
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهلْازٖ علٕ ستندسٔاٗ /  باسج٘ال

 باسج٘ مادطتري يف ختؿـ أؾْل الرتبٔ٘ كلٔ٘ الرتبٔ٘ دامع٘ دمٔاط

 أ.د/ الطٔد ضالم٘ ارتنٔطٕ 

 كلٔ٘ الرتبٔ٘  دامع٘ دمٔاط املتفسغ أضتاذ أؾْل الرتبٔ٘

 الرتبْٖ األضبق  ّالتخطٔط الرتبٔ٘ ألؾْل ّمقسز اللذي٘ العلنٔ٘ الداٜن٘
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 متطمبات تهمية الكيم األخالقية لدى طالب التعميم األساسي
   اإللكرتونيملواجهة ظاهرة التهمر 

 اهلْازٖ علٕ سٔاٗ ستند/  باسج٘ال

 باسج٘ مادطتري يف ختؿـ أؾْل الرتبٔ٘ كلٔ٘ الرتبٔ٘ دامع٘ دمٔاط

 أ.د/ الطٔد ضالم٘ ارتنٔطٕ 

 كلٔ٘ الرتبٔ٘  دامع٘ دمٔاط املتفسغ أضتاذ أؾْل الرتبٔ٘

 الرتبْٖ األضبق  ّالتخطٔط الرتبٔ٘ ألؾْل ّمقسز اللذي٘ العلنٔ٘ الداٜن٘

 باجمللظ األعلٙ للذامعات

 البحح مستخمص: 
 ايهؿف ١،األخالقٝ يًكِٝ ٚاملفاُٖٝٞ ايٓعطٟ اإلطاض ع٢ً ايتعطف إىل اسبايٞ ايبرث ٖسف

 ٔ ِ  ٚأٖنساف  طبٝعن١  عن ٞ  ايتعًنٝ ِ  ذبسٜنس  َكنط،  يف األغاغن  ايتُٓنط  ظناٖط٠  اْتؿناض  أغنبا   أٖن
 ٞ ِ  تُٓٝن١  َتطًبنا   ذبسٜنس  ،اإليهرتْٚن ِ  طنال   ينس٣  األخالقٝن١  ايكنٝ ٞ  ايتعًنٝ  ملٛاجٗن١  األغاغن

ٞ  ايبرنث  اغتدسّ .اإليهرتْٚٞ ايتُٓط ظاٖط٠ ٔ  ايٛقنفٞ،  ايبرنث  َنٓٗخ  اسبناي ِ  َٚن  ايٓتنا٥خ  أٖن
ٞ  ٚايتحناْؼ  ايتُاغو يتركٝل نطٚض١ٜ األخالق١ٝ ايكِٝ:ايبرث إيٝٗا تٛقٌ اييت  االجتُناع

٘  َٚنا  األخنالم  إٕ .ايكٜٛن١  االجتُاعٝن١  ايٓٗهن١  يتركٝنل  ٔ  ذبتٜٛن ِ  َن  أغاًغنا  ُتعنس  فانن١ً  قنٝ
 تٗنسف  .ٚأمس٢ أفهٌ ٖٛ َا إىل اإلْػإ تػري ٖٚٞ ايبؿطٟ، ٚايترهط ٚيًطقٞ ايطٚذٞ يًتكسّ
 االغتكا١َ ع٢ً بتعٜٛسٙ شيو نإ غٛا٤ ايفطز غًٛى يف تػٝري إذساث إىل األخالق١ٝ ايرتب١ٝ

٘  ؾنا   ؾن٤ٞ  عًن٢  ؾب َٔ ألٕ ايعاز٠ حبهِ َٓهبط١ غًٛنات٘ تكبح إٔ إىل ايكػط َٓص  .عًٝن
ٞ  ايتُٓنط  اْتؿاض أغبا  أِٖ َٔ ّ  اْتؿناض  ايعٓٝفن١،  ١اإليهرتْٚٝن  األيعنا   :اإليهرتْٚن  ايعٓنف،  أفنال

 األغطٟ ايعٓف املكاضع١، قٓٛا  اْتؿاض األغط، بعض يف ايرتبٟٛ اشبًٌ ايعٓٝف١، ايهاضتٕٛ أفالّ
ٔ  .ٚاجملتُعٞ ِ  َن ِ  تُٓٝن١  َتطًبنا   أٖن ِ  طنال   ينس٣  األخالقٝن١  ايكنٝ ٞ  ايتعًنٝ  ملٛاجٗن١  األغاغن

ٞ  ايتُٓنط  ظاٖط٠ ِ  تععٜنع  إىل تٗنسف  ٚغٝاغنا   تؿنطٜعا   ٚنن   :اإليهرتْٚن  ينس٣  األخالقٝن١  ايكنٝ
ًٝنا،  املتُٓنط  َكانا٠ خالهلا َٔ ميهٔ اييت بايططم ايطال  تٛع١ٝ ايطال ،  إزاض٠ تنسضٜب  ايهرتْٚ
ٌ  عًن٢  ٚاملعًُن   املسضغن١  ٌ  ذن ٌ  َٗناض٠  تُٓٝن١  ١،اإليهرتْٚٝن  ايطنال   َؿنهال   َن   ايتعاَن  ايتفاعن

 .ايطال  يس٣ االجتُاعٞ ايتٛاقٌ ؾبها  عرب اإلجيابٞ
 اإليهرتْٚٞ ايتُٓط - األخالق١ٝ ايكِٝ :املفتاذ١ٝ ايهًُا 

Requirements for Developing Moral Values for Students of Basic 
Education to Face Cyber Bullying 

Hayat Mohammed El-Hawary& Prof.EL-Sayed Salama El-Khamisy 
Abstract 

The aim of the current research is to identify the theoretical and conceptual 
framework of moral values, to reveal the nature and objectives of basic 
education in Egypt, to identify the most important causes of the spread of the 
phenomenon of electronic bullying, to determine the requirements for 
developing moral values among students of basic education to confront the 
phenomenon of electronic bullying. The current research used the descriptive 
search method, and among the most important findings of the research: 
Ethical values are necessary to achieve social cohesion and harmony to 
achieve strong social renaissance.Ethics and the virtuous values it contains 
are the basis for spiritual progress, advancement, and human civilization, and 
they transform a person into what is better and higher.Moral education aims 
to bring about a change in the behavior of the individual, whether that is by 
accustoming him to integrity from childhood until his behavior becomes 
disciplined by virtue of habit because whoever grew up on something is young 
on him. Among the most important causes of the spread of electronic bullying: 
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violent electronic games, the spread of violent films, violent cartoons, 
educational defects in some families, the spread of wrestling channels, 
domestic and societal violence.One of the most important requirements for 
developing moral values among students of basic education to confront the 
phenomenon of cyberbullying: Establishing legislations and policies aimed at 
strengthening the moral values of students, educating students about the ways 
in which bullying can be prosecuted electronically, training school 
administration and teachers on solving dealing with students' electronic 
problems Developing students' skill of positive interaction through social 
networks. 
Keywords: moral values - cyberbullying 

  :مكدمة 
 تعننناْٞ ايعطبٝننن١ اجملتُعنننا  َنننٔ ايعسٜنننس اهلا٥نننٌ، جعنننٌ ايتهٓٛينننٛجٞ ايتطنننٛض إٕ
ٌ  تنثرط  ٚايهنػٛطا ، اينيت   املؿهال  َٔ ايهثري  اجملتُن   َطتهنعا   عًن٢  ننبري  ٚبؿنه
ِ  َٔ اإلغالَٞ ايعطبٞ ِ  ٚعنازا   قنٝ  ايعطبٝن١  ايؿدكن١ٝ  ٖٜٛن١  ٚذتن٢  ٚتكايٝنس،  ْٚعن
 .املػ١ًُ

ٌ  ٚنن   اهلا٥ٌ االجتٝاح ٖصا ٔ  نن ٔ  َن ِ  اينسٜ  زٚين١  أٟ ضنٝنع٠  ٚايطنال ،  ٚايتعًنٝ
 أٖنننِ َنننٔ ٚاألخنننالم فنننايكِٝ يًدطننط،  عطنننن١ ٚايتطنننٛض يالظزٖننناض ٚأغاغنننٗا ٚقٝاَٗننا 
ٞ  اجملتُ  عًٝٗا ٜكّٛ اييت األغؼ  ْفنٛؽ  يف غطغنٗا  عًن٢  ٚحينث ٚحينطم   اإلغنالَ

ًٓا ايفطز تهٜٛٔ يف بايػ١ أ١ُٖٝ َٔ هلا أبٓا٥٘ ملا ًٝا تهٜٛ ًُا ْفػ  صبتُن   ٚبايتايٞ غًٝ
 (1) .ايٓفػ١ٝ االنططابا  َٔ خايٞ غًِٝ

 ٚايتطنٛض،  ايتكنسّ،  زضجن١  ملعطفن١  زقٝكن١  َٚعناٜري  ذكٝكٝن١  َكاٜٝؼ األخالم ٚتعس
ٔ  صبتُن   أٟ يف ٚايطقٞ ِ  ٚايؿنعٛ   اجملتُعنا ،  متػنه   فهًُنا  اجملتُعنا   َن  بنايكٝ

ًَا ٚأنثننط أضقنن٢، ناْنن  األخالقٝنن١  هلننا ٚذبكٝننل متاغننهٗا، عًنن٢ تػنناعس فٗننٞ تكننس
 َػننةي١ ٚتعننس. ٚاالجتُاعٝنن١ ايٓفػنن١ٝ، األَننطا  َننٔ تطٗريٖننا عًنن٢ ٚتعُننٌ قٛتٗننا

ٞ  َػنةي١  اجملتُعنا   ٖنصٙ  يف األخالق١ٝ املٓع١َٛ ِ  ٚال ٚركافن١،  ٚعن  يف اسبٝنا٠  تػنتكٝ
ٍ  بطنا، ذبعٞ أخالق١ٝ َطجع١ٝ ع٢ً االغتٓاز بال اجملتُ   ٜٚتبٓاٖنا  ازبُٝن   ٚقبنٛ
 (2) .اجملتُ  أفطاز َععِ

 ايٓنناؽ، بنن  ايتعاَننٌ ٚغننا٥ٌ أٖننِ ٚإذننس٣ اسبهنناض٠، أغنناؽ األخننالم نُننا تعننس
ًُنننا زًٚضا ٚتنننثزٟ  إش ايرتبنننٟٛ; ازباْنننب يف ٚالغنننُٝا ٚاألفنننطاز، اجملتُعنننا  ذٝنننا٠ يف َٗ
 زبُٝنن  املكنناذب ايرتبننٟٛ املعننطيف ايعاَننٌ اضتكننٞ األخالقٝنن١ املفنناِٖٝ اضتكنن  نًُننا

 ٚاشبطط. االغرتاتٝحٝا  بٓا٤ يف األغاؽ ٖٞ فاألخالم. ٚايتعًِٝ ايتعًِ، عًُٝا 
 ايسضاغ١ٝ، يًُٛاز ايرتب١ٜٛ األٖساف ذبسٜس يف األغاؽٚ تطبٟٛ، صبٗٛز ألٟ ايالظ١َ

ٙ  إمننا  فرػب ايفطز ع٢ً األخالم أ١ُٖٝ تكتكط ال إش ٌ  تتعنسا  نًن٘،  اجملتُن   يتؿنُ
 بٗننا،  ٚتتُػننو  ايفاننن١ً،  األخننالم فٝٗننا  تػننٛز  ايننيت  اجملتُعننا  بنن   فننطم  فٗٓنناى

٘  ٚذبنسز  متاغنه٘،  يًُحتُن   ذبفنغ  فناألخالم . ايطشًٜن١  تػٛزٖا اييت ٚاجملتُعا   ين
ِ . املػنتكط٠  ايثابت١ املبازئ َٚٓع١َٛ ايعًٝا، َٚثً٘ ذٝات٘، أٖساف  األخالقٝن١  فبنايكٝ
 يف خًننٌ أٟ فنن ٕ يننصا االجتُاعٝنن١، اسبٝننا٠ تكننّٛ ٚعًٝٗننا ايبؿننط١ٜ ايعالقننا  تٓعننِٝ
 ايكنننِٝ تًنننو ٚعُازٖنننا َنننساضٖا، اينننيت ايبؿنننط١ٜ اسبٝنننا٠ يف خًنننٌ عٓننن٘ ٜٓنننتخ ايكنننِٝ

 (3) .األخالق١ٝ
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( إىل: "أْنن٘ ٜٓبػننٞ عًنن٢ ايرتبٝنن١ ايعطبٝنن١ إٔ تعننس   1998ٜٚؿننري ايػننٝس اشبُٝػننٞ ) 
اإلْػإ ايعطبٞ ازبٝس احملسث ٚايكازض ع٢ً َٛاج١ٗ ايترسٜا  ايطآٖن١ ٚاملػنتكب١ًٝ   
ٚايكنازض عًنن٢ دبٜٛنس ايٛاقنن  ايعطبنٞ، ٚأًٜهننا بٓنا٤ ؾدكننٝت٘ ٚإٔ تهػنب٘ عننس٠ قننفا       

 ( 4َٚٓٗا َا ًٜٞ: )
 يعًُٞ ايكا٥ِ ع٢ً ايترًٌٝ ٚايٓكس.ايكسض٠ ع٢ً ايتفهري ا 
 .ٌاَتالى اشبٝاٍ ٚايطُٛح إىل األفه 
 .ٔذب املعطف١ يصاتٗا ٚايػعٞ يًتعٚز َٓٗا نًُا أَه 
 .املط١ْٚ ايعك١ًٝ ٚايتػاَح ايفهطٟ ٚعسّ ايتعكب ٚازبُٛز 
 .٘االغتعساز ايعكًٞ ٚايٓفػٞ يكبٍٛ ايتػري ٚايتهٝف َع٘ ٚاإلغٗاّ يف إذسار 
 ٚ  ذػٔ اغتثُاضٙ.تكسٜط ق١ُٝ ايٛق 
      اإلميإ بايعٌُ نك١ُٝ ٚنٓؿاط إْػاْٞ ٜهفٞ ايػنعاز٠ ٚاسبٜٝٛن١ عًن٢ ذٝنا٠

 اإلْػإ.
 .اإلميإ باإلتكإ ٚزق١ ايتٓفٝص 
 .ايعكال١ْٝ يف ايتفهري ٚايػًٛى 
 .ايٓعط٠ املػتكب١ًٝ ٚايبعس عٔ ايٓعط٠ اآل١ْٝ يألَٛض 
   َ َٓحعاتٗا.اإلميإ بك١ُٝ ايعًِ ٚايتهٓٛيٛجٝا ٚايتعاٌَ ايطؾٝس 
 .االْتُا٤ ايكَٛٞ ٚايعُٝل يًعا١ً٥ ٚايٛطٔ ٚاأل١َ ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ 
 .ايتُػو بايكِٝ اشبًك١ٝ ايعطب١ٝ ٚاإلغال١َٝ ايطفٝع١ 
 .اإلبساع ٚايعٌُ ٚاألخالم 
 .ٙايٛعٞ االجتُاعٞ ٚاملػتكبًٞ ٚتطٜٛط 

 تطغننٝذ َهْٛاتٗننا أٖننِ َننٔ نننإ إشا إال غنن١ًُٝ تهننٕٛ يننٔ ممننا غننبل فنن ٕ ايرتبٝنن١ 
ٟ  ٚغنًٛنٝاتِٗ،  ٚنُا٥طِٖ ايٓاؾ١٦ عكٍٛ يف ٚاألَٔ ٚايػالّ ايعسٍ َفاِٖٝ  فاينص

٘  ؾو ال ٘  فٝن ٕ  تطبٝن١  انتًُن   إشا أْن ٌ  اإلْػنا ٘  ٚانتُن ٕ  تةًٖٝن  عًن٢  االغنتكا١َ  فن 
 (5اسبهاضٟ. ) طابع٘ تكبح ٚايػالّ ايعسٍ

ٚميثنننٌ ايتعًنننِٝ األغاغنننٞ َطذًننن١ َنننٔ ايػنننًِ ايتعًُٝنننٞ يف إعنننساز األطفننناٍ أٚ    
يًُٛاط١ٓ ايٛاع١ٝ املٓتح١ ٚإؾباع االذتٝاجا  األغاغ١ٝ يًتالَٝص ٚإتاذن١  ايتالَٝص 

فننطم تعًُٝٝنن١ َتعننسز٠ ملكابًنن١ ايفننطٚم ايفطزٜنن١ بٝننِٓٗ. َننٔ خننالٍ ضبننط ازبٛاْننب       
 (6ايٓعط١ٜ بازبٛاْب ايتطبٝك١ٝ َٔ أجٌ إعساز املٛاطٔ املٓتخ يف صبتُع٘. )

 ايتعًننِٝ ملطاذننٌ ب١بايٓػنن ايكننساض٠ َهننإ األغاغننٞ ايتعًننِٝ َطذًنن١ ذٝننث ذبتننٌ
 أغاغنن١ٝ عاَنن١ َطذًنن١ بٛقننف٘ ٚأُٖٝتنن٘ ايتعًننِٝ ٖننصا ذحننِ يػننع١ ْٚعننًطا املدتًفنن١،

 ميهنننٔ ال اينننصٟ األزْننن٢ اسبنننس ٜٚعنننس ايؿنننعب، أبٓنننا٤ ننننٌ عًٝٗنننا حيكنننٌ إٔ ٜٓبػنننٞ
٘  االغننتػٓا٤  ٘  عٓنن ٕ  جيػننس  ألْنن ٞ  املهننُٛ  يف ايتعًُٝٝنن١  ايفننطم  تهننافث  ملبننسأ  املٓطكنن

 مساتٗننننا ٚتؿننننهٌٝ اإلْػننننا١ْٝ ايؿدكنننن١ٝ يُٓننننٛ األغنننناؽ فٗننننٛ ايطفٛينننن١، َطذًنننن١
 يف ملػنن٦ٛيٝت٘ َننسضى َننتعًِ جٝننٌ ٚإعننساز ْٚنناف ، قنناح َننٛاطٔ يتٓؿنن١٦ ٚتطٜٛطٖننا

ِ  َطذًن١  إٔ إىل إناف١ املػتكب١ًٝ، ايترسٜا  َٛاج١ٗ ٞ  ايتعًنٝ  َطذًن١  تعنس  األغاغن
 (7) .ٚاملٗاضا  املعاضف َٔ األز٢ْ اسبس ع٢ً خالهلا َٔ املتعًِ حيكٌ إيعا١َٝ
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 حح:مشكمة الب 
( اإلْرتْنن ) ايعٓهبٛتٝنن١ بايؿننبه١ ٜػنن٢ُ عُننا املعًَٛننا  تهٓٛيٛجٝننا رننٛض٠ أغننفط 

 نُنننا قنننػري٠، قطٜننن١ إىل يٝترنننٍٛ بنننبعض بعهننن٘ ايعنننام أعبنننا٤ ضبنننط أتاذننن  اينننيت
 ايتدككننا ، نافنن١ يف املعًَٛننا  عًنن٢ يًركننٍٛ ٚغننٗٛي١ آيٝنن١ تننٛفري يف أغننُٗ 
 َٓٗننا خننسَا  عننس٠ عًنن٢ باعتُازٖننا ايٓنناؽ بنن  ٚايتٛاقننٌ يًتفاعننٌ صباًيننا ٚأتاذن  

 املعًَٛنننا  ربنننعٜٔ إلَهاْٝننن١ إنننناف١ ٚغريٖنننا، اإليهرتْٚنننٞ ٚايربٜنننس ايسضزؾننن١ غنننطف
 هلننننصٙ األفننننطاز اغننننتدساّ إٔ إال. َٚهننننإ ظَننننإ أٟ يف عًٝٗننننا ٚاسبكننننٍٛ ايؿدكننن١ٝ 

ٞ  املفنطط  االغتدساّ ٚب  املتٛاظٕ ايػًِٝ االغتدساّ ب  تٓٛع ايتك١ٝٓ ٟ  املطنن  اينص
 زفنن  ممننا ٚايكننر١ٝ، ٚاملٗٓٝنن١ االجتُاعٝنن١ ايفننطز ذٝننا٠ صبنناال  طبتًننف عًنن٢ أرننط

 هلنننصٙ أعُنننل يفٗنننِ يًٛقنننٍٛ ٚايسضاغنننا  ايبرنننٛث َنننٔ ايعسٜنننس إلجنننطا٤ ايبننناذث 
 االجتُاعٝنن١ املؿننهال  َننٔ يًهننثري ايفننطز َعاْننا٠ إٔ هلننِ يٝتننب . ازبسٜننس٠ ايعنناٖط٠
ٕ  ايٓفػن١ٝ  بايٛذنس٠  ٚايؿعٛض ٚاالنت٦ا  ايكًل أَثاٍ َٔ ٚايٓفػ١ٝ  ٚاملعاْنا٠  ايعنسٚا

 االجتُننناعٞ بايٓبنننص ٚايؿنننعٛض االجتُاعٝننن١ املٗننناضا  ٚافتكننناض ايٓفػننن١ٝ ايؿنننس٠ َنننٔ
 ايٛاقنن  إىل ايًحنن٤ٛ إىل ايفننطز ٜننسف  إٔ ممهننٔ ايننصا  ٚتٓعننِٝ فعايٝنن١ إىل ٚاالفتكنناض

٘  عُنا  تعًٜٛهنا  االفرتانٞ ٔ  ٜعاْٝن ٞ  ايعنام  َن ٞ  اسبكٝكن ِ  اينٛاقع ٘  يريغن  قنٛض٠  يصاتن
ٔ  املفكٛز ايسعِ ع٢ً يٝركٌ جسٜس٠ عالقا  ٜٚهٕٛ اآلخطٜٔ َ  ٜٚتفاعٌ أخط٣  َن

ٔ  َػت٣ٛ إىل يٝكٌ ب٘ احملٝط  قبٌ ٘  بنةؽ  ال اإلْرتْن   عنرب  يًنصا   تكنسٜط  َن  إال بن
 (8) .ايٛاقع١ٝ ذٝات٘ صباال  نٌ يف ايفطز أْؿط١ صبٌُ ع٢ً أرط ايػعٞ ٖصا إٔ

 ٚايتُٓٝنن١ يًتعًننِٝ ايعطبننٞ يًُطنننع ايػننازؽ ايننسٚيٞ املننثمتط تكطٜننط ذننسز ٚقننس
 يف عكنننط ايتهٓٛيٛجٝنننا  يًُؿننناضن١ تٛفريٖنننا ٜػنننتًعّ اينننيت ايهنننطٚض١ٜ املػنننتًعَا 

 (9) :َٓٗا املعطف١، ٚصبتُ 
 ذٝننث ازبسٜننس، ايعكننط ضٚح َنن  تتُاؾنن٢ اجملتُنن  يف جسٜننس٠ ٚأفهنناض قننِٝ تُٓٝنن١ 

 ٚاملثغػننا  ايفننطز ذٝننا٠ يف ايعًُٝنن١ ٚايبٝاْننا  املعًَٛننا  ٚاعتُنناز ايكننطاض تطؾننٝس
 .نهٌ ٚاجملتُ 

 ٕحيتناد  ٚإمننا  فرػنب،  ٚتنساٚهلا  املعناضف  إْتناد  عًن٢  ٜكتكنط  ال املعطفن١  صبتُ  إ 
 .ايكرٝح اجملاٍ يف ٜٚػتػًٗا املعاضف ٖصٙ ٜٓتخ َٔ ٚذبرتّ ُتكسِّض ركاف١ إىل

ع٢ً ايطغِ َٔ شيو فكس أؾاض  عس٠ زضاغا  إىل ٚجٛز بعنض ايػنًٛنٝا  غنري    
١ يف تُٓٝنن١ ايػنن١ٜٛ يننس٣ بعننض ايطننال  دبنناٙ بعهننِٗ ايننبعض، ٚتطاجنن  زٚض املسضغنن     
ضبنطّ عبنس    ايكِٝ األخالق١ٝ يس٣ ايطال  ملٛاج١ٗ تًو ايػًٛنٝا ، َٚٓٗنا زضاغن١  

 املٓنار  َنتػري  تنةرري  مبنس٣  ايتٓبث إَها١ْٝ عٔ ايهؿف إىل ( ٚاييت ٖسف 2116ايعاٍ )
 ايسضاغ١ ٚتٛقً  اإلعساز١ٜ، املطذ١ً طال  عٓس املسضغٞ ايتُٓط َتػري ع٢ً املسضغٞ

 (11اسبه١َٝٛ. ) املساضؽ يف املسضغٞ ايتُٓط اْتؿاض إىل

ٞ  اينسٚض  تطاجن   إىل( 2111) اهلل عبنس  أَنري٠  زضاغ١ نُا أؾاض   يًُسضغن١  األخالقن
 خًكٝننن١ تطبٝننن١ ايطنننال  تطبٝننن١ يف ايككنننٛض ٚإٔ املعنننطيف، اينننسٚض عًننن٢ يًرتنٝنننع ْعنننًطا

 يف اشبًكٝنن١ ٚاملؿننهال  االجتُاعٝنن١ ايكهنناٜا َننٔ ايعسٜننس ٚجننٛز إىل ٜننثز٣ غنن١ًُٝ
 تثنننس املؿنهال   ٖننصٙ يطبٝعن١  اسبايٝن١  ايكننٛض٠ ٚإٔ ايػنٛا٤،  عًنن٢ ٚاجملتُن   املسضغن١ 
 (11) .املسضغ١ يف ذبسًٜسا أنثط خًك١ٝ تطب١ٝ ٚجٛز اىل اسباج١ أ١ُٖٝ
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 األٚتٛقطاطٝننننن١ اإلزاض٠ إٔ إىل( 2117) َطغننننن٢ ضبُنننننٛز زضاغننننن١ تٛقنننننً  بُٝٓنننننا
 َننٔ ٚتعٝكنن٘ َٓنن٘ ُترننس ذٝننث غننًب١ٝ بططٜكنن١ املسضغننٞ املٓننار عًنن٢ تننثرط ٚاملتػننا١ًٖ

 ايكٝازٜنن١ األمننناط أنثننط ٖننٞ ايسميكطاطٝنن١ ايكٝنناز٠ ٚإٔ ايرتبٜٛنن١، االٖننساف ذبكٝننل
ًٝنا  َثؾًطا ُٚتعس أ١ُٖٝ ِ  ٚإٔ اإلزاضٜن١،  ايهفنا٠٤  ظٜناز٠  يف أٚي ٞ  ايكنٝ  املبنازئ  صبُٛعن١  ٖن
 يتركٝننل ايتعًُٝٝنن١ ايعًُٝنن١ إزاض٠ َننٔ ميهٓنن٘ مبننا املسضغنن١ َننسٜط ضؤٜنن١ تؿننهٌ ايننيت

 (12) .ٚطُٛذات٘ اجملتُ  آَاٍ َ  ٜتفل مبا ايرتب١ٜٛ األٖساف

 بن   ايعالقن١  طبٝعن١  عًن٢  ايتعنطف  إىل (2116زضاغن١ ؾنٗط٠ ضبُنس )    بُٝٓا ٖنسف  
ٔ  ع١ٓٝ يس٣ اجملتُع١ٝ املتػريا  ن٤ٛ يف ايعسٚاْٞ ٚايػًٛى املسضغٞ املٓار  طنال   َن

 ٞاملسضغن  املٓنار  أبعناز  زضجنا   ب  غًب١ٝ عالق١ ٚجٛز إىل ٚتٛقً  اإلعساز١ٜ، املطذ١ً
 املطذًنننن١ طننننال  يننننس٣ اجملتُعٝنننن١ املننننتػريا  ننننن٤ٛ يف ايعننننسٚاْٞ ايػننننًٛى ٚزضجننننا 

 (13). اإلعساز١ٜ

ٞ عنٔ أغنبا  ايتُٓنط     زضاغ١ اغنتطالع١ٝ ٚيف  ؾنهاي٘ ٚذحنِ ايتعنط     أٚ اإليهرتْٚن
مبساضؽ زَٝاط ١ُٝ ٝطايب َٔ طبتًف األعُاض يف املطاذٌ ايتعً 25 ٢عً  جطٜأي٘ 

َننِٓٗ تعطنننٛا سبنناال  تُٓننط َٓٗننا: اْترنناٍ االغننِ ٚتبننازٍ         23إٔ    ايباذثنن١ٚجننس
ٕ ايتُٓنط ٚقنٌ يف بعنض اسبناال      أا ٚٚجس أًٜه ،آلزا اايطغا٥ٌ ٚؾتا٥ِ ٚقٛض تٓايف 

ا م ٜعس قاقنطً  اإليهرتْٕٚٞ ايتُٓط أ ٜثنسمما ، إىل تسخٌ أٚيٝا٤ األَٛض )األَٗا (
منا ٜتِ يف إٓ٘ ٚال إزضاى ٚطفٌ يف َطذ١ً عُط١ٜ قػري٠ ٜٚتِ شيو زٕٚ ٚعٞ َ ٢عً

         ٘ َٚنٔ   ،بعض األذٝنإ مبػناعس٠ َنٔ املفنرت  بٗنِ تكنِٜٛ ايطفنٌ ٚتٛعٝتن٘ ٚتٛجٝٗن
ٚنٝننف ٜهننٕٛ يًُثغػننا     ،ٖٓننا جننا٤ زٚض ايرتبٝنن١ ايٛقننا٥ٞ ٚزٚض ايرتبٝنن١ األخالقٝنن١     

 .ايرتب١ٜٛ ايسٚض األٍٚ يف شيو

 َٚٔ ٖٓا ميهٔ قٝاغ١ املؿه١ً يف ايتػاؤٍ ايط٥ٝؼ ايتايٞ: 
 ملٛاجٗنن١ األغاغننٞ ايتعًننِٝ طننال  يننس٣ األخالقٝنن١ ايكننِٝ تُٓٝنن١ نٝننف ميهننٔ

 ؟اإليهرتْٚٞ ايتُٓط ظاٖط٠

 ٜٚتفطع َٔ ٖصا ايتػاؤٍ ايط٥ٝؼ ايتػاؤال  ايفطع١ٝ ايتاي١ٝ:
  َا اإلطاض ايٓعطٟ ٚاملفاُٖٝٞ يًكِٝ األخالق١ٝ؟ 
 َا طبٝع١ ٚأٖساف ايتعًِٝ األغاغٞ يف َكط؟ 
  ؟اإليهرتَْٚٞا أغبا  اْتؿاض ظاٖط٠ ايتُٓط 
  ت١ُٝٓ َا أِٖ َتطًبا  ِ ِ  طنال   ينس٣  األخالقٝن١  ايكنٝ ٞ  ايتعًنٝ  ملٛاجٗن١  األغاغن

   ؟اإليهرتْٚٞ ايتُٓط ظاٖط٠

  :أهداف البحح 
 ٖسف ايبرث اسبايٞ إىل: 

 ِٝاألخالق١ٝ. ايتعطف ع٢ً اإلطاض ايٓعطٟ ٚاملفاُٖٝٞ يًك 
 َكط. يف األغاغٞ ايتعًِٝ ٚأٖساف ايهؿف عٔ طبٝع١ 
  ِٖاإليهرتْٚٞ ايتُٓط ظاٖط٠ اْتؿاض أغبا ذبسٜس أ. 
 طنال   ينس٣  األخالقٝن١  ايكِٝ ذبسٜس َتطًبا  ت١ُٝٓ  ِ ٞ  ايتعًنٝ  ملٛاجٗن١  األغاغن

 .اإليهرتْٚٞ ايتُٓط ظاٖط٠
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  :أهمية البحح 
 ٜػتُس ايبرث أُٖٝت٘ مما ًٜٞ:

 ًُنا  َسخًًا باعتباضٖا ت١ُٝٓ ايكِٝ األخالق١ٝ يس٣ ايطال ، أ١ُٖٝ َٗ  ٔ ٌ  َن  َنساخ
 .ايتعًِٝ إقالح

       ّتٛنننٝح نٝفٝنن١ اغننتدساّ ايتهٓٛيٛجٝننا بؿننهٌ إجيننابٞ ٚايبعننس عننٔ االغننتدسا
 ايػًيب يًتهٓٛيٛجٝا ٚٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ االجتُاعٞ.

      قس ٜػِٗ ايبرث يف َٛاج١ٗ ظاٖط٠ أقبر  َٓتؿط٠ َٚنثرط٠ بؿنهٌ خطنري عًن٢
 غًٛنٝا  ٚقِٝ ايطال . 

    :مههج البحح 
اسبايٞ َٓٗخ ايبرث ايٛقفٞ ذٝث إْ٘ أنثط َال٤َن١ يطبٝعن١    برثاغتدسّ اي

ايسضاغ١ ٚأٖسافٗا فٗٛ َٓٗخ ٜكّٛ عًٞ مج  أٚقاف زقٝكن١ َفكن١ً عنٔ ايعناٖطا      
املٛجٛز٠ بككس اغتدساّ املعًَٛا  ٚايبٝاْا  يٛن  خطنط أنثنط شننا٤ يترػن      

  .األٚناع ٚايعًُٝا  االجتُاع١ٝ ٚايرتب١ٜٛ

 :مصطمحات البحح 
 القية الكيم األخMoral Values 

١ّٜٝعطف ايبرث اي ًٝا  كِٝ األخالق ّْٗإجطا٥ عباض٠ عٔ صبُٛع١ املبازئ ٚاملعاٜري  ابة
، ٜٚعتنناز بطبٝعتنن٘مياضغننٗا ايفننطز   رابتنن١املٛجٗنن١ يألخننالم اسبػنن١ٓ، يتكننبح قننف١    

 عًٝٗا يف تعاًَ٘ َ  اآلخطٜٔ.

  اإللكرتونيالتهمر Cyberbullying 
ٌ    اإليهرتْٚننٜٞعننطف ايبرننث ايتُٓننط    ًٝننا بةْنن٘ فعنن ايطايننب  بنن٘ ٜكننّٛ عننسا٥ٞ إجطا٥

ًٝا املتُٓط  ايهنطض  إسبنام  بػنط   آخنط  طاينب  نس اسبسٜث١ ايتك١ٝٓ باغتدساّ ايهرتْٚ
ًٜا، ب٘ ًٝا َعٓٛ ًٝا اجتُاع  .ْٚفػ

 :إجراءات البحح 
 ٜتِ اإلجاب١ عٔ تػاؤال  ايبرث، ٚذبكٝل أٖساف٘ ٚفل احملاٚض ايتاي١ٝ: 

  احملٛض األٍٚ: ٜتٓاٍٚ اإلطاض ايٓعطٟ ٚاملفاُٖٝٞ يًكِٝ األخالق١ٝ 
 احملٛض ايثاْٞ: ٜتٓاٍٚ طبٝع١ ٚأٖساف َطذ١ً ايتعًِٝ األغاغٞ يف َكط 
  ِٖاإليهرتْٚٞأغبا  اْتؿاض ظاٖط٠ ايتُٓط احملٛض ايثايث: ٜتٓاٍٚ أ 
  ِٖيتعًنِٝ  َتطًبا  ت١ُٝٓ ايكِٝ األخالقٝن١ ينس٣ طنال  ا   احملٛض ايطاب : ٜتٓاٍٚ أ

 .  اإليهرتْٚٞاألغاغٞ ملٛاج١ٗ ظاٖط٠ ايتُٓط 
  ُٖٞٝيًكِٝ األخالق١ٝاحملٛض األٍٚ: اإلطاض ايٓعطٟ ٚاملفا 

يهننٌ صبتُنن  ْعنناّ أخالقننٞ ميثننٌ ذكٝكنن١ اجتُاعٝنن١، ٚقننس يعننب ٖننصا ايٓعنناّ            
األخالقننٞ زًٚضا يف ْعنناّ تكػننِٝ ايعُننٌ، نُننا إٔ ايكاعننس٠ األخالقٝنن١ ال تٓبثننل عننٔ      
ايفنطز ٚيهننٔ اجملتُنن  ٖننٛ يػننإ ايكننِٝ َٚكنسض ايكننِٝ ايعًٝننا ٚايكننِٝ ْتنناد اجتُنناعٞ   

٤ االجتُنناعٞ يًُحتُنن   يعٛاَننٌ اجتُاعٝنن١، ٜٚعتُننس ايٓعنناّ األخالقننٞ عًنن٢ ايبٓننا    
ايننصٟ ٜٛجننس يف إطنناضٙ. ٚايكننِٝ ٖننٞ املٛجٗننا  ايننيت تفننط  منننط أٚ ؾننهٌ ايػننًٛى         
ٚتتهُٔ ٖصٙ ايكِٝ بعنض األٚاَنط اينيت ذبهنِ غنًٛى االْػنإ بططٜكن١ نناغط١ أٚ         

 ( 14قس ربه  ٖصٙ ايكِٝ يبعض املطايب اييت قس ٜهطط االْػإ إىل ايكٝاّ بٗا. )
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 ة أوًلا: مفهوم الكيم األخالقي  
 األمنناط،  أٚ األؾدام، أ١ُٖٝ ع٢ً ايفطز مبٛجب٘ حيهِ ايصٟ املعٝاض ايكِٝ تعس

 ٚزاخنننٌ ٚاجملتُعنننا  ايسٚيننن١ بننن  ايكنننِٝ يف فنننطٚم ٖٚٓننناى األٖنننساف، أٚ األفعننناٍ أٚ
، ٚايعنطف  االجتُاع١ٝ ايثكاف١ إىل ايكِٝ يف ايفطٚم تعع٣ َا ٚغايًبا ايٛاذس، اجملتُ 
 ٌ  ٚاٖتُاَننن٘ إيٝٗنننا ذاجتننن٘ َننن  ٜتٓاغنننب بؿنننهٌ ايفنننطز عٓنننس َهاْتٗنننا ايكُٝننن١ ٚذبتنن

 ( 15عٓٗا. ) ايٓادب١ باملدطجا 

ٞ  ١: رتبٜٛاي ٚايكِٝ َٔ ايٓاذ١ٝ ( بةْٗنا صبُٛعن١ َنٔ    2114) ٜعطفٗا فًٝن١ ٚايعنن
األذهنناّ املعٝاضٜنن١ ايننيت ٜكننسضٖا ايفننطز عًنن٢ ب٦ٝتنن٘ اإلْػننا١ْٝ ٚاالجتُاعٝنن١ ٚاملازٜنن١    

فٝننن٘ ٚاملطغنننٛ  عٓننن٘ َنننٔ   ٚاينننيت تعُنننٌ نُٛجٗنننا  يػنننًٛن٘ ذٝنننث ذبنننسز املطغنننٛ  
ايػننًٛى، نُننا تؿننتٌُ يف بعننض جٛاْبٗننا عًنن٢ تكننِٜٛ زاخًننٞ يًفننطز ٜترننسز َننٔ          
خالي٘ اختٝاضا  ايفطز ع٢ً عبٛ َا ٖٛ َفهٌ ٚغري َفهنٌ، ٖٚنٞ يف جٖٛطٖنا ْتناد     
اجتُنننناعٞ ٜتؿننننطبٗا ايفننننطز َننننٔ خننننالٍ اْفعاينننن٘ ٚتفاعًنننن٘ َنننن  املٛاقننننف ٚاشبننننربا   

 (16املدتًف١. )

ٞ  أَنا ايكنِٝ األخالقٝنن١   ٔ  صبُٛعنن١: فٗن  ايننيت ٚايثابتن١  املًعَنن١ ٚاملعناٜري  املبننازئ َن
 تٛجنن٘ ٚايننيت ٚايتكايٝننس ٚايعننطف ايننسٜٔ َننٔ ٚايٓابعنن١ اإلْػنناْٞ ايػننًٛى بٗننا ذبهننِ
 خالهلننا َننٔ ٜػننع٢ ٚايننيت يٝتحٓبٗننا ايطشا٥ننٌ ٚإىل بٗننا يٝترًنن٢ ايفهننا٥ٌ إىل ايفننطز

 ( 17) .ٚاغتكطاضٙ تٛاظْ٘ يتركٝل اإلْػإ

ِ  ٚتعنطف  غنًٛى   ذبنسز  اينيت  ٚاملعناٜري  ايكٛاعنس  صبُٛعن١ "بةْٗنا:   األخالقٝن١  ايكنٝ
 (18)  ".هلا ٜتعط  اييت املدتًف١ اسباال  يف ٜفعٌ إٔ جيب نٝف ي٘ ٚتب  ايفطز

 ذنس  إىل ننٝك١  بططٜكن١  ايػاينب  فٝػنتدسّ يف " األخالقٝن١  ايرتبٝن١ " أَا َكطًح
ِ  اينيت  ايتعًُٝٝن١،  ايعًُٝن١  َٔ أجعا٤ يتعٝ  َا ٔ  أنثنط  أٚ ٚاذنس  يف تٓعُٝٗنا  ٜنت  َن

 يف ٜننطتبط أْنن٘ نُننا. يألخالقٝننا  ايترسٜننس ٚجنن٘ عًنن٢ املدككنن١ ايسضاغنن١ٝ، املننٛاز
ٔ  ايسٜين بايتعًِٝ األذٝإ َٔ نثري  يًطنال   تػنُح  ٚاذنس٠  َسضغن١ٝ  َناز٠  ٜٚتهنُ

ٔ  بننايتعًِ ِ  املعتكننسا  تطننٜٛط  ٚتننسعِ ايعاملٝنن١،  األزٜننإ عنن  ٜطنننع  َننا  غايًبننا. ٚايكننٝ
 َننٔ ٚاملُاضغننا ، ايكننِٝ ٚأْعُنن١ ايعكا٥سٜنن١ األْعُنن١ تعًننِ عًنن٢ األخالقننٞ ايتعًننِٝ

ِ  ٚتطنٜٛط  الغتهؿنناف األخنط٣،  ايٓعنط  ٚٚجٗنا   ايتكايٝنس   خاقنن١ ٚاذرتاَٗنِ،  فُٗٗن
ٌ  عًن٢  تةرريٖا نٝف١ٝ َٓعٛض َٔ ٔ  ٚنٝنف  ايعُن ـ  ميهن ّ  ايتعناٜ ِ  إٕ. بػنال  ايتعًنٝ

 اينيت  األخالقٝن١،  االجتُاعٝن١  ايتٓؿ١٦" ٖٛ األٍٚ ض٥ٝػٝ : جاْب  ٜؿٌُ األخالقٞ
ِ  ايكٛاعنس  ع٢ً األبٓا٤ ٚتطب١ٝ تسضٜب تعين ٌ  ٚايكنٝ  ٜعنرتف  اينيت  ايط٥ٝػن١ٝ،  ٚايفهنا٥
. َٚطنننن١ٝ جٝنننس٠ ذٝنننا٠ ذبكٝنننل َنننٔ متهنننٔ أْٗنننا عًننن٢ األٍٚ املكننناّ يف اجملتُننن  بٗنننا

 َننٔ متهننٔ ايننيت ٚايهفننا٤ا  ٚاملٗنناضا  ايفهطٜنن١ املننٛاضز تطننٜٛط ٜتعًننل ايثنناْٞ ٚازباْننب
 (19) .َٚػثٚي١ َػتٓري٠ أخالق١ٝ ٚإجطا٤ا  ٚأذهاّ قطاضا  ارباش

 ثانًيا: خصائص الكيم األخالقية 
يًكنننِٝ صبُٛعننن١ َنننٔ اشبكنننا٥ل اينننيت متٝعٖنننا ٚتترنننسز طبٝعتٗنننا، َٚنننٔ ٖنننصٙ    

 (21اشبكا٥ل اييت تتُٝع بٗا ايكِٝ أْٗا: )
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      اجتُاعٝنن١: تننطتبط ايكننِٝ بنناجملتُ  اإلْػنناْٞ ٚتٓننتخ عٓنن٘، رننِ تعننٛز يتننترهِ يف
ظناٖط٠ اجتُاعٝن١ هلنا قن٠ٛ االينعاّ، مبنا ٜهنُٔ         غًٛنٝا  أفنطازٙ ٖٚنٞ يف أقنًٗا   

 اسبفاظ ع٢ً ْػٝخ اجملتُ  ٚمتاغه٘.
             شاتٝنن١: تننطتبط ايكننِٝ بايطبٝعنن١ ايٓفػنن١ٝ يًفننطز شاتنن٘، َٚننا ٜتطًبنن٘ َننٔ ضغبننا

 ٍَٚٝٛ ٚاذتٝاجا ، فاإلْػإ ٖٛ ايصٟ ٜعط٢ يألؾٝا٤ قُٝتٗا.
   ِ يف غننًٛنٝا   تنطتبط حبٝننا٠ اإلْػننإ: فتكننّٛ بننسٚض املٛجن٘ ٚاملطؾننس ايننصٟ ٜننتره

 اإلْػإ اإلضاز١ٜ، َٚٔ رِ تٓعِ َعام ؾدكٝت٘ ٚعالقات٘ َ  اآلخطٜٔ.
  ْػب١ٝ بطبٝعتٗا: فٗٞ ربتًف َٔ إْػإ إىل آخط، نُا ربتًف َٔ صبتُ  إىل

 آخط، ٚف٢ اجملتُ  ايٛاذس َٔ ركاف١ إىل آخط.
         َهتػنب١: ميهنٔ يسْػنإ تعًُٗنا خننالٍ عًُٝنا  ايتٓؿن١٦ االجتُاعٝن١ نٓتٝحنن١

 عٌ االجتُاعٞ ايصٟ حيسث، ٜٚؿاضى ايفطز فٝ٘.يًتفا
    ًٝننا حيتننٟٛ صبُٛعنن١ َننٔ املعًَٛننا  ٚاملعنناضف ايننيت َتعًُنن١: تتهننُٔ جاًْبننا َعطف

ميهننٔ تعٜٚننس املننتعًِ بٗننا، نُننا إٔ هلننا جاًْبننا غننًٛنٝا ميهننٔ تُٓٝتنن٘ َننٔ خننالٍ    
ايتنسضٜب ٚايتععٜنع، ميهنٔ يًفنطز تعًُٗنا َنٔ خنالٍ دبناض  اسبٝنا٠ اينيت ٜعاٜؿننٗا           

 ٕ.اإلْػا
         قاب١ً يالْتكاٍ: فٗٞ تطاث إْػناْٞ ميهنٔ َؿناضنت٘ بن  األجٝناٍ مبنا ٜػناعس يف

 اسبفاظ عًٝٗا ٚبكا٥ٗا عرب َطاذٌ تطٛض اجملتُ  اإلْػاْٞ.

 األخالقية الكيم ثالًجا: أهمية 
 تعننسز َننٔ ايننطغِ عًنن٢ ازبُٝنن  بنن  اتفننام ضبننٌ ايكننِٝ األخالقٝنن١ أُٖٝنن١ متثننٌ

 األخالقٝنن١ ايكننِٝ أُٖٝنن١ ٚتننربظ ايكُٝٝنن١، ١ٝيًكهنن املتبآٜنن١ ٚايتكننٛضا  ايفًػننفا 
 (21) :يف تتُثٌ ايٓكاط، َٔ عسز يف اإلغال١َٝ اجملتُعا  يف اشبًك١ٝ ٚايرتب١ٝ

 قنن١ً تكٜٛنن١  ٕ ٘  ايننيت ايسضجنن١ إىل تعنناىل،  بنناهلل اإلْػننا ٌ  يف اهلل ٜطاقننب دبعًنن  ننن
 .ْفػ٘ يف ايفه١ًٝ ٚمتهٔ نُريٙ، ٚتكٟٛ بايٛاجب، ٚتؿعطٙ ٚغهٓات٘ ذطنات٘،

 ٚاالعبطافننا  ٚازبننطا٥ِ ايعٓننف اظزٜنناز َؿننه١ً عًنن٢ يًكهننا٤ ٚغنن١ًٝ أفهننٌ إْٗننا 
 ٜبعننس غننٟٛ جٝننٌ بٓننا٤ األخالقٝنن١ ايرتبٝنن١ ٚظٝفنن١ ألٕ ٚأيٛاْٗننا، أؾننهاهلا جبُٝنن 

 .املٓهط٠ ٚاألعُاٍ ايؿطٚض عٔ ايفطز
 ايٓٗهننن١ يتركٝنننل االجتُننناعٞ ٚايتحننناْؼ ايتُاغنننو يتركٝنننل ننننطٚض١ٜ إْٗنننا 

ّ  ايطُة١ْٓٝ ذبكل األخالم ألٕ ايك١ٜٛ، االجتُاع١ٝ ّ  ٚايٓعنا  ٚاسبهناض٠،  ٚايتكنس
 َُٗننا االجتُنناعٞ ايبٓننا٤ ميننعم ايٓنناؽ بنن  ايعًننِ اْتؿنناض ٚإٕ ايفٛننن٢، ٚمتٓنن 
 .باألخالم ايٓفٛؽ تعن١ٝ يعسّ ْتٝح١ قٛت٘، ناْ 

 ٕٚيًطقننٞ ايطٚذننٞ يًتكننسّ أغاًغننا ُتعننس فاننن١ً قننِٝ َننٔ ذبتٜٛنن٘ َٚننا األخننالم إ 
ٌ  ٚإْٗنا  ايبؿنطٟ،  ٚايترهط ٟ  صبتُن   يبٓنا٤  ٚغن١ًٝ  أفهن ٌ  َٚتُاغنو  قنٛ  ٚأفهن

 غننٛف األخالقٝنن١ ايكننِٝ عًنن٢ قٛاعننسٖا تننبين ال زٚينن١ أٟ ألٕ َٓعُنن١، قٜٛنن١ زٚينن١
 .بايتالؾٞ َٗسز٠ تهٕٛ

 االجتُاعٝن١،  ذٝاتٗنا  يف نافن١  يًبؿط١ٜ ايػعاز٠ يتركٝل نٛغ١ًٝ نطٚض١ٜ إْٗا 
 تػنننط  َنننٔ تكنننِْٛٗ ألْٗنننا ْفٛغنننِٗ; إىل ايفػننناز تػنننط  َنننٔ األجٝننناٍ ٚمحاٜننن١
 .ايػ١٦ٝ األخالم
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 َنننٔ متهنننٔ إشا اإلغنننالَٞ اشبًنننل ألٕ ٚأمسننن٢; أفهنننٌ ٖنننٛ َنننا إىل اإلْػنننإ تػنننري 
 عننٔ املػننًِ ايفننطز متٝننع ٖٚننٞ فٝٗننا، ايفهننا٥ٌ ٚغننطؽ إقننالذٗا ٜػننتطٝ  ايننٓفؼ

ٌ  تعنناىل، اهلل طبًٛقنا   بكٝن١   ايٛذننس٠ ضٚابنط  ٚتٛرننل َػنتك١ً،  ؾدكن١ٝ  ينن٘ ٚدبعن
 ايهنُري  ٚذبٝٞ ايفطق١، ٚعسّ ٚايتآيف ايرتابط إىل ٚايسع٠ٛ ايٓاؽ، ب  ٚاألخ٠ٛ

 .ايصات١ٝ بايطقاب١ ٚتؿعطٙ اإلْػإ، عٓس

 األخالقية الرتبية مو رابًعا: الغاية 
 شيننو نننإ غننٛا٤ ايفننطز غننًٛى يف تػننٝري إذننساث إىل األخالقٝنن١ ايرتبٝنن١ تٗننسف
 حبهنننِ َٓهنننبط١ غنننًٛنات٘ تكنننبح إٔ إىل ايكنننػط َٓنننص االغنننتكا١َ عًننن٢ بتعٜٛنننسٙ

 ايبكنننري٠ تهنننٜٛٔ ططٜنننل عنننٔ ٚشينننو عًٝننن٘، ؾنننا  ؾننن٤ٞ عًننن٢ ؾنننب َنننٔ ألٕ ايعننناز٠
ٌ   بنننايعًِ األخالقٝننن١  ٜػنننتطٝ  اينننيت ايسضجننن١ إىل املنننط٤ ٚاينننتفهري، ٚاملٓاقؿننن١، يٝكننن
 ايعنرب  اسبٝنا٠، ٚأخنص   عنرب  ايرتبٝن١  ططٜل عٔ أٚ ٚايؿط، اشبري ب  ايتُٝٝع بٛاغطتٗا

ايٓناؽ،   ٚ اسبٝنا٠  َ  دباضب٘ عرب ايفطز ٜهػبٗا اييت ايع١ًُٝ، ٚاشبربا  ايسضٚؽ َٔ
 اسبكننٍٛ أجننٌ َننٔ مبراناتٗننا اإلْػننإ ٜكننّٛ ضبببنن١ اجتُاعٝنن١ مننناشد خًننل ٚإىل
 ٚشينو  صبتُعن٘،  َٚتطًبنا   ايفنطز  ذٝنا٠  ب  ايتٛاظٕ ذاي١ ٚقٝاّ اجملتُ  ضنا ع٢ً
 تهٜٛٔ ٖٛ َٓٗا ايػا١ٜ إٕ .ذٝات٘ ْٗا١ٜ ذت٢ ٚالزت٘ َٓص يًفطز املػتُط٠ ايرتب١ٝ عرب

 ٚتهٕٛ ذبسزٖا اييت احملسزا  اختالف ع٢ً ايؿط عٔ بعٝس٠ خري٠، إْػا١ْٝ ؾدك١ٝ
 ايصاتٝن١،  ايٓفعٝن١  بناألخالم  عٓٗنا  ٜعنرب  َٚنا  اجملتُن   بةخالم ايتعاَٗا مبكساض خري٠،
 ٜكننبح اإلْػننإ" قٛينن٘ يف اإلْػننا١ْٝ ايؿدكنن١ٝ (ملسو هيلع هللا ىلص) ايهننطِٜ ايطغننٍٛ ذننسز ٚقننس

 بنن٘، ٜٚننةَط إيٝنن٘ ٜػننع٢ اشبننري جيننس أُٜٓننا أْنن٘ مبعٓنن٢" يًؿننط َػننايٝل يًدننري َفنناتٝح
 بننٌ بننصيو ٜهتفننٞ ٚال ايؿننط اضتهننا  عننٔ ٜٚهننف ططٜكنن٘ َننٔ ايعطاقٝننٌ إلظاينن١ ٜٚعُننٌ
"  قٛي٘ يف (ملسو هيلع هللا ىلص) ايهطِٜ ايطغٍٛ ٜعٜس غريٙ، نُا َٔ ٚقٛع٘ زٕٚ يًرًٝٛي١ ٜػع٢

ٔ  اشبًل، ذػٔ املط٤ غعاز٠ َٔ ٘  َٚن ٌ  اسبػن١ٓ  فناألخالم  ;"اشبًنل  غن٤ٛ  ؾنكاٚت  ذبُن
 يف ٚاملهافننة٠ ٚايثننٛا  ايننسْٝا يف ايػننعاز٠ ططٜكنن١ اإلغننالَٞ املٓعننٛض َٚننٔ طٝاتٗننا يف

 (22) .اآلخط٠ يف ٚايعكا  ايس١ْٜٛٝ، ايؿكا٠ٚ أغبا  ذبٌُ األخالم ٚغ٤ٛ ، اآلخط٠

 أنثننط اإلْػنناْٞ ايتعننإٚ ٚجعننٌ اسبٝننا٠ تػننٌٗٝ تعُننٌ عًنن٢ املكبٛينن١ ايكٛاعننس إٕ
 ٚإٕ. فعًنن٘ جيننب ال َٚننا فعًنن٘ جيننب ايفننطز َننا ٜعننطف ايكٛاعننس، ٖننصٙ ٚبفهننٌ. غننٗٛي١
 َٚٗنناضا ، َعطفنن١ يسٜنن٘ ؾنندل خًننل ٖننٛ اهلننسف ألٕ عٓٗننا غٓنن٢ ال املننساضؽ ٚظٝفنن١

ٌ  يف يًعنام  ايثكافنا   َتعسز إزضاى يسِٜٗ يٝهٕٛ أًٜها ٚيهٔ  ايثكافنا ،  بن   ايتٛاقن
 َتبننازٍ َكننسض أًٜهننا ٖننٛ بننٌ ايكننطاعا ، َكننسض ٖننٛ ايثكافننا  املتعننسز اجملتُنن  ٚإٔ

ٔ  ايكطاعا  ٖصٙ َٔ يًدطٚد املُه١ٓ ايػبٌ إجياز ٚجيب ايتعإٚ  املٓاقؿن١  ططٜنل  عن
 َنن  اسبايٝنن١ ايٓعننط ٚجٗنن١ تهاَننٌ جننًسا املٗننِ َٚننٔ. اآلخننط َنن  اسبننٛاض إْٗننا٤ ٚعننسّ

ٔ  جنع٤  ٖٛ األخالق١ٝ ٚايتكايٝس ايكِٝ اذرتاّ إٕ املانٞ، ِ  َن  ٚألٕ األخالقنٞ،  ايتعًنٝ
 عبننٛ تثكننف إٔ جيننب املٛنننٛع أخالقٝننا  فنن ٕ ٚاملػننثٚي١ٝ، بننايتعًِٝ َطتبطنن١ اسبطٜنن١

 (23) .ٚايتػاَح ٚايتفاِٖ املػثٚي١ٝ

 خامًسا: كيفية تهمية السموك األخالقي 
 ٚتطبٝننن١ جٗنننس ببنننصٍ ٚإمننننا اهلننن  بايؿننن٤ٞ ينننٝؼ األخالقنننٞ ايػنننًٛى تُٓٝننن١ إٕ

ٔ  البنس  شينو  ٚيتركٝنل  ازباْنب  هلنصا  َػتُط٠ ٞ  اسبنؼ  تُٓٝن١  َن ٘  األخالقن ٔ  يسٜن  َن
 (24) :خالٍ
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 ٚعثننطا  األخالقننٞ ايننرتزز عثننطا  ايهننُري ٚدبٓٝننب األخالقٝنن١، ايكننر١ تُٓٝنن١ 
 .ٚاسبري٠ ٚايٛغٛاؽ ايؿو

 اإلْػإ ذبطٜط  ٔ ٙ  َن ٘  غطا٥نع ٘  ٚأٖٛا٥ن ٔ  اشبنالم  عًن٢  ٚتؿنحٝع  ايػنري٠  َػناٚئ  َن
 .ٚاسبكس

 بةَاْنننن١ َػننننثٚيٝات٘ ذبُننننٌ عًنننن٢ ٚتؿننننحٝع٘ شاتنننن٘ إىل اإلْػننننإ اْتُننننا٤ تعُٝننننل 
 .ٚإخالم

 ٜٔٛايهنننُري أٚاَنننط ٚفنننل ايكنننرٝر١ اشبًكٝننن١ األذهننناّ إقنننساض عًننن٢ ايكنننسض٠ تهننن 
 .األخالقٞ

 األخالقٝنن١ بايكننر١ َؿننب  جننٛ يف اإلْػننإ ٜهننعٛا إٔ املننطبٝ  ٚاجننب نننإ يننصا
 َننٔ نننإ ٚنننصيو ٚايؿننط، اشبننري َعٓنن٢ ٜننسضى ذتنن٢ ايكننِٝ عًنن٢ املننبين ٚايػننًٛى

٘  يف االجيابٝن١  األخالق١ٝ ايكر١ ٜٛفط إٔ اجملتُ  ٚاجب  املتُثًن١  ايرتبٜٛن١  َثغػنات
  .املدتًف١ اإلعالّ ٚأجٗع٠ ايعباز٠ ٚزٚض ٚاملسضغ١ األغط٠ يف

 سادًسا: دور املدرسة يف تهمية الكيم األخالقية 
إٕ املثغػنا  ايرتبٜٛن١ املسضغن١ٝ ذبسٜنًسا متًنو إَهاْنا  ايكٝناّ باينسٚض ايرتبنٟٛ          
املتهاٌَ )اإلْؿا٥ٞ ٚايٛقا٥ٞ ٚايعالجٞ( َٚٔ رِ ميهٓٗا إٔ تٛفط ب١٦ٝ تطبٜٛن١ ٦َٝٗن١   

ٚإٕ تننٛفري املٓننار ايرتبننٟٛ ٚايتعًُٝننٞ املال٥ننِ    يرتبٝنن١ ايفهننط املتػنناَح ٚتكبننٌ األخننط.  
ًُنا       يرتب١ٝ اسبط١ٜ ايعك١ًٝ ٚتٓؿ١٦ ايكػاض ٚايؿبا  عًن٢ ايتػناَح ايفهنطٟ فهنًطا ٚقٝ
ٚغًًٛنا ميهٔ إٔ ميثٌ آي١ٝ ٖا١َ نُٔ آيٝا  ايٛقاٜن١ َنٔ ظٗنٛض ايتطنطف ايفهنطٟ      

 (25ٚتٓاَٝ٘. )

 ِ  إٔ ٜهننٕٛ: تهٜٛٓنن٘ إىل املسضغنن١ تػننع٢ ٚايننصٟ ايكنناح املننٛاطٔ قننفا  َٚننٔ أٖنن
 ٜننثَٔ نًنن٘، اإلْػنناْٞ ٚاجملتُنن  ايننٛطين ٚصبتُعنن٘ احملًٝنن١ ب٦ٝتنن٘ يف فعنناٍ إْػننإ

 ٚاألْعُنن١ ٚايكننٛاْ  ايؿننطا٥  تهفًننٗا ايننيت ازبُٝنن  بنن  ٚباملػنناٚا٠ األفننطاز حبطٜننا 
 املٓافػ١ َٔ ٚاسبس ايسٍٚ ب  ايتعاٜـ بهطٚض٠ ٜثَٔ اجملتُ ، ظًٗا يف ٜعٝـ اييت

 ايسميكطاطٝنننن١ املبننننازئ ٜهتػننننب ايننننسٚيٞ، ايتعننننإٚ تؿننننحٝ  ٚبهننننطٚض٠ ٚايكننننطاعا ،
 يف ايػننا٥س٠ ٚايكننِٝ املؿننهال  ٜعننٞ ايَٝٛٝنن١، ذٝاتنن٘ يف تطبٝكٗننا ٚحينناٍٚ ايػنن١ًُٝ،
 االٖتُنناّ ٖننصا عًنن٢ ٜٚننربٖٔ بٗننا، ٜٚٗننتِ صبتُعنن٘ ؾننثٕٚ ٜعننطف ٚأَتنن٘، صبتُعنن٘

ًٝا، ّ ايك عًٝ٘ ٜٓبػٞ ٚٚاجبا  عًٝٗا اسبكٍٛ ٜٓبػٞ ذكًٛقا ي٘ بةٕ ٜثَٔ عًُ  بٗنا،  ٝنا
 (26) ٚايتعاٜـ. ايتػاَح بكِٝ ٜثَٔ بهطاَت٘، ٜعتع

ٞ  املٓٗخ ٚميثٌ ِ  تُٓٝن١  يف االْطنالم  ْكطن١  ايسضاغن ٔ  املنتعً  ايٓنٛاذٞ،  طبتًنف  َن
َّتنن٘ ايعننام ٚعبننٛ اآلخننطٜٔ، ٚعبننٛ شاتنن٘، عبننٛ اإلجيابٝنن١ ٚاالدباٖننا  ايكننِٝ ٚظضع . بط

 (27خالٍ: ) َٔ ايرتب١ٝ األخالق١ٝ يًطال  ٜععظ إٔ َٔ يًُٓٗخ فالبس
 ٕٚاملٛاظْن١  ٚايٛاجبنا   بناسبكٛم  تٛعٝتِٗ خالٍ َٔ باجملتُ  ضبطِٗ ع٢ً ٜعٌُ أ 

 .بِٝٓٗ
 ٕاملعتكسا  أٚ ايكِٝ يف اعبطاف أٟ نس ذبكِٝٓٗ يف املٓٗخ ٜػِٗ أ. 
 ٕاينننٓـ٤ ب عنننساز  املنننٓٗخ ُٜعٓننن٢ أ  ّ  َبسعننن١  بططٜكننن١ اإلجيابٝننن١  بنننةزٚاضِٖ يًكٝنننا

 .فاع١ًٝ ٚأنثط َٚبتهط٠
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 ٕاآلخطٜٔ. باذرتاّ املٓٗخ ٜٛقٞ أ 

 احملور الجاني: طبيعة وأهداف مرحمة التعميم األساسي يف مصر 
ٞ  اهلنسف  يتركٝل األغاغ١ٝ ايكاعس٠ ٖٛ األغاغٞ ِٝايتعً ِ  ايكنَٛ ٛ  يًتعًنٝ  ٖٚن

 تعٌُ إٔ ايتع١ًُٝٝ املٓع١َٛ ع٢ً جيب ٚبايتايٞ يًحُٝ  ٚايتُٝع يًتُٝٝع ايتعًِٝ

ِ  ايتالَٝص عٓس ؾاٌَ َتٛاظٕ منٛ ذبكٝل ع٢ً ٌ  فتتٓناغ ٔ  ٚتتهاَن ٘  َن  مجٝن   خالين

 (28. )ايتالَٝص عٓس ايؿدك١ٝ جٛاْب

 أوًلا: مفهوم التعميم األساسي 
ًٓننا ايننساضؽ تهننٜٛٔ إىل ايتعًننِٝ األغاغننٞ ٖننٛ تعًننِٝ ٜٗننسف    ًٝننا تهٜٛ ًٝننا ركاف  ٚعًُ

ًٝننننا  ٚايعكًٝنننن١ ٚايكَٛٝنننن١ ايٛجساْٝنننن١ َننننٔ ايٓننننٛاذٞ َتتايٝنننن١ َػننننتٜٛا  عًنننن٢ ٚقَٛ
ٟ  إعنننساز بككنننس ٚايطٜانننن١ٝ ٚايػنننًٛن١ٝ ٚايكنننر١ٝ ٚاالجتُاعٝننن١  اإلْػنننإ املكنننط

 َننٔ املٓاغننب بايكننسض ٚتعٜٚننسٙ ٚاإلْػنناْٞ ٚاسبننل اشبننري ٚبكننِٝ ٚٚطٓنن٘ بطبنن٘ املننثَٔ
 ٚنطاَتنن٘ إْػنناْٝت٘ ذبكننل ايننيت ٚاملكَٛننا  ٚايتطبٝكٝنن١ ايٓعطٜنن١ ايكننِٝ ٚايسضاغننا 

 أٚ ٚاشبنسَا ،  اإلْتاد ٚأْؿط١ عًُٝا  يف بهفا٠٤ شات٘ ٚاإلغٗاّ ذبكٝل ع٢ً ٚقسضت٘
٘  ٚذبكٝل اجملتُ  ت١ُٝٓ َٔ أجٌ ٚازباَعٞ ايعايٞ ايتعًِٝ ملٛاق١ً ٚتكسَن٘.   ضخا٥ن

(29) 
 ِ ٞ  ٚايتعًنٝ ٔ  املكنطٜ   األطفنناٍ زبُٝن   ذنل  األغاغن ٕ  اينصٜ  َننٔ ايػازغن١  ٜبًػنٛ

 ٖٚٛ ًَعا، ٚاإلعساز١ٜ االبتسا١ٝ٥ املطذًت  ٜٚهِ هلِ، بتٛفريٙ ايسٚي١ ٚتًتعّ عُطِٖ
 ايتعًُٝٝنن١ االذتٝاجننا  َننٔ األزْنن٢ اسبننس ٜٚننٛفط غننٓٛا ، ػنن ت َستنن٘ َٛذننس تعًننِٝ

 ٚظننطٚف ذبننسٜا  َٛاجٗنن١ عًنن٢ األفننطاز قننسض٠ تُٓٝنن١ عًنن٢ ٜٚكننّٛ ٚاملٗنناضا ، ٚاملعنناضف
ٔ ( 16) املنناز٠ يف جننا٤  ٚقننس يًُػننتكبٌ،  ٚاالغننتعساز اسبانننط ِ  ايكننإْٛ َنن ( 139) ضقنن

 ٚاغنننتعسازا  قنننسضا  تُٓٝننن١" ٖنننٛ األغاغنننٞ ايتعًنننِٝ َنننٔ اهلنننسف إٔ( 1981) يػننن١ٓ
 ٚايػنننًٛنٝا  ايكنننِٝ َنننٔ ايهنننطٚضٟ بايكنننسض ٚتعٜٚنننسِٖ َٝنننٛهلِ ٚإؾنننباع ايتالَٝنننص
 ميهٔ حبٝث املدتًف١ ايب٦ٝا  ٚظطٚف تتفل اييت ٚامل١ٝٓٗ ايع١ًُٝ ٚاملٗاضا  ٚاملعاضف

 ٜٛاجنن٘ إٔ أٚ أعًنن٢ َطذًنن١ يف تعًُٝنن١ ٜٛاقننٌ إٔ األغاغننٞ ايتعًننِٝ َطذًنن١ ٜننتِ ملننٔ
 َٛاطًٓننا ٜهننٕٛ يهننٞ ايفننطز إعننساز أجننٌ َننٔ ٚشيننو َهثننف، َٗننين تننسضٜب بعننس اسبٝننا٠
 (  31) .ٚصبتُع٘ ب٦ٝت٘ يف َٓتًحا

  ثانًيا: أهداف التعميم األساسي 
ِ  ٚإؾنباع  ايتالَٝنص  ٚاغتعسازا  قسضا  ت١ُٝٓ إىل األغاغٞ ايتعًِٝ ٜٗسف  َٝنٛهل

ٟ  ٚتعٜٚننسِٖ  ايعًُٝنن١ ٚاملٗنناضا  ٚاملعنناضف ٚايػننًٛنٝا  ايكننِٝ َننٔ بايكننسض ايهننطٚض
ٔ  حبٝنث  ايب٦ٝنا  املدتًفن١   ٚظنطٚف  تتفنل  اييت ٚامل١ٝٓٗ ٔ  ميهن ِ  ملن ٌ  ٜنت ِ  َطذن  ايتعًنٝ

 ٞ ٌ  إٔ األغاغن ٘  ٜٛاقن ٘  أٚ أعًن٢  َطذًن١  يف تعًُٝن  َٗننين تنسضٜب  بعنس  اسبٝنا٠  إٔ ٜٛاجن
ٞ  ايفطز إعساز أجٌ َٔ ٚشيو َهثف، ٕ  يهن ٘   يف َٓتًحنا  َٛاطًٓنا  ٜهنٛ  .ب٦ٝتن٘ ٚصبتُعن

(31) 
 ( 32ٚايتعًِٝ األغاغٞ يسٜ٘ أٖساف ٜػع٢ إىل ذبكٝكٗا، َٚٓٗا: )

      ٔتُٓٝنن١ ؾدكنن١ٝ ايتًُٝننص حبٝننث ٜننتُهٔ عننٔ ٚعنن٢ بايتعننإٚ َنن  أبٓننا٤ ٚطٓنن٘ َنن
اإلغٗاّ ايبٓا٤ يف ت١ُٝٓ صبتُعن٘ بنس٤ًا َنٔ زا٥نط٠ أغنطت٘ إىل زا٥نط٠ ٚطٓن٘ ٚحبٝنث         

 ٜتِ طب  ؾدكٝت٘ مبٛاقفا  أغاغ١ٝ أُٖٗا: 
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           اإلجيابٝن١: يف اينتفهري ٚايكنٍٛ ٚايعُنٌ ٚشينو عنٔ ططٜنل اعتُناز ايتالَٝنص
 ع٢ً أْفػِٗ يف انتػا  اشبرب٠ ٚاملعطف١ 

       ِٝايٛاقعٝننن١: عنننٔ ططٜنننل إغنننٓاز تنننسضٜؼ املنننٛاز ايسضاغننن١ٝ يف َطذًننن١ ايتعًننن
األغاغننٞ إىل ايطننطم ايننيت دبعننٌ زضاغننتٗا ٚاقعٝنن١ عًُٝنن١ ٚشيننو بننةٕ تننسٚض   

 ب٦ٝتِٗ. ذٍٛ أْؿط١ شا  ق١ً حبٝاتِٗ ٚ
    ايتعاْٚٝننن١: ٚشينننو َنننٔ خنننالٍ َنننا ٜػنننِٗ بننن٘ ايتًُٝنننص َنننٔ أْؿنننط١ زضاغننن١ٝ

ٚأْؿط١ ذنط٠ َن  ظَال٥ن٘ َٚنا ٜكنّٛ بن٘ ايتالَٝنص َن  َسضغنِٝٗ َنٔ أْؿنط١            
 طبتًف١ 

  ِاالضتكا٤ بكر١ ايتالَٝص عٔ ططٜل ايتػص١ٜ ٚايطعا١ٜ ايكر١ٝ هل 
         ٔأخالقٝننا  تهننٜٛٔ االدباٖننا  ايطٚذٝنن١ ٚاشبًكٝنن١ ٚقٛاعننس ايػننًٛى ايٓابعنن١ َنن

 اجملتُ  ٚقُٝ٘ ٚركافت٘ اإلغال١َٝ. 
          ّتعٜٚس ايتًُٝنص يف فنرت٠ ايتعًنِٝ األغاغنٞ باملٗناضا  ايعًُٝن١ ايكابًن١ يالغنتدسا

ٚاينننيت متهٓننن٘ َنننٔ إٔ ٜهنننٕٛ َٛاطًٓنننا َٓتًحنننا يف صبتُعننن٘ َؿننناضًنا يف َٝنننازٜٔ        
 ايت١ُٝٓ. 

 ١ تةقٌٝ اذرتاّ ايعٌُ ايٝسٟٚ ٚمماضغت٘ نةغاؽ نطٚضٟ سبٝا٠ َٓتح١ بػٝط 

  ثالًجا: مبادئ التعميم األساسي 
 ( 33َٔ أِٖ َبازئ َطذ١ً ايتعًِٝ األغاغٞ: )

 ٚايطٜانن١ٝ  ٚايػًٛن١ٝ ٚايٛط١ٝٓ ايس١ٜٝٓ ايرتب١ٝ ع٢ً ايتةنٝس  ٍ  طبتًنف  خنال
 .ايسضاغ١ غٓٛا 

 املٓتخ. ٚايعٌُ ايتعًِٝ ب  ايعالق١ تةنٝس 
  ٜتفننل مبنا  ٚاملٗٓٝن١  ايعًُٝن١  اجملناال   تٜٓٛنن  أغناؽ  عًن٢  بايب٦ٝن١  االضتبناط  تٛرٝنل 

 . ايب٦ٝا  ٖصٙ تُٓٞ َٚكتهٝا  ايب٦ٝا  احمل١ًٝ ٚظطٚف
 ٚخططٗننا َكننطضا  ايسضاغنن١ يف ٚايعًُننٞ ايٓعننطٟ ايٓننٛاذٞ بنن  ايتهاَننٌ ذبكٝننل 

 . َٚٓاٖحٗا
 ٜثنننس بؿننهٌ فٝٗننا، ٜعٝؿننٕٛ ايننيت ايب٦ٝنن١ ٚٚاقنن  ايٓاؾنن٦  حبٝننا٠ ايتعًننِٝ ضبننط 

 ايٓؿناط  ٚأمنناط  ايب١٦ٝ تهٕٛ إٔ ع٢ً ايتطبٝك١ٝ، ايسضاغ١ ٚايٓٛاذٞ ب  ايعالق١
 يف ٚايٓؿناط  ٚايبرث يًُعطف١ املكازض ايط٥ٝػ١ٝ َٔ بٗا ٚاالقتكازٟ االجتُاعٞ

 ايسضاغ١. َٛنٛعا  طبتًف

  اإللكرتونياحملور الجالح: أسباب انتشار التهمر 
 – bullying) اإليهرتْٚننٞ بننايتُٓط ٜػنن٢ُ َننا ظٗننط ايتهٓٛيننٛجٞ ايتطننٛض َنن 

Cyber )ٟٜٗننسف ٚايننصٟ االجتُنناعٞ ايتٛاقننٌ ٚغننا٥ٌ ططٜننل عننٔ عنناز٠ ٜهننٕٛ ٚايننص 
٘  َٚتعُنس٠،  َتهنطض٠  بططٜكن١  املعًَٛنا   تهٓٛيٛجٝنا  ؾنبها   خالٍ َٔ يسٜصا٤  ٜٚعطفن
 يف َننا ؾنندل عننٔ ايؿننا٥عا  إضغنناٍ ططٜننل عننٔ حيننسث قننس بةْنن٘ األَطٜهننٞ ايكننإْٛ

 َننٛاز ْٚؿننط نننراٜا اْتكننا٤ يسضجنن١ ٜكننٌ ضمبننا أٚ بنن٘ ايٓنناؽ تهطٜنن٘ بككننس اإلْرتْنن 
ِ  يتؿٜٛ٘ ِ  مسعنتٗ ٔ . ٚإٖناْتٗ ٌ  ميهن ٔ  شينو  عُن ٍ  َن ٌ  خنال  ايكنٛض  ايٓكن١ٝ،  ايطغنا٥

ٞ  ايربٜنس  اهلاتفٝن١،  املهاملا  ايفٝسٜٛ، َكاط  ٚايطغَٛا ،  احملازرن١،  غنطف  ،اإليهرتْٚن
 (34) .االجتُاعٞ ايتٛاقٌ َٚٛاق  ١اإليهرتْٚٝ ٚاملٛاق  ايفٛض١ٜ احملازر١
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  اإللكرتونيأوًلا: مفهوم التهمر 
ٛ  ايتُٓط ٞ  األش٣ إٜكناع  ٖن ٞ  أٚ ازبػنُ ٞ  أٚ ايٓفػن  اإلذنطاد  أٚ املهناٜك١  أٚ ايعناطف

٘  أقنػط  أٚ َٓ٘، أنعف آخط طايب ع٢ً َتٍُٓط طايب قبٌ َٔ ايػدط١ٜ أٚ  ألٟ أٚ َٓن
 خيٝنف،  أٚ ٜهاٜل، ايصٟ ٖٛ املتُٓط (، ٚايتًُٝص35َتهطض ) ٚبؿهٌ األغبا  َٔ غبب

 بٗننا، ٜتُتنن  ايننيت ايكنن٠ٛ زضجنن١ بننٓفؼ ال ٜتُتعننٕٛ ايننصٜٔ اآلخننطٜٔ ٜننثشٟ أٚ ٜٗننسز، أٚ
 ٛ ٔ  غنننريٙ خيٝننف  ٖٚنن ِ  املسضغنن١،  يف ايطنننال  َنن ٌ  عًننن٢ ٚجيننربٖ  بٓربتننن٘ ٜطٜننس  َنننا فعنن

 .(36ايتٗسٜس ) ٚاغتدساّ ايعاي١ٝ ايكٛت١ٝ

ٞ  ايتُٓنط ( Olweus, 2005) عنطف أٚينٝؼ   ٘  املسضغن ٍ  بةْن ٔ  َتعُنس٠  غنايب١  أفعنا  َن
ٍ  َتهنطض٠  بكٛض٠ تتِ آخط، بتًُٝص األش٣ ب سبام أنثط أٚ تًُٝص جاْب  ايٛقن ،  ٚطنٛا

 ٔ  اإلغاظنن١ ايتننٛبٝذ، بايتٗسٜننس، َننثال بايهًُننا  ايػننايب١ األفعنناٍ ٖننصٙ تهننٕٛ إٔ ٚميهن
ٔ  ٚايطننٌ،  ٚاينسف   نايهط  ازبػُٞ باالذتهاى تهٕٛ إٔ ٚميهٔ ٚايؿتا٥ِ،  ٚميهن

 ايتهؿنننري َثنننٌ ازبػنننُٞ ايتعنننط  أٚ ايهًُنننا  اغنننتدساّ بنننسٕٚ ننننصيو تهنننٕٛ إٔ
 ضفنننض أٚ اجملُٛعننن١ َنننٔ ععيننن٘ ٚتعُنننس بككنننس ايال٥كننن١، غنننري اإلؾننناضا  أٚ بايٛجننن٘

 .(37يطغبت٘ ) االغتحاب١

ٞ ايتُٓنننط  ٜعننطف  ٟ  املتهنننطض ايػننًٛى  شينننو بةْننن٘ اإليهرتْٚنن  إٜنننصا٤ إىل ٜٗنننسف ايننص
ًٜا آخط ؾدل ًٝا أٚ جػس ًٝا أٚ يفع ًٝا أٚ اجتُاع ٌ  َٔ جٓػ  عنس٠  أٚ ٚأذنس  ؾندل  ِقبن

ٍ  ٚإشالهلنا  ايهنر١ٝ  عًن٢  يًػنٝطط٠  ايفعٌ أٚ بايكٍٛ ٚشيو أؾدام  عًن٢  ٚاسبكنٛ
 (38)االجتُاعٞ.  ايتٛاقٌ ٚغا٥ٌ باغتدساّ ٚشيو َٓٗا، ؾطع١ٝ غري َهتػبا 

بٓٝنن١ غننًٛى عننسٚاْٞ ٜكننّٛ بنن٘ فننطز أٚ صبُٛعنن١    بةْنن٘ اإليهرتْٚننٞايتُٓننط ٜٚعننطف 
ا َننطاًض ٚقننس اعتننازٚااملعًَٛننا  ٚاالتكنناال  اسبسٜثنن١  اآلخننطٜٔ عننرب تهٓٛيٛجٝننا إٜننصا٤

األؾنندام ايننصٜٔ ال ٜػننتطٝعٕٛ  شالٍ أٚ تٗسٜننس أٚ َهنناٜك١ا عًنن٢ إذننطاد أٚ إٚتهننطاًض
 (  39) .ايسفاع عٔ أْفػِٗ بػٗٛي١

 اإللكرتونيالتهمر  انتشار ثانًيا: أسباب 
ٌ  املنساضؽ،  يف جسًٜسا غًًٛنا األقطإ ب  ايك٠ٛ اغتدساّ ٜهٔ م ٔ  بن ٍ  ميهن  ايكنٛ

ٔ  اإلْػنا١ْٝ،  اجملتُعنا   نٌ يف ايٓاؽ ب  ٚغطٜعٟ طبٝعٞ بؿطٟ غًٛى بةْ٘  ٚميهن
 اْتؿننناضٙ أٚهلُنننا أَنننطٜٔ، يف تهُنننٔ اآلٕ ايكا٥ُننن١ املؿنننه١ً يهنننٔ ٚتكٛميننن٘، َٛاجٗتننن٘

ّ  ٚراُْٝٗنا  ؾنسٜس٠،  خبطنٛض٠  ٜٓنصض  َطنٞ غًٛى إىل ٚذبٛي٘ ٘  عنس  املٛاجٗن١  َٛاجٗتن
ٕ  ٚهلصا آراضٙ، َٔ ٚتكًٌ اْتؿاضٙ َٔ ٚذبس عًٝ٘ تػٝطط اييت اسبامس١ ايرتب١ٜٛ  ننا

 ايػنننطٜ  االْتؿننناض شينننو اْتؿننناضٙ إىل أز  اينننيت األغنننبا  ٚذبسٜنننس حبنننث َنننٔ البنننس
 :َٓٗا فهإ ٚاملطٜب

  ايػننناعا  قهنننا٤ عًننن٢ األبٓنننا٤ َنننٔ ننننثري اعتننناز :ايعٓٝفننن١ ١اإليهرتْٚٝننن األيعنننا 
 أٚ اسباغننب  أجٗننع٠ عًنن٢ ٚفاغننس٠  عٓٝفنن١ ايٝهرتْٚٝنن١ أيعننا   مماضغنن١ يف ايطننٛاٍ
ِ  ع٢ً ٚايٛذٝس٠ األغاغ١ٝ فهطتٗا تكّٛ اييت ٖٚٞ، احملُٛي١ اهلٛاتف ٌ  َفناٖٝ  َثن

 أعًننن٢ يتركنننٌٝ األغنننايٝب نافننن١ ٚاغنننتدساّ اشبكنننّٛ ٚغنننرل اشباضقننن١ ايكننن٠ٛ
 املػنننتكبٌ عًننن٢ األٖنننٌ َنننٔ قًنننل ٚزٕٚ، تطبنننٟٛ ٖنننسف أٟ زٕٚ ٚاالْتكننناض ايٓكننناط
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ٔ  األبٓنا٤  هلنثال٤  ايٓفػٞ ٕ  اينصٜ  فتكن٣ٛ ، املباضٜنا   هلنصٙ  اغنتهُاًيا  اسبٝنا٠  ٜعتنربٚ
 بننن  أٚ َساضغنننِٗ يف ذٝننناتِٗ بٗنننا فُٝاضغنننٕٛ يػريٖنننِ ايعسا٥ٝننن١ ايٓععننن١ عٓنننسِٖ

ٔ  ٖٚنصا  ايهٝفٝن١،  بٓفؼ بِٗ ٚاحملٝط  َعاضفِٗ ٞ  ؾنسٜس  خطنط  َهُن  عًن٢  ٜٚٓبػن
ّ  خنام  بؿهٌ األغط٠ ٔ  ٚاسبنس  األيعنا   ٖنصٙ  عًن٢  األبٓنا٤  بتكٛقن   ايػنُاح  عنس  َن

 األيعا  تًو اْتؿاض ٚمتٓ  تتسخٌ إٔ عاّ بؿهٌ ايسٚي١ ع٢ً ٚنصيو، ٚجٛزٖا
 ذباضبٗنا  ٚإٔ فالبنس  بِٗ ٚتفتو األجٝاٍ تسَط ألْٗا ايكإْٛ بػًط١ ٚيٛ املدٝف١

 (41خطٛضتٗا. ) يؿس٠ متاَا املدسضا  زخٍٛ ذباض  نُا
  اْتؿنناض  ّ ٌ  :ايعٓننف  أفننال ٙ  َننا  بترًٝنن ٍ  ٜننطا ٕ  األطفننا ٔ  ٚايبننايػٛ ّ  َنن  إٔ ُٚجنننس أفننال

 يف املتدككننن١ األفنننالّ ٚإٔ طبٝفننن١ بكنننٛض٠ ظاز  قنننس األفنننالّ يف ايعٓنننف َؿننناٖس
 أٚ ضازع زٕٚ اهلُحننٞ ايكتننٌ ٚأفننالّ ايننسَا٤ َكاقننٞ أفننالّ َثننٌ ايؿننسٜس ايعٓننف
ٟ  َنننٔ البنننس بكننٛض٠  أًٜهنننا تعاٜنننس  قننس  عكنننا  ٚال ذػننا    فٝػنننتٗ  هلنننا، ايتكننس

 إيٝنن٘ أٚذنن٢ نُننا بننصيو ٜكننّٛ َننٔ إٔ ٜٚعتننرب ايننسَا٤ مبٓعننط ايؿننا  أٚ ايطايننب
 عًن٢ ( املاغها ) األقٓع١ فريتسٕٚ، تكًٝسٙ ٜٓبػٞ ايصٟ ايؿحاع ايبطٌ ٖٛ ايفًِٝ

 َالبػنننِٗ تؿنننب٘ َالبنننؼ يؿنننطا٤ ٜٚػنننعٕٛ ،" األبطننناٍ" هلنننثال٤ تكًٝنننسا ايٛجنننٛٙ
 ايتٛاقننننٌ َٛاقنننن  عًنننن٢ سبػنننناباتِٗ ؾدكنننن١ٝ قننننًٛضا قننننٛضِٖ َننننٔ ٚجيعًننننٕٛ

ِ  يف هلِ عسٜس٠ بكٛض ٚحيتفعٕٛ االجتُاعٞ، ٌ ، غنطفٗ ٔ  ننثري  ٜٚتػافن ٌ  َن  األٖن
 (41) .ازباَعا  أٚ املساضؽ يف ايعٓف ذس٠ َٔ ٜعٜس ايصٟ ايتكًٝس ٖصا عٔ
 ّايننيت اسبكٝكٝنن١ األفننالّ عًنن٢ ايعٓننف أفننالّ تكتكننط م :ايعٓٝفنن١ ايهنناضتٕٛ أفننال 

 أَاَٗننا ايطايننب ٜكهننٞ ايننيت ايهنناضتٕٛ أفننالّ ملػننت٣ٛ ٚقننً  بننٌ ممثًننٕٛ ميثًننٗا
 تًنننو إال ٜؿننناٖسٕٚ ال ذٝنننث َنننةَٔ يف أبٓنننا٤ِٖ إٔ األٖنننٌ ٜٚعنننٔ ٚقتننن٘، َععنننِ

 ٜتكبنننٌ ذٝنننث ايعٓٝفننن١ ايطغننناي١ تًنننو تٛقنننٌٝ يف اخطنننط أْٗنننا ٚاسبنننل ايكٓنننٛا ،
 ايهنناضتٕٛ أفننالّ تعتُننس ٚذٝننث ايهبنناض، َننٔ أغننطع بكننٛض٠ األفهنناض ايكننػري ايطايننب

ٌ  عٔ ٚايتد١ًٝٝ ايعا٥س٠ اشباضق١ ايكسض٠ ع٢ً ٟ  ايعُن  ايكن٠ٛ  أرنط  دبػنٝس  يف ايبؿنط
 اشبكننّٛ ٚإبنناز٠ ايػننرط اغننتدساّ فُكننطًرا  ايفننًِٝ أبطنناٍ بنن  ايتعاَننٌ يف

 ايكننن٠ٛ بةقنننرا  ٚاالغنننتعا١ْ َٚٓؿنننطا  َكٜٛنننا  ٚاغنننتدساّ ٚاذنننس٠ حبطنننن١
 ٚايننيت ايهاضتْٛٝنن١ األفننالّ تًننو يف ٚبكنن٠ٛ َٓتؿننط ٖننصٙ نننٌ، املعنناضى يف األنننرب
 ايعٓنننف اغنننتدساّ عًننن٢ ايطاينننب خالهلنننا ٜرتبننن٢ فاغنننس٠ ب٦ٝننن١ إجيننناز يف تػننناِٖ

 (42ايػٝطط٠. ) يبػط أٚ اسبكٛم يٌٓٝ ٚذٝس٠ نٛغ١ًٝ
 ًٌغنًٛنٝا  أبٓا٥ٗنا  َتابع١ عٔ األغط بعض تٓؿػٌ :األغط بعض يف ايرتبٟٛ اشب 

 َٔ املاز١ٜ اذتٝاجاتِٗ تًب١ٝ ٖٛ أبٓا٥ٗا دباٙ يٛظٝفتٗا أزا٥ٗا َكٝاؽ إٔ ٚتعترب
 صبنننناٍ يف ٜٚعٝٓننننِٖٛ املننننساضؽ أفهننننٌ ٜننننسخًِٖٛ ٚإٔ َٚةنننننٌ ًَٚننننبؼ َػننننهٔ
 املازٜن١  املتطًبا  َٔ ٚغريٙ ايٓع١ٖ أٚ املاٍ َٔ ذاجاتِٗ ًٜٚبٕٛ ٚايتفٛم ايسضاغ١

 ٖننٛ ايؿننا  أٚ يًطايننب بايٓػننب١ عًننِٝٗ ايٛاجننب األٖننِ ايننسٚض إٔ ٜٚتٓاغننٕٛ، فكننط
 ايرتبٝنن١ ٚتننطبٝتِٗ ايػنن١٦ٝ ايكننفا  ٚتعننسٌٜ ايػننًٛى ٚتكننِٜٛ ايرتبٜٛنن١ املتابعنن١

 عنننٔ َعنننا اْؿنننػاهلُا أٚ األّ أٚ األ  اْؿنننػاٍ ْتٝحننن١ ٖنننصا حينننسث ٚقنننس اسبػننن١ٓ،
ِ  عًن٢  ايتبع١ إيكا٤ َ  أبٓا٥ُٗا ٔ  غريٖن  ٚضمبنا  ايبٝنٛ ،  يف املطبٝنا   أٚ املسضغن   َن

ٔ  ايٛاق  ايرتبٟٛ اشبطة ْتٝح١ ْفػٝا تؿٖٛ٘ أٚ االبٔ العبطاف غببا ظبس قس  َن
 (43) .أبٜٛ٘
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 املكناضع١  قٓٛا  يف نبري تعاٜس املثخط٠ ايفرت٠ يف يٛذغ :املكاضع١ قٓٛا  اْتؿاض 
 ايكننطاع، يف ايعازٜنن١ غننري ايٛغننا٥ٌ نننٌ فٝٗننا تػننتدسّ ايننيت جننًسا ايعٓٝفنن١ اسبننط٠
 ؾنسٜس  َٓعنط  يف نًُٝٗنا  أٚ املتكناضع   أذس زَا٤ بػٝالٕ تٓتٗٞ َا غايًبا ٚاييت

ّ  ناْن   اينيت  ايكنطاع  ذًبنا   َٓناظط  األشٖإ إىل يتعٝس ٚايعسٚا١ْٝ ايتدًف  تكنا
ٞ  ناْن   اينيت  ايٛغنط٢  ايعكنٛض  يف ايطَٚا١ْٝ املػاضح يف ٌ  زا٥ُنا  تٓتٗن  أذنس  مبكتن

 ٚتكننننسميِٗ ايرببطٜنننن١ ايرتفٝنننن٘ ٚغننننا٥ٌ َننننٔ نٛغنننن١ًٝ ايعبٝننننس َننننٔ املتكنننناضع 
 إٔ ٚايػطٜننب املتننابع ، هلننثال٤ َكٝتنن١ غننعاز٠ يتػننبب َتٛذؿنن١ زَٜٛنن١ نطكننٛؽ

ٍ  غطٜبن١  َالذعن١  يف ايفتٝنا   َٔ ايكٓٛا  هلصٙ املتابع  َٔ نبرًيا مجًٗٛضا  ذنٛ
 ال اينننصنٛض ٖٛاٜنننا  َنننٔ خاقننن١ ٖٛاٜننن١ ننننبري٠ فنننرت٠ ظًننن  اينننيت ايطٜانننن١ ٖننصٙ 

ّ  ايػنًٛى  ع٢ً نثريا أرط مما، اإلْاث ٟ  املتابعنا   يًفتٝنا   ايعنا  يعٗنٛض  أز٣ ٚاينص
 غنننًٛنٗٔ يف بايطجننناٍ املتؿنننبٗا  ايفتٝنننا  ٖٚنننٔ ،" بايبٜٛنننا "  مسٝننن  ظننناٖط٠

ٛ  بنصض٠  تهْٛ  ٚبايتايٞ ٚتعاًَٗٔ ٌ  ايتُٓنط  يُٓن  يًفتٝنا   ايطالبٝن١  األٚغناط  زاخن
 (44) .املساضؽ يف
 األغطٟ ايعٓف  ٞ ٌ  ُٜطبن   :ٚاجملتُعن ٕ  نن ٘  َطًن   يف ٚخاقن١  إْػنا  َنا  عًن٢  ذٝاتن

 ٜؿناٖسٙ  َنا  عًن٢  ٚننصيو  ناألغنط٠  ايكنػري٠  ب٦ٝت٘ زاخٌ تكطفا  َٔ ؾاٖسٙ
 ب  بايعٓف تتػِ أفعاٍ ضزٚز أٚ أفعاال ؾاٖس فُٔ صبتُع١ٝ، تكطفا  َٔ َٜٛٝا

٘  عٓفا بٓفػ٘ عاف َٔ أٚ، ٚايسٜ٘ ٘  األغنط٠  أفنطاز  أذنس  مياضغن ٛ  عًٝن  أٚ ؾدكنٝا  ٖن
 َننٔ أٚ،  ٚايػننا٥ك  ٚاملطبٝننا  ناشبننسّ األغننط٠ َنن  املتعنناًَ  َننٔ أذننس أٟ عًنن٢

 األَٓٝننن١ ايكبهننن١ فٝٗننا  ننننعف  ايننيت  اينننبالز يف ٚخاقننن١ صبتُعٝننا  عٓفنننا ؾنناٖس 
ٌ  َهن١ُْٛ  نٛغن١ًٝ  ايبًطحن١  فاْتؿنط   ٚغريٖنا  ايثٛضا  ْتٝح١  أٚ اسبكنٛم  يٓٝن

٘  فالبنس ،  فاعًن١  ضباغب١ أٚ ضازع عكا  خؿ١ٝ زٕٚ اسبكٛم ع٢ً يالعتسا٤  إٔ عًٝن
ًٝننا مياضغنن٘ ٚضمبننا ؾنناٖسٙ، مبننا ٜتننةرط  ٖٚهننصا، يننصيو ايفطقنن١ ينن٘ غننٓر  إشا فعً
ٕ  ٜػاِٖ ٖهصا ٚأٜها، أبٓا٥٘ ع٢ً اجملتُ  جيين  أبٓا٥ُٗنا  غنًٛى  إفػناز  يف األبنٛا

 عًن٢  أغنط  دبنين  ٖٚهنصا  ؾناٖسٚٙ،  ايصٟ ايٓٗخ شا  اتباع يف ع١ًُٝ بكٛض٠ بسفعِٗ
ِ  م اهلل إٔ غن٣ٛ  شْنب  ٚال هلِ خطا ال غريٖا أغط أبٓا٤  ايعا٥ًٝن١  ايػنط٠ٛ  مينٓرٗ

 عننٔ بٗننا ٜننسافعٕٛ ايننيت ايبسْٝنن١ ايكنن٠ٛ أبٓننا٤ِٖ ميننٓح م أٚ املازٜنن١ اإلَهاْٝننا  أٚ
ِ  ضمبنا  أٚ ايتُٓنط،  شينو  َٛاجٗن١  يف أْفػِٗ ِ  ضبناٖ ٕ  عًن٢  آبناؤٖ ٌ  غنا١َٝ  َعنا  َثن
 (45) .عًٝ٘ ايكسض٠ عٓس ٚايعامل  ايعًِ نطا١ٖٝ

 ةاإللكرتوني الطالب مبشكالت وعالقتها املعاصرة ثالًجا: املستجدات 
 ( 46): ًٜٞ مبا َطًع٘ يف ٚايعؿطٕٚ اسبازٟ ايكطٕ متٝع

 املؿانٌ ملٛاج١ٗ ايع١ًُٝ املعطف١ ع٢ً ايطًب اظزاز حبٝث املعطف١، ع٢ً ايتةغٝؼ 
 ايبؿننننط١ٜ، اجملتُعننننا  يف ايػننننهإ ذاينننن١ تننننسٖٛض ايطاقنننن١، ايفكننننط، ازبننننٛع، َثننننٌ

 .ايفعاي١ ايكطاضا  ارباش ع٢ً ٚاملػاعس٠
 ٚتطًننب ٚايتهٓٛيٛجٝنن١ ايعًُٝنن١ املعطفنن١ تهنناعف  إش: املعطفنن١ يف ايهننبري٠ ايعٜنناز٠ 

 .اسباقٌ ايعًُٞ ايتكسّ َٔ يالغتفاز٠ ايالظ١َ ايؿطٚط تٛفط شيو
  زضاغننتِٗ، َٛاقنن١ً إَهنناِْٗ يف غننٝهٕٛ املتُسضغن   َننٔ فايكًٝننٌ ايػننطٜ ، اينتػري 

 .ايتسضٜب إعاز٠ زٕٚ ١َٓٗ أ١ٜ خيًٛا ٚإٔ
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 تتطًنننب املثغػنننا  فُؿنننانٌ ٚايتٓعُٝنننا ، املثغػنننا  يف ايالَطنعٜننن١ اضتفننناع 
 املػنننت٣ٛ عًننن٢ ذًنننٗا أجنننٌ َنننٔ ايٓعنننط ٚٚجٗنننا  اشبنننرب٠ ٚتبنننازٍ ازبُٝننن  تعنننإٚ
 .احملًٞ

 َػتُط تٓاقل يف ٚتطبٝكٗا ايفهط٠ ظٗٛض ب  املػاف١. 
 اسبٝا٠ َٓاذٞ طبتًف يف االختٝاضا  تٓٛع. 
 اسبٝا٠ أغايٝب ٚتبأٜ ايٓعط ٚجٗا  اختالف. 
 املثغػا . يف ايبؿط١ٜ ايك٣ٛ تطتٝب ٚإعاز٠ بعهٗا َ  ايهرب٣ املثغػا  اْسَاد 
 ّٚٚظٜازتٗا ايهفا٠٤ ع٢ً يًرفاظ املػتُط ايتسضٜب يع. 
 عًنن٢ االظبًٝعٜنن١ ايًػنن١ ٚغننٝطط٠ ٚاغنن  بؿننهٌ ايتعًننِٝ تهٓٛيٛجٝننا تطبٝننل ظٜنناز٠ 

 .ايعًِ َٓاب 

 األساسي التعميم طالب لدى األخالقية الكيم تهمية احملور الرابع: أهم متطمبات 
 لكرتونياإل التهمر ظاهرة ملواجهة

ٞ  ايتعًننِٝ طننال  يننس٣ األخالقٝنن١ ايكننِٝ تُٓٝنن١ تتُثننٌ أٖننِ َتطًبننا     األغاغنن
 فُٝا ًٜٞ: اإليهرتْٚٞ ايتُٓط ظاٖط٠ ملٛاج١ٗ

 تشريعية متطمبات 
  ايطال  يس٣ األخالق١ٝ ايكِٝ تععٜع إىل تٗسف ٚغٝاغا  تؿطٜعا  ٚن. 
 ايتٛاقنننٌ َٛاقننن  غٝاغننن١ عًٝٗنننا تؿنننتٌُ اينننيت بنننايكٛاْ  ايطنننال  ٚعنننٞ تُٓٝننن١ 

 . االجتُاعٞ
 ايهرتْٚٝا املتُٓط َكانا٠ خالهلا َٔ ميهٔ اييت بايططم ايطال  تٛع١ٝ. 
 ٔايهرتْٚٝا املتُٓطٜٔ نس قاض١َ قٛاْ  غ . 
 املعطف١ٝ ايتػريا  ٜٛانب جٝس تعًُٝٞ ْعاّ إقا١َ. 

 املدرسة بدور خاصة متطمبات 
 املساضؽ زاخٌ( ازبُاعٞ) ايتؿاضنٞ ايتعًِ ب١٦ٝ تٛفري. 
 ٌٝايعٛمل١ ذبسٜا  ن٤ٛ يف ٚاألخالقٝا  ايكِٝ ٚغطؽ تعًِٝ يف املعًِ زٚض تفع. 
 ايطال  يس٣ ايتعاْٚٞ ايتعًِ َٗاض٠ ت١ُٝٓ. 
  اآلخطٜٔ ذكٛم اذرتاّ ع٢ً تثنس اييت ايتع١ًُٝٝ األْؿط١ ٚن. 
 اإلجياب١ٝ ايكِٝ ٚت١ُٝٓ بايفهط املٓاٖخ اضتكا٤. 
 اإلبساع١ٝ طاقاتِٗ َٔ ٚاإلفاز٠ ايطال  عٓس اإلبساع ت١ُٝٓ. 
 ٚتؿحٝعِٗ ايطال  ب  اإلجياب١ٝ االتكاال  زعِ ع٢ً ايرتنٝع. 
 ايطنننننال  َؿنننننهال  َننننن  ايتعاَنننننٌ ذنننننٌ عًننننن٢ ٚاملعًُننننن  املسضغننننن١ إزاض٠ تنننننسضٜب 

 .١اإليهرتْٚٝ
 اآلخط ٚتكبٌ املتػاَح ايفهط يرتب١ٝ ١٦َٝٗ تطب١ٜٛ ب١٦ٝ تٛفط. 
 ٜٔٛيًطال  املتهاٌَ ايؿاٌَ ايُٓٛ حيكل مبا املٗاضا  ٚت١ُٝٓ االدباٖا  ته. 

 تكهولوجية متطمبات 
 ِٝٚايتعًِ ايتعًِٝ عًُٝيت يف املتطٛض٠ ايتهٓٛيٛجٝا تٛظٝف َٔ اإلفاز٠ تعع. 
 ايتعًِٝ يف املعًَٛا  ٚتك١ٝٓ يًتهٓٛيٛجٝا ازبٝس ايتٛظٝف. 
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 ايطال  يس٣ االجتُاعٞ ايتٛاقٌ ؾبها  عرب اإلجيابٞ ايتفاعٌ َٗاض٠ ت١ُٝٓ. 
  املعًَٛا  عكط َ  ايتعاٌَ َٗاضا  ايطال  إنػا. 

 واجملتمع باألسرة خاصة متطمبات 
 باملساضؽ ايتٛع١ٜٛ ٚايًكا٤ا  ايٓسٚا  َٔ اإلنثاض. 
 ٚقبٛهلِ اآلخطٜٔ اذرتاّ ع٢ً األفطاز تطب١ٝ بهطٚض٠ ايتٛع١ٝ. 
 ّايػ١ًُٝ اإلْػا١ْٝ فططتِٗ ع٢ً يًرفاظ يًطال  ايٛقا١ٝ٥ بايرتب١ٝ االٖتُا. 
  ايكرٝر١ ايس١ٜٝٓ ٚاملفاِٖٝ ايكِٝ األبٓا٤ إنػا. 
 يسْرتْ  اآلَٔ االغتدساّ بآزا  ٚايطال  اآلبا٤ تٛع١ٝ. 
 ايتعًِٝ إزاض٠ يف قٛضٖا ٚتٜٓٛ  اجملتُع١ٝ املؿاضن١ تعُٝل. 

 املراجع: 
دَٔدددددٗ يْبسٓيددددات:   الرتبٔدددد٘ األ ال ٔدددد٘ ّدّزٍددددا يف يينٔدددد٘ املطدددد ّلٔ٘ ا دتناعٔدددد٘ للفددددسد     (1

  م ضطددد٘ كيدددْش اذت نددد٘ لليػدددس (15)  عا دتناعٔددد٘زتلددد٘ اذت نددد٘ للدزاضدددات ّاجملتنددد    

 .208  ف2018ّالتْشٓ   ادتصاٜس  

 .4  ف2000عامل ال تب  القاٍسٗ  عله اليفظ ا دتناعٕ  سامد شٍساٌ:  (2

دزد٘ متجل طلب٘ املسسل٘ الجاىْٓ٘ للقٔه األ ال ٔ٘ يف ميطقد٘ ساٜدل يف    ستند ضلٔه الصبٌْ:  (3

  (1)  ع14  مدر اد ادتامعات العسبٔ٘ للرتبٔ٘ ّعله اليفظزتل٘ احت   املنل ٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘

 .91  ف2016كلُٔ الرتبٔ٘  دامع٘ دمػق  

  ف ف 1998  م تب٘ ىاىطٕ  2  طالرتبٔ٘ ّحتدٓح اإلىطاٌ املؿسٖالطٔد ضالم٘ ارتنٔطٕ:  (4

179-180. 
مآطدد٘  ددريٖ ستنددْد الدددٓب:    دد ٗ مالٔصٓددا يف الرتبٔدد٘ مددً أدددل الطددالو  سسلدد٘ التعلددٔه        (5

٘   األضاضٕ ّإم اىٔ٘ اإلفادٗ ميَا يف مؿس    (  كلٔد٘  19  ع)10  ززتل٘ البشدح العلندٕ يف الرتبٔد

 337  ف2018البيات لآلداب ّالعلْو ّالرتبٔ٘  دامع٘ عني مشظ  
  م تبدد٘ الولددْ املؿددسٓ٘   ٔدد٘ ّبعددا  كددآا اجملتندد    ددساٛات يف الرتبكامددل اذت ددٔه:   ثابدد  (6

 105  ف1996القاٍسٗ  
عبدددد الطدددالو ودددادات:  حتددددٓات الرتبٔددد٘ العسبٔددد٘ يف القدددسٌ اذتدددادٖ   ّىددداشو ستندددْد مل ددداّٖ  (7

زتلدد٘ دامعدد٘ الػدداز ٘ للعلددْو الػددسعٔ٘  ّالعػددسًٓ ّأثسٍددا يف حتدٓددد دّز معلدده املطددتقبل    

 .6  ف 2007ز ٘ للعلْو الػسعٔ٘ ّاإلىطاىٔ٘  ْٓىْٔ (  دامع٘ الػا2  ع)4  مرّاإلىطاىٔ٘

ّعال تَدا   اإلل رتّىٕأمل ْٓضف عبداهلل العناز:  ا جتاٍات حنْ األمناط املطتذدٗ مً التينس  (8

بإدماٌ اإلىرتى  يف قْٛ بعا املتػريات الدميْغسافٔ٘ لدٚ طالب ّطالبات التعلٔه التطبٔقدٕ  

٘ بدّلدد٘ ال ْٓدد       عددني  دامعدد٘ البيددات  كلٔدد٘  2 ز ( 18) ع الرتبٔدد٘   يف العلنددٕ البشددح زتلدد

 331  ف2017 مشظ 

 يف العلنٕ  التعلٔه ّالبشح للتعلٔه ّالتينٔ٘ العسبٕالطادع للنسكص  الدّلٕامل متس  يقسٓس (9

 ٘ زتلدد٘ و  2011ْٓلٔددْ  7د     5الفددرتٗ مددً  يفآفدداحن حنددْ زتتندد  املعسفدد٘   :مػددسّع اليَكدد٘ العسبٔدد

 و.2011  (87ع)  22مرد دامع٘ بيَا   كلٔ٘ الرتبٔ٘

ٕ امليدا    ستسو ف اد عبد اذتاكه عبد العدال:   (10 ٕ ّعال تدُ بدالتينس    املدزضد لددٚ عٔيد٘ مدً     املدزضد

٘ زتل٘ دزاضات يسبْٓد٘     اؾ٘(يالمٔر املسسل٘ اإلعدادٓ٘ )اذت ْمٔ٘ د ارت    22 مدر   ّادتناعٔد

 و2016ْٓلْٔ سلْاٌ  دامع٘ الرتبٔ٘ كلٔ٘  (3ع)

قددْٛ حتدددٓات العؿددس  زضددال٘   يفأمددريٗ عبددد اهلل سامددد: الْخلٔفدد٘ ارتلقٔدد٘ باملدزضدد٘ الجاىْٓدد٘    (11

 و.2010مادطتري  كلٔ٘ الرتبٔ٘د دامع٘ امليؿْزٗ  
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 مدددٓسٖلدددٚ  ا ضددرتائذٕستنددْد أبددْ الفتددْ: مسضددٙ: املكددامني القٔنٔدد٘ اذتاكندد٘ للددتف ري  (12

  زضدال٘ مادطدتري    املدزضٕا علٙ امليا  ّاىع اضايَ األضاضٕمدازع اذتلق٘ الجاىٔ٘ مً التعلٔه 

 .256و  ف 2017دامع٘ امليؿْزٗ    كلٔ٘ الرتبٔ٘

قدددْٛ املدددتػريات   يف العددددّاىّٕعال تدددُ بالطدددلْ    املدزضدددٕستندددد: امليدددا    الدددييغدددَسٗ عبدددد   (13

      ٘ دامعد٘    اجملتنعٔ٘ لدٚ عٔي٘ مً طالب املسسلد٘ اإلعدادٓد٘  زضدال٘ مادطدتري  كلٔد٘ الرتبٔد

 و.2016بيٙ ضْٓف  

14)    ٘ زتلدد٘ الدزاضددات  ادتناعٔدد٘    -ادتنددْعٕ مددْمً ب ددْؽ:  القددٔه ا دتناعٔدد٘ مقازبدد٘ ىفطددٔ

 76  ف 2014  دامع٘ الْادٖ  ضبتن  (8)  عّالبشْخ ا دتناعٔ٘
اجمللدد٘ العسبٔدد٘ للدزاضددات  ذٓدداب مْضددٙ البدآيدد٘:  ددٔه التطدداما يف ميدداٍر التعلددٔه ادتددامعٕ      (15

 183  ف 2011ىآف العسبٔ٘ للعلْو األمئ٘  السٓاض    دامع٘ (53ع)  27  مر األمئ٘ ّالتدزٓب
  داز اا ّاؾطالًسمعذه مؿطلشات الرتبٔ٘ لفًظفازّحن عبدِ فلٔ٘ ّأمحد عبدالفتا: الصكٕ:  (16

 200  ف 2004الْفاٛ لدىٔا الطباع٘ ّاليػس  ا ض يدزٓ٘  

طٔب٘     م ضط٘القٔه الرتبْٓ٘ ّاأل ال ّٔ٘طازحن عبد السؤّف ستند:  املؿسٖإَٓاب عٔطٙ  (17

 110  ف2013القاٍسٗ  
 .24  ف2013  عامل ال تب  القاٍسٗ  الرتبٔ٘ األ ال ٔ٘ لألبياٛ ّالباٛضعٔد إمساعٔل القاقٕ:  (18

19) Breno, C. & athers: Ethics and values education, manual of 
education, 2015, p7. 

ّآلٔددات  اليظددسٖالقددٔه فددٙ ميدداٍر التعلددٔه املؿددسٓ٘ بددني الت ؾددٔل        مخددٔظ ستنددد مخددٔظ:    (20

للذنعٔددد٘ الرتبْٓددد٘  الددددّلٕاملددد متس    مدددً  دددْخ  دددٔه التطددداما منْذددددا -العنلدددٕالتطبٔدددق 

  2017اكتْبس  4-3  دامع٘ عني مشظ  القاٍسٗ  : التطاما ّ بْل ال سا دتناعٔ٘للدزاضات 

 238 - 237ف ف 
 ّالقدددٔه اإلىطددداىٔ٘ للعال دددات العسبٔددد٘ اللػددد٘ مػدددسيف ممازضددد٘ املطددداعٔد: دزدددد٘ ؾدددٔا:  لدددف (21

٘  املفسحن  ستافظ٘ يف العسبٔ٘ اللػ٘ معلنٕ ىظس ّدَ٘ مً األ ال ٔ٘ ٘  مادطدتري   زضدال  كلٔد

 .14-13   ف ف2011البٔ    آل دامع٘ الرتبْٓ٘  العلْو

 .238ف  2006 عناٌ  لليػس  ّاٜل داز األ ال ٔ٘  الرتبٔ٘ ىاؾس: إبسأٍه (22

23) Josefová, A.: "The importance of ethics in the process of education 
in today globalised society", Univerzita Hradec Králové, SHS Web 
of Conferences 26, 10.2015, p3. 

 .210  فمسد  ضابقدَٔدٗ يْبسٓيات:  (24

 259  ف 2010  م تب٘ ىاىطٕ  دمٔاط  أّزاحن يسبْٓ٘ معاؾسٗالطٔد ضالم٘ ارتنٔطٕ:  (25
 :  متا: علٙ السابط2014ٓاضني ابً عدٖ: الرتبٔ٘ علٙ املْاطي٘ ّسقْحن ا ىطاٌ ثقاف٘ ّضلْ    (26

http://www.tanmia.ma/.2020/1/5 يازٓخ الد ْل 
مصىدد٘ بيدد  بسٓددب بددً مبدداز  اعلبدددٖ: التعددآؼ الطددلنٕ يف إطدداز التعددٓدد٘ املرٍبٔدد٘ دا ددل           (27

اجملتندد  املطددله ّيطبٔقايددُ الرتبْٓدد٘ يف األضددسٗ ّاملدزضدد٘  زضددال٘ مادطددتري  كلٔدد٘ الرتبٔدد٘        

 1433ِدامع٘ أو القسٚ  
 الرتبٔ٘ مطبع٘ ّشازٗ  2002/2006 للذنٔ  للتعلٔه الْطئ٘ ارتطّ٘التعلٔه:  الرتبٔ٘ ّشازٗ (28

            .67  ف2007ّالتعلٔه  القاٍسٗ  

    مطبع٘ الْشازٗ  القاٍس1ٗ  املادٗ 1981لطي٘  139 اىٌْ التعلٔه ز ه ّشازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه:  (29

 .5ف   (  مطبع٘ الْشازٗ  القاٍسٗ 15  مادٗ )1981( لطي٘ 139 اىٌْ ز ه )ّشازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه:  (30

٘  139 اىٌْ التعلٔه ز ه الرتبٔ٘ ّالتعلٔه:  شازّٗ (31   2012لطي٘  93ّاملعدل بالقاىٌْ ز ه  1981لطي

 5  القاٍسٗ  ف16مادٗ 

م تبددد٘ اليَكددد٘  التعلدددٔه يف املسسلددد٘ األّه ّاجتاٍدددات يطدددْٓسِ عبددد الػيدددٙ عبدددْد ّآ دددسٌّ:   (32

 99  ف 1994املؿسٓ٘  القاٍسٗ  

http://www.tanmia.ma/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%8A


 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعمم الهفس 

 

 

 

 

 

 

373 
 

  2012لطي٘  93ّاملعدل بالقاىٌْ ز ه  1981لطي٘  139ز ه   اىٌْ التعلٔهالرتبٔ٘ ّالتعلٔه:  ّشازٗ (33

 6- 5  القاٍسٗ  ف ف17مادٗ 

34) Kowalski, R. M. &.Umber, S. P: "Electronic bullying among 
middle school students" .J Adolesc Health . 41 ,2007, p22. 

35) Jaana, J.& Cornell, D; Sheras, G. : "Identification of School Bullies 
by Survery Methods". Professional School Counseling, 9 ,(4), 
2011, p 305. 

  ّاملددساٍقني األطفددال عيددد التينددس ضددلْ  القكدداٗ: فسسدداٌ ّستنددد الؿددبشٔني مْضددٕ علددٕ (36

 .36ف  2013السٓاض   الْطئ٘  فَد امللب م تب٘   عالدُ أضبابُ  مفَْمُ 

37) Olweus, D.: "A Useful Evaluation Design, and Effects of the 
Olweus Bullying Prevention Program. Psychology, Crime and 
Law , 11 , (4), 2005, p389. 

 اإلل رتّىدددٕ التيندددس مدددً املطدددتذدٗ األمنددداط حندددْ  ا جتاٍدددات العنددداز: اهلل عبدددد ْٓضدددف أمدددل (38

 التعلدٔه  ّطالبات طالب الدميْغسافٔ٘ لدٚ املتػريات بعا قْٛ يف اإلىرتى  بإدماٌ ّعال تَا

 لددآلداب البيددات   كلٔدد2٘ز  18  عالرتبٔدد٘ يف العلنددٕ البشددح زتلدد٘ ال ْٓدد    بدّلدد٘ التطبٔقددٕ

 .336ف 2017مشظ   عني ّالرتبٔ٘  دامع٘ ّالعلْو

39) Gillis, C. : Cyberbullying is on the rise. Who can stop it? 
Maclean‟s, 119(2), 2006, p 35 

 ّالكددشآا   املتينددسًٓ الطلبدد٘ ىظددس ّدَدد٘ مددً التينددسٖ  الطددلْ  غصالدد٘: أبددْ ستنددْد معآّدد٘ (40

 ف  2010  دامع٘ الػاز ٘  (2) ع  7 مر  ّا دتناعٔ٘ اإلىطاىٔ٘ للعلْو الػاز ٘ دامع٘ زتل٘

275. 

41) Bulach,T; Osborn, R., & Samara, M.: Bullying in Secondary 
Schools: What it looks like aiitl How to Manage it?. New York: 
Sage Publishing, 2012, p11. 

42) Lipson, G. : Bullying in schools fighting the bully Battle, 
Eribaum: National School Safety Center, NJ, 2001, p62. 

ٗ  داز املتيندس   لطالدب ا الؿدسآسٗ:  ّميٙ  طامٕ ىآف٘ (43 عنداٌ    ّالطباعد٘   ّالتْشٓد   لليػدس  املطدري

 .36   ف2009

44) Bulach,T; Osborn, R., & Samara, M.: Op. Cit., p11. 
45) Strøm I, Thoresen S, Wentzel-Larsen T, & Dyb G :"Violence, 

bullying and academic achievement: a study of 15-year-old 
adolescents and their school environment". Child abuse & neglect, 
37 (4), 2013, p150. 

 املسكدص   ّاملدزض٘( )البٔ  للينْ ي املٕ دٓيامٕ ميظْز اليفطٔ٘: الؿش٘ سذاشٖ: مؿطفٕ (46

 .65  ف2000 العسبٕ  بريّت  الجقايف


