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 ممخص الورقة
يعد العنف المدرسي مشكمة اجتماعية تختمف من مجتمع الى أخر وىو رد فعل غير 

  سوى وظاىرة اجتماعية تستحق التحميل والعالج  
النفسية ىو عجز فى االنأ والذات لمتكيف مع مطالب المجتمع . وتيدف ومن الناحية 

الورقة الى معرفة العالقة بين العنف المدرسي والنمو االخالقى وىل األخالق ليا دور كبير فى 
نك لعمى خمق عظيم ( )القمم : ( وىو يصف 4تقميل ظاىرة العنف داخل المدارس . قال تعالى )وا 

سالم ،والنمو االخالقى ىو نمط من التفكير يتعمق بالتقييم االخالقى الرسول عميو الصالة وال
لألشياء واألحداث وىو يسبق كل فعل او  سموك ويتعمق بالطريقة التى يصل بيا الفرد الى حكم 
معين يتعمق بالصواب او الخطأ ، اما العنف فيو استجابة سموكية متطرفة تبدو فى مظاىر 

لخ وتنجم ىذه االستجابة االنفعالية عن انخفاض فى مستوى مختمفة مثل الضرب والسب ...ا
البصيرة او التفكير الخاطئ تجاه بعض المواقف او المواضيع . وتعتقد الباحثة ان ىناك عالقة 
بين ضعف الوازع الديني والعنف المدرسي  فاإلسالم لم يدع جانبا من الحياة إال تناولو . قال 

ليم ولو كنت فظا غميظ القمب النفضوا من حولك فاعف عنيم ( تعالى ) فبما رحمة من اهلل لنت 
( حيث تنبثق النظرية األخالقية اإلسالمية من القران الكريم والسنة النبوية 959)آل عمران : 

الشريفة والتى تجعل السموك مستقيما فاضال  وعن النواس بن سمعان رضي اهلل عنو : سالت 
لبر واآلثم فقال البر حسن الخمق ، واإلثم ما حاك فى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن ا

صدرك وكرىت ان يطمع عميو الناس ( رواه مسمم والترمذي ، وىذا الحديث يوضح لنا الخمق 
والالخمق واإلنسان بطبعو يميل الى األفعال الحسنة الن لديو قوة إدراكية تميل الى ذلك قال 

( وقال 826فأليميا فجورىا وتقواىا ( )الشمس : تعالى :) واألرض وما طحاىا ونفس وما سواىا
 ( 91تعالى )وىديناه النجدين ( )البمد :

كما اشارت كثير من الدراسات السابقة والتى تناولت الجانب االخالقى وعالقتو بالعنف         
المدرسى الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين التالميذ االكبر سنا واالصغر سنا فى نمط 

             ( وأظيرت اغمب الدراسات 9422كير الخمقى لصالح التالميذ االكبر سنا )دراسة البيشىالتف
            أن الغالبية العظمى من االفراد جاءو فى المستوى الثانى من مستويات النمو االخالقى

 م2115كما فى دراسو الصقر  )التمسك بالعرف والقانون (
لمدرسة مناخ مناسب يحقق التوافق النفسي والدراسي لمطالب فإذا ليذا يجب ان تكون ا       

وجد الطالب الجو والمناخ المناسب واإلدارة الواعية والمعممين القدوة فال شك ان ذلك سوف 
ينعكس فى سموكيم من الناحية الخمقية والنفسية واالجتماعية .وتوصى الباحثة بعقد البرامج 

المدارس مما يعمل عمى تنمية الجانب االخالقى الذي يصاحبو  الدينية التوعية والندوات داخل
 انخفاض فى درجات  العنف المدرسي  .

 العنف المدرسى . –النمو األخالقى  الكممات المفتاحية:
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Abstract 

School violence is a social problem that varies from one society to 

another, and it is a reaction that is nothing but a social phenomenon that 

deserves to be analyzed and treated 

Psychologically, it is a deficit of self and self to adapt to the 

demands of society. The paper aims to know the relationship between 

school violence and moral development, and whether morals have a 

major role in reducing the phenomenon of violence inside schools. Allah 

says “And indeed, you are of a great moral character” (Al-Qalam 4). 

Describing the Messenger, may blessings and peace be upon him, and 

moral growth is a pattern of thinking related to the moral evaluation of 

things and events, which precedes every action or behavior and relates to 

the way in which the individual reaches a certain judgment related to 

right or wrong, while violence is an extreme behavioral response that 

appears in different manifestations such as hitting Insult ... etc. This 

emotional response results from a decrease in the level of insight or 

wrong thinking towards some situations or topics. The researcher 

believes that there is a relationship between the weakness of religious 

faith and school violence, as Islam leaves no aspect of life except for it. 

Allah says “So by mercy from Allah, [O Muhammad], you were lenient with 

them. And if you had been rude [in speech] and harsh in heart, they would 

have disbanded from about you. So pardon them and ask forgiveness for 

them and consult them in the matter” (Al-Omran 159). As the Islamic 

ethical theory emerges from the Holy Qur’an and the noble Prophet’s 

Sunnah which makes behavior straight and virtuous, and from Al-Nawas 

bin Simaan, may God be pleased with him: I asked the Messenger of 

God, may God’s prayers and peace be upon him, about righteousness and 

sin, and he said righteousness is good manners. Narrated by Muslim and 

al-Tirmidhi, and this hadith explains to us the creation and immorality, 
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and man by nature tends to do good deeds because he has a cognitive 

power that tends to that. Allah says “By the Earth and its (wide) expanse. 

By the Soul, and the proportion and order given to it; and its enlightenment 

as to its wrong and its right” (Al-Shamms 6:8), “And shown him the two 

ways” (Al-Balad 10) 

Many previous studies, which dealt with the ethical aspect and its 

relationship to school violence, also indicated that there are statistically 

significant differences between the older and younger pupils in the moral 

pattern of thinking in favor of older pupils (the study of Albishy 1422), 

and most studies showed that the vast majority of individuals came at the 

second level. One of the levels of moral development (adherence to norm 

and law) as in the study of the falcon in 2005 AD 

This is why the school should be an appropriate climate that 

achieves psychological and academic compatibility for students. If 

students find the appropriate atmosphere, climate, conscious management 

and teachers as role models, there is no doubt that this will be reflected in 

their behavior in terms of morality, psychological and social. The 

researcher recommends holding religious awareness-raising programs 

and seminars within schools, which aims to develop the moral aspect that 

is accompanied by a decrease in the degrees of school violence. 

Key words: moral development - school violence. 
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 *النمو االخالقى : 
اىتم الفالسفة وعمماء النفس بموضوع األخالق واختمفت نظرتيم لمفيوم األخالق فيناك 

ى األخالق الى أنيا تتمثل فى مقاومة اإلغراء او كف السموك الخطأ ، وبعض من ينظر ال
االتجاىات نظرت لألخالق عمى أنيا أبثار لألخريين عمى المصمحة الذاتية واخذ حقوق اآلخرين 

 بعين االعتبار .

(   وترى الباحثة  2115واصل كممة أخالق وتعنى العادات والتقاليد والعرف )الصقر ،
ق مجموعة من القواعد االجتماعية والثقافية التى نتذوقيا الفرد ، وتحكم سموكو فى ان األخال

المواقف االجتماعية بقوة الضمير والواجب واألخالق وفى المغة تعنى المروءة وترى الباحثة ان 
القيمة األخالقية ترتبط بالداخل وال يتم فرضيا من الخارج وان المبادئ األخالقية ىى تعميمات 

رات فردية نابعة من الشخص نفسو ، ولكن ىناك عوامل تؤثر فى النمو االخالقى تتمثل فى وقرا
األسرة واألصدقاء ، والمدرسة ، والدين ، كما ان ىناك مجموعة من النظريات تفسر النمو 
االخالقى منيا نظريات التحميل النفسي والنظرية السموكية ونظريات النمو المعرفية ومن أشير 

 ى ىذا المجال لورنس كولبرج العمماء ف

 نظريات النمو االخالقى :
 نظرية التحميل النفسي : -9

ربطت ىذه النظرية بين الغرائز الجنسية والحاجات االنفعالية وعالجت موضوع النمو 
االخالقى فى إطار مبدأ المذة ، فأالنا العميا يمثل معايير الراشدين ينمو من خالل التوحد مع 

لجنس واألوالد والبنات الذين يتوحدون مع الوالد من نفس الجنس بسبب الخوف الوالد من نفس ا
 (2114او القمق من السموك ، فقدان الحب او العدوانية )ممحم ،

 نظرية التعمم االجتماعي: -0

يعد السموك االخالقى فى ىذه النظرية مكتسب من خالل النمذجة والتقميد االخالقى ،   
ان التوحد او التقمص ىما عممية مستمرة الكتساب االستجابات  ويرى أصحاب ىذه النظرية

وتعديميا . وتؤكد أيضا عمى دور الوالدين او غيرىما من النماذج فى ىذا التعمم فالوالدان يعممان 
 (2114ويقدمان النموذج لسموك ذريتيما )ممحم 
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 نظرية بياجية  :  -3

راتيم عمى التفسير والبناء من خالل يعتقد جان بياجية انو كمما نما األطفال تطورت قد
عدد من المراحل الى ان تصل قدرتيم الى قدرات الراشدين حيث يتعممون مواجو المشكالت 
والمصاعب التى تصادفيم وتنمو قدراتيم أليا وقام بياجية بدراسة النمو االخالقى عن طريق 

ستخدما بذلك الطريقة توجيو أسئمة معينة لألطفال تتمو بعض القصص التى يقدميا ليم ، م
اإلكمينيكية باإلضافة الى قيامو بمالحظة األطفال إثناء المعب مع اقرأنيم وتوصل بياجية الى 
تحديد ثالثة مراحل لمنمو االخالقى بناء عمى نتائج اختباراتو حول التغيير فى مفيوم األطفال ، 

دراكيم لقواعد األلعاب عبر الفترات العمرية ليم والحكم الذي  يصدره األطفال حول حول سموك وا 
شخصية القصة التى تروى ليم ،ويطمب منيم إعطاء حكم عمييا وذلك فى ضوء ما توصل إليو 
من خصائص األطفال المعرفية فى ظل مراحل النمو المعرفي األربعة ) المرحمة الحس حركية ، 

ومرحمة العمميات  مرحمة ما قبل العمميات ، ومرحمة العمميات ، ومرحمة العمميات المادية ،
 (2115المجردة )زىران ، 

 المراحل الثالث لمنمو االخالقى ىى :
وتمتد ىذه المرحمة من الوالدة حتى سن الرابعة تقريبا ، وتمتاز  المرحمة ما قبل األخالقية : أوال :

بعدم االىتمام بالقواعد والقوانين من قبل األطفال حيث يصنع األطفال قوانين خاصة بيم 
المعب او اى سموك أخر ويكون حكم الطفل عمى المواقف األخالقية من خالل المنفعة إثناء 

والمذة الحسية . باإلضافة الى كون تفكيره متمركز حول الذات ، واليستطيع ان يضع وجيات 
 (9991نظر تختمف من وجو نظره الخاصة )حميدة ، 

بعة حتى السنة الثامنة من العمر ، الطفل : وتمتد من السنة الرا ثانيا :المرحمة األخالقية الواقعية
فى ىذه المرحمة يطبق  القوانين ويعتبرىا مقدسة ، وغير قابمة لمتغيير ، ويجب عميو ان 
يطيع القوانين وان اليخالفيا . وان الحكم عمى السموك بأنو جيد اوسىئ يكون بناء عمى 

موك السيئ  فيو السموك غير مايسمح بو ، فالسموك المسموح بو ىو السموك الجيد ، اما الس
المرغوب من قبل السمطة .والطفل فى ىذه المرحمة يكون متمركزا حول ذاتو فيو يعتقد ان 
كل اإلفراد يومنون بنفس ما يوم بو ويبدأ الطفل بالتخمص التدريجي من التمركز حول الذات 

 مع نياية ىذه المرحمة .
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المرحمة من سن الثامنة حتى الثانية عشر من  تمتد ىذه ثالثا : المرحمة األخالقية النسبية :
العمر ، فى ىذه المرحمة يتغير تفكير الفرد ويصبح أكثر واقعية واقل تمركزا حول الذات 
نيا ليست مطمقة بل ىى أمر يتفق عميو الناس  حيث يدرك القوانين قابمة لمتغيير والتعديل وا 

درة عمى استخدام المجردة ، وبالتالي وأداة لتنظيم العمل االجتماعي ، ويصبح الفرد أكثر ق
فانو يستطيع ان يصدر إحكاما خمقية نسبية اعتمادا عمى النية والقصد من وراء الفعل الذي 
يجريو الفرد وىكذا يالحظ ان بياجية قد نظر الى ان نمو اإلحكام الخمقية وجو من وجوه 

 (2115النمو المعرفي لمطفل )الصقر ، 

تعتبر نظرية لورنس كولبرج احدث نظريات النمو  مو الخمقي :نظرية كولبردج فى الن -د
االخالقى ونمو التفكير الخمقي بشكل خاص كما أنيا تعتبر أكثر النظريات ثراء من حيث 
استثارىا لمبحث فى التفكير الخمقي وطور كولبرج تصور بياجيو عن نوعى األخالقية وقدم 

ي يمكن تصنيفيا الى ثالث مستويات تبدأ تصوره الخاص عن ست مراحل لنمو التفكير الخمق
من منظور التمركز . ثم المنظور االجتماعي واخيرا المنظور االنسانى العالمي كما سعى 
عمى تقديم استبصار اكبر بأثر القوى االجتماعية والخبرة عمى النمو االخالقى وكان اتجاه 

انو شان بياجيو يعتمد عمى كولبرج فى فيم فى فيم استجابات اإلفراد لممشكالت الخمقية ش
تحميل األبنية العقمية وأنماط التفكير الكامنة وراءاىا ، اعتبر كولبرج المفيوم االساسى لمنمو 
الخمقى ىو العدل ، وىو نفس االعتبار الذي دارت حولو تحميالت بياجية وخرج كولبرج من 

القى يحتوى كل منيما دراساتو المتعددة بتحديد ثالث مستويات أساسية لنمو التفكير االخ
عمى مرحمتين تتضمن كل منيا تغيير نوعيا  فى البنية المعرفية تودي الى نمط من التفكير 

 االخالقى أكثر نضجا  وىى كالتالى :
 The pre- Conventionالمستوى االول : أخالقية ما قبل العرف 

M0rality 
عي لدى األطفال وبعض وترتبط ىذه المرحمة ببداية النمو المعرفي والنفس االجتما

المراىقين ، حيث يعانى الفرد من درجة عالية من التمركز حول الذات ، ويشمل ىذا المستوى 
عمى مرحمتين تعكسان دجة عالية من الذاتية رغم االختالف النوعي بينيا والذى يمكن انجازه 

 فيما يمي : 
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 Punishment and obedienceالمرحمة األولى: أخالقية العقاب والطاعة 
morality  

ترتبط اإلحكام الخمقية فى ىذه المرحمة بقواعد السمطة التى ينظر إلييا كمقدسات يحتم 
كسرىا وقوع العقاب ، وعمى ىذا األساس فان طاعتيا فرضا أخالقيا فى حد ذاتو كنتيجة ألدراك 

الجتماعية ليذه او خبرة الفرد لمعقاب المترتب عمى انتياك ىذه القدسية وليس إلدراكو لألىمية ا
 (9411القواعد )العصمانى ، 

 Instrumentalالمرحمة الثانية : أخالقية الفردية والغائبة النفعية وتبادل المصالح 
purpose and exchang morality   يؤدى التقدم النوعي فى النمو المعرفي والنفس

تفكيره االخالقى حيث  اجتماعي وزيادة خبرات الفرد فى ىذه المرحمة الى درجة من التطور فى
يبدأ بإدراكو لمتضارب بين حاجاتو وحاجات األخريين ونتيجة لذلك يتبنى الفرد مبدأ المنافع 
األخالقية )خذ وىات ( وتفعيل مبدأ التقسيم العادل كضرورة لتحقيق اإلشباع وليس تفعيال لمبدأ 

 العادلة كقيم أخالقية مطمقة 
 : C0nventional  moralityالمستوى الثاني أخالقية العرف 

تمثل أخالقيات العرف نقمة نوعية من الذاتية الى االجتماعية فى التفكير االخالقى 
كنتيجة لتطور النمو العرفي والنفس اجتماعي وكفاية الخبرات الحياتية المحررة لمفرد من حدة 

وقعات التمركز حول الذات الى الدرجة التى يستطيع معيا إدراك وتفيم مشاعر وحاجات وت
صدار إحكامو األخالقية وفقا لذلك . ويتم ذلك من خالل مرحمتين يعكس كل منيما  األخريين وا 
           إدراكا مختمفا لمتوقعات االجتماعية وبالتالي نمطا مختمفا من اإلحكام الخمقية يمكن إيجازىا

 فيما يمي:
 mutualايرةأخالقية التوقعات المتبادلة العالقات والمس : المرحمة الثالثة

interpersonal ,expectation,Relation  , ships and  Conformity 
Morality  

ترتبط اإلحكام األخالقية فى ىذه المرحمة بادراك الفرد المعرفي لحاجات ومشاعر 
دراكو ألىمية القصد كمحدد ألخالقية الفعل من جانب وكنتيجة لحاجتو  وتوقعات األخريين وا 

باط والحصول عمى االعتراف والتقدير من جانب أخر وعمى ىذا األساس النفس اجتماعية لالرت
يتحدد السموك المقبول بممارسة األفعال المتوقعة اجتماعيا والمحققة لسعادة الغير بيدف 
الحصول عمى قبوليم واعترافيم ولذا تعرف بأخالقية اإلنسان الطيب وىنا يجب مالحظة 

 (9991لقبول واالعتراف كدافع لمقرارات األخالقية )حميدة ،استمرارية الذاتية متمثمة فى تحقيق ا
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 Social system and المرحمة الرابعة : أخالقية النظام االجتماعي والضمير
conschence morality 

تمتد ىذه المرحمة نقمة كيفية باتجاه االجتماعية فى التفكير االخالقى حيث ترتبط أحكام        
لمسموك ، حيث ينظر إلييا كقواعد مقدسة تيدف الى حماية المجتمع من  فييا بالقواعد القانونية

االنييار ، وعمى ىذا األساس فكل ما ليس قانونيا ليس أخالقيا يعرف النظر عن الضرورات 
 الممحة والحاجات الفردية .

 The post-Convention المستوى الثالث : مرحمة ما بعد العرف والقانون 
Morality  

كن قمة من األفراد فقط تحقيق أخالقية ما بعد العرف حيث تتطمب درجة عالية من يم       
النمو المعرفي والنفسي االجتماعي المحررة لمفرد من درجة كبيرة من تمركزه حول ذاتو او ما 
يرتبط بيا من منافع .ىذا يؤدى بدوره الى إظيار فيما جديدا لمقيم والقواعد األخالقية ليقوم عمى 

ة بين الحقوق االجتماعية والحقوق الفردية ويحدث ىذا التطور من خالل المرحمتين الموازن
 التاليتين : 

 Socil contract المرحمة الخامسة : أخالقية العقد االجتماعي والحقوق الفردية
and individual rights morality  

ور لنسبية القيم االجتماعية ترتبط أحكام الفرد األخالقية فى ىذه المرحمة بإدراكو المتط       
والحاجات الفردية ويرتبط بذلك أدراه القانون كعقد اجتماعي يتضمن قواعد متفق تعتمد 
صالحيتيا ومبررات استمراريتيا عمى قدرتيا عمى النجاح فى الحفاظ عمى الحقوق االجتماعية 

 والفردية عمى حد سواء .
 Univrersal ethical اإلنسانية(المرحمة السادسة : أخالقية المبادئ العالمية )

principles morality  
تعتمد عمى النظر لمعدالة والمساواة والتبادلية وحقوق األفراد كمبادئ إنسانية عامة تعنى       

 باحترام حقوق اإلنسان إلنسانيتو دون اعتبار الشى مؤثرات أخرى 
( ان جيس قدم 2118ي ،تعديل جيس عمى مراحل نمو التفكير االخالقى أشار )العمر  -و

اختبارا يحتوى عمى نفس القصص الثالث التى تضمنتيا الصورة أ من اختبار كولمبرج ، إال 
أنيم ضمو القصتين الثانية والثالثة معا فى قصة واحدة ثم قدمو مجموعة من األسئمة ليست 

من نظرية  كما قدميا كولمبرج ولكنيا عمى ىيئة االختيار من متعدد وبذلك نجد أنيم يتخذون
كولبرج إطار نظريا لممقياس ، ومن خالل محاوالت جيس ومعاونية توصل الى حصر نمو 

 التفكير االخالقى فى المراحل التالية : 



 غادة النور الطريفى عبد الرحمن / د        لمدرسي النمو االخالقى وعالقتو بالعنف ا
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 Unilateral المرحمة األولى : االخالقية المادية ذات جانب واحد 
physicalistic  

ادية )من جانب واحد ( وتبعا ليذا يرتبط التفكير االخالقى فى ىذه المرحمة بالسمطة األح      
المقياس يوجد مرحمتان انتقاليتان بين المرحمة األولى والمرحمة الثانية ىما  وىى اقرب الى نمط 
التفكير المرحمة )الثانية ( وىذا يتضمن وجود تفكير اخالقى أعمى من المرحمة األولى واقل من 

 ة النمو )كمي ( فقط .تفكير المرحمة الثانية ، والفرق بينيما ىو فى درج

  Exchanging and instrumental المرحمة الثانية : التبادلية النفعية -2
يرتبط التفكير االخالقى فى ىذه المرحمة بتبادل المنافع والتساوى واالىتمام بالحاجات النفعية   

ثالثة وىى اقرب الى العممية ، وتبعا ليذا المقياس يوجد مرحمتين انتقاليتين بين المرحمة الثانية وال
تفكير من تفكير المرحمة الثالثة وىذا يتضمن وجود تفكير اخالقى أعمى من المرحمة الثانية واقل 

المرحمة الثالثة ، والفرق بينيما كما ىو الحال فى المرحمة األولى وىو درجة النمو ، ال التغيير 
 النوعي فى ىذه المرحمة اليكون عاليا مقارنة بما يحدث فى المراحل الالحقة .

 M utural and المرحمة الثالثة : العالقات الشخصية االجتماعية الحميمة المتبادلة
prosocial relationships  

فى ىذه المرحمة يرتبط التفكير االخالقى لدى الفرد بالتوقعات االجتماعية والمشاعر      
الوجدانية وذلك عمى المستويين الشخصي واالجتماعي ، فيو يسعى الى تعزي االستحسان 

تقاليتين والقبول لدى كل ما يرتبط معو بعالقات حميمة ، وتبعا ليذا المقياس يوجد مرحمتين ان
وىى اقرب الى نمط التفكير االخالقى فى المرحمة الثالثة  4و1بين المرحمتين الثالثة والرابعة ىى 

مرحمة انتقالية بين المرحمتين الرابعة والثالثة وفى ىذه النقمة بين المرحمتين تتضمن نوعا  1و 4و
التفكير فى المرحمة الرابعة من التفكير االخالقى األقرب الى المرحمة الرابعة ، لكن اليمثل نمط 

 (2115بشكل حاسم )زىران ،
 المرحمة الرابعة : المعايير والتنظيم : -4

لدى الفرد فى ىذه المرحمة يمتد التفكير االخالقى ليشمل النظام االجتماعي المركب ، 
حيث يحدد عن طريق عدة جوانب تغطى مطالب المجتمع ، الحقوق األساسية ، التكامل ، 

 : تمر بثالث مراحل ىى ت .وتعتبر مساىمة بياجية ودراساتو المنعمة فى النمو المعرفيالمسؤوليا
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وفييا يعتقد الطفل ان نظرتو لألشياء والموضوعات تنطبق عمى  مرحمة التمركز حول الذات -
الجميع حيث اليتبين وجيات النظر األخرى ، ثم المرحمة الثانية وىى مرحمة السمطة ، وفى 

د مراحل مصادر السمطة القواعد األخالقية وعمى الطفل االلتزام بيذه القواعد ىذه المرحمة تحد
حيث يتمثل الطفل فى ىذه المرحمة نواىي وأوامر الوالدين . وفى المرحمة الثالثة مرحمة 
القوانين المشتقة اجتماعيا ، تتعدد مصادر اشتقاق القوانين والقواعد الضابطة لمسموك 

طة لموالدين فى المرحمة السابقة ، وتظير ىذه المرحمة من التفكير االخالقى . ابعد من السم
االخالقى فيما فوق سن الحادية عشرة واستمرار لمجيد الذي قدمو بياجية طور كولبرج تطوير 
بياجيو السابق مقدما تصوره الخاص عن نمو التفكير االخالقى ، يضاف الى ذلك سعيو الى 

والقوة االجتماعية والخبرة عمى نمو التفكير االخالقى  تقديم استبصار اكبر بأثر العوامل
يضاف الى ذلك سعيو الى تقديم استبصارا اكبر بأثر العوامل والقوة االجتماعية والخبرة عمى 

 –نمو التفكير االخالقى لقد كان اتجاه كولبرج فى فيم استجابات اإلفراد لممشكالت األخالقية 
ل األبنية العقمية وأنماط التفكير الكامنة وراءىا . وقد يعتمد عمى تحمي –شانو شان بياجيو 

اعتبر كاليدرج العدل ىو المفيوم االساسى لنمو التفكير االخالقى وىو نفس االعتبار الذي 
دارت حولو تحميالت بياجية .ان نمو التفكير االخالقى لدييما ليس فقط حب البشر 

قاء الجنس البشرى بل ىو يعنى تماما واالحساس البدييي لقدسية الواجب او االىتمام بب
تحقيق االتزان االجتماعي بين اإلفراد أثناء تفاعميم ، لقد انطمق كوليرج من ىذا األساس 
مطورا نظرية بياجية ومتفقا معو فى كثير من الجوانب . كتأكيدىا عمى أىمية التراكيب 

جية وكولبرج ان ىناك المعرفية والتى تعتبر أساسا لمتعقل االخالقى حيث يرى كل من بيا
أساسا معرفيا إلصدار الحكم االخالقى كما قد اقر كل منيما ان ىناك عالقة ارتباطيو موجبة 
بين الجانبين .انطالقا مما سبق يمكن القول ان نمو التفكير االخالقى وفقا لكولبرج ، يكون 

الرشد بثالث محكوما بالنضج والخبرة حيث ينمو الفرد خالل فترة نموه من الطفولة الى 
مستويات يمثل كل مستوى فييا مرحمتين يتجو فييما نمو التفكير من األدنى الى األعمى 
ويمعب نمو الفرد المعرفي دورا كبيرا غير كاف فى نضج الفرد أخالقيا ويمكن إيجاز 

 مستويات ومراحل التفكير االخالقى فى التالي : 
 المستوى االول : أخالقية ما قبل العرف  -

 أخالقية العقاب والطاعة  :ة األولىالمرحم
 المرحمة الثانية: أخالقية فردية ، والغائبة النفعية والتبادلية 
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 المستوى الثاني أخالقية العرف:  -
 المرحمة الثالثة : أخالقية التوقعات المتبادلة والعالقات الشخصية ، والمسايرة 

 ضمير المرحمة الرابعة الرابعة: أخالقية النظام االجتماعي وال
 المستوى الثالث : أخالقية ما بعد العرف والقانون  -

 المرحمة الخامسة: أخالقية العقد االجتماعي والحقوق الفردية 
 المرحمة السادسة: أخالقية المبادئ العالمية اإلنسانية.

ومن جانب أخر يمكن القول انو ومن خالل التطبيقات العالمية وجد الباحثون ان قمة من 
ىم يحققون المراحل العميا وخاصة المرحمة السادسة من مراحل كولبرج لنمو التفكير اإلفراد فقط 

االخالقى ، التى يعتبرىا الكثير المثالية الى حد اعتبارىا )نظرية ( غير قابمة لمتطبيق عمى ىذا 
األساس نجد جيس ومعاونيو قدمو بعض التعديالت لممراحل وفق نظرية كولبرج حيث تم 

 لمراحل العميا واالكتفاء بالمراحل التالية : االستغناء عن ا
 المرحمة األولى : األخالقية المادية ذات الجانب الواحد . -9
 المرحمة الثانية : التبادلية النفعية . -2
 المرحمة الثالثة : العالقات الشخصية االجتماعية الحميمة المتبادلة .  -1
 (9411صمانى ، المرحمة الرابعة : المعايير والتنظيم )الع -4

 دراسات سابقة 
 أوال: دراسات سابقة تناولت النمو االخالقى وعالقتو بمتغيرات أخرى :

بدراسة ىدفت الى معرفة تطور الحكم الخمقي لدى  (5991قام عباس ، جمال محمد )
األطفال وعالقتو ببعض المتغيرات الديمغرافية المتمثمة فى العمر والجنس وبئية التمميذ ، ورفض 

طفل أساليب المعاممة الو الدية التى يمقاىا  وكذلك المتغير المعرفي وتكونت عينة الدراسة من ال
 تمميذ من تالميذ مدينة سوىاج وأسفرت الدراسة عمى مجموعة من النتائج أىميا ما يمي :  951

  وجود فروق فردية دالة إحصائيا فى نمو الحكم الخمقي بين اإلعمال المختمفة لصالح األكبر
 سنا ، وال توجد فروق دالة إحصائيا فى نمو الحكم الخمقي بين البنين والبنات وعينة البحث .

  توجد فروق فى النمو الخمقي بين أبناء الريف وأبناء الحضر لصالح أبناء الحضر 
  توجد عالقة ارتباطيو دالة بين نمو الحكم الخمقي ومستوى الذكاء وال يوجد تفاعل دال بين

يمغرافية ومتغيرات الحكم الخمقي بين تطبيق مقياس بياجية ومقياس كولبرج عمى المتغيرات الد
 عينة الدراسة 
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الى الكشف عن مستوى النمو االخالقى والكفاءة الذاتية ( 0221وىدفت دراسة الصقر )
المدركة والعالقات بينيما لدى طمبة جامعة اليرموك فى ضوء بعض المتغيرات وأسفرت نتائج 

 مجموعة من النتائج أىميا :الدراسة عمى 
  الغالبية العظمى من إفراد عينة الدراسة جاءوا فى المستوى الثاني من مستويات النمو

 االخالقى ) التمسك بالعرف والقانون(
 ( فى مستوى النمواالخالقى يعزى 1.17ىنالك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة)

 لمتغير الجنس ولصالح اإلناث 
 ( 1.15م وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وثمة عد 

العالقة بين نمو التفكير الخمقى وبعض متغيرات ( 5200كما تناولت دراسة البيشى )
البئة المدرسية لدى تالميذ المرحمة المتوسطة بمحافظة الطائف ونتائجيا توجد عالقة ذات داللة 

ذ وبين اتجاىات المعممين نحوىم كما يدركيا ىؤالء احصائية موجبة بين نموالتفكير لمتالمي
التالميذ ، وال توجد عالقة بين نمو التفكير لدى التالميذ وبين اتجاىات المعممين نحوىم كما 
يدركيا ىوالء التالميذ وتوجد عالقو ذات داللة احصائية موجبة بين اختبار النمو الخمقى وبين 

 .5د مستوى داللو درجاتيم فى اتجاىاتيم نحو المدرسة عن
عن درجات ومراحل النمو االخالقى ثم دراسة ( 5202ىدفت أيضا دراسة الغامدى )

% من اإلفراد ، 7.9درجة وحصل عمييا  227العالقة بين النمو االخالقى لعينة الدراسة من 
% من األفراد وكانت الدرجة المتوالية ىى  4.5وحصل عمييا  167وصمت اعمي درجة الى 

% وتراوحت مراحل 92.5وحصل عمييا  117% وكذلك الدرجة 92.5عمييا وحصل  114
% من األفراد ، وكانت 7.9وحصل عمييا  2،1النمو االخالقى لعينة الدراسة من المرحمة 

 % ومن أىم نتائج الدراسة :55.4وحصل عمييا  1المرحمة المتوالية ىى 
 لى اختالف الصفوف الدراسية توجد فروق دالة إحصائيا فى درجات النمو االخالقى ترجع ا

 لصالح الصف الثالث.
  ترجع فروق دالة إحصائيا فى درجات النمو االخالقى ترجع الى اختالف العمر ، وكذلك

توجد فروق دالة إحصائيا فى مراحل النمو االخالقى ترجع الى اختالف العمر لصالح الفئة 
 العمرية األعمى .

  المرونة . –النمو االخالقى وسمة التصمب توجد عالقة ارتباطيو سالبة بين كل من 
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 ثانيا : بحوث ودراسات تناولت العنف المدرسى وعالقتو بمتغيرات أخرى :
الى التعرف عمى اتجاىات طالب المرحمة المرحمة ( 0222ىدفت دراسة ال رشود )       

اإلعالم الثانوية نحو العنف داخل المدرسة وخارجيا مع الرفاق والزمالء وكذلك فى وسائل 
 توصمت الدراسة الى :

  ان كثيرا من إفراد عينة الدراسة أكدوا عمى خطورة مشكمة العنف وان النظام داخل البيت
 ومصادقة الرفاق من العوامل الرئيسية المؤثرة فى سموك الطالب داخل المدارس .

  ان من أسباب العنف االنييار األسرى والعنف االعالمى وتأثير الرفاق 
عن أسباب العنف فى المدارس فى سنوات )Motok0 (0225موتوكو كذلك اجري

المدرسة المتوسطة فى اليابان والواليات المتحدة من حيث تأثير التنافس االكاديمى فى عنف 
 17الطمبة ، واستخدمت ثالث أدوات لمحصول عمى البيانات التى تتعمق بضحايا المدارس فى 

صفا فى اليابان  11طالبا وبيانات دراسة حالة عمى  922مدرسة ، وبيانات المسح الفردي عمى 
 ، وأظيرت النتائج :

  ان عنف المدارس يسود بنسبة الربع ، نتيجة ممارسة سموك العنف ، وان من أسباب
 العنف قمق الطمبة حول العالمات حول مستقبميم . 

  عطاء الطالب فرصا محددة لمتواصل داخل الضجر ، وانخفاض العمل المدرسي ، وا 
 الدرس وخارجو .

العنف الموجو ضد المعممين ، مظاىرة ومصادره ( 0222كما ىدفت دراسة زيدان )   
والعوامل المودية إليو من وجو نظر كل من المديرين والمعممين والطمبة وتكون مجموع الدراسة 

مديرا . وأشارت  59معمما و 998طالبا و 121مدرسة ، وتكونت عينة الدراسة من  59من 
 ئج الى:النتا
  ان الطمبة يمارسون جميع إشكال العنف ضد المعممين ابتداء من العنف المفظي ، يميو

االعتداء عمى الممتمكات ، ويميو العنف الجسدي ، كما أظيرت النتائج ان مصادر العنف 
 جاءت مرتبة حسب درجة ممارستيا ، طالب / معمم ، طالب / طالب ، معمم طالب .

 باب مدرسية تمثمت فى ضرب المعمم لمطالب وتحقيره إمام الزمالء أىم أسباب العنف ىى أس
.تمييز المعمم بين الطمبة، ضعف شخصية المعمم، عدم إلمام المعمم بالمادة الدراسية، ثم 

 األسرة ثم وسائل اإلعالم.
  من عينة الدراسة ترفض ممارسة العنف المدرسى ضد المعمم باى شكل  89.9ىنالك نسبة

 من اإلشكال .
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ىدف  الى ان بعضياترى الباحثة من خالل عرض الدراسات فى مجال النمو االخالقى و 
( ودراسة 9995الى معرفة العالقة بين النمو االخالقى ومتغيرات أخرى مثل دراسة )عباس ،

( والبعض األخر بحث عن الكشف عن الكفاءة الذاتية المدركة مثل دراسة 9424)الغامدى ،
الدراسات من حيث عينات الدراسة والمراحل العمرية من أطفال  ( كم اختمفت2115)الصقر ،

 الى المتوسطة الى المرحمة الجامعية .
اما من ناحية األدوات اتفقت الدراسات فى استخدام المقياس الموضوعي لمحكم االخالقى 

 كأداة لجمع البيانات 
ف العام وغير ان العنكما ترى الباحثة من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة 

المباشر ، يصاحبو دائما انخفاض فى درجات النمو االخالقى والعكس فان زيادة النمو االخالقى 
يكون مصحوبا بانخفاض فى درجات العنف العام وغير المباشر .اما عن العنف المفظي فكمما 

 ذادت درجات العنف المفظي يصاحبو انخفاض فى درجات النمو االخالقى .
ان زيادة النمو االخالقى يكون مصحوبا بانخفاض العنف المفظي ،  مما يشير الى

العنف الجسدي وانو كمما ذادت درجات النمو االخالقى كمما صاحبو انخفاض فى الدرجات 
 الكمية لمعنف .
 التوصيات 

 . عمل برنامج ارشادى فى المدارس لتقميل العنف لدى الطالب 
 ت وتعزيزىا وتنميتيا.تخصيص جزء من الحصص لمحديث عن األخالقيا 
 . عقد محاضرات وندوات دينية توعية بصورة دورية 
 . إقامة األنشطة الثقافية الدينية لممساعدة فى زيادة النمو االخالقى لدى الطالب 
  االىتمام باالنشطة الالصفية التى تزيد من التفاعل االجتماعى والتواصل بين الطالب

 . بيدف زيادة التفاعل بينيم ونبذ العنف
 
 



 غادة النور الطريفى عبد الرحمن / د        لمدرسي النمو االخالقى وعالقتو بالعنف ا
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