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   :املقدمة .1

 
ا
   يعيش اإلنسان منذ والدته وحتي مماته مع أشكاال

ا
 في تشكيل بنيانه النفس ي ومنظومة افكاره ومعتقداته، وتعد   عديدة من السياقات، لكل سياق دورا

 نهاأ  بل اإلنسانية املجتمعات جميع في املهمة االجتماعية النظم  أهم  من األسرة  حيث تعتبراالنسان؛  ىأهم هذه السياقات ملا لها من تأثير كبير عل  األسرة 

للصحة واملرض  األساس ي املصدر وتعد االجتماعي، البناء في املتفاعلة املهمة الوظائف من بالعديد األسرة  وتقوم إنساني، مجتمع أي  لتكوين األساسية النواة 

 فليس ليها،إ  ينتمي التي األسرة  منظومة عن  ينتج شخص ألي  النفس ي فالنمو أبنائها لشخصية  السوي  النمو في الفعال الدور  لها  اوأيضا  (،2013، )القاض ي

القدرة عل  ىتأثيره عل ، حيثأهمية العوامل اكثر هي األسري  املناخ   نأ  على خالف هناك اإلنسان  التفكير وإكساب  الناقد واإلبداعي،   ىأساليب  التفكير 

اإل الذي يحمي  أهمية خاصة للمجتمع والوطن والتفكير األخالقي  ملا لهم من  الجامعة  الفكري وبشكل خاص لدي طالب  التطرف   جعل مما ،  نسان من 

 الحضاري  طارواإل  الفرد بين القائم  التفاعل فهم  في تساعدنا التي املوضوعات أهم  من الفكري  والتطرف األخالقي والتفكير األسري  املناخ مثل متغيرات

 
 (G.R.P-392-42:بالرقم) اململكة العربية السعودية - جامعة امللك خالد –البحثي العام بعمادة البحث العلمي هذا البحث تم دعمه من خالل البرنامج   *
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 امللخص: 

التعرف على دور املناخ األ إ هدفت الدراسة   سري في العالقة بين التفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة من طالبات  لى 

التالية: مقياس كل من  دوات  ( طالبة من تخصصات علمية وأدبية مختلفة، وتم تطبيق كل من األ 250جامعة امللك خالد، شملت الدراسة على )

( ومقياس االتجاه نحو التطرف  2014إعداد تامر أحمد حسن )خالقي من ومقياس التفكير األ  (.2006إعداد عفراء ابراهيم خليل )سري  املناخ األ 

مرتفع  لدى طالبات جامعة  خالقي  وأسفرت الدراسة عن النتائج  التالية: يوجد مستوى التفكير األ   (.2012)  عداد محمد أبو دوابةإ الفكري من  

 امللك خالد. ويوجد مستوى االتجاه نحو التطرف الفكري متوسط لدى طالبات جامعة امللك خالد . كما توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة

األ  املناخ  بين  األ إحصائية  والتفكير  األ سري  املناخ  بين  إحصائية  داللة  ذات  موجبة  ارتباطية  وعالقة  والخالقي.  عينة سري  لدى  الفكري  تطرف 

خالقي واالتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة  سفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية سلبية ذات داللة إحصائية بين التفكير األ أ الدراسة، كما  

 إ نه ال  توجد فروق دالة  أ الدراسة. كما  
ا
االتجاه نحو التطرف الفكري تعزى    يخالقبين  طالبات الجامعة على في املناخ االسري والتفكير األ   حصائيا

فراد عينة الدراسة بين التفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف الفكري بعد  أ ن حجم االرتباط تغير لدى  أ كما    أدبي (  –ملتغير التخصص )علمي  

اإل  اإل العزل  املعامالت  استخدام  وتم  األسري.  للمناخ  الدراسحصائي  للتحقق من صحة فروض  املناسبة  هي حصائية  التوصيات  أهم  وكانت  ة، 

 ستمرار في العناية بالجانب األخالقي لدى طالبات الجامعة. اال 

 مناخ أسري؛ تفكير أخالقي؛ طالبات الجامعة.  الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
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 من  وتزيد ومستقبله حياته تهدد التي املواقف من العديد يواجه انسانإلا  صبحأ  السريع الهائل والتطور  الحديثة الحياة  تعقد فمع فيه، يعيش الذي 

  تلعب التي األسرة  دور  على عباءأ  ضافأ  شك ال وهذا ،  األشياء من كثير تجاه  تطرفه
ا
  دورا

ا
 قادة  يشكلون  الذين  بنائها،أ  واتجاهات قيم  تشكيل في هاما

 في  ترتكز وأفكار فلسفات  خالل  من وذلك   الجامعة طالب بفئة املختلفة املجتمعات وفي العالم  نحاءأ  شتى في الدول  تهتم  ولذلك   ،وعماد الوطن املستقبل

 الوطن لهذا  انتمائهم  وزيادة  (،2018  )عبارة، (،2005 ،)الرشدان األخالقي تفكيرهم  مستوى  ورفع األسري  مناخهم  مستوى  ورفع تحسين على األول  املقام

 إيجاد ومحاولة مشكالتهم  ملناقشة معهم  الحوار قنوات وفتح مطالبهم  وتحقيق حاجاتهم  إلشباع واملواتية اإليجابية السبل وتوفير احتوائهم  طريق عن

 املعرفة الكتساب خرى األ  الثقافات على العربية املجتمعات تشهده  الذي  االنفتاح ظل في الخارجية السياسات تحملها التي التأثيرات نأ  كما .لها حلول 

  تخلق
ا
 تضعف حياناأل  بعض في العقالنية وأفكار اتجاهات من يحملون  وما لألفراد املعرفية البنية على وتأثيراته انعكاساته لها  السلبية املظاهر من نوعا

 السلبية األثار هذه  من  بنائناأ  حماية في ا دورا  األخالقي والتفكير األسري  للمناخ  فهل  الفكري  التطرف نحو  اتجاههم  من  وتزيد الوطني،  بانتمائهم  شعورهم  من

  مجتمع وتجعله السلبية الظواهر من  املجتمعات تحصن  التي ساسيةاأل  الركيزة  هي  فاألخالق  الفكري؟  التطرف  نحو  االتجاه  خفض في ا دورا  لها  وهل ؟
ا
 قويا

والتفكير   األسري وتناول متغيرات املناخ  ،  على هذه املوضوعات الضوء لتسليط ضرورة  هناك صبحت أ لذلك  واالحسان والفضيلة الحق قيم  تسوده 

 األخالقي والتطرف الفكري للبحث والدراسة.

 مشكلة الدراسة: .1.1

يتم   أنه توجد ثغرة حيث؛ لم  النفسية واالجتماعية وفي حدود ما تم حصره،  البحوث والدراسات  الباحثة من خالل اطالعها على بعض  الحظت 

ة من  ي لدى عينالعثور على دراسة نفسية واحدة تعلن أن هدفها هو دراسة كل من املناخ األسري والتفكير األخالقي وعالقتهما باالتجاه نحو التطرف الفكر 

ما عالقة كل من  طالبات جامعة امللك خالد على املستوى املحلي للمملكة وبناء على ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس ي التالي :  

 املناخ األسري و التفكير األخالقي باالتجاه نحو التطرف الفكري ؟

 ية:ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس ي التساؤالت الفرعية التال

 ما مستوى التفكير األخالقي لدى طالبات جامعة امللك خالد ؟   .1

 ما مستوى االتجاه نحو التطرف الفكري لدى طالبات جامعة امللك خالد ؟  .2

 نحو التطرف الفكري لدى عينة الدراسة؟ هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين املناخ األسري وكل من التفكير األخالقي واالتجاه  .3

 إ توجد فروق دالة    هل .4
ا
بين  طالبات جامعة امللك خالد  بين متغيرات املناخ األسري، والتفكير األخالقي، واالتجاه نحول التطرف الفكري تعزى   حصائيا

 أدبي ( ؟  -ملتغير التخصص )علمي

 حصائي للمناخ األسري؟ الفكري  بعد العزل اإل فراد عينة الدراسة بين التفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف أ هل يتغير حجم االرتباط لدى   .5

 أهداف الدراسة: .2.1

 تهدف الدراسة الى الكشف عن:

 العالقة بين كل من املناخ األسري والتفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة الدراسة.  .1

دالة  إ عما   .2 فروق  توجد  كانت   إ ذا 
ا
األسر   حصائيا املناخ  في  الجامعة  طالبات  ملتغير  بين   تعزى  الفكري  التطرف  نحو  واالتجاه  األخالقي  والتفكير  ي 

 أدبي (. -التخصص )علمي

 حصائي للمناخ األسري.فراد عينة الدراسة بين التفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف الفكري  بعد العزل اإل أ تتغير حجم االرتباط لدى  .3

 أهمية الدراسة: .3.1

 همية النظرية:األ  •

والتفكير   األسري ولى على حد علم الباحثة التي تناولت الكشف عن عالقة كل من املناخ  همية الدراسة في كونها الدراسة املحلية العربية األ أ تكمن  

 األخالقي  واالتجاه نحو التطرف الفكري. 

الدراسة   اهمية  الجامعة وتعد  أ كما ترجع  الشباب ويمثلها طالب  التي تتشكل فيها هويته أ نها ركزت على مرحلة  الفرد  في حياة  أهمية  املراحل  كثر 

لى االضطرابات النفسية والصراع النفس ي بسب إ كبر في املجتمع السعودي املعرضة  خر، وتمثل تلك الفئة الشريحة األومستقبله وتفاعالته مع العالم ال 

 وتعقيداتها في هذا العصر.  كثرة التغيرات

والتفكير األخالقي في خفض االتجاه نحو التطرف الفكري    األسري همية الدور الذي يلعبه كل من املناخ  أ محاول الكشف عن    ىتعود أهمية الدراسة إل

 لدى طالب الجامعة. 
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 همية التطبيقية:األ  •

املناخ   طبيعة  عن  واملعلومات  البيانات  من  مناسب  قدر  بتوفير  تزويد    األسري تتمثل  ثم  ومن  الفكري  التطرف  نحو  واالتجاه  األخالقي  والتفكير 

ية واالجتماعية لنفسمؤسسات اململكة التربوية واالجتماعية واإلعالمية بنتائج الدراسة التي تمثل الجانب التطبيقي، وذلك لإلسهام في بناء برامج التربية ا 

 ومستوى التفكير األخالقي والحد من اإلتجاه نحو التطرف الفكري لطالب  الجامعة.  األسري والوطنية والثقافية لرفع  مستوى جودة املناخ 

توافقهم  على  واملساعدة  الشباب  مشكالت  حل  في  للمساعدة  املتخصصين  قبل  من  وعالجية  وقائية  برامج  بناء  في  الدراسة  نتائج  النفس ي    تفيد 

 واالجتماعي. 

 فروض الدراسة: .4.1

  .توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين املناخ األسري وكل من التفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة الدراسة .1

 إ توجد فروق دالة  .2
ا
 أدبي ( .  -بين  طالبات الجامعة على في املناخ األسري تعزى ملتغير التخصص )علمي حصائيا

 إ توجد فروق دالة  .3
ا
 أدبي (. -بين  طالبات الجامعة على في التفكير األخالقي تعزى ملتغير التخصص )علمي  حصائيا

 إ توجد فروق دالة  .4
ا
 أدبي (.  -يى ملتغير التخصص )علمبين  طالبات الجامعة في االتجاه نحو التطرف الفكري تعز  حصائيا

 .فراد عينة الدراسة بين التفكير األخالقي  واالتجاه نحو التطرف الفكري  بعد العزل االحصائي للمناخ األسري أ يتغير حجم االرتباط لدى  .5

 حدود الدراسة: .5.1

 وعالقته بكل من التفكير األخالقي وباالتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة من طالبات جامعة امللك خالد. الحدود املوضوعية:  املناخ األسري  •

 الحدود املكانية: يمثل املجال املكاني لهذه الدراسة؛ جامعة امللك خالد.  •

يمثلا  • البشرية:  طالبة118) لىإ  مقسمة ،طالبة  )250(  قوامها الجامعة طالبات من عينة الدراسة لهذه  البشري  املجال لحدود   الكليات من ( 

 .خالد امللك بجامعة االدبية الكليات من طالبة (132العلمية،)

أشهر وقد تم تطبيق املقاييس في الفصل الدراس ي الثاني من العام  الدراس ي   6إستغرق إعداد الدراسة )الجزء النظري والعملي(    الحدود الزمنية: •

1441-1442 . 

 : صطلحات الدراسةاإلطار النظري وم .2

 :األسري املناخ . 1.2

   األسرة ن  إ 
ا
، فالفرد منذ والدته يراقب سلوك أسرته ويتعلم منها، ويستمر هي العمود الفقري في تأسيس  املالمح األولى للفرد، وما سيكون عليه مستقبال

ة إلى املراحل التالية من حياة الفرد، ويزداد هذا التأثير في مرحلة املراهق والتي يحدث فيها الكثير من التغيرات التي تطرأ على األسريتأثير هذه العالقات  

وهذا ما يؤكد تأثر النمو االجتماعي للفرد بالعالقات القائمة بين أفراد أسرته، فالتفاعل الناضج سماته الشخصية ومعاييره االجتماعية واتجاهاته الفكرية  

ائهم فإنهم ينظرون بين الفرد ووالديه يتطلب توفير بيئة آمنة تدعم فيها محاوالته لتحقيق ذاته، ولكن عندما يكون الباء أنفسهم يعانون من تعلق مرض ي بآب

أل  امتداد  أنه  على  للمراهق  إليه  مستقلة  شخصية  تكوين  الوالدان  يعوق  وبذلك  وامتالكه،  عليه  السيطرة  في  الحق  لهم  بأن  ويشعرون  نفسهم 

(Coleman,2014,59)  ،(.2006،)خليل 

من أبرز ما يؤثر في سلوكهم، وضمن هذا املناخ يتعلم األبناء كيف يعبرون   األسري يسهم في التأثير على شخصية األبناء، ويعد املناخ    األسري إن املناخ  

واالتجاهات،   عن مشاعرهم، وكيف يتعاملون مع املواقف واملشكالت التي تواجههم؛ فاملناخ العام لألسرة يعد الركيزة األساسية في إكساب األبناء القيم 

 ( 2005)الرشدان،  .متكاملة متفاعلة بين مختلف جميع عناصره وحدة اجتماعية تربوية تعليمية  األسري ويمثل املناخ 

 إ 
ا
  ن دعم الوالدين ألبنائهم عاطفيا

ا
ينبئ بالعديد من النتائج اإليجابية: مثل ارتفاع مستوى اإلدراك االجتماعي لديهم، وتحسين مستوى تقدير   وماديا

 Cleveland). ية اإليجابية تحمي املراهقين من إدمان املخدرات واملشاكل السلوكيةالذات، ورفع مستوى الكفاءة العقلية. كما أن أساليب املعاملة الوالد

et al, 2005 .) 

   األسري ن ملفهوم املناخ  إ 
ا
 األسرة( بأنه: "الجو الذي يسود  28:  1999لوجهات النظر في هذا املجال، عرفه كفافي )  العديد من التعريفات، وذلك تبعا

ة الذي األسريبأنه: "الطابع العام للحياة    األسري ( املناخ  31:  2006استنادا لطبيعة العالقات اإلنسانية واالجتماعية التي تربط بين أفراده. كما عرف خليل )

 يتضمن األمن والتضحية، وتحديد األدوار واملسؤوليات، وأسلوب إشباع الحاجات.

ة من حيث توفر األمان والتعاون والتضحية األسري( "بأنه الطابع العام للحياة  2006ل)خليل،    األسري   للمناختتبنى الباحثة التعريف االجرائي  

العالقات   وطبيعة  اإلنسانية  الحاجات  إشباع  وأسلوب  الضبط  وأشكال  املسؤوليات  وتحديد  األدوار  والدينية األسريووضوح  الروحية  الحياة  ونمط  ة 

، 2006)خليل،    شخصية أسرية عامة إذ إن هناك أسرة سعيدة أو أسرة قلقة أو أسرة مترابطة أو أسرة متصدعة  مما يعطي   األسرة والخلقية التي تسود  

 (. 2006إعداد عفراء ابراهيم خليل ) املستخدم في الدراسة من األسري (، ويظهر ذلك من خالل درجته على مقياس املناخ 16
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 التفكير األخالقي:. 2.2

األخالقي من املفاهيم )املعقدة واملتداخلة واملتعددة الجوانب، باإلضافة إلى تعدد االتجاهات العلمية في  تناوله بالدراسة، ابتداء  يعد مفهوم التفكير 

 
ا
النفس ي، مرورا ال  التحليل  ال  من  الباحثون )أن هناك بعدين أساسيين لألخالق هما:  املعرفية. ويرى  بالنظريات  انتهاء  السلوكية، وليس  عدالة باملدرسة 

(؛ ويقصد بالعدالة اإلنصاف واملساواة في الحقوق؛ في حين أن الرعاية هي نسبة التركيز على احتياجات ورغبات الفرد في مقابل Gibbs, (2003  والرعاية

 احتياجات الخرين.

 
ا
  يقوم التفكير األخالقي بدورا

ا
في الشخصية عن طريق القيم واملثل التي يحملها الفرد السوي، ففي املعيار االجتماعي يرتبط السلوك السوي مع   مهما

لتسيب واالنحرافات  معايير أخالقيات املجتمع، خاصة في مراحل النمو املختلفة التي يمر بها الفرد، ما نعانيه اليوم من مشكالت تتعلق بالفساد واإلهمال وا 

( فأشارا إلى أن هناك (Palmer & Holin ,2001(، أما باملر وهولين"  34،  2000) عدس وتوق ،.  املجتمع يرجع الى القصور في النمو األخالقي   السلوكية في

فء الوالدي واملناخ الدالعديد من العوامل التي ثبت أن لها تأثيرا على الحكم األخالقي لألبناء ومنها أساليب الرعاية الوالدية، والضبط واإلشراف الوالدي، و 

 بشكل عام. األسري 

فالتفكير   وتعرف عبد الفتاح التفكير األخالقي بأنه نمط التفكير الذي يتعلق بالتقييم الخلقي لألشياء واألحداث، وهو يسبق كل فعل أو سلوك خلقي.

إلى األخالقي ليس مجرد تطبيق وتنفيذ لنظام أو قانون سائد، بل تعقل كامن وراء االختيار بين ال الخطأ، يتعلق بالطريقة التي يصل بها الفرد  صواب أو 

 (2001)عبد الفتاح، .الحكم، والوقوف على مبررات هذا االختيار

( للتفكير األخالقي  "بأنه نمط التفكير الذي يتعلق بالقيم  الخلقي لألشياء واألحداث، 2001لفوقية عبد الفتاح  ) التعريف االجرائيتتبنى الباحثة   

الص أو سلوك خلقي، فالتفكير األخالقي ليس مجرد تطبيق وتنفيذ لنظام او قانون سائد، بل تعقل كامن وراء االختيار بين  واب أو  وهو يسبق كل فعل 

لى الحكم، والوقوف على مبررات هذا االختيار ويظهر ذلك من خالل الدرجة  التي تحصل عليها الطالبة على إ الخطأ، ويتعلق بالطريقة التي يصل بها الفرد 

  (.2014إعداد تامر أحمد حسن )مقياس التفكير األخالقي املستخدم في الدراسة 

 التطرف الفكري: .3.2

لى توقعات التطرف الفكري يرتبط باألفكار اللية السلبية وهي مجموعة من اإلدراكات واملعتقدات املشوهة، والتي تتسم بعدم املوضوعية، واملبنية ع

السلبية تجاه   النظرة  األفكار  الفعلية، وتضم هذه  السيئ بدرجة ال تتفق واإلمكانات  املبالغة والظن  الذات والخرين وتعميمات خاطئة، وعلى مزيج من 

والساكت،   )حمزة  واملستقبل.  باألحداث (.  2019والعالم  ومرتبط  التفكير  اإلدراكي  النمط  من  جزء  ألنها  والغضب  والخوف  والقلق  الحزن  عنها  وينتج 

 
ا
دائما تحدث  الفرد مصداقيتها ألنها  يقيم  وال  )  الخارجية،  ع  (Barlow,2002بسرعة شديدة.  املدمرة  آثاره  الفكري  والفكري وللتطرف  الوطني  األمن  لى 

ن، واستباحة والعقائدي، والسياس ي واالقتصادي والجماعي واملجتمعي للدول العربية، ولعل من أخطر آثار الفكر املنحرف السقوط في هاوية تكفير الخري

 (.2013دمائهم وأموالهم. محمد الصبوة، 

 بأنه امل وتتبنى الباحثة التعريف االجرائي لإلتجاه نحو التطرف
ا
 ا  بالغة في التمسك فكرا

ا
اقتصادية   -سياسية  -بمجموعة من االفكار )دينية و سلوكا

ألوفة والخارجة عن معايير املجتمع وسعيه لفرضها على االخرين بشتى الوسائل وفي شتى مجاالت الحياة  بدرجة مبالغ فيها من الغلو املفنية ( غير    -دبيةأ 

عداد محمد أبو دوابة إ جاباته لفقرات مقياس االتجاه نحو التطرف الفكري  إ تعصب ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها املستجيب وفق  لوالتشدد وا 

(2012 .) 

 الدراسات السابقة: .4.2

  وعالقته  بكل  من التفكير األخالقي  واالتجاه نحو التطرف الفكري    األسري من خالل ما اتيح للباحثة االطالع عليه من دراسات سابقة تناولت املناخ 

 متغير. )في حدود ما تم حصره( ربطت بين متغيرات الدراسة مجتمعة...وفيما يلي عرض الدراسات الخاصة بكل  لم تجد دراسة واحدة 

 
ا
 : األسري : الدراسات التي تناولت املناخ أوال

للتحقق من الفروق في فاعلية الذات حسب التخصص لدى أفراد العينة، حيث تم قياس الفروق بين شعبتي    ( 2020عائشة ) ،جاءت دراسة ميطر •

مراهق متمدرس  80العلوم التجريبية والداب والفلسفة في هذا املستوى، وكذا الفروق في املناخ األسري حسب الجنس، حيث شملت عينة البحث 

  60وذكور  20تلميذ شعبة الداب والفلسفة، منهم    36تلميذ شعبة العلوم التجريبية، و    44البكالوريا، منهم  باملرحلة الثانوية املقبلين على امتحان  

من إعداد الباحثة، وتم التأكد من صدق وثبات املقياسين بعدة أساليب  إناث، واستخدمت الباحثة مقياس فاعلية الذات، ومقياس املناخ األسري 

الذات واملناخ األسري  بين فاعلية  النتائج على وجود عالقة  أعدا ألجله، وأظهرت  أثبتت صالحيتهما لقياس ما  التي  املناسبة لذلك  لدى   إحصائية 

 .للشعبة، وكذلك عدم وجود فروق في املناخ األسري تعزى لعامل الجنس متعلمي الثالثة ثانوي، وعلى عدم وجود فروق في فاعلية الذات تعزى 

العالقة بين املناخ األسري وعالقته ببعض املشكالت االجتماعية، وفيما إذا كان هناك فروق بين الذكور واإلناث في   (2018تناولت دراسة عبارة ) •

العينة   وتكونت  االجتماعية،  واملشكالت  السوي  غير  األسري  )املناخ   389من 
ا
طالبا حمص.   (  مدينة  في  العامة  الثانوية  املرحلة  طلبة  من  وطالبة 
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غير السوي من إعداد ماريو رحال، ومقياس املشكالت االجتماعية من إعداد الباحث. ومن أهم ما توصلت   واستخدم الباحث مقياس املناخ األسري 

 
ا
 داة املشكالت االجتماعية.  إ بين درجات الطلبة في مقياس املناخ األسري غير السوي ودرجاتهم في  إليه الدراسة الحالية وجود عالقة دالة إحصائيا

ملعرفة العالقة بين األساليب الوالدية في التنشئة والسلوك األخالقي وكانت العينة من طالب التعليم ما   ( Bureau,2014) &  Mageauجاءت دراسة    •

ومقياس السلوك األخالقي وأشارت النتائج إلى أن أسلوب الرعاية الوالدية الذي يتميز    قبل الجامعي وأستخدم مقياس أساليب التنشئة الوالدية،

ل وينظر من خالله الوالدين إلى األبناء على أنهم أشخاص متفردون لهم حاجاتهم وأهدافهم الخاصة، يجعل األبناء يشعرون بالدعم وتعزيز االستقال

املستقبل. وفي   أنهم مسؤولون عن تصرفاتهم األخالقية، وأنها السلوك األخالقي لديهم في  إلى تعزيز  الذي يؤدي  األمر  تلقاء ذاتهم،  تنبع من  أن  البد 

 املقابل، ف
ا
الوالدان لألبناء هامشا يترك  أن  للقيم األخالقية، لذلك البد  الصارمة قد تعوق استيعاب األطفال  التحكم، والسيطرة  أساليب  من    إن 

 الحرية يسمح لهم بالتحكم والسيطرة في أفعالهم. 

للكشف عن مستوى األعراض النفسية املرضية، وعن طبيعة املناخ األسري السائد، والعالقة بينهما لدى    (2013كما هدفت دراسة  القاض ي ) •

 541طلبة جامعة اليرموك، تكونت عينة الدراسة من )
ا
وطالبة، وتم بتطبيق مقياس األعراض النفسية املرضية املقنن للبيئة األردنية من قبل   ( طالبا

وجود عالقة ( املعد للكشف عن املناخ األسري. أشارت أهم النتائج    Moos &Moos,  1986قياس موس وموس )(، وم2011الشريفين والشريفين )

وال التفاعلية،  والحساسية  االكتئاب،  التالية:  باألبعاد  الخاصة  املرضية  النفسية  واألعراض  جهة،  من  األسري  املناخ  بين  سلبية  قلق، ارتباطية 

 والعدوانية. 

هدفت إلى التعرف على الفروق في الحكم الخلقي بين األفراد املعوقين والعاديين في األردن وعالقتها باتجاهات التنشئة    (1220أما  دراسة التاج )  •

الدراسة من   ،    237الوالدية. تكونت عينة 
ا
التعلم(؛ و  167فردا وإلبصرية؛ ومن ذوي صعوبات  اإلعاقات: )الحركية؛ والسمعية؛  من   70من ذوي 

العاديين، ترا  بين  األفراد  أعمارهم  الحكومية    30-15وحت  املدارس  املعوقين منهم بطريقة قصدية من مختلف  اختيار  الجنسين، تم  سنة من كال 

 
ا
  والخاصة والجامعات الحكومية ومؤسسات ومراكز التربية الخاصة في محافظة العاصمة عمان، وكذلك مدرسة الصم في محافظة العقبة. وتحقيقا

ياسين أحدهما لقياس مستوى الحكم الخلقي، والثاني لقياس اتجاهات التنشئة الوالدية، عند أفراد الدراسة، وقد  ألهداف الدراسة، تم بناء مق

جرى التوصل لدالالت صدق وثبات مناسبة لكال املقياسين. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحكم الخلقي 

 وعالقتها باتجاهات التنشئة الو 
ا
 الدية بين األفراد املعوقين وبين أقرانهم من األفراد العاديين في األردن، إذ بلغ متوسط إجابات األفراد املعوقين جميعا

الخلقي   الحكم  العاديين  3.92على مقياس  األفراد  إجابات  بلغ متوسط  بينما  الثاني   4.07،  املستوى  الرابعة من  املرحلة  املتوسطات تقع في  وهذه 

الخلق الحزم وبين  للحكم  التنشئة  املتمثلة بنمط  الوالدية  التنشئة  أنماط  بين  إيجابية دالة  إلى وجود عالقة  االرتباط كذلك  ي، وأشارت معامالت 

الحكم  مستوى الحكم الخلقي لألفراد املعوقين والعاديين، وعالقة سالبة بين أنماط التنشئة املتمثلة بالتسلط، واإلهمال، والتساهل وبين تطور  

   .ي للفئتينالخلق

فقد هدفت إلى الكشف عن العالقة بين سمات الشخصية واملناخ األسرية وكفاءة الحكم    (Ting, San-Rong and Guang-Sin 2011)بينما دراسة   •

 
ا
  األخالقي، حيث بينت نتائجها أن نجاح األسرة، وقدرتها على السيطرة على أبنائها قد أثر تأثيرا

ا
على كفاءة الحكم األخالقي. في حين كان لكل من   مباشرا

األخالقي والوازع  األسرة،  والذكاء  - تماسك  بالطيبة  املتعلقة  الشخصية  أبعاد سمات  جاء من خالل  تأثير غير مباشر  والسيطرة  والتنظيم  الديني، 

 . والصدق

: الدراسات التي تناولت  التفكير األخالقي:
ا
 ثانيا

بناء مقياس ي التفكير األخالقي واملسئولية االجتماعية لدى مدربي السباحة والتعرف على العالقة    ىإل( 2020) سيد هدفت  دراسة إسماعيل، إيهاب •

( مدرب، تم إجراء الدراسة األساسية على عينة قوامها 200بينهما، واستخدم الباحث املنهج الوصفي باستخدام األسلوب املسحي، على عينة قوامها )

( مدرب من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية، وقد أظهرت نتائج  50االستطالعية على عينة قوامها )( مدرب، كما تم إجراء الدراسة  150)

( عبارة. 31( أبعاد واالتفاق حول محتوى العبارات )4البحث أن: • أوضحت نتائج صدق املحكمين اتفاق الراء حول محاور املقياس التفكير األخالقي )

( عبارة. •  31( أبعاد واالتفاق حول محتوى العبارات )4ن اتفاق الراء حول محاور املقياس املسئولية االجتماعية )• أوضحت نتائج صدق املحكمي

لدراسة الحالية  فاعلية املقياس الذي تم بناؤه في الدراسة الحالية لقياس التفكير األخالقي لدى مدربي السباحة. • فاعلية املقياس الذي تم بناؤه في ا 

املس  •  لقياس  السباحة.  التفكير األخالقي لدى مدربي  الباحث قادرة على قياس  إليها  التي توصل  املحاور   • السباحة.  ؤولية االجتماعية لدى مدربي 

 .املحاور التي توصل إليها الباحث قادرة على قياس املسؤولية االجتماعية لدى مدربي السباحة

)  (2018دراسة قاسم )  أجريت  • بالتفكير األخالقي لدى عينة قوامها  النفسية وعالقتها  املرونة  ( طالب وطالبة من كلية  148للتعرف على مستوى 

بالسعودية، وتم تقسيمهم   املجمعة   إ التربية بجامعة 
ا
األ  لى مجموعات وفقا التخصص  )الجنس،  الديموجرافية  املتغيرات  كاديمي، سنوات لبعض 

أشارت   وقد   (2001 (الفتاح عبد فوقية عدادإعدادها ومقياس التفكير األخالقي من  إ مقياس املرونة النفسية من    الدراسة، وقامت الباحثة بتطبيق
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دالة  إ الدراسة   نتائج أهم   إ لى وجود عالقة 
ا
دالة    حصائيا وتوجد فروق  الدراسة،  عينة  لدى  األخالقي  والتفكير  النفسية  املرونة   إ بين 

ا
بين   حصائيا

  نسانية. كاديمي لصالح التخصصات االدبية أو اإللى التخصص األإ لى مقياس التفكير األخالقي تعزى متوسطات درجات العينة ع

للتحقق من صحة بعض افتراضات نظرية كولبرج في التفكير األخالقي، وتحددت مشكلة الدراسة في التساؤل    (2015وقد أجريت دراسة أبو نجيلة ) •

األسر  املناخ  يعد     ي التالي: هل 
ا
األبناء محددا يدركه  اختيار عينة    كما  تم  وقد  بغزة؟  األزهر  جامعة  طلبة  لدى  األخالقي  الحكم  للمراحل، ومستوى 

 485عشوائية من طلبة الكليات األدبية في جامعة األزهر، بلغ عدد مفرداتها )
ا
( مفردة من اإلناث.  301( من الذكور، والباقي )180وطالبة، منهم )  ( طالبا

لباحث مقياسين، األول مقياس املناخ األسري من إعداد الباحث، والخر فهو مقياس التفكير األخالقي للراشدين. )إعداد: فوقية عبد  كما استخدم ا 

اط،  (. وجاءت أهم نتائج  بأن العالقة بين املناخ األسري والتفكير األخالقي، عالقة محدودة وضعيفة، وهذا ما بينته نتائج معامالت االرتب2001الفتاح:  

 
ا
  كما أن تأثير املناخ األسري على مراحل التفكير األخالقي، جاءت أيضا

ا
، وال تأثير ألبته له، وأن املناخ األسري وليس التنشئة االجتماعية  ضعيفة جدا

 ال عالقة له بالتفكير األخالقي. -فقط

يعتمد على ثالثة استراتيجيات هي املناقشة األخالقية والتعليم  فكان هدفها الكشف عن مدى فاعلية برنامج سلوكي    (2012ما دراسة على، حامد )أ •

لى ثالث إ ( طالبة تم تقسيمهم  60بالنموذج ولعب الدور في تنمية التفكير األخالقي لدى عينة من طالبات كلية التربية، وقد شملت عينة الدراسة على )

كلتا الباحثتين برنامج معرفي سلوكي لتنمية  التفكير األخالقي واسفرت أهم  مجموعات وتم تطبيق عليهم مقياس التفكير األخالقي لكولبرج وصممت  

 النتائج عن فاعلية البرنامج املعرفي السلوكي في تنمية التفكير األخالقي لدى عينة الدراسة.  

دراسة هدفت إلى وصف العالقة بين الحساسية األخالقية والتفكير األخالقي لطالبات التمريض، وتكونت عينة الدراسة   (Park,   2011وأجرى بارك ) •

 146من )
ا
يتضمن البيانات الديموجرافية والحساسية األخالقية،    ( طالبة من مدارس التمريض في كوريا الجنوبية. واستخدمت الدراسة استبيانا

ألخالقي. وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية بين كل من الحساسية األخالقية ومتغيرات مرتبطة باملنهج، والتفكير  واختبار مواقف التفكير ا 

 األخالقي وخصائص الطالب كالعمر وعدد األخوة والجنس والدين.

متلئ والسلوك االجتماعي اإليجابي لدى عينة  هدفت إلى التعرف على عالقة التفكير الخلقي بكل من الوجود النفس ي امل  (2010وفي دراسة مقدادي ) •

 (  237من )
ا
السعودية. منهم    طالبا العربية  باململكة  الباحة  التربية جامعة  البكالوريوس في كلية  الذكور و    98وطالبة من طلبة  اإلناث    139من  من 

 
ا
املمتلئ ومقياس السلوك االجتماعي اإليجابي. وقد أظهرت ، واستخدم الباحث مقياس التفكير الخلقي، ومقياس الوجود النفس ي  اختيروا عشوائيا

الذكور واإلناث ك  الطلبة  اإليجابي لدى  السلوك االجتماعي  املمتلئ ومستوى  النفس ي  الوجود  الخلقي ومستوى  التفكير  أن مستوى  النتائج  ان  أهم 

 
ا
 إ ، كما وجدت عالقة ارتباطية دالة متوسطا

ا
 جود النفس ي. بين مستوى التفكير الخلقي والو  حصائيا

: الدراسات  التي تناولت االتجاه نحو التطرف الفكري:
ا
 ثالثا

معرفة طبيعة اإلرهاب والتطرف الفكري من حيث املفهوم والدوافع وسبل املواجهة للحد منها ولوقاية    ىإل  (2020هدفت دارسة املعايطة، حمزة )  •

العينة أربع محاور )خصائص  له  إستبيان  الباحث بعمل  البشرية من أضرارها. حيث قام  املتطرف  -املجتمعات  االرهاب والفكر  الدوافع    -مفهوم 

الطرق الفضلي ملواجهة التطرف الفكري واإلرهاب( وتم تحليل الدراسة وفق    ى لتواصل اإلجتماعي كإحدوسائل ا   - املؤدية لإلرهاب والفكر املتطرف

العليا، الدراسات  الوصفي على عينة من طلبة  اإلحصائي  منها:    اإلسلوب  التوصيات  تم وضع عدد من  الدراسة  نتائج  املزيد من  إ وبناء على  جراء 

حصائيات ذات مصادر  إ ملؤدية لإلرهاب والتطرف من قبل الباحثين واملؤسسات العلمية وأن توثق وفق الدراسات واألبحاث العلمية حول العوامل ا 

الوقاية آلية  في  األمنية  واملؤسسات  التربوية  املؤسسات  بدور  املحلي  واملجتمع  األسر  وتوعية  الباحثين،  قبل  الحصول عليه من  يسهل  من    موثقه 

 زيع الدراسة على املؤسسات املعنية في مجال الوقاية والحماية من اإلرهاب والتطرف في املجتمعات البشرية. وتو   اإلرهاب والتطرف الفكري في املجتمع،

 واملرونة األنا، هوية  من وكل  سطام طالب جامعة من  عينة لدى  الفكري  التطرف بين العالقة على للتعرف  ( 2018دراسة الخولي، متولي) جريت  أكما   •

الالعقالنية، الضبط، ووجهة املعرفية،  ) 193 (من الدراسة عينة وتكونت املعرفية، وراء ما واملعتقدات واملعتقدات 
ا
التربية طالبا  بوادى  بكلية 

(    Martin) &Rubin املعرفية من إعداد املرونة مقياس منها املقاييس الباحثان بعض   استخدم وقد عبدالعزيز بن سطام األمير بجامعة الدواسر

إعداد التطرف ومقياس أهم  وقد .( (Davidsonإعداد ) الضبط مركز ومقياس (الباحثين، الفكري  معامالت  قيم  أن إلى الدراسة نتائج توصلت 

 جاءت املعرفية وراء  ما واملعتقدات الالعقالنية، واملعتقدات  الضبط، ووجهة املعرفية، واملرونة األنا، هوية من وكل  الفكري  التطرف بين االرتباط

 طلب االنفعالية، املسئولية عدم الالعقالنية املعتقدات أبعاد بعض خالل من  الفكري  بالتطرف التنبؤ إمكانية عن  الدراسة كشفت نتائج  كما دالة

وراء املعتقدات أبعاد وبعض (االستعالء، االستحسان، خالل   من الفكري  بالتطرف التنبؤ إمكانية عن الدراسة نتائج كشفت كما املعرفية( ما 

 واإلغالق.  التشتت الهوية ومرتبتي الخارجي والضبط املرونة متغيرات

 عينة لدى  بينهما والعالقة الفكري، والتطرف املعرفية مستوى املرونة عن الكشف إلى ( 2016)  عبدالفتاح وفرح، سالمة؛ عقيل، دراسة وهدفت  •

  (3589) من الدراسة عينة وتكونت ، عبدالعزيز سطام بن األمير جامعة طالب من
ا
 باستخدام الباحثان الدراسة قام أهداف ولتحقيق ، وطالبة طالبا

واستخراج بعد ( Dennis&Vander,2010) طوره  الذى  املرونة مقياس  التطرف  مقياس  ببناء الباحثان قام  كما وثباته،  صدقه دالالت  ترجمته 
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 ذات فروق وجود إلى أشارت  كما الفكري، والتطرف املعرفية املرونة بين دالة عكسية ارتباطية عالقة وجود الدراسة نتائج  أظهرت وقد الفكري،

عزى  املعرفية املرونة في إحصائية داللة
ُ
 .اإلناث ولصالح  للنوع ت

الفكري وتقدير    (2015وأجريت دراسة املدادحة ) • التطرف  النفسية لدى طلبة جامعة مؤته، وعالقتها بكل من  الضغوط  للتعرف على مستوى 

( من الطالب وطبق عليهم ثالث مقاييس هي مقياس الضغوط النفسية ومقياس  755الذات والتحصيل الدراس ي، وطبقت الدراسة على عينة قوامها )

يجابية بين الضغوط النفسية والتطرف الفكري، ولم تظهر فروق في  إهم النتائج وجود عالقة  التطرف الفكري ومقياس تقدير الذات، وظهرت أ 

 التطرف الفكري تعزى للتخصص.  

 تعليق عام على الدراسات السابقة:

 من خالل الدراسات السابق عرضها والتي تناولت متغيرات الدراسة نستخلص ما يلي:

 الجامعة. غلب الدراسات اجريت على طالب أ إن  •

ن أ يجابية مثل سمات الشخصية املتعلقة بالطيبة والصدق، كما  يجابي بين املناخ األسري واملتغيرات اإل إ اتفقت عدة دراسات علي وجود ارتباط   •

 أهم  كانتو ) 2015أبونجيلة،)  (، وتعارضت هذه النتائج مع(Ting, San-Rong and Guang-Sin 2011املناخ األسري له تأثير علي الحكم األخالقي  

 . وضعيفة محدودة  عالقة األخالقي، والتفكير األسري  املناخ بين العالقة أن؛ نتائجها

غير السوي وبعض املتغيرات السلبية مثل املشكالت االجتماعية، كما أظهرت نتائج الدراسات وجود ارتباط سلبي    وجود ارتباط بين املناخ األسري  •

 ( 2018 ،)عبارة  (،2013)القاض ي ، .بين املناخ األسري والقلق والعدوان واالكتئاب

الوالدية وبعض املتغيرات، بحيث كلما كان النمط متجها نحو الحزم  أ كما   • التنشئة  البحوث وجود ارتباط بين انماط   في األبناء كانظهرت بعض 

 تعوق  قد الصارمة وأن السيطرة  التحكم،  ملتمثل  في أساليبن نمط التنشئة ا أ   ىشارت الدراسات إلأ ،كما  األخالقي التفكير مراحل  من أعلى مرحلة

   (2012)التاج، (،Bureau,2014)  &Mageau  .األخالقية للقيم  األطفال استيعاب

 إ هناك عدم اتفاق  •
ا
التي تناولت التفكير األخالقي حيث أظهرت بعض الدراسات وجود فروق تعزي ملتغير السن  ما في نتائج الدراسات الخاصة  لى حدا

 واإلناث الذكور  الطلبة نأ   ىفي حين كانت النتائج تشير إل   (Park,2011)،2018) )قاسم،والجنس والتخصص العلمي في مستوي التفكير األخالقي  

   )2010، مقدادي  ( .درجاتهم في املتوسط كان

رتباطية عكسية بين التطرف الفكري ا فقد أكدت نتائج العديد من الدراسات علي وجود عالقة    الدراسات التي تناولت التطرف الفكري؛أما عن   •

 . (2016 ،عبدالفتاح وفرح، )سالمة؛ عقيل،،  (2018الخولي، واملرونة املعرفية )

 وجود ارتباط ذات داللة إحصائية بين التطرف الفكري والضغوط النفسية . ىإل ( 2015املدادحة،كما أشارت نتائج ) •

فجوة ال توجد دراسة واحدة على املستوى املحلي تناولت متغيرات الدراسة مجتمعة وهو أهم ما يميز هذه الدراسة الحالية حيث تتصدي لسد هذه ال

 ويتم تفسير النتائج في ضوء متغيرات الدراسة . 

 الدراسة: جراءات إ .3

 منهج الدراسة: .1.3

 
ا
ن املنهج  إفكمتغير وسيط في العالقة بين التفكير األخالقي  واالتجاه نحو التطرف الفكري   األسري املناخ الن الهدف من الدراسة هو التعرف على  نظرا

 املناسب هو املنهج الوصفي الطريقة االرتباطية واملقارنة.

 :مجتمع الدراسة .2.3

 الطالبات بجامعة امللك خالد بأبها )بكلياتها العلمية واألدبية(. هو 

 عينة الدراسة: .3.3

(  250من الطالبات قوامها )  -تطبيق املقاييس  ىفراد العينة علأ وتتم من خالل موافقة  -تم اختيار عينة عرضية وهي العينة املتاحة بالنسبة للباحثة  

( طالبة من الكليات  132حياء، ورياضيات(، )أ و   وكيمياء،  الكليات العلمية )كلية العلوم للطالبات بأبها بأقاسمها )فيزياء،( طالبة من  118لى )إ طالبة، مقسمة  

 دبية )كلية التربية  للطالبات بأبها وأقسامها؛ علم النفس، ورياض األطفال، والتربية الخاصة (.األ 

.كما اتضح أن نسبة طالبات  1.23وإنحراف معياري    20.86حصائية للعمر الزمني للعينة أن متوسط العمر الزمني للعينة  وقد أظهرت املعالجات اإل 

 ي دبواأل   يالعلم يتقارب النسبة املئوية لكل من مجموعت  ى% مما يدل عل47.2ن نسبة طالبات الكليات العملية  أ و   % من العينة الكلية،52.8دبية  الكليات األ 

 لدراسة. في عينة ا 
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 دوات الدراسة: أ .4.3

 دوات التالية:استخدمت الباحثة األ 

  
ا
 (.2006: إعداد عفراء ابراهيم خليل )ي سر : مقياس املناخ األ أوال

ووضع درجة    ضعيف(-متوسط–يتم تصحيح املقياس على تقدير ثالثي )مرتفع    لطالب الجامعة.   األسري ( عبارة عن املناخ  34)  يتكون املقياس من  

وتشير الدرجة املرتفعة على املقياس إلى ارتفاع املناخ  (.68بمتوسط)( 102   – 34( للعبارات حيث تراوحت لدرجة املقياس بين )   1،   2،    3لكل استجابة )  

 لدى املفحوص.  األسري والدرجة املنخفضة إلى انخفاض املناخ   ي،سر األ 
 الدراسة الحالية: الخصائص السيكومترية  للمقياس في 

( من طالبات جامعة امللك خالد، وذلك لحساب صدق وثبات أدوات 50على عينة استطالعية مكونة من )   األسري قامت الباحثة بتطبيق مقياس املناخ  

 الدراسة. 

 صدق املقياس: •

الرتباط بين درجة كل عبارة وبالدرجة الكلية قامت الباحثة بالتأكد من صدق املقياس من خالل استخدام صدقاالتساق الداخلي: تم حساب معامل ا 

 للعبارة، وجدول )  
ا
  األسري ( يوضح صدق عبارات مقياس املناخ  1للمقياس بعد حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس باعتبار باقي العبارات محكا

 لطالب الجامعة.

 لطالبات جامعة امللك خالد  األسري صدق االتساق الداخلي  ملفردات مقياس املناخ  :(1جدول )

معامل االرتباط بالدرجة   رقم العبارة

 الكلية 

معامل االرتباط   رقم العبارة

 بالدرجة الكلية 

معامل االرتباط بالدرجة   رقم العبارة

 الكلية 

1 0.730** 13 0.629** 25 0.620** 

2 0.835** 14 0.687** 26 0.681** 

3 0.723** 15 0.785** 27 0.766** 

4 0.743** 16 0.761** 28 0.748** 

5 0.771** 17 0.489** 29 0.506** 

6 0.569** 18 0.492** 30 0.473** 

7 0.752** 19 0.787** 31 0.772** 

8 0.578** 20 0.538** 32 0.547** 

9 0.693** 21 0.726** 33 0.742** 

10 0.617** 22 0.737** 34 0.684** 

11 0.503** 23 0.518**   

12 0.597** 24 0.504**   

 إ* تعنى أن العبارة دالة 
ا
 إ** تعنى أن العبارة دالة      0.05عند مستوى  حصائيا

ا
يمة "ر" ق   0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى داللة   0.01عند مستوى  حصائيا

  0.01الجدولية عند مستوى داللة  

لها عالقة  ارتباطية ذات داللة احصائية بالدرجة الكلية للمقياس. مما يشير أن املقياس     األسري يتضح من الجدول أن جميع عبارات مقياس املناخ  

 يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي تسمح باستخدامه. 

 ثبات املقياس: •

( يوضح  2سبيرمان براون  والجدول )لفا كرونباخ، والتجزئة النصفية بطريقة  أ باستخدام معامل  األسري قامت الباحثة بحساب الثبات ملقياس املناخ 

 معامل الثبات  بالطريقتين للمقياس.  

 األسري معامالت ثبات مقياس املناخ : (2جدول )

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  الثبات بطريقة التجزئة النصفية  عدد العبارات  املقياس 

 0.960 0.945 34 األسري املناخ  

 يتمتع بدرجات مرتفعة من الثبات  مما يشير إلى الوثوق بنتائج املقياس.   األسري يتبين من الجدول أن مقياس املناخ 

: مقياس التفكير األخالقي: إعداد تامر أحمد حسن )
ا
 (. 2014ثانيا

( مواقف اخالقية  ويلي كل موقف  5يتكون املقياس من)ويهدف املقياس إلى التعرف على مستويات التفكير األخالقي لدى طالبات جامعة امللك خالد. 

ستجابة عدد من االسئلة على الطالب ان يختار االجابة املناسبة له من ضمن ستة اختيارات. يتم تصحيح املقياس على تقدير خماس ي ووضع درجة لكل ا 

تشير الدرجة املرتفعة على املقياس إلى ارتفاع التفكير األخالقي، والدرجة ( و 126   –  21( للعبارات حيث تراوحت لدرجة املقياس بين )1،    2،   3،    4،   5،  6)  

 املنخفضة إلى انخفاض التفكير األخالقي  لدى املفحوص.

 الخصائص السيكومترية  للمقياس في الدراسة الحالية: 

جامعة امللك خالد، وذلك لحساب صدق وثبات  ( من طالبات  50قامت الباحثة بتطبيق مقياس التفكير األخالقي على عينة استطالعية مكونة من )

 أدوات الدراسة.  



  صبحية محمد                                                      ...                                                            دور املناخ األسري في العالقة بين التفكير االخالقي  و االتجاه نحو التطرف الفكري  

 709-694، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 702 

 

 الصدق  قامت الباحثة بالتأكد من صدق املقياس من خالل االتساق الداخلي:  •

العبارات وتم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة وبالدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس باعتبار باقي 

 للعبارة، وجدول )
ا
 ( يوضح صدق عبارات مقياس التفكير األخالقي  لطالبات الجامعة . 3محكا

 االتساق الداخلي  ملفردات مقياس التفكير األخالقي  :(3جدول )

معامل االرتباط بالدرجة   رقم العبارة

 الكلية 

معامل االرتباط   رقم العبارة

 بالدرجة الكلية 

االرتباط بالدرجة  معامل   رقم العبارة

 الكلية 

1 0.565** 8 0.797** 15 0.541** 

2 581** 9 0.791** 16 0.673** 

3 0.547** 10 0.418** 17 0.640** 

4 0.614** 11 0.626** 18 0.470** 

5 0.749** 12 0.557** 19 0.582** 

6 0.584** 13 0.524** 20 0.703** 

7 0.793** 14 0.522** 21 0.789** 

 إ* تعنى أن العبارة دالة 
ا
 إ ** تعنى أن العبارة دالة     0.05عند مستوى  حصائيا

ا
قيمة "ر" الجدولية عند      0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى داللة   0.01عند مستوى  حصائيا

  0.01مستوى داللة  

حصائية بالدرجة الكلية للمقياس. مما يعنى أن املقياس  إ يتضح من الجدول أن كل عبارات مقياس التفكير األخالقي لها عالقة ارتباطية ذات داللة  

 يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي مما يسمح باستخدامه. 

   :ثبات املقياس  •

معامل   باستخدام  الثبات  بحساب  الباحثة  كرونباأ قامت  )لفا  والجدول  براون  سبيرمان  بطريقة  النصفية  والتجزئة  الثبات  4خ،  معامل  يوضح   )

 بالطريقتين للمقياس.  

 (معامالت ثبات مقياس التفكير األخالقي 4جدول )

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  الثبات بطريقة التجزئة النصفية  عدد العبارات  املقياس 

 0.910 0.884 21 التفكير األخالقي 

 يتبين من الجدول أن مقياس التفكير األخالقي يتمتع بدرجات مرتفعة من الثبات  مما يشير إلى الوثوق بنتائج املقياس.  

 :
ا
 (2012) إعداد محمد أبودوابة:مقياس االتجاه نحو التطرف الفكري ثالثا

النهائية من   املقياس في صورته  الديني، االجتماعي( وبوجد لكل عبارة  أ عبارة موزعة على ثالث    50يتكون  التطرف )السياس ي،  بعاد وهي االتجاه نحو 

 (1-2- 3-4-5حدها وهي )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة( وتأخذ الدرجات التالية بالترتيب )أ خمسة اختيارات يقوم الطالب باختيار 

الطايو  بانه يتسم باتجاهات متطرفة في استجاباته تم تصحيح وتجميع درجات  الطالب  ارتفاع درجات  املقياس ويشير  الكلية على  الدرجة  لب وهي تمثل 

   .لى اعتدال الفرد في مواقفه وآرائه وابتعاده عن التطرفإ والدرجة املنخفضة تشير 

 :الخصائص السيكومترية ملقياس االتجاه نحو التطرف الفكري 

 ثبات املقياس: •

( من  50الباحثة بحساب ثبات مقياس االتجاه نحو التطرف الفكري باستخدام  كل من طريقة ألفاكرونباخ، و جتمان، على عينة قوامها )ن=قامت  

 الطالبات، وقد جاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 

 معامالت الثبات بطريقة جتمان و ألفاكرونباخ ملقياس االتجاه نحو التطرف الفكري  : (5جدول )

 معامل الثبات ألفا كرونباخ  معامل الثبات بطريقة جتمان  عدد العبارات   األبعاد والدرجة الكلية 

 0.956 0.945 16 االتجاه نحو التطرف الديني   

 0.841 0.864 16 االتجاه نحو التطرف السياس ي    

 0.961 0.934 18 االتجاه نحو التطرف االجتماعي    

 0.942 0.936 50 الدرجة الكلية للمقياس 

الدرجة الكلية، يتضح من الجدول أن معامالت الثبات ملقياس االتجاه نحو التطرف الفكري جميعها معقولة وذلك لجميع أبعاد املقياس، وكذلك  

 وهذا يؤكد تمتع املقياس وأبعاده بدرجة مقبولة من الثبات. 

 

 

 



  صبحية محمد                                                      ...                                                            دور املناخ األسري في العالقة بين التفكير االخالقي  و االتجاه نحو التطرف الفكري  

 709-694، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 703 

 

 صدق املقياس: •

( من طالبات  جامعة امللك خالد بجده وذلك  50قامت الباحثة بالتحقق من صدق مقياس عن طريق صدق االتساق الداخلي على عينة قوامها )ن =  

والدرجة العبارة  بين درجة  االرتباط  البعد   بحساب معامل  بين درجة  االرتباط  للمقياس، وكذلك معامل  الكلية  إليه، والدرجة  تنتمى  الذي  للبعد  الكلية 

 ( يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات األبعاد الستة والدرجة الكلية للبعد. 6والدرجة الكلية للمقياس، وفيما يلى جدول )

 درجة كل عبارة  من عبارات  األبعاد الثالثة والدرجة الكلية للبعد في     مقياس االتجاه نحو التطرف الفكري معامالت االرتباط بين  : (6جدول )

 2ر  1ر  م  2ر  1ر  م 

1 0.830** 0.836** 26 0.758** 0.789** 

2 0.840** 0.829** 27 0.689** 0.700** 

3 0.668** 0.705** 28 0.735** 0.800** 

4 0.818** 0.821** 29 0.847** 0.843** 

5 0.695** 0.745** 30 0.711** 0.695** 

6 0.794** 0.789** 31 0.854** 0.810** 

7 0.713** 0.698** 32 0.718** 0.689** 

8 0.803** 0.789** 33 0.778** 0.782** 

9 0.795** 0.812** 34 0.635** 0.689** 

10 0.671** 0.701** 35 0.778** 0.759** 

11 0.841** 0.822** 36 0.815** 0.793** 

12 0.872** 0.839** 37 0.715** 0.758** 

13 0.664** 0.668** 38 0.832** 0.859** 

14 0.757** 0.815** 39 0.856** 0.846** 

15 0.658** 0.694** 40 0.721** 0.708** 

16 0.735** 0.748** 41 0.835** 0.859** 

17 0.685** 0.676** 42 0.715** 0.714** 

18 0.683** 0.755** 43 0.822** 0.811** 

19 0.744** 0.782** 44 0.745** 0.758** 

20 0.712** 0.711** 45 0.793** 0.824** 

21 0.836** 0.800** 46 0.856** 0.853** 

22 0.821** 0.849** 47 0.745** 0.847** 

23 0.729** 0.669** 48 0.847** 0.758** 

24 0.808** 0.797** 49 0.759** 0.789** 

25 0.745** 0.699** 50 0.778** 0.758** 

      0.01: معامل االرتباط بالدرجة الكلية        ** دالة عند مستوى داللة  2: معامل االرتباط بين درجة العبارة بالبعد، ر 1ر    

 إ ويتضح أن معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة بدرجة البعد الذى ينتمى إليه وبالدرجة الكلية للمقياس دالة 
ا
(، وهو ما  0.01عند مستوى ) حصائيا

 ات املقياس.يشير إلى مستوى مرتفع من صدق االتساق الداخلي لعبار 

 جراءات التطبيق:إ

   .رسال رابط للمقاييسإ دوات على عينة البحث عن طريق النت من خالل تم التطبيق األ 

  األساليب اإلحصائية: . 5.3

 : يوه  SPSS.V21حصاء  ساليب التالية للتحقق من صحة فروض البحث من خالل برنامج اإل استخدمت الباحثة األ 

 املئوية واالنحرافات املعيارية. املتوسطات والنسب  •

 معامل ارتباط الرتب لبيرسون. •

 اختبار "ت" للمقارنة بين متوسطي مجموعتين مستقلتين.  •

 والتفكير األخالقي( بالتنبؤ باملتغير التابع )باالتجاه نحو التطرف الفكري(. األسري للتعرف على مساهمة )املناخ  يتحليل االنحدار الخط •

 نتائج الدراسة:  .4

 ما مستوى التفكير األخالقي لدى طالبات جامعة امللك خالد" ؟ نتائج التساؤل األول: والذي ينص على " . 1.4

 :  يجاد املتوسط الحسابي والوسيط واملنوال والنسبة املئوية للمتوسط للتفكير األخالقي لدى عينة الدراسة، كما هو موضح في الجدول التاليإ تم 

 املتوسط الحسابي والوسيط واملنوال والنسبة للتفكير األخالقي لدى  طالبات جامعة امللك خالد  عينة الدراسة : (7جدول )      

النسبة املئوية   املتوسط الحسابي املتغير 

 للمتوسط 

 املستوى  املنوال  الوسيط 

 مرتفع  73.00 108.00 % 82.52 103.97 التفكير األخالقي 
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%( وهذا يشير إلى أن  82.52( وبنسبة مئوية )103.97يتضح من الجدول السابق أن  متوسط التفكير األخالقي لدى طالبات جامعة امللك خالد بلغ )

(  التي اشارت إلى أن طالبات  2018مستوى التفكير األخالقي مرتفع لدى طالبات جامعة امللك خالد. وقد اتفقت نتيجة هذا الدراسة مع نتائج دراسة قاسم )

ق العامة وبالعادات والتقاليد خال لى أن التزام الطالبات باملعايير األخالقية واأل إ الجامعة يرتفع لديهم مستوى التفكير األخالقي ويمكن تفسير هذه النتيجة 

األ  والتزام  الدينية،  بالوجهة  يتسم  الذي  السعودي  املجتمع  واأل في  بالدين  السعودية  الطالبة على سر  يساعد  االجتماعية مما  والتنشئة  التربية  في  خالق 

 تفكير األخالقي. لى مستوى مرتفع من الإ حكام األخالقية التي ترجع التمسك بالقيم األخالقية التي تساعدها في األ 

 ينص على " ما مستوى االتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة الدراسة"؟ يالذنتائج التساؤل الثاني  .2.4

في  إ تم   كما هو موضح  الدراسة  لدى عينة  الفكري  التطرف  نحو  للمتوسط لالتجاه  املئوية  والنسبة  واملنوال  والوسيط  الحسابي  املتوسط  يجاد 

 الجدول التالي:  

 املتوسط الحسابي والوسيط واملنوال والنسبة  املئوية لالتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة الدراسة : (8جدول )
النسبة املئوية   املتوسط الحسابي بعاد األ م 

 للمتوسط 

 املستوى  املنوال  الوسيط 

 متوسط  55.00 54.00 % 65.68 52.55 االتجاه نحو التطرف الديني  1

االتجاه نحو التطرف   2

 السياس ي 

 متوسط  59.00 54.00 % 65.32 52.26

االتجاه نحو التطرف   3

 االجتماعي 

 متوسط  55.00 54.00 % 57.22 51.50

 متوسط  177.00 163.00 % 62.48 156.21 االتجاه نحو التطرف الفكري  

دراسة    هليإ يتضح من الجدول السابق  أن مستوى االتجاه نحو التطرف الفكري متوسط  لدى عينة الدراسة ولعل هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت  

نه هناك نوع من التمرد وعدم تقبل يعيشه بعض الشباب أ لى  إ ن الشباب الجامعي لديه بعض مظاهر التطرف الفكري ويمكن تفسير ذلك  أ( ب2018السيد )

 إ الجامعي ليس في الجامعة فقط  و 
ا
 لى الفكر املتطرف.  إ   نما في جميع جوانب حياتهم، ونتيجة لذلك يندفع الشباب قليال

 إتوجد عالقة ارتباطية دالة  على "    الذى ينص نتائج الفرض األول    . 3.4
ا
بين التفكير األخالقي و االتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة الدراسة    حصائيا

." 

االتجاه نحو التطرف الفكري، لدى  عينة و وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة  "التفكير األخالقي،  

 الدراسة. 

 ( 250معامالت االرتباط بين  التفكير األخالقي  واالتجاه نحو التطرف الفكري )ن= : (9جدول )

معامل االرتباط بالدرجة الكلية   الفكري أبعاد االتجاه نحو اتطرف 

 للتفكير األخالقي 

 مستوى الداللة 

 0.01 0.711- االتجاه نحو التطرف الديني  

 0.01 0.715- االتجاه نحو التطرف السياس ي 

 0.01 0.820- االتجاه نحو التطرف االجتماعي  

 0.01 0.759- الدرجة الكلية  

 ( 0.181=    0.01ومستوى داللة    0.138=    0.05) قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة   

يلي   الجدول ما  نتائج  ارتباط سالب ودال  -يتضح من   إ وجود معامل 
ا
)  حصائيا التفكير األخالقي و 0.01عند مستوى داللة  بين  االتجاه نحو أ (  بعاد 

 إ التطرف الفكري ووجود معامل ارتباط سالب و دال  
ا
( بين الدرجة الكلية للتفكير األخالقي والدرجة الكلية لالتجاه نحو  0.01عند مستوى داللة )  حصائيا

نه كلما ارتفع مستوى التفكير األخالقي انخفض االتجاه نحو التطرف الفكري ولعل هذه النتيجة منطقية أ التطرف الفكري لدى  عينة الدراسة. مما يعنى  

 ن التفكير ا أ وبمكن تفسيرها ب
ا
   ألخالقي يلعب دورا

ا
ن تقلل تفكيره املتطرف  أ في الشخصية من خالل القيم واملثل التي نشأة عليها الفرد والتي من شأنها    هاما

املجتمع فراد صالحين في أ بنائها  أ لى جعل إ املتوازنة تسعى  األسرة بنائه من االنحرافات واألفكار املتطرفة، فأ السوى يحمي  األسري املترابطة واملناخ  األسرة ف

   األسرة يقوموا بأدوارهم على أكمل وجه، فتقوم  
ا
التربية الجسمية واالجتماعية والدينية والعقلية، فالتربية العقلية تلعب دورا    السوية بعمليات 

ا
في   هاما

 ار السلبية املتطرفة.  فكلى األ إ فراد كيف يعيشون حياة متوافقة مع القيم واألخالقيات السائدة في املجتمع مما يقلل من االتجاه تعلم األ 

 إتوجد عالقة ارتباطية دالة ينص على:  يالذنتائج الفرض الثاني  . 4.4
ا
 لدى عينة الدراسة.  األسري بين التفكير األخالقي واملناخ  حصائيا

 والجدول التالي يوضح النتائج:   األسري وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة "التفكير األخالقي،  واملناخ  "
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 ( 250)ن=  األسري معامالت االرتباط بين  التفكير األخالقي  و املناخ : (10جدول )

الكلية  معامل االرتباط بالدرجة  األسري املناخ  

 للتفكير األخالقي 

 مستوى الداللة 

 0.01 0.917 الدرجة الكلية لالتجاه نحو التطرف الفكري 

 (  0.181=   0.01ومستوى داللة     0.138=    0.05)قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة 

 إ يتضح من الجدول وجود معامل ارتباط موجب و دال  
ا
( بين الدرجة الكلية للتفكير األخالقي والدرجة الكلية للمناخ 0.01عند مستوى داللة )  حصائيا

ظهرت أهم نتائجها إلى أن أسلوب الرعاية أ ( التي    Bureau,2014)    &Mageauولعل هذا النتيجة اتفقت مع نتائج دراسة  كل من    لدى عينة الدراسة.  األسري 

( فقد كشفت عن وجود عالقة 2012دراسة "التاج" )و الوالدية الذي يتميز بالدعم وتعزيز االستقالل يؤدي إلى تعزيز السلوك األخالقي لديهم في املستقبل. 

كما تعارضت نتيجة .  -(Ting, San-Rong and Guang)دراسة  ء،  و إيجابية دالة بين أنماط التنشئة الوالدية املتمثلة وبين مستوى الحكم الخلقي لألبنا

على   األسري والتفكير األخالقي، عالقة محدودة وضعيفة، كما أن تأثير املناخ    األسري بأن العالقة بين املناخ  (   2015الدراسة مع نتائج دراسة أبو نجيله )

 
ا
  مراحل التفكير األخالقي، جاءت أيضا

ا
ال عالقة له بالتفكير األخالقي،  -وليس التنشئة االجتماعية فقط األسري ، وال تأثير ألبته له، وأن املناخ ضعيفة جدا

  تلعب االجتماعية التنشئة عوامل على أن عامة بصفة  النمو علماء  ویتفق
ا
  دورا

ا
  هذ العوامل فروید تلعب فعند . األخالقي النمو عملية في مهما

ا
  دورا

ا
 في رئیسا

 خالل التعزيز  من األخالق یتعلم  فالطفل املاضیة للطفل، االشتراطات یعكس السلوك األخالقي سكینر أن كما يري ;(Turiel, 2006 )  األسرة  دینامیكیات

أن  ال شك    .( Fleming, 2006 ) .والدي الطفل ِقبل ول ما يقدم من أ يقدم   من عدمه  االجتماعي فالقبول  .ألفعاله كنتيجة  )والعقاب الثواب(  االجتماعي

 
ا
   لألسرة تأثيرا

ا
الخلقي، فشخصيات األ   قويا   األسري بناء تتكون من خالل الخبرات التي  يعيشونها، ومن خالل املناخ  في سلوك االبناء واتجاهاتهم ونموهم 

  ا دورا  تلعب األسرة  ، أنالذي ينشأ من العالقات التفاعلية
ا
 . األخالقي النمو جوانب أحد باعتباره  األخالقي التفكير أو الحكم  ثم  األخالقي، ومن النمو في مهما

و االتجاه نحو    األسري "توجد فروق دالة احصائيا بين طالبات الجامعة على مقياس التفكير األخالقي واملناخ    الذى ينص على  نتائج الفرض الثالث   .5.4

 أدبي(.  –التطرف الفكري  تعزى ملتغير التخصص )علمي 

التفكير األخالقي واملناخ على مقياس  وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات درجات طالبات القسم األدبي والقسم العلمي  

الباحثة اختبار "ت" للمجموعات املستقلة  للكشف عن داللة الفرق بين متوسطات الدرجاتواالتجاه نحو التطرف الفكري   األسري   . وقد استخدمت 

 (ويوضح الجدول التالي تلك النتائج:   SPSS .v21برنامج)باستخدام 

واالتجاه نحو التطرف   األسري التفكير األخالقي واملناخ  العلمي ( على مقياس  -نتائج اختبار "ت" ملتوسطات درجات طالبات  التخصص ) األدبي: (11جدول )

 الفكري 
االنحراف   املتوسط العدد  املجموعة املقياس 

 املعياري 

مستوى   قيمة ت درجات الحرية 

 الداللة

 القرار

 األدبي التفكير األخالقي  

 العلمي 

132 
118 

104.98 
102.84 

17.82 
18.99 

 غير دالة 0.36 0.92 248

 األدبي األسري املناخ 

 العلمي 

132 
118 

84.73 
83.22 

13.79 
14.54 

 غير دالة 0.40 0.84 248

 األدبي التطرف الديني 

 العلمي 

132 
118 

52.45 
52.66 

6.85 
7.41 

 غير دالة 0.81 0.22 248

 األدبي التطرف السياس ي 

 العلمي 

132 
118 

52.15 
52.38 

6.82 
6.94 

 غير دالة 0.79 0.26 248

 األدبي التطرف االجتماعي 

 العلمي 

132 
118 

51.21 
51.83 

8.58 
8.79 

 غير دالة 0.56 0.57 248

 األدبي الدرجة الكلية

 العلمي 

132 
118 

155.60 
156.88 

22.63 
22.70 

 غير دالة  0.65 0.44 248

طالبات التخصص العلمي وطالبات التخصص األدبي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  درجات  يتضح من الجدول السابق أنه  

املناخ   الفكري  التفكير األخالقي    األسري على كل من  التطرف  النتيجةواالتجاه نحو  الباحثة هذه  املناهج  أ على    األسري بالنسبة للمناخ    تفسر  إن  ساس 

أو    إ و  أ   صسواء سلبا  األسري دبية ليس لها تأثير يذكر على املناخ  أ الدراسية سواء كانت علمية 
ا
،فالطالبة في التخصصات العلمية والتخصصات    يجابا

 إ كثر  أ ناث عادة  واإل نثى  أ االدبية هي في نهاية  
ا
ساليب رعاية تهتم باحتوائهن وهذا يشعرهن أ ناث من  ة ويفسر هذا بما تحاط به األ األسريألهمية الحياة    دراكا

ناث في املجتمعات  ن اإل أ سر في اململكة. كما  ن معظم احتياجاتهن املادية تلبى بسبب ارتفاع املستوى االقتصادي لكثير من األ أ لى  إ والحب وباإلضافة    بالتقبل

 أ العربية بوجه عام واملجتمع السعودي بوجه خاص  
ا
في   األسرة همية دور  أ باسرهن ما ينتج عنه عالقات نفسية قوية ما يجعلهن يستشعرن    كثر التصاقا

 حياتهن.  
ا
ن الطالبات  أ دبية والعلمية ويمكن تفسر هذه النتيجة  بين الطالبات في التخصصات األ   بالنسبة لعدم وجود فروق في التفكير األخالقي  :ثانيا

ت العلمية هن أبناء املجتمع  السعودي ويعيشن في املجتمع نفسه الذي يتميز بااللتزام والتمسك و التخصصاأ بشكل عام سواء من التخصصات األدبية 

التي خالقي مما يساعد الطالبة على التمسك بالقيم األخالقية التي تساعدها في األ أ بالعادات والتقاليد وتنشئة أبنائها على أساس ديني و  حكام األخالقية 
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 أ فكير األخالقي. ويمكن تفسر هذه النتيجة  لى مستوى مرتفع من التإ ترجع  
ا
جبارية لجميع إ و علمية توجد بها مواد  أ ن املقررات سواء كانت أدبية  أ لى  إ   يضا

  :
ا
ما بالنسبة لعدم وجود فروق بين الطالبات في  أالتخصصات تتعلق بموضوعات عن األدب واالخالق والتربية والنظم االجتماعية واالنتماء الوطني. ثالثا

ن الشباب بشكل عام  أ  االتجاه نحو التطرف الفكري تعزى للتخصص وقد كان مستوى االتجاه نحو التطرف الفكري لديهن متوسط فيمكن تفسير ذلك

   وطالبات الجامعة بشكل خاص بتخصصاتهن املختلفة  يواجهن تحديات مختلفة فالتأثيرات التي تحملها السياسات الخارجية في ظل العوملة تخلق
ا
 نوعا

حيان وذلك من خالل االنفتاح على ض األ من القلق له انعكاساته وتأثيراته على البنية املعرفية لألفراد وما يحملون من اتجاهات وأفكار العقالنية في بع

 الثقافات األ 
ا
   خرى الكتساب املعرفة. ويرتبط االتجاه نحو التطرف ارتباطا

ا
و نتيجة لالتجاه نحو  أ بالعديد من املتغيرات النفسية التي قد تكون سبب    وثيقا

لى درجة متوسطة من االتجاه نحو إ ن يؤدى  أ اعها من املمكن  شبإ لى  إ التطرف الفكري، فهو يرتبط بمدى تحقيق الشباب لحاجاتهم النفسية والتي يسعى  

 التطرف الفكري.  

فراد عينة الدراسة بين التفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف  أن يتغير حجم االرتباط لدى  أمن املتوقع    "  لذى ينص علىا  نتائج الفرض الرابع  . 6.4

 . املتوقع"من حصائي للمناخ الفكري بعد العزل اإل 

ي  للتحقق من صحة هذا الفرض استخدم معامل االرتباط الجزئي لحساب العالقة بين االتجاه نحو التطرف والتفكير األخالقي بعد العزل اإلحصائ

)  األسري للمناخ   االرتباط   إ دالة    ي( وه0.311-وبلغت قيمة معامل 
ا
التفكير    حصائيا بين  للعالقة  بيرسون  ارتباط  الجزئي بمعامل  االرتباط  وبمقارنة قيمة 

 األسري ( نالحظ ارتفاع قيمة معامل االرتباط الجزئي، وبناء على هذه النتيجة فإنه يمكن النظر إلى املناخ  0.759-األخالقي واالتجاه نحو التطرف والذى بلغ )

يمكن أن تنشط الثار   األسري خالقي واالتجاه نحو التطرف، ومن ثم يمكن التنبؤ بأنه في ظل غياب املناخ  بوصفه متغير وسيط العالقة بين التفكير األ 

و الجيد تجعل األفراد لديهم القدرة على أ السوي    األسري ويمكن يفسر ذلك بأن املناخ  السلبية لالتجاه نحو التطرف والتي منها ضعف التفكير األخالقي  

 عدم السماح للمتغيرات الناجمة عن االنحرافات األخالقية .التمسك بالقيم الخاصة و 

 :التوصيات .7.4

 تية: ليها هذه الدراسة فإنه يمكن تقديم التوصيات الإ في ضوء النتائج التي توصلت 

 اإلستمرار في العناية بالجانب األخالقي لدى طالبات الجامعة.  •

 االتجاه نحو التطرف الفكري.رشادية عن ماهية إ العمل على تقديم برامج  •

 تعزيز التربية األخالقية والوطنية لدى طالبات الجامعة.  •

 املستويات. ىرشادية للوصول بكفاءة التفكير األخالقي لدى طالب الجامعة ألعلإ العمل على تقديم برامج  •

 :املقترحات . 8.4

 التفكير األخالقي لدى عينات مختلفة من املجتمع السعودي. •

 رشادي جمعي لخفض االتجاهات املتطرفة لدى طالبات الجامعة. إ فاعلية برنامج  •

 وعالقته بالتفكير األخالقي لدى عين من طالب )الذكور( الجامعة باململكة العربية السعودية. األسري املناخ  •
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Abstract:   This study aims to identify the family atmosphere and its relationship to both moral thinking and intellectual 
extremism for a sample of female students in King Khalid University. The study includes (250) female students of 
scientific and literary specialties. The study includes the following hypotheses: 1. What the moral thinking level for the 
study sample is. 2. What the intellectual extremism level for the study sample is.  3. If there is a related statistically 
significant relationship between the family atmosphere and moral thinking for the sample of the study. 4- If there is a 
related statistically significant relationship between the family atmosphere and the intellectual extremism for the 
sample of the study .5- If there is a related statistically significant relationship between moral thinking and the 
intellectual extremism for the sample of the study. 6- There are statistically significant differences between the female 
students in the family atmosphere because of the variable of specialty (scientific or literary).7- There are statistically 
significant differences between the female students in the moral thinking because of the variable of specialty (scientific 
or literary). 8- There are statistically significant differences between the female students in the intellectual extremism 
because of the variable of specialty (scientific or literary).9- It is predictable that the correlation degree between moral 
thinking and the intellectual extremism may change after statistical insulation of the family atmosphere. The following 
tools were applied: -The scale of the family atmosphere and the moral thinking prepared the researcher -The scale of 
the intellectual extremism prepared by Mujeddah Alkeshky (2016). The suitable statistical factors will be used to verify 
the validity of the study hypotheses. The most important recommendations were to continue taking care of the moral 
aspect of university students. 

Keywords: family atmosphere; moral reasoning; university students. 
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