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 السيكومترية لمقياس االنفصال االخالقيمن الخصائص  هدفت الدراسة الحالية التأكد
، حيث طبق المقياس وصالحيته لالستخدام في البيئة السعودية MDS او االنسحاب االخالقي

 -١١من طالب المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية في الفئة العمرية بين ) (٩١٢على )
بيق مقياس السلوك االجتماعي ( سنة في مرحلتي الطفولة المتأخرة، والمراهقة، كما تم تط١١

المضاد(. وقد اسفرت النتائج عن صالحية المقياس لالستخدام في البيئة و )اإليجابي، 
اظهر تحليل البيانات، تمتع  حيث السعودية، وإمكانية تعميم النتائج في حدود الدراسة الحالية،

للمقياس  النسخة السعودية من مقياس االنفصال األخالقي بدرجة ممتازة من االتساق الداخلي
وصدق المحك في عالقة مقياس االنفصال األخالقي بمحك خارجي، ، (α =1.8٧ككل )

ونات بطريقة المكاالستكشافي أكدت نتائج التحليل العاملي  وصدق التحليل العاملي، حيث
على تشبع ابعاد االنفصال  االساسية لهوتلينج، وتدوير المحاور بطريقة الفاريماكس لكايزر
من التباين الكلي  ٪١٧,٧٨االخالقي الثمانية )آليات االنفصال( على ثالثة عوامل تستوعب 

عامل : ، االحتمال األقصى تحقيقCFA)) بينما أكدت نتائج التحليل العاملي التوكيد .للمقياس
ثالثة عوامل من ، و من الدرجة الثانية )االنفصال االخالقي( + ثالثة عوامل من الدرجة األولى

الدرجة األولى وثمانية عوامل من الدرجة األولى )االنفصال الذاتي )بعدين(، انعدام المسؤولية 
بدرجة  سالمقيا تمتع الى نتائجالتشير وفي مجال الثبات  .)ثالثة أبعاد(، التبرير )ثالثة أبعاد(

بتكرار التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس، ، وقد اوصت الدراسة من الثبات جيدة
 بالتطبيق على افراد من اعمار مختلفة، وعينات من االناث، وعينات من الفئات الخاصة. 

: تقنين، الخصائص النفسية، االنفصال األخالقي، مرحلة الطفولة، مرحلة الكلمات المفتاحية
 المراهقة. 
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Standardizing the measure of Moral separation, a sample of 

individuals in childhood and adolescence in the Saudi environment. 
 

Dr. Ali alamri 
  

Abstract 
 

The present study explored the reliability, validity, and factor structure 

of  Moral Disengagement Scale (MDS), and its suitability for use in the Saudi 

environment, where the scale was applied to (219) elementary, middle and high 

school students for ages from (10-18) years in stage of  childhood and 

adolescence, Also  measure of social behavior (Social Behavior,  Antisocial 

Behavior) applied. the  total scale  demonstrated high internal consistency (α = 

0.77). and also showed good results by the exploratory factor analysis using the 

Principal components of Hottelling, and the rotation of the axes by the Kaiser 

Varimax loadingsto the dimensions of the  Moral Disengagement (separation 

mechanisms) on three factors that absorb 84.76% of the total variance of the 

scale Confirmatory factor analysis (CFA) showed four models with an 

adequate fit, both for a first-order factorial structure (Model 1) and a second-

order factorial structure (Models 2, 3 and 4), Model 4 achieved the best fit 

indices, a model represented by a general second-order factor (moral 

disengagement) with three first-order dimensions: disengagement by 

depersonalization; disengagement by irresponsibility; and disengagement by 

rationalization. Analyses resulted in a 32-item MDS for use in Saudi, with 

factors map- ping on to the conceptual categories of moral disengagement. the 

field of stability, the results indicate that the scale has a good level of stability. 

The study recommended repeated verification of the psychometric properties 

of the scale, applied to individuals of different ages, female samples, and 

samples from special cases. 

 

Keywords: Standardizing, Psychometric, Moral separation, childhood, 

adolescence. 
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  المدخل الي مشكلة الدراسة

باعتباره انتباه الباحثين األخالقي في السنوات األخيرة في جذب  االنفصالبدأ مفهوم 
في بعض الدراسات  ، وقد استخدم هذا المصطلحالعنيف أو السلوك العدواني مسبباتمن 

 االخالقي  االنسحابو ، أMoral separation األخالقي االنفصالعن  للتعبيرالسابقة 
Moral disengagement وفقا لمصطلح االلتزام األخالقي Moral obligation  القائم

لوصف  حيث يستخدم ،Bandura باندورال االجتماعي المعرفيالنمو  نظرية مبادئ على
خالل مراحل النمو المبكرة من  لألفراد األخالقية غير او  ،السويةغير السلوكيات  طرق تبرير

ووفقا لوجهة النظر  ففي بعض الحاالت .البلوغسن  مرحلة المراهقة الىب الطفولة مرورا
 الذي يحافظ على السلوكيات ضمن المعايير الذاتيضبط اليتدهور نظام  المعرفية االجتماعية

 بتفعيل ، وذلكالسلوكيات السلبية ممارسة بشكل عام إلىاألفراد بعض يميل حيث  ،األخالقية
 فتصر العند تأنيب الضمير ومشاعر الذنب  األخالقي لتجنب االنفصالآليات  وأميكانزمات 

عملية معرفية يبرر من عبارة عن  فاالنفصال األخالقياألخالقية.  المعاييرالقيم و  بعيًدا عن
التنظيم الذاتي  اتآلي ضغط العدواني من خالل تخفيف وأ ،سلوكه الضارالفرد خاللها 
من خالل إعادة صياغة السلوكيات  ،بداخلة خالل عملية التنشئة االجتماعية المتأصلة

بفضل و ، والحد من اآلثار السلبية. بالتبعات، وعدم االهتمام الذنب مشاعرالمدمرة، وتقليل 
قبل حدوث  المشاعر السلبية ءفي تقليل او الغا يتحكم التنظيم الذاتي العاطفي هذه اآلليات

    (Bandura , 1991, 1999, 2000) .لدى الفردالمنحرف السلوك 
عبر مراحل النمو المختلفة لدى مفهوم االنفصال األخالقي ينمو ويتطور كما ان 

تحليل  تؤكد نتائج دراسة علمية حيث (18) وفقا لمراجعة وتحليل بياناتوذلك  ،الجنسين
الدراسات واالدبيات المختلفة على أن ممارسة االنفصال األخالقي ال يرتبط فقط  ومراجعة تلك

لبالغين. لقد اثبتت نتائج الدراسات السابقة ا بل يتعدى ذلك الى بسلوكيات األطفال والمراهقين،
جرائم و  ،المنافسين، والسلوك العدواني ضد بالقماروجود انفصال أخالقي عند البالغين يرتبط 

وقد أظهرت نتائج الدراسات أيضا ان االنفصال األخالقي مستمر ومتطور خالل ، رالكمبيوت
 ,Hymel & Obermann) .وما بعدهامراحل النمو من الطفولة للمراهقة الى مرحلة البلوغ 

االنفصال األخالقي  هذا في الجانب الفردي لالنفصال األخالقي، بينما يرتبط ،(2014
مع احدى  في اعمال ال اخالقية المشاركةمن  هتمكن ياتلسلوكالفرد  بتعديل وتبنيالجماعي 
لتلك بالرغبة في االنتماء  المتعلقة رهوالكشف عن مشاع، او المجموعات او الشلل العصابات
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، لقد أظهرت نتائج األبحاث أن االنفصال األخالقي الفردي والجماعي يرتبطان بشكل الفئة
 اشارت النتائجكما  ، ((Bahtiyar, Fuad 2016. موجب ودال بعدوان األقران في المراهقة

في  بدرجة اكبر ثم يتطور لسلوك العدواني خالل الطفولة،با مرتبط االنفصال االخالقيأن 
مع في شخصية الفرد  المهم يالنمائ نمو وتطور هذا الجانبمرحلة المراهقة، مما يشير إلى 

، )المادي بنمطيه والعدوان االنفصال االخالقيالعالقة بين  تأكيدتم  كما .تقدم في العمرال
االنفصال العالقة بين استخدام آليات هذه  عالوة على ذلك تستمر الجنسين. لدىواللفظي( 
 التنمر من خالل سلوكيات الشباب مرحلة في ةالمنحرف ياتوغيرها من السلوك االخالقي

 الكحول استخدام ,Bussey, Fitzpatrick) (2015عبر اإلنترنت  التنمرو  المدرسي،
(Quinn & Bussey, 2015) الفيديو العنيفة  وألعابAndrighetto, Volpato, 

2013) (Gabbiadini, Bushman,  
 (Bandura, 1999)المعرفية االجتماعية  تهلقد قدم باندورا هذه األفكار في نظري

حيث ، (Bandura, 2002)ثم شرحها الحًقا في عمله الذي يركز على السلوك األخالقي 
يشير االنفصال األخالقي إلى ثماني آليات معرفية مترابطة تسمح لنا بتجنب الضبط الداخلي 

والتصرف بشكل غير أخالقي دون الشعور بالضيق المصاحب.  ،لمنظومة المعايير األخالقية
فقط عندما يتم ووفقا لمبادئ النظرية المعرفية االجتماعية تعمل الضوابط الداخلية بشكل فعال 

 تنشيطها. 
، وميكانزمات دفاعية داخلية معاييرنا توفي حالة االنفصال األخالقي تفصل آليا

أن  : تصورمثالوقيمنا عن الكيفية التي يتم بها تفسير الفرد للسلوك مما يجعلها غير فعالة. 
دون أن يدفع ثمنه. تساعد آليات  شيئامعيار داخلي يحظر السرقة، لكنه أخذ  لدى أحمد
على أنها ليست مشكلة كبيرة )تشويه  الشيءعلى تفسير أخذ  أحمداألخالقي  االنفصال

في بعض األحيان )نشر المسؤولية(، وأن  أن كل شخص يأخذ أشياء صغيرةويعتقد  (،النتائج
موظفي  شاهدمقارنة مفيدة(، أو أنه الضئيل مقارنة بانتهاكات اآلخرين ) الشيءهذا أخذ 

هذا الغرض أنه كان يخطط ترك  (،، فلماذا ال يفعل )إزاحة المسؤوليةيهذا الشيأخذون  المركز
التي اخذ منها  شركةالأن  أيضا االعتقاد (. يمكن أنتهذيب العبارة) .بعد تفحصه مكانه في

)نزع  ترفع السعر على الفقراء بدون رحمة، لن تتأثر بما فعلتكبيرة  لديها اموال الشيء
 لألفرادمقابل ما تقدم منها ألنها تتقاضى الكثير  غرضالهذا تستحق أخذ  وهياإلنسانية(، 
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آليات التنظيم الذاتي التي تمارس بها  استخدامالعملية عدم  تسهل هذهوبهذا اللوم(. اسناد )
العملية األخالقية من خالل التنشئة، بفصلها عن طريق توظيف اليات االنفصال األخالقي 

محل يمكنه مغادرة  . وهكذا، او الكذب او إيذاء الذاتةضد السرق ةداخليال حجب المعاييرو 
 .االعتقاد بأنه لم يرتكب أي خطأ مع، التسوق، واخفاء الغرض

(Bandura,1986,1999,2002, 2016; Bandura, Barbaranelli, Caprara, 
& Pastorelli, 1996a; Foster & Talwar, 2020) 

التي تفسر النمو المعرفي  لنظرية ألبرت باندورا وفقا االنفصال األخالقيكما ان 
المبررات الكامنة وراء السلوكيات غير في  التفكيرأساليب نوع من االجتماعي األخالقي 

 ،ةافع البشريو الدفاعلية ( إطاًرا نظرًيا لتحليل SCT) هذه النظريةتوفر المزمنة، حيث و  السوية
 المواقف واالحداثو  ،األخالقية التصرفات بينللعالقة السببية  التبادليج التفاعل نموذ وفهم

بهذا التفسير  باندورايرى . ((Bandura, 1986ك والسلو الذاتية، البيئية والعوامل المعرفية و 
بالسلوك األفكار المعرفية األخالقية لربط  نظرية أخالقية مبادئ إلى ماسة أن هناك حاجة

التفكير ( ان SCT) لمبادي نظرية وفًقاعليه يمكن القول (. Bandura, 2002األخالقي )
األخالقي من خالل آليات التنظيم الذاتي التي تمارس بها  بالسلوك مرتبط تماما األخالقي
 تعزيزههي فكرة أن سلوك الفرد يتم  ان من اهم مميزات هذه النظرية. األخالقية العملية

والخطأ، وردود الفعل التقييمية الذاتية ألفعال  للصوابوتنظيمه من خالل المعايير الداخلية 
والمبادئ  بمجرد اعتماد المرء لمجموعة من المعاييرو . في هذه العملية ذاتية التنظيم، الفرد

هذه التقييمات ، و المعاييرلتلك  السلوك وفقابتقييم  من الداخل وبشكل ذاتي الشخصية، يقوم
العام  في التصرف بطرق توفر الرضا وبهذا يستمر الفرد. تؤثر على السلوكيات الالحقة الذاتية

تنتهك معاييرهم األخالقية ألن مثل  يات التيالسلوكاألفراد يتجنب وعليه تقدير الذات؛ ومشاعر 
وبالتالي إحساس الفرد بمشاعر الذنب، والخزي،  ،الذات تجريم وادانةهذا السلوك سيؤدي إلى 

يجب تفعيل  فقًا لوجهة نظر صاحب النظريةو وهنا و  Bandura, 2002))واللوم الذاتي 
الذاتي  التأنيبهناك العديد من المواقف التي يمكن فيها فصل حيث ان آليات التنظيم الذاتي، 

بهذه الطريقة فإن األشخاص الذين لديهم نفس المعايير األخالقية و ؛ العنيفعن السلوك 
الشخصية، يجب  الفعل والمعايير يتصرفون بشكل مختلف. عندما يكون هناك تناقض بين

، السيطرة األخالقية حتى ال يشعر بالذنب أو اللوم الذاتي يلغيأن يبرر سلوكه و  الفردعلى 
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في كثير من األحيان، يتصرف ف األخالقي،االنفصال  ذلك عن طريق استخدام آليات ويتم
دون التفكير في أن  ،األطفال والمراهقين والبالغين على حد سواء بطرق تختلف عن معتقداتهم

 .سلوكهم غير أخالقي
 فكرة االنفصال االخالقي كإحدى في هذا االتجاه Banduraباندورا  لقد قدم 

لماذا يمكن لألشخاص العاديين مقارنة بأصحاب القائم دائمًا،  للتساؤل التفسيرات اإلجابات او
األخالقية، دون مشاعر قاسية ومؤلمة تتعارض مع المبادئ والقيم بسلوكيات السوابق القيام 

يعود ذلك الستخدامهم آليات وميكانزمات االنفصال االخالقي االنتقائي  ؟تعاطف ذاتية التقييم
عن المعايير األخالقية، لتبرير سلوكياتهم غير المقبولة أخالقيًا، ان هذه اآلليات الثمان 

صل السلوك األخالقي لالنفصال االخالقي تحد من اللوم الذاتي األخالقي، ومشاعر الذنب، وف
األطفال والمراهقين تحديدا، لقد اثبتت نتائج الدراسات السابقة العالقة  عن المبادئ األخالقية

إيذاء األقران.  والعنيفة وكذلك اإليجابية بين االنفصال األخالقي والسلوكيات المعادية للمجتمع،
 وبالتالي ممارسة غضبااألخالقي يميلون إلى أن يكونوا أكثر  االنفصال يمارسون الذين كما ان 

بسبب انعدام الضمير  ،الضحاياتعاطفا مع و  شفقتا أقل كما انهمالعدوان الجسدي واللفظي. 
 (Sticca, 2015, Bandura, 1986, 2016) .ومشاعر الذنب
 ;Bandura et al, 1996a)أكدت نتائج األبحاث االولى لباندورا واخرون لقد 

Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 1996b) كانت تهدف  والتي
آلليات االنفصال االخالقي لتبرير سلوكهم  من اعمار مختلفةاألفراد كيفية استخدام الي تقصي 

والشباب يفعلون هذه اآلليات  ، والمراهقين،السلبي في مجاالت مختلفة، وكيف ان األطفال
أن النزعة او الميل إلى االنفصال  إلضفاء نوعا من الشرعية على سلوكهم وتوصلوا الى
 وارتبط سلًبا بالسلوك االجتماعي ،االخالقي كان مرتبًطا بشكل إيجابي بالسلوك العدواني

الستخدام  سنة (01-01) في الفئة العمرية بين استعداد األطفال كما اكدت النتائج. االيجابي
أي  وأ، ةواللفظي ةالجسدي يةالعدوان ممارسة السلوكياتعند االنفصال األخالقي الثمان آليات 

، أكثر غضًباالمقياس كانوا  على الدرجات يوجدوا أن مرتفعنشاط منحرف او غير سوي، كما 
ضافة باإل ،الذاتيةاألخالقية بالمعايير سلوكيات أكثر ضرًرا من أولئك الذين التزموا  اومارسو 

 أكثركما انهم ، يات لمعادية للمجتمعالسلوكوممارسة  لديهم بالذنب مشاعر تدني مستوى  إلى
كما تقدم. وفقا االستخدام اليات  ةالمنحرف ياتعدوانية، وأكثر عرضة لالنخراط في السلوك
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 فيف منوالتخ، والتهذيب اللغوي المبررات األخالقية،  االنفصال األخالقي المتمثلة في:
في سن األطفال  لقد فعل .ةاإلنسانيه من الخصائص وتجريدوإسناد اللوم للضحية العواقب، 

استخدام هذه اآلليات  حيث ارتبط، تصرفاته السيئةلتبرير  عشر سنوات االنفصال االخالقي
، مرحلة الطفولة عبر مراحل النمو المختلفة، العدوان والسلوك المنحرف بارتفاع معدالت

 -عينة الدراسة الحالية -المراهقين علىالتي أجريت  تؤكد نتائج الدراسات ،الراشدو  ،ةوالمراهق
الفردي  األخالقيواالنفصال  المختلفة، بأشكاله العدوانالمرتبطة ب بين السلوكيات وجود عالقة

 ومن اعمار مختلفةاألفراد جميع الجماعي لدى  او
(Bandura1986,1999,2002,2016; Obermann, 2011a; 2011b; 
Bandura et al 1996a; Bahtiyar & Fuad, 2016; Fernando, Pedro, 

Carrasco, 2017) ،أسباب  أهم من بينئج ان االنفصال األخالقي اكما اكدت النت
 بشكل فردي، الطفولة والمراهقة تحديدًا، ةفي مراحلاألفراد لدى  السلوكيات المعادية للمجتمع

. الجماعي األخالقيفي شكل عصابات منظمة تتبنى المبادئ األساسية لالنفصال او 
(Bahtiyar, Fuad 2016) ، وحيث انه ال توجد أي أدوات او دراسات في العالم العربي او

 امام مسؤولية ، نرى اننااألخالقي االنفصال بموضوع  تتعلق -في حدود علمنا -السعودي
وتحليلها  هاوبالتالي فهم ،هذه الظاهرة لتفسير ،تقنين مقياس االنفصال األخالقي محاولة

غير األخالقية المضادة بالسلوكيات  لتشكل نوع من الوعي الفردي والجماعي ،والتحكم فيها
 واالنسحاب والبعد عن ممارسةالمترتبة على هذا النوع من االنفصال او التحرر  للمجتمعات

 ًا.لمقرة دينا وعرفالقيم واألخالق ا
من اثبات نتائج الدراسات األجنبية ان السلوك المترتب على عمليات االنفصال  بالرغم

تحديد  كما اناألخالقي يرتبط في الغالب بالسلوكيات غير المرغوب فيها او المعادية للمجتمع؛ 
هذه السلوكيات في سن مبكرة واتخاذ التدابير الالزمة لمنعها من الحدوث يعد امرا بالغ 
االهمية. ففي المجتمع السعودي والعربي بشكل عام ال تزال الحاجة ماسة إلجراء دراسات 

والجماعات مبادئ االنفصال األفراد تتعلق بفهم وتفسير بعض االثار المترتبة على تبني 
، ففي جميع أنحاء العالم وجدت نتائج العديد من األبحاث عالقة االنفصال األخالقي األخالقي

( ؛ اإلرهاب South & Wood, 2006باالنحرافات السلوكية عموما كالجنوح )
(Bandura, 2004؛ الحروب والعمليات العسكرية ) وحروب الوكالة، وتصفية المعارضين ، 
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(McAlister, Bandura, & Owe, 2006) التدمير غير القانوني للبيئة، واألنشطة  ؛
، والكذب عند األطفال (White, Bandura, & Bero, 2009)الصناعية الضارة 

(Foster & Talwar, 2020)  من ناحية أخرى، أظهرت بعض الدراسات عالقات سلبية
عاطف كبيرة بين االنفصال األخالقي والسلوكيات اإليجابية، وخصائص الشخصية االنسانية كالت

 ( Sweitzer, 2013)  Paciello  &مع الذات، ومع اآلخرين 
ز على األهمية القصوى والدور يتركلم يتم ال وفي العالم العربي وفي السعودية تحديدا

لالنفصال األخالقي في ممارسة االنحرافات السلوكية على اختالفها، بل  األساسي والحاسم
وسائل االعالم في  التقليدية كدور وعوامل الخطر استمر التركيز ولفترة طويلة على األسباب

تعزيز االنحرافات السلوكية، واالضطرابات النفسية، واألصدقاء او الرفاق، والتفكك االسري، 
والتسلط االسري واالجتماعية، وحاالت الفشل، والصدمات، وخبرات االساءة ..الخ، وكلها ال 

االنحرافات الجنسية، العدوان، إيذاء  كتعاطي المخدرات،، االنحراف شك تسهم في حدوث
بعض الدراسات على تأثير مستوى الذكاء،  تمن جانب اخر ركز الذات، االنتحار وغيرها. 

والتفكير األخالقي، والعاطفي، وعالقته بالممارسات غير األخالقية، اال انه لم يتم تناول 
ربي تعددت الدراسات التي ففي العالم الع -في حدود علم الباحث-موضوع االنفصال األخالقي

تبحث في األسباب وعوامل الخطر المؤدية الى العدوان والسلوك الضار والمضاد للمجتمع، 
كوسائل االعالم واالضطرابات النفسية واالجتماعية المختلفة، وااللعاب االلكترونية العنيفة 

مجموعة  (. وفي السعودية وجد٩١١٢؛ امين، ٩١١٨؛ النمر، ٩١١٢)النجداوي، كفاوين 
من الدراسات تسير في نفس االتجاه، واختبار بعض النماذج للسلوك العدواني وفقا لمبادئ 

، وأسلوب المعاملة لألطفالمعالجة االضطرابات السلوكية واالنفعالية، وأساليب التوجيه الخلقي 
؛ 1111،الهاشم)اساليب التنشئة الوالدية والقلق والسلوك العدواني  ،ومفهوم الذات ،الوالدية

(. ٩١٩١ ،العمري  ؛1101 ،الهدلق؛ 1101؛ العنزي، 1112؛ الشهري، ٩١١١الخطابي، 
 إذا ويمكن ترجيح هذا االفتراض لالنفصال األخالقي، عدم توافر أدوات قياسوقد يكون السبب 

استخدام أفكار باندورا في مجال التعلم االجتماعي المعرفي وفق أساليب  ما اخذ في االعتبار
لنتائج الدراسات السابقة التي اثبتت وجود ووفقا  عليه  .من زمن بعيد النمذجة وبشكل واسع

والسلوكيات المضادة للمجتمع، ، والعنف MDعالقة ارتباطية ايجابية بين االنفصال االخالقي 
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، ، خصوصا في مرحلتي الطفولة والمراهقةة السعودية بالغ األهميةتجعل تقنينه على البيئ
 . المجتمع السعودي بنية وفي المرحلة الحالية من مراحل التغير االجتماعي في

 اهداف الدراسة
في مرحلتي األفراد تهدف الدراسة الحالية الى تقنين مقياس االنفصال األخالقي على عين من 

( سنة، والتأكد من الخصائص النفسية ١١ -١١العمرية بين ) الطفولة والمراهقة في الفئة
   واالحصائية، ومدى صالحية المقياس للتطبيق في البيئة السعودية.

  أهمية الدراسة

)االنفصال األخالقي(،  دراسة الحالية بالموضوع الذي تتناولهلل النظرية هميةاألترتبط 
، Moral obligationاالطار النظري الذي تعتمد عليه في مجال االلتزام األخالقي كذلك و 

وما تقدمه من  ،Banduraالقائم على مبادئ نظرية النمو االجتماعي المعرفي لباندورا  
كما ان االهتمام بالكشف عن عوامل الخطر التي قد تؤدي الى  دراسات سابق في هذا المجال،

في مرحلتي الطفولة  الحدوث محتملةو  اخالقيًا، ةالمبرر  السلوكية تاالنحرافات واالضطرابا
وبناء البرامج االرشادية  الكشف عنها، والتحكم فيها والمراهقة، وإيجاد أدوات لتشخيصها، او

خصوصا في  كجانب تطبيقي، الحد منها، يعد من األهمية بمكانللتخفيف من اثارها، او 
   االجتماعي والثقافي في المجتمع المحلي. المرحلة الحالية من مراحل التغير

  دراسةالمصطلحات 

عبارة عن إعادة تعريف السلوك غير  Moral separation االنفصال األخالقي:
 ميكانزمات أو آليات االنفصال (، باستخدامImmoral Behaviourالسوي )لالأخالقي 

بناء ذات السلوك بحيث ال ُينظر  ، عن طريق إعادةالذاتيةاألخالقية الفاعلية إللغاء  النفسية
 Bandura et al) .(Immoralإليه على أنه غير سوي، وغير ضار، وبالتالي )غير أخالقي

1996a)  
 حدود الدراسة

التأكد من  االنفصال األخالقي، وهدفها االساسي تتحدد الدراسة الحالية بموضوعها
، ومدى مالئمته للتطبيق على ة لمقياس االنفصال األخالقييحصائواإل، الخصائص النفسية

انطالقا من األساس النظري للنمو المعرفي االجتماعي األخالقي لباندورا، لدى  عينات سعودية
( سنة، والمقابل للمرحلة االبتدائية ١١ -١١) األطفال والمراهقين في الفئة العمرية بين
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راسة في النصف األول من . وقد طبقت أدوات الدالصفوف العليا، والمرحلة المتوسطة والثانوية
 م٩١02العام 

 طار النظري والدراسات السابقةاإل
 المبادئ األساسية: والمفهوم  االنفصال األخالقياألساس النظري لمقياس  اوالً:

( أن (Social cognitive theory SCTتقترح النظرية االجتماعية المعرفية 
(. حيث Bandura, 1986النموذج )خالل نموهم من خالل المالحظة او  يتعلمون األفراد 

اثبت التدخل عن طريق النموذج فعاليته في تغيير اتجاهات ومعتقدات الشباب حول 
حيث يتم تربية األطفال من قبل مقدمي الرعاية او الوالدين في سياق ، السلوكيات السلبية

تعليقات االسرة وخالل السياقات االجتماعية األخرى في المجتمع من خالل المالحظات وال
فإن التفاعالت االجتماعية وردود  ، الستيعاب المعايير األخالقية، وبالتاليالقدوةاالجتماعية و 

الفعل من اآلخرين تحفز األطفال على تبني السلوكيات المناسبة او غير المناسبة، حتى في 
. وهكذا الحاالت التي يكون فيها هذا السلوك على النقيض من المعايير األخالقية الخاصة بهم

، ومعادية للمجتمع ومنافقةيمكن للمربين الذين في أحيانا كثيرة يصورون سلوكيات خادعة 
التأثير على تنشئة الطفل والمراهق، مما يعزز لالنخراط في سلوكيات غير أخالقية. على 
العكس من ذلك، فإن األطفال الذين يالحظون ويخالطون افرادا صادقين يشجعون على األمانة 

سر األمانة فيما بعد على أنها استجابة أكثر تكيًفا في معظم المواقف مقارنة بعدم قد تف
االمانة. كما ان مالحظة مكافأة اآلخرين على الصدق يمكن أن تزيد من السلوكيات الصادقة 
في المستقبل. فيما تعد قراءة القصص األخالقية لألطفال وسيلة جيدة لتبني المعايير 

ئج وماالت السلوك. حيث اشارت نتائج األبحاث النمائية األخيرة أن قراءة األخالقية وتوقع نتا
األطفال قصة إيجابية تهدف التأكيد على تعزيز النتائج اإليجابية المحتملة للسلوك االيجابي 

 ,Caprara, Tisak, Alessandri)بداًل من النتائج السلبية للسلوكيات غير السوية. 
2014) 

حيث  ،بشكل ملحوظ السلوكيات النزيهة يز األعمال اإليجابيةتعز يدعم من جانب اخر 
على العكس من ذلك يمكن  يتعلم األطفال ربط السلوك السوي بالنتائج االجتماعية اإليجابية

أن البيئة العقابية شجعت لقد اكدت نتائج الدراسات  أن تؤدي البيئة العقابية إلى زيادة التمرد،
عدم األمانة لدى األطفال في سن ما قبل المدرسة، والذين كانوا أيًضا أكثر قدرة على قول 
أكاذيب مقنعة أكثر من األطفال في بيئة غير عقابية. واقترحوا أن األطفال الذين يعاقبون 
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 رالسلوك غيحب عقاب صالتجنب العقاب. إن و بشدة يتم تحفيزهم على الكذب لحماية أنفسهم 
حيث . المكاسب المتوقعةمن  اضرر أكثر قد يكون  به،السوي، دون إبراز اإليجابيات المرتبطة 

التي يتم بها السلوك  ةالطريقأنه عند اختيار  تأكد نتائج دراسات باندورا في هذا المجال
الذاتي أو  لفي حالتي القبو، يأخذ األطفال في االعتبار النتائج المتوقعة ألفعالهم االخالقي
 ،تنظيم التحكم الذاتي ضرورية لتطويراألفعال التقييمية  هذه النوع من ردودن ، كما أالرفض

 (Bandura,1986; 1999) ب.والكذ ، او الصدقفيما يتعلق بالصواب والخطأ
 Social cognitiveيرى اصحاب النظرية االجتماعية المعرفية وفي نفس السياق 

theory SCT))، االنفصال األخالقي أنه خالل مراحل نمو الفرد األولى الطفولة ب فيما يتعلق
وصوال إلى المراهقة، يتم غرس وتعزيز السلوك بجانبيه اإليجابي او السلبي ويتم تنظيمه مع 

 ،مرور الوقت من خالل عمليات التنشئة االجتماعية التي نكتسب خاللها الحس األخالقي
وبالتالي فإننا نميل إلى التصرف بطريقة  ،لنا وتعزيزهاعلى أساس القيم التي يتم غرسها بداخ

بعض  ومع ذلك وفي .تتفق مع قواعد السلوك التي ادخلت وعززت بطريقة منظمة ذاتيا
بأعمال تتعارض مع القيم والمعايير الداخلية األفراد األحيان يكون من الممكن أن يقوم 

أو البقاء وعدد من األسباب  ،افقالتو تفعيل لعملية  واشباع حاجة، االمذكورة )من أجل 
وما نقوم به. وهذا  معتقداتنااألخرى المحتملة(، وهو أمر عادة ما يؤدي إلى الصراع بين 

في هذه الحالة .األخالقي التوتر وعدم التوازن الداخلي اثناء تبني القرار  سيطرةيفضي الى 
و ما يطلق عليه بالنسبة وه يحدث انفصال قوي بين معتقداتنا وقيمنا، وما نقوم به فعال،

و آليات دفاعية أالذي يستخدم من خالله الفرد ميكانزمات  االنفصال األخالقي االنتقائي
مشروعية بالرغم من العمل غير السوي او غير األخالقي المختلفة تسمح بمحاولة الباس 

من خالل تعارضها وتقاطعها مع المنظومة األخالقية الداخلية التي تم بناءاها وتعزيزها 
التنشئة االجتماعية اثنا مرحلة الطفولة والمراهقة، حيث يتم إلغاء هذا التنظيم الذاتي الذي تم 

حتى تصبح هذه العناصر غير ذات صلة ومبررة  تكوينه بهدف الرقابة األخالقية، وفصله
يتم قبول  ومع الوقت وبشكل تدريجي ، (Bandura, 1986 1990; 2002) بالنسبة للفرد

أو  ،غير السوية، والتي تصنف في التنظيم الداخلي ضمن السلوكيات الشاذة ياتالسلوك
حيث يتم تطبيق آليات دفاعية مختلفة تغيب الذات وتعزلها، وال تظهر عملية  ،عدوانيةال

فان التفاعل بين السلوك ه الحالة ووفقا لمبادئ النظرية هذوفي  ،التنظيم الذاتي المعتادة
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مجموعة واحد، وهذا يحرك  في آن ، والمعرفيةالفرديةالعوامل البيئية و والتفكير يتأثر بقوة ب
وتحديدا في حالة االنفصال  االنفعاالت والعواطف، والتفاعالت االجتماعية. وهذ وفقا لباندور

ينطبق على جميع المواقف االخالقية من أبسطها كالغش او الكذب إلى جرائم  األخالقي
االنفصال األخالقي إلى خطط نفسية داخلية يمكن من لية ، حيث تتحول عمالحروب الكبيرة

السلوكيات غير السوية او  عن ،خاللها فصل التأنيب واللوم الذاتي األخالقي بشكل انتقائي
العدوانية الضارة او المؤلمة نفسا وبدنيا عن طريق تحويل هذه السلوكيات إلى سلوكيات 

ي من أكثر المتغيرات التنبؤية بالعدوانية، ، وبهذا يكون االنفصال االخالقمقبولة ذاتياً 
 ;Bandura et al, 1996; Caprara et al 2014). والسلوكيات غير السوية

Gutzwiller-Helfenfinger, 2015) 
يتبنى الفرد  (Bandura 1990; 2002)لنظرية ا لمبادئ وفًقاوفي نفس السياق و 

من االنخراط في السلوك غير األخالقي، معايير أخالقية ذاتية او داخلية هدفها حماية الذات 
من خالل االنفصال  كما تقدم ومع ذلك يمكن تعطيل العملية المذكورة أعاله بشكل انتقائي

لجعله يبدو أقل  معرفياً  ،أو السلوك العدواني ،األخالقي. وهكذا يتم إعادة بناء السلوك الضار
الذين يعتقدون أن ضرب األفراد ن أي أ .لالخرين ضرًرا أو غير ضار على اإلطالق للذات او

ة التي بداخلهم، يمراهق آخر أثناء عملية شجار ليس سلوكا ضارا فهم يعبرون عن العدائ
وهذا يرتبط بالمعتقدات المعيارية للفرد حول مبررات العدوان بشكل إيجابي او سلبي. 

(Bellmore, Witkow, Graham, 2005; Gutzwiller Helfenfinger 2015) .
والدراسات دعما كبيرا لمبادئ النظرية   ذا الصدد قدمت مجموعة كبيرة من نتائج األبحاثفي ه

 التنمر او السلوك العدواني، او العالقة بين االنفصال األخالقي والعدوان، اوب فيما يتعلق
 .لعدواناالنفصال األخالقي وابين  ةإيجابي ، حيث أكدت النتائج وجود عالقةالعنف عموماً 

(Hydelw, Shaw, Moilanen 2010; Hymel, Perren, 2015; Pozzoli, 
Bussey, 2015) ، أن االنفصال األخالقي  ،نتائج بعض الدراسات الطولية أيًضا اظهرتكما

مستوى  لديهحيث ان من  المتأخرة تحديدًا، مؤشر قوي على العدوان في مرحلة المراهقة
والمضادة  ،عنيفةالعدوانية و العمال األإلظهار  كان اكثر ميال ،من االنفصال األخالقي مرتفع

كما اكدت النتائج على تطوير التنمر ، بشكل متكرر في المدارس ، والتنمرللمجتمع والشجار
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 ,Paciello, Fida, 2008; Sticca, Perren) .عبر اإلنترنت الى التنمر التقليدي
2015; Jiamin, Huanhuan, Song, Jiang, 2020) 

 ليات( االنفصال األخالقي:آميكانزمات )

تقترح نظرية االنفصال األخالقي أن االنفصال يمكن أن يحدث خالل مستويات 
أساس  ىعل ،او الية بعينها عدد من االلياتمختلفة، حسب العنصر المراد تعديله باستخدام 

إلى مجموعة من  ويشير المعني بالتعديل لتقليل اثاره السلوك :أربعة مستويات رئيسية
موقع التعديل وثانيها ، إعادة تفسير األفعال من خالل آليات مختلفةالتي تستهدف مليات الع

من  ةالمعرفي هاتمن أجل تقليل التشو  التعديلالنقطة التي يدخل فيها  وتعني
النتائج تقليل أهمية وخطورة  تقييم النتائج، ويهدف الىوثالثها ، الذاتيةالمسؤولية  منطلق

، األساس الرابع هو تجريم الضحية وإلقاء اللوم عليها وتجريدها من وعواقبها، أو تجاهلها
النظرية فان الهدف من تبني هذه االليات هو تجنب لوم الذات، لالفتراضات وفقا و  اإلنسانية.

وتحويل كل  كما تقدم، وتأنيب الضمير والتأكيد على مشروعية السلوك المنحرف او الشاذ
عمل  ألي أو اي متلقي ،ي الى الضحية وتوجيه اللوم لهاأسباب وقوع السلوك غير األخالق

على إلقاء  المنفصل اخالقياً  المنسحب أو يعتمد غير أخالقي. وفي هذه الحالة من التبريرات
النفسية ميكانزمات ال او لياتاآلن باستخدام أو تنشيط اللوم على اآلخر أو تقليل قيمته كإنسا

 Bandura,1986,1999,2002, 2016; Bandura) :يتتمثل في التال والتي الدفاعية
et al 1996a; Foster & Talwar, 2020)   

ويعني ان يصبح العمل غير األخالقي جديًرا  moral justification (MJ)التبرير االخالقي 
بالثناء في نظر مرتكب الجريمة حيث يتم االنفصال األخالقي في هذه الحالة عن طريق 

خالقي مع قيم ومعتقدات غير االرير األخالقي( فعندما يتعارض العمل )اآللية الدفاعية التب
المرتكبة. حيث يتم  او غير السوية الفرد تستخدم هذه االلية كوسيلة لتبرير األفعال االجرامية

إعادة تنظيم المجال ، و بواسطة هذه االلية إعادة صياغة الواقع السلبي الى واقع إيجابي
تعديل السلوك غير السوي الى سلوك مقبول ذاتيا واجتماعًيا من  يتمحيث المعرفية االخالقي، 

خالل تصويره على أنه يخدم أغراًضا ذات قيمة اجتماعية وأخالقية. فاإلساءة هي وسيلة 
لخدمة غاية اسمى. يقوم الفرد بإعادة هيكلة القيمة األخالقية للسلوك السلبي بحيث يمكن 

 .الذنب وم الذاتي، او مشاعراللالقيام به دون توجيه أي نوع من 
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مفردات ومصطلحات  وتعني استخدام euphemistic labelling (EL)التهذيب اللغوي 
حيث يتم االنفصال األخالقي بتفعيل )آلية دفاعية اللغة المهذبة(، حيث يتم  ،مقبولة ومنطقية

وك غير من فداحة السل بها استبدال الكلمات او المفردات غير األخالقية بكلمات تقلل
األخالقي بتحسينه وتجميله من خالل استخدام مفردات لغوية تلغي المعنى االجرامي والضار 

 المحايدة على األعمال غير األخالقية االوصاف. بعبارة أخرى، وضع غير األخالقيفي العمل 
طريقة أخرى يمكن بها  ، هذه االلية تعدأكثر إيجابية في اطارا المنحرفوصف السلوك و 

 م اللغة إلعادة تعريف السلوك غير األخالقي.استخدا
ان يسند كل أو  وتعني displacement of responsibility (DR) المسؤولية تحول

جزء كبير من مسؤولية السلوكيات إلى أشخاص آخرين أو مواقف أخرى، حيث يتم االنفصال 
األخالقي في هذه الحالة عن طريق )اآللية الدفاعية إزاحة المسؤولية(، ويستند إلى إلقاء 
اللوم على اآلخرين، او الموضوعات فيمكن أن يكون، شخص او الصدفة او اللحظة او 

 أو أي موضوع آخر سببا لحدوث الفعل بعيدا عن مسؤولية الفرد ذاته.  المكان
تخفيف المسؤولية  وتعني diffusion of responsibility (DiR)المسؤولية  نشر 

الفردية من خالل تقاسم الشعور بالذنب بين جميع افراد المجموعة على غرار اآللية السابقة، 
في هذه عن طريق )اآللية الدفاعية نشر المسؤولية( و يتم االنفصال األخالقي في هذه الحالة 

ال يتحمل في الواقع إلى شخص واحد،  ينسب السلوك المشين بداًل من أنيميل الفرد  الحالة
بهذه و ، المناطة دوارالذنب وفقا لأل جميع أعضاء المجموعةيحمل بالذنب،  جزًءا بسيًطا اال

، وتختلف عن الية وتقييم الضرر بشكل جماعي للفرد مباشراو يقل اللوم ال الطريقة يختفي
على افراد، وليس اشياء او موضوعات كما هو  تعممإزاحة المسؤولية كون المسؤولية هنا 

 الحال في االزاحة.
األعمال غير  نتائج أن وتعني distortion of consequences (DC)تشويه العواقب 

تم االنفصال األخالقي عن طريق استخدام األخالقية أقل خطورة مما هي عليه بالفعل. حيث ي
وتخفيف النتائج بغرض تهوين  ، وقلب)االلية الدفاعية تشويه العواقب(، فبها يتم تزييف

                                       .خالقيغير السوي او غير األاالثار المترتبة على فداحة الفعل 
 سلوكالإجراء مقارنات بين  وتعني advantageous comparison (AC) طارئةمقارنة 

حيث يتم االنفصال  األخرى التي تعتبر أسوأ بكثير،ت السلوكيا و ،غير األخالقي المرتكب
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ذريعة هذه ال ستخدمحيث ت األخالقي عن طريق استخدام )االلية الدفاعية المقارنات المفيدة(
افراد  ان أو قام به فرد اخر، وانه فعل بسيط وتافه مقارنة بما الفعل غير األخالقي لممارسة
 إعادة تفسير الحقائق فبهذه االلية يتم. قاموا بفعل غير أخالقي يعد اشد سواءآخرين 
  .بناء على تلك المقارنة والوقائع

وتعني سلخ الجانب اإلنساني عن الضحية،  dehumanization (DH)نزع اإلنسانية 
في الحياة. حيث يتم االنفصال األخالقي عن طريق تفعيل )اآللية  ة دورهاوالتقليل من أهمي

الدفاعية نزع اإلنسانية(، فعن طريقها تلغى مشاعر الذنب والتعاطف مع االخر، وهذا يفضي 
الى عدم االكتراث باألضرار الناجمة. وبها يتم تبرير العديد من أعمال الحروب والجرائم كونها 

  .مكانة الضحيةاآللية المستخدمة على أساس 
هو المسؤول فالضحية  اسناد اللوم الى ويعني attribution of blame (AB) اللوم تجنب

، فهو المستفز حيث يتم االنفصال األخالقي بحقه األساسي عن ارتكاب الفعل غير األخالقي
(، حيث ينظر إلى السلوك غير اللوم تجنبالدفاعية  )االلية في هذه الحالة عن طريق

االخالقي على أنه رد فعل طبيعي، على اعتبار أن الضحية يستحق ما حدث له، وُيالم 
الضحايا على جلب المعاناة ألنفسهم وهنا تتم تبرئة الذات من خالل النظر إلى السلوك الضار 

 (١. جدول )وليس كقرار شخصي )اهمال المعلم ضبط الصف(،  .للمرء الذي تفرضه الظروف
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 (١جدول )

 (Foster & Talwar, 2020) األمثلةواآلليات الثمان لالنفصال األخالقي المفهوم 

 

 مثال المفهوم المصطلح

 االنفصال األخالقي

MD 

عبارة عن إعادة تعريف السلوك غير السوي 

(، باستخدام Immoral Behavior)الالأخالقي 

إللغاء الفاعلية  ميكانزمات أو آليات االنفصال

الذاتية، عن طريق إعادة بناء ذات األخالقية 

السلوك بحيث ال يُنظر إليه على أنه غير سوي، 

 (،Immoral وغير ضار، وبالتالي )غير أخالقي

عندما يتعارض العمل 

غير االخالقي مع قيم 

ومعتقدات الفرد 

الداخلية تستخدم هذه 

االلية كوسيلة لتبرير 

 السلوك غير السوي.

 يميكانزمات االنفصال االخالق

 (MJالتبرير األخالقي )

moral justification 

ويعني ان يصبح العمل غير األخالقي جديًرا بالثناء 

في نظر مرتكبه، بتحويل الواقع السلبي للسلوك 

 الى سلوك إيجابي.

كذبت على المعلم 

 لمساعدة صديقي.

 (EL) اللفظيالتهذيب 

euphemistic labelling 

مقبولة  ويعني استخدام مفردات ومصطلحات

ومنطقية يتم استبدال الكلمات او المفردات غير 

من فداحة السلوك غير  األخالقية بكلمات تقلل

 األخالقي.

االعتداء على شخص 

 .ما هو مجرد مزحة

 (DR)تحول المسؤولية 

displacement of 

responsibility 

تعني ان يسند كل أو جزء كبير من مسؤولية 

أشخاص آخرين أو السلوكيات غير االخالقي إلى 

 مواقف وموضوعات أخرى.

ما قمت به مجرد 

 .تنفيذ األوامر

 (DiR)تعميم المسؤولية 

diffusion of responsibility 

تخفيف المسؤولية الفردية من خالل تقاسم  وتعني

الشعور بالذنب بين جميع افراد المجموعة الهدف 

 اخفاء مشاعر الذنب.

ال يتحمل الفرد 

المنتمي للعصابة 

المسؤولية الكاملة 

عن االنحرافات 

األخالقية التي تسببها 

 العصابة.

 (DC) تحريف العواقب

consequences of distortion 

وتعني تشويه النتائج او تبعات األعمال غير 

األخالقية لتصبح أقل خطورة مما هي عليه بالفعل. 

تخفيف االثار المترتبة على فداحة الفعل غير 

 األخالقي.

ب الصغيرة لن األكاذي

 تسبب أي ضرر

 (AC) المقارنة الطارئة

comparison advantageous 

وتعني المقارنة المرجحة اثناء المأزق بين سلوك 

الفرد والسلوكيات األخرى المرتكبة التي تعتبر 

أسوأ بكثير، ان آخرين قد قاموا بما هو أسوأ. هنا 

 .تتم إعادة تفسير الحقائق بناء على تلك المقارنة

هذه الكذبة ليست 

سيئة، إذا قلت 

الحقيقة، قد يتأذى 

 الكثير، وهذا أسوأ.

 DH)نزع اإلنسانية )

dehumanization 

وتعني نزع وتجريد الجانب اإلنساني عن الضحية، 

 والتقليل من أهمية دوره في الحياة.

البشر مثل  بعض

 الحيوانات.

 attribution of (AB)تجنب اللوم 

blame 

اللوم الى الضحية فهو المسؤول وتعني اسناد 

األساسي عن ارتكاب الفعل غير األخالقي بحقه 

)ردود فعل على االستفزازات، المشاغبات(، 

السلوك غير االخالقي رد فعل طبيعي بالنظر إلى 

 الواقع الذي تفرضه الظروف عدم ضبط الصف.

المشاغبات 

والسلوكيات السيئة 

في المدرسة هي خطأ 

 المعلم.
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 الدراسات السابقةثانياً: 

تبحث في األسباب وعوامل الخطر  الموضوعات التي العربية الدراسات في تعددت
غير االنفصال  والجنوح بشكل عام،، والمضاد للمجتمع المؤدية الى العدوان والسلوك الضار

كوسائل االعالم واالضطرابات النفسية واالجتماعية المختلفة،  كما تقدم، كعامل خطر األخالقي
امين،  ،؛ عربية٩١١٨؛ النمر، ٩١١٢ ،)النجداوي، كفاوين وااللعاب االلكترونية العنيفة

( التي كانت تهدف التعرف على أسباب ٩١١٢في دراسة النجداوي، كفاوين )ف(. ٩١١٢
ة المتوسطة باألردن تراوحت أعمارهم بين ( طالبا من طالب المرحل٥٢السلوك العدواني لدى )

( سنة؛ استخدم المنهج النوعي من خالل استخدام المقابلة الجماعية مع من 01-01)
حسب سجالتهم في مدارسهم. لتطوير فهم عميق ألسباب  متفاوتةيمارسون سلوكيات عدائية 

هم في التفاعل مع السلوك العدواني عند األطفال من وجهة نظرهم، ومن خالل خبراتهم وتجارب
السياقات االجتماعية، والتي كان لها تأثيرات مختلفة على إثارة السلوك العدواني لديهم. تبين 
ان وجهات نظر األطفال حول أسباب السلوك العدواني. أن انعدام رقابة الوالدين على سلوك 

كما بينت نتائج  .أبنائهم، نقص التنشئة االجتماعية، االساءة الجسدية داخل المجال المدرسي
الدراسة، أن السلوك العدواني عند األطفال هو طريقة للتعبير عن رفضهم للقيد الطبقي من 
الفقر والذي حدد عالقتهم مع المعلمين الذين تعاملوا معهم بدونية وعملوا على تقييد حريتهم 

المتوسطة داخل الغرفة الصفية مقارنة مع االطفال الذين ينتمون الى الطبقة االجتماعية 
والغنية؛ األمر الذي خلق ردود فعل عدائية مختلفة في عالقتهم مع المعلمين واألطفال 
اآلخرين. كما ان السلوك العدواني يعبر عن ردود أفعال تجاه تدني التحصيل الدراسي 
للمفحوصين نتيجة مشاعر االحباط. أظهرت نتائج الدراسة أيضا تبني سلوكيات عدوانية 

وفي السعودية  رهم، ومع جماعة الرفاق، ومن خالل وسائل االعالم المرئية.مشاهدة داخل أس
وجد مجموعة من الدراسات تسير في نفس االتجاه، واختبار بعض النماذج للسلوك العدواني 

للطالب وفقا لمبادئ معالجة االضطرابات السلوكية واالنفعالية، وأساليب التوجيه الخلقي 
؛ ٩١١١؛ الخطابي، 1111الهاشم،)الوالدية ومفهوم الذات  ، وأسلوب المعاملةوالطالبات
( للتعرف على سلبيات 1101في دراسة الهدلق )ف (.1101؛ العنزي، 1112الشهري، 

( من طالب التعليم العام. 112وايجابيات اال لعاب االلكترونية ودوافع ممارستها، لدي )
بير في لجو الطالب إلى اللعب وأشارت النتائج إلى أن عناصر الجذب والتشويق لها دور ك

االلكتروني، وأن هذه االلعاب لها دور في تحسين بعض المهارات العقلية، ولكنها أيضا ذات 
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(. بدراسة ٩١٩١بينما قام العمري ) آثار سلبية، في مجال تعزيز العدوانية والسلوك العنيف.
تهدف الى معرفة العالقة بين اساليب التنشئة الوالدية والقلق والسلوك العدواني لدى عينة من 

(، من طلبة المرحلة المتوسطة )مرحلة المراهقة المتوسطة( في محافظة المخواة، ٥٩٧)
ين النمط التسلطي على ب إحصائيا(وجود عالقة ارتباطية دالة  الدراسة الىوتوصلت نتائج 

مقياس أساليب التنشئة الوالدية لصورتي االب واالم ومقياس السلوك العدواني، وكذلك وجود 
 بين النمط الديمقراطي والسلوك العدواني لصورة االم. عالقة دالة

تم تقنين المقياس على عدد من الثقافات وثبتت وفي المجتمعات الغربية واالسيوية 
ت نتائج الدراسات التقنينية، ودراسات التأثير والعالقات والتنبؤ لالنفصال صالحيته، حيث كشف

األخالقي تعزيزه للسلوكيات السلبية وغير السوية، عن طريق الحد من السلوك اإليجابي 
وتعزيز التفاعالت المعرفية والعاطفية المؤدية إلى العدوان، كما تم التأكد من الخصائص 

للمقياس كاالتساق الداخلي والصدق العاملي، واثبت موثوقية النفسية او السيكو مترية 
 ,Pelton, Gound ,(2004)الدنمارك  :عالية، كما استخدم في عدد الدراسات حول العالم

Forehand, Brodأمريكا ،Obermann ;(2011a; 2011b)  تركيا ;Bahtiyar 
Çapan , Fuad, (2016) استرالياNicola , Newton, Stapinski, Bussey 

الصين   ; Fernando, Amor, Miguel, Carrasco (2017)  اسبانيا   ;(2016)
Wang, Ling,  Zhao, (2017) ;  كنداFoster, Wyman & Victoria Talwar 

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسات درجة جيدة من الثبات بشكل عام، حيث تراوحت . (2020)
  (١٨٢٥ -١٨١٩)بين  عام،رونباخ للمقياس بشكل معامالت االرتباط باستخدام معامل ألفا ك

من صالحية مقياس  للتأكد Nicola et al (2016) واخرون في دراسة نيكوال و 
متوسط  با( طال٧٢٩لدى عينة من ) وذلك األستراليةلالستخدام في البيئة  االنفصال األخالقي

االنفصال االخالقي ( باستخدام مقياس ١,٢٥( سنة وبانحراف معياري )١٩,٧٢) ماعماره
تم استخدام منهج متعدد الخطوات لتقييم الصدق  المعدل، ومقياس جنوح االحداث االسترالي،

(، ٩٥١( وعينة أساسية )٩٩١. تم تقسيم العينة إلى استطالعية )MDSالعاملي لمقياس 
ي مع وتم إجراء التحليل العاملي االستكشافية، والتحليل العاملي التوكيدي، والصدق التالزم

مقياس الجنوح. كما تم اختبار االتساق الداخلي للمقياس واسفرت النتائج: عن مقياس معدل 
عبارة لالستخدام في البيئة األسترالية، تتوزع على  11مكون من  MDSلالنفصال االخالقي 
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: إعادة بناء أربعة عوامل تتسق مع األفكار والمفاهيم األربعة لالنفصال األخالقي األصلي
حيث شكلت العوامل األربعة ما ك، نزع الشخصية، التحرر من المسؤولية، لوم الضحية، السلو 

من التباين للعوامل الفرعية على التوالي  ٪1.7 ،٪1.1 ،٪8.8وللعامل العام  ٪11.1نسبته 
. كما اسفرت النتائج عن درجة مقبولة من الصدق التالزمي مع مقياس للمقياس الكلي

 بشكل عام الفرعية، كما أظهر المقياس لألبعادودرجة جيدة من االتساق الداخلي الجنوح، 
بعاد لأل كما تدرجت معامالت الفا كرونباخ .(١,١٧)ا حيث بلغت قيمة الفا عالي اداخلي ااتساق

 (. 1٨١٢ 1٨٨٧الفرعية بين )
التي كانت تهدف الي  Bahtiyar, Fuad (2016)وفي دراسة باهتيار و فؤاد 

تقنين مقياس االنفصال االخالقي على الثقافة التركية، تم في المرحلة األولى من البحث، 
( مراهقا، 112التأكد من االتساق الداخلي للمقياس، والصدق العاملي االستكشافية، على )

لثبات (. وتم التأكد من ا01.1عمري بلغ )( سنة، بمتوسط ١٧ -١١تراوحت اعمارهم بين )
( مراهقا. بفاصل زمني قدره أسبوعين، وبلغ معامل 11عن طريق إعادة االختبار على )

( للعبارات، بينما تدرجت معامالت االرتباط لعبارات المقياس 1.71االرتباط بين التطبيقين )
(، وفي المرحلة الثانية تم تطبيق األدوات على 1.12 - 1.11ككل )االتساق الداخلي( بين )

(. ٪17٨7( من الذكور )017( و )٪10.1( من االناث )011جنسين )الراهقا من ( م171)
( سنة. واسفرت النتائج 01.7عمري قدره )( سنة، بمتوسط 01 - 01تتراوح أعمارهم بين )

من التباين الكلي  ٪ ٥٢,٥١في المرحلة االولى، الكشف عن أربعة عوامل شكلت هذه العوامل 
درجة جيدة من االتساق الداخلي حيث بلغ معمل ألفا كرونباخ  للمقياس.، كما اظهر المقياس

(، كما أظهرت النتائج تشبع العبارات بشكل جيد على العوامل االربعة، حيث تراوحت ١,١٨)
( وسمي النسخة التركية المختصرة االنفصال 1.81، 1.10درجة تشبع العبارات بين )

 ( عبارة. 01لنهائية من )األخالقي الجماعي، حيث تكون المقياس في نسخته ا
والتي كانت تهدف الى  Fernando et al (2017)وفي دراسة فرناندو واخرون 

األخالقي مقياس االنفصال للنسخة اإلسبانية من  السيكو متريةخصائص التأكد من ال
(MMDS). أظهر سنة،( 11- 01في الفيئة العمرية بين )طالبا  (101)عينة من  لدى 

 مقترحات النظرية ال صحاب المقياسالتمثل  أربعة نماذجالتحليل العاملي التوكيدي  نتائج
عامل العام ال في مثلتيو الصدق، أفضل مؤشرات  تحديدا (1)حقق النموذج وقد  ،االصلي
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؛ االنفصال الذاتيعن طريق  االخالقي االنفصال فرعية ثالثة أبعادو  (االنفصال االخالقي)
. عالوة على ذلك، تم التبريرعن طريق  واالنفصال ،المسؤولية انعدامعن طريق  االنفصال

. في والتعاطف ،والعدوان ،األخالقي االنفصالبين ئيا حصاإعالقة دالة  وجود التأكيد على
مرتبطة ارتباًطا وثيًقا ( االنفصال االخالق ابعاد المقياس الثمانية )آلياتالمقابل، كانت 

وجميعها ، (١,٧٨ -١,٢٧)  بينحيث تراوحت معامالت االرتباط  بالدرجة الكلية للمقياس
بينما كانت معامالت ، (١,٢٧بعد تعميم المسؤولية األقل ارتباطا ) كان بينما، كانت دالة

المسؤولية وبقية  تعميمذات داللة إحصائية، إال أن االرتباطات بين جيدة و  االرتباط بين االبعاد
آلية باستثناء (، ١,٩٢إلى  1.02المعامالت بين ) حتحيث تراو  كانت ضعيفة MDآليات 
مل االعالفرعية . ويمكن تحديد العوامل كالتالي: العام االنفصال األخالقي: المسؤولية تحول

مل الثاني انعدام المسؤولية االع (DH, ABاألول االنفصال الذاتي، ويتكون من العوامل )
 ,MJ, EL)االبعاد ويتكون من  التبريرمل الثالث ا، الع(AC, DR, DIR) االبعادويتكوم من 

DR). 
 

والتي كانت تهدف الى معرفة  Wang, et al (2017) وفي دراسة وانغ واخرون 
العالقة بين التعاطف والعدوان وفحص التأثيرات المحتملة لالنفصال األخالقي عي تلك العالقة، 

( من الجانحين الصينيين. المقيمين بأحد المرافق اإلصالحية لألحداث الصينية ٥٧٢لدى )
بيان العدوان. واستخدم مقياس التعاطف مع االخرين، ومقياس االنفصال األخالقي واست

أن االنفصال األخالقي يتوسط و وأشارت النتائج إلى تمتع المقياس بدرجة عالية من الصدق، 
العالقة بين التعاطف والعدوان، كما ان هناك عالقة سالبة قوية بين التعاطف، والعدوان لدى 

ال األخالقي منخفضي االنفصال األخالقي. بينما في حالة المستويات العالية من االنفصاألفراد 
 وجد عالقة عكسية مع التعاطف وإيجابية مع العدوان.

كانت تهدف الى  والتي Foster & Victoria (2020) وفي دراسة فوستر وفكتوريا
تحليل االنفصال األخالقي كعامل خطر جديدة لفهم المبررات التي يقدمها األطفال الكنديين 

ماعية. وكيف يمكن ان يساعد االنفصال اثناء ممارسات الكذب غير النمطية، وغير االجت
االخالقي في وصف مبررات األطفال للكذب، وخاصة األكاذيب المعادية للمجتمع، وبالتالي 
كيف يستطيع االباء والمربين معالجة او التخفيف من استخدام اليات االنفصال األخالقي عن 
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في األطفال، والمراهقين، ومع  طريق نمذجة النتائج اإليجابية وتحري الحقيقة، لتعزيز األمانة
ذلك ترى الدراسة انه ال تزال هناك حاجة إلى نموذج شامل لتفسير الكذب المزمن المعادي 

 .MDللمجتمع من خالل توظيف اإلطار النظري لنظرية االنفصال االخالقي 
 التعليق على الدراسات السابقة

في نتائج  نظرياً  جاء عليه ووفقا لنتائج الدراسات السابق فانه يمكن اجمال ما
األخالقي االنفصال  ان، الدراسات األولى التي قام بها باندورا وزمالؤه، والدراسات الالحقة

او ميكانزمات معرفية تفصل المعايير األخالقية الداخلية  ،استخدام الفرد ثمان آليات يشير الى
ور بالضيق او للمرء عن سلوكه، مما يسهل االنخراط في سلوك غير أخالقي دون الشع

ة هذه االليات التنبؤ بالسلوكيات غير المرغوب ر الذنب. وقد اكدت نتائج الدراسات السابق قد
الرياضي،  فيها أخالقيا، بما في ذلك عدوان الطفولة، وانحرافات اماكن العمل، وسوء السلوك

 لقد كشفت نتائج الدراسات كذلك عن كيفية عمل االنفصال األخالقي، التي تؤثر على
للمأزق االخالقي. كذلك قابلية األفكار النظرية لالنفصال االخالقي للتطوير األفراد استجابات 

بمرور الوقت، والتدخالت التي من الممكن ان تقلل من اثار االنفصال، ان عدم االلتزام 
للداللة على العمليات الداخلية التي يتم بها إقناع الذات أن المعايير  االخالقي يستخدم

القية الداخلية قد ال تنطبق على كل الحاالت في سياقات معينة، وذلك من خالل فصل األخ
ردود األفعال األخالقية عن السلوك غير اإلنساني من خالل تعطيل آلية إدانة الذات، فالمعايير 
األخالقية تقوم فقط بوظيفتها كمتحكم داخلي في السلوك عند الحاجة، إال أنه يوجد العديد من 

ات النفسية لمنع هذه الوظيفة. وهذه العمليات تعتبر أشكااًل من عدم االلتزام األخالقي، العملي
المسؤولية، وتشويه  تعميموالذي ينقسم إلى أربع فئات: إعادة بناء السلوك غير األخالقي، و 

 . العواقب، وتحقير الضحية، ولومها
المستعرضة خالل محور الدراسات  التطبيقية من جانب اخر أوضحت نتائج الدراسات
العاملية التوصل الى  وبنيته التساق المقياس السابقة اجمااًل فيما يتعلق بالتحليل االحصائي

نماذج متعددة لعوامل من الدرجة األولى والثانية. كنموذج آحادي العامل وتتفق نتائج الدراسة 
 & Bandura et al 1996a; Boardley) الحالية في هذا المجال مع نتائج دراسات

Kavussanu, 2007)أظهرت النتائج أربعة عوامل كامنة يمثلها ثمان ابعاد مشاهدة  ، كما
Paciello et al 2008;   Pozzoli, & Vieno, 2012; Nicola et al 2016; 
Fernando et al 2017)  
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 السعوديةفي البيئة لمراهقين لألطفال وا (MDS)األخالقي  االنفصالمقياس تقنين 
 المنهج واالجراءات:

 منهج الدراسة

تحقيقا ألهداف البحث الحالي استخدم المنهج الوصفي، التحليلي المتمركز حول  
الفرد، والذي يساعد الباحث في تفسير التجمعات المتجانسة من الخصائص النفسية لدى 

مخططات من فئات عمرية واجتماعية مختلفة، في شكل نماذج او األفراد مجموعة من 
 متعددة.

 وصف المقياس

باندورا وآخرون.  عده في االساسأاألخالقي الذي  نفصاليتكون المقياس األصلي لال 
Bandura, et al (1996a)    ( االنفصال األخالقي ٥٩من )( عبارة تعبر عن )عامل عام

وإزاحة ، والمقارنة المالئمةالسلوك،  ءالكلية، و)أربعة عوامل فرعية(: إعادة بنا تهفي درج
آليات االنفصال األخالقي هذه االبعاد علي  تحتوي حيث تحقير الضحية، و ، وتعميم المسؤولية

تعميم المسؤولية، و  تحول، الطارئة، والمقارنة التهذيب اللغوي األخالقي،  التبرير الثمانية:
اإلنسانية. تم تقييم العبارات على مقياس  ونزعاللوم، تجنب ،  العواقبتشويه المسؤولية، 

، وقد اثبتت نتائج الدراسات األولى (١ -٥) تقيم منأوافق(  أوافق، محايد،)ال  ثالثي
معامالت تراوحت حيث  ،بدرجة مقبولة من الصدق والثبات للمقياس األصلي تمتع المقياس

(، ١,٢٩ -١,١٩بين )باستخدام معامل ألفا كرونباخ  االتساق الداخلي للمقياس بشكل عام
في مجال الصدق  كما اظهر ارتباطات جيدة بين درجات المقياس، ودرجات المحّكات الخارجية

أشار  وفي البدايات .المقياس دلياًل مهًما يدعم صحة بناء االرتباط اهذ يعدحيث  التقاربي.
من التباين الكلي،  ٪ 01.1، تفسر مؤلفو المقياس األصلي إلى بنية أحادية العامل

(Bandura et al 1996a; Bandura, Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, 
and Regalia, 2001; Beltone et al., 2004; Obermann, 2011a, 

2011b)  وتشير الدرجات األعلى إلى مستويات (٢٨ ىإل ٥٩) بينيتراوح مدى الدرجات و ،
ومن امثلة العبارات في المقياس  ، )درجة كلية، ودرجات ابعاد(،األخالقيأعلى من االنفصال 

"من غير العدل تحميل الفرد  "؛االصلي "ال مانع من االعتداء بالضرب لمن يسئ للعائلة
المقننة النسخ اثبتت نتائج ". وقد التي ينتمي اليها مجموعةالمسؤولية الضرر الذي تسببه 

لدى األخالقي  االنفصالفي تقييم جيدة  المقياس بدرجة عبر ثقافات مختلفة صدق وثبات
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تفسير االنفصال األخالقي لالذي حدده باندورا  يلتنظيم الذاتاوفقا لمبدأ المراهقين و  االطفال
او غير األخالقي وذلك  فصل السيطرة االخالقية الداخلية عن السلوك الضاروفق مفهوم 

الدنمارك  .كما تقدم في عرض نتائج الدراسات السابقة، بتفعيل الفرد آلليات االنفصال الثمان
2004) (Pelton et alالواليات المتحدة  ؛(Obermann 2011a; 2011b)تركيا ؛ 

(Bahtiyar, Fuad, 2016)؛ استراليا (Nicola et al 2016)اسبانيا ؛ (Fernando 
et al 2017)الصين  ؛(Wang et al 2017)كندا ؛ (Foster, & Victoria, 2020) ،

وقد تم االعتماد على نتائج هذه الدراسات، واالستفادة من التعديالت واالقتراحات المتعلقة 
 وفقا للتالي: بالعوامل، واالبعاد الفرعية، والعبارات باإلضافة الى اقتراحات المقياس األصلي

في  استخدم (Bandura, et al 1996a) عند بناء المقياس في نسخته االصلية
او نزوع األطفال والمراهقين إلى ممارسة االنفصال األخالقي في  البداية لتقييم مدى ميل

سياقات متنوعة وعالقات شخصية مختلفة. وتم الكشف عن االبعاد الثمانية )آليات االنفصال 
تقوم  األساسية المقياس فكرت األخالقي(، حيث تكون كل بعد من أربع عبارات. كما ان

ففي حالة عدم االلتزام يقوم الفرد  مبدأ االلتزام او عدم االلتزام بالمعايير األخالقي، ىعل ضمنياً 
وذلك  شكاال من عدم االلتزام األخالقياالتي تعتبر  والسلوكيات النفسية مجموعة من العملياتب

عدم االلتزام األخالقي في  ويبرر إعادة بناء السلوك :اوالً  فلسفة خاصة تتمثل في باستخدامه
. ااجتماعي المقبو  ليكون  اخالقيا هدفاله  على أن األخالقي او الضارتصوير السلوك غير 

التعذيب للحصول على معلومات ضرورية لحماية شريحة أكبر من  قد يتم النظر إلى )مثال(
 تبريرات االخالقيةحيث ان ال ةالمقارنة المالئم ثانيًا:.  اخالقياً  البشر على أنه أمر مقبول

 قارن بها السلوك. ففي المقارنة االجتماعيةيالتي بالمواقف  المتعلقة بالسلوك يمكن أن تتأثر
 األفعال على الوالءات األيديولوجية أكثر من اعتمادها على األفعال ذاتها اخالقيات ، تعتمدمثالً 

االنفصالية، تقوم بتشويه العالقة  النوع من الممارسة هذه هاتعميمو المسؤولية إزاحة  ثالثًا:
سلطة قانونية  تبرر تحميلبالطرق التي األفراد بين األفعال واآلثار التي تؤدي إليها. فيتصرف 

أفعالهم ناتجة عن إمالء األفراد يرى )مثال( في هذه الحالة تبعات هذا التصرف أو السلوك. 
 تعميم ممارسة في حالة ، بينماقناعات وقرارات ذاتية في حالة االزاحةالسلطة وليس عن 

كالتصرفات غير األخالقية بأداء مهمة تبدو مضرة في حد ذاتها، ل فرد يقوم ك المسؤولية
المسؤولية الفردية. ومثال على هذا لتقليل مشاعر الذنب عند تشويه بصورة جماعية؛ 
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 اإلعدامأدوار واضحة ومميزة في عملية األفراد عمليات اإلعدام، حيث يكون للعديد من 
ضرر يمكن أن تتسبب فيه  ، وعليه فان ايفرديةالمسؤولية ال يتحملها الجميع، وتلغى

األفراد ، بحيث يتصرف المنتمين اليها يمكن إلقاء مسؤوليته على األعضاء اآلخرين المجموعة
مقارنة بالوضع عندما تكون المسؤولية  جماعيةبصورة أكثر قسوة عندما تكون المسؤولية 

إلقاء اللوم  فيمكن للمنفذعلى الشخص باإلعدام  ى سبيل المثال، إذا حكم القاضيفردية. عل
تجريد  رابعًا:بداًل من لوم نفسه باعتباره من أعضاء منظومة القضاء.  النظام القضائيعلى 

أهداف أعمال العنف، وتعتمد على  تنطبق تبرير، والتي الضحية من الخصائص االنسانية
 الذين يوجه سلوكه اإلجرامي تجاههماألفراد اللها مرتكب الجريمة الكيفية التي يرى من خ

اإلنسانية، فإنه ال ينظر الخصائص . وبمجرد تصويرهم بصورة العدو وتجريدهم من )العنصرية(
 وبالتالي يتم الغاء وفصل باعتبارهم أفراد لديهم أحاسيس وآمال واهتمامات؛األفراد حينها إلى 

وذلك باستخدام  .لمعاملة مفزعة وقاسية لديه مما يعرض الضحية، والذنب مشاعر التعاطف
 ( ١جدول ): الدفاعية الثمان وفقا للمواقف والسياقات األخالقية المختلفة اآلليات
  moral justification (MJ) االخالقيالتبرير 

  euphemistic labelling (EL)اللفظي التهذيب 
 displacement of responsibility (DR)المسؤولية تحول 
  diffusion of responsibility (DiR)المسؤولية  تعميم

  distortion of consequences (DC)تشويه العواقب 
  advantageous comparison (AC)طارئة مقارنة 

  dehumanization (DH)نزع اإلنسانية 
  attribution of blame (AB) تجنب اللوم

 MDS Bandura et al)) االنفصال االخالقيتقنين مقياس هذا وسوف يتم 
(1996a)،  االستفادة من و  ،لما قدمه أصحاب المقياس االصليعلى المجتمع المحلي وفقا

التفاقهما في . (Fernando et al 2017) ودراسة (Nicola et al 2016)نتائج دراسة 
التأكيد على بنية المقياس األساسية، مقارنة ببعض نتائج الدراسات التي تم عرضها، حيث 
كان المعيار هو قربها او بعدها عن نتائج الدراسة التقنينية األساسية، حيث اتفقت نتائج 
الدراسات جميعها في األساس النظري، وفي التأكيد على صدق وثبات المقياس بدرجة اقل 
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الدراستين حيث اشارت النتائج الى االتساق بدرجة كبيرة مع نتائج المقياس مقارنة بنتائج 
في ضوء نتائج  ما تتوصل اليه نتائج الدراسة الحالية سوف يتم مناقشةعليه األصلي، 

بالعوامل األساسية تعلق تقترحات متعديالت و  من التوصل اليه تموما  المقياس األصلي،
 يرزيادة تطو ل سعيا منا في الدراستين، عية، وصياغة العباراتالفر الكامنة والمشاهدة واالبعاد 

للمقياس على  ثباتالصدق و معايير ال، باإلضافة إلى تعزيز في ثقافات اخرى  لالستخداماألداة 
( عبارة تمثل العامل ٥٩من ) ، ويتكون المقياس في الدراسة الحاليةعينة التقنين الحالية

تمثل األفكار األربع  الرئيسية في  عنه ثالثة عوامل فرعيةيعبر )االنفصال األخالقي(، العام 
، ( عبارة١٩) ، انعدام المسؤولية( عبارات١) االنفصال الذاتي المقياس األصلي وهي:

)االنفصال الذاتي بعدين نزع اإلنسانية، تجنب . ( عبارة، اربع عبارات لكل بعد١٩) التبريرو 
ابعاد المقارنة الطارئة، وتحول المسؤولية، وتعميم وانعدام المسؤولية ثالثة  HD, ABاللوم 

، وتحريف اللفظيالتبرير األخالقي، التهذيب  ثالثة ابعادوالتبرير  AC, DR, DiRية المسؤول
 (٩جدول ) EL, DC قبالعوا

(٢جدول )  

 األخالقيلمقياس االنفصال  يوضح العوامل وتوزيع األبعاد الثمانية عليها والعبارات المنتمية اليها

 العامل العبارات وابعادها الفرعية المجموع

٨ 

 عبارات

 العبارة dehumanization (DH)البعد األول: نزع اإلنسانية 

ي
ل الذات

صا
النف

ا
 

 ٧ بعض االشخاص مثل الحيوانات.

 ١١ ال بأس من إساءة معاملة بعض االفراد.

 ٢٢ ال يستحق الفرد الكريه أن يعامل كإنسان.

 ٢١ يستحق عديم االحساس المعاملة بقسوة.

 العبارة attribution of blame (AB) البعد الثاني: تجنب اللوم

 ٨ حدوث المشاجرة في الفصل خطأ المعلم.

 ١١ إذا لم يحرص الفرد على اغراضه الشخصية وسرقت فهذا خطأه.

 ٢٢ يستحق بعض الناس أن تساء معاملتهم بسبب ما يقومون به.

 ٢٢ ال يالم الشخص على سوء تصرفه إذا امره والده بذلك.

١٢ 

 عبارة

 comparison (AC)البعد الثالث: المقارنة الطارئة 

advantageous 

 العبارة

ولية
سؤ

انعدام الم
 

العبث ببعض الممتلكات العامة اقل ضررا من االعتداء على االخرين 

 بالضرب.

٢ 

ليس بخطورة السرقة والفساد  سرقة الفرد القليل من المال

 المؤسسي.

١١ 

 ١١ إهانة او سب الزميل أفضل من مد اليد وضربه.

مقارنة بالظلم في العالم، فإن أخذ غرض من بقالة دون دفع ثمنه  ٢٧ 
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 ليس باألمر الخطير.

 displacement of (DR)البعد الرابع: تحول المسؤولية 

responsibility 

 العبارة

كانت ظروف الشخص سيئة فال يمكن إلقاء اللوم عليه عندما إذا 

 يخطئ.

١ 

 ١٢ إذا لم يضبط سلوك االفراد، فهذا ليس خطأهم.

 ٢١ ال يمكن لوم األطفال على استخدام كلمات سيئة مثل الكبار.

 ٢١ ال مانع من ممارسة االنحراف من حين آلخر.

 diffusion of (DiR)البعد الخامس: تعميم المسؤولية 

responsibility 

 العبارة

الشخص الذي ينتمي إلى شلة ال يالم على المشاكل التي تسببها 

 الشلة.

٢ 

 ١٢ ال يالم الفرد إذا هدد بتجاوز النظام مقارنة بمن تجاوزوه فعالً.

إذا قرر أحد افراد لمجموعة القيام بأمر ضار، فإن المسؤولية تقع 

 بأكملها.على عاتق المجموعة 

٢٢ 

 ٢٨ عندما تجرح العصابة شخص ما، يجب على كل صبي أن يجيبه.

١٢ 

 عبارة

 العبارة moral justification (MJالبعد السادس: التبرير األخالقي )

التبرير
 

 ١ ال مانع من المشاركة في مضاربات من أجل أصدقائك.

 ١ عند الشجار من المقبول أن يهزمك شخص ما.

بأس أن تقاتل من اجل حماية شرف مجموعتك التي تنتمي اليها ال 

 من أي تهديد.

١٧ 

 ٢١ ال بأس ان تكذب إلبعاد اصدقائك عن المشاكل.

 العبارة euphemistic labelling (EL)البعد السابع: التهذيب اللفظي 

 ٢ االعتداء على شخص ما يعتبر نوع من المزاح.

 ١٢ المزعجين يمنع تكرار ازعاجهم لي.ضرب زمالء الدراسة 

 ١٨ قيادة دراجة هوائية دون إذن صاحبها يعد مجرد مزح.

ال يلقى اللوم على الشخص عندما يخطئ إذا هدده أحد وطلب منه 

 القيام بذلك.

٢١ 

 distortion of (DC) البعد الثامن: تحريف العواقب

consequences 

 العبارة

 ١١ على اغراضه الشخصية وسرقت فهذا خطأه. إذا لم يحرص الفرد

 ١٢ بعض األشخاص ال ينزعج من االيذاء لرغبته في الظهور واالهتمام.

 ٢٢ عند القيام باستفزاز شخص ما فان ذلك ال يؤذيه.

 ٢٢ ال مانع من تبادل اإلهانات بين االشخاص.
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 ترجمة المقياس:

النظري للمقياس  اإلطار الباحث بمراجعةقبل القيام بترجمة المقياس قام 
(Bandura, et al 1996a; 1996b)،  األساسية  لألفكارملخص وتم تقديمه في شكل

 الظاهري،الترجمة، وتحكيم الصدق  تقييمللمحكمين للمقياس في مرحلتي  ليكون مرشدا
 .فكر باندوراقياس وفق موصدق المحتوى، والذي يعني مناسبة العبارات لألبعاد المستهدفة بال

القياس، محل  اآلليةفي االعتبار معنى العبارة، وتعبيرها بوضوح عن وعند الترجمة اخذ 
الترجمة قام الباحث بعرض  من سالمة وللتأكد وأيضا تعبيرها عن الفكرة المعدة لقياسها.

اإلنجليزية من المتخصصين في اللغة  استاذينعلى  المقياس في نسختيه االنجليزية والعربية،
كما تم عرض المقياس على . تعديل واقتراح بعض المفردات الجديدةانتهت المراجعة إلى و 

 لتحكيملمراجعة الترجمة من زاوية التخصص تمهيدًا من المتخصصين في علم النفس  اثنين
 .المقياس

: للتحقق من الصدق الظاهري للمقياس، وانسجام العبارات مع الصدق الظاهري 
ظري الذي تم االعتماد عليه، وقياسه فعاًل لألفكار التي افترضها االساس الن

لمقياس على  (Bandura, et al 1996a) وزمالؤهباندورا  قام الباحث بعرض ا
اربعة من المتخصصين في مجاالت علم النفس، لمعرفة مواطن القوة او الضعف، 

الثقافة. اجمع من حيث وضوح او عدم وضوح العبارات، أو تعارضه مع القيم او 
لوثيقة بين األفكار األساسية للمقياس باألساس النظري،  لعالقة ا المحكمين على ا

اقترح المحكمون تعديل بعض  وقياس كل عبارة ما وضعت لقياسه فعال، كما
 .المفردات، وتم أخذها في االعتبار عند إعداد النسخة النهائية من المقياس

 الدراسة االستطالعية

( طالبا في سني ٥٢التأكد من سالمة اللغة تم تطبيق المقياس على )بعد الترجمة و 
من الصف األول متوسط  والمراهقة المتأخرة من الصف الخامس والسادس االبتدائي، الطفولة

المشكالت التي قد تعيق التطبيق النهائي وذلك بهدف التعرف المبدئ على  ،واألول ثانوي 
والتأكد من مدى وضوح التعليمات، وتقدير زمن اإلجابة على المقياس، والتعرف  ،للمقياس

التعرف و  ،على المفردات الصعبة من حيث الفهم او الغموض، ومدى مالئمة بدائل االستجابة
وقد تبين وضوح التعليمات، كما  .على المؤشرات األولية للخصائص السيكومترية للمقياس

هو  الباحثوقد يعود ذلك الى ان  ( دقيقة.٧٧) ياس في المتوسطاستغرقت اإلجابة على المق
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بطرح أي تساؤالت أثناء التطبيق، كما  للطالبحيث سمح بتوزيع وتطبيق األداة،  من قام
حيث  ،وضوح العبارة فيما يخصأي تعليقات ومالحظات حول العبارات  بتسجيللهم  سمح

اإلسالمية وفقا للثقافة ، وتم تعديلها (٩٨) رقم ردةتمت اإلجابة عن بعض األسئلة حول المف
عن درجة مقبولة من االتساق الداخلي، حيث  البيانات تحليل وقد اسفرت نتائج .فيما بعد

 1.1٨الذي تنتمي اليه بين )للبعد  درجة الكليةلوا تدرجت معامالت االرتباط بين درجة المفردة
بينما أكدت النتائج ان معامل ، (1.10(، وكانت جميعها قيم دالة عند مستوى )1.81 -

 -١,٧١(، بينما تدرجت قيم االبعاد بين )1٨١٥ثبات ألفا كرونباخ للمقياس ككل بلغ )
للمقياس، وبالتالي الثبات و  االتساق من مقبولةإلى دجة ، وهذه النتائج تشير (١,١١

  االطمئنان على سالمة األداة، وإمكانية التطبيق على العينة األساسية.
 التقنين األساسيةعينة 

المراحتتل  التعلتتيم العتتام متتن طتتالب طالبتتاً ( ٩٧١) األساستتية متتن عينتتة التقنتتين تكونتتت
فتي الفئتة العمريتة متن ، الثالتث ثتانوي( –الثتانوي )الرابتع االبتتدائي  إلتىالدراسية من االبتدائي 

 األخالقتيمقياس االنفصتال  عليهم (، طبقمن مدارس مدينة أبها الحكومية) ( سنة١١ -١١)
، المكتتون متتن (والمضتتاد ،اإليجتتابي)، ومقيتتاس الستتلوك االجتمتتاعي ( عبتتارة٥٩المكتتون متتن )

. جتتدول يتمتتع بدرجتة ممتتازة متن الصتدق والثبتاتوالتذي (، ٩١١٢متن إعتداد )العمتري،  (٩٧)
(٥) 

للمجتمتع األصتلي، وكتذلك  عينتةالتمثيتل  اً علميتالجتدير ذكتره ان متن الضتوابط الشتائعة 
تكونتت حيتث  ضبط المتغيرات الدخلية ومن اكثرها تأثيرا الحالة االجتماعية، واالقتصادية للفترد،

فتإن الطتالب الملتحقتين ، وفتي الغلتب فقط الحكوميةمدارس الالعينة في هذه الدراسة من طالب 
كيتد نتتائج دراستات متوستطة يضتاف لتذلك تأفي الغالب متن خلفيتات اجتماعيتة واقتصتادية بها 

فتتي االنفصتتال االخالقتتي تعتتزى األفتتراد انتته ال توجتتد فتتروق دالتته احصتتائيًا بتتين  معتتدي المقيتتاس
 (.  Bandura et al 1996a) .للحالة االجتماعية واالقتصادية للعائلة

 (٢جدول رقم )

 يوضح خصائص عينة التقنين تبعا للعمر الزمني والمرحلة الدراسية

 العدد الدراسية المرحلة الفئة العمرية

 ١٢ (١، ١، ٢االبتدائية ) ١٢-١٢

 ١٢ (٢، ٢، ١متوسطة ) ١١-١٢

 ١٢ (٢، ٢، ١ثانوي ) ١٨ -١١

 ٢٢٢ التعليم العام ١٨-١٢ المجموع
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 نتائج الدراسة التقنينية

استمارة غير مكتملة،  ٩١بعد جمع االدوات تمت عملية التصحيح، حيث تم استبعاد 
( استمارة تتضمن االداتين، تم ادخال البيانات وتحليلها ومعالجتها ٩١٢واستقر العدد عند )

وقد اشارت النتائج الى تمتع المقياس بدرجة ممتازة من ، (SPSS.25)برنامج باستخدام 
ت، الثباودرجة مقبولة من  المحك، وصدق ،العاملي الظاهري، دقاالتساق الداخلي، والص

 (٧جداول )
 اوالً: صدق المقياس

 العام،اظهر تحليل البيانات، تمتع المقياس بدرجة جيدة من االتساق  االتساق الداخلي:(: ١)
، ولم يتم حذف أي مفردة (1٨7٩، 1٨٢١)المختلفة بين لمفردات االبعاد  حيث تدرجت قيم الفا

   (٢، ٧جدول ). (1٨10حيث كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 (٢جدول )

االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية للبعد الذي  األخالقي بحساباالتساق الداخلي لالنفصال 

 تنتمي إليه

 التبريرالعامل الثالث:  العامل الثاني: انعدام المسؤولية العامل األول: االنفصال الذاتي

 د ر م البعد د ر م البعد د ر م البعد

( نزع ١)

اإلنسانية 

(DH) 

٧ 2..0 2.2( ٢) ١

  المقارنة 

الطارئة 

(AC) 

٢ 2.0١ 2.2( ١) ١

التبرير 

األخالقي 

((MJ 

١ 2.0. 2.2١ 

١١ 2.0١ 2.2١١ ١ 2.0٨ 2.2١ ١ 2..0 2.2١ 

٢٢ 2.0. 2.2١١ ١ 2,٧١ 2.2١٧ ١ 2.0. 2.2١ 

٢١ 2.00 2.2٢٧ ١ 2,١٧ 2.2٢١ ١ 2..0 2.2١ 

(٢ )

تجنب 

 اللوم

(AB) 

٨ 2.00 2.2١ 
( تحول ٢)

المسؤولي

 (DR)ة 

١ 2..٢ 2.2( ٧) ١

التهذيب 

 اللفظي

(EL) 

٢ 2.00 2.2١ 

١١ 2.0. 2.2١٢ ١ 2,١3 2.2١٢ ١ 2..٨ 2.2١ 

٢٢ 2.00 2.2٢١ ١ 2,٨0 2.2١٨ ١ 2.00 2.2١ 

٢٢ 2... 2.2٢١ ١ 2,١0 2.2٢١ ١ 2..0 2.2١ 

    
تعميم ( ١)

المسؤولي

 (DiR)ة 

٢ 2..١ 2.2( ٨) ١

تحريف 

 العواقب

(DC) 

١١ 2,٧١ 2.2١ 

   ١٢ 2,١0 2.2١٢ ١ 2,١٧ 2.2١ 

   ٢٢ 2,١0 2.2٢٢ ١ 2..٢ 2.2١ 

   ٢٨ 2..١ 2.2٢٢ ١ 2,١3 2.2١ 

المفردات  ات( أن معامالت االرتباط بين درج٧يتضح من عرض بيانات جدول )
بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه، حيث تراوحت االرتباطات في العامل  ارتبطت بشكل جيد

وفي العامل الثاني تراوحت  ،(، لبعدي )نزع اإلنسانية، تجنب اللوم(1٨٨٢، 1٨٢٢االول بين )
تراوحت  بينما ،(، ألبعاد )المقارنة، تحول المسؤولية، وتعميم المسؤولية(1٨7٩، 1٨٢١بين )

(، ألبعاد )التبرير األخالقي، التهذيب 1٨١٩ 1٨٢٨معامالت االرتباط في العامل الثالث بين )
(. وتشير 1٨10، تحريف العواقب(، وجميعها كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى )اللفظي
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هذه النتائج الى االتساق الداخلي المقبول للمقياس وان العبارات تقيس ما وضعت لقياسه 
، (، كما تدل على الترابط والبناء الجيد للمقياساالنفصال االخالقي) العامل العام فعال

( الذي توضح نتائجه االتساق الداخلي لألبعاد الفرعية، في عالقتها ٢وباالنتقال الي جدول )
بدرجة المقياس الكلية، حيث تؤكد على درجة مقبولة من االتساق الداخلي حيث تدرجت 

 .(١٨١١قيم دالة احصائيا عند مستوى ) جميعها(، و 1.١7، 1.1٢) بين معامالت االرتباط
 (١جدول )

 االتساق الداخلي ألبعاد المقياس الفرعية بحساب االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية للمقياس

 

 االبعاد

نزع 

 اإلنسانية

 تجنب

 اللوم

المقارنة   

 الطارئة

تحول 

 المسؤولية

تعميم 

 المسؤولية

التبرير 

 األخالقي

التهذيب 

 اللغوي

تحريف 

 العواقب

الدرجة 

 الكلية

 2.0١ 2,٨0 .2,٨ 2.0١ 2,٧0 .2,٧ 2.0٨ 2,٧0 االرتباط

 ٢,٢١ ٢,٢١ ٢,٢١ ٢,٢١ ٢,٢١ ٢,٢١ ٢,٢١ ٢,٢١ الداللة

 هبعاد المقياس تمتعألة يالعالقات البين تحليل ( تشير نتائج٨وبالنظر الي جدول )
من مؤشرات الصدق التقاربي للمقياس كوحدة متكاملة. وبتحليل هذه العالقات  جيدةبدرجة 

( بين كل االبعاد، حيث تدرجت معامالت 1.10تبين وجود عالقات ايجابية دالة عند مستوى )
  .(1.81، 1.1٩االرتباط البينية بين )

 (١جدول رقم )

 بعاد االنفصال االخالقيأل ةيالبين العالقات

                                 العوامل

 االبعاد
٨ ٧ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ١ 

١ 

( نزع ١)

 اإلنسانية

        - العالقة

        - الداللة

 اللوم ( تجنب٢)
       - .2,١ العالقة

       - 2.2١ الداللة

٢ 

المقارنة  (٢)

 الطارئة

      - 3..2 2.١0 العالقة

      - 2.2١ 2.2١ الداللة

تحول  (٢)

 المسؤولية

     - ١..2 2.0١ 3..2 العالقة

     - 2.2١ 2.2١ 2.2١ الداللة

تعميم  (١)

 المسؤولية

    - ١..2 2.0٢ ١..2 2.0٢ العالقة

    - 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ الداللة

٢ 

التبرير  (١)

 األخالقي

   - 2.١٨ ...2 ...2 ...2 ٢..2 العالقة

   - 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ الداللة

التهذيب  (٧)

 اللفظي

  - 2.١0 .2.٢ 2.١١ 2.0١ 2.١9 ٨..2 العالقة

  - 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ الداللة

( تحريف ٨)

 العواقب

 - 2.١3 2.١0 .2.١ ١..2 2.03 2.0٨ ٧..2 العالقة

 - 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ الداللة
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اإليجابي، والمضاد( من االعتماد على مقياس السلوك االجتماعي ) تم صدق المحك(: ٩)
ة، ويعرف المقياس ، والذي تم التأكد من صدقه وثباته في دراسة سابق(٩١١٢اعداد العمري )

السلوك االجتماعي اإليجابي بانه رغبة داخلية لدى الفرد في المشاركة االنسانية كمساعدة 
نية، التعاون، العمل التطوعي والخيري، وهذه السلوكيات اآلخرين ويتضمن، المشاركة الوجدا

لكل منها خصائص مميزة، ولكنها تنطوي جميعها على إجراءات مقصودة ترتبط غالبا باإليثار، 
بينما يعرف السلوك المعادي للمجتمع على أنه مجموعة من الممارسات السلوكية العدوانية 

لآلخرين أو لممتلكاتهم )الشغب، التمرد، والجانحة التي تؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي 
تجاوز النظام، اتالف الممتلكات العامة(، من هنا ووفقًا لهذه المفاهيم يعتقد الباحث ان 

الذي يعبر عن إعادة تعريف السلوك غير االنفصال األخالقي وفقًا لمفهوم معدي عالقة بين ال
، بحيث ال ُينظر إليه على أنه غير السوي باستخدام ميكانزمات أو آليات االنفصال االخالقي

سوي، وغير ضار، وبالتالي غير معادي للمجتمع، يضاف الى ذلك اثبات نتائج بعض 
السلوكيات المرتبطة بالعدوان بأشكاله المختلفة، الدراسات وجود عالقة ارتباطية بين 

 ,Bandura1986, 1999, 2002, 2016; Obermann)واالنفصال األخالقي 
2011a; 2011b; Bandura et al 1996a; Bahtiyar & Fuad, 2016; 

Fernando, Pedro, Carrasco, 2017)  كما اكدت النتائج ان االنفصال األخالقي ،
في مراحلة الطفولة والمراهقة األفراد من بين أهم أسباب السلوكيات المعادية للمجتمع لدى 

درجة الصدق  في معرفة كمحك خارجي مقياس السلوك االجتماعيوعليه فقد يسهم  تحديدًا،
 (٧. جدول )التالزمي، او التقاربي لمقياس االنفصال األخالقي
 (٧جدول )

 العالقة بين ابعاد السلوك االجتماعي وابعاد آليات االنفصال االخالقي
 

 االبعاد

نزع 

 اإلنسانية

 تجنب

 اللوم

المقارنة   

 الطارئة

تحول 

 المسؤولية

تعميم 

 المسؤولية

التبرير 

 األخالقي

التهذيب 

 اللغوي

تحريف 

 العواقب

السلوك 

 االجتماعي

 االيجابي
طاالرتبا  2.00- 2.09- 2...- ٢2.. - ٢,١٨- 2.09- 2...- 2...- 

 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ الداللة

 المضاد
طاالرتبا  2,٢,١١ ٢,١١ ٢,١٧ ٢,١١ ٢,٧١ ٢,١٢ ٢,١٢ ١١ 

 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ 2.2١ الداللة

 درجات ( وجدود عالقة ارتباطية موجبة بين٧) نتائج الجدول رقم عرض يتضح من
االرتباط  راوحت معامالتالمضاد وجميع آليات االنفصال األخالقي وت بعد السلوك االجتماعي

سلبية بين درجات بعد السلوك االجتماعي عالقة ال (، في حين كانت١,٧٨ ،1٨٢١) بين
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-، 1.17-االرتباط بين ) معامالت وتدرجت ،ياإليجابي وجميع آليات االنفصال األخالق
، ويدل هذا النوع من االرتباط وفقًا للتعريف المفاهيمي للمتغيرين وجود رغبة داخلية (١,٨١

لدى الفرد في المشاركة االنسانية كمساعدة اآلخرين بالنسبة للسلوك االجتماعي اإليجابي كا 
رغبة مبررة في الجانب االخر باستخدام  توافر والتعاون مع االخرين، يقابلها عدمالتعاطف، 

العالقات سلبية، كما تشير النتائج الى العكس تماما في  لهذا كانت آليات االنفصال االخالقي،
الممارسات السلوكية العدوانية او ما يعرف ب )المضاد( السلوك المعادي للمجتمعحالة 

، حيث كانت تؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي لآلخرين أو لممتلكاتهموالجانحة التي 
االرتباطات موجبة، وهذا يدل على الصدق التالزمي لمقياس االنفصال األخالقي مع محك 

 خارجي.
قبل القيام بتحليل البيانات باستخدام التحليل العاملي، تم فحص  التحليل العامليصدق (: ٥)

 & KMO ،أولكن واختبار بارتلت-ماير-اختبار كايزرمدى مالءمة البيانات عن طريق 
Bartlett Test وقد بلغت قيمة KMO (1وهي ١١١,٢٥١(، وبلغت قيمة مربع كا )٨٨٩٥ )

وهذه النتيجة تدل على صالحية البيانات  (.١١(، وبدرجة حرية )١,١١دالة عند مستوى )
، وهذا يعني 1.10للتحليل العاملي، كما أن قيمة اختبار بارتلت دالة عند مستوى داللة 

، وفي محاولة من الباحث األساسية للمقياس محل التقنينعوامل الإمكانية التوصل الى 
 لمعديت العلمية العوامل األساسية وفقا لالفتراضاو  الهيكل البنائي للمقياس،لفحص 
)آليات االنفصال الثمان(، تم اجراء التحليل العاملي االستكشافي ألبعاد المقياس  المقياس،

 Principalاالساسية الرئيسية للمقياس بطريقة المكونات  العوامل والكشف عن
components   لهوتلينجHottelling  ، وتدوير المحاور بطريقة الفاريماكسVarimax  

 (. ١١، ٢، ١) جداول  Kaiserلكايزر 
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 (٨جدول )

 العوامل المستخلصة وقيمة التباين المفسر لنتائج التحليل العاملي االستكشافي لالنفصال األخالقي

قيمها  ثالثة عوامل من الدرجة الثانيةوجود ( ١) دولعرض نتائج ج يتضح من
من تباين  % ١٧,٧٧ ما نسبتهتفسر  (١,١٩٩ ،٩,١٩١، ٩,١٧1) :التواليعلى  الذاتية

 .المقياس الكلي
  

 االبعاد

 

  القيمة الذاتية وتباين العوامل األولية

القيمة 

 الذاتية

التباين 

 المفسر

التباين 

المفسر 

 التجميعي

القيمة 

 الذاتية

التباين 

 المفسر

التباين 

المفسر 

 التجميعي

( نزع ١)

 اإلنسانية
٢,١٢0 ٢٢,3٢0 ٢٢,3٢0 ٢,١٢0 ٢٢,3٢0 ٢٢,3٢0 

( تجنب ٢)

 اللوم
٢,١0٢٨ ١,2.9 ٢٨,2.9 ٢٨ ٢,١٢١,2.9 ٢٨,2.9 

( المقارنة ٢)

 الطارئة
١,0٢0 0٢,300 ١ ٨٢,٧٢٢,0٢0 0٢,300 ٨٢,٧٢٢ 

( تحول ٢)

 المسؤولية
2.2١0 2,٨١١ 9٢,..0    

( تعميم ١)

 المسؤولية
2.2٢9 2.0١0 9١,02.    

( التبرير ١)

 األخالقي
2.2٧0 2,٢93 

9٢,٢2. 
   

( التهذيب ٧)

 اللفظي
2.2١0 

2,٢١3 ٨١,١١٢ 
   

( تحريف ٨)

 العواقب
2.2٢9 

2,١١9 9٢,١١١ 
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 (١جدول )

 نتائج التحليل العاملي االستكشافي للمكونات األساسية وتدوير المحاور لمقياس االنفصال االخالقي

 االبعاد
 العوامل بعد التدوير  العوامل قبل التدوير 

 االشتراكات
٢ ٢ ١ ٢ ٢ ١ 

( نزع ١)

 اإلنسانية

2,٨١ 2,٢٢ 2,١٧ 2,٢,٢٧ ٨٨ 2,٢٢ 2,٨0٢ 

 2,٨0١ ٢,٢١ 2,١٢ 2,٨١ ٢,٢١ ٢,٢١ 2,٨٢ ( تجنب اللوم٢)

( المقارنة ٢)

 الطارئة

2,١٢ 2,٨٨ 2,١١ 2,١١ 2,٨١ 2,١٢ 2,٨.١ 

( تحول ٢)

 المسؤولية

2,٢٢ 2,٢,٢١ ٢,٢٢ ٨١ 2,٢,٢١ ١١ 2,٧0٢ 

( تعميم ١)

 المسؤولية

2,١٢ 2,٨٢ 2,٢١ 2,١٢ 2,٨١ 2,١٢ 2,٨0٧ 

( التبرير ١)

 األخالقي

٢,٢١ 2,١٨ 2,٢,٢١ ٢,٢٢ ٨٧ 2.٨٨ 2,٨0١ 

( التهذيب ٧)

 اللفظي

2,٢,٢٢ ١٢ 2,٧١ 2,١٨ 2,١١ 2.٨١ 2,٨0٢ 

( تحريف ٨)

 العواقب

٢,٢٧ 2,١١ 2,٢,١٢ ٢,٢٨ ٨١ 2.٨١ 2,٧١. 

  ١,١٨ ٢,٢٨ ١,٧١ ١,٢٢ ١,١١ ٢,٧١ الجذر الكامن

 ٪٢١,١١ ٪٢١,٢١ ٪٢١,٢١ ٪٢٢,٢٢ ٪٢٨,٢١ ٪٢٢,٢٢ نسبة التباين

نتائج التحليل العاملي االستكشافي التي الذي يبين ( ٢) رقم جدول وباالنتقال الى
 ثالثة عواملعلى الثمانية )آليات االنفصال(  االنفصال االخالقيتؤكد على تشبع ابعاد 

 من التباين الكلي للمقياس ويمكن تسميتهما:  ٪١٧,٧٨ تستوعب
نزع  عدين هما:من التباين الكلي ويتضمن ب ٪٩٢,١٢ يفسراالنفصال الذاتي و  األول:العامل 

من التباين الكلي  ٪٩٢,٧٢يفسرو  المسؤوليةانعدام  العامل الثاني:، تجنب اللومو اإلنسانية، 
العامل  .المقارنة الطارئة، تحول المسؤولية، وتعميم المسؤولية بعاد:أثالثة  يتضمنللمقياس و 

: التبرير من تباين المقياس الكلي. ويتضمن ثالثة ابعاد ٪٩٨,١٨ويفسر  التبرير الثالث:
 األخالقي، التهذيب اللفظي، تحريف العواقب.

تم فحص الصدق وفي الخطوة الثانية وعن طريق اسلوب التحليل العاملي التوكيد 
 Confirmatory factor analysisالعاملي للمقياس باستخدام التحليل العاملي التوكيدي 

  ((CFA االحتمال األقصى ،Maximum likelihood  لتأكيد العوامل المشاهدة والتأكد من
وقد اسفرت النتائج عن تشبع جميع  عن طريق برنامج )أموس(، نماذج العوامل الكامنة

 ١,١٧= 1، حيث بلغت قيمة كا)االنفصال األخالقي( على عامل واحد)ابعاد، عبارات( العوامل 
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(، 1.1٩) RMSEA، كما بلغ مؤشر خطأ التقريب ٨وهي غير دالة إحصائًيا ودرجة حرية =
 GFI(، كما بلغ مؤشر جودة المطابقة 1.11وهي تقع في المدي المثالي للمؤشر )أقل من 

( في المدي المثالي للمؤشر 1.2٢٩(، )1.2٢٧على التوالي ) NFIوالمطابقة المعيارية 
 (١١(. جدول )0)صفر: 

 (١٢) جدول

المشاهدة )عامل كامن  االنفصال األخالقي )اآلليات(نتائج التحليل العاملي التوكيدي ألبعاد مقياس 

 واحد(

 المتغيرات المشاهدة

التشبع على 

العامل 

 الكامن

 الخطأ المعياري

 لتقدير التشبع
(t) معامل الثبات الداللة 

 .2,٧ 2.2١ ١,٨١٢ 2,٨0 ٢,٧٢ ( نزع اإلنسانية١)

 2,١١ 2.2١ ٧,١.١ ٢,١٢ 2,١٨ اللوم ( تجنب٢)

 2,١٨ 2.2١ ٢,٧٢١ 2,٢١ 2,٧١ ( المقارنة الطارئة٢)

 2,١٢ 2.2١ ١,٨٢٢ 2.3١ 2,٧٨ ( تحول المسؤولية٢)

 .2,٨ 2.2١ ١,0١١ ٢,١٢ ٢,١١ ( تعميم المسؤولية١)

 2,١٢ 2.2١ ١,٢٢١ 2,٢١ 2,٨١ ( التبرير األخالقي١)

 2,٢١ 2.2١ ٢,١.١ 2,3١ 2,٨٨ ( التهذيب اللفظي٧)

 2,١١ 2.2١ ٨,٧٢٢ ٢,٢٢ 2,١١ ( تحريف العواقب٨)

(، تأكيتتتدها علتتتى صتتتدق ابعتتتاد ١١جتتتدول ) التحليتتتل العتتتاملي التوكيتتتدي نتتتتائجتشتتتير 
أو  الصتدق تمعتامالتتدرجت حيتث  األخالقتي،االنفصال وانها تقيس  (اآلليات الثمانالمقياس )
متتن  ريتفستتيمكنهتتا  العوامتتل الثمانيتتة(، وعليتته يمكتتن القتتول ان 1٨٧١، 1٨٨٨) بتتين التشتتبعات

متتن التبتتاين الكلتتي فتتي المتغيتتر الكتتامن، حيتتث كتتان اكثتتر العوامتتل تشتتبعًا  (٪٧١إلتتى  %٨٨)
كمتا . بالعامل الكتامن )آليتة تحتول المستؤولية(، وكتان اقلهتا )آليتة تحريتف أو تزييتف العواقتب(

[، 0٨21، 0٨21-ال تقتع فتي الفتترة   تشتبعات العوامتللالمقابلتة  (t)تشير النتائج إلى أن قتيم 
، كما أن النموذج حقتق شتروط حستن المطابقتة بنستبة كبيترة تها االحصائيةوهذا يشير إلى دالل

تتم الحصتول علتى عتاملين وفقتا لنظريتتة وبهتتذا  (.االنفصتال االخالقتيللبنتاء االصتلي لمقيتاس )
 Nicola et alذج المثبتتة فتي نتتائج دراستة االنمت علتى ( وتم التأكيد1، 0باندورا )نموذجان 

2016) (Fernando et al 2017;،  ليتتل لتحوقتتد اشتتارت نتتتائج ا (،1و 1)النموذجتتان
، ولكن لتم يتتم لنتائج التقنين الحالية اً وفق مالءمة مقبولةقدما  1و 0النموذجان  االحصائي ان

 1النمتتوذجين  فحتصتتتم  لتذااالعتمتاد علتى موثوقيتتة بعتض العوامتتل التتي تتتم الحصتول عليهتتا. 
النتتتائج موثوقيتتة وصتتالحية جيتتدة لتفستتير االنفصتتال األخالقتتي لتتدى عينتتة أظهتترت ، وقتتد 1و

 وفقًا للتالي: واعتمادها لمقياس االنفصال األخالقي السعودي التقنين الحالية
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، االنفصال األخالقي )الدرجة الكلية لعبارات المقياس( هو احادي العامل :األولالنموذج 
( + ثمانية عوامل من الدرجة االنفصال االخالقيالدرجة الثانية ) عامل من :الثانيالنموذج 

تعميم المسؤولية؛  تحول؛ طارئةمقارنة  اللوم؛)نزع اإلنسانية؛ إسناد  )اآلليات( األولى
 (. ١شكل ) .العواقبتحريف ؛ التهذيب اللفظيالتبرير األخالقي؛  المسؤولية؛

( + ثالثة عوامل من الدرجة االنفصال االخالقيمن الدرجة الثانية ) عامل :الثالثالنموذج 
وثمانية عوامل من  ثالثة عوامل من الدرجة األولى الرابع: ( النموذج٩شكل ) )أ( األولى

االنفصال الذاتي )بعدين(، انعدام المسؤولية )ثالثة ابعاد(، التبرير )ثالثة ) )ب( الدرجة األولى
( ٩) شكلويلخص هذه النماذج ، وقد تم في الدراسة الحالية اختزال النماذج الى ثالثة ابعاد(

 .(١١جدول )

 
( نتائج التحليل العاملي التوكيدي للنموذج الثاني المكونة لمقياس االنفصال األخالقي لعينة ١شكل )

 التقنين الحالية
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 (١١جدول )

نتائج التحليل العاملي التوكيدي للنماذج المستخلصة للعوامل المكونة لمقياس االنفصال األخالقي على  

 عينة سعودية

 
 

 
 

                                                                          ٢النموذج                                                                   ١النموذج 

 ٢النموذج 

عامل 

 عام

 

 انفصال

 اخالقي
 ٢العامل  ١العامل  8 7 6 5 4 3 2 1

العامل 

٢ 

 MD DH AB AC DR DiR MJ EL DC ع
االنفصال 

 الذاتي

انعدام 

المسؤو

 لية

التبر

 ير

١١,٢ ٧ 2,٧        ١١   

١١,٢ ١١ 2,١١        ١١   

٢١,٢ ٢٢ 2,٨0        ٢٢   

٢١ 2..٢ 2..٢١        ١   

٨ 2..١  2.٨       ٨٨   

١١ 2..2  2...       ١١   

١٢,٢ ٢٢  2,٨0       ٢٢   

١٨,٢ ٢٢  2..3       ٢٢   

٢ 2..٢   2,٢       ٨٨  

١١ 2..٧   2...       ١١  

١١ 2..2   2,٨0       ١١  

١١,٢ ٢٧   2..3       ٢٧  

٢١,٢ ١    2,١      ٨٨  

١٢ 2..٢    2...      ١٢  

٢١ 2..١    2.٨0      ٢١  

٢١ 2..2    2..3      ٢١  

١٢,٢ ٢     2,٢     ٨٨  

١١,٢ ١٢     2...     ١٢  

١٧,٢ ٢٢     2,٨0     ٢٢  

٢٢,٢ ٢٨     2..3     ٢٨  

١ 2..١      2.0١     ١ 

١ 2..١      2.0١     ١ 

١٧ 2..2      2..2     ١٧ 

١٢,٢ ٢١      2,٢١     .٧ 

٢١,٢ ٢       2,٢    ١٢ 

٢٨,٢ ١٢       2..2    ١٢ 

١٨ 2..٢       2,١٨    ٢٢ 

٢١ 2..١       2,٢١    ١٢ 

١١ 2..2        2,١١   ١٢ 

١٢,٢ ١٢        2..2   ١٢ 

١١,٢ ٢٢        2,٢٢   ٢٢ 

٢١,٢ ٢٢        2,٢٢   ١٢ 
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ي لعينة للنموذج الثالث المكونة لمقياس االنفصال األخالق( نتائج التحليل العاملي التوكيدي ٢شكل )

 التقنين الحالية

بالرجوع الى نتائج التحليل العاملي التوكيد فيما يخص النموذج المثبت في الدراسة 
( يتكون النموذج من عامل من الدرجة الثانية )االنفصال ٧التقنينية الحالية نموذج )

جة األولى )أ( )االنفصال الذاتي ، انعدام المسؤولية، االخالقي( + ثالثة عوامل من الدر 
التبرير( وقد تشبعت على العامل الكامن االنفصال األخالقي بشكل ممتاز حيث كان اقوى 

يتكون من و (، كما كشف التحليل عن النموذج )ب( ١,٢١، ١,١٥، ١,٧٢التشبعات للتبرير )
ويمثله  :(درجة األولى )االنفصال الذاتيثالثة عوامل من الدرجة األولى وثمانية عوامل من ال

مقارنة طارئة؛  :ثالثة ابعادويمثله  :(انعدام المسؤولية) ، ونزع اإلنسانية؛ إسناد اللوم :بعدي
التبرير األخالقي؛ : ثالثة ابعادويمثله  (:التبرير) و ،تحول المسؤولية؛ تعميم المسؤولية

، ١,١١) ألولبشكل ممتاز على عواملها: اتشبعت . وقد التهذيب اللفظي؛ تحريف العواقب
(، كان اكثرها تشبعًا ١,٧٩، ١,٨١، ١,٧١) الثالث(، ١,٢٧، ١,٧٢، ١,٧١) الثاني(، ١,١٧

 (.١١( جدول )٩المسؤولية( شكل ))نزع اإلنسانية(، بينما كان اقلها تشبعًا )تعميم 
 ثبات المقياسثانيًا: 

علتى مقيتاس االنفصتال  )االبعاد، الدرجة الكليتة( تم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ 
 رتبتاطاحستاب معتامالت ب األخالقي، كما تم حساب ثبات المقياس عن طريق التجزئتة النصتفية

بتراون، وجتمتان. -ستبيرمان تيومعالجة النتتائج باستتخدام معتادل بيرسون بين نصفي المقياس
 (.١٥، ١٩جدول )
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(١٢) جدول  

معامالت ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ   

 معامــل ألفا كرونباخ األبعاد

 2,٧١ ( نزع اإلنسانية ١)

 2,١١ ( تجنب اللوم٢)

 2,٧١ ( المقارنة الطارئة٢)

 2.0٢ ( تحول المسؤولية٢)

 2.0٢ ( تعميم المسؤولية١)

 2,٧0 ( التبرير األخالقي١)

 2,١0 ( التهذيب اللغوي٧)

 2.0١ ( تحريف العواقب٨)

 .2,٧ الكلية

 مقياسالمعامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد  تدرج( ١٩في جدول )الثبات  تشير نتائج
(، وهذه النتائج 1٨٧8(، بينما كان معامتتل ألفا كرونباخ للمقياس ككل )1.7٢، 1٨٨١بين )

من  جيدةمما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة  لنتائج الثبات مناسبالعلمي ال اإلطارتقع في 
 ( نجد معامالت ثبات المقياس )الكلية، االبعاد(١٥وباالنتقال الى نتائج جدول ) الثبات.

براون، وجتمان، تشير إلى دجة مقبولة من الثبات حيث تراوحت -المتحصلة بطريقة سبيرمان
تمتع المقياس بدرجة جيدة من الثقة  مما يشير إلى (1.7٧، 1٨٨٥معامالت االرتباط بين )

  فيما يخص الخصائص النفسية واالحصائية التي تم استقصائها.
 (١٢جدول )

 مقياس بطريقة التجزئة النصفيةالمعامالت ثبات 

 األبعاد

 التجزئة النصفية

 طريقة جتمان
طريقة 

 براون-سبيرمان

 2.00 2.0٢ ( نزع اإلنسانية ١)

 2,٧٧ 2,٧١ ( تجنب اللوم٢)

 2,٧٢ 2,١0 ( المقارنة الطارئة٢)

 .2.0 2.00 ( تحول المسؤولية٢)

 2.0٢ 2.0٢ ( تعميم المسؤولية١)

 2,٧٢ 2,٧٢ ( التبرير األخالقي١)

 2,١٨ 2,١٢ ( التهذيب اللغوي٧)

 2.0٢ 2.0١ ( تحريف العواقب٨)

 2,٧0 الكلية 
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 تصحيح المقياس

 النهائية تهفي صور  االنفصال األخالقي المقنن على البيئة السعودية قياسميتكون 
 ١) تقييم انفصال الفرد اخالقيًا وفقًا لثالثة أبعاد أساسية )االنفصال الذاتي عبارة ٥٩من 

على ثمانية تتوزع العبارات  عبارة(، ١٩عبارة(، والتبرير ) ١٩عبارات(، انعدام المسؤولية )
هي: نزع اإلنسانية؛ إسناد اللوم؛ مقارنة طارئة؛ تحول المسؤولية؛ تعميم  فرعية ابعاد

أربع عبارات لكل بعد، بواقع  المسؤولية؛ التبرير األخالقي؛ التهذيب اللفظي؛ تحريف العواقب.
يجاب عليها عن طريق اختيار بين خمس بدائل )موافق بشدة، موافق، أحيانا، ال أوافق، ال 

، وتعبر الدرجة ( على التوالي١، ٩، ٥، ،٧، ٢خمس درجات تبدأ من ) أوافق بشدة( يقابلها
ارتفاع المرتفعة عن انفصال مرتفع والعكس صحيح فكلما انخفضت الدرجة دل ذلك على 

 ٩١ -٧( بين )١ -١، وتتدرج درجات االبعاد من )االلتزام بالقيم والمبادئ األخالقية الذاتية
 (١٧جدول ) (.١٨١ -٥٩)رجة الكلية الدرجة بين درجة(، ويمثلها في حال استخدام الد
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 (١٢جدول )

لمقياس االنفصال  يوضح عدد العبارات وتوزيعها على االبعاد األساسية والفرعية، وداللة الدرجات

 االخالقي

ق 
واف

ال أ

شدة
ب

ق 
واف

ال ا
 

حيانا
ا

ق 
واف

م
شدة 

ق ب
واف

م
 

 االبعاد االساسية العبارات وابعادها الفرعية

م  ٢٢إلى ٢بين مدى الدرجة 

(١٢) 

 (DH)البعد األول: نزع اإلنسانية 

dehumanization 

 العبارة

ي
ل الذات

صا
النف

ا
 

 ٧ بعض االشخاص مثل الحيوانات. ١ ٢ ٢ ٢ ١

 ١١ ال بأس من إساءة معاملة بعض االفراد. ١ ٢ ٢ ٢ ١

 ٢٢ ال يستحق الفرد الكريه أن يعامل كإنسان. ١ ٢ ٢ ٢ ١

 ٢١ عديم االحساس المعاملة بقسوة.يستحق  ١ ٢ ٢ ٢ ١

م  ٢٢إلى ٢مدى الدرجة بين 

(١٢) 

 (AB) البعد الثاني: تجنب اللوم

attribution of blame  

 العبارة

 ٨ حدوث المشاجرة في الفصل خطأ المعلم. ١ ٢ ٢ ٢ ١

إذا لم يحرص الفرد على اغراضه الشخصية  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 وسرقت فهذا خطأه.

١١ 

يستحق بعض الناس أن تساء معاملتهم بسبب  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 ما يقومون به.

٢٢ 

ال يالم الشخص على سوء تصرفه إذا امره  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 والده بذلك.

٢٢ 

م  ٢٢إلى ٢مدى الدرجة بين 

(١٢) 

 (AC) البعد الثالث: المقارنة الطارئة

comparison advantageous 

 العبارة

ولية
سؤ

انعدام الم
 

ببعض الممتلكات العامة اقل ضررا من العبث  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 االعتداء على االخرين بالضرب.

٢ 

سرقة الفرد القليل من المال ليس بخطورة  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 السرقة والفساد المؤسسي.

١١ 

إهانة او سب الزميل أفضل من مد اليد  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 وضربه.

١١ 

مقارنة بالظلم في العالم، فإن أخذ غرض من  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 دون دفع ثمنه ليس باألمر الخطير. بقالة

٢٧ 

م  ٢٢إلى ٢مدى الدرجة بين 

(١٢) 

 (DR)البعد الرابع: تحول المسؤولية 

displacement of responsibility 

 العبارة

إذا كانت ظروف الشخص سيئة فال يمكن  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 إلقاء اللوم عليه عندما يخطئ.

١ 

 ١٢ فهذا ليس خطأهم.إذا لم يضبط سلوك االفراد،  ١ ٢ ٢ ٢ ١

ال مانع من ممارسة بعض االنحرافات من  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 حين آلخر.

٢١ 

ال يمكن لوم األطفال على استخدام كلمات  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 سيئة مثل الكبار.

٢١ 

 العبارة (DiR)البعد الخامس: تعميم المسؤولية  ١ ٢ ٢ ٢ ١
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diffusion of responsibility 

ينتمي إلى شلة ال يالم على  الشخص الذي ١ ٢ ٢ ٢ ١

 المشاكل التي تسببها الشلة.

٢ 

ال يالم الفرد إذا هدد بتجاوز النظام مقارنة  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 بمن تجاوزوه فعالً.

١٢ 

إذا قرر أحد افراد لمجموعة القيام بأمر ضار،  ١ ٢ ٢ ٢ ١

فإن المسؤولية تقع على عاتق المجموعة 

 بأكملها.

٢٢ 

تجرح العصابة شخص ما، يجب على عندما  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 كل صبي أن يجيبه.

٢٨ 

م  ٢٢إلى ٢مدى الدرجة بين 

(١٢) 

 (MJ)البعد السادس: التبرير األخالقي

moral justification    

 العبارة

التبرير
 

ال مانع من المشاركة في مضاربات من أجل      

 أصدقائك.

١ 

 عند الشجار من المقبول أن يهزمك شخص ١ ٢ ٢ ٢ ١

 ما.

١ 

ال بأس أن تقاتل من اجل حماية شرف  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 مجموعتك التي تنتمي اليها من أي تهديد.

١٧ 

 ٢١ ال بأس ان تكذب إلبعاد اصدقائك عن المشاكل. ١ ٢ ٢ ٢ ١

م  ٢٢إلى ٢مدى الدرجة بين 

(١٢) 

 (EL)البعد السابع: التهذيب اللغوي 

euphemistic labelling  

 العبارة

االعتداء على شخص ما يعتبر نوع من  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 المزاح.

٢ 

ضرب زمالء الدراسة المزعجين يمنع تكرار  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 ازعاجهم لي.

١٢ 

قيادة دراجة هوائية دون إذن صاحبها يعد  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 مجرد مزح.

١٨ 

ال يلقى اللوم على الشخص عندما يخطئ إذا  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 هدده أحد وطلب منه القيام بذلك.

٢١ 

م  ٢٢إلى ٢مدى الدرجة بين 

(١٢) 

 (DC) تحريف العواقبالبعد الثامن: 

distortion of consequences     

 العبارة

إذا لم يحرص الفرد على اغراضه الشخصية  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 وسرقت فهذا خطأه.

١١ 

بعض األشخاص ال ينزعج من االيذاء لرغبته  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 في الظهور واالهتمام.

١٢ 

عند القيام باستفزاز شخص ما فان ذلك ال  ١ ٢ ٢ ٢ ١

 يؤذيه.

٢٢ 

 ٢٢ ال مانع من تبادل اإلهانات بين االشخاص. ١ ٢ ٢ ٢ ١
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 وتفسير النتائج مناقشة

في البيئة السعودية،  MDSتقنين مقياس االنفصال األخالقي  هدفت الدراسة الحالية
 شيراألطفال والمراهقين السعوديين، حيث تلدى  والتأكد من خصائصه النفسية واالحصائية

 وصالحة قةموثو  اداةً تمثل  MDSمن  السعوديةإلى أن النسخة  نتائج التحليل االحصائي
( ١١، ١١) لتقييم االنفصال األخالقي لد األطفال والمراهقين الذكور في الفئة العمرية بين

األساليب ها عن طريق أظهرت النماذج المختلفة التي تم افتراضها وتحليل حيث .سنة
مع نتائج الدراسة االصلية، والدراسات الالحقة في  مقارنةدقيقة مؤشرات  اإلحصائية المناسبة

من الدرجة األولى  لعوامل ةمتعدد نماذج التوصل الى، وبالتالي مجتمعات وثقافات مختلفة
المجال مع نتائج تتفق نتائج الدراسة الحالية في هذا و  نموذج آحادي العامل، و والثانية
تم  كما،  (Bandura et al 1996a; Boardley & Kavussanu, 2007) دراسات

 Paciello et)التوصل الى أربعة عوامل يمثلها ثمان ابعاد ويتفق ذلك مع نتائج دراسات 
al., 2008; Pozzoli & Vieno, 2012)، كما تم التوصل الى بنى بديلة متعددة األبعاد

تمثل هذه الهياكل مساهمة )ثالثة عوامل أساسية، ثمانية عوامل فرعية(  من الدرجة الثانية
أكثر تنوًعا وتفصياًل لهذه ممكًنا و ، مما يجعل التحليل النوعي MDSجديدة في تصور مفهوم 

ما تم ترجيحه واالعتماد عليه في تقييم االنفصال األخالقي في الدراسة   ، وهذاالعمليات
التقنينية الحالية على العينة السعودية، ويتفق هذا فيما يخص العامل األحادي مع نتائج 

 Nicola)ومع النتائج التقنينية في دراسات  (Bandura et al 1996a)الدراسة االصلية 
et al 2016; Fernando et al 2017)  فيما يخص تعدد العوامل الكامنة، والمشاهدة

  ويمكن إيضاح ذلك في النقاط التالية.
  اوالً: االتساق الداخلي

بدرجة النسخة السعودية من مقياس االنفصال األخالقي  اظهر تحليل البيانات، تمتع
، 1٨٢١)حيث تدرجت قيم الفا لمفردات االبعاد المختلفة بين الداخلي،  من االتساق ممتازة
(، ولم يتم حذف أي مفردة حيث كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى 1٨7٩

أن المفردات ارتبطت بشكل جيد بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه، حيث كما  (.1٨10)
، 1٨٢١عامل الثاني بين )ولل (،1٨٨٢، 1٨٢٢لعامل االول بين )لاالرتباط  معامالت تراوحت
(، وجميعها كانت ذات داللة إحصائية عند 1٨١٩ 1٨٢٨الثالث بين ) لعاملول(، 1٨7٩

 نتائج ويؤكد ذلك(. وتشير هذه النتائج على الترابط والبناء الجيد للمقياس، 1٨10مستوى )



 ............................................................... ........ (MDS)تقنني مقياس االنفصال األخالقي

- 0201 - 

االتساق الداخلي لألبعاد الفرعية، في عالقتها بدرجة المقياس الكلية، حيث تؤكد على درجة 
(، وجميعها 1٨١7، 1.1٢تدرجت معامالت االرتباط بين ) مقبولة من االتساق الداخلي حيث

العالقات البينية ألبعاد المقياس تمتعه بدرجة وكذلك  (.١,١١قيم دالة احصائيا عند مستوى )
دالة عند مستوى و ايجابية  معامالت االرتباط حيث كانتمن مؤشرات الصدق التقاربي.  مقبولة

 (. 1.81، 1.1٩تدرجت بين )، و (1.10)
وجدود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات بعد  أظهرت النتائج اً: وفي نتائج صدق المحكثاني

السلوك االجتماعي المضاد وجميع آليات االنفصال األخالقي وتراوحت معامالت االرتباط بين 
(، في حين كانت العالقة سلبية بين درجات بعد السلوك االجتماعي اإليجابي ١,٧٨، 1٨٢١)

(، ويدل هذا ١,٨١-، 1.17-نفصال األخالقي وتدرجت االرتباطات بين )وجميع آليات اال 
النوع من االرتباط وفقًا للتعريف المفاهيمي للمتغيرين وجود رغبة داخلية لدى الفرد في 
المشاركة االنسانية كمساعدة اآلخرين بالنسبة للسلوك االجتماعي اإليجابي كا التعاطف، 

عدم رغبة مبررة في الجانب االخر باستخدام آليات االنفصال والتعاون مع االخرين، يقابلها 
االخالقي، لهذا كانت العالقات سلبية، كما تشير النتائج الى العكس تماما في حالة السلوك 
المعادي للمجتمع )المضاد( او ما يعرف بالممارسات السلوكية العدوانية والجانحة التي تؤدي 

لممتلكاتهم، حيث كانت االرتباطات موجبة، وهذا يدل إلى ضرر جسدي أو نفسي لآلخرين أو 
 مع محك خارجي.في عالقته  على صدق مقياس االنفصال األخالقي

أكدت نتائج التحليل العاملي االستكشافي على تشبع ابعاد  : صدق التحليل العامليثالثاً 
من  ٪١٧,٧٨االنفصال االخالقي الثمانية )آليات االنفصال( على ثالثة عوامل تستوعب 

، وفي نفس االتجاه تشير نتائج التحليل العاملي التوكيدي تأكيدها على التباين الكلي للمقياس
صدق ابعاد المقياس )اآلليات الثمان( وانها تقيس االنفصال األخالقي، حيث تدرجت معامالت 

(، وعليه يمكن القول ان العوامل الثمانية يمكنها 1٨٧١، 1٨٨٨الصدق أو التشبعات بين )
( من التباين الكلي في المتغير الكامن، كما تم التوصل الى ثالثة ٪٧١إلى  %٨٨تفسير من )
 التالي: نماذج تمثل

النموذج الثاني: عامل من الدرجة الثانية )االنفصال و  ،نموذج احادي العامل  
االخالقي( + ثمانية عوامل من الدرجة األولى )اآلليات( )نزع اإلنسانية؛ إسناد اللوم؛ مقارنة 
طارئة؛ تحول المسؤولية؛ تعميم المسؤولية؛ التبرير األخالقي؛ التهذيب اللفظي؛ تحريف 
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عامل من الدرجة الثانية )أ(  االول (.٧، ٥جين )نموذ يتكون من النموذج الثالث:و ، العواقب
)االنفصال الذاتي(، )انعدام  )االنفصال االخالقي( + ثالثة عوامل من الدرجة األولى

ثالثة عوامل من الدرجة األولى وثمانية عوامل من الدرجة  الثاني )ب(المسؤولية(، التبرير(، 
 .ية )ثالثة ابعاد(، التبرير )ثالثة ابعاد(األولى )االنفصال الذاتي )بعدين(، انعدام المسؤول

للمقياس واالتساق الداخلي المرتفع واتفاق النتائج  يضاف الى صحة وصدق البناء العاملي
فيما   ;Paciello et al 2008) (Bandura et al 1996aعموما مع نتائج دراسات 

 (Nicola et al 2016; Fernando et al 2017)يخص النموذج االول ونتائج دراسات 
العوامل من الدرجة األولى الثالثة،  بالنسبة للنموذجين الثالث والرابع كما تقدم وتحديدا

، يضاف الى هذا تميز النموذج المقترح في الدراسة الحالية، حيث كانت الثمانية وعواملها
نة مقار  متقاربة في النموذجين األول والثاني العوامل الثمانية بالعوامل الكامنة تشبعات

في الدراسة الحالية، وبالرجوع  العاملينتائج التحليل بالنموذج المقترح من ثالثة عوامل وفقًا ل
كعامل من الدرجة  االنفصال األخالقي تشبعات ان نجد (١١( وجدول )٩، ١للنماذج شكل )

نزع اآلليات الثمان كعوامل من الدرجة األولى كانت علي النحو التالي:  طريق عن الثانية
(؛ ١,٧١(؛ تحول المسؤولية )١,٧٢مقارنة طارئة )؛ (١,٨١) ؛ إسناد اللوم(١,٧٩) اإلنسانية

؛ تحريف (١,١١) ؛ التهذيب اللفظي(١٨١٢) ؛ التبرير األخالقي(١,٨٨تعميم المسؤولية )
من الدرجة األولى، وعواملها الثمان تشبع  (، مقارنة بنموذج العوامل الثالثة١,٨٢) العواقب

(؛ تشبع العامل الثاني ١,١٧(؛ إسناد اللوم )١,١١ل على عاملين نزع اإلنسانية )العامل األو
( ١,٢١(؛ تعميم المسؤولية )١,٧٢(؛ تحول المسؤولية )١٨٧١بثالثة عوامل مقارنة طارئة )

وهذا يدل على (١,٧٩(؛ تحريف العواقب )١,٨١(؛ التهذيب اللفظي )١,٧١التبرير األخالقي )
للمقياس، واالتساق الداخلي المحكم، وقياس األفكار واالفتراضات سالمة البناء العاملي 

النظرية األساسية المراد قياسها وهذا دليل على صدق المقياس حيث يقيس ما وضع لقياسه 
فعاًل. تجدر اإلشارة ايضًا الى انخفاض تشبعات بعض االبعاد بشكل غير مخل علميًا حيث تم 

، ولكن يمكن مناقشة ذلك في اطار نتائج 1.11االعتماد على معيار للقيم أعلى من 
(؛ تعميم المسؤولية ١,٨١نجد ان تشبعات ابعاد إسناد اللوم ) الدراسات السابقة، حيث

( كانت منخفضة نوع ما، وقد ١,٨١(، التهذيب اللفظي )١,٨٢(؛ تحريف العواقب )١,٨٨)
 العناصر بشكل غير دقيق،(، او صياغة ٧يرجع السبب الى قلة عدد المفردات لكل بعد )ن= 
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( في المقياس األصلي الى خمسة اختيارات او بدائل )موافق ٥وقد تم زيادة عدد البدائل من )
بشدة، موافق، أحيانا، ال أوافق، ال أوافق بشدة(، والتي من المرجح اسهامها في تنوع خيارات 

ا الضعف البسيط ال يلغي وهذاإلجابة، وبالتالي االختيار بشكل اكثر دقة من ثالث بدائل فقط. 
في تحليل آليات االنفصال، وقدرتها  المقياس سهم بهيالتنوع النوعي والموضوعي الذي 

المحتملة لتفسير السلوك العدواني او العنيف بشتى صوره )الذاتي، وضد االخرين افراد 
 Bandura et) نتائج دراسات التقنين األولى والالحقة هذه النتائج مع (. وتتفقوموضوعات

al 1996a; Paciello et al 2011a, 2011b; Fernando et al 2017.) 
معامتتل  انالثبات يما يتعلق بمؤشرات فالدراسة الحالية  تشير نتائج : ثبات المقياس:رابعاً 

كما تدرجت معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد  (،1٨٧8) بلغ ألفا كرونباخ للمقياس ككل
معامالت ثبات المقياس )الكلية، االبعاد(  (، بينما تراوحت1.7٢، 1٨٨١المقياس بين )

، وبهذا يمكن القول ان (1.7٧، 1٨٨٥براون، وجتمان، بين )-المتحصلة بطريقة سبيرمان
إلى تمتع المقياس بدرجة جيدة من  ذلك يشيرالمقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات، كما 

الخاصة باالتساق الداخلي، وهذه النتائج تتفق بدرجة نتائج المقياس  والتي تدعم بدورها الثقة
 ; Bandura et al 1996a) كبيرة مع نتائج الدراسات السابقة في مجال معامالت الثبات

Pelton, 2004; Obermann, 2011a; 2011b; Bahtiyar & Fuad, 2016; 
Wang et al 2017)   

  التوصيات والمقترحات

لمساعدة في فهم اآلليات والمبررات الكامنة وراء من الصعب تقديم ا كون يقد  .0
من  (SCTالنظرية المعرفية االجتماعية ) هتوفر  االنحراف المزمن، قبل التعمق فيما

تفاعلي النموذج ال وتحديدا األخالقي، غير أسباب السلوك وتفسير لتحليلمبادئ 
، والسلوكالذاتية، بين األحداث البيئية والعوامل المعرفية و  ليةللعالقة السببية التباد

 بتقييم آليات عليه توصي الدراسة بزيادة البحث والدراسة لتفعيل ذلك تطبيقياً 
لدى افراد المجتمع من األطفال والمراهقين، وبالتالي تقديم  االنفصال األخالقي

 .المساعدة وفق الحاجة
كيفية استخدام البالغين واألطفال  عن جيدةالات عدد من الدراس لقد تم عرض نتائج .1

 عدتحيث لتبرير سلوكهم السلبي في مجاالت مختلفة. االنفصال األخالقي آلليات 
 االنفصال االخالقياألفراد السلوكيات التي يستخدم فيها  أكثر المختلفة العدوان انماط
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الحالية استخدام ، عليه توصي الدراسة الشرعية على سلوكهمنوعا من  إلضفاء
 .بشكل أكبر المقياس في هذا المجال

عملية معرفية اجتماعية تستجيب للتدخل فإن الحد ك االنفصال االخالقي بالنظر إلى .1
يقلل من االنحراف او السلوك قد  االنفصال آلليات والمراهقين من استخدام األطفال

وارشادية إلعادة تنمية ية برامج تدريب غير األخالقي، عليه توصي الدراسة بتقديم
 .القيم

كما توصي الدراسة بتكرار التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس، بالتطبيق  .1
  .خاصةال من الفئات على افراد من اعمار مختلفة، وعينات من االناث، وعينات
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 المراجع:
 أوالً: المراجع العربية:

جتماعية لدى عينة االو  متغيرات النفسيةلوبعض االبي الطقة بين العنف الالع. (0222)الخطابي، خالد 
منشورة، جامعة أم القرى، كلية  غير كرمة. رسالة ماجستيرالمحلة الثانوية بمكة ر ملب االمن ط
 .التربية

(. عالقة االلعاب االلكترونية العنيفة بالسلوك العدواني وسلوك ٩١٠٢عربية حسن، يوسف، امين، عزام )
 -٠٦٢: ٩(، 20ة من طلبة الجامعة، المجلة االردنية للعلوم االجتماعية، )المساعدة لدى عين

٠٨٠.  
(. نموذج تفسيري للسلوك العدواني في ضوء نظرية معالجة االضطرابات 0222العنزي، مضحي ساير )

السلوكية واالنفعالية. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة االمام محمد بن سعود، كلية العلوم 
 .االجتماعية

(. التنشئة الوالدية وعالقتها بالقلق والسلوك العدواني لدى عينة من ٩١٩١العمري، حسين محمد ) 
 :21(، العدد ٤طالب المرحلة المتوسطة بمحافظة المخواة، مجلة العلوم التربوية والنفسية، )

٠٨٥-٠٥١  
(. الدور الوسيط للرضا عن الحياة المدرسية المدرك في العالقة بين تحقيق ٩١٠٢العمري، علي سعيد )

الحاجات النفسية االساسية والسلوك االجتماعي االيجابي والمضاد للمجتمع لدى عينة من 
 .٠٦٨ -٠٣٦: ٩١في مرحلة المراهقة، مجلة العلوم االنسانية، جامعة الطائف. األفراد 

النفسية  متغيراتالمتوسطة في ضوء بعض المرحلة الب الالعنف لدى ط. (0222) علي نوح الشهري،
 ة.منشورة، جامعة ام القرى، كلية التربي غير تماعية في مدينة جدة. رسالة ماجستيرالجوا

ملكة العربية البتدائية في الارحلة المأساليب التوجيه الخلقي لتلميذات . (0222)الهاشم، صديقة حسن 
 .منشورة، جامعة امللك سعود غير مقترح لتطويرها. رسالة ماجستير سعودية وتصورال

(. إيجابيات وسلبيات االلعاب االلكترونية ودوافع ممارستها من 0220عبد العزيز )هللا  الهدلق، عبد
بمدينة الرياض. مجلة القراءة والمعرفة، جامعة عين شمس،  التعليم العام وجهة نظر طالب
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