألن تكون هذه 
عقيدة اجملتمع وفكره والقيم اليت يؤمن هبا فتعمل على تربية اإلنسان يف إطاره االجتماعي  متالئمة مع

بواسطة األهداف والغالات اليت حتددها الفلسفة العامة للمجتمع واملبادئ األساسية اليت تؤمن هبا 
)الوراثن  ي هلااألمة واملعتقدات اليت يعتنقها أفرادها إذ بدوهنا تفقد أهداف الرتبية املصدر األساس

،2007).         
ومن هنا فان مهمة املؤسسات الرتبوية عكس الفكر الرتبوي للمجتمع الذي يعيش فيه؛ مما   

( 2000، الل مناهجها وأساليبها) الظهرياتيستوجب أن تعكس اجلامعات فكر اجملتمع من خ
صائص جمتمعها وخصائص عصرها، انعكاس تتأثر فيه الرتبية وذلك ألن الرتبية انعكاس ألهم خ

خبصائص اجملتمع وتؤثر فيه، كما أهنا تتأثر خبصائص العصر وتؤثر فيه ، لذا فان على الوسائط الرتبوية 
أن تستجيب هلذه التغريات وتنفعل خبصائصها وتستخدم أدواته وجتدد تقنياهتا خلدمة أهدافها) رزق، 
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ن ارتباط املعتقدات واألفكار ارتباطا وثيقا ابلعملية التعليمية، حيث يرى لفت ( فمن املؤكد إذ2008
( (Luft,2007   على   مؤثرا   إن املعتقدات واألفكار تعد من املفاهيم اليت حبثت بوصفها عامال

كفاءة املخرجات التعليمية، وتشكل دراستها استجابة لالنتقال من السلوك الظاهر لألفراد اىل البحث 
 فكار وتصورات. أور يف عقوهلم من يدعما 

، ومن هنا حمددا   أخالقيا   أن تبادر العديد من املؤسسات الرتبوية إىل تبين دستورا   ولذلك كان طبيعيا     
فقد جاء اإلطار األخالقي الذي أصدرته جامعة امللك خالد معربا عن سياسة اجلامعة يف االلتزام 

وعة من القيم حتكم سلوكها وسلوك منسوبيها. حيث مت التأكيد بتعاليم االسالم احلنيف من خالل جمم
فيه على أن وظيفة اجلامعة ال تنحصر يف الوظائف الثالث: التعليمية والبحثية وخدمة اجملتمع، بل ال 

، األخالقيةجملموعة من التوجيهات، واملعايري  هذه الوظائف يف أطار أخالقي حمددبد من تقدمي 
ط، واحملاذير اليت يتم االتفاق عليها وَيكم املمارسات دخل جمتمع اجلامعة ) واملسؤوليات، والضواب

 (.2013جامعة امللك خالد، اإلطار األخالقي، 
جمموعة من املتغريات  هذا وقد شهدت العقود األخرية من القرن العشرين وبداية األلفية الثالثة      

نسانية يف القرن احلادي لى كافة جوانب احلياة اإلالدولية اليت بدأت يف التطور حيث تعاظم أتثريهـا ع
، مما دفع الكثري من املفكرين والعلماء واألكادمييني إىل تدارس تلك املتغريات اليت صاحبها والعشرين

الكثري من املتناقضات .ولعل من أهم تلك املتغريات ظاهرة العوملة اليت حولت العاَل من حولنا من عاَل 
 جديدا   ليقينية أو شبه اليقينية إىل عاَل ال متناه من الشكوك ، وجعلتنا نعيش عصرا  متناه من احلقائق ا

ثقافة العربية حتدلات غري من الوعي ابلواقع اجلديد الذي يفرض على ال جيمع بني املفارقات. وانطالقا  
ة وأصلية ، برزها ضرورة وجود معايري للسلوك األخالقي املبين على قيم اثبتة راسخأ؛ لعل من مسبوقة

للثقافة العربية وأتكيد هويتها وخصوصيتها وتعزيز  األخالقيةولذلك تصبح عملية إحياء القيم 
إمكاانهتا أمرا  حتميا  . ذلك أنه ال ميكننا أن ندخل إىل حلبة السباق الدويل احملتدم بنظام قيمي 

 لقبول واالستقرارأخالقي مشوش يفتقر إىل املوضوعية والعمق والشمول واالتساق والشيوع وا
اليت متثل حجر الزاوية والتميز  األخالقيةأن القيم  يضا  أ(. وإذا كان من الثابت اآلن 2012)احملروقي،

للثقافة العربية، تتعرض للتذبذب، وعدم االستقرار؛ لدرجة هتدد قدرة األفراد على التمييز الواضح بني 
ار من بني القيم املتصارعة، وجتعلهم عاجزين اخلطأ والصواب، وتضعف قدرهتم على االنتقاء واالختي
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عن تطبيق ما يؤمنون به من قيم. إذا كان األمر كذلك فإن األفراد واجملتمعات مطالبني اآلن بضرورة 
تدارس أصول وطبيعة وديناميكيات العوملة أبشكاهلا ومضامينها املختلفة ، ووضع اسرتاتيجيات دقيقة 

، يف عربية املعرضة للتدهور واالنداثرميكن هبا احملافظة على الثقافة ال وحمددة للخيارات واملمارسات اليت
  مواجهة ما تفرزه املتغريات الدولية.

لقد أفرزت هذه احلضارة من خالل معطياهتا الكثري من التحوالت يف املفاهيم ، ومن هذه      
اترخيي متحوِّل . فله معان  املفاهيم مفهوم احلداثة الذي يعد أحد تلك املصطلحات الذي يتمتع جبذر 
ن املصطلحات ، غري أن كثرية ويشتبك مع مفاهيم جماورة له من قبيل التجديد والتحديث وغريها م

، أرضية خصبة تطرح فيها قضالا احلداثة " إالَّ أن احلداثة أكثر من التجديد ، وإن كان التجديد له
 الذي ال خيضع للمعايري املختلف املتغريالتجديد مظهرا  من مظاهر احلداثة ، ألن التجديد إنتاج 

، بل يسهم يف توليد معايري جديدة. كما أدت إىل اهنيار الثقافات التقليدية ، وخلط شامل السابقة
ليست نزعة ( أن احلداثة 2015(. ويرى الغريب )2015بني التعليم والرتبية والثقافة ) جامعة اببل،

ي شامل، ونظام معريف كامل، إهنا صيغة مقرتحة يف األدب والفن فحسب، ولكنها مفهوم حضار 
لفهم احلياة والتطور، وإعادة صياغة اإلنسان وخلق العاَل على حنو فكري معني، تطرحه حصيلة منتقاة 

، وال مفهوما سياسيا ، سيسيولوجيا ا  ليست احلداثة مفهوممن املذاهب والفلسفات الغربية املادية. ف
وليست ابلتمام مفهوما  اترخييا ، بل هي منط حضاري خاص يتعارض مع النمط التقليدي، أي مع كل 

 الثقافات السابقة عليه والتقليدية".
اتسم هبا املشهد العاملي، وما أفرزته العوملة من  ففي ظل هذه التغريات املختلفة اليت وهكذا   

حتديثات، شعرت كثري من األمم على اختالف ثقافاهتا، ابحلاجة امللحة إىل بناء اسرتاتيجيات تربوية 
حتفظ اإلنسان من فقدان اهلوية والعيش على هامش احلياة .ولقد أدركت العديد من املؤسسات يف 

ية والفكر فيها، هذا الواقع، فبذلت جهود ا مضنية من أجل فهم أفضل اجملتمع املسلم، خاصة أهل الرتب
هلذا الواقع، ومعاجلة أكثر عمق ا وجناعة، فناقشت ذلك على خمتلف املستولات، وأقامت من أجل 
ذلك اللقاءات واملؤمترات العلمية؛ فعلى الصعيد احمللي مثال: أقيمت ندوة: )العوملة وأولولات الرتبية( 

م( اليت رعتها كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، ومؤمتر: )الرتبية اإلسالمية وبناء 2004هـ 1425)
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م 2006هـ  1427حمرم لعام  24-22املسلم املعاصر( جبامعة أم القرى مبكة املكرمة يف الفرتة من 
 (.2012)التميمي،

ية حتفظ اإلنسان من على ضرورة تبين اسرتاتيجيات تربو  إن املراجعة الدقيقة لكل ما تقدم تؤكد   
فقدان اهلوية، وإن أول ما جيب االنتباه له عند بناء هذه االسرتاتيجية هو التفكري يف كيفية  احملافظة 

الفكرية  املكونة للمنظومة القيمة يف اجملتمع؛  ألصولعلى منظومة املعتقدات الفكرية؛ أو ما تعرف اب
اس الذي يبىن عليه النظام الرتبوي بكافة ( األس2000كما يذكر ظهريات)  األصولتشكل هذه حيث 

عناصره، فمنها تنبثق املبادئ واألهداف العامة له، وعلى أساسها تبىن املناهج وتتحدد املمارسات 
يف غاية األمهية ألنه حبث يف صميم العملية  أمرا   يعد األصولالرتبوية ، لذلك فإن البحث يف هذه  

ي إىل التوافق واالنسجام بني عناصر العملية الرتبوية، وإن يؤد األصولالرتبوية؛ إذ أن وضوح هذه 
إغفاهلا سيؤدي إىل التناقض بني هذه العناصر، األمر الذي سيشكل خطورة على النظام الرتبوي 

وملا كان طالب اجلامعة ميثلون عنصرا أساسيا من عناصر العملية الرتبوية يف اجملتمع، فإن  وخمرجاته.
اتيجيات حتافظ على معتقداهتم الفكرية األصيلة تصبح من أوىل األولولات ألي إعداد اسرت يف التفكري 

 خطة تسعى للحفاظ على اهلوية الثقافية للمجتمع. 
 مشكلة الدراسة

الفكرية للمنظومة  األصولمشكلة هذه الدراسة يف حماولة الكشف عن  بناء على ما تقدم تتلخص
ثر جمموعة من املتغريات على هذه أتعرف ة ،  وحماولالقيمية السائدة لدى طلبة جامعة امللك خالد

 وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: ؛األصول
والرتبوية السائدة لدى طلبة جامعة  األخالقيةالفكرية املوجِّهة للممارسات  األصولالسؤال األول: ما 

 امللك خالد يف ظل متغريات العوملة وموجة احلداثة ؟  
( بني α 0.05هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )   السؤال الثاين:

والرتبوية السائدة  األخالقيةتقديرات طلبة جامعة امللك خالد لألصول الفكرية املوجِّهة للممارسات 
لديهم يف ظل متغريات العوملة وموجة احلداثة تعزى ملتغريات الدراسة العالقة بعضو هيئة التدريس، 

ة الدراسية مستوى دخل األسرة ابلرلال، مستوى تعليم الوالدين، احلالة االجتماعية مكان السكن املرحل
 عدد ساعات استخدام شبكة االنرتنت؟  
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 أمهية الدراسة: 
أتيت أمهية هذه الدراسة من خالل : 

القيةاألخالفكرية املوجهة للمنظومة  األصولأمهية املوضوع نفسه، والذي يتمثل يف الكشف عن  -1
 .والرتبوية السائدة لدى طلبة جامعة امللك خالد يف ظل متغريات العوملة وموجة احلداثة

من خالل هاوخارجتقدمي تفسري للعديد من األمناط السلوكية اليت ميارسها الطالب داخل اجلامعة  -2
ل متغريات العوملة والرتبوية السائدة لديهم يف ظ األخالقيةاملوجهة للمنظومة  الفكرية  األصولدراسة 

 وموجة احلداثة.
،حبيث متكن عملية األصولإعطاء رؤية للقائمني على السياسات الرتبوية لعمل تقييم شامل هلذه  -3

.جيابية ، ومعاجلة جوانب القصور يف متثل الطالب هلاالتقييم هذه من تعزيز اجلوانب اإل
وجعلها منطلقات توجه األصولذه يؤمل من هذه الدراسة مساعدة الطالب على االعتقاد هب -4

والرتبوية ومتثلها.  األخالقيةمنظومتهم 
يتحدد من خالله الكشف عن إىل أي مدى استطاعت األصولتقدمي تشخيص دقيق لواقع هذه  -5

 هذه املبادئ الصمود والبقاء أمام الضغوط اخلارجية اليت حتاول أن تسلخ الطالب من جذوره وثوابته.
 األصولتعرف ن الدراسات القليلة اليت حتاول م -حد علم الباحث على  -دراسة _ تعد هذه ال6

والرتبوية السائدة لدى طلبة جامعة امللك خالد يف ظل  األخالقيةالفكرية املوجِّهة للممارسات 
متغريات العوملة وموجة احلداثة .من خالل االستدالل عليها من خالل جمموعة من السلوكيات اليت 

 .طالبتصدر عن ال
يؤمل من هذه الدراسة تقدمي توصيات عملية يستفيد منها القائمون على السياسات الرتبوية يف -7

اململكة.
 :أهداف الدراسة

والرتبوية السائدة لدى  األخالقيةالفكرية اليت توجه املنظومة  األصولتعرف ىل إهذه الدراسة  تهدف 
موعة من املتغريات املستقلة على استجاابت طلبة جامعة امللك خالد، وكذلك اختبار فاعلية جم

الطالب، ابإلضافة إىل تقدمي جمموعة من التوصيات اليت قد تسهم يف تعزيز التزام طالب جامعة امللك 
 .األصولخالد هبذه 
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 حدود الدراسة :
طبقت هذه الدراسة على عينة من طلبة جامعة امللك خالد الذكور يف مدينة أهبا خالل الفصل 

، ويتوقف تعميم نتائجها على صدق استجابة م  2014 – 2013ين من العام اجلامعيالثا الدراسي
إلحصائية األسئلة احملددة يف الدراسة واألساليب ا نت األداة. كما تتحدد ابإلجابة عأفرادها على فقرا

.هاناملناسبة يف اإلجابة ع
 : تعريف املصطلحات

لقات واملعتقدات واألساسيات الفكرية لإلنسان حول هي جمموعة املبادئ واملنط الفكرية: األصول
والرتبوية، ويف إطارها ميكن فهم  األخالقيةاملسائل اليت هتمه، واليت تكون مسؤولة عن اختيار منظومته 

 الظواهر السلوكية وتفسريها والتنبؤ هبا.
اء كانت ل سو كل ما يصدر عن الطلبة من تصرفات وسلوكيات وأفعاالرتبوية:  األخالقيةاملنظومة 

و خارجه. أداخل احلرم اجلامعي 
    الدراسات السابقة 

واملعتقدات الفكرية؛ جند العديد من  األصولمن خالل البحث يف الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع 
الدراسات املتعلقة هبذا املوضوع، حيث تنوعت أهدافها، واستخدمت فيها العديد من املناهج البحثية 

ويف هذا اجلزء سنعرض ألهم تلك الدراسات ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية  واألدوات،
 :هلدف منهاحسب اومشكلتها، وسوف يقوم الباحث بتقسيم هذه الدراسات 

تعرف املعتقدات امليتافيزيقية ودورها يف الرتبية، ( بدراسة هدفت إىل 1987والدة )فقد قام اخل      
 واحلساب، والبعث، واملالئكة سبحانه ، هللا : القضالا امليتافيزيقية مثل  من حيث تناول الباحث عددا  

يقوم على التحليل املنطقي لألفكار واملفاهيم اليت تنطوي  فلسفي   وقد مت استخدام منهج  إخل ....، 
لكل  القضالا هت الدراسة على أمهية اإلميان هبذعلى القضالا امليتافيزيقية الداخلة يف الدراسة. وقد أكد

جمتمع إنساين؛ لضمان مراقبة ذاتية مستمرة، تصون اإلنسان من التعثر يف أقواله وأفعاله وسلوكه، وهو 
 يتفاعل داخل اجملتمع طيلة حياته يف الدنيا.

( فقد قاما بدراسة هدفت إىل بناء مقياس لتقومي اجتاهات طلبة 1993)هللا أما االقطش وعبد   
 54و العقيدة اإلسالمية؛ ولتحقيق هذا اهلدف مت بناء مقياس َيتوي على املرحلة الثانوية يف األردن حن
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فقرة مت تطبيق إجراءات الصدق والثبات عليها. وقد أوصت الدراسة إبمكانية تطبيق املقياس على 
 .األقطار اإلسالمية األخرى

( دراسة بعنوان  اخلرائط Aderson & Unruh, 1997وقدم كل من أدرسون  وواونو )    
لسلوكية " رسم الطريق إىل سلوك أفضل للطالب" ، حيث هدفت الدراسة إىل حتديد قائمة ابألمناط ا

السلوكية الواجب االلتزام هبا داخل اجلامعات. وخلصت الدراسة إىل أن العديد من الطالب ذوي 
املشكالت السلوكية لديهم يف الغالب مشكلة يف مالحظات سلوكهم يف نطاق السياق الذي َيصل 
فيه، أي أهنم ال يعرفون أن هذا السلوك غري مقبول، وللتخلص من هذه املشكلة ال بد من استخدام 
اسرتاتيجية تعرف برسم اخلرائط السلوكية ) أي حتديد قائمة ابألمناط السلوكية املرغوبة( ميكن أن 

لضبط تساعد الطلبة على حتديد وفهم أمناطهم السلوكية غري املقبولة واكتشاف طرق مناسبة 
 السلوكيات غري املرغوبة. 

وعالقتها اباللتزام  األخالقية( الكشف عن درجة منو األحكام 2000وتناولت دراسة العمري )    
الديين عند عينة من طالب املرحلة الثانوية، وطالب املعاهد العلمية التابعة جلامعة اإلمام حممد بن 

منو األحكام اخللقية لدى الطلبة. وقد طبقت سعود اإلسالمية، والكشف عن أثر التخصص يف درجة 
( طالبا ، وقد بينت النتائج عدم وجود فروق 240أداة الدراسة على عينة من الطالب مكونة من )

ذات داللة إحصائية يف منو احلكم اخللقي بني طالب املرحلة الثانوية، وطالب املعاهد العلمية، بينما 
 ولصاحل املعاهد العلمية.  توجد فروق بينهما يف االلتزام الديين

دراسة بعنوان " أتثري  (Niemann & Romero, 2000 )كما أجرى انميان ورومريو     
التوجه الثقايف للطلبة األمريكيني من أصل مكسيكي على أهداف التعليم العايل " هدفت إىل التنبؤ 

اسة إىل أن التوقعات إبمكانية التمسك ابلقيم من خالل مكوانت التوجه الثقايف. وخلصت الدر 
الثقافية واالثنية هلا أتثريات ابرزة على التعليم العايل، وقد تعترب متعارضة مع املساعي للتعليم، وينتج 
عن التوجهات الثقافية: حصول مشاعر العزلة يف الكلية، وتوقعات سلبية من هيئة التدريس، مناخ 

 سليب يف حرم الكلية، وضغط تراكمي، وال مساواة. 
مولوجية لدى طلبة كلية الرتبية تسبدراسة هدفت إىل فحص املعتقدات اإل( 2002وأجرى سعيد)   

مولوجية. وقد خلصت الدراسة إىل تسبذلك ابستخدام مقياس املعتقدات اإلو  ،يف اجلامعات األردنية
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ورة مولوجية أتخذ منحى الرتدد والتوسط يف االعتقاد . وقد أوصت الدراسة بضر تسبأن املعتقدات اإل
 مولوجية عند الطلبة .تسباليت هتتم بدراسة املعتقدات اإلإجراء العديد من الدراسات 

دراسة كان من أبرز أهدافها الكشف عن درجة الصراع القيمي لدى ب( 2006الزيود )قام و    
مي الشباب اجلامعي يف األردن يف ضوء التغريات العاملية، ومدى إسهام البيئة اجلامعية يف الصراع القي

( طالب وطالبة يف اجلامعات 1600لديهم، وقد طبقت الدراسة على عينة من الطلبة مكونة من ) 
األردنية اخلاصة والعامة. وقد خلصت الدراسة إىل وجود صراع قيمي لدى الطلبة يف األردن وبدرجة 

كما أظهرت   عالية، كما أشارت إىل أن درجة إسهام البيئة اجلامعية يف الصراع القيمي كانت متوسطة،
 وجود فروقات دالة إحصائيا  تعزى ملتغري الكلية ولصاحل الكليات العلمية.

تقصي أهم القيم اليت تنميها اجلامعة اإلسالمية لدى طلبتها إىل ( 2007العاجز ) هدفت دراسةو    
خلصت  وطالبة. وقد( طالبا  505من وجهة نظرهم: طبقت الدراسة على عينة من الطلبة قوامها )

ا بقضاء هللا وقدره، تائج إىل أن أهم قيمتني تنميها اجلامعة لدى الطلبة هي قيمة الشعور ابلرضالن
ن رضا هللا من رضا الوالدين، كما كشفت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  بني واالعتقاد أب

ق تعزى متوسطات استجاابت الطالب تعزى ملتغري الكلية، ولصاحل الكليات اإلنسانية، كما توجد فرو 
  للمستوى الدراسي.

واليت أجريت على عينة من طلبة كلية العلوم يف احدى   ) Borsen,2008سني)ر اما دراسة بو     
العلم لدى الطلبة، ويف الوقت نفسه  خالقياتأب اجلامعات الدمناركية فقد خلصت إىل أن هناك وعيا  

 .يف الوعي جتاه القضالا االجتماعية لديهم نقصا  
من خالل  ( بدراسة حلت ذات اهلدف اليت سعت له دراسة بورسني 2009مشرف )و قامت    

 اإلسالمية طلبة اجلامعة لدى االجتماعية املسئولية ومستوى األخالقي التفكري مستوى عن الكشف
 عينة على امليدانية الدراسة بتطبيق الباحثة قامت ، بينهما، العالقة عن الكشف إىل وكذلك بغزة،

 عالقة وجود إىل الدراسة نتائج بغزة. وقد أشارت اإلسالمية اجلامعة يف البكالوريوس ةطلب عشوائية
 اإلسالمية اجلامعة طلبة لدى االجتماعية األخالقي واملسئولية التفكري مستوى بني دالة موجبة ارتباطية

 ورالذك بني األخالقي التفكري مستوى يف داللة فروق ذات وجود عن النتائج كشفت كما .بغزة
 األدبية والكليات العلمية الكليات بني داللة ذات وجود فروق وكذلك اإلانث، ولصاحل واإلانث
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 طلبة لدى األخالقي التفكري مستوى يف داللة ذات فروق ال توجد حني يف األدبية، الكليات ولصاحل
 واألم، األب تعليم مستوى متغري أو السكنية، املنطقة متغري أو املستوى الدراسي، ملتغري تعزى اجلامعة

 .لألسرة االقتصادي املستوى متغري أو حجم األسرة، متغري أو
العلم يف احدى  أخالقيات( اليت تناولت موضوع تعليم (SONG,2010وجاءت دراسة سونج    

 أخالقياتمهية تعلم أجيابية حنو إبة ميتلكون اجتاهات اجلامعات الكورية. وخلصت الدراسة اىل الطل
( اليت تناولت معتقدات أعضاء هيئة التدريس 2011ذاته جاءت دراسة َييي) اقلسيويف ا العلم.

العلم والتعلم والتعليم، وذلك من خالل استبانة  أخالقياتوطلبة كلية العلوم يف جامعة الريموك حول 
( طالبا وطالبة, 242( عضو هيئة تدريس، و)75(فقرة، طبقت على عينة قوامها )47مكونة من )

عضاء هيئة التدريس وطلبة كلية العلوم تقع ضمن املستوى ألدراسة إىل أن معتقدات اوقد خلصت 
العلم، وضمن املستوى االنتقايل يف جمال التعلم  أخالقياتاالنتقايل، كما أن معتقداهتم بنائية يف جمال 

 والتعليم.
الطالب يف إىل عرض سبل تعزيز اهلوية الثقافية لدى   ( دراسة هدفت2010وأجرت الضبع )    

يف العصر احلديث الذي   ضوء تداعيات العوملة، وذلك من خالل مواجهة آاثر العوملة على الشباب
يتسم ابلتقدِّم التكنولوجي واالنفجار املعريف واالنفتاح الثقايف واملتغريات السريعة يف العديد من اجملاالت 

ن املؤسِّسات الرتبوية متابعة هذا التطور املادية والتقنية واالقتصادية والثقافية ، وهذا ما يستوجب م
ودراسة أثره على السلوك والقيم واملنظومة املعرفية والثقافية يف هذا العصر الذي يعتمد على املعرفة 
والصناعة الفكرية ويتِّسم ابلتزايد اهلائل يف كم املعلومات واملعارف وتعدِّد مصادر التعلم املختلفة 

ن دولة إىل أخرى. وانفتاح الثقافات وانتقاهلا م
 بعد عرض الدراسات السابقة يتضح ما يلي :

   فعاال   أتكيد العديد من تلك الدراسات على أمهية دراسة املعتقدات واألفكار ابعتبارها عنصرا 
من العناصر املؤثرة يف بنية النظام التعليمي ومبخرجاته. ولذلك ال بد من إدراجها ضمن 

 املساقات اليت تطرحها الكليات
 املسئولية ومستوى األخالقي التفكري مستوى عن الكشف اولت بعض الدراساتح

 طلبة اجلامعة. وخلصت العديد منها على وجود عالقة إجيابية بينهما لدى االجتماعية

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة



هاني صالح حسن د/     "األصول الفكرية املوّجهة للممارسات األخالقية والرتبوية السائدة لدى طلبة جامعة امللك خالد يف ظل متغريات العوملة وموجة احلداثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-141-

  بعدد من العوامل واملتغريات   األخالقيةأشارت بعض الدراسات إىل أتثر املنظومة الرتبوية و
سبل تعزيز اهلوية هلاتف اجلوال....وعرضت تلك الدراسات لكوسائل اإلعالم واالنرتنت وا

وأهدافها الثقافية لدى الطالب ىف ضوء تداعيات العوملة 
   .مثة دراسات حاولت حتديد قائمة ابألمناط السلوكية الواجب االلتزام هبا داخل اجلامعات 

السابقة يف بعض اجلوانب, وبناء على ذلك فإن الدراسة احلالية استفادت من جمموع الدراسات       
بنية النظام الفكرية ومدى ارتباطها ب ألصولومن أمهها االطالع على األدب النظري املرتبط اب

تعرف املنهجية العلمية املستخدمة يف تلك الدراسات. بيد أن هذه الدراسة االجتماعي. وكذلك  
بوية لدى طلبة جامعة امللك خالد, والرت  األخالقيةالفكرية اليت توجه املنظومة  األصولجاءت لدراسة 

من خالل االعتماد على التقييم الذايت ألنفسهم.
 منهجية الدراسة:

يف ضوء موضوع الدراسة ولإلجابة عن األسئلة اليت تبلورت هبا مشكلتها، فان الباحث استخدم يف    
وارتباطها ابملنظومة  الفكرية ألصولهذه الدراسة املنهج الوصفي حيث مت دراسة األدبيات املتعلقة اب

عمل مسح للدراسات السابقة واالطالع على عدد من املقاييس  توالرتبوية ،كما مت األخالقية
والرتبوية. ومت بناء أداة احتوت على  األخالقيةالفكرية واملعتقدات املكونة للمنظومة  ألصولاملتعلقة اب

معة امللك خالد يف الفصل الدراسي ( فقرة مت توزيعها على عينة عشوائية بسيطة من طلبة جا69)
 . م2014- 2013الثاين من العام اجلامعي 

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب جامعة امللك خالد خالل الفصل  جمتمع الدراسة وعينتها:
مت  ( طالبا  588، أما عينة الدراسة فقد تكونت من )م 2013/2014الثاين من العام الدراسي 

( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة للطالب وقد مت 1عشوائية البسيطة, واجلدول )اختيارهم ابلطريقة ال
توزيعهم حسب متغريات الدراسة،
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( :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغرياهتا من وجهة نظر الطالب1جدول )

النسبةالتكرارالفئات
عدد ساعات استخدام شبكة 

 االنرتنت
أقل من ساعتني

29149.5

19332.8اربعة ساعات -ساعتني 
10417.7أكثر من اربعة ساعات

12120.6قوية عالقتك بعضو هيئة التدريس
31453.4متوسطة
15326.0ضعيفة

34759.0بكالوريوساملرحلة الدراسية
9616.3دبلوم

14524.7دراسات عليا
600014524.7 اقل من -3000أقل منمستوى دخل األسرة ابلرلال

900015626.5أقل من -6000
900028748.8اكثر من 

19232.7جامعيمستوى تعليم األب
10017.0اثنوي

29650.3دون ذلك
8815.0جامعيمستوى تعليم األم

12421.1اثنوي
37663.9دون ذلك

19833.7متزوجاحلالة االجتماعية
39066.3اعزب

33056.1قريةكان السكنم
25843.9مدينة

Total588100.0
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 أداة الدراسة: 
( فقرة، متثل كل 69لإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث ببناء استبانة احتوت على ) 

والرتبوية السائدة لدى طلبة  األخالقيةاملوجهة للمنظومة  األصولفقرة من فقراهتا أصال فكرلا من 
بعاد هلا كوهنا أتناول هذه الفقرات كوحدة واحدة دون وجود جماالت أو مللك خالد .،و قد مت جامعة ا

ببنية النظام  مباشرا   الفكرية الذي يرتبط ارتباطا   األصولمتثل عناصر مرتابطة لبنية موضوع واحد هو 
بينها؛ لذلك مت التعامل االجتماعي، اليت تكونه جمموعة من العناصر املشرتكة واملتفاعلة واملتداخلة فيما 

معها كمنظومة متكاملة وتناوهلا كوحدة واحدة. وقد مت االعتماد يف بناء هذه االستبانة على جانب 
من األدب النظري والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع املعتقدات وأثرها يف بنية النظام االخالقي 

الدراسة. حيث مت االستدالل على هذه  والرتبوي. وقد صيغت فقراهتا مبا يتناسب مع طبيعة هذه
والرتبوية اليت ميارسها الطالب من خالل  األخالقيةوعة من السلوكيات مالفكرية من خالل جم األصول

يف التأثري يف هذه  تقيمهم ألنفسهم، كما مت تضمينها ابلعديد من املتغريات اليت ميكن أن تلعب دورا  
املنظومة.

  :صدق األداة وثباهتا
والشريعة وعلم  ( حمكما  من اخلرباء يف جمال الرتبية19مت عرضها على )  ةلتأكد من صدق األدال    

العلمية، وإبداء آرائهم فيها من حيث وضوح صياغة  األصول، وطلب إليهم حتكيمها وفق االجتماع
ء تلك الفقرات ابإلضافة إىل إمكانية حذف أو إضافة بعض الفقرات ، وقد قاموا مشكورين إببدا

مت حساب االتساق  ،اةداألللتأكد من ثبات بعض املالحظات حىت خرجت بصورهتا احلالية، و 
. ومت حساب معامل االتساق ( 20على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة عددها ) الداخلي

 (0.96والذي بلغت قيمته حسب معادلة الفا)الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، 
  :إجراءات الدراسة

ء وبعد استعادهتا بيد, ومبساعدة بعض الزمال استبانة على أفراد عينة الدراسة, يدا   627مت توزيع   
( استبانة،  ُث 588ها من قبل  أفراد العينة ومراجعتها، تبني أن حجم الصاحل منها )نبعد اإلجابة ع

أدخلت البياانت يف احلاسوب من اجل عمل املعاجلة اإلحصائية الالزمة لذلك.
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 :املعاجلة اإلحصائية 
لإلجابة عن السؤال األول للدراسة, مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية, لكل   

طات احلسابية حسب متوسطاهتا احلسابية . وقد صنفت املتوس فقرة من فقرات األداة, ورتبت تنازليا  
 درجات ( على النحو التايل:إىل أربعة مستولات)

, وتعطى والرتبوية بدرجة عالية جدا   األخالقيةالفكرية اليت توجه  املنظومة  األصولجمموعة من  .1
 فأكثر . (4.20هذه الدرجة للفقرات اليت حصلت على متوسط )

والرتبوية بدرجة عالية, وتعطى هذه  األخالقيةالفكرية اليت توجه املنظومة  األصولجمموعة من  .2
 ( .3.40-4.19لى )الدرجة للفقرات اليت حصلت ع

والرتبوية بدرجة متوسطة, وتعطى  األخالقيةالفكرية اليت توجه املنظومة  األصولجمموعة من  .3
 (.2.60-3.39هذه الدرجة للفقرات اليت حصلت على)

والرتبوية بدرجة متوسطة, وتعطى  األخالقيةالفكرية اليت توجه املنظومة  األصولجمموعة من  .4
 Tكما مت استخدام حتليل التباين واختبار ) (.2.59لت على)هذه الدرجة للفقرات اليت حص

واملقارانت البعدية لإلجابة عن بقية االسئلة  (
 النتائج

والرتبوية  األخالقيةالفكرية املوّجهة للممارسات  األصولالنتائج املتعلقة ابلسؤال األول: ما 
 ؟   جة احلداثةيف ظل متغريات العوملة ومو  السائدة لدى طلبة جامعة امللك خالد

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت      
( يوضح املتوسطات 2الطالب على كل فقرة من فقرات األداة وعلى األداة الكلية، واجلدول )

 ألداة، احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالب على كل فقرة من فقرات ا
(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالب مرتبة تنازليا حسب املتوسطات  2جدول ) 

احلسابية.

الرتبة
رقم 

الفقرة
الفقرات

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

769. 4.62 ابتعد عن الراب بكل اشكاله وصوره 59 1
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الرتبة
رقم 

الفقرات الفقرة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

4.61.748 أشكر كل من يصنع يل معروفا  255
4.60.746 اعترب ظلم اآلخرين مفسدة جيب االنتهاء عنها فورا. 319
4.59.803ىل اهلهاإاألماانت أودي  456
4.57.809أعتز بلغيت العربية 551
4.56.769أفشي السالم على اجلميع 668
4.53.850عترب احلقد على اآلخرين مرض ينبغي التخلص منه. أ715
4.52.911أحاول التأسي ابلرسول صل هللا عليه وسلم861
4.50.814سعى اىل ارساء قواعد وقيم العقيدة االسالمية. أ916

4.50.827اعترب قول احلق ولو على نفسي فضيلة.   1017
4.50.831أحرص على احرتام اعضاء هيئة التدريس وتقديرهم. 1140
4.49.876لوطن من اإلميان. أومن أبن االنتماء ل1234
4.49.806أحرتم االنسان كونه انساان 1350
4.49.808أبتعد عن كل ما ميكن يؤدي اىل احلرام1457
4.49.799أحاول مساعدة الناس  1565
4.47.748أحب االخرين يف هللا وليس من اجل مصلحة ما1654
4.46.801حسد احدا  أأغبط وال  1758
4.46.889أحاول ان أكون قدوة لغريي1864
4.46.802أتبع السيئة احلسنة واعفو عمن ظلمين1967

أبتعد عن تتبع أسرار اآلخرين مهما كانت الدوافع وراء 2018
 ذلك. 

4.45.855

4.45.831اعتز برتاثنا العريب االصيل 2152
4.44.814أحب لغريي ما أحبه لنفسي. 2214
4.42.886أومن إبن حرية االختيار هبة من هللا كرمين هللا هبا 235

أعتقد أن اإلنسان خملوق اجتماعي َيتاج إىل وفاق مع 2443
 اآلخرين. 

4.42.869
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رقم الرتبة
الفقرة

املتوسط الفقرات
احلسايب

االحنراف 
املعياري

4.40.920اثق بنفسي واعتز هبا بعيدا عن الكرب والغرور. 256
4.39.932أذب عن اعراض املسلمني 2662
4.39.923ظن ابآلخرينأحسن ال 2766
4.38.849اعترب أن طلب العلم فرضية على كل مسلم 2828
4.36.953أقسط عن الشهادة 2960
4.34.901لدي االستعداد للقيام أبي عمل طاملا انه عمل شريف. 3042
4.32.957أحاول االبتعاد عن اخلوض فيما ال علم يل به3163
4.31.811ية املضبوطة قيمة اجتماعية وانسانيةأومن أبن احلر 3229
4.31.950أعتمد على نفسي  3339
4.30.863التزام ابلقوانني واألنظمة.   3435

3537
أخطط للمستقبل كخيار أحقق من خالله اهدايف 

 وطموحايت
4.29.784

364
أثق بعقلي واستخدمه يف معاجلة وحل املشكالت اليت 

 تواجهين. 
4.28.845

4.28.869أتعاون اجيابيا مع مجيع من أتعامل معهم 378
4.27.922أومن أبمهية الدور الذي ميكن أن أقوم فيه داخل جمتمعي. 3827
4.27.922أصدق ابلقول واختذه منهجا يف احلياة 3949
4.26.940أبتعد عن الشبهات مهما كان مصدرها 4013
4.26.918الغري واجتهاداهتم.  أحرتم اراء4130
4.25.919أخذ بعني االعتبار أن مكانيت تتحدد يف ضوء ما أقوم به 4231
4.24.898أحاول عدم اإلساءة لآلخرين مهما كانت اسبابه . 4310
4.24.744أأتىن قبل إصدار األحكام على اآلخرين.4436

4538
يدا عن التجريح استخدم مهارات التفكري الناقد بع

 واإلساءة لآلخرين
4.23.876

احرص على اكتساب املعلومات واملعارف واخلربات ايل هلا 4645
عالقة بواقع حيايت اليومية. 

4.23.909
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الرتبة
رقم 

الفقرات الفقرة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

4.20.975 اؤمن ابن النظام القيمي نظام اثبت 4753
4.19.900 أقدم النصح املناسب للجميع 4820
4.16.810 لوب مين على أمت وجه  أقوم ابلعمل املط492

5033
اعترب أن البحث العلمي ضرورة تفرضها التطورات 

 التكنولوجية واملعلوماتية. 
4.15.984

4.13.869 أحاسب النفس على كل األعمال اليت أقوم هبا  513

5232
اعترب أن سلوكي الشخصي يؤثر أتثريا مباشرا  يف سلوك 

4.13.949 اجلماعة. 

5323
أتعامل مع املعرفة على اهنا مسألة نسبية وقابلة للتجديد 

4.071.012 والتطوير. 

5424
اعترب ان للحوار أمهية يف حل اخلالفات مع اآلخرين  

مهما كان نوع هذه االختالفات. 
4.071.085

5541
استخدم البحث العلمي يف تنمية قدرايت الفكرية و 

 النقدية. 
4.071.006

4.06.945أطبق شعار األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 569

5744
استخدم املنهجية العلمية املنظمة للوصول اىل احلقائق 

4.061.012 واملعلومات

4.051.014أشعر بوجود مسؤولية علي جتاه اجملتمع الذي أعيش فيه 5811
4.05.953عمل مع اآلخرين بروح الفريق. أ5926

6048
التزم ابملوضوعية العلمية مهما كانت االسباب الداعية 

 ملخالفتها 
4.03.961

3.981.073استخدم املنهجية العلمية يف التفكري. 6146

6247
التعليم الذي يتناول قضالا اإلنسان ومشكالته  أبنأعتقد 

3.981.085 يرفض أسلوب التلقني. 

3.971.094عمال اليت أقوم هبا. لدي رقابة داخلية على  كل األ631

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة
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رقم الرتبة
الفقرة

املتوسط الفقرات
احلسايب

االحنراف 
املعياري

3.97.929أقدم  املصلحة اجلماعية على مصلحيت الفردية. 647

أاتبع التطورات والتغريات االجتماعية اليت تطرأ على 6522
 اجملتمع. 

3.91.977

3.881.016أقرن العلم ابلعمل وأربط النظرية ابلتطبيق. 6612
3.87.942اآلخرة معاأطلب العلم للدنيا و 6769

6821
أاتبع التطورات العلمية والتكنولوجية بغض النظر عن 

3.841.049 مصدرها. 

3.771.093استخدم وقت الفراغ بطريقة صحيحة. 6925
4.28.493الدرجة الكلية

راوحت ( أن املتوسطات احلسابية الستجاابت الطالب على أداة الدراسة ت 2يتضح من اجلدول ) 
(، وهو يشري إىل أن درجة التزام طلبة  4.28(، وكان املتوسط العام الكلي ) 3.77-4.62بني )

للجدول يتضح أن  . وبقراءة أكثر تفصيال  جامعة امللك خالد بفقرات هذه األداة كانت مرتفعة جدا  
والرتبوية، حبيث  ةاألخالقي( فقرة من فقرات األداة يتبناها الطالب ويدخلوهنا يف منظومتهم 47هناك )

%( من جمموع الفقرات 68، وهي تشكل ما نسبته ) تصبح موجهة هلذه املنظومة بدرجة عالية جدا  
( فقرة يتبناها الطالب بدرجة عالية، وبنسبة 22( فقرة ،يف حني جند أن مثة )69البالغ عددها )

 طة أو قليلةفقرة من فقرات األداة حصلت على درجة متوس ة%( ، يف حني ال توجد أي32)
( بني α 0.05السؤال الثاين: هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  

والرتبوية السائدة  األخالقيةتقديرات طلبة جامعة امللك خالد لألصول الفكرية املوجِّهة للممارسات 
ة بعضو هيئة التدريس، لديهم يف ظل متغريات العوملة وموجة احلداثة تعزى ملتغريات الدراسة: العالق

املرحلة الدراسية مستوى دخل االسرة ابلرلال، مستوى تعليم الوالدين، احلالة االجتماعية مكان السكن 
 عدد ساعات استخدام شبكة األنرتنت؟     

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة
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مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت فقد لإلجابة عن هذا السؤال      
( يبني  3داة الكلية، حسب متغري العالقة بعضو هيئة التدريس. واجلدول ) الطالب على األ

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالب حسب متغري العالقة بعضو هيئة 3جدول ) 

التدريس
االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالفئات

1214.50.414قوية
3144.26.490متوسطة
1534.14.497ضعيفة

Total5884.28.493
( وجود فروق ظاهرة بني متوسطات استجاابت الطالب على فقرات األداة، 3)يتضح من اجلدول  

وللكشف عن داللة الفروق بني هذه املتوسطات مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي كما هو 
 ( 4) ضح يف اجلدول مو 

(نتائج حتليل التباين األحادي ملتغري العالقة بعضو هيئة التدريس4) جدول 
درجات جمموع املربعاتاملصدر

احلرية
متوسط 
املربعات

الداللة اإلحصائية قيمة ف

9.30024.65020.43بني اجملموعات
0

.000

133.148585.228داخل اجملموعات
142.448587الكلي
( وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري العالقة عند مستوى 4يتضح من اجلدول )      

 ( على األداة الكلية؛ ولتحديد مصادر تلك الفروق مت استخدام اختبار شفيه0.05الداللة )
ت استجاابت الطلبة حسب متغري العالقة ( يبني نتائج اختبار شفيه للفروق بني متوسطا5واجلدول ) 

بعضو هيئة التدريس
شفيهاملقارانت البعدية بطريقة (5جدول ) 
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ضعيفة متوسطة قوية املتوسط احلسايب
4.50قوية

(*)4.26.24متوسطة
(*)13.(*)4.14.37ضعيفة

ريس، وكل من العالقة ( وجود فروق بني العالقة القوية بعضو هيئة التد 5يتضح من اجلدول ) 
 املتوسطة والضعيفة، ولصاحل العالقة القوية وبني املتوسطة والضعيفة ولصاحل املتوسطة

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالب حسب متغري املرحلة  كما 
الستجاابت الطالب على  ( يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية6الدراسية. واجلدول )

 فقرات األداة حسب متغري املرحلة الدراسية
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالب على فقرات االستبانة حسب متغري 6جدول ) 

املرحلة 
االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالفئات

3474.26.533بكالوريوس
964.31.476دبلوم

1454.30.394دراسات عليا
Total5884.28.493

( وجود فروق ظاهرة بني متوسطات استجاابت الطالب على فقرات 6يتضح من اجلدول رقم )      
األداة، وللكشف عن داللة الفروق بني هذه املتوسطات مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي  

 (: 7كما هو موضح يف اجلدول ) 
الستجاابت الطالب حسب متغري املرحلة الدراسية(  حتليل التباين األحادي 7دول )ج

متوسط  درجات احلريةجمموع املربعاتاملصدر
املربعات

الداللة  قيمة ف
اإلحصائية

2632.131.541.583.بني اجملموعات
142.185585.243داخل اجملموعات

142.448587الكلي
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت 7يتضح من اجلدول ) 
  (0.05الطالب تعزى ملتغري املرحلة الدراسية عند مستوى الداللة )

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالب حسب متغري  وقد     
( يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت 8)هري. واجلدولدخل األسرة الش

 الطالب على فقرات األداة حسب متغري دخل االسرة الشهري
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية(8جدول )

هريالطالب حسب متغري دخل األسرة الش
االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالفئات
1454.34.418 6000اقل من  -3000أقل من

90001564.23.498أقل من -6000
2874.28.523 9000اكثر من 
Total5884.28.493

( وجود فروق ظاهرة بني متوسطات استجاابت الطالب على فقرات األداة، 8يتضح من اجلدول ) 
لكشف عن داللة الفروق بني هذه املتوسطات مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي كما هو ول

 (9موضح يف اجلدول ) 
الستجاابت الطالب حسب متغري دخل األسرة الشهري (نتائج حتليل التباين األحادي9جدول )

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت 9يتضح من اجلدول ) 
(0.05الطالب تعزى ملتغري دخل األسرة عند مستوى الداللة )

الداللة  قيمة ف متوسط املربعات درجات احلريةجمموع املربعاتاملصدر
صائيةاإلح

8482.4241.751.175. بني اجملموعات
داخل 

اجملموعات
141.600585.242

142.448587الكلي
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مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالب حسب متغري  كما      
( يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت 10املستوى التعليمي لألب. واجلدول )

 الطالب على فقرات األداة حسب متغري املستوى التعليمي لألب
حسب متغري املستوى التعليمي لألب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية(10جدول )

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالفئات
1924.28.568جامعي
1004.26.467اثنوي

2964.28.448دون ذلك
Total5884.28.493

متوسطات استجاابت الطالب على فقرات  ( وجود فروق ظاهرة بني10يتضح من اجلدول )       
األداة، وللكشف عن داللة الفروق بني هذه املتوسطات مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي  

 كما هو موضح يف اجلدول 
الستجاابت الطالب حسب متغري املستوى التعليمي لألب ( حتليل التباين األحادي11جدول )

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت الطالب 11يتضح من اجلدول )
  (.0.05ألب عند مستوى الداللة )تعزى ملتغري املستوى التعليمي ل

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالب على فقرات 12ويبني اجلدول )  
األداة حسب متغري املستوى التعليمي لالم

درجات جمموع املربعاتاملصدر
احلرية

متوسط 
املربعات

الداللة  قيمة ف
اإلحصائية

0262.013.054.947.بني اجملموعات
142.421585.243داخل اجملموعات

142.448587الكلي
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هاني صالح حسن د/     "األصول الفكرية املوّجهة للممارسات األخالقية والرتبوية السائدة لدى طلبة جامعة امللك خالد يف ظل متغريات العوملة وموجة احلداثة
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رات األداة حسب متغري املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالب على فق (12جدول )
 املستوى التعليمي لألم

املتوسط احلسايبالعددالفئات
االحنراف 

املعياري
884.29.614جامعي
1244.23.497اثنوي

3764.29.459دون ذلك
Total5884.28.493

اة، ( وجود فروق ظاهرة بني متوسطات استجاابت الطالب على فقرات األد12يتضح من اجلدول ) 
وللكشف عن داللة الفروق بني هذه املتوسطات مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي كما هو 

 موضح يف اجلدول 
مالستجاابت الطالب حسب متغري املستوى التعليمي لأل (نتائج حتليل التباين األحادي13جدول )

درجات  جمموع املربعاتاملصدر
احلرية

متوسط 
املربعات

لة الدال قيمة ف
اإلحصائية

بني 
اجملموعات

.3522.176.724.485

داخل 
اجملموعات

142.096585.243

142.448587الكلي
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت 13يتضح من اجلدول ) 

. (0.05الطالب تعزى ملتغري املستوى التعليمي لالم عند مستوى الداللة )

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة



د/ هاني صالح حسن     ل متغريات العوملة وموجة احلداثةاألصول الفكرية املوّجهة للممارسات األخالقية والرتبوية السائدة لدى طلبة جامعة امللك خالد يف ظ
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حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالب حسب متغري احلالة  و مت 
( يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار )ت ( 14االجتماعية واجلدول )

 الستجاابت الطالب 
احلالة االجتماعيةافات املعيارية واختبار "ت" املتوسطات احلسابية واالحنر (14جدول )
احلالة 

االجتماع
ية

املتوسط احلسايب العدد
االحنراف 

املعياري
"ت" قيمة

درجات 
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

الدرجة 
الكلية

1984.29.430.347586.728متزوج
3904.27.522أعزب

 تعزى ملتغري احلالة االجتماعية.ات داللة إحصائية وجود فروق ذعدم   (14يتبني من اجلدول ) 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالب حسب مكان كما حسبت        

( يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار ) ت ( 15السكن الدراسية. واجلدول )
 داة حسب متغري مكان السكنالستجاابت الطالب على فقرات األ

حسب متغري مكان السكناملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار "ت" (15جدول )
مكان 
العدد السكن

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
"ت" قيمة املعياري

درجات 
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

الدرجة 
الكلية

3304.30.4861.043586.298 قرية
2584.26.501 مدينة

 تعزى ملتغري مكان السكن  وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم   (15يتبني من اجلدول )
عدد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالب حسب متغري كما     

حنرافات املعيارية ( يبني املتوسطات احلسابية واال16.واجلدول رقم)ساعات استخدام شبكة االنرتنت
عدد ساعات استخدام شبكة االنرتنتالستجاابت الطالب على فقرات األداة حسب متغري 

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة



هاني صالح حسن د/     "األصول الفكرية املوّجهة للممارسات األخالقية والرتبوية السائدة لدى طلبة جامعة امللك خالد يف ظل متغريات العوملة وموجة احلداثة
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية(8جدول )
 عدد ساعات استخدام شبكة االنرتنتالطالب حسب متغري 

االحنراف املعياري املتوسط احلسايبدالعدالفئات
2914.31.418 أقل من ساعتني

1934.25.498 اربع ساعات  –ساعتني 
1044.26.523 اكثر من اربع ساعات

Total5884.28.493
( وجود فروق ظاهرة بني متوسطات استجاابت الطالب على فقرات 16يتضح من اجلدول )       

داللة الفروق بني هذه املتوسطات مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي  األداة، وللكشف عن 
 كما هو موضح يف اجلدول 

عدد ساعات الستجاابت الطالب حسب متغري حسب متغري  (نتائج حتليل التباين األحادي17جدول )
استخدام شبكة االنرتنت

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت 17يتضح من اجلدول )
عدد ساعات استخدام شبكة االنرتنتالطالب تعزى ملتغري 

 النتائج والتوصياتمناقشة 
الفكرية املوّجهة للممارسات  األصولما  مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال االول:

  يف ظل متغريات العوملة وموجة احلداثة والرتبوية السائدة لدى طلبة جامعة امللك خالد األخالقية
؟

األداة كانت مرتفعة  خلصت الدراسة إىل أن درجة التزام طلبة جامعة امللك خالد بفقرات هذه 
وهنا ضمن جمموعة مدخنظومة ويست، ويشري ذلك إىل أن طلبة جامعة امللك خالد يتبنون هذه املجدا  

درجات جمموع املربعاتاملصدر
احلرية

متوسط 
املربعات

الداللة  فقيمة 
اإلحصائية

5032.2521.037.355.بني اجملموعات
141.944585.243داخل اجملموعات

142.448587الكلي
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من حياهتم اليومية. حيث جاءت درجة تعبريهم  رئيسا   صبحت جزءا  أفكار واملبادئ واملعتقدات اليت األ
ة يف هذه النتائج وحماولة تفسريها جند أن مث عن االعتقاد هبذه املنظومة والتزامهم هبا مرتفعة. وابلنظر

برزها طبيعة هذه املنظومة اليت تشكل قوة ذاتية من داخلها حيث أعوامل عديدة أدت إليها لعل من 
هلا، وهي يف ذات  أو هتديدا   لديها من القوة والكفاءة على مقاومة كل ما هو دخيل ويشكل خطرا  

واجهنا يف واقع عاجلة العديد من املشكالت السلوكية اليت تالوقت أصول ومبادئ أثبتت قدرهتا على م
إىل جمموعة من األمور والقضالا واملوضوعات اليت ترتبط  األصولحيث تشري هذه حياتنا اليومية .

بواقع حياتنا االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية والنفسية. مما جعل منها خارطة سلوكية حتدد 
رض الواقع. وهكذا أحىت أعلنوا بشكل واضح وصريح االعتقاد هبا وممارستها على  اجتاهات الطالب

هي معتقدات مركزية ابلنسبة هلم، وليست آنية سهلة التغيري،  األصوليؤكد طلبة اجلامعة على أن هذه 
مة؛ از هبا هذه املنظو وال تلبث أن تزول وتتبدل بتبدل الظروف. وابإلضافة إىل القوة الذاتية اليت متت

 األخالقيةيف اهتمام اجلامعة ابملنظومة  خر يقف وراء هذه النتيجة ويظهر ذلك جليا  آفثمة عامل 
التأكيد على أن والرتبوية حيث ابدرت اجلامعة إىل إصدار إطارها األخالقي اليت دعت فيه إىل  ضرورة 

تمع، بل ال بد من تقدمي وظيفة اجلامعة ال تنحصر يف الوظائف الثالث: التعليمية والبحثية وخدمة اجمل
، واملسؤوليات، األخالقيةجملموعة من التوجيهات، واملعايري  هذه الوظائف يف إطار أخالقي حمددا  

والضوابط، واحملاذير اليت يتم االتفاق عليها وَيكم املمارسات دخل جمتمع اجلامعة. حبيث يشكل هذا 
مع اجلامعة ومن هذه األطراف بطبيعة احلال متفق عليها من مجيع األطراف داخل جمت اإلطار دستورا  

الطلبة الذين يشكلون أهم عناصر العملية التعليمية داخل اجلامعة حيث مت ختصيص جزءا من هذا 
اإلطار األخالقي هلم. هذا االهتمام من طرف اجلامعة ابلرتكيز عل هذه املنظومة جعل طلبة اجلامعة 

عن هذه النتائج حيث إن طلبة  اثلث ميكن أن يكون مسئوال   ها يف حياهتم اليومية. ومثة عاملـيتمثلون
جامعة امللك خالد هم جزء من اجملتمع السعودي الذي يوصف ابلتدين، حيث تؤكد الدراسات 

ة على االجتماعية كما يذكر اخلوالدة إن مثة عالقة قوية بني الدين والقيم, فالدين يؤثر يف نسق القيم
نه دين حقيقة يف اجملتمع االنساين أله مصدر القيم، حيث يشكل النمستوى اإلدراك أو الفعل, أل

يؤلف وحدته من خالل القيم املطلقة والغالات العامة، وبذلك تتحكم القيم الدينية يف احلياة األسرية 
اخلاصة ابلفرد واجملتمع . فاإلسالم يقدم املعايري القيمية واملقاييس للقيم يف  األخالقيةواالجتماعية و 
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تمع حىت ميكنه من العمل على تكامل القيمة املطلقة. وهبذا فالدين  يشكل انساقا دينية يف البناء اجمل
االجتماعي من أجل اختيار املعايري النظامية اليت متثل احملك الذي يعكس القيم داخل اجملتمع. وهكذا 

حنو ممارسة هذا السلوك أو  تشكل العقيدة والقيم الفكرية والثقافية اليت َيملها اإلنسان الدافع األساس
ذاك أو تركه. ويبقى املنقذ الفكري والعقدي الوحيد للبشرية هو اإلسالم الذي نظِّم السلوك البشري 
على أساس عقيدي، إذ حرَّم كلُّ ما من شأنه الضرر بصحة اإلنسان أو ابملصلحة الفردية واجلماعية. 

(، واملرصفي 2006فى كما اكد على ذلك انصر) مر ال خيأبني العقيدة والنظام االجتماعي  فاالرتباط
 (. 2009(، والكتاين )2009(، وعبد هللا ورضوان )2011(، ومسعود )2012)

وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع العديد من الدراسات السابقة ومنها دراسة    
( ودراسة 2009( ودراسة مشرف)2007( ودراسة بورسني)2007( ودراسة العاجز )2000العمري)
الفكرية  األصول(.كما اتفقت مع االدب النظري الذي أكد على االرتباط الوثيق بني 2010سونج )

 وبني بنية النظام االجتماعي واليت تعد القيم ابرز مكوانته.
: هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين 

 األخالقيةتقديرات طلبة جامعة امللك خالد لألصول الفكرية املوجِّهة للممارسات  ( بني0.05)  
والرتبوية السائدة لديهم يف ظل متغريات العوملة وموجة احلداثة تعزى ملتغريات الدراسة العالقة بعضو 

 سرة ابلرلال، مستوى تعليم الوالدين، احلالةاملرحلة الدراسية، مستوى دخل األ هيئة التدريس،
 االجتماعية مكان السكن، عدد ساعات استخدام شبكة األنرتنت؟  

ظهرت النتائج املتعلقة ابإلجابة عن هذا السؤال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أ   
متوسطات استجاابت الطالب تعزى ملتغريات الدراسة )عدد ساعات استخدام شبكة االنرتنت ، 

خل األســــــرة ابلرلال ،مستـــوى تعليــــم األب ،مستـــوى تعليـم األم ،احلـالة ،املرحـــلة الدراســية ،مستوى د
االجتماعـــــية ،مكــان السـكن ( مبعىن أن مثة تقارب كبري بني استجاابت الطلبة، هذا التقارب وحد إىل 

قشة النتائج حد كبري من هذه االستجاابت. وميكن تفسري هذه النتائج ابإلضافة إىل ما ذكر يف منا
املتعلقة ابلسؤال االول ابإلشارة إىل  أن من األسباب والعوامل اليت وحدت وجهة نظر الطالب اجتاه 

عدد ساعات استخدام أن املرجعية الثقافية والفكرية للطالب تكاد تكون واحدة؛ فال  األصولهذه 
وال مستـــوى ــرة غنية أو  فقرية ، ، وال املرحـــلة الدراســية ، وال مستوى دخل األســــشبكة االنرتنت
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،وال احلـالة االجتماعـــــية ،وال مكــان السـكن رتبت أية فروقات تذكر بني هذه  تعليــــم الوالدين
االستجاابت، وكأن الطلبة يريدون القول أن كل هذه املتغريات ال ميكن أن تزعزع من ثقتهم املطلقة 

ن إليها نظرة تقدير واحرتام والتزام مطلق هبا ، فهي مبادئ وقواعد هبذه املعتقدات املركزية اليت ينظرو 
اثبتة ال عالقة  لتغري ظروف الزمان أو املكان هبا، حيث يوجب اجملتمع الذي يعيش فيه هؤالء 
الطالب االلتزام هبا، وإعالن الوالء هلا بغض النظر عن مجلة املتغريات اليت ميكن أن حتدثها العوملة 

إىل أسس سليمة تكون عصية على أي متغري يريد  األخالقيةة . فعندما تستند املنظومة وموجة احلداث
( على ان لكل جمتمع 2007ن )(،كما أكد الوراث2007هلا الذوابن، وهذا ما أكدت عليه نشوان )

االجتماعي الذي يتميز به عن غريه من اجملتمعات، وله تركيبه السياسي واالقتصادي، وله عقيدته  ؤهبنا
(  (Niemann & Romero,) 2000 وتراثه، وهذا ما خلصت اليه دراسة انميان ورومريو  

إىل التنبؤ إبمكانية التمسك ابلقيم من خالل مكوانت التوجه الثقايف. وقد جاءت نتائج  اليت أشارت
 ( 2009هذه الدراسة متفقة مع دراسة مشرف )

هرت النتائج وجود فروق ذات داللة ظألعالقة بعضو هيئة التدريس، فقد اما فيما يتعلق اب
احصائية بني متوسطات استجاابت الطالب ولصاحل من هلم عالقة قوية أبعضاء هيئة التدريس . 

ة لدى عضاء هيئة التدريس يف تعزيز هذه املنظومأن يقوم به أور الكبري الذي ميكن وهذا يؤكد على الد
ثر كبري يف بناء أهلا لنمو هذه القواعد اليت  اساسيا   كادميية  مصدرا  الطالب، حيث تعد احلياة األ

واالجتماعية والرتبوية لدى الطالب، فداخل اجلامعة يصبح لدى الطلبة قدرة اكرب  األخالقيةاملنظومة 
على التفكري النقدي للقيم واختيار ما يناسبهم وفق معتقداهتم، فال غرو إذن أن يعول الكثريون كما 

ت العربية االضطالع بدورها يف عودة القيم وأن تقوم بدورها يف إطار (على اجلامعا2001يذكر علي )
دعم هذه القيم وتنقيتها ومزجها مع جوهر عصر املعلومات وقيمه ومبادئه مع التأكيد على عدم 

.تعارض هذه القيم مع مبادئنا وقيمنا اإلسالمية 
التوصيات 
عالقة الطالب بعضو هيئة التدريس فإنه جيابية بنيإن الدراسة كشفت عن وجود عالقة نظرا أل -1

يتوجب على اجلامعة عقد دورات تدريبية يتم من خالهلا تدريب أعضاء هيئة التدريس على وضع 
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حبيث تصبح خارطة  األصولخطط واسرتاتيجيات تساعدهم على اإلسهام الفعال يف ترسيخ هذه 
 .سلوكية لدى الطلبة

خالقي الذي تتبناها بكافةطار األىل االعالن عن اإلإ ن تبادرأعالم يف اجلامعة على دائرة اإل -2
طار ن يكون طلبة اجلامعة على وعي وعلم هبذا اإلأالسبل واإلمكانيات املتاحة. وهنا ال بد من 

 طارمن خالل تدريبهم بشكل عملي على السلوكيات واملمارسات اليت يتبناها هذا اإل
األساسيات ضمن املواد اليت تدرس يف جامعاهتا ضرورة قيام مؤسسات التعليم العايل بتضمني هذه -3

وكلياهتا، حبيث تصبح هذه األساسيات من املفردات األساسية يف تلك املواد.
الفكرية واحدة من األصولعادة النظر يف بناء املناهج الدراسية و صياغتها حبيث تكون إ -4

املوجهات االساسية يف عملية بنائها 
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 مؤسسة الفكر العريب www.arabthought.orgجامعة حلوان  –حتليلية" .كلية الرتبية 
ق املعتقدات حول الصحة العامة دراسة عاملية " أبعاد نس .(2009).عبد هللا، معتز سعيد؛ ورضوان شعبان

  .4(4دراسات عربية يف علم النفس،) مقارنة بني الذكور واإلانث اجلامعيني".
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(.الثقافة العربية وعصر املعلومات".2001علي نبيل ".) اجمللس الوطين للثقافة والفنون 276عامل املعرفة،ع،
 واآلداب ،الكويت

(.2000العمري َيي حممد صمان.)" وعالقتها اباللتزام الديين لدى عينة من طالب  األخالقيةمنو األحكام
رسالة ماجستري  .التعليميتني"لمية يف منطقيت الباحة واملخواة املرحلة الثانوية يف التعليم العام واملعاهد الع
 غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة

( 2009الكتاين، حممد .)املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة إيسيكو. اإلسالممنظومة القيم املرجعية يف .
(.دور املعلمني يف تنمية القيم 2007نشوان، مجيل, اآلغا صهيب ")لدى طلبة وكالة الغوث الدولية  األخالقية

 جملة كلية الرتبية، جامعة طنطايف ضوء معايري اجلودة الشاملة" 
.للفرد واجملتمع مهنة املعلم املسلم وأثرها يف الرتبية اخللقية أخالقيات(. "2006) الغــامــــدي، حـــــدان أحــــد "

الرايض اللقاء  –جامعة امللك سعود  –اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية ) جسنت ( كلية الرتبية 
 السنوي الثالث عشر 

"    ووفودها على الثقافة العربية احلداثة الغربية.. مالحمها" (.2015الغريب، علي حممد .) 
www.lahaonline.com 

( دور الرتبية يف مواجهة تداعيات العوملة على اهلوية الثقافية 2012احملروقي ، حدي حسن .) جملة دراسات ،
 يف التعليم اجلامعي ، جامعة عني مشس ، العدد السابع.

(. " وظيفة الفلسفة يف عصران2014مود السيد.)مراد، حم "
 kenanaonline.com/users/MahmoudMora1 2014 -1-21اتريخ الدخول للموقع  

وبعض  االجتماعية ابملسئولية وعالقته األخالقي التفكري .(2009)  .القادر عبد حممد مشرف، ميسون
  امعة غزةرسالة ماجستري غري منشورة ، ج بغزة ، اإلسالمية اجلامعة طلبة لدى املتغريات

(.القيم اجلمالية السائدة لدى طلبة كلية الرتبية والفنون واالقتصاد يف جامعة الريموك ودورها يف 2007مصطفى.)
  غري منشورة، جامعة الريموك. هرسالة دكتورا. توجيه سلوكاهتم االجتماعية

لمجتمع " "دور الرتبية يف احلفاظ على اهلوية الثقافية ل .(2012) .موسى، هاين حممد يونس
faculty.ksu.edu.sa 

(.2006انصر، إبراهيم .) دار وائل ،عماناألخالقيةالرتبية .
(.تصور مقرتح لبناء فلسفة تربوية اسالمية لتوجيه العمل الرتبوي التعليمي" 2007الوراثن، عدانن احد " .)

 جامعة امللك سعود
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 أخالقياتطلبة كلية العلوم يف جامعة الريموك حول (. معتقدات اعضاء هيئة التدريس و 2011* َييي، شيماء .)
غري منشورة ، جامعة الريموك هرسالة دكتوراالعلم والتعلم والتعليم. 
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