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 فرحة قبوليب ممزوًجةمن كانت فرحة قدومو  إلى

 من شاركني جميع مشاعري إلى 

 من كان مصدر إليامي في بحوثي ومشاريعي
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 وتقدير شكر
 شكرُت جميل صنعكُم بدمعي                                       ودمع العين مقياس الّشعور

 ذاقو دمع الّسييييييرورعمى ما                                 ألول مّرة قد ذاق جفنيييييييييييييييييييييي     

   أقيدم شييكري وامتنياني ألشيخاٍا أعييانوني ودعميوني ونصييحونيبمشياعر صيادقة وكمميياِت حيا رة

 .وا متنانعمى المثابرة  إليكم أتقدم بالشكر  ودعو لي  وقفوا معي  وحفزوني

 ي  بكل الحب والوفاء  وب رق كممات الشكر والثناء  أتقدم بشكري الجزيل لنجوم  حت فيي سيماف

رفيي,   لمييس  أخيواتي وعزيزاتيي )ميريم  شييماء  في عوني أثناء دراستي  وأخا بالذكروكانت 

 .صفية(

وجييي ونصيحي وتقيويم   مين بيذلت وقتييا وجييدىا لتيةمضيافلا إلى دكتورتيوكممة شكر وعرفان 

 اعوجاجي.

وفيقيو  تصيواًبا فمين   وحيده و وأخيًرا.. فيذا العمل جيٌد بشري يصيبو النقا والخمل  فما كيان 

 ًما نافًعا لممسممين.موما كان خط  فمن نفسي والشيطان  وأس ل   أن يجعمو ع
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 Self Censorship and its relation to Social Values in a sample of العنوان )بالمغة اإلنجميزية( :
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  لينا عمر صديق بن صديق د.اسم المشرف : 
 المستخما

تمميذات المرحمة ا بتدا ية لدى عينة من  الذاتية والقيم ا جتماعية ب بعادىاالرقابة ىدفت الدراسة الى التعرف عمى الع قة بين 
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  وقد قامت الباحثة باختيار توى التعميمي لؤلموالمسم  توى التعميمي لؤلوالمس والمستوى ا قتصادي لمتغيرات الص, الدراسي
القيم ا جتماعية لعبدالمقصود و ( 9429الرقابة الذاتية لمجار  )  حيث تم تطبيق مقياسي تمميذة بطريقة عشوا ية (244)

بعد استخدام األساليب و  ة(   وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ا رتباطي والمقارن لم  متو لطبيعة الدراس2447) وعيسى
 :اإلحصا ية توصمت الباحثة لمنتا ج التالية

توجد ع قة ارتباط موجبة ذات د لة إحصا ية موجبة بين الرقابة الذاتية والقيم ا جتماعية لدى تمميذات المرحمة ا بتدا ية 
ذات مدارس التعميم العام وتمميذات مدارس حصول كل من تمميبجده   والمتوسطة في مدارس التعميم العام ومدارس تحفيظ القرآن 

شيوع جميع القيم ا جتماعية بنسب متقار ة لدى عينة   تحفيظ القران ا بتدا ية والمتوسطة عمى مستوى رقابة ذاتية عالية
, الدراسي  وجود فروق ذات د لة احصا ية في درجات الرقابة الذاتية تعزى لمص  الدراسة  وكان أع ىا شيوًعا مساعدة ا خرين

عدم وجود فروق ذات د لة احصا ية في درجات الرقابة الذاتية لدى عينة الدراسة   لصالح الصفي الخامس والسادس ا بتدا ي
ة تعزى لممستوى تعزى لممستوى ا قتصادي  عدم وجود فروق ذات د لة احصا ية في درجات الرقابة الذاتية لدى عينة الدراس

وجود فروق ذات د لة احصا ية في درجات أبعاد القيم ا جتماعية تعزى لمص, الدراسي  لصالح الصفي   م ولؤلبالتعميمي لؤل
الخامس والسادس ا بتدا ي  عدم وجود فروق ذات د لة احصا ية في درجات أبعاد القيم ا جتماعية لدى عينة الدراسة تعزى 

ستوى درجات أبعاد القيم ا جتماعية لدى عينة الدراسة تعزى لمم لممستوى ا قتصادي  عدم وجود فروق ذات د لة احصا ية في
تصميم برامج ىميا: النتا ج التي توصمت ليا الدراسة فقد أوصت الباحثة ببعض التوصيات أوفي ضوء  .م ولؤلبالتعميمي لؤل

مرحمة المتوسطة ويتم تفعيميا في إرشادية لتنمية الرقابة الذاتية لتمميذات مرحمة الطفولة المت خرة والمراىقات من طالبات ال
إعداد عدة برامج من ِقبل تر ويين متخصصين لتعزيز القيم ا جتماعية وتكون مناسبة لكل   المدارس من ِقبل المرشدات الط بيات

لقاء محاضرات توعوية تثقيفية لآلباء واألميات بطرق تنمية الرقابة الذاتية لدى أبنا يم  ف ة عمرية في المجتمع  عقد دورات وا 
 ومعرفة أسباب ضعفيا وت فييا  وكذلك طرق تعزيز وغرس القيم ا جتماعية لدييم منذ الِصغر.

.تمميذات المرحمة ا بتدا ية والمتوسطة  القيم ا جتماعية   الرقابة الذاتيةالكممات المفتاحية :  
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 وزارة التعميم. 
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 المرشدات التر ويات والمعممات. 
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 الفصل األول
 

 إلى الدراسةالمدخل 
 

الباحثة في ىذا الفصل المدخل إلى الدراسة والذي يتضمن مقدمة الدراسة, ومشكمة  تستعرض

الدراسة وتساؤالتيا, وأىمية الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية, وأيضًا أىداف الدراسة, وأخيرًا 

 مصطمحات الدراسة.

 أواًل: مقدمة الدراسة:

يمانو بخالقو, يحثو  ا, نابعً اداخميً  اُتعد الرقابة الذاتية شعورً       من قوة الوازع الديني لدى الفرد, وا 

عمى مراقبة نفِسو في جميع تصرفاتو ومحاسبتيا, خوفًا من عقاب اهلل, وطمًعا في ثوابو. فيي رقابة 

ذعان, داخمية تتفق مع القواعد األخبلقية, والقيم الحضارية, وتجعل الفرد  يستسمم ليا بكل حب وا 

وتوصف بأنيا حاسة أخبلقية في طبيعة اإلنسان, وظيفتيا التمييز بين الخير والشر؛ فيستحسن 

دون غيرىا, فيي قوة باطنية َتميز بيا اإلنسان عن باقي المخموقات الحية, وليا  بعض األفعال

 (.4141ن, )المحيداوظيفة أخرى وىي النزعة إلى فعل الخيرات وترك المنكرات 

فعندما ُيقدم المرء عمى فعل أمر ما, يسأل نفسو عن صحة ىذا األمر وعن فائدتو لنفسو      

والعكس, وىنا تبدأ عممية الحوار مع الذات, وحينما يحاور اإلنسان نفسو فيذا إشارة إلى أن ضميره 

لد الدافع الذاتي وىو حي, ولن يفعل شيئًا ال يرضاه ضميره المؤمن بأن اهلل تعالى يراه, وبذلك يتو 

 (. 4141)القرني, المحرك الداخمي الذي يدفع الفرد نحو تحقيق اليدف بكل إخبلص وأمانة 

وتزداد الرقابة الذاتية أىمية في ظل االنفتاح والتطور التكنولوجي, وسيطرة وسائل اإلعبلم      

قد أورثت تغيرًا في القيم واالتصاالت, والعولمة, وكل الظواىر المعاصرة في الحياة اإلنسانية ف
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ع حاجاتيم النفسية, (, وأثرت سمًبا عمى حياة األفراد وعمى طرق ودرجة إشبا2112)الخوالده, 

ا من الصراع والقمق واإلحباط لؤلفراد نتيجة المساومات بين التخمي أو التمسك وَخمَق ذلك مناخً 

 فتحت عظيمة نعمة أنيا مع االتصاالت وثورة اإلعبلمي (, فاالنفتاح2142بالقيم )الجموعي, 

 وبسبب أنو الخبرة, إال وتبادل المعمومة عمى الحصول لو وسيمت والمعرفة أبواب العمم لئلنسان

ألمراض  جانبية أعراض ذلك صاحب السميمة والتوعية الناصح الموجو وانعدام سوء االستخدام

 قيم محميا االجتماعية لتحل القيم زعزعة في تتمثل والمجتمع الفرد كيان تيدد فادحة وأخطار خطيرة

 كما والباحثين تقمق التربويين ذاتية نفعية ونظرة سموكية انحرافات من تحويو بما المتقدمة الدول

 من ونشاىده نسمعو ما القيمية المعاصرة األزمة عمى المقمقة والدالة المؤشرات ومن" الجبلد يقول

 العالم بمدان بعض في أصبحت البريئة حتى الطفولة عالم إلى والمخدرات والبؤس الجريمة انتقال

طبلق صفارات السريع التدخل تتطمب مفزعة مؤلمة ظاىرة  أعمى إلى الخطر مؤشر ورفع اإلنذار وا 

 (.4126حياتو" )في البقمي,  وحقيقة اإلنسان يمس وجود داىم خطر من تحذيراً  المون درجات

فالقيم ىي المعيار المثالي لسموك الفرد؛ ذلك المعيار الذي يوجو تصرفاتو وأحكامو وميولو       

ورغباتو واىتماماتو المختمفة والذي عمى ضوئو يرجح أحد بدائل السموك, وىي المرشد الذي يميد 

ة لموصول بعمميات التنمية إلى أقصى درجة ممكنة, ومما ال شك فيو أن الطفولة ىي البداي

الصحيحة والسميمة لعممية التربية القيمية لمفرد, حيث أن الطفل في المرحمة االبتدائية يكون قاببًل 

لمتشكيل, وىي مرحمة أساسية من مراحل النمو والتطور االجتماعي كما تعتبر مرحمة الطفولة 

بير عن قيميم المتأخرة فترة بزوغ القيم لدى األطفال ويتسع محصوليم المغوي الذي يمكنيم من التع

 (.2115وأفكارىم وأىدافيم بشكل واضح ومحدد)عبدالمقصود وعيسى, 

أما بالنسبة لممراىق فيو يمر في حياتو بصراعات وتناقضات, فقد انتقل إلى مجتمع الكبار       

وال يعرف قيميم وعاداتيم واىتماماتيم, ويعيش صراًعا بين قيم وأفكار يتعمميا من أسرتو وأصدقائو 
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التي تحدد  االجتماعيةقيم وأفكار وافدة, وصراع بين رغبتو في إشباع دوافعو الجنسية والقيم وبين 

لقيم الجماعة ولكنو يسعى لتأكيد ذاتو  االمتثالطريق ىذا اإلشباع, وتناقضات. فيو يميل إلى 

 (.4146وشخصيتو )عقل, 

ة الذاتية والقيم االجتماعية لدى وتبًعا لكل ما سبق تبرز الحاجة إلى معرفة العبلقة بين الرقاب     

)بمدارس التعميم العام, ومدارس تحفيظ  عينة من تمميذات المرحمة االبتدائية والمرحمة المتوسطة

, ومن ثم الوصول إلى توصيات تساىم في تنمية القرآن الكريم(, وىذا ما ستتطرق إليو الدراسة

 .ةالرقابة الذاتية, والقيم االجتماعية لدى عينة الدراس

 ثانيًا: مشكمة الدراسة وتساؤالتها

 يشيد مجتمعنا العربي المعاصر تغيرات كبيرة واسعة من حيث العمق واالتجاه والنتائج     

كل حدود الزمان والمكان  تعدتلوسائل االتصال الحديثة  مذىبًل  اوتطورً  ,(2142)الجموعي, 

والثقافة, وجاءت بتحديات جديدة صارخة, ىذه التكنولوجيا العمبلقة حممت معيا ما حممت من 

, وقد كان ليا أثر في تولد الصراع بين القيم أنظمة ثقافية ومعرفية وفكرية وسياسية واقتصادية

قمق, واختبلل الموازين, وضعف التقميدية والقيم العصرية, وتولد مشكبلت كبيرة: منيا الحيرة وال

القدرة عمى التوافق والتبلؤم االجتماعي, والتمرد عمى قيم المجتمع وعاداتو وتقاليده, وتجاوز 

الخطوط الحمراء أحياًنا لموصول إلى تحدي المعتقدات الراسخة, واإلنحبلل األخبلقي, واإلنحراف 

 .(4142)الجبلد, السموكي

ذاتية لدى الفرد, ترشده لما فيو الخير, وتبعده عن الشر, وتكون  فكان البد من وجود رقابة      

(, ومما ال 4141قوة باطنية تغنيو عن كثير من النظم والتوجييات والمحاسبة والتدقيق)المحيدان, 

شك فيو أن مرحمة الطفولة المتأخرة ىي مرحمة نمو الضمير وترسيخ معايير الصواب والخطأ, إذ 

عمى الضبط الداخمي, واحترام القواعد الخمقية, وتتكون لديو األخبلقيات  تكون لدى الطفل القدرة
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االتجاىات الديموقراطية والضمير, ويبرز اىتمامو ( كما تتكون لديو بعض 2112والقيم )أحمد, 

األخبلقي والسموك, ويبدأ في االندماج مع جماعات األصدقاء واألقران, نتيجة إيمانو بقيمة  بالتقييم

ضجو العقمي والوجداني, ففي ىذه المرحمة تبدأ القيم االجتماعية بالظيور نتيجة اشتراكو الجماعة ون

في مناشط الجماعة, فيبدأ يؤمن باحترام القانون والنظام والعرف والعادات والتقاليد, ويؤمن باحترام 

يب, وفييا حقوق الغير, وفييا أيًضا يزداد ميل الطفل إلى االستطبلع والرغبة في المبلحظة والتجر 

كذلك ينمو الضمير والرقابة الذاتية عمى السموك نسبًيا, ويعتبر الحكم الخمقي ناتًجا عما يتم تعميمو 

لمطفل في البيت والمدرسة من قيم ومعايير اجتماعية خاصة بالحقوق والواجبات والصواب والخطأ, 

القدرة عمى تمييز الحبلل ويقترب الضمير في نياية المرحمة من ضمير الراشد, فالطفل أصبح لديو 

والحرام, والتصنيف والتمييز, فيذه المرحمة فرصة لغرس القيم واألخبلقيات كالمسئولية والتعاون 

ا لمرحمة شديدة الحساسية في حياتو وىي مرحمة والمشاركة وغيرىا, كما أن ىذه المرحمة تعد تمييدً 

وجسمية واجتماعية وانفعالية وعقمية (, التي تحدث فييا تغيرات جنسية 2141المراىقة )الحسين, 

 )عقل, لمجماعة االنتماءيعني التغير في مجال  االنتقالتنقل الفرد من الطفولة إلى الرشد, وىذا 

(, ويصبح االىتمام شديد بالقيم والمعايير الخمقية ويزداد الضمير والرقابة الذاتية عما كانت 4146

المجتمع سواء كان المجتمع العام أو الخاص الذي اختار في مرحمة الطفولة, ويظير التمسك بقيم 

, وىذا األمر يتطمب معرفة العبلقة بين الرقابة الذاتية (4141المراىق أن يقمدىم فيو )البقمي, 

والقيم االجتماعية لدى عينة من تمميذات المرحمة االبتدائية والمتوسطة )بمدارس التعميم العام, 

 (, والوصول لتوصيات تساىم في تنميتيما بالشكل الجيد.ومدارس تحفيظ القرآن الكريم

أنو ال توجد دراسة عربية تناولت الرقابة الذاتية وعبلقتيا  -حد عمميا عمى–الباحثة  وترى     

بالقيم االجتماعية لدى عينة من تمميذات المرحمة االبتدائية والمتوسطة )بمدارس التعميم العام, 

 .ومدارس تحفيظ القرآن الكريم(
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 لذلك تبمورت مشكمة الدراسة في السؤال التالي:

 المرحمة تمميذاتن الرقابة الذاتية والقيم االجتماعية لدى عينة من هل توجد عالقة ارتباطية بي

 بجدة؟في مدارس التعميم العام ومدارس تحفيظ القرآن المتوسطة و  االبتدائية

 وينبثق من السؤال الرئيس لمدراسة عددًا من األسئمة الفرعية التالية:

  بمدارس  والمرحمة المتوسطة االبتدائيةالمرحمة  تمميذاتما مستوى الرقابة الذاتية لدى عينة من(

 ؟التعميم العام, ومدارس تحفيظ القرآن الكريم(

 ما أكثر القيم االجتماعية شيوعًا لدى عينة الدراسة؟ 

 الصف الدراسيدرجات مستويات الرقابة الذاتية وفقًا لمتغير  اتىل توجد فروق بين متوسط :

 ( لدى عينة الدراسة؟الثالث متوسط -متوسط الثاني -االبتدائيالسادس  -االبتدائيالخامس )

 المستوى درجات مستويات الرقابة الذاتية وفقًا لمتغير  اتىل توجد فروق بين متوسط

 ( لدى عينة الدراسة؟منخفض -متوسط -مرتفع: )االقتصادي

 المستوى التعميمي درجات مستويات الرقابة الذاتية وفقًا لمتغير  اتىل توجد فروق بين متوسط

 ( لدى عينة الدراسة؟جامعي -ثانوي -متوسط -ابتدائي -ةغير متعمم: )لؤلم

 المستوى التعميمي درجات مستويات الرقابة الذاتية وفقًا لمتغير  اتىل توجد فروق بين متوسط

 ( لدى عينة الدراسة؟جامعي -ثانوي -متوسط -ابتدائي -غير متعمم: )لؤلب

 الصف الدراسيدرجات أبعاد القيم االجتماعية وفقًا لمتغير  اتىل توجد فروق بين متوسط :

 ( لدى عينة الدراسة؟الثالث متوسط -الثاني متوسط -االبتدائيالسادس  -االبتدائيالخامس )

 االقتصاديالمستوى درجات أبعاد القيم االجتماعية وفقًا لمتغير  اتىل توجد فروق بين متوسط :

 الدراسة؟ ( لدى عينةمنخفض -متوسط -مرتفع)
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 المستوى التعميمي درجات أبعاد القيم االجتماعية وفقًا لمتغير  اتىل توجد فروق بين متوسط

 ( لدى عينة الدراسة؟جامعي -ثانوي -متوسط -ابتدائي -ةغير متعمم: )لؤلم

 المستوى التعميمي درجات أبعاد القيم االجتماعية وفقًا لمتغير  اتىل توجد فروق بين متوسط

 ( لدى عينة الدراسة؟جامعي -ثانوي -متوسط -ابتدائي -متعممغير : )لؤلب

 ثالثًا: أهمية الدراسة

تتضح أىمية الدراسة الحالية في محاولة التعرف عمى العبلقة بين الرقابة الذاتية والقيم      

م والمرحمة المتوسطة )بمدارس التعمي االبتدائيةاالجتماعية وأبعادىا لدى عينة من تمميذات المرحمة 

العام, ومدارس تحفيظ القرآن الكريم(, وتتمثل أىمية إجراء الدراسة الحالية في جانبين توضحيا 

 الباحثة فيما يمي:

 النظرية :  األهمية  -1

  :ما يميترجع أىمية ىذه الدراسة من الناحية النظرية إلى 

تزداد أىميتيما بشكل أكبر في الوقت الراىن,  متغيرينتربط بين في متغيراتيا؛ حيث  أىميتيا تبدو -

 وىما: الرقابة الذاتية والقيم االجتماعية.

 عمى عينة من األطفال بمرحمة الرقابة الذاتيةندرة البحوث العممية والدراسات التي تناولت متغير  -

وث العممية في لؤلطر النظرية, والبحإثراء  الحالية د الدراسةعّ لمراىقين, حيث تُ لطفولة المتأخرة واا

 .ىذا المجال التربوي

قد تساعد ىذه الدراسة باحثين آخرين إلجراء أبحاث ودراسات مشابية لمراحل عمرية مختمفة عما  -

 ىو موجود في ىذه الدراسة.
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 األهمية التطبيقية : -2

 :ما يميترجع أىمية ىذه الدراسة من الناحية التطبيقية إلى 

برامج إرشادية جماعية لتنمية الرقابة الذاتية  تصميميمكن االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في  -

لتمميذات مرحمة الطفولة المتأخرة والمراىقات من طالبات المرحمة المتوسطة ويتم تفعيميا في 

 المدارس من ِقبل المرشدات الطبلبيات بمساعدة قائدات المدارس والمعممات.

لتعزيز من ِقبل تربويين متخصصين برامج إعداد عدة ويمكن أن يستفاد من نتائج الدراسة في  -

في مراكز التدريب التربوية,  في المجتمع وتفعيميا فئة عمريةلكل مناسبة  وتكون القيم االجتماعية

 .باستخدام األساليب العممية واألنشطة المختمفة والمؤسسات المتخصصة

لقاء دورات و  دعقكما قد تفيد عند  -  من المرشدات والتربويات والمعممات محاضرات توعوية تثقيفيةا 

, وكذلك معرفة أسباب ضعفيا وتبلفيياو  لآلباء واألميات بطرق تنمية الرقابة الذاتية لدى أبنائيم

 .ألىميتيا البالغة في حياتيم الِصغرمنذ  لدييم االجتماعيةالقيم  وغرس طرق تعزيز

 الدراسةف اهدأرابعًا: 

 تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى :

والمتوسطة  االبتدائيةالعبلقة بين الرقابة الذاتية والقيم االجتماعية لدى عينة من تمميذات المرحمة  -

 )بمدارس التعميم العام, ومدارس تحفيظ القرآن الكريم(.

 مستوى الرقابة الذاتية لدى عينة الدراسة. -

 يوعًا لدى عينة الدراسة.أكثر القيم االجتماعية ش -

لعدة متغيرات: )الصف الدراسي, الفروق بين متوسطات درجات مستويات الرقابة الذاتية وفقًا  -

 .لدى عينة الدراسةالمستوى االقتصادي, المستوى التعميمي لموالدين( 
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لعدة متغيرات: )الصف الدراسي, درجات أبعاد القيم االجتماعية وفقًا  اتفروق بين متوسطال -

 .لدى عينة الدراسة المستوى االقتصادي, المستوى التعميمي لموالدين(

 خامسًا: مصطمحات الدراسة

 الذاتية الرقابة: 

ُتعرفيا الجاراهلل بأنيا " سمطة داخمية تنبع من الوازع الديني لدى الفتاة, وتتمثل في مراقبتيا لنفسيا 

رص عمى مرضاة اهلل سبحانو وتعالى, في جميع تصرفاتيا وأقواليا, وتدفعيا ىذه السمطة إلى الح

وتحقيق التوازن بين رغباتيا وبين مراعاة المباديء القائمة عمى القيم والنظم اإلسبلمية" )الجاراهلل, 

4126 .) 

قوة ضابطة لمفتاة, نابعة من إيمانيا باهلل تعالى ومراقبتو في السر وتعرفها الباحثة إجرائًيا بأنها "

ة إلى عمل ما فيو الخير والصبلح ليا ولمجتمعيا, واجتناب ما يضر بيا والعمن, تدعوىا ىذه القو 

وبمجتمعيا, وسيتم قياسيا بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة من خبلل إجابتيا عمى مقياس الرقابة 

 الذاتية"

 االجتماعية القيم: 

االجتماعي,  وجوده وضبط وادراك وعي عمى اإلنسان تساعد عرفيا اليندي بأنيا "تمك القيم التي

دوره  أداء ليستطيع األفراد من بغيره لبلرتباط اإلنسان حاجة تضبط وىي فاعمية, أكثر يكون بحيث

 (.4141وفاعمية )في أبو عمرة,  بحيوية االجتماعي

ىي مجموعة من القوانين والمعايير التي تضبط وتحكم سموك الفتاة وُتعرفها الباحثة اجرائًيا بأنها "

م قياسيا بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة من خبلل إجابتيا عمى مقياس القيم في مجتمعيا, وسيت

 االجتماعية وأبعادىا"
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ويتكون مقياس القيم االجتماعية من ستة أبعاد وىي: )التعاون/ المشاركة, االحترام, الصدق, 

 األبعاد كما يمي: ىذه مساعدة اآلخرين, الصداقة, تحمل المسئولية( ويمكن تعريف 

 المشاركةالتعاون /: 

عرفو إبراىيم بأنو: الميل الوجداني والعقمي والنفسي لمتمميذ لمتفاعل والتبادل والتنسيق, والتعاون مع 

 .(2141)في الحسين,  ح الفريق في كافة أنشطتو اليوميةبرو  مزمبلئو, والعيش معي

 (.2141مشتركة )القاضي,  عامة غايات تحقيق غيةبُ  سوياً  العمل: الباحثة اجرائًيا بأنه وُتعرفه

 :االحترام 

عرفو حسني بأنو: أحد القيم الحميدة التي يتميز بيا اإلنسان, ويعبر عنو تجاه كل شيء حولو, أو 

يتعامل معو بكل تقدير وعناية والتزام. فيو بذلك تقدير لقيمة ما, أو لشيء ما, أو لشخص ما, 

حساس بقيمتو وتميزه, أو لمظير من مظاىر نوعية الشخصية والقدرة. ويتجمى االحترام كن وع من وا 

األخبلق أو القيم, كما ىو الحال في المفيوم الشائع "احترام اآلخرين" أو مبدأ التعامل بالمثل, 

 .(4144المناسب أو المجاممة )ثابت, احترام الحق أو االمتياز, القبول 

كبار يوجييا الفرد نحو اآلخرين؛ ممن يراىم  :الباحثة اجرائًيا بأنه وُتعرفه ىو مشاعر تقدير وا 

ون ىذه المشاعر, وقد يتوجو الفرد بيذه المشاعر نحو نفسو, وفي ىذه الحالة األخيرة تصبح يستحق

جزًءا من مفيوم الفرد نفسو, وقد يضفي المرء ىذه المشاعر عمى موضوعات أخرى في الحياة 

 (.2115)محمد, 

 :الصدق 

 (.4143)عماري, الكذب  نقيض وىو بو, ىو ما عمى الشيء عن الخبر ىوُيعرف الصدق بأنو: 

 .(4143قول الحق ومطابقة الكبلم لمواقع )القران, : الباحثة اجرائًيا بأنه وُتعرفه
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 :مساعدة اآلخرين 

لمفرد الذي ينبع من فيم الحمة أو الظروف  االنفعاليالتفاعل  ُتعرف مساعدة اآلخرين بأنيا:

لمشخص اآلخر, وتتسم بمشاعر االىتمام الموجو نحو اآلخر, كما تتضمن تقدير ما عنده  االنفعالية

 .(2142عند اآلخر حاجة )عبدالمقصود, من إمكانات مما يمكن بو أن يمبي 

فعل ييدف إلى إفادة شخص آخر أو المجتمع بصفة عامة, وىو يقدم ا: الباحثة اجرائًيا بأنه وُتعرفه

ويجب أن يؤديو الشخص أدًاء تطوعًيا, وليس نتيجة تيديد خارجي أو  دون توقع مسبق لمكافأة,

إجبار, وربما يشعر الشخص المؤدي لمفعل بضغوط داخمية إو إلزام تقوده إلى التصرف بشكل 

 (.4124مساعد )الشميري, 

 الصداقة: 

ُتعرف الصداقة بأنيا: مكون وجداني معرفي بين فردين من نفس الجنس يشارك بعضيما البعض 

بالثقة واأللفة واالعتماد والصدق الذاتي والتعاطف والرضا عمى صداقة كل نفس القيم والشعور 

 .(2115منيما لآلخر في المواقف المختمفة )محمد, 

ية اختيارية بين شخصين, يتم إدراكيا عمى أنيا ظاىرة عبلقة تطوع: االباحثة اجرائًيا بأنه اوُتعرفه

فشل أو النجاح وليس بالضرورة أن تكون نتائجيا متشابية اجتماعية غريزية, وقد يصاحبيا ال

 .(2114)النجيحي, 

 تحمل المسئولية: 

ُتعرف المسئولية بأنيا: حالة لممرء يكون فييا صالًحا لممؤاخذة عمى أعمالو, ُممزًما بتبعاتيا المختمفة, 

وتتضمن عدة صور وأشكال كالمسئولية الدينية, والمسئولية االجتماعية, والمسئولية األخبلقية 

 (.4141)المحمدي, 
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 وممزماً  أعمالو عمى لممؤاخذة صالحاً  اإلنسان فييا يكون حالةا: الباحثة اجرائًيا بأنه وُتعرفها

 (.4143المختمفة )أفضل,  بتبعاتيا

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

 الرقابة الذاتيةأوال : 

 مفيوم الرقابة الذاتية 

 مصطمحات الرقابة الذاتية في عمم النفس 

 صفات الشخص ذو الرقابة الذاتية 

 أىمية الرقابة الذاتية 

 وسائل تنمية الرقابة الذاتية 

 المفسرة لمرقابة الذاتية النظريات 

 ثانًيا: القيم االجتماعية.

 تعريف القيم االجتماعية 

 خصائص القيم االجتماعية 

 وظائف القيم االجتماعية 

 مكونات القيم االجتماعية 

 النظريات المفسرة لمقيم االجتماعية 

 رقابة الذاتية والقيم االجتماعيةثالثًا: العالقة بين ال

 

 



-41- 

 

 الفصل الثاني

 االطار النظري
 

وىي  المرتبطة بموضوع ىذه الدراسةتغيرات حول الماألدب النظري  الفصل ىذا ضمنيت 

وأخيًرا النظريات  الرقابة الذاتية ومفيوميا, والمصطمحات المرادفة ليا, وأىميتيا ووسائل تنميتيا

أيًضا القيم االجتماعية تعريفيا, وخصائصيا ووظائفيا ومكوناتيا, وأخيًرا المفسرة ليا, كما يتضمن 

 .قة بين الرقابة الذاتية والقيم االجتماعيةوأخيًرا يتضمن العال ,النظريات المفسرة ليا

 الرقابة الذاتية :أوالً 

 السر يعمم عميو مطمع اهلل أن حقيقة يتمثل, الفرد داخل من نابًعا كان ما الذاتية تعتبر الرقابة     

 أن حقيقتيا عمى البشري القمب يحسيا حين وحدىا كفيمة وىي, حركاتو كل في عميو ورقيب, وأخفى

سفاف دنس كل من تحرج وفي دائم حذر في تجعمو  قبل نفسو فيحاسب لنفسو مراقب خير فيكون, وا 

 النفس الفرد في تربي بذلك فيي(, 6002, شريف) غيره يمومو أن قبل نفسو ويموم, ُتحاسب أن

 موكل ىو ما يخالف أو, بو اهلل أمر لما مخالًفا شيًئا يفعل عندما أواًل  وتحاسبو تراجعو التي الموامة

 .(6002, حميد) جماعات أو أفراًدا كانوا سواءً  اآلخرين ِقبل من إليو

 مفهوم الرقابة الذاتية 

الرقابة مصطمح ذو شقين رقابة ذاتية تنبع من داخل الفرد عمى نفسو فيو رقيب عمى سموكو      

 .(6040وأعمالو, والرقابة بمدلوليا العام والتي تعني الضبط في أوسع معانيو )الفطافطة, 

ىو أن يراقب اإلنسان نفسو في جميع أقوالو وأفعالو, وأن ال يتعدى  ويقصد بالرقابة الذاتية     

 الحدود المسموح بيا في ظل الحرية التي كفميا لو دينو أو مجتمعو, وأن يكون اإلنسان قادًرا عمى
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سواء كانت التصرف الكامل في جميع شئون حياتو مع تحمل النتائج المتوقعة من تمك التصرفات 

 .(4121إيجابية أو سمبية ويصبح قادًرا عمى اإلبداع والتفكير)المحيدان, 

وىي الرقابة النابعة من داخل اإلنسان, وىي التي تباشر سمطة داخمية في اإلنسان, فتوقظ فيو      

 .(6004الضمير وتعمق الشعور بااللتزام دون الحاجة إلى وجود رقابة خارجية )األحمد, 

الرقابة الذاتية مراقبة اإلنسان لنفسو في جميع تصرفاتو, والقدرة عمى ق يتضح أن ومما سب 

 .تحمل نتائج تصرفاتو اإليجابية أو السمبية

 :مصطمحات الرقابة الذاتية في عمم النفس 

تعددت مصطمحات الرقابة الذاتية في عمم النفس, واختمفت مسميات العمماء ليا؛ فمنيم من      

"الرقابة الذاتية" أو )المراقبة( بينما البعض اآلخر أطمق عمييا ألفاًظا متعددة مثل: أطمق عمييا لفظ 

وعمى الرغم من تعدد المسميات إال أنو سيظل  ,الضمير( ,ضبط الذاتي, الحكم الخمقيلفظ )ال

 , وسوف نتناول ىذه المصطمحات بتعريفات عنيا: المعنى واحًدا وييدف إلى غاية واحدة

مقي, ىو قدرة الفرد عمى إصدار القرارات واألحكام بصورة أخالقية التي تستند إلى الحكم الخُ      

فالحكم الُخمقي يشير إلى التفكير بالخيارات فرد, والتصرف وفًقا ليذه األحكام, مباديء داخمية لدى ال

مترابطة, ذات والبدائل التي تقود في النياية التخاذ القرار الُخمقي بعد المرور بعمميات ذىنية معرفية 

أساس منتظم يعتمد عمى قيم الفرد وأفكاره وأخالقو, إذ تدعى ىذه العمميات المعرفية بالتفكير الُخمقي 

  (.6046)التاج والصمادي, 

بأنو: العممية التي من ( Goldfried ,6003)في حين أن الضبط الذاتي عرفو جولدفرايد      

التي توجو وتقود وتنظم سموكو والتي ينتج عنيا في خالليا يتعرف الفرد عمى العوامل األساسية 

 النياية نتائج أو توابع معينة.

 وتشتمل عممية ضبط الذات عمى ثالث مراحل أساسية ىي:
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وتشتمل عمى وصف وتحديد دقيق وحذر لسموك الفرد, وىنا ينتبو الفرد  مرحمة المراقبة الذاتية: -

بشكل متعمد لسموكياتو, ويجمع معمومات حول األسباب التي توجو سموكو وخاصة السموك الذي 

 يرغب بتعديمو.

يضع الفرد معايير أو توقعات لما يجب أن يكون عميو سموكو وفق  مرحمة ضبط المثيرات: -

عمييا في مرحمة المراقبة الذاتية, وتتم في ىذه المرحمة أيًضا عممية المعمومات التي حصل 

مقارنة بين المعمومات التي حصل عمييا الفرد من خالل مراقبتو لسموكو وبين المعايير التي 

 وضعيا ليذا السموك.

تعتبر ىذه المرحمة من المراحل األساسية واليامة في عممية ضبط  مرحمة التعزيز الذاتي: -

وىي تشتمل عمى عمميات دافعية, فإما أن يحصل الفرد عمى المكاسب نتيجة سموكو الذات, 

 (.6041الصحيح ويقوم بتعزيز ذاتو, أو يعاقب ذاتو نتيجة فشمو في تحقيق أىدافو )في معالي, 

"إنو استعداد نفسي إلدراك الخبيث والطيب من  ( بقولو:4252)أنيس,  وعرفأما الضمير فقد      

 قوال واألفكار, والتفرقة بينيما, واستحسان الحسن واستقباح القبيح"األعمال واأل

( الضمير بقولو: "إن الضمير األخالقي قوة فطرية تجعل المرء 4256عرف )يالجن, كما      

 (.4120)في القرني,  يشعر بالرضا إذا سمك طريق الخير, ويشعر بالندم إذا سمك طريق الشر"

, حكم الخمقيالمما سبق يتضح أن الرقابة الذاتية ليا العديد من المصطمحات المرادفة ليا وىي      

 .الضمير ,ضبط الذاتيال

 :صفات الشخص ذو الرقابة الذاتية 

نتج عنو تفاوتيم في يإن تفاوت األفراد في تعرضيم ألساليب تنمية الرقابة الذاتية في الصغر      

ممارسة الرقابة الذاتية عمى تصرفاتيم من أقوال وأفعال؛ فيم ما بين معتدل ومضخم ومفرط وبما أن 
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 ( أن4166)الصغّير, ( فقد ذكر 6004االعتدال ىو المطموب في جميع األمور )الجاراهلل, 

 ضمير وىي كاآلتي:لمشخص ذو الرقابة الذاتية المتزنة صفات عديدة وضحيا أثناء حديثو عن ال

التوسط في مراعاة المباديء واألخالق والنظم والتعاليم واألعراف بين اإلفراط والتفريط فال يتشدد  -

 فوق ما ىو مطموب شرًعا أو عقاًل أو عرًفا وال يتياون أو ال يبالي.

 محاسبة النفس بتعقل فعند الوقوع في خطأ أو تقصير فإن لوم النفس أو تأنيب الضمير يتناسب -

 مع درجة التقصير دون إفراط أو تفريط.

تحري الدقة والصواب في األقوال واألفعال والمواعيد واإلنجازات وفي المعامالت المالية )اكتساًبا  -

نفاًقا( دون إفراط أو تفريط.  وتدبيًرا وا 

 الحرص عمى استثمار األوقات )كًما وكيًفا( فيما يعود بالفائدة والنفع في العاجل واآلجل. -

ازن بين تحقيق المصالح الشخصية )المنافع( وبين مراعاة القيم والنظم )المباديء( فيسعى التو  -

 إلى تحقيق مصالحو الدنيوية واألخروية دون اإلخالل بالنظم والقيم.

األمور وقبائح األقوال واألفعال, والحرص عمى معالي األمور ومحاسن األخالق سفاسف مجانبة  -

 دون تكمف وتنطع وتشديد.

 ابرة والمواظبة في تحصيل المنافع دون ضجر أو ممل.المث -

 (.4166الزائد )الصغّير, اعتدال المزاج وتوسطو بين الفرح الزائد والحزن  -

 أهمية الرقابة الذاتية: -

 يمكن بيان أىمية الرقابة الذاتية فيما يمي:

  نمي شعور الفرد بمحاسبة نفسو عمى كل عمل صغيًرا أو كبيًرا.ت -

خطائو بنفسو, وذلك لعالجيا والتغمب عمييا وعدم الوقوع فييا مرة أل الفرد اكتشافعمى  تساعد -

 أخرى.
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 بالمسئولية تجاه ما يقوم بو من أعمال وما يؤديو من ميام. واحساس الفرد تنمي شعور -

تدعو إلى السعي لمكارم األخالق وفضائل األعمال, فالرقابة الذاتية تؤكد عمى أن اإلنسان  -

 لو وأفعالو أمام نفسو, وليس خوًفا من غيره.مسئول عن أعما

 .(4121)المحيدان,  تخمق روح التعاون والمودة والحب بين أفراد المجتمع, وتنظيم حياتيم -

 وسائل تنمية الرقابة الذاتية: -

نجد أن أسموب التربية وغرس وتنمية الرقابة الذاتية في الطفل تعددت وتنوعت, وذلك تبًعا لما      

ف من ناحية واستعدادات الفرد من ناحية أخرى وأىمية الموضوع المراد تناولو )بميمة, يناسب الموق

ينطمق من ذاتو وقناعتو, ويفعل ما يراه ( فالفرد في مرحمة الطفولة المتأخرة والمراىقة 4160

صحيحا دون التعويل عمى القيود النظامية, ودون التقيد بآراء اآلخرين, فيو يسمك وفقا لمعاييره 

كما أكد ذلك )بياجيو( و )كولبرج( في  ذاتية ويشعر بتأنيب الضمير واحتقار الذات عند مخالفتياال

 .نظريتيما

ذا دققنا النظر في األطفال والمراىقين من حولنا وجدنا أنيم يختمفون       الرقابة مستوى في وا 

الرقابة الذاتية لدييم منذ , وما ذلك إال الختالف طرق تنمية الذاتية وفي احتراميم لممبادئ واألخالق

 (.4161الصغر)المحارب, 

بشرط  وما بعدىا ممكنة وىي تبدأ من مرحمة الطفولة فاألساليب والوسائل لتنمية الرقابة الذاتية     

(, وسنعرض فيما 4121)القبالن,  استخدام الطرق التربوية الفعالة واالبتعاد عن التربية الخطابية

 يمي عدًدا منيا:

أسموب الحوار؛ فيو يدفع الطفل والمراىق إلى المشاركة باالستماع والفيم, والتساؤل استخدام  -

عما ال يدركو من حقائق, وىو أسموب مناسب لإلقناع؛ فيو أسموب عقمي يربي الفكر عمى 

 تحري الحقائق والتجاوب, وتكسب الطفل الثقة بنفسو واليقظة التي تجعمو يتابع ويحمل ويناقش.
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فبيا يكتسب الطفل أو المراىق العادات الحسنة والقيم واألخالق الفاضمة,  القدوة الحسنة؛ -

فأصحاب نظرية التعمم في النمو األخالقي يرون أن لمتقميد أىمية خاصة في تكوين الضبط 

 (.4160الذاتي, فتعمم الفرد من وجية نظرىم يتم من خالل مشاىدة نماذج حّية مباشرة )بميمة, 

ستنمي لدييم الكذب  طفال والمراىقين؛ ألنياألخطاء األعدم المبالغة والتشديد في العقوبة  -

والتحايل, بينما تعزيز مبدأ المصارحة واالعتراف بالخطأ, واالعتذار عنو بالمكافأة ال بالتعنيف 

 .فيذا يغرس الرقابة الذاتية -ميما حدث 

ميارة أن نقول )ال( في وجو  ؛س والتحكم بياعمى ميارات ضبط النفتدريب األطفال والمراىقين  -

 .(4165)بكار,  الغرباء وأقرب األصدقاء

؛ ىذا االلتزام يقتضي ممارسة أنواع التدريب اإلداري الخاصة بااللتزامات إزاء العيود والمواثيق -

, ومن ثم الشعور بقوة ضبط النفس وربط اإلرادة وتركيزىا عمى العمل الذي عقد العزم عمى تنفيذه

 (.4161ذاتية ثم قوة إرادية بعد تنفيذه )المحارب, 

 النظريات المفسرة لمرقابة الذاتية: -

تناول عمماء النفس الرقابة الذاتية في العديد من نظرياتيم المفسرة لمسموك اإلنساني تحت      

 مسمى الضبط الذاتي, وقد اعتمدت الباحثة ىذه النظرية:

 نظرية التحميل النفسي 

أول من وضع نظرية تتعامل بشكل مباشر  (6000وضحت )العرفج, كما  Freudكان فرويد      

مع ضبط الذات لدى الفرد, وذلك من خالل تقديم نظرية متكاممة عن نمو الشخصية, حيث تبحث 

 التي تحكم السموك اإلنساني. الالشعوريةفي القوى 

األنا  –األنا  – ومن ثالث مكونات وىي: اليووفًقا ليذه النظرية فإن شخصية الفرد تتكون      

 (.4165األعمى)الجاراهلل, 
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النظام األساسي في الشخصية, ومصدر لكل الغرائز ويمثل العنصر البيولوجي, , وىو Id والي     

طالق الطاقة الموجودة لدى العضوية, والمحافظة  ,ويحكمو مبدأ المذة أما عن وظيفتو فيي تفريغ وا 

 دائًما إلى إشباع الحوافز الغريزية بشكل فوري, من التوتر, لذلك يسعى اليو ى متدنعمى مستو 

الذي يتحكم بالوعي ويشبع الحاجات بشكل ال يتناقض مع قيم , وىو ذلك التنظيم Egoاألنا  بينما

ع لكن بطريقة تختمف عن إشباع وينطمق من مبدأ الواقع, فيو يسعى إلى اإلشباالمجتمع وأخالقو, 

أن األنا يراعي متطمبات العالم الخارجي, ومن أىم وظائف األنا: تطوير اإلحساس  , بحيثاليو

مرضية )أبو سعد وعربيات, وتطوير حمول  بالواقع, والتكيف معو, وضبط الحوافز الغريزية

4122). 

ىو مستودع المثاليات واألخالقيات والضمير والقيم  Super Egoاألنا األعمى في حين أن      

 ينسب)ىما الضمير فرعيين نظامين من يتكون المعايير األخالقية وىو(, و 6001)زىران,  الدينية

 من يتكون ذاتي مثالي تصور) المثالية واألنا( والتأنيب واالنتقاد الذاتي التقييم عمى القدرة إلى

الشخصية (, وبالتالي تكمن وظيفة األنا األعمى في 6046)الوحيدي,  (ومستحسنة مقبولة سموكيات

وخاصة العدوانية والجنسية, وكذلك محاولة وصول الفرد إلى الكمال,  عمى محاولة كبح جماح اليو

)الزيود,  وأيًضا العمل عمى إمكانية اقناع األنا بأن تحل األىداف األخالقية محل األىداف الواقعية

4164). 

ع الغرائز وتجنب تسعى إلشبا ب من الشخصية في صراع دائم؛ فاليووبذلك تكون ىذه الجوان     

ن كانت غير مشروعة, و  مشروعة تقوم الغير حين ينشط األنا إلجابة مطالب اليو األلم حتى وا 

األنا األعمى بممارسة الضغوط عمى األنا بشكل الشعور بالذنب ألنو يمثل الضمير والرقيب الذاتي 

مثل في القيم واألخالق واألنا األعمى المت يوفق ويوازن األنا بين مطالب اليولإلنسان, أما حين 

 (.4164كانت الشخصية متزنة وسوية )عقل, 
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ترى الباحثة أن ىذه النظرية ركزت عمى مكونات الشخصية والصراع القائم فيما بينيا, فحين      

سواء كان غريزة جنسية أو عدوان أو  ير مشروع فيي بذلك تمبي حاجة اليوتمميذة بسموك غتقوم ال

وبالتالي ال  ه الرغبة من ِقبل اليوالسيطرة والقوة لألنا فال يمكن تحقيق ىذ , أما حينما تكونغيرىا

, وفي حال لم تستطع األنا السيطرة فينا يأتي دور األنا مشروعالغير لتمميذة بيذا السموك تقوم ا

, التقييم, مع محاولة كبح جماح اليوو  واالنتقادبالتأنيب  بالضغط عمى األنا -الضمير– األعمى

تستطيع التمميذة إصدار القرار والحكم عمى  , وبالتاليلتصل إلى الكمال, والمثالية ناوحث األ

السموك بصورة أخالقية ُمستندة عمى مبادئيا الداخمية, وتستطيع التفكير في الخيارات والبدائل 

 .واالطمئنانالممكنة, ومن ثم تصل إلى حالة من الرضا 

 :النظرية السموكية 

ول لممدرسة السموكية في عمم النفس, فقد ركز عمى المؤسس األ Watsonيعتبر واطسون      

دراسة ما يفعمو الفرد وما يصدر منو من سموكيات بغض النظر عما يفكر فيو, فقد كان اىتمامو 

وقد لجأت المدرسة السموكية إلى اتخاذ  لسموك وكيف يمكن التنبؤ بو وضبطو,منصًبا عمى وصف ا

االستجابة محوًرا مركزًيا في تفسيرىا ومعالجتيا لمسموك اإلنساني, وأكدت عمى أىمية  -المثير 

 Skinnerكما أكد عمماء ىذه المدرسة أمثال سكنر لمحيطة باإلنسان في تشكيل السموك, البيئة ا

طة باإلنسان وبالتالي يمكن تاج البيئة المحيعمى أن السموك اإلنساني بما فيو ضبط الذات ىو ن

 (.4165توقعو )الجاراهلل, 

  :المفاهيم األساسية في النظرية السموكية 

 من أىم المفاىيم والمباديء التي تتعمق بيذه النظرية التالي:

السموك اإلنساني المتعمم: فسموك اإلنسان متعمم يكتسبو من المجتمع المحيط بو سواًء كان سوًيا  -

ومقبواًل )أبو أسعد أو مضطرًبا, وبما أنو متعمم إذ يمكن تعديمو وتغييره ليصبح مرغوًبا فيو 
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في  فيمكن تعميم التمميذة سموكيات جيدة ومقبولة في مجتمعيا المحيط سواءً  ,(4122وعربيات, 

 المنزل أو المدرسة, وكذلك يمكن تعديل أي سموك سيء تعممتو وتغييره.

ذا كانت العالقة بين المثير  - المثير واالستجابة: تقول النظرية إن كل سموك )استجابة( لو مثير. وا 

واالستجابة سميمة كان السموك سوًيا واألمر عمى ما يرام, وفي حين كانت العالقة بينيما 

فحينما (, 6001موك غير سوي واألمر يحتاج إلى دراسة مساعدة )زىران, مضطربة كان الس

تنتقد إحدى التمميذات صديقتيا )مثير( فتكون )االستجابة( ىي التفكير في كالميا ومراجعة 

نفسيا تكون االستجابة سميمة والسموك سوي, أما حينما تكون غير ميتمة وتفعل ما يحمو ليا 

حتى  مينا أن نبحث عن كل االحتماالت عن مصدر وسبب الخطأتكون االستجابة غير سوية وع

 نساعد في تصحيحو.

نمذجة والتعمم باإلقتداء: تستخدم النمذجة والتعميم باإلقتداء "القدوة" في بناء السموكيات ال -

ذلك أن الكثير من السموكيات وخاصة في مرحمة الطفولة, المرغوبة, وتعديل السموكيات الرديئة, 

(, فحينما تشاىد 4164وامتصاصيا من الوالدين والمدرسين في المدرسة )عقل, يتم تقمصيا 

 التمميذة بأنظمة المدرسة وقوانينيا, فقد تتقمص التمميذة مشيًدا حًيا وقع من معممتيا حين تمتزم

 تقع في موقف مشابو لو.أو تقمد معممتيا حينما 

سواًء -بسموك سيء فمحيطيا الخارجي ففي ىذه الدراسة وحسب ىذه النظرية فالتمميذة حين تقوم 

ىو المسئول عن ذلك, فيمكن السيطرة عمى ىذا السموك أو تعديمو  -المنزل أو المدرسة أو غيرىما

 .وضبطو, وخصوًصا حينما يكون ناتًجا عن التعمم

 قيم االجتماعيةا: الثانيً 

في عمم النفس  الموضوعاتجتماعية بشكل خاص من أىم تعتبر القيم بشكل عام, والقيم اال      

االجتماعي, لما ليا من صمة وطيدة بأخالق الفرد وشخصيتو, فالقيم من محددات السموك 
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االجتماعي, فبمعرفة قيم الشخص يمكن معرفة شخصيتو, فيي عبارة عن معايير لمحكم عمى 

عية تتطمب السموك وضبطو في إطار معايير المجتمع وثقافتو وعاداتو وتقاليده, فالحياة االجتما

وجود قيم وبدونيا تكون الحياة االجتماعية مستحيمة, ولن يستطيع الجميع سواء كانوا أفراد أو 

أساسي مطمئنين لوجوده ليوجو سموكيم, ويضبط مواقفيم جماعات أداء وظائفيم إال بوجود معيار 

 (.6041)الحسين,  حتى تتمشى مع قيم المجتمع ومعتقداتو

 تعريف القيم االجتماعية 

يعتبر مفيوم القيم من المفاىيم التي عني بيا الباحثون في مجاالت متعددة كالتربية وعمم      

(, وترتب عمى ذلك نوع من 6042)الجموعي,  النفس وعمم االجتماع وغيرىا من التخصصات

الخمط والغموض في استخدام المفيوم من شخص إلى آخر خاصة بين العديد من المفاىيم مثل: 

دافع, والقيمة والحاجة, والقيمة واالتجاه, وبالرغم من ىذا الخالف إلى أن ىناك شبو القيمة وال

اجماع عمى أن القيمة ىو "مجموعة أحكام يصدرىا الفرد عمى بيئتو االنسانية واالجتماعية والمادية 

ا ىي التي تحيط بو وىذه األحكام في بعض جوانبيا نتيجة تقويم الفرد أو تقديره إال أنيا في جوىرى

نتاج اجتماعي استوعبو الفرد وتقبمو بحيث يستخدميا كمحكات أو مستويات أو معايير 

 ( 6004)عبدالمقصود وعيسى, 

( بأنيا "ىي القيم التي تيتم بالفرد والمجتمع, ومن خالليا يشعر الفرد 6000ويعرفيا )حجاج,      

أنينة, ويعمل من أجل الجماعة, , ويثق بنفسو وبالمجتمع ويشعر بالراحة والطمبالوعي االجتماعي

ويمتثل ألوامر ىذه الجماعة ويحافظ عمى عاداتو وتقاليدىا ومن خالليا تحدد روابط الجماعة, 

 (6046" )في مرعي, وتعتبر متميزة

وعرفيا الفرا واألغا بأنيا "مجموعة القيم الخاصة باىتمام الفرد بالناس والتضحية من أجميم,      

القيم األسرية, واالجتماعية, والتعاون, وتنمية روح الجماعة, والمحافظة عمى والوعي االجتماعي, و 
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السميمة, واالحترام, والقدوة, والشجاعة, والمواطنة الصالحة, وااللتزام, والمسئولية, وتكافؤ التقاليد 

 (6004)في اليندي, الفرص" 

 االجتماعية القيم خصائص 

مجموعة من  (4120والبقمي ) (6042) عمرةأبو ( و 6042)الجموعي ( و 6041) الحسينذكر 

 :ما يمي ىالقيم االجتماعية ومن أبرز ا الخصائص التي ُتميز

صيتو, وتظير لديو بشكل حيث ترتبط بذات الفرد وشخ ذاتية وشخصية:االجتماعية القيم أن  -

اىتمامات واختيارات وتفضيالت, مما يجعميا تختمف من شخص آلخر بناًء عمى اختالفيم في 

 حكميم عمى األشياء.

اىتماماتو  بالنسبة لنوع الشخص لنفس وتختمف بل آخر إلى شخص من تختمف أي أنيا نسبية: -

 حسب وكذلك تختمف "القيم سمم" باسم يعرف فيما والشدة األىمية حسب عمى وتتفاوت وحاجاتو,

 والثقافة.  والمكان الزمان

معانييا في سموك الفرد الذي تمثمو, فيي تتسم بالموضوعية واالستقاللية, تتضح  تجريدية: -

 والواقع الذي تعيشو.

أي أنيا تكون مرتبة بشكل ىرمي عند الفرد, فيناك قيم أساسية مسيطرة تأتي في قمة  متدرجة: -

 اليرم, وىناك قيم أقل أىمية.

 باإلنسان فقط عن غيره من المخموقات. تختص أنيا أي :إنسانية -

 أن نجد التعاون قيمة فمثالً  , سمبية مقابميا قيمة في أن نجد إيجابية اجتماعية قيمة فكل ضدية: -

 . الذاتية وىكذا والنفعية والفردية األنانية قيمة ضدىا
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فالفرد يتعمم القيم ويكتسبيا في نطاق الجماعة, وعن طريق التنشئة  :ومكتسبة متعممة -

يصبح األفراد  االجتماعية, حيث تتفاعل تمك العوامل مع التكوين النفسي لمفرد ذاتو حيث

 .ييتمون ببعض القيم ويفضمونيا دون غيرىا

 أن المجتمع؛ حيث االجتماعية وقوانينو ونظمو المجتمع لمنطق تخضع فيي :إلزامية جمعية -

 بذلك الخاص القيم ونسق القيمي السمم في وترتيبيا حسب أىميتيا عمى القيم من بعدد أفراده يمزم

 المجتمع.

 ثقافة حسب وترتبت القيم االجتماعية فيو اصطفت قد مترابط قيمي نسق مجتمع فمكل :مترابطة -

 لتحل القيم تمك إحدى تنتزع أن يمكن الترابط فال من نوع وليا المحيطة وظروفو المجتمع ذلك

 .القيمي بالصراع يعرف ما وىو متواصمة وجيود عمميات معقدة بعد إال أخرى قيمة مكانيا

 وظائف القيم االجتماعية 

 االجتماعية دور ميم بالنسبة لمفرد والمجتمع ألنيا تقوم بالوظائف التالية:لمقيم 

 القيم صور ورموز المجتمع في عقول األفراد, فيي توجو السموك بطرق مختمفة. -

تساعد القيم في تقديم الحكم عمى أفعال الفرد نفسو وأفعال الغير, كما أنيا عممية وسيطة  -

 لنقّيم ما إذا كنا عمى حق مثل اآلخرين.لممقارنة فيي تستخدم كمستويات 

تمّكن القيم من االستفادة من توجييات اآلخرين, وتوضح أي المعتقدات واالتجاىات واألفعال  -

 تستحق التحدي.

القيم ىي المدعمة لألنظمة االجتماعية وىي التي تحافظ عمى البناء االجتماعي, وذلك من  -

 اإلطار االجتماعي.خالل ما تحث عميو من تماسك وانتظام داخل 

 (.4162القيم مستمرة ودائمة ومن ثم تعمل عمى حفظ ىوية المجتمع )الحسنية,  -
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 مكونات القيم االجتماعية 

 :المكون يقسم عمماء االجتماع القيم إلى عدد من األقسام والمكونات وىي كالتالي

الُمكون يمكن المعمومات النظرية, وعن طريق ىذا يشتمل عمى المعارف و  المعرفي )العقمي(: -

 تعمم القيم.

ويميل إلى ة والمشاعر وعن طريقو يتجو الفرد ويشمل األحاسيس الداخمي االنفعالي أو الوجداني: -

 قيمة معينة.

وىو الجانب الذي تتضح فيو القيمة عمى شكل سموك ظاىر لمعيان, أو فعل يستخدم  السموكي: -

 (.4124في الحياة اليومية )المصري, 

 النظريات المفسرة لمقيم االجتماعية 

 :ومن أىمياالعمماء العديد من النظريات المفسرة لمقيم االجتماعية,  قدم بعض

 السموكية النظرية -

تتم من خالل عممية تفاعل المتعمم عمى أنيا عممية اكتساب القيم  إلىينظر السموكيون      

)أبو  , سواء كان التعزيز إيجابًيا أم سمبًياأثناء مراحل نموه وتعزيز استجاباتو ليا, مع البيئة

يتم بإثابة الفرد عمى السموك المرغوب مما يعززه ويدعمو  فالتعزيز االيجابي ,(4121عمرة, 

ويثبتو ويدفعو إلى تكرار نفس السموك, وكمما كان التعزيز قوًيا ومرغوًبا كمما أدى ذلك إلى 

كأن تقدم األم البنتيا قطعة من الحموى حينما  (,6001سرعة وثبات تعديل السموك )زىران, 

عمى التمميذة حينما تساعد صديقتيا التي تحتاج إلى  ق الحديث معيا, أو تثني المعممةتصدُ 

وحصول التمميذة ىنا عمى تعزيز إيجابي عمى سموكيا القيمي الجديد يساعدىا عمى مساعدة, 

 وبالتالي فالسموك والتعزيز, االرتباطمن أن التعمم ىنا يتم بواسطة  انطالقاتكرار السموك, 
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آخر, وذلك الطريقة ذاتيا التي يكتسب فييا أي سموك األخالقي والقيم يتعمميا الفرد ويكتسبيا ب

 .عن طريق التعمم الشرطي

 وىذه النظرية ىي التي تتبناىا الباحثة لمناسبتيا لمتغير القيم االجتماعية.

 نظرية التعلم االجتماعي -

أن معظم السموك  حيثمن خالل المالحظة يتم يشير أصحاب ىذه النظرية أن تعمم القيم      

اإلنساني ُمتعمم باتباع نموذج أو مثال حي وواقعي, وليس من خالل عمميات اإلشراط 

الكالسيكي أو اإلجرائي. فبمالحظة اآلخرين تتطور فكرة عن كيفية تكون قيمٍة ما وتساعد 

المعمومات كدليل أو موجو لتصرفاتنا الخاصة, كذلك يمكن بالتعمم عن طريق مالحظة 

فيمكن إكساب التمميذات قيم جديدة أو , (4123)بركات,  تجنب عمل أخطاء فادحةاآلخرين 

أنماط سموكية من خالل موقف أو إطار اجتماعي, كذلك يمكن أن يكون عن طريق مالحظة 

 (,4123سموك اآلخرين أو من خالل مالحظة النماذج الُمقترحة لتكوين القيمة )الرافعي, 

وىي انتباه التمميذة مباشر في عممية التعمم بالمالحظة  وتوضح النظرية عوامل تؤثر بشكل

راد تعمميا يجب أن ُتوضع في رموز وتخزنيا التممذة طوال فالمادة المُ  ؛لمنموذج, ثم االحتفاظ

الوقت الالزم لحدوث االستجابة, ثم االستخراج الحركي وىو اىتمام التمميذة بسموك النموذج, 

التي وِضعت الرموز ليا, وأخيًرا وجود الدافعية وىي توافر وُيحتفظ بصورة مناسبة بالمثيرات 

ظروف باعثة مناسبة حتى يمكن لمتمميذة أداء السموك أو االستجابة الُمكتسبة)حجاج وىنا, 

ظ( مكافأة أو إثابة أو عقاب )لمنموذج( كما أكد باندورا أن مشاىدة الفرد )الُمالحِ  (.4550

نتيجة قيامو بسموك ما؛ ىذا سيخمق لدى الُمالِحظ توقًعا بأن قيامو بسموك مشابو لسموك 

النموذج سيجمب لو نتائج مماثمة إذا ما قام بتقميده, وسما باندورا ىذا التقرير بتعزيز اإلثابة )أبو 

ق أباه أو معممو يتحمل المسئولية في عممو فينا حين يشاىد الطفل أو المراى, (4121عمرة, 
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وُيكافأ عمييا فحسب ىذه النظرية سيكون توقعو حصولو عمى نفس النتيجة حين قيامو  مثاًل,

 بتحمل المسئولية أيًضا.

 ثالثًا: العالقة بين الرقابة الذاتية والقيم االجتماعية

وىي التي تباشر سمطة داخمية فيو, الرقابة الذاتية ىي الرقابة النابعة من داخل اإلنسان,      

فتوقظ فيو الضمير وتعمق الشعور بااللتزام دون الحاجة إلى وجود رقابة خارجية )األحمد, 

(, وىي بذلك تمعب دوًرا ميًما في ضبط سموك األفراد والتزاميم بالقيم االجتماعية التي إذا 6004

تجاىميا, وذلك لما تتميز بو القيم ُغرست وُنميت في نفس الفرد أصبح من الصعب مخالفتيا أو 

االجتماعية من كونيا ناشئة من حاجات المجتمع وتنظيم مصالحو, فإذا ما أراد الفرد مخالفة تمك 

 القيمة يشعر بأنو قد خالف أمًرا ميًما ال غنى عنو.

كل  وعند المخالفة والتجاىل فإنو يعتقد في قرارة نفسو أنو عنصًرا مخالًفا غير مرغوب فيو,     

ذلك بحسب قوة تمك الرقابة والضمير ومدى قوة المجتمع وتماسك أفراده ومدى صدق تمك القيم 

وثباتيا. فالمجتمع القوي المتماسك نجد أن ىناك احترام وتمسك من جميع أفراده بتمك القيم 

 (.4120االجتماعية التي حددىا ذلك المجتمع )البقمي, 

تية ألنيا تؤدي في النياية إلى تكوين المجتمع الفاضل, في زمن فحاجتنا تزداد إلى الرقابة الذا     

طغت فيو المادية عمى الروحية مما يجعمنا في حاجة ممحة إلى تربية الضمير ويقضتو من الغفمة 

(, فالرقابة الذاتية ىي خط الدفاع األول, والنبع األساسي والمرتكز 6002وعدم المباالة )شريف, 

ف المجتمع عن جادة الصواب وفي انتظامو في تمك الحضارة الوثابة الفعال في مواجية انحرا

وتكوين أطره لتنظيم الحياة في وشائج قوية وعالقات أصمية تحكميا الطباع الخيرة والتي لوالىا ما 

عمرت الحياة منذ بدء الخميقة وما احتفظت في ذاكرتيا بمعنى القيم والخير األسمى )الفاسي, 

تية ىي ذلك الضمير الحي في إطار من الُمثل العميا والقيم التي يعتنقيا الفرد الذا (, والرقابة4141
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ليحسن من إمكاناتو الشخصية, ويحقق االكتفاء لنفسو, ويشعر بالتقدير من  (4164)الشمري, 

فكمما قويت الرقابة الذاتية لدى الفرد وزادت كمما كان محماًل بالقيم االجتماعية النبيمة التي مجتمعو, 

عمو يتفاعل مع مجتمعو تفاعاًل إيجابًيا من منطمق إيمانو الذي بداخمو فيو يدفعو إلى أن يكون تج

متماسك البنيان, راسخ األركان, يسير  ان مجتمعً وبالتالي ُنكوّ (, 6041نافًعا لو ولغيره )الحسين, 

فيم , عمى الثباتتمئين بالعزم والقدرة إلى األمام, مضطرد النمو, فأفراده يتمتعون بقوة النفوس مم

تعمل عمى  ,(6004)عبدالرحمن,  يعممون وفق معايير وقيم اجتماعية توجو سموكيم وطاقاتيم

وتوجيو العقل االجتماعي نحو األىداف الخاصة أو العامة, وىي التي تشكل  تشكيل اتجاىاتيم

رشد لمسموك المعايير التي بدورىا تحكم عمى الفعل بالصواب والخطأ, فالقيم تعمل كمبررات أو م

وأكثر من ىذا فإن القيم ىي ما ينبغي أن يكون أو الواجب أو المثال ألي تراث أو ثقافة, فيي 

المدعمة لألنظمة االجتماعية وىي التي تحدد وتحفظ البناء االجتماعي وذلك من خالل ما تحدثو 

 (.4120من تماسك وانتظام )البقمي, 

الرقابة تضمن مفيوم قد والذي  لمرقابة الذاتيةفي ىذا الفصل تم استعراض اإلطار النظري 

وأىم النظريات  أىميتيا ووسائل تنميتياتم التطرق الى من ثمَّ , و الذاتية والمصطمحات المرادفة ليا

,  ا وخصائصيا ووظائفيامن حيث مفيومي القيم االجتماعية, ثم تناولت الباحثة متغير االمفسرة لي

ة الذاتية والقيم ناولت الباحثة العالقة بين الرقابثم ت, المفسرة ليخيرًا النظريات اثم مكوناتيا وأ

 ستعرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية لمغيرات الدراسة.في الفصل التالي تو االجتماعية, 

 



 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 

 .دراسات تناولت الرقابة الذاتية وعالقتها بمتغيرات أخرى :أولً          

 تعقيب عمى الدراسات التي تناولت الرقابة الذاتية. -
 وعالقتها بمتغيرات أخرى. القيم الجتماعيةدراسات تناولت : اثانيً          

 القيم االجتماعية.تعقيب عمى الدراسات التي تناولت  -

 ا: تعليق عام على الدراسات السابقة.ثالثً          

  فروض الدراسة.: رابًعا         
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 لثالفصل الثا
 

 دراسات السابقةال

 

سيتناول ىذا الفصل استعراًضا لعدد من الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة  

يا, وسيتم يتم استعراض أىدافيا ومنيجيا وعينتيا ونتائج الحالية وعالقتيا بمتغيرات أخرى وسوف

 إلى محورين ىما: تقسيم الدراسات السابق

 المحور األول: الدراسات التي تناولت الرقابة الذاتية.

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت القيم االجتماعية, وفيما يأتي استعراض لمدراسات

 الرقابة الذاتية وعالقتها ببعض المتغيرات:أوًل: الدراسات التي تناولت 

العالقة بين الحكم األخالقي ومستوى التفاؤل  تناول( إلى 4136دراسة مصطفى ومقالده ) ىدفت -

, واستخدم جامعة اليرموكطالبة من طالب و ( 711وتكونت عينة الدراسة من )والتشاؤم, 

الحكم األخالقي لمراشدين والُمعد ياس أداتين لجمع بيانات الدراسة األولى عبارة عن مق حثانالبا

. التفاؤل والتشاؤم من تطوير الباحثينوكانت األداة الثانية مقياس  (,4113من ِقبل عبدالفتاح )

 ارتباط وجودالنتائج  من أبرز , وكانالمقارن المنيج الوصفي االرتباطي ثانواستخدم الباح

 كما. لممقياس الكمية الدرجة عمى والتشاؤم والتفاؤل األخالقي الُحكم بين إحصائياً  دال إيجابي

 لمتغير يعزى األخالقي الُحكم مستوى في إحصائًيا فروق دالة وجود إلى الدراسة نتائج أشارت

 الُحكم مستوى في إحصائيا دالة فروق وجود كذلك. اإلناث الفروق لصالح كانت الجنس,

 .اإلنسانية الكميات تخصص ولصالح التخصص, تعزى لمتغير األخالقي
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 العالقة بين أساليب المعاممة الوالدية ومستوى الرقابة الذاتية, عن ( دراسة3656أجرت المدعج ) -

 –34)أعمارىم  راوحتالمتوسطة ت( طالبة من طالبات المرحمة 446وتكونت عينة الدراسة من )

ليب المعاممة , واستخدمت الباحثة أداتين لجمع بيانات الدراسة األولى عبارة عن مقياس أسا(39

. واستخدمت (:411إعداد الجاراهلل )الذاتية  الوالدية وكانت األداة الثانية مقياس مستوى الرقابة

وجود عالقة ارتباطية بين درجات  إلىئج النتا أشارتالباحثة المنيج الوصفي االرتباطي, و 

الرقابة الذاتية كما ال  التقبل والتقدير( وبين درجات -القدوة -أساليب المعاممة االيجابية )الحوار

التقبل  -الترىيب -توجد أي عالقة ارتباطية بين درجات أساليب المعاممة االيجابية )الترغيب

توجد عالقة ارتباطية عكسية بين درجات أساليب  بينماوالتقدير( وبين درجات الرقابة الذاتية, 

كما ال توجد  ,ات الرقابة الذاتيةاالىمال( وبين درج -التذبذب التفرقة -المعاممة السمبية )التسمط

التساىل( وبين درجات  -أي عالقة ارتباطية بين درجات أساليب المعاممة السمبية )الحماية

ال توجد فروق بين متوسطات درجات مستوى الرقابة الذاتية لدى في حين الرقابة الذاتية, 

الثالث(, وتوجد فروق  -نيالثا -طالبات المرحمة المتوسطة تختمف تبًعا لمصف الدراسي )األول

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مستوى الرقابة الذاتية لدى طالبات المرحمة 

 المتوسطة تختمف تبًعا لظروف الطالبة األسرية.

( فقد قامت بدراسة العالقة بين الحكم الخمقي وأبعاد ىوية األنا لدى عينة 3655أما الوحيدي ) -

( طالب 381لمكفوفين في محافظة غزة, وتكونت عينة الدراسة من )من المراىقين المبصرين وا

المكفوفين, واستخدمت الباحثة  من ( طالب وطالبة71)و ,( من الطمبة المبصرين331) ؛وطالبة

أداتين لجمع بيانات الدراسة األولى عبارة عن مقياس التفكير األخالقي لمراشدين: إعداد عبد 

( وكانت األداة الثانية المقياس الموضوعي لتشكيل اليوية)ىوية األنا( إعداد 4113الفتاح )

 (. واستخدمت الباحثة المنيج4114جيمس مارشيا وقام بتعريبو عمى البيئة السعودية الغامدي )
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الوصفي التحميمي, وكانت من أبرز النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المكفوفين 

الذكور  لحكم الخمقي, وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بينا في درجاتالمبصرين 

بين الحكم الخمقي لحكم الخمقي لصالح اإلناث, عدم وجود عالقة ارتباط ا درجات واإلناث في

وأبعاد ىوية األنا لدى أفراد العينة من المراىقين المبصرين, وأيًضا عدم وجود عالقة ارتباط بين 

الحكم الخمقي وأبعاد ىوية األنا لدى أفراد العينة من المكفوفين, وجود فروق ذات داللة إحصائية 

خمقي لصالح اإلناث مبصر( ونوع الجنس )ذكر, أنثى( عمى الحكم ال –بين متغير )كفيف

 مبصرات( فقد تبين أن اإلناث لدييم مستوى تفكير أخالقي أعمى من الذكور. –)كفيفات 

وبعض سمات الشخصية لدى عينة من  الحكم الخمقي( دراسة العالقة بين 3653) مينا وأجرت -

من طالب وطالبات المرحمة  طالًبا وطالبة( 417, وتكونت عينة الدراسة من )المراىقين

 عدة أدوات ىي, واستخدمت الباحثة ( عام38 – 36عدادية والثانوية تراوحت أعمارىم من )اإل

القضايا  تحديد اختبار -(7;;3االقتصادي االجتماعي إعداد الشخص ) المستوى استمارة

(DIT إعداد ) (4115اختبار التوافق النفسي إعداد شقير ) -رست تعريب عيسىجيمس- 

إعداد فاروق  لألطفال والراشدين لإلنجاز الدافع اختبار -(3:;3منصور )إعداد  العدوان اختبار

. واستخدمت الباحثة المنيج (:9;3الذكاء إعداد أحمد زكي ) اختبار -(3;;3عبدالفتاح )

 الحكم بين دالة وجود ارتباطات عدمالنتائج  من أبرز , وكانتالمقارن الوصفي االرتباطي

االجتماعي(,  النفسي التوافق - العدوان - اإلنجاز دافعية ) الشخصية سمات من وكالً  الخمقي

, بين الذكور واإلناث الخمقي نمو الحكم مراحل درجات في متوسط دالة فروق توجد ال نمابي

 درجات في سناً  واألصغر سناً  األكبر بين المجموعتين إحصائياً  دالة فروق وجود وأيًضا عدم

 الخمقي. مراحل الحكم
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بالتعرف عمى الفروق في الحكم الخمقي بين األفراد المعوقين والعاديين ( 4131) تاجوقامت ال -

فرًدا من ذوي ( 459, وتكونت عينة الدراسة من )في األردن وعالقتيا باتجاىات التنشئة الوالدية

اإلعاقات: الحركية, والسمعية, والبصرية, ومن ذوي صعوبات التعمم, ومن األفراد العاديين الذين 

, واستخدمت الباحثة أداتين لجمع بيانات الدراسة األولى ( سنة51 – 37أعمارىم بين )تتراوح 

وجميعيا  اتجاىات التنشئة الوالديةوكانت األداة الثانية مقياس  الحكم الخمقيعبارة عن مقياس 

 عدم إلى الدراسة نتائج وأشارتمن إعدادىا. واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي, 

 بين الوالدية التنشئة باتجاىات وعالقتيا الُخمقي في الحكم احصائية داللة ذات فروق وجود

 األفراد من أقرانيم وبين التعمُّم صعوبات وبصريًا؛ وذوي وسمعيًا؛ حركيًا؛ المعوقين األفراد

 المتمثمةالوالدية  التنشئة أنماط بين دالة ايجابية عالقة وجود إلى النتائج أيًضا وأشارت, العاديين

 بين وعالقة سالبة والعاديين, المعوقين لألفراد الُخمقي الحكم مستوى وبين الحزم التنشئة بنمط

 الحكم الُخمقي تطور وبين والتساىل واإلىمال, بالتسمط, والمتمثمة السوية غير التنشئة أنماط

 لمفئتين.

لدية ومستوى الرقابة الذاتية, ( بدراسة العالقة بين أساليب المعاممة الوا;364وقامت الجاراهلل ) -

( طالبة من طالبات المرحمة الثانوية بنوعيو العام وتحفيظ 3711وتكونت عينة الدراسة من )

القرآن الكريم, واستخدمت الباحثة أداتين لجمع بيانات الدراسة األولى عبارة عن مقياس أساليب 

بة الذاتية من إعدادىا. واستخدمت المعاممة الوالدية وكانت األداة الثانية مقياس مستوى الرقا

عالقة ليا  أن أساليب المعاممة الوالديةإلى النتائج  أشارتالباحثة المنيج الوصفي االرتباطي, و 

 وأسموب الترىيب بمستوى الرقابة الذاتية, وأن أسموب الحوار والقدوة موجبة دون المتوسطة

بمستوى عالي من الرقابة من أكثر األساليب اإليجابية المرتبطة  يالمستخدم من قبل الوالدين ى

 , وكذلك العالقة بين أساليب المعاممة الوالدية السمبية ومستوى الرقابة الذاتية عالقة سالبةالذاتية
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ضعيفة, وأيضًا مستوى الرقابة الذاتية لدى طالبات تحفيظ القرآن الكريم أعمى من مستوى الرقابة 

طالبات الثانوية العامة, وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرقابة الذاتية الذاتية لدى 

ترجع إلى االختالف في الصف الدراسي في النوعين )الثانويات عامة, وثانويات تحفيظ القرآن 

 .ع والدييا, مع أحدىما, غير ذلك(واالختالف في الظروف األسرية لمطالبة )م ,الكريم(

الحكم الخمقي لدى المراىقين الممارسين لأللعاب  مقارنة عن( ;364ود )في حين أجرت محم -

( مراىًقا ومراىقة لممرحمة 611الرياضية العنيفة وغير العنيفة, وتكونت عينة الدراسة من )

عبارة عن مقياس الحكم الخمقي من  نة, واستخدمت الباحثة ثالث أدوات( س:3- 37العمرية )

(, وكانت األداة :9;3صالح ) اختبار الذكاء المصور من إعداد نيةإعدادىا, وكانت األداة الثا

من إعداد شوقي  واالقتصاديالثالثة عبارة عن استمارة البيانات األساسية والمستوى االجتماعي 

(. واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي, وكانت النتائج اختالف متوسط درجات 7;;3)

في أبعاد مقياس الحكم  وغير العنيفة اب الرياضية العنيفةالمراىقين والمراىقات الممارسين لأللع

وال يختمف متوسط درجات  ,األلعاب غير العنيفة لصالحالخمقي وفقا لمتغير نوع المعبة 

بعاد مقياس الحكم أفي  وغير العنيفة المراىقين والمراىقات الممارسين لأللعاب الرياضية العنيفة

متوسط درجات المراىقين الممارسين لأللعاب  بينما يختمفالخمقي وفقا لمتغير فترة الممارسة, 

)لصالح  في أبعاد مقياس الحكم الخمقي وفقا لمتغير الجنس وغير العنيفة الرياضية العنيفة

لعاب الرياضية يختمف متوسط درجات المراىقين والمراىقات الممارسين لأل في حين ال الذكور(,

 .مقي وفقا لمتغير المرحمة العمريةفي أبعاد مقياس الحكم الخ وغير العنيفة العنيفة

في  الذاتية بدراسة الرقابة Timothy & Peggy  (4116)تيموثي و بيغي كل من وقامت  -

, وتكونت عينة اليومية في ثالث مواد عمم نفس وثالث مواد غير عمم النفس مذكرات الطالب

طالب من كمية اآلداب العامة, واستخدمت الباحثتان استبيان من إعدادىما  (7;الدراسة من )
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لقياس الرقابة الذاتية, وكانت من أبرز النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرقابة 

 .من خالل المحاضرات الدراسية الذاتية والقيم التربوية التي تم الحصول عمييا

 الذاتية الرقابة متغير تناولت التي السابقة الدراسات على تعقيب: 

بعد أن تم استطالع الدراسات السابقة التي تناولت الرقابة الذاتية العربية منيا واألجنبية من      

 خالل العرض السابق تبّين أنيا قد تشابيت في بعض الجوانب واختمفت في أخرى منيا:

 ؛ مينا,3655 ,الوحيدي؛ 3656؛ المدعج, 4136)مصطفى ومقالده,  الدراسات بعض تفقتا -

تناولت متغير الرقابة الذاتية لكن  فنجدىا في اليدف (,;364 ,الجاراهلل؛ 4131 تاج,ال؛ 3653

؛ تيموثي و ;364 ,محمود)دراسة اختمفت في اليدف بينما  اختمفت في ربطيا بالمتغير الثاني,

 .(Timothy & Peggy ,4116بيغي 

؛ الجاراهلل, 4131؛ التاج, 3653؛ مينا, 3655؛ الوحيدي, 3656اتفقت الدراسات )المدعج,  -

( في اختيارىم عينة المراىقين والمراىقات, أما دراسة )مصطفى ;364؛ محمود, ;364

 .( فكانت العينة طالب الجامعةTimothy & Peggy ,4116؛ تيموثي و بيغي 4136ومقالده, 

  Timothy؛ تيموثي و بيغي ;364؛ الجاراهلل, 3656السابقة )المدعج,  اتفقت أدوات الدراسات -

Peggy& ,4116) مصطفى ومقالده,في دراسة  في مقياس الرقابة الذاتية, بينما اختمفت( 

 .بينما(;364 ,محمود؛ 4131 تاج,ال؛ 3653, ؛ مينا3655,الوحيدي ؛ 4136

( في المنيج الوصفي ;364الجاراهلل,  ؛4131؛ التاج, 3656اتفقت الدراسات )المدعج,  -

( في المنيج المقارن, 3653؛ مينا, 4136االرتباطي, بينما اتفقت دراسة )مصطفى ومقالدة, 

 & Timothy؛ تيموثي و بيغي ;364؛ محمود, 3655في حين اتفقت دراسة )الوحيدي, 

Peggy ,4116.في المنيج الوصفي ) 
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 إحصائًيا فروق دالة يوجد( 4136مصطفى ومقالده )دراسة اختمفت الدراسات في النتائج ففي  -

وأيًضا يوجد اإلناث,  الفروق لصالح كانت الجنس, لمتغير يعزى األخالقي الُحكم مستوى في

( ال توجد فروق بين متوسطات 3656, في حين المدعج )التخصص تعزى لمتغيرفروق 

فروق ذات داللة إحصائية بين  توجدبينما ا لمصف الدراسي, درجات مستوى الرقابة الذاتية تبعً 

 دراسة بينما, متوسطات درجات مستوى الرقابة الذاتية تختمف تبًعا لظروف الطالبة األسرية

مبصر( ونوع الجنس  –( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغير )كفيف3655الوحيدي )

 ذات فروق دوجو  عدم (4131) تاجالأما , ( عمى الحكم الخمقي لصالح اإلناث)ذكر, أنثى 

عدم  (3653) الوالدية, بينما مينا التنشئة باتجاىات وعالقتيا الُخمقي في الحكم احصائية داللة

 الجاراهلل , أماالخمقي نمو الحكم مراحل مستوى وجود فروق دالة بين اإلناث والذكور عمى

الرقابة  مستوى الرقابة الذاتية لدى طالبات تحفيظ القرآن الكريم أعمى من مستوىف( ;364)

وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرقابة الذاتية  الذاتية لدى طالبات الثانوية العامة,

, ترجع إلى االختالف في الصف الدراسي في النوعين واالختالف في الظروف األسرية لمطالبة

متوسط درجات المراىقين  ال يختمف( ;364محمود ), في حين دراسة والصف الدراسي

  Timothy & Peggyالمرحمة العمرية, أما دراسة تيموثي و بيغي وفًقا لمتغير  مراىقاتوال

( فكانت من أبرز النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرقابة الذاتية والقيم 4116)

 التربوية التي تم الحصول عمييا.

 تغيرات:ثانًيا: الدراسات التي تناولت القيم الجتماعية وعالقتها ببعض الم

ىقين المراإلى معرفة العالقة بين القيم عند  (Tolga Seki’s ,4136)سيكي  أشارت دراسة تولغا -

 طالبة ):49( و الذكور من )544( مظير القمق االجتماعي, وكانت عينة الدراسة مكونة منو 

الدراسة من الطالب  ىذه في (:3 و 35) بين أعمارىم تتراوح طالب )811( مجموع وفي
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الوصفي المسجمين في المدارس الثانوية العامة, واعتمدت الدراسة عمى المنيج  المراىقين

 االجتماعيومقياس القمق (, Dilmaç ,4119), وقد استخدم مقياس القيم اإلنسانية االرتباطي

وأشارت النتائج إلى  (.Doğan ,4133)ومقياس التكيف التركي  (,Hart ,:411)لممراىقين 

 .االجتماعيوجود تأثير لمقيم اإلنسانية عمى مظير القمق 

صنع  من خاللدراسة حول تحميل القيم االجتماعية  (REBECCA ,4136)أجرت ريبيكا  -

, واعتمدت الدراسة المراىقين وآباءىممن  311الوالدين لمقرار, وكانت عينة الدراسة مكونة من 

دىا, وكان من أبرز النتائج أن االتحميمي, وقد استخدمت مقياس من إعدعمى المنيج الوصفي 

توقعات وقرارات الوالدين مستمدة من نظرية القيم االجتماعية التي تستند عمى التقدير 

 االجتماعي.

( في دراستيا إلى معرفة العالقة بين اإلدراك االجتماعي والقيم 3656ىدفت الغامدي ) -

االجتماعية لدى طالبات المرحمة المتوسطة بجنوب محافظة جدة, وكانت عينة الدراسة مكونة 

( طالبة من طالبات المرحمة المتوسطة, واعتمدت الدراسة عمى المنيج االرتباطي 375من )

(, ومقياس القيم 4116وقد استخدمت مقياس اإلدراك االجتماعي )زىران, الوصفي المقارن, 

ارتباطية دالة (. وأشارت النتائج إلى وجود عالقة 4119االجتماعية )عبدالمقصود وعيسى, 

من درجة اإلدراك االجتماعي والقيم االجتماعية, وعدم وجود فروق دالة احصائيًا بين كل 

جات القيم االجتماعية تبعًا لمستوى تعميم الوالدين, وكذلك احصائيًا بين كاًل من متوسطي در 

عدم وجود فروق جوىرية بين درجات القيم االجتماعية تبعًا لمتغير الصف الدراسي لدى العينة 

 فيما عدا بعدّي )الصدق ومساعدة اآلخرين( لصالح الصف الثالث متوسط.

ة القيم االجتماعية لدى الطفل في ( دراستو حول األسرة ودورىا في تنمي4135الحسين ) جرىأ -

( تمميذ وتمميذة وىم أطفال في مرحمة 495مرحمة الطفولة المتأخرة, وتكونت عينة الدراسة من )
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وصفي المنيج ال واتبعت الدراسة( سنة, 34_  ;الطفولة المتأخرة, وتتراوح أعمارىم ما بين )

ه, وأشارت أىم نتائج الدراسة إلى أن تحميمي, وقد استخدم استبانة القيم االجتماعية من إعدادال

لمرعاية والتنشئة األسرية دور في تنمية القيم االجتماعية لدى الطفل في مرحمة الطفولة المتأخرة, 

 وكذلك ليا دور في تنمية قيمة التعاون, والعفو, واألمانة.

 االجتماعي ( في دراستو عن القيم االجتماعية وعالقتيا التوافق النفسي4135وأشار الجموعي ) -

طالبا من طمبة السنة الثانية والسنة الثالثة  417لدى الطالب الجامعي , واشتممت العينة عمى 

بجامعة الوادي, وكان المنيج المستخدم ىو الوصفي االرتباطي, وقد استخدم الباحث مقياس 

(,  4115القيم االجتماعية من إعداده, ومقياس التوافق النفسي االجتماعي من إعداد شقير )

وكان من أبرز النتائج أن القيم االجتماعية لدى الطالب الجامعي ترتبط بتوافقو النفسي 

االجتماعي كما ترتبط بتوافقو األسري, وكذلك ترتبط بتوافقو الذاتي االنفعالي, غير أن القيم 

 االجتماعية ال ترتبط بتوافقو الصحي, كما أن القيم االجتماعية ال ترتبط بجنس الطمبة.

( دراسة حول القيم االجتماعية وعالقتيا بالتفكير التأممي 4135ي حين أجرى الثقفي وآخرون )ف -

في جامعة الطائف, وكانت العينة مكونة من طالبات قسم التربية الخاصة في كمية التربية, 

المنيج  اتبعت الدراسة( عاديات, و 399( متفوقات و )78( منيم )455والبالغ عددىن )

مي االرتباطي, وقد استخدم الباحثون مقياس القيم االجتماعية من إعدادىم, الوصفي التحمي

ومقياس التفكير التأممي من إعداد )اليزنك وولسون(. وكان من أبرز النتائج وجود فروق ذات 

داللة إحصائية بين الطالبات المتفوقات أكاديمًيا والعاديات عمى مقياس القيم االجتماعية في كل 

اون والبناء واإليثار لصالح الطالبات المتفوقات, وعدم وجود فروق ذات داللة من مجالي التع

احصائية في مجالي المواطنة الصالحة والمودة والمقياس الكمي, وكذلك عدم وجود عالقة 

 ارتباطية بين القيم االجتماعية والتفكير التأممي.
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 قواميا عينةلقيم االجتماعية, و لحوار األسري وعالقتو بادراسة حول ا( 4134بينما قامت بدرة ) -

سنة, وكان  (;3 – 38)أعمارىم بين  راوحتالثاني ثانوي ت بالصفتمميًذا وتمميذة  (311)

المنيج المستخدم ىو الوصفي االرتباطي, وقد استخدمت الباحثة استمارة الحوار األسري من 

 وكان من أبرز النتائج وجود,  allport et lindzyولندزي  إعداد الباحثة, ومقياس القيم اللبورت

 بين إحصائيا دال فرق والقيم, وكذلك وجود األسري الحوار بين إحصائيا دالة ارتباطيو عالقة

 القيم. حيث األسري من الحوار ومنخفضي األسري الحوار مرتفعي األفراد

اب مية القيم االجتماعية لدى الشب( بدراسة بعنوان إسيام األسرة في تن;364وقام البقمي ) -

 ىدفتو  ,(41:  34وكانت العينة الُمستيدفة ىم فئة المراىقين من سن ) )تصور مقترح(,

 أي الرشد إلى سن المراىقة بداية من)  الشباب تجاه األسرة من المطموب الدور إلى بيان الدراسة

واستخدم الباحث المنيج الوصفي  ( تقريباً  العشرون إلى عشرة الثانية سن من تحديداً 

االستنباطي, وكان من أبرز النتائج أنو كمما توفرت البيئة الصحية في األسرة وكانت أكثر 

اعتناء بالتربية كمما كانت قادرة عمى تنمية القيم االجتماعية والتأثير في الشباب, وأن القيم 

ب في معرفة الصواب من الخطأ االجتماعية ىي المرشحات والمعايير التي يستفيد منيا الشا

والخير من الشر ويستطيع أن يحكم بيا عمى األمور, وتكون لديو الممكة التي تحميو بإذن اهلل 

 من الوقوع في االنحراف. 

( في دراستو عن إسيام معممي التربية اإلسالمية في اكتساب طمبة 4117وأشار الخوالده ) -

 (679)اإلمارات العربية المتحدة, واشتممت العينة عمى التعميم الثانوي لمقيم االجتماعية بدولة 

طالًبا وطالبة من طمبة مديرية منطقة العين وكان المنيج المستخدم ىو الوصفي, وقد استخدم 

الباحث استبانة من جزئين, يتكون الجزء األول من مجاالت القيم االجتماعية, أما الجزء الثاني 

بة عمى يقدميا معمم/معممة التربية اإلسالمية في مساعدة الطمفكان في المواقف التعميمية التي 
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درجة إسيام معممي ومعممات التربية أن  إلى نتائج الدراسةوأشارت  اكتساب القيم االجتماعية,

اإلسالمية في تقديم مواقف تعميمية تساعد طمبة التعميم الثانوي عمى اكتساب القيم االجتماعية 

توجد فروق فيما يتعمق بدرجة إسيام معممي ومعممات التربية ىي درجة متوسطة, وكذلك ال 

االسالمية في اكتساب طمبة المرحمة الثانوية لمقيم االجتماعية تعزى لمتغيرات الجنس, والدراسة 

 .األكاديمية, والتحصيل األكاديمي

 القيم الجتماعية متغير تناولت التي السابقة الدراسات على تعقيب: 

العربية منيا واألجنبية من  القيم االجتماعيةتطالع الدراسات السابقة التي تناولت بعد أن تم اس     

 خالل العرض السابق تبّين أنيا قد تشابيت في بعض الجوانب واختمفت في أخرى منيا:

, ؛ الجموعي3656؛  الغامدي, Tolga Seki’ ,4136 سيكي اتفقت جميع الدراسات )تولغا -

( في اليدف فنجدىا تناولت متغير القيم 4134؛ بدرة, 4135؛ الثقفي وآخرون, 4135

االجتماعية لكن اختمفت في ربطيا بالمتغير الثاني, بينما اختمفت في اليدف مع دراسة ريبيكا 

(4136 ,REBECCA فيي تيدف إلى معرفة كيفية صنع اآلباء قرارات ألبنائيم وتأثير القيم )

( فدراستو تيدف إلى معرفة دور األسرة في تنمية القيم 4135الحسين )ذلك, أما  االجتماعية في

( ىدف في دراستو إلى ;364االجتماعية لدى الطفل في مرحمة الطفولة المتأخرة, بينما البقمي )

( ىدف في 4117معرفة إسيام األسرة في تنمية القيم االجتماعية لدى الشباب, أما الخوالده )

 ام معممي التربية اإلسالمية في اكتساب طمبة التعميم الثانوي لمقيم االجتماعية.دراستو عن إسي

( في العينة فيم المراىقين 4134؛ بدرة, Tolga Seki’s ,4136سيكي  اتفقت دراسة )تولغا -

( فقد كانت المراىقات في 3656دراسة الغامدي ) والمراىقات في الثانوية العامة, بينما في

( ىم اآلباء والمراىقين, أما REBECCA, 4136دراسة ريبيكا ) أماالمرحمة المتوسطة, 

 ( فقد كانت العينة طالب الجامعة, أما البقمي4135 ,والثقفي وآخرون ؛4135, الجموعي)
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: 34الشباب من سن ) هتجا األسرة من المطموب الدور في ( فقد انحصرت الدراسة;364)

41.) 

؛ الثقفي 4135؛ الجموعي, 4135الحسين,  ؛REBECCA ,4136 ريبيكا اتفقت دراسة ) -

 Tolgaسيكي  األدوات فييا ُمصممة من ِقبل الباحث, أما دراسة تولغاف( 4135وآخرون, 

Seki’s (4136,فقد استخدم مقياس القيم اإلنسانية ) ( فقد تم 3656أما دراسة الغامدي )

 ( مقياس القيم.4134في حين استخدمت بدرة )استخدام مقياس القيم االجتماعية, 

( في 4134؛ بدرة, 4135؛ الجموعي, Tolga Seki’s ,4136سيكي  اتفقت دراسة )تولغا -

الحسين, ؛ REBECCA, 4136 ريبيكااستخدام المنيج الوصفي االرتباطي, بينما اتفقت دراسة )

؛ الثقفي 3656 ,الغامدي)دراسة  اختمفت في بينما لمنيج الوصفي التحميمي,اي ( ف4135

 .( 4117؛ الخوالدة, ;364؛ البقمي, 4135وآخرون, 

( في النتائج فيي تشير إلى وجود عالقة ارتباطية 4134؛ بدرة, 3656اتفقت دراسة )الغامدي,  -

( وعدم 3656ومن نتائج دراسة الغامدي ) غير اآلخر,دالة احصائيًا بين القيم االجتماعية والمت

وجود فروق دالة احصائيًا بين كاًل من متوسطي درجات القيم االجتماعية تبعًا لمستوى تعميم 

الوالدين, ومتغير الصف الدراسي فيما عدا بعدّي )الصدق ومساعدة اآلخرين( لصالح الصف 

( أشارت النتائج إلى وجود Tolga Seki’s, 4136سيكي ) بينما دراسة تولغا الثالث متوسط,

( فكانت REBECCA, 4136تأثير لمقيم اإلنسانية عمى مظير القمق االجتماعي, أما ريبيكا )

بينما اتفقت نتيجة  أبرز النتائج أن توقعات وقرارات الوالدين مستمدة من نظرية القيم االجتماعية,

ة والتنشئة األسرية دور في تنمية القيم ( في أن لألسر ;364؛ البقمي, 4135دراسة )الحسين, 

 ( كان من أبرز النتائج أن القيم االجتماعية لدى الطالب4135االجتماعية, في حين الجموعي )

الجامعي ترتبط بتوافقو النفسي االجتماعي وتوافقو األسري والذاتي االنفعالي, أما الثقفي وآخرون 
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حصائية بين الطالبات المتفوقات أكاديمًيا ( أشارت النتائج وجود فروق ذات داللة إ4135)

والعاديات عمى مقياس القيم االجتماعية في كل من مجالي التعاون والبناء واإليثار لصالح 

( أشارت النتائج إلى أن درجة إسيام معممي ومعممات 4117) الطالبات المتفوقات, أما الخوالدة

الطمبة عمى اكتساب القيم االجتماعية ىي التربية اإلسالمية في تقديم مواقف تعميمية تساعد 

 درجة متوسطة.

 :المحورين تناولت التي السابقة الدراسات على عام تعليق: ثالثاً 

االستفادة من الدراسات السابقة باالطالع عمى متغيرات  مما سبق تشير الباحثة الى أنو تم      

النظرية لمدراسات السابقة, وتميزت  رطاألُ الدراسة وعالقتيا بمتغيرات أخرى كذلك استفادت من 

 سواءً  -عمى حد عمم الباحثة–بجمعيا لمتغيرين لم تجمع بينيما الدراسات السابقة الدراسة الحالية 

حيث تبحث ىذه الدراسة في الرقابة الذاتية والقيم االجتماعية لدى عينة  دراسات عربية أو أجنبية

وذلك وفقًا لمتغيرات الدراسة متأخرة( والمرحمة المتوسطة, )الطفولة ال االبتدائيةمن تمميذات المرحمة 

المستوى التعميمي لموالدين(, وفيما يمي يتم تحديد أوجو  –المستوى االقتصادي  -صف الدراسيال)

 الشبة واالختالف بين تمك الدراسات السابقة والدراسة الحالية عمى النحو التالي:

الدراسة الحالية وىو عالقة الرقابة الذاتية بالقيم اختمفت الدراسات السابقة في اليدف مع  -

 –المستوى االقتصادي  -صف الدراسيالاالجتماعية وذلك وفقًا لممتغيرات الديموغرافية مثل )

 المستوى التعميمي لموالدين(.

اختمفت الدراسة الحالية من حيث العينة عن جميع الدراسات السابقة فيما عدا دراسة الحسين  -

 ؛3656, المدعج ؛3656 ,الغامدي)كانت العينة الطفولة المتأخرة, ودراسة ( فقد 4135)

في اختيارىم المراىقين ( ;364 ,محمود ؛;364 ,الجاراهلل ؛3653, مينا ؛3655 ,الوحيدي

 والمراىقات طالبات المرحمة المتوسطة.
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 ,المدعج) اختمفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في المقاييس المستخدمة؛ فيما عدا -

 ,الحسين ؛3656 ,الغامدي)في مقياس الرقابة الذاتية, أما دراسة  (;364 ,الجاراهلل ؛3656

, وكل دراسة االجتماعيةفي مقياس القيم  (4135 ,الثقفي وآخرون ؛4135 ,الجموعي ؛4135

 قامت بإعداد المقياس المناسب لمعينة الُمختارة.

تعددت المناىج الُمستخدمة في الدراسات السابقة, وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات  -

 ؛4131 ,تاجال ؛3656 ,المدعج)السابقة من حيث استخدام المنيج الوصفي االرتباطي مع 

 ؛4134 ,بدرة ؛4135 ,الجموعي ؛, Tolga Seki’s, 4136 سيكي تولغا ؛;364الجاراهلل 

 ,ودراسة الغامدي ؛4136 ,مصطفى ومقالده), بينما اتفقت مع دراسة (4135 ,والثقفي وآخرون

المقارن, واختمفت من حيث استخدام المنيج  المنيج الوصفي االرتباطي (3653 ,مينا ؛3656

, وكذلك اختمفت من حيث (4135 ,الحسين ؛REBECCA, 4136  ريبيكا)التحميمي مع دراسة 

 ( فقد كان المنيج وصفي استنباطي.;364البقمي ) استخدام المنيج االستنباطي مع دراسة

استفادت الباحثة من خالل اطالعيا عمى الدراسات السابقة إثراء معموماتيا حول موضوع  -

 الدراسة, واإللمام بجميع جوانب الموضوع الذي تحيط بو الدراسة.

( في 3656( في مقياس الرقابة الذاتية, ودراسة الغامدي );364) من دراسة الجاراهلل االستفادة -

 .االجتماعيةمقياس القيم 

ومما سبق عرضو من دراسات سابقة لمتغيرات الدراسة, ولمتغيراتيا الديموغرافية يتبين أن الدراسة 

 الب.الحالية ُتعتبر إضافة لمبحث العممي والذي قد يفيد في مجال إرشاد اآلباء والمعممين والط
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 فروض الدراسةرابعًا: 

 في ضوء تساؤالت الدراسة ونتائج الدراسات السابقة تم صياغة فروض الدراسة كما يمي :

لدى  الرقابة الذاتية والقيم االجتماعية وأبعادىابين  ارتباطية ذات داللة إحصائية عالقة توجد .3

مدارس عام, و مدارس التعميم والمرحمة المتوسطة بجدة ) االبتدائيةطالبات المرحمة من  ةعين

 تحفيظ القرآن الكريم(.

بين متوسط درجات العينة في مستوى  1.17عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية .4

الثاني  -االبتدائيالسادس  -االبتدائيالخامس : )الرقابة الذاتية تبعا لمتغير الصف الدراسي

 .(الثالث متوسط -متوسط

( بين متوسط درجات العينة في 1.17عند مستوى داللة ) يةتوجد فروق ذات داللة إحصائ .5

 مرتفع(. -متوسط -مستوى الرقابة الذاتية تبعا لمتغير المستوى االقتصادي )منخفض

(بين متوسط درجات العينة في 1.17عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية .6

 -متوسط -ابتدائي -ةغير متعمم) ممتغير المستوى التعميمي لألمستوى الرقابة الذاتية تبعا ل

 جامعي(. -ثانوي

(بين متوسط درجات العينة في 1.17عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية .7

 -متوسط -ابتدائي -غير متعمم) متغير المستوى التعميمي لألبمستوى الرقابة الذاتية تبعا ل

 جامعي(. -ثانوي

( بين متوسط درجات العينة في 1.17عند مستوى داللة ) وجد فروق ذات داللة إحصائيةت .8

السادس  -االبتدائيالخامس : )درجات أبعاد القيم االجتماعية تبعا لمتغير الصف الدراسي

 .(الثالث متوسط -الثاني متوسط -االبتدائي
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بين متوسط درجات العينة في  (1.17عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية .9

 مرتفع(. -متوسط -عاد القيم االجتماعية تبعا لمتغير المستوى االقتصادي)منخفضدرجات أب

( بين متوسط درجات العينة في 1.17عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية .:

 -ابتدائي -ةغير متعمم) لمتغير المستوى التعميمي لألمدرجات أبعاد القيم االجتماعية تبعا 

 جامعي(. -ثانوي -متوسط

( بين متوسط درجات العينة في 1.17عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية .;

 -ابتدائي -غير متعمم) لمتغير المستوى التعميمي لألبدرجات أبعاد القيم االجتماعية تبعا 

 جامعي(. -ثانوي -متوسط

متغيرات  استعراض بعض الدراسات السابقة التي تناولتبفي ىذا الفصل  قامت الباحثة     

, وقامت واألدوات وأخيًرا النتائجالتعميق عمييا من حيث اليدف والعينة والمنيج ثم الدراسة, 

استعراض المنيج والعينة بفي الفصل التالي سوف تقوم بالتعقيب عمييا ثم كتابة فروض الدراسة, و 

جراءات الدراسة الحالية.ألوا  دوات وا 

 

 

 
 
 
 
 

 



 الفصل الرابع

جراءاتها  منهج الدراسة وا 

 

 منهج الدراسة : أولً 

 عينة الدراسة: اثانيً 

 أداة الدراسة :اثالثً 

 إجراءات الدراسة: رابًعا

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: خامًسا
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 رابعالفصل ال

جراءاتها  منهج الدراسة وا 
 

العممي الخاص بالدراسة, وذلك من عرض إجراءات الجزء ىذا الفصل  تحاول الباحثة في 

خالل عرض منيج الدراسة المستخدم, والعينة وكيفية اختيارىا, واألدوات المستخدمة من حيث 

)وصف األداة, وصدقيا وثباتيا, وطريقة تصحيحيا(, وكذلك الخطوات التي قامت بيا الباحثة, 

 وأخيًرا األساليب اإلحصائية المستخدمة لتحميل البيانات.

  :منهج الدراسة  : أولً 

المنيج الوصفي  ت الباحثةماستخدانطالًقا من طبيعة الدراسة واألىداف التي تسعى لتحقيقيا      

الرقابة الذاتية والقيم العالقة بين المنيج االرتباطي يساعد عمى معرفة حيث أن  المقارن, رتباطياال

والمرحمة المتوسطة بجدة )بمدارس  االبتدائيةبأبعادىا لدى عينة من تمميذات المرحمة  االجتماعية

أما المنيج المقارن فقد التعميم العام, ومدارس تحفيظ القرآن الكريم( ثم معرفة درجة تمك العالقة, 

لمتحقق من وجود  بين تمميذات التعميم العام وتحفيظ القرآن الكريم, وأيًضا قامت الباحثة باستخدامو

توسطات درجات الرقابة الذاتية والقيم االجتماعية وفًقا لمتغيرات فروق ذات داللو إحصائية بين م

, وكذلك الفروق بين أبعاد المرحلة الدراسية, المستوى االقتصادي, المستوى التعليمي للوالدين()

, المستوى االقتصادي, المستوى التعليمي وفًقا لمتغيرات )الصف الدراسي االجتماعيةالقيم 

 .للوالدين(
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 :الدراسة عينة  : اثانيً 

االبتدائية والمتوسطة بجدة  )بمدارس المرحمة  تمميذاتمن  تمميذة( 277الدراسة من ) تكونت عينة

عن طريق مكاتب  عشوائيةتم اختيارىن بطريقو  ؛التعميم العام, ومدارس تحفيظ القرآن الكريم(

(  73 وتم استبعاد االستبيانات غير المكتممة وعددىا ) ة,التعميم بجد إلدارة التابعةاالشراف التربوي 

 العينة. وصف خصائص( يوضح 1والجدول رقم ) ( 204 , فيصبح عدد أفراد العينة )استبانة

 (1جدول رقم )

 فراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية أتوزيع  

 (244ن = )

 المتغيرات
/ مدارس الفئــات

 النسبة العدد التعميم العام
/ مدارس الفئــات

تحفيظ القرآن 
 الكريم

 
 العدد

 
 النسبة

الصف 
 الدراسي

 %8.8 18 الخامس البتدائي %16.2 33 الخامس البتدائي
 %11.8 24 السادس البتدائي %17.15 35 السادس البتدائي
 %5.9 12 الثاني المتوسط %14.8 22 الثاني المتوسط
 %18.6 38 المتوسطالثالث  %14.8 22 الثالث المتوسط

المستوى 
 القتصادي

 %14.8 22 مرتفع %19.6 44 مرتفع
 %33.3 68 متوسط %34.8 71  متوسط
 %4.98 2 منخفض %4.5 1  منخفض

مستوى 
 تعميم األم

 %4.5 1 غير متعممة %4.98 2 غير متعممة
 %1.96 4 ابتدائي %2.94 6 ابتدائي
 %4.98 2 متوسط %4.98 2 متوسط
 %13.23 27 ثانوي %17.6 36 ثانوي
 %28.4 58 جامعي %32.35 66 جامعي

مستوى 
 تعميم األب

 - - غير متعمم %4.5 1 غير متعمم
 %4.5 1 ابتدائي %4.98 2 ابتدائي
 %1.5 3 متوسط %1.96 4 متوسط
 %14.8 22 ثانوي %14.95 23 ثانوي
 %32.35 66 جامعي %44.2 82 جامعي

 



-50- 

 

( وصف خصائص العينة, وتوزيعيم حسب المتغيرات الديموغرافية 1رقم )يتضح من الجدول      

)الصف الدراسي, المستوى االقتصادي, مستوى تعميم الوالدين( في مدارس التعميم العام وتحفيظ 

 القرآن الكريم بجدة.

 :الدراسة أدوات : اثالثً 

 يمافي ىذا الفصل وصف , وسوف تعرضالحاليةفي الدراسة مقياسين  تطبيققامت الباحثة ب     

 ومحدداتيما السيكومتريو:

 (:1429)إعداد مي بنت محمد الجاراهلل  مقياس الرقابة الذاتية -1

 ثالث من االختيار يتم حيث الثالثي ليكرت مقياس عمى بنداً  (27) من المقياس يتكون     

 واحدة درجة األولى االستجابة: التالي النحو عمى التقدير ميزان عمى االجابات وتندرج اجابات

 الثالثة واالستجابة, متوسطة ذاتية رقابة وتمثل درجتان الثانية واالستجابة, ضعيفة ذاتية رقابة وتمثل

 مستوى فإن درجة (27) من أقل عمى الطالبة تحصل عندما. عالية ذاتية رقابة وتمثل درجات ثالث

 الذاتية الرقابة فإن (54 : 27) من درجة عمى تحصل عندما أما, منخفض لدييا الذاتية الرقابة

 .عالية لدييا الذاتية الرقابة فإن (54) من أكبر درجة عمى تحصل عندما وأخيراً , متوسطة لدييا

 :صدق المقياس 

ا وبيان قدرتو عمى قياس ما وضع أساسً  التأكد من صدق المقياسب (1429قامت )الجاراهلل,      

صاص والخبرة, وبعد استالم محكًما, من ذوي االخت( 33لقياسو, بعرض صورتو األولية عمى )

المحكمين قامت الباحثة بإعادة صياغة بنود وفقرات المقياس, واإلضافة والحذف منو,  مالحظات

عدد  تفي ضوء آراء واقتراحات المحكمين, حتى خرج المقياس في صورتو النيائية, حيث بمغ

 فقرة. (22)فقراتو النيائية 
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 :ثبات المقياس 

استخدام معامل ثبات ألفا ب (1429قامت )الجاراهلل,  لمتأكد من ثبات مقياس الرقابة الذاتية     

 .(0.86): قيمتوكرونباخ, وكانت 

مكانية االعتماد  ويتضح ارتفاع درجة ثبات المقياس, مما يعني أنو صالح لقياس ما وضع لقياسو, وا 

 عمى نتائجو التي توصل إلييا.

تم حساب صدق  , فقدالسيكومترية لممقياس عمى عينة الدراسة الحاليةالتحقق من الخصائص 

 :وثبات المقياس وفًقا لما يمي

 تمميذات المرحمة االبتدائية والمتوسطةمن ( 15) )استطالعية( عددىاعينة  باختيار ةالباحث تقام

 كما يمي: وذلك لمتحقق من الخصائص السيكومترية لممقاييس المستخدمة في الدراسة

  صدق المقياس:يقة حساب طر 

معامل  خراج قيماستقامت الباحثة ب, لمقياس الرقابة الذاتيةلمتحقق من صدق االتساق الداخمي 
 :لممقياس, وكانت النتائج كما يميلدرجة الكمية عبارة واكل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين 

 (2جدول رقم )
  لممقياسالعبارات بالدرجة الكمية معامالت ارتباط قيم 

 (244)ن = 
 معامل الرتباطقيم  العبارة معامل الرتباطقيم  العبارة معامل الرتباطقيم  العبارة
1 4.84** 14 4.87** 19 4.85** 
2 4.87** 11 4.87** 24 4.86** 
3 4.84** 12 4.87** 21 4.91** 
4 4.94** 13 4.78** 22 4.83** 
5 4.67** 14 4.72** 23 4.83** 
6 4.87** 15 4.64* 24 4.81** 
7 4.74** 16 4.84** 25 4.74** 
8 4.64** 17 4.83** 26 4.81** 
9 4.71** 18 4.94** 27 4.92** 
 (0.01** دالة عند )        
  (0.05* دالة عند )        
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باين كال عباارة والدرجاة الكمياة لممقيااس رتبااط االمعامالت قيم أن جميع  (2يتضح من الجدول )     

مقيااس الرقاباة عباارات وىاذا يادل عماى أن جمياع (, 0.01احصائيا عناد مساتوى )موجبة ودالة كانت 

 كانت صادقة وتقيس اليدف الذي وضعت من أجمو.الذاتية 

  المقياسثبات:  

لعبارات  معامل ثبات الفا كرونباخقيمة  تم ايجاد الرقابة الذاتيةمقياس القيم لمتحقق من ثبات 

 , وىي قيمة مرتفعة, مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بقدر مرتفع من الثبات.0.98وىي , المقياس

إعداد الباحثتان أماني عبدالمقصود وعواطف محمود عيسى  الجتماعيةمقياس القيم  -2

(2447): 

القيم االجتماعية ىي: التعاون , حيث تضمن عدًدا من ( عبارة46يتكون المقياس من )     

والمشاركة, االحترام, الصدق, مساعدة اآلخرين, الصداقة, تحمل المسئولية, وقد صيغت البنود 

 بصيغة تتناسب مع طبيعة المرحمة العمرية التي صمم من أجميا المقياس.

 طريقة تصحيح المقياس: 

فكانت اختيار استجابة واحدة من  عمى عبارات المقياس وضحت الباحثتان طريقة االستجابة     

ثالث استجابات ىي "نعم" إذا كانت العبارة تنطبق عمى المفحوص وتعطى ثالث درجات, "ال" إذا 

كانت العبارة ال تنطبق عمى المفحوص وتعطى درجة واحدة, "أحياًنا" إذا كانت العبارة تنطبق بعض 

ت اإليجابية أما بالنسبة لمعبارات الشيء عمى المفحوص وتعطى درجتان وذلك بالنسبة لمعبارا

السمبية فتعطى "نعم" درجة واحدة, وتعطى "ال" ثالث درجات, وتعطى أحياًنا درجتين وأرقام 

 ومن ثم تراوحت درجات االستجابة (,42-38-33-31-27-25-17-7)العبارات السمبية ىي: 

 ( درجة.138-46) ما بين عمى المقياس ككل
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 :صدق المقياس 

تان عدة إجراءات لمتحقق من صدق األداة وىي: الصدق المنطقي والصدق الظاىري اتبعت الباحث

 وصدق البناء أو التكوين.

 الصدق المنطقي: -

حرصت الباحثتان عمى صياغة بنود المقياس في ضوء اإلطار النظري لمموضوع موضع      

قياس القيم بصفة االىتمام في الدراسة الحالية, وفي ضوء المحاوالت التي بذلك لوضع أدوات ل

 عامة والقيم االجتماعية بصفة خاصة.

 صدق المحكمين: -

اعتمدت الباحثتان في ىذا النوع من الصدق عمى آراء المحكمين, حيث عرض المقياس عمى      

عدد من المحكمين المتخصصين في مجال عمى النفس والصحة النفسية عمى مدى صالحية 

وصدق بنود المقياس لمبعد الذي تنتمي إليو, بعد وضع مجموعة من العبارات تشير إلى كل قيمة 

ماعية موضوع االىتمام في البحث في قائمة مستقمة, ووضع تعريف إجرائي لكل من القيم االجت

قيمة, ولم يؤد ىذا اإلجراء إلى حذف أي بند من بنود المقياس, ولكن عدلت بعض البنود بيدف 

التوضيح والتبسيط, ثم أعيد ترتيب العبارات وصياغتيا في ضوء مالحظات المحكمين, وقد روعي 

 ًبا دائرًيا.ترتيب العبارات ترتي

 صدق البناء أو التكوين: -

وقد استخدم ىذا  ( طفاًل وطفمة,100قواميا )تم حساب معامل االرتباط عمى عينة كمية      

معامالت االتساق الداخمي بين درجة كل عبارة قيم اإلجراء عمى مستويين: أوليما يتمثل في حساب 

درجة الكمية لمبعد, أما الثاني فيتمثل في من العبارات المتضمنة في األبعاد الرئيسية الست وال

معامالت االتساق الداخمي بين الدرجة عمى كل من األبعاد الرئيسية الست والدرجة  قيم حساب
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( مما يشير إلى  0.01) عند مستوى معامالت االرتباط دالة الكمية لممقياس ككل, وقد جاءت 

ة في األبعاد أو بالنسبة لألبعاد المتضمنة صدق االتساق الداخمي سواء بالنسبة لمعبارات المتضمن

 .معامالت ارتباط مرتفعة تكفي لمثقة في المقياسقيم في المقياس ككل, وىي 

  ثبات المقياس:طرق حساب 

 تم حساب الثبات بالطرق األتية:

 طريقة إعادة اإلجراء: -

استخدام ىذه الطريقة لمتحقق من ثبات المقياس, حيث تم إجراء األداة مرتين بفاصل زمني تم      

( تمميًذا وتمميذة من تالميذ وتمميذات الصف الحامس 50قدره أسبوعين عمى مجموعة كمية قواميا )

معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عمييا إفراد المجموعة في قيم االبتدائي, وتم حساب 

معامل  ت قيمةجراء األول والدرجات التي حصل عمييا نفس األفراد في اإلجراء الثاني, وقد بمغاإل

مما يشير إلى أن المقياس عمى  ( 0.01( وىو معامل موجب ودال عند مستوى ) 0.68االرتباط )

 قدر مناسب من الثبات, مما يبرر إمكانية استخدامو في قياس ما وضع لقياسو.

 صفية:طريقة التجزئة الن -

( 50تم حساب معامالت االرتباط بين درجات العبارات الفردية ودرجات العبارات الزوجية )ن=    

براون ىذا  –وبعد استخدام معادلة سبيرمان  ( 0.54وقد بمغ معامل االرتباط ليذين النصفين )

 الثبات.وىو معامل مرتفع يدل عمى أن المقياس يتمتع بقدر مناسب من  ( 0.65العامل بمغ )

 لألفراد في مرحمة الطفولة والمراىقة. يصمح ىذا االختبار وُيالحظ أن
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تم حساب صدق وثبات فقد  ,التحقق من الشروط السيكومترية لممقياس في الدراسة الحالية

 :المقياس وفًقا لما يمي

 صدق المقياس:طرق حساب  -

استخدام معامل ارتباط بقامت الباحثة , لمقياس القيم االجتماعيةلمتحقق من صدق االتساق الداخمي 

ليو, وكذلك بين كل بعد والدرجة لمبعد المنتمية إلدرجة الكمية عبارة واكل بيرسون لقياس العالقة بين 

 :الكمية لممقياس, وكانت النتائج كما يمي

 (3جدول رقم )

 بالدرجة الكمية لمبعد المنتمية العبارات معامالت ارتباط قيم 

 (244)ن =  الجتماعيةلمقياس القيم 

 معامل الرتباطقيم  العبارة معامل الرتباطقيم  العبارة البعد

التعاون / 
 المشاركة

1 4.76** 19 4.73** 
7 4.75** 25 4.94** 
13 4.83** 31 4.79** 

 الحترام

2 4.83** 26 4.66** 
8 4.74** 32 4.83** 
14 4.85** 37 4.82** 
24 4.84** 41 4.87** 

 الصدق

3 4.93** 33 4.78** 
9 4.82** 38 4.84** 
15 4.93** 42 4.82** 
21 4.74** 45 4.73** 
27 4.83**   

 مساعدة الخرين
4 4.77** 22 4.83** 
14 4.85** 28 4.81** 
16 4.87** 34 4.94** 

 الصداقة
5 4.68** 29 4.85** 
11 4.71** 35 4.87** 
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 (3) مقر  لو دج عبات

 
17 4.68** 39 4.81** 
23 4.88** 43 4.78** 

 تحمل المسؤولية

6 4.46 36 4.44 
12 4.57* 44 4.76** 
18 4.59* 44 4.84** 
24 4.74** 46 4.81** 
34 4.77**   

 (0.01** دالة عند )

بين كل عبارة والبعد المنتمية اليو رتباط االمعامالت قيم أن جميع  (3يتضح من الجدول ) 

 (.0.01ا عند مستوى )احصائيً موجبة ودالة كانت 

 (4جدول رقم )

 القيم الجتماعية لمقياسبعاد بالدرجة الكمية األمعامالت ارتباط قيم 

 (244)ن = 

 معامل الرتباطقيم  البعد

 **4.884 التعاون / المشاركة

 **4.956 الحترام

 **4.921 الصدق

 **4.925 مساعدة الخرين

 **4.939 الصداقة

 **4.954 المسؤوليةتحمل 

بعاد والدرجة الكمية لممقياس بين األرتباط االمعامالت قيم أن جميع  (4يتضح من الجدول )     

كانت عبارات المقياس وىذا يدل عمى أن جميع (, 0.01احصائيا عند مستوى )موجبة ودالة كانت 

 صادقة وتقيس اليدف الذي وضعت من أجمو.
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  المقياسثبات: 

والجدول المقياس والمقياس ككل, ألبعاد معامل ثبات الفا  تم ايجاد المقياسلمتحقق من ثبات      

 :( يوضح ذلك5رقم )

 (5جدول رقم )

 المقياس والمقياس ككل ألبعادالثبات  تقيم معامال

 قيمة معامل ألفا كرونباخ البعد

 4.886 التعاون / المشاركة

 4.917 الحترام

 4.939 الصدق

 4.916 الخرينمساعدة 

 4.914 الصداقة

 4.924 تحمل المسؤولية

 4.982 المقياس ككل

قيم  قد كانت, و ألبعاد المقياس والمقياس ككل( قيم معامالت ألفا كرونباخ 5)الجدول يبين      

 من الثبات. تمتع بقدر مرتفعالمقياس يإلى أن  شيرمما ي, مرتفعة

 :الدراسة إجراءات : ارابعً 

عمى األدبيات من األطر النظرية, والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة, ثم  االطالع -

 تحديد العينة واختيار األدوات المناسبة والتحقق من صدقيا وثباتيا.

 مقترحات وتوصيات الدراسات السابقة.اطالع الباحثة عمى  -

 الدراسات السابقة. قامت الباحثة بكتابة اإلطار النظري الخاص بالدراسة, واستكمال -
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حصول الباحثة عمى خطاب رسمي من وكيمة معيد الدراسات العميا التربوية موجو إلدارة  -

التخطيط والتطوير التربوي بجدة لتسييل ميمة الباحثة لمحصول عمى موافقة رسمية لتطبيق 

 أدوات الدراسة ميدانًيا, وقد تفضمت الجية مشكورة بالسماح بالتطبيق الميداني.

الباحثة عمى خطاب رسمي من إدارة التخطيط والتطوير التربوي بجدة موجًيا إلى  حصول -

 مكاتب التعميم بجدة.

المدارس  قائداتحصول الباحثة عمى خطابات رسمية من مكاتب التعميم بجدة موجًية إلى   -

 االبتدائية والمتوسطة التعمم العام وتحفيظ القرآن الكريم.

عميم العام وتحفيظ القرآن الكريم, تس االبتدائية والمتوسطة الزارت الباحثة عدًدا من المدار  -

 ت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية.ار اختو 

( وذلك لمتأكد من صدقيا 15طبقت الباحثة أدوات الدراسة عمى عينة استطالعية وعددىا ) -

 وثباتيا.

تمميذات المرحمة ( من 277ثم طبقت الباحثة أدوات الدراسة عمى أفراد العينة والتي بمغت ) -

( أسابيع؛ حيث تمت مقابمة قائدات 4االبتدائية والمتوسطة, وقد استغرق تطبيق أدوات الدراسة )

المدارس ثم االجتماع مع أفراد العينة في قاعات االجتماعات, وقامت الباحثة بالتعريف بنفسيا 

منين وأنيا لمبحث وشرح أىداف الدراسة وأىميتيا, والتأكيد عمى سرية المعمومات الُمقدمة 

 العممي فقط.

مكتممة والتي بمغ الغير د العينة, ثم استبعاد المقاييس قامت الباحثة بجمع المقاييس من أفرا -

 (.204( حيث أصبح العدد الكمي )73عددىا )

والتوصل إلى  (SPSS)باستخدام النظام اإلحصائي قامت الباحثة بإجراء التحميالت اإلحصائية  -

  .النتائج
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 .من أجل اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة ومناقشتيا تفسير النتائجالباحثة بقامت  -

 كتابة المقترحات والتوصيات الالزمة في مجال الدراسة.بقامت الباحثة  -

 في الدراسة: خامًسا :  األساليب اإلحصائية المستخدمة

وذلك باستخدام برنامج  معالجة البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبةسوف تقوم الباحثة ب

(SPSS)  وىي كالتاليبيدف الحصول عمى النتائج المتعمقة بفروض الدراسة: 

 بأبعادىا معامل ارتباط بيرسون لمكشف عن العالقة بين الرقابة الذاتية والقيم االجتماعية. 

  اختبار(T-test) طات الحسابية في متغيرات الدراسةلمكشف عن الفروق بين المتوس. 

  متغيرات الفروق بين متوسطات المجموعات وفًقا ل التباين أحادي االتجاه لمكشف عنتحميل

( وذلك للتعرف علي , المستوى االقتصادً, المستوى التعلَمٌ للوالدٍنالصف الدراسٌ) الدراسة

 .(االجتماعَةأكثر األبعاد شَوًعا لمتغَر الدراسة )القَم 

 .اختبار شيفيو لممقارنات البعدية 

  اختبار"( "كروسكال ويمزKruskal-Walls )والمستوى التعميمي المستوى االقتصادي لمتغير ,

 .لموالدين

 المستخدمة دواتمنيج الدراسة وعينة الدراسة واألت الباحثة في ىذا الفصل وصف عرض     

ساليب كذلك األ, و الدراسةاالجراءات التي اتبعتيا في  بينت, ثم والتي تم تطبيقيا عمى العينة

تفسيرىا في الفصل عرض نتائج الدراسة و ب حصائية المستخدمة في معالجة النتائج , وستقوماإل

 .الخامس

 

 

 

 



 الفصل الخامس

 وتفسيرىا نتائج الدراسة

 

 وتفسيرىا نتائج الدراسة :أولً 

 الدراسة ممخص نتائج: اثانيً 

 الدراسة توصيات :اثالثً 

 الدراسات المقترحة: رابًعا
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 خامسالفصل ال

 وتفسيرىا تائج الدراسةن
 

وفروضها, أف الذي يسير في اتساؽ مع تساؤالت الدراسة هذا الفصؿ  تحاوؿ الباحثة في 

تعرض تحميًًل لنتائج الدراسة الميدانية بعد تطبيؽ أداة الدراسة عمى العينة الُمختارة, وبعد معالجة 

بنتائج الدراسات السابقة ونتائجها في التعميؽ والتحميؿ عمى النتائج,  وباالستعانةالبيانات إحصائًيا 

, باإلضافة إلى تقديـ توصيات وعرض ممخص لمنتائج وأهـ ما توصمت إليه الباحثة مف نتائج

 في ضوء النتائج التابعة لمدراسة الحالية.ومقترحات 

   :وتفسيرىا نتائج الدراسة  : أولً 

ما مستوى الرقابة الذاتية لدى عينة  "أنه  والذي ينص عمى األول ومناقشتو وتحميمو: التساؤل -

تعميـ العاـ, ومدارس تحفيظ القرآف )بمدارس الوالمرحمة المتوسطة مف تمميذات المرحمة االبتدائية 

 ؟"الكريـ(

ولإلجابػػة عػػف هػػذا السػػؤاؿ تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لػػدرجات 

 وكانت النتائج كما يمي: والمرحمة المتوسطة الرقابة الذاتية لعينة تمميذات المرحمة االبتدائية
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 (6جدول رقم )

 رافات المعيارية لدرجات الرقابة الذاتية لعينةالمتوسطات الحسابية والنح

 والمرحمة المتوسطة  تمميذات المرحمة البتدائية

 (204)ن = 

 مستوى الرقابة الذاتية النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد البتدائية المدارس 

 فوق المتوسط 825 7224 112 مدارس التعميم العام

 فوق المتوسط 829 6927 91 مدارس تحفيظ القران

 مستوى الرقابة الذاتية النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتوسطة المدارس

 فوق المتوسط 828 6721 44 مدارس التعميم العام

 فوق المتوسط 820 6528 50 مدارس تحفيظ القران

مػػدارس تحفػػيظ  حصػػوؿ كػػؿ مػػف تمميػػذات مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ وتمميػػذات (1ويوضػػا الجػػدوؿ )     

, حيػػػث حصػػػمت تمميػػػذات فػػػوؽ المتوسػػػطعمػػػى مسػػػتوى رقابػػػة ذاتيػػػة  لممرحمػػػة االبتدائيػػػة الكػػػريـ فآالقػػػر 

فػي  (,2.7..وانحػراؼ معيػاري قيمتػه ) (,06.27متوسػط حسػابي قيمتػه )مدارس التعميـ العاـ عمػى 

 , وانحػػػػراؼ(16.11حػػػػيف حصػػػػمت تمميػػػػذات مػػػػدارس تحفػػػػيظ القػػػػراف عمػػػػى متوسػػػػط حسػػػػابي قيمتػػػػه )

كػؿ مػف تمميػذات مػدارس التعمػيـ العػاـ وتمميػذات مػدارس  في حيف حصػمت, (668..معياري قيمته )

, حيػػث حصػػمت تمميػػذات فػػوؽ المتوسػػطعمػػى مسػػتوى رقابػػة ذاتيػػة  لممرحمػػة المتوسػػطة تحفػػيظ القػػراف

 بينمػا, (068..وانحػراؼ معيػاري قيمتػه ) (10.70مدارس التعميـ العاـ عمى متوسط حسابي قيمتػه )

وانحػػػراؼ معيػػػاري  (18.01تمميػػػذات مػػػدارس تحفػػػيظ القػػػراف عمػػػى متوسػػػط حسػػػابي قيمتػػػه ) حصػػػمت

 .(772..قيمته )

مسػتوى الرقابػػة الذاتيػة لػػدى ( التػي تُبػػيف أف 6266تختمػؼ مػػع دراسػة الجػػارا  )وهػذ  النتيجػػة 

 , وتعػػزوطالبػػات تحفػػيظ القػػرآف الكػػريـ أعمػػى مػػف مسػػتوى الرقابػػة الذاتيػػة لػػدى طالبػػات الثانويػػة العامػػة
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إلػػى أف مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ تهػػتـ بتػػدريس الطالبػػات المبػػادئ وا سػػس الدينيػػة  الباحثػػة هػػذ  النتيجػػة

بطريقػة مكافئػة لمػدارس تحفػيظ القػػرآف الكػريـ, كمػا أف بعػض أهػػداؼ المنػاهج الدينيػة لمػدارس التعمػػيـ 

ب أفػراد عينػة الدراسػة فػي العاـ متشابهة مع أهداؼ مدارس تحفيظ القرآف الكريـ, عمى الرغـ مف تقػار 

مدارس التعميـ العاـ وتحفيظ القرآف الكريـ, وكذلؾ قد تكوف اسػتراتيجيات وأسػاليب التعمػيـ الُمتبعػة فػي 

قػد يكػوف التركيػز  وكػذلؾ مدارس التعميـ العاـ ُمطبقة بطريقة أفضؿ مف مدارس تحفيظ القػرآف الكػريـ,

نػػه عمػػى العمػػؿ والتطبيػػؽ, وقػػد يكػػوف اعتمػػػاد فػػي مػػدارس تحفػػيظ القػػرآف الكػػريـ عمػػى الحفػػظ أكثػػػر م

همػػاؿ التربيػػة مػػف جػػانبهـ كمػػا يقػػوؿ السػػيؼ  ا هػػؿ فػػي التربيػػة عمػػى مػػدارس تحفػػيظ القػػرآف الكػػريـ, وا 

دور  ألسػرة, ومػا لػـ يكػف لالمجتمػعإنمػا هػي جػزء مػف نتػاج  القرآف الكريـ مدارس تحفيظ فأ( 6266)

, ال سػيما نهـكانػت فمػف تتػولى دور التربيػة بالنيابػة عػ فػنف هػذ  المػدارس مهمػا أبنػائهـكبير فػي تربيػة 

فػًل  أبنائهػاقصػر فػي حػؽ تفػي المدرسػة, وحػيف  اأكثػر مػف بقائهػالتمميذة تبقػى فػي البيػت مػع أسػرتها و 

, ا سػػػرة قػػػوـ بػػػهت لمػػػا عتبػػر دورهػػػا مكمػػػًًل مقػػػي بالًلئمػػػة عمػػػى المؤسسػػػات ا خػػػرى, التػػػي يُ تُ ينبغػػي أف 

مػف قػد ال يكونػوف وفػؽ مػا  التمميذات والمعمماتتضـ بيف جنباتها مف وليست هي ا ساس, كما أنها 

 ., وهي كذلؾ ليست عمى درجة واحدة مف التميزتريد ا سرة

مػػا أكثػػر القػػيـ االجتماعيػػة شػػيوعًا  " أنػػه والػػذي يػػنص عمػػى ومناقشااتو وتحميمااو: نيثاااال التساااؤل -

 ؟"لدى عينة الدراسة

طات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة والنسػػب المئويػػة ولإلجابػػة عػػف هػػذا السػػؤاؿ تػػـ حسػػاب المتوسػػ

 لدرجات القيـ االجتماعية الدراسة وكانت النتائج كما يمي:
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 (7جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب المئوية 

  لعينة الدراسة لدرجات القيم الجتماعية

 (204)ن = 

 القيم الجتماعية
المتوسط 

 النسبة المئوية عدد الفقرات النحراف المعياري ابيالحس

 8327 9 320 2226 تحمل المسؤولية

 8224 8 223 1928 الصداقة

 8922 6 129 1621 مساعدة الخرين

 8720 9 229 2325 الصدق

 8822 8 221 2122 الحترام

 7921 6 222 1422 التعاون / المشاركة

لقػػػيـ االجتماعيػػػة بنسػػػب متقاربػػػة لػػػدى عينػػػة الدراسػػػة, وكػػػاف ( شػػػيوع جميػػػع ا0يوضػػػا الجػػػدوؿ )     

ومتوسػػط  %(6.6.أعًلهػػا شػػيوعا مسػػاعدة االخػػريف حيػػث حصػػمت عمػػى أعمػػى نسػػبة مئويػػة بمغػػت )

, تمتهػا قيمػة االحتػراـ بنسػبة مئويػة بمغػت (6.612(, وانحراؼ معياري قيمته )61.78حسابي قيمته )

(, بينمػػا كانػػت أقػػؿ 6.661راؼ معيػػاري قيمتػػه )( وانحػػ66.60ومتوسػػط حسػػابي قيمتػػه ) %(6...)

, ومتوسػػط حسػػابي قيمتػػه %(06.6القػػيـ االجتماعيػػة شػػيوًعا هػػي قيمػػة التعػػاوف بنسػػبة مئويػػة بمغػػت )

 .(.6.66(, وانحراؼ معياري قيمته )62.62)

أنػػه فػػي مرحمػػة الطفولػػة المتػػ خرة يػػتعمـ الفػػرد وتفسػػر الباحثػػة شػػيوع قيمػػة مسػػاعدة ا خػػريف إلػػى      

نشػػاء العًلقػػات مػػع ا قػػراف ليحقػػؽ االنسػػجاـ معهػػـ, ويػػتعمـ أصػػوؿ ا خػػذ والعطػػاء التػػي تقػػوـ عميهػػا إ

(, فجماعة الرفاؽ بالنسػبة لمتمميػذة فػي هػذ  المرحمػة هػي التػي تحػدد 6266الحياة االجتماعية )عقؿ, 

الجماعػػة مكانتهػػا, وُتشػػعرها ب هميتهػػا, فالتمميػػذة تفتخػػر بعضػػويتها فػػي الجماعػػة وتحػػرص عمػػى رضػػا 

(, لػػػذلؾ فالتمميػػػذة تضػػػع اهتمامػػػات ا خػػػريف ومسػػػاعدتهـ فػػػي 6667وقبولهػػػا فيهػػػا )سػػػمارة وآخػػػروف, 
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المقدمػػػة, وتكػػػوف ُممزمػػػة تجاههػػػا أكثػػػر مػػػف التزامهػػػا تجػػػا  رغباتهػػػا وحاجاتهػػػا الشخصػػػية )الشػػػميري, 

6260.) 

الرقابة الذاتية  بيف ارتباطية ذات داللة إحصائية عًلقة توجد ومناقشتو وتحميمو: الفرض األول -

طالبات المرحمة االبتدائية والمرحمة المتوسطة بجدة مف  ةلدى عين والقيـ االجتماعية وأبعادها

 )مدارس التعميـ عاـ, ومدارس تحفيظ القرآف الكريـ(.

تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمتحقؽ مف وجود عًلقة  ولتفسير نتيجة هذا الفرض     

الذاتية والقيـ االجتماعية لدى عينة مف تمميذات المرحمة االبتدائية والمتوسطة ارتباطية بيف الرقابة 

 في مدارس التعميـ العاـ ومدارس تحفيظ القرآف بجدة, كما يبيف الجدوؿ التالي:

 (8جدول رقم )

 يبين قيم معامل ارتباط بيرسون بين الرقابة الذاتية والقيم الجتماعية

 (204)ن = 

 القيم الجتماعية
 لرقابة الذاتيةا

 مستوى الدللة معامل الرتباط
 ةدال 02450 تحمل المسؤولية

 ةدال 02223 الصداقة
 ةدال 02328 مساعدة الخرين

 ةدال 02540 الصدق
 ةدال 02312 الحترام

 ةدال 02401 التعاون / المشاركة
 ةدال 02599 القيم الجتماعية ككل

( وهذا يعني 7.78ع قيـ مستويات الداللة كانت أقؿ مف )( أف جمي.ويوضا الجدوؿ )         

وجود عًلقة ارتباط موجبة بيف الرقابة الذاتية والقيـ االجتماعية, أي أنه كمما ارتفع مستوى الرقابة 
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الذاتية لدى تمميذات المرحمة االبتدائية والمتوسطة في مدارس التعميـ العاـ ومدارس تحفيظ القرآف 

 توى القيـ االجتماعية لديهف والعكس صحيا.بجدة كمما ارتفع مس

وتعزو الباحثة وجود عًلقة ارتباط موجبة بيف الرقابة الذاتية والقيـ االجتماعية إلى أنه كمما      

قويت الرقابة الذاتية لدى التمميذة وزادت كمما كانت محمًمة بالقيـ االجتماعية النبيمة, والتي تجعمها 

بها تفاعًًل إيجابًيا مف منطمؽ إيمانها الذي بداخمها فهو الذي يدفعها تتفاعؿ مع مجتمعها المحيط 

(, لكف عندما تخالؼ التمميذة فهي تعتقد في 6762إلى أف تكوف نافعًة لنفسها ولغيرها )الحسيف, 

قرارة نفسها أنها عنصًرا غير مرغوب فيه, كؿ ذلؾ بحسب قوة الضمير والرقابة لديها, ومدى قوة 

(, فالرقابة الذاتية هي النبع 6287دؽ قيمها وثباتها )البقمي, ماسكه, ومدى صمجتمعها ومدى ت

تحكمها الطباع الخيرة والتي ا ساسي لمواجهة االنحرافات في المجتمع, وتكويف عًلقات أصمية 

لوالها ما عمرت الحياة منذ بدء الخميقة وما احتفظت في ذاكرتها بمعنى القيـ والخير ا سمى 

متماسؾ البنياف, راسخ ا ركاف, مضطرد  اف مجتمعً ُنكوّ  أفوهي التي تؤدي إلى  (,6268)الفاسي, 

فهـ يعمموف وفؽ  والقدرة عمى الثبات, ومواجهة الِصعاب, النمو, ف فراد  يتمتعوف بقوة النفوس

 .(.677)عبدالرحمف,  معايير وقيـ اجتماعية توجه سموكهـ وطاقاتهـ

عند  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية " الذي ينص عمىو  ومناقشتو وتحميمو: الفرض الثاني -

بيف متوسط درجات العينة في مستوى الرقابة الذاتية تبعا لمتغير الصؼ  (7.78)مستوى 

 .(الثالث متوسط -الثاني متوسط -السادس االبتدائي -الخامس االبتدائي: )الدراسي

 الحادي وكانت النتائج كما يمي:تـ إجراء اختبار تحميؿ التبايف ا ولمت كد مف صحة هذا الفرض
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 (9جدول رقم )

 درجات  تحميل التباين األحادي لمعرفة دللة الفروق في

  حسب الصف الدراسي الرقابة الذاتية

 (204)ن = 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الدللة

 2529 142025 3 426125 بين المجموعات
  
  

 ةدال
  
  

 5626 199 1126725 داخل المجموعات
   202 15528297 المجموع

( في 7.78( وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )6يتضا مف الجدوؿ )     

ولمعرفة بيف أي الصفوؼ توجد هذ  الفروؽ تـ اجراء  تعزى لمصؼ الدراسي, الرقابة الذاتيةدرجات 

 لممقارنة, وكانت النتائج كما يمي:Scheff'e Test) ) اختبار شيفيه

 (10جدول )

 الرقابة الذاتية( لممقارنة بين الصفوف في درجات Scheff'e Testنتائج اختبار )

 (204)ن = 

 ثالث متوسط ثاني متوسط سادس المتوسط الحسابي الدراسيالصف 
 * *  75282 خامس
 * *  74286 سادس

   * 68232 ثاني متوسط
   * 65227 ثالث متوسط

 * فرؽ داؿ احصائيا              

( فػػي 7.78( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )67يتضػػا مػػف الجػػدوؿ )     

بيف كؿ مف الصفي )الخامس والسادس( مف جهة وبيف كػؿ مػف الصػفي )ثػاني  الذاتية الرقابةدرجات 

متوسػط وثالػث متوسػػط( مػف جهػة أخػػرى لصػالا الصػفي الخػػامس والسػادس, وهػذا يػػدؿ عمػى درجػػات 

 

https://staff.najah.edu/sites/default/files/%20%D8%B4%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%87%20Scheff.doc
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لكػػؿ مػػف  الرقابػػة الذاتيػػةلتمميػػذات الصػػؼ الخػػامس والسػػادس كانػػت أعمػػى مػػف درجػػات  الرقابػػة الذاتيػػة

 لث متوسط.الصؼ ثاني متوسط وثا

( والتي أسفرت عف عدـ وجود فروؽ 6282وتختمؼ نتيجة هذا الفرض مع دراسة المدعج )     

بيف متوسطات درجات مستوى الرقابة الذاتية لدى طالبات المرحمة المتوسطة تختمؼ تبًعا لمصؼ 

 فروؽ وجود ( والتي تشير إلى عدـ6286)الثالث(, وكذلؾ دراسة مهنا  -الثاني -الدراسي )ا وؿ

 الخمقي. مراحؿ الحكـ درجات في سناً  وا صغر سناً  ا كبر بيف المجموعتيف إحصائياً  دالة

فروؽ ذات داللة إحصائية في  جودو ( والتي أسفرت عف 6266الجارا  ) بينما تتفؽ مع دراسة     

مة, مستوى الرقابة الذاتية ترجع إلى االختًلؼ في الصؼ الدراسي في النوعيف )الثانويات عا

وترى الباحثة إلى أف وجود االختًلؼ في مستوى الرقابة الذاتية , وثانويات تحفيظ القرآف الكريـ(

أف مرحمة لصالا الصؼ الخامس والسادس االبتدائي يرجع إلى و تبًعا لمتغير الصؼ الدراسي 

يئة , ويت ثر الطفؿ بالب(6266)عقؿ,  ا خًلؽ الطفولة المت خرة يتكوف فيها الضمير ومعايير

 ويتقبؿ الطفؿ القيـ الُخمقية مف ا باء وا مهات حيث يمثموف القدوة لهاالجتماعية التي يتربى فيها, 

وتكوف لدى الطفؿ القدرة عمى الضبط الداخمي, واحتراـ القواعد الخمقية, , (6262)العيسوي, 

ب عميه تنفيذ مثاليته يصعالمبكرة بينما في المراهقة ( 6776وتتكوف لديه ا خًلقيات والقيـ )أحمد, 

(, ويمر بحاالت اضطراب انفعالي حيث تمثؿ هذ  المرحمة ثورة وصراع نفسي, 6262العيسوي, )

وتتضا فيها عدـ قدرة المراهؽ عمى التفرقة بيف عالمه الخاص )عالـ المراهقيف( والعالـ الحقيقي 

 (.6286)مهنا,  الواقعي

عند  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية "أنه  مىوالذي ينص ع ومناقشتو وتحميمو: الفرض الثالث -

( بيف متوسط درجات العينة في مستوى الرقابة الذاتية تبعا لمتغير المستوى 7.78مستوى داللة )

 مرتفع(. -متوسط -االقتصادي )منخفض
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( لمعرفة داللة Kruskal-Wallsتـ استخداـ اختبار "كروسكاؿ ويمز" ) ولتفسير نتيجة هذا الفرض    

 , وكانت النتائج كما يمي:المستوى االقتصاديحسب  الرقابة الذاتيةؽ في درجات الفرو 

 (11جدول رقم )

 نتائج اختبار كروسكال ويمز لدللة الفروق في درجات 

  المستوى القتصاديحسب  الرقابة الذاتية

 (204)ن = 

 ةمستوى الدلل درجات الحرية مربع كاي متوسط الرتب العدد المستوى القتصادي

 غير دالة 2 222 3129 14 منخفض

       3820 40 متوسط

       2929 15 مرتفع

لدى  الرقابة الذاتيةوجود فروؽ ذات داللة احصائية في درجات عدـ  (66يتضا مف الجدوؿ )     

لدى عينة الدراسة  الرقابة الذاتيةوهذا يعني تشابه درجات عزى لممستوى االقتصادي, عينة الدراسة تُ 

 .مستوياتهف االقتصاديةما كانت مه

المتوسػطة  وأمػف المرحمػة االبتدائيػة  أف جميع أفػراد العينػة سػواءً وتعزو الباحثة هذ  النتيجة إلى      

فػػالتعميـ عقػدي يػػزرع فػػي  الحكػومي بالمجػػاف   تعمػػيمهفاالقتصػادية يتمقػػوف  مهمػا اختمفػػت مسػػتوياتهف

 (,6280)الحميػد,  الصػالا  فػي مختمػؼ الجوانػبالسػمؼ عقؿ الناشئ العقيدة الصحيحة وفػؽ مػنهج 

وجعمهػػػا ضػػػابطة لسػػػموكهف  با ساسػػػيات مػػػف العقيػػػدة الصػػػحيحة الشػػػاممةوبػػػذلؾ يػػػتـ تػػػزود التمميػػػذات 

االتجاهػات السػميمة, والخبػرات وبهف, وتزويػدهف بمحبة ا  وتقػوا  وخشػيته فػي قمػ وتصرفاتهف, وتنمية

, فالتمميػذة ذات الػدخؿ المػنخفض ص نموهف وتطػورهف, بما يتناسب مع خصائوالمعمومات والمهارات

يحػػؽ لهػػا أف تجمػػس فػػي نفػػس الفصػػؿ مػػع تمميػػذة مػػف ذوات الػػدخؿ المرتفػػع, فالسياسػػة التعميميػػة فػػي 

المممكة العربية السعودية تقتضي وتقرر حػؽ الفتػاة فػي التعمػيـ بمػا يًلئػـ فطرتهػا ويعػدها لمهمتهػا فػي 
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)الزامػػػؿ,  ولػػػـ تُفػػػرؽ بػػػيف غنػػػي وفقيػػػر, فػػػالعمـ حػػػؽ لمجميػػػعالحيػػػاة عمػػػى أف يػػػتـ هػػػذا بحشػػػمة ووقػػػار 

هنػاؾ تشػابه فػي درجػات مسػتوى الرقابػة الذاتيػة لػدى عينػة , وهذا في نظر الباحثة مما جعػؿ (6261

 الدراسة مهما اختمفت مستوياتهـ االقتصادية.

عند  ةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائي"  أنه والذي ينص عمى ومناقشتو وتحميمو: الفرض الرابع -

بيف متوسط درجات العينة في مستوى الرقابة الذاتية تبعا لمتغير المستوى  (7.78مستوى داللة )

 جامعي(. -ثانوي -متوسط -ابتدائي -ة)غير متعمم لألـالتعميمي 

( لمعرفة Kruskal-Wallsاستخداـ اختبار "كروسكاؿ ويمز" )تـ هذا الفرض  ولمت كد مف صحة

 , وكانت النتائج كما يمي:المستوى التعميمي لألـحسب  رقابة الذاتيةالداللة الفروؽ في درجات 

 (12جدول رقم )

  الرقابة الذاتيةنتائج اختبار كروسكال ويمز لدللة الفروق في درجات 

  المستوى التعميمي لألم حسب

 (204)ن = 

 مستوى الدللة درجات الحرية مربع كاي متوسط الرتب العدد المستوى التعميمي لألم

 غير دالة 4 1276 6625 3 غير متعممة

       9321 10 ابتدائي

       9327 4 متوسط

       10623 63 ثانوي

       10126 123 جامعي

لدى عينة  الرقابة الذاتيةوجود فروؽ ذات داللة احصائية في درجات عدـ  (66الجدوؿ )يتضا مف 

لدى عينة الدراسة  الرقابة الذاتيةتشابه درجات  وهذا يعنيالدراسة تعزى لممستوى التعميمي لألـ, 

 .مستويات ا ـ التعميميةمهما كانت 
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أف دور ا ـ هو ا ساس في كؿ المجتمعات المتطورة  وتعزو الباحثة هذ  النتيجة إلى     

والمختمفة, وليس هناؾ فرؽ بيف أـ مثقفة متعممة وأـ جاهمة. فكؿ واحدة منهما لها دور مميز في 

, دائـ ـوتواصمها معه ـهي المًلزمة لهو , في المنزؿ ممج هـهي ف (6771)فايد,  ا طفاؿتوجيه 

فالقدوة هنا تمعب دوًرا هاًما في تكويف   لهـ , وبالتالي فهي القدوةوف, ومعها يجالسوففنليها يعود

ر( الداخمي )الضميوبالتالي ينش  ذلؾ الرقيب الذاتي منها يتعمموف الخط  والصواب, الضمير, ف

عف الخط  ويدفعه لمصواب, ذلؾ أف عامؿ التقميد مًلـز لمنمو لدى الطفؿ,  الذي يمنع الطفؿ

 .(6280مف أمه )الجرواني والمشرفي,  فيجعمه يحاكي ما يرا  مف تصرفات

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية"  أنه والذي ينص عمى ومناقشتو وتحميمو: الفرض الخامس -

متوسط درجات العينة في مستوى الرقابة الذاتية تبعا لمتغير  بيف (7.78مستوى داللة )عند 

 جامعي(. -ثانوي -متوسط -ابتدائي -)غير متعمـ لألبالمستوى التعميمي 

( لمعرفة داللة الفروؽ Kruskal-Wallsتـ استخداـ اختبار "كروسكاؿ ويمز" ) ولتفسير هذا الفرض

 , وكانت النتائج كما يمي:ألبالمستوى التعميمي لحسب  الرقابة الذاتيةفي درجات 

 (13جدول رقم )

  الرقابة الذاتيةنتائج اختبار كروسكال ويمز لدللة الفروق في درجات 

  المستوى التعميمي لألبحسب 

 (204)ن = 

 مستوى الدللة درجات الحرية مربع كاي متوسط الرتب العدد المستوى التعميمي لألب

 02277 4 52099 138250 1 غير متعمم 

       93200 3 ابتدائي

       109214 7 متوسط

       85240 45 ثانوي

       106268 147 جامعي
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لدى  الرقابة الذاتيةوجود فروؽ ذات داللة احصائية في درجات عدـ  (68) يتضا مف الجدوؿ     

لدى عينة  الرقابة الذاتيةوهذا يعني تشابه درجات عينة الدراسة تعزى لممستوى التعميمي لألب, 

 .مستويات االب التعميميةمهما كانت الدراسة 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة في درجات مستوى الرقابة الذاتية لدى عينة وترجئ الباحثة      

 بيقر لا فيو كت يف امً هم ارً و د بعمي ا ب فأغير المستوى التعميمي لألب إلى الدراسة ُتعزى لمت

 ءً او س ؿفطلاف .هب  دحو تو  ب ا ةيصخشل هجامدتسا ةجر د ىمع ءً انب ؿفطلا ىدل (ريمضلا) يتاذلا

 ءادتقالا ابصي ـث فمو  ,ةعاطتسالا ردق  دلاو ب اهً يبش هسفن ؿعجيل ادً هاج ىعسي ىثنأ وأ ارً كذ فاك

 ب ا فاك ءاو س هيدل ةيتاذلا ةباقر لا فيو كت ىمع ؿفطمل ارً يبك انً و ع ايً ر و عش ال وأ ايً ر و عش ب ا ؾو مسب

الضمير ا خًلقي الرقابة الذاتية و  فأ ىلإ ببسلا دو عي دقو  .(6776 ,ـساق) ـمعتم ريغ وأ امً معتم

, قوة فطرية تجعؿ المرء يشعر بالرضا إذا سمؾ طريؽ الخير, ويشعر بالندـ إذا سمؾ طريؽ الشر

ما, استعداد نفسي إلدراؾ الخبيث والطيب مف ا عماؿ وا قواؿ وا فكار, والتفرقة بينه وبالتالي فهي

كما أكد ذلؾ )بياجيه( و )كولبرج( في  (,6287) القرني,  واستحساف الحسف واستقباح القبيا

ينطمؽ مف ذاته وقناعته, ويفعؿ ما يرا  أف الفرد في مرحمة الطفولة المت خرة والمراهقة  نظريتهما

ا لمعايير  صحيحا دوف التعويؿ عمى القيود النظامية, ودوف التقيد بآراء ا خريف, فهو يسمؾ وفق

, فمهما اختمفت (6262)المحارب,  الذاتية ويشعر بت نيب الضمير واحتقار الذات عند مخالفتها

 مستويات تعميـ ا ب فدرجات الرقابة الذاتية لدى التمميذات تتشابه.

 عند  وجد فروؽ ذات داللة إحصائية" ت والذي ينص عمى ومناقشتو وتحميمو: الفرض السادس

( بيف متوسط درجات العينة في درجات أبعاد القيـ االجتماعية تبعا لمتغير 7.78مستوى داللة )

 .(الثالث متوسط -الثاني متوسط -السادس االبتدائي -الخامس االبتدائي: )الصؼ الدراسي

 تـ إجراء اختبار تحميؿ التبايف االحادي وكانت النتائج كما يمي: ولمت كد مف صحة هذا الفرض
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 (14جدول رقم )

 دي لمعرفة دللة الفروق في درجاتلتباين األحاتحميل ا

  حسب الصف الدراسي أبعاد القيم الجتماعية

 (204)ن = 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة )ف( المربعات

 الدللة

 تحمل المسؤولية

 02000 1224 9626 3 28927 بين المجموعات

   728 199 154923 داخل المجموعات
    202 183921 المجموع

 الصداقة

 02959 021 025 3 126 بين المجموعات

   5235 199 106529 داخل المجموعات
    202 106726 المجموع

 مساعدة اآلخرين

 02212 125 528 3 1724 بين المجموعات

   328 199 76221 داخل المجموعات
    202 779251 المجموع

 الصدق

 02000 728 5924 3 17822 بين المجموعات

   726 199 152024 داخل المجموعات
    202 169826 المجموع

 الحترام

 02065 224 102802 3 32241 بين المجموعات

   424 199 88025 داخل المجموعات
    202 91229 المجموع

عاون / الت
 المشاركة

 02000 11291 5029 3 15226 بين المجموعات

   4223 199 85025 داخل المجموعات
 202 100322 المجموع

   

القيم الجتماعية 
 ككل

 02000 10262 82325 3 247026 بين المجموعات

   7726 199 1543425 داخل المجموعات
    202 1790521 المجموع
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في  (7.78)وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  (66يتضا مف الجدوؿ )     

تعزى ا بعاد )تحمؿ المسؤولية, الصدؽ, التعاوف والمشاركة, القيـ االجتماعية ككؿ( درجات 

 Scheff'e) )لمصؼ الدراسي, ولمعرفة بيف أي الصفوؼ توجد هذ  الفروؽ تـ اجراء اختبار شيفيه 

Test :لممقارنة, وكانت النتائج كما يمي 

 (15جدول )

 الجتماعية القيم أبعاد( لممقارنة بين الصفوف في درجات Scheff'e Testنتائج اختبار )

 (204)ن = 

 ثالث متوسط ثاني متوسط سادس المتوسط الحسابي لدراسيالصف ا البعد

 المسؤولية تحمل

 * *  24216 خامس

 * *  23221 سادس

   * 21247 ثاني متوسط

   * 21230 ثالث متوسط

 الصدق

 * *  24253 خامس

 * *  24217 سادس

   * 22250 ثاني متوسط

   * 22247 ثالث متوسط

التعاون / 
 المشاركة

 * *  15200 سخام

 * *  15209 سادس

   * 13235 ثاني متوسط

   * 13228 ثالث متوسط

الجتماعية  القيم
 ككل

 * *  121218 خامس

 * *  119293 سادس

   * 113226 ثاني متوسط

   * 113277 ثالث متوسط

 * فرؽ داؿ احصائيا 

 

https://staff.najah.edu/sites/default/files/%20%D8%B4%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%87%20Scheff.doc
https://staff.najah.edu/sites/default/files/%20%D8%B4%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%87%20Scheff.doc
https://staff.najah.edu/sites/default/files/%20%D8%B4%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%87%20Scheff.doc
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( في 7.78عند مستوى الداللة )( وجود فروؽ ذات داللة احصائية 68يتضا مف الجدوؿ )     

بيف كؿ مف  )تحمؿ المسؤولية, الصدؽ, التعاوف والمشاركة, القيـ االجتماعية ككؿ( ا بعاددرجات 

الصفي )الخامس والسادس( مف جهة وبيف كؿ مف الصفي )ثاني متوسط وثالث متوسط( مف جهة 

)تحمؿ المسؤولية,  ادا بعرجات أف دأخرى لصالا الصفي الخامس والسادس, وهذا يدؿ عمى 

لتمميذات الصؼ الخامس والسادس كانت أعمى  الصدؽ, التعاوف والمشاركة, القيـ االجتماعية ككؿ(

 مف درجات كؿ مف الصؼ ثاني متوسط وثالث متوسط.

( التي أسفرت عف عدـ وجود فروؽ جوهرية 6282وتختمؼ هذ  النتيجة مع دراسة الغامدي )     

لدى العينة فيما عدا بعدّي )الصدؽ  اعية تبعًا لمتغير الصؼ الدراسيبيف درجات القيـ االجتم

التي كانت لصالا هذ  النتيجة لومساعدة ا خريف( لصالا الصؼ الثالث متوسط, وتفسير الباحثة 

تمميذات الصؼ الخامس والسادس )الطفولة المت خرة( لما تتمتع به هذ  المرحمة مف أنها البداية 

عممية التربية القيمية لمفرد, حيث أف الطفؿ في المرحمة االبتدائية يكوف قابًًل الصحيحة والسميمة ل

لمتشكيؿ, وهي مرحمة أساسية مف مراحؿ النمو والتطور االجتماعي كما تعتبر مرحمة الطفولة 

المت خرة فترة بزوغ القيـ لدى ا طفاؿ ويتسع محصولهـ المغوي الذي يمكنهـ مف التعبير عف قيمهـ 

(. أما تمميذات الصؼ الثاني .677ـ وأهدافهـ بشكؿ واضا ومحدد)عبدالمقصود وعيسى, وأفكاره

متوسط والثالث متوسط )المراهقة المبكرة( فترى الباحثة أف هذ  المرحمة هي مرحمة تمر فيها  

المراهقة بصراعات وتناقضات, حيث انتقمت إلى مجتمع الكبار وال تعرؼ قيمهـ وعاداتهـ 

عيش صراًعا بيف قيـ وأفكار تتعممها مف أسرتها وصديقاتها وبيف قيـ وأفكار وافدة, واهتماماتهـ, وت

 (.6266فهو تميؿ إلى االمتثاؿ لقيـ الجماعة ولكنها تسعى لت كيد ذاتها وشخصيتها )عقؿ, 
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 عند  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية " والذي ينص عمى ومناقشتو وتحميمو: الفرض السابع

بيف متوسط درجات العينة في درجات أبعاد القيـ االجتماعية تبعا لمتغير  (7.78مستوى داللة )

 مرتفع(. -متوسط -)منخفض المستوى االقتصادي

( لمعرفة داللة Kruskal-Wallsهذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "كروسكاؿ ويمز" ) فع ولإلجابة

 , وكانت النتائج كما يمي:المستوى االقتصاديحسب  االجتماعية القيـ أبعادالفروؽ في درجات 

 (16جدول رقم )

  أبعادنتائج اختبار كروسكال ويمز لدللة الفروق في درجات 

  المستوى القتصاديحسب  الجتماعية القيم

 (204)ن = 

المستوى  البعد
متوسط  العدد القتصادي

درجات  مربع كاي الرتب
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 تحمل المسؤولية

 غير دالة 2 32145 114267 3 منخفض

       101282 138 متوسط

       114204 62 مرتفع

 الصداقة

 غير دالة 2 42859 158267 3 منخفض

       97227 138 متوسط

       109278 62 مرتفع

 مساعدة اآلخرين

 غير دالة 2 22378 76200 3 منخفض

       98278 138 متوسط

       110242 62 مرتفع

 الصدق

 غير دالة 2 02149 114200 3 خفضمن

       101243 138 متوسط

       102269 62 مرتفع

 الحترام
 غير دالة 2 52410 145267 3 منخفض

       96207 138 متوسط
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 (61) ـقر  ؿو دج عبات

 
      

       113210 62 مرتفع

 التعاون / المشاركة

 غير دالة 2 12262 79250 3 منخفض

       99286 138 متوسط

       107285 62 مرتفع

 القيم الجتماعية ككل

 غير دالة 2 42774 128217 3 منخفض

       95293 138 متوسط

       114225 62 مرتفع

 القيـ أبعادوجود فروؽ ذات داللة احصائية في درجات عدـ  (61)يتضا مف الجدوؿ     

 القيـ أبعادشابه درجات وهذا يعني تلدى عينة الدراسة تعزى لممستوى االقتصادي,  االجتماعية

 .مستوياتهف االقتصاديةمهما كانت لدى عينة الدراسة  االجتماعية

وتعزو الباحثة هذ  النتيجة إلى أف القيـ االجتماعية عبارة عف معايير لمحكـ عمى السموؾ      

قيـ وضبطه في إطار معايير المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليد , فالحياة االجتماعية تتطمب وجود 

وبدونها تكوف الحياة االجتماعية مستحيمة, ولف يستطيع الجميع سواء كانوا أفراد أو جماعات أداء 

وظائفهـ إال بوجود معيار أساسي مطمئنيف لوجود  ليوجه سموكهـ, ويضبط مواقفهـ حتى تتمشى 

أو المتوسط  (, وبالتالي فالتمميذات ذوات الدخؿ المرتفع6762مع قيـ المجتمع ومعتقداته )الحسيف, 

حسب  عمى القيـ مف بعدد أفراد  يمـز أف المجتمعحيث أو المنخفض يحكمهف معيار اجتماعي, 

 .(6768 ,الجموعي)المجتمع  بذلؾ الخاص القيـ ونسؽ القيمي السمـ في وترتيبها أهميتها

 عند توجد فروؽ ذات داللة إحصائية " أنه والذي ينص عمى ومناقشتو وتحميمو: الفرض الثامن 

لمتغير ( بيف متوسط درجات العينة في درجات أبعاد القيـ االجتماعية تبًعا 7.78مستوى داللة )

 جامعي(. -ثانوي -متوسط -ابتدائي -ة)غير متعمم المستوى التعميمي لألـ
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( لمعرفة داللة Kruskal-Wallsتـ استخداـ اختبار "كروسكاؿ ويمز" )ولمت كد مف صحة هذا الفرض 

 , وكانت النتائج كما يمي:المستوى التعميمي لألـحسب  الرقابة الذاتية الفروؽ في درجات

 (17جدول رقم )

  أبعادنتائج اختبار كروسكال ويمز لدللة الفروق في درجات 

  المستوى التعميمي لألمحسب  الجتماعية القيم

 (204)ن = 

المستوى  البعد
متوسط  العدد التعميمي لألم

درجات  مربع كاي الرتب
 ةالحري

مستوى 
 الدللة

 تحمل المسؤولية

 02546 4 32073 70250 3 غير متعممة

       83250 10 ابتدائي

       119200 4 متوسط

       108246 63 ثانوي

       100241 123 جامعي

 الصداقة

 02797 4 12666 64267 3 غير متعممة

       94230 10 ابتدائي

       114238 4 متوسط

       101246 63 نويثا

       103241 123 جامعي

 مساعدة اآلخرين

 02089 4 82076 43283 3 غير متعممة

       109210 10 ابتدائي

       86225 4 متوسط

       90240 63 ثانوي

       109229 123 جامعي

 الصدق

 02538 4 32117 67217 3 غير متعممة

       105290 10 ابتدائي

       126275 4 متوسط
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 (60) ـقر  ؿو دج عبات

 
       95206 63 ثانوي

       105228 123 جامعي

 الحترام

 02510 4 32387 123200 3 غير متعممة

       1244235 10 ابتدائي

       124213 4 متوسط

       118249 63 ثانوي

       96244 123 جامعي

 التعاون / المشاركة

 02509 4 32302 124217 3 غير متعممة

       95255 10 ابتدائي

       64213 4 متوسط

       96279 63 ثانوي

       105288 123 جامعي

 القيم الجتماعية ككل

 02410 4 32970 45267 3 غير متعممة

       107255 10 ابتدائي

       115238 4 متوسط

       96260 63 ثانوي

       105225 123 جامعي

 القيـ أبعادوجود فروؽ ذات داللة احصائية في درجات عدـ  (60)يتضا مف الجدوؿ       

أبعاد القيـ وهذا يعني تشابه درجات لدى عينة الدراسة تعزى لممستوى التعميمي لألـ,  االجتماعية

 .مستويات ا ـ التعميميةمهما كانت لدى عينة الدراسة  االجتماعية

 الطفؿ يكتسب قيمه مف المحيط المؤثر فيه, وأقرب محيط لى أفوتعزو الباحثة هذ  النتيجة إ     

 ريصبت يف ةيمه ا غلاب رو دب ـ ا ـو قت ثيحا اختمفت مستويات تعميـ ا ـ, له هي ا ـ فهم

 ىنبتت فأ ةذيممتلا عيطتست ثيحب ,هيف شيعتو  هيلإ يمتنت يذلا عمتجملا ديلاقتو  تاداعو  ـيقب ةذيممتلا
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 اهكمسمب جو ر خلا ةجيتن ,اهايإ  ذبن وأ اهل عمتجملا ضفر  بنجتت ىتح ,ؾو مسمل ةيتاذ طباو ض اهسفنل

 .(6606 ,شو قشق)  ديلاقتو  هتاداعو  عمتجملا ـيق ىمع

 عند  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية " أنه والذي ينص عمى :ومناقشتو وتحميمو الفرض التاسع

عية تبًعا لمتغير ( بيف متوسط درجات العينة في درجات أبعاد القيـ االجتما7.78مستوى داللة )

 جامعي(. -ثانوي -متوسط -ابتدائي -المستوى التعميمي لألب )غير متعمـ

( لمعرفة داللة الفروؽ Kruskal-Wallsتـ استخداـ اختبار "كروسكاؿ ويمز" )ولتفسير هذ  النتيجة 

 , وكانت النتائج كما يمي:المستوى التعميمي لألبحسب  االجتماعية القيـ أبعادفي درجات 

 (18ل رقم )جدو

 الجتماعي  القيم أبعاددرجات  نتائج اختبار كروسكال ويمز لدللة الفروق في

  المستوى التعميمي لألبحسب 

 (204)ن = 

مستوى  درجات الحرية مربع كاي متوسط الرتب العدد المستوى التعميمي لألب البعد
 الدللة

 تحمل المسؤولية

 غير دال 4 22036 84250 1 غير متعمم 

       122267 3 تدائياب

       77250 7 متوسط

       98238 45 ثانوي

       103297 147 جامعي

 الصداقة

 غير دال 4 52520 24250 1 غير متعمم 

       95267 3 ابتدائي

       73271 7 متوسط

       92299 45 ثانوي

       106276 147 جامعي

 غير دال 4 42595 86200 1 غير متعمم  مساعدة اآلخرين
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 (.6) ـقر  ؿو دج عبات

       92217 3 ابتدائي 

 

       86257 7 متوسط

       88202 45 ثانوي

       107232 147 جامعي

 الصدق

 غير دال 4 32415 104200 1 غير متعمم 

       90283 3 ابتدائي

       86236 7 متوسط

       90208 45 ثانوي

       106261 147 جامعي

 الحترام

 غير دال 4 22190 85200 1 غير متعمم 

       73233 3 ابتدائي

       81243 7 متوسط

       98251 45 ثانوي

       104275 147 جامعي

 التعاون / المشاركة

 غير دال 4 42664 18250 1 غير متعمم 

       121283 3 ابتدائي

       81221 7 متوسط

       94216 45 ثانوي

       105255 147 جامعي

القيم الجتماعية 
 ككل

 غير دال 4 62420 50200 1 غير متعمم 

       98283 3 ابتدائي

       70293 7 متوسط

       89203 45 ثانوي

       107287 147 جامعي
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 القيـ أبعادوجود فروؽ ذات داللة احصائية في درجات عدـ  (.6)يتضا مف الجدوؿ      

 القيـ أبعادوهذا يعني تشابه درجات لدى عينة الدراسة تعزى لممستوى التعميمي لألب,  االجتماعية

 .مستويات االب التعميميةمهما كانت لدى عينة الدراسة  االجتماعية

التمميذة تتعمـ القيـ وتكتسبها في نطاؽ الجماعة, وعف إلى أف  هذ  النتيجة وتعزو الباحثة    

, حيث تتفاعؿ التعميمي يس فقط عف طريؽ ا ب مهما كاف مستوا ئة االجتماعية, ولطريؽ التنش

 بعض القيـفضموف تمؾ العوامؿ مع التكويف النفسي لمتمميذة ذاتها ومف ثـ تصبا التمميذات ي

 (.6768 ,أبو عمرة) دوف غيرها ويهتموف بها

 ممخص النتائج:ثانيا: 

 خمصت نتائج الدراسة إلى ما يمي:

  ًلقة ارتباط موجبة بيف الرقابة الذاتية والقيـ االجتماعية, أي أنه كمما ارتفع مستوى جد عتو

الرقابة الذاتية لدى تمميذات المرحمة االبتدائية والمتوسطة في مدارس التعميـ العاـ ومدارس 

 .تحفيظ القرآف بجدة كمما ارتفع مستوى القيـ االجتماعية لديهف

 االبتدائية  ميـ العاـ وتمميذات مدارس تحفيظ القرافحصوؿ كؿ مف تمميذات مدارس التع

 .عمى مستوى رقابة ذاتية عالية والمتوسطة

  ًا مساعدة شيوع جميع القيـ االجتماعية بنسب متقاربة لدى عينة الدراسة, وكاف أعًلها شيوع

%(, تمتها قيمة االحتراـ بنسبة 6.6.االخريف حيث حصمت عمى أعمى نسبة مئوية بمغت )

 %(.6...مغت )مئوية ب

 ( في درجات 7.78وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )تعزى  الرقابة الذاتية

 االبتدائي. الصفي الخامس والسادسلصالا  لمصؼ الدراسي,
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  لدى عينة الدراسة تعزى  الرقابة الذاتيةوجود فروؽ ذات داللة احصائية في درجات عدـ

 لممستوى االقتصادي.

  ة تعزى لدى عينة الدراس الرقابة الذاتيةروؽ ذات داللة احصائية في درجات وجود فعدـ

 .لممستوى التعميمي لألـ

  ة تعزى لدى عينة الدراس الرقابة الذاتيةوجود فروؽ ذات داللة احصائية في درجات عدـ

 .لممستوى التعميمي لألب

 ( في درجات 7.78وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )تحمؿ  ا بعاد(

لصالا  تعزى لمصؼ الدراسي, المسؤولية, الصدؽ, التعاوف والمشاركة, القيـ االجتماعية ككؿ(

 الصفي الخامس والسادس االبتدائي.

  لدى عينة الدراسة تعزى  االجتماعية القيـ أبعادوجود فروؽ ذات داللة احصائية في درجات عدـ

 لممستوى االقتصادي.

  ة تعزى لدى عينة الدراس االجتماعية القيـ أبعادلة احصائية في درجات وجود فروؽ ذات دالعدـ

 .لممستوى التعميمي لألـ

  ة تعزى لدى عينة الدراس االجتماعية القيـ أبعادوجود فروؽ ذات داللة احصائية في درجات عدـ

 .لممستوى التعميمي لألب

 التوصيات:ثالثا: 

 توصي الباحثة بما يمي: في ضوء ما انتهت إليه نتائج الدراسة الحالية

  وزارة التربية والتعميـ بتصميـ برامج إرشادية جماعية لتنمية الرقابة الذاتية لتمميذات مرحمة

الطفولة المت خرة والمراهقات مف طالبات المرحمة المتوسطة ويتـ تفعيمها في المدارس مف ِقبؿ 

 المرشدات الطًلبيات بمساعدة قائدات المدارس والمعممات.
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  لتعزيز القيـ مف ِقبؿ تربوييف متخصصيف برامج اكز التربوية والتعميمية بنعداد عدة المر

باستخداـ ا ساليب العممية  في المجتمع وتفعيمها فئة عمريةلكؿ مناسبة  وتكوف االجتماعية

 .وا نشطة المختمفة

 لقاء دورات و  المرشدات التربويات والمعممات بعقد ء وا مهات لآلبا محاضرات توعوية تثقيفيةا 

 , وكذلؾ طرؽ تعزيزومعرفة أسباب ضعفها وتًلفيها بطرؽ تنمية الرقابة الذاتية لدى أبنائهـ

 .منذ الِصغر  هميتها البالغة في حياتهـ لديهـ االجتماعيةالقيـ  وغرس

 المقترحة: والبحوث رابعا: الدراسات

 يمي: تقترح الباحثة إجراء مزيد مف الدراسات حوؿ متغيرات الدراسة كما

  بالتوافؽ االنفعالي لدى عينة مف تمميذات المرحمة االبتدائية.الرقابة الذاتية وعًلقتها 

 .الرقابة الذاتية وعًلقتها بالنضج االجتماعي لدى عينة مف طالبات المرحمة المتوسطة 

 .القيـ االجتماعية وعًلقتها بمفهوـ الذات لدى عينة مف طالبات المرحمة المتوسطة 

 وعًلقته بالقيـ االجتماعية لدى عينة مف تمميذات المرحمة االبتدائية. التقنية الحديثة االتجا  نحو 

ممخص النتائج, وعرض  ,أسئمة الدراسة وفروضها ومناقشتهاتـ عرض وتحميؿ في هذا الفصؿ 

 عمى نتائج الدراسة. لتوصيات والدراسات المقترحة بناءً اكذلؾ و 
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 المراجع

 ربية:المراجع الع أوًل:

 ( .6288أبو سعد, أحمد  عربيات, أحمد .)دار المسيرة نظريات اإلرشاد النفسي والتربوي .

 .6لمنشر والتوزيع والطباعة. ط

 ( .6282أبو عمرة, هاني عطية عمياف ) مستوى اإللتزام الديني والقيم اإلجتماعية وعالقتيما

ة ماجستير منشورة, جامعة . رسالبالغتراب النفسي لدى طالب الجامعات الفمسطينية بغزة

 ا زهر, فمسطيف.

 ( .6776أحمد, سهير كامؿ .) تطبيقات عممية –سيكموجية نمو الطفل: دراسات نظرية .

 القاهرة :مركز ا سكندرية لمكتاب. 

 ( .677ا حمد, عبدالعزيز أحمد. .) مفيوم الرقابة الذاتية وفمسفتيا لدى مديري المدارس

. رسالة غير منشورة, ىا في تفعيل إدارة الجودة التربوية الشاممةالثانوية بدولة الكويت ودور 

 كمية التربية ا ساسية, الكويت.

 ( .6766بدرة, حورية .)مجمة العموـ اإلنسانية الحوار األسري وعالقتو بالقيم الجتماعية .

 6766واالجتماعية, العدد التاسع/ ديسمببر 

 ( . 6266البقمي, مثيب بف محمد بف عبدا.)  إسيام األسرة في تنمية القيم اإلجتماعية لدى

 . رسالة ماجستير منشورة, جامعة أـ القرى, مكة المكرمة.الشباب )تصور مقترح(

 ( .6267بميمة, سميرة معتوؽ .) األسرة المسممة )وميمتيا( في تنمية الرقابة الذاتية لدى

 مة.رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أـ القرى, مكة المكر  الطفل2

 ( .6767البياتي, ياسر خضير .)المجتمع الخميجي وأشكاليات تأثير الصورة المتمفزة, آذار .

 .0.-16, ص. .الباحث اإلعًلمي, العدد 
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 ( .6767التاج, هياـ موسى مصطفى .) الفروق في الحكم الخمقي بين األفراد المعوقين

سالة ماجستير منشورة. كمية . ر والعاديين في األردن وعالقتيا باتجاىات التنشئة الوالدية

 الدراسات العميا, الجامعة ا ردنية.

 ( .6766التاج, هياـ موسى  الصمادي, جميؿ محمود ) الفروق في الحكم الخمقي بين األفراد

. المجمة الدولية لألبحاث المعوقين والعاديين في األردن وعالقتيا باتجاىات التنشئة الوالدية

 .667 - 66, ص.86لعربية المتحدة, العدد التربوية, جامعة اإلمارات ا

 ( .6288ثابت, إبراهيـ محمد .) درجة فعالية برنامج مبادرة الحترام والنضباط في تعديل

. رسالة ماجستير منشورة. سموك طمبة مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة, وسبل تطويره

 غزة, فمسطيف.-الجامعة اإلسًلمية

 القيم اإلجتماعية وعالقتيا (. 6768لد  عصفور, قيس. )الثقفي, عبدا   الحموري, خا

بالتفكير التأممي لدى طالبات قسم التربية الخاصة المتفوقات أكاديمًيا والعاديات في جامعة 

 .07-88(, ص. 1. المجمة العربية لتطوير التفوؽ, المجمد الرابع )العدد الطائف

 ( .6266الجارا , مي بنت محمد سميماف .) بين أساليب المعاممة الوالدية ومستوى العالقة

. الرقابة الذاتية لدى طالبات المرحمة الثانوية الحكومية بالرياض )عام وتحفيظ القرآن الكريم(

 رسالة ماجستير منشورة, جامعة اإلماـ محمد بف سعود, الرياض.

 ( .6288الجًلد, ماجد بف زكي .)عرفة . جدة :قمـ المالمرشد العممي لمتربية عمى القيم

 لمتطوير.

 ( .6766الجموعي, مومف بكوش ) الجتماعيوعالقتيا بالتوافق النفسي  الجتماعيةالقيم 

 . رسالة ماجستير منشورة, جامعة محمد خيضر, الجزائر.لدى الطالب الجامعي

 ( .6667حجاج, عمي  هنا, عطية .)67. عالـ المعرفة. نظريات التعمم.. 
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 ( .6261الحسنية, سعيد عمي .) رسالة القيم الجتماعية في الوقاية من الجريمةدور .

 ماجستير منشورة. جامعة نايؼ العربية لمعموـ ا منية, الرياض.

 ( .6768الحسيف, عزي .) األسرة ودورىا في تنمية القيم اإلجتماعية لدى الطفل في مرحمة

 .  رسالة ماجستير منشورة, جامعة تيزي وزو, الجزائر.الطفولة المتأخرة

 األسرة ودورىا في تنمية القيم الجتماعية لدى الطفل في مرحمة (. 6762ف, عزي. )الحسي

 . رسالة ماجستير منشورة. جامعة مولود معمري تيزي وزو, الجزائرالطفولة المتأخرة

 ( .6778حميد, مسمـ محمد ) مكانية اإلفادة منيا في إدارة الرقابة الذاتية في اإلسالم وا 

 جامعة الزقازيؽ -ربية. كمية التالتعميم العام

 ( .6778الخوالد , ناصر أحمد ) إسيام معممي التربية اإلسالمية في اكتساب طمبة التعميم

(, 66. مجمة كمية التربية, )العدد الثانوي لمقيم اإلجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 . 68-18ص. 

 ( .6778زهراف, حامد .)2ب. ط. عالـ الكتالتوجيو واإلرشاد النفسي 

 ( .6778زهراف, حامد .)2. عالـ الكتب. طالصحة النفسية والعالج النفسي 

 ( .626الزيود, نادر فهمي. .)6. دار الفكر. طنظريات اإلرشاد والعالج النفسي 

 ( .سيكولوجية الطفولة. دار الفكر 6667سمارة, عزيزة  النمر, عصاـ  الحسف, هشاـ .)

 لمطباعة والنشر, عماف.

 المجمة العممية لكمية . الرقابة الذاتية وأثرىا في المجتمع(. 6771صر. )شريؼ, مصطفى ن

 6, الجزء 6, المجمد 6الزقازيؽ. ط –اصوؿ الديف والدعوة جامعة االزهر 

 ( .6266الشمري, سميماف جازع .)مجمة مفيوم الرقابة الذاتية لدى أربع صحف مصرية .

 .867 – 6.6(, ص ص 6, ا داب )68جامعة الممؾ سعود, ـ
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 ( .6260الشميري, صادؽ حسف.)  التوجو نحو مساعدة اآلخرين وعالقتو ببعض سمات

 . رسالة دكتورا  غير منشورة. جامعة دمشؽ.الشخصية

 ( .التوجه نحو مساعدة ا خريف وعًلقته ببعض سمات 6260الشميري, صادؽ حسف .)

 يا.كمية التربية, سور -الشخصية. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة دمشؽ

 ( . 6266الصغير, محمد بف عبدا ) ما تحت األقنعة: اعرف شخصيتك وشخصيات من

 . الرياض. مؤسسة الجريسي لمنشر والتوزيع.تعرف

 ( .6762عابد, باسؿ يوسؼ .) الحكم الخمقي وعالقتو بأزمة اليوية لدى األحداث الجانحين

 غزة, فمسطيف.-اإلسًلمية . رسالة ماجستير منشورة. كمية التربية بالجامعة في قطاع غزة

 ( .677عبدالرحمف, هالة حجاجي. .) دور معممة رياض األطفال في ضوء المتغيرات

 6. دار العمـ واإليماف لمنشر والتوزيع. طالمعاصرة

 ( .6770عبدالمقصود, أماني  عيسى, عواطؼ .) تنمية بعض القيم الجتماعية لدى عينة

 .662-6.0(, ص. .677لطفولة, اكتوبر ). دراسات امن أطفال المرحمة البتدائية

 ( .6266عقؿ, محمود عطا حسيف .)(. الرياض: 8)ط.  النمو اإلنساني الطفولة والمراىقة

 دار الخريجي لمنشر والتوزيع.

 ( .6266عقؿ, محمود عطا حسيف .) الواقع  –الرشاد النفسي والتربوي )المداخل النظرية– 

 يجي لمنشر والتوزيع.(. الرياض: دار الخر 6)ط.  الممارسة(

 ( .6282الغامدي, أمؿ بنت عبدالغني بف أحمد ) عالقة الدراك اإلجتماعي ببعض القيم

. رسالة ماجستير غير منشورة, اإلجتماعية لدى عينة من طالبات المرحمة المتوسطة بجدة

 جامعة الممؾ عبدالعزيز, جدة.
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 ( .6268الفاسي, حناف عبدالقادر .) في اإلصالح اإلداري لدى موظفات دور الرقابة الذاتية

 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أـ القرى, مكة المكرمة.جامعة أم القرى بمكة المكرمة

 الحرية لمنشر خاطئة طفمك مع تعامالتك من % 99 إنتبو - احترس(. 6771, محمد. )فايد .
 والتوزيع.

 ( .6767الفطافطة, محمود .) تأثير النتياكات عمى الرقابة الذاتية لدى اإلعالميين

  )مدى( اإلعًلمية والحريات لمتنمية الفمسطيني . المركزالفمسطينيين

 .(. أطفاؿ بًل أسر. مركز ا سكندرية لمكتاب.6776) قاسـ, أنسى محمد 

 تأثير الرقابة الذاتية عمى أداء العاممين في حرس ( 6287لقرني, عايض بف عوض. )ا

 . رسالة ماجستير منشورة, جامعة نايؼ العربية لمعموـ ا منية, الرياض.الحدود بمنطقة نجران

 ( .6606قشقوش, إبراهيـ .)كمية التربية, جامعة  دور األم في رعاية الصحة النفسية لألبناء2
 عيف شمس.

 ( . 6282المحيداف, إبراهيـ عبدا .) دور الرقابة الذاتية في الحّد من السموكيات المدانة من

. رسالة ماجستير منشورة, جامعة نايؼ العربية لمعموـ العاممين بشعبة سجن الممز وجية نظر

 ا منية, الرياض.

 ( .677محمد, رأفت عبدالرحمف محمد. .) مؤشرات تطوير احترام التمميذ لممدرس من منظور

. مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموـ نموذج النضباط التعاوني في خدمة الفرد

  2, الجزء 68مصر. العدد  -انيةاإلنس

 ( .677محمد, صًلح الديف عراقي. .) التعمق الوالدي المدرك وعالقتو بجودة الصداقة

 جامعة بنها.-. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربيةوالكتئاب لدى طالب الجامعة
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 ( .6282المحمدي, فيصؿ مسعد .)ل دور األسرة المسممة في تربية األولد عمى تحم

 . رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسًلمية بالمدينة المنورة.المسئولية

 ( .6266محمود, حناف رفعت أحمد .) الحكم الخمقي لدى المراىقين الممارسين لأللعاب

 –. رسالة ماجستير منشورة. معهد الدراسات العميا لمطفولة الرياضية العنيفة وغير العنيفة

 جامعة عيف شمس, مصر.
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 (1ممحق رقم )
 مقياس الرقابة الذاتية

يحتوي المقياس عمى عدة مواقف وكل موقف يحتوي عمى ثالثة خيارات, تفضاًل أختي 
الطالبة اختاري اإلجابة التي تمثل الذي يحدث منك من بين الخيارات المذكورة بوضع دائرة 

المختارة ىي حول الحرف الذي يسبق اإلجابة المختارة, وتجدر اإلشارة إلى أنو تكون اإلجابة 
 إجابة واحدة فقط.

عندما أتغيب عن اختبار في المدرسة لسبب غير طبي ومعممتي ترفض رفضًا قاطعًا -1
 إعادة االختبار بدون عذر طبي فإني:

 أحضر عذرًا طبيًا من مستشفى خاص.-أ
 ب_ أختمق قصة عائمية منعتني من حضور االختبار.

 لنتيجة أيا كانت.أخبر معممتي سبب غيابي الحقيقي وأتحمل ا-ج
 
 ال أحب معممتي لذلك:-2

 ال أحترميا.-أ
 احترميا خوفًا عمى درجاتي.-ب
 احترميا لسنيا ومقاميا العممي.-ج
 
 عندما أكون أمام التمفاز لوحدي ويأتي عرض مخل سبق أن تحدثت صديقاتي عنو فإني:-3
 أشاىد العرض.-أ

 أشاىد جزء منو ثم أغير القناة.-ب
 أغير القناة.-ج
 
 أثناء الحديث مع زميالتي فإنني استخدم:-4
 ألفاظًا غير الئقة استخدميا أمام والدي.-أ

 ألفاظًا غير الئقة ال استخدميا أمام والدي.-ب
 ألفاظًا الئقة دائمًا.-ج
 
 عندما يتبادل صديقاتي الحديث عن زياراتين لمدن لم أزرىا فإنني:-5
 أشاركين الحديث بزيارات وىمية قمت بيا.-أ

 أتحدث عن مدن زارىا أخي وأدعي بأنني زرتيا.-ب
 استمع لين فقط.-ج
 

 



 المجالت المخمة باآلداب:-6
 أشاىدىا لمتسمية.-أ

 ال أشاىدىا لعدم توفرىا في منزلي.-ب
 أرفض مشاىدتيا.-ج
 
 الحياة جميمة, ولكن االلتزام باآلداب:-7
 يجعميا سيئة.-أ

 يجعميا جميمة أحيانًا وسيئة أخرى.-ب
 ا جمااًل.يزيدى-ج
 
 في مناسباتنا االجتماعية الرجال منفصمون عن النساء ولذلك فإن مالبسي:-8
 غير محتشمة.-أ

 غير محتشمة فقط أمام صديقاتي.-ب
 محتشمة دائمًا.-ج
 
 في وقت الفسحة شاىدُت صديقتي تتمف دفاتر زميمة لنا في الفصل, في ىذه الحالة:-9
 تي.أساعدىا في إتالف الدفاتر ألنيا صديق-أ

 أنصحيا وأتستر عمييا ألنيا صديقتي.-ب
 أخبر عنيا اإلدارة.-ج
 

 قوانين المنزل:-11
 غير مقنعة ولكني ألتزم بيا ظاىريًا وأخالفيا سرًا.-أ

 غير مقنعة ولكني ألتزم بيا خوفًا من والدّي.-ب
 مقنعة وألتزم بيا.-ج
 

إجابة زميمتي أمام عيني واجيتني صعوبة في اختبار المغة االنجميزية وكانت ورقة -11
 فإنني:

 أنقل جميع اإلجابات الصحيحة فيذه لغة أمم أخرى.-أ
 أنقل فقط من اإلجابات الصحيحة ما يكمل نجاحي.-ب
 أكتب ما أعرفو فقط حتى لو أدى ذلك إلى رسوبي.-ج
 

 



أنفقُت مبمغًا كبيرًا عمى زينتي لحضور حفل صديقتي, ونسيت أن أتوضأ بصالة العشاء -12
 :فإنني

 أصمي بال وضوء.-أ
 أجمع صالة العشاء مع الفجر عند انتياء الحفمة.-ب
 أتوضأ وأصمي.-ج
 

 حياتي مممة وكئيبة لذلك:-13
 أتمنى الموت.-أ

 أفعل ما يحمو لي ويجمب لي األنس حتى لو كان مخالفًا لمدين.-ب
 ألجأ إلى اهلل سبحانو وتعالى.-ج
 

 إذا انتقد أحد ما تصرفاتي:-14
 يتمة وأفعل ما يحمو لي.أكون غير م-أ

 أكون حذرة أمامو فقط في تصرفاتي.-ب
 أفكر بكالمو وأراجع تصرفاتي.-ج
 

طمبت مني معممتي الكتابة حول موضوع معين وأنا مشغولة باإلستعداد لالختبارات -15
 لذلك:

 أبحث في االنترنت عن موضوع آخر جاىز وأطبعو وأرسمو ليا.-أ
 ضوع.أستعين بأحد ما في كتابة المو -ب
 أخبر معممتي بأنو لم يكن لدي وقت لكتابة الموضوع.-ج
 

 اكتشفت أن أختي تحمل شريطًا ممنوعًا:-16
 اتستر عمييا ألنيا أختي.-أ

 اتستر عمييا وأحاسبيا في المنزل.-ب
 أخبر عنيا والدّي.-ج
 

 االلتزام بالدين:-17
 يحرمني من متع الحياة الجميمة.-أ

 أبدأ بو عندما أكبر.-ب
 بو من اآلن. أبدأ-ج
 

 



 األنظمة التي تضعيا المدرسة:-18
 أخالفيا عمنًا وغير ممتزمة بيا.-أ

 ألتزم بيا في العمن وأخالفيا سرًا.-ب
 ألتزم بيا حتى لو لم تعجبني.-ج
 

 تنتقدني والدتي بأني ميممة في أمور ديني لذلك عندما أقرأ القرآن فإني:-19
 أتأكد من سماع والدتي لصوتي.-أ

 ي.أرفع صوت-ب
 أخفض صوتي فما ييمني ىو اهلل سبحانو.-ج
 

 اتفقُت مع زميالتي عمى الغياب عن المدرسة, ووالدتي ترفض الغياب بدون سبب:-21
 أتغيب عن المدرسة رغمًا عن والدتي.-أ

 أدعي بأنني مريضة.-ب
 أذىب لممدرسة.-ج
 

 تعمدت طالبات فصمي الكذب عمى المعممة:-21
 اتفق معين عمى الكذب.-أ

ن لم يقبمن اتفق معين.-ب  أنصحين وا 
ن لم يقبمن أخبر المعممة بالحقيقة.-ج  أنصحين وا 
 

اتفقُت مع زميالتي عمى عمل حفمة بمناسبة التخرج مع إني ال أممك المبمغ المطموب, -22
 وال أحد من عائمتي يريد إقراضي, لذلك:

 سآخذ المبمغ من أختي دون عمميا.-أ
 مميا وأرجعو ليا بأقرب فرصة.سآخذ المبمغ من أختي دون ع-ب
 سأخبر صديقاتي بأني ال أممك المبمغ المطموب.-ج
 

 عندما أكون في مجمس وبو كبيرات السن:-23
 أرفع صوتي وال أبالي بالحاضرين.-أ

 أخفض صوتي خشية النقد.-ب
 أخفض صوتي احترامًا لمكبار.-ج
 

 تًا قطف الورود":في أحد المحميات قرأت الفتة ُكتب عمييا: "يمنع منعًا با-24

 



 أقطف ما يعجبني وال أبالي.-أ
 ال أقطف خوفًا من النظام.-ب
 ال أقطف حفاظًا عمى قيمة الورد الجمالية.-ج
 

 في معمل العموم أتمفت المخبار المدرج بالخطأ:-25
 أتيم زميمتي بذلك.-أ

 أنكر عالقتي بالحدث.-ب
 أعترف لمعممتي وأعتذر.-ج
 

 ي الذكي:عندما أكون لوحدي مع جياز -26
 أرسل صورتي لصديقاتي.-أ

 ال أرسميا خوفًا من والداي.-ب
 ال أرسميا خوفًا من اهلل.-ج
 

 في أحد المحالت التجارية وجدت محفظة عمى الطاولة:-27
 أضعيا في حقيبتي.-أ

 أتركيا وال أخبر عنيا.-ب
 أخبر المحاسب عنيا.-ج
 
 

 



 

 (2ممحق رقم )
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 يحتاج لممساعدة
   

    أختار الصديق المحب لمناس 29
    يسألني زمالئي النصيحة والرأي في أمور كثيرة 31
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    الشخص الصادق ىو شخص ضعيف في ىذه األيام 33
    أحب العمل في خدمة اآلخرين دون النظر إلى المقابل 34
    أكون صديًقا لمن ال أصدقاء ليمأحب أن  35
    أحاول أن أخطط ليومي جيًدا 36
    يعجب الناس بما أقوم بو من أعمال 37
    الكذب يعتبر الخالص لكثير من المشاكل 38
    أساعد أصدقائي دون انتظار المقابل 39
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