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 ملخص الدراسة
 التوصيات النتائج األهداف

تقققيقيقم القواققع القحقققققالققي 
لمنظومة القيم األخالقية 
مققن خققالل رأيقققققة أفققراد 

 المجتمع

%( من أفراد العينة أن األخالق تشييييييييير 77.09يرى ) •
، السيييييييييلو  وتعامالت الناس مع ععضيييييييييها ال ع إلى 

( من 46.87ذكورًا، مقيابيل )%( منهم كيانوا 30.22)
 اإلناث.

األسيييييييييييييرة وتراث األجداد في مقدمة مصيييييييييييييادر جاءت  •
تلتها ثم (، 1.73عمتوسيييييي  )األخالق لدى أفراد العينة 

 .(2.79المدارس والجامعات عمتوس  )
أن القيم األخالقييية من أفراد العينيية  %(36.19)ى ير  •

عاإلضييييييييييافة إلى  ،انهيارو مجتمعنا في وضييييييييييع تراجع ع
، مقييييابييييل يرونهييييا في وضييييييييييييييع متفيييياوت %(32.31)
 .استقرار وث اتفق  يرونها في وضع  %(15.37)

أفراد العينييييية، ومعظمهم من %( من 62.91يرى ) •
أن أكثر الفئيييات العمريييية التي تنتهيييك القيم اإلنييياث، 

، مقيييييابيييييل فئييييية الن ءهي األخالقيييييية في المجتمع 
 .فئة الش ابمنهم يرونها  %(28.58)

ومنهجتهييا عمييا يتواكيي  مع تييدميم القيم األخالقييية  •
التطور السييييييييييييييريع في الحييييييياة من خالل برامج 
التوميييييية ومنيييييافرات يشيييييييييييييير  فيهيييييا جميع أفراد 
المجتمع ويؤخذ عآرائهم في المناقشيييييية والتعديل إن 

 وجد.
التركيز على فئييية النييياشييييييييييييييئييية وتوعيتهم عييي همييييية  •

منظوميييية القيم األخالقييييية في مجتمعنييييا وتفردهييييا 
خرى، عميييييييدلوالت وتميزهيييييييا بين المجتمعيييييييات األ

أكسييييييييييييييبتها رقييًا واحتراما وتقديرًا لدى دول العيالم 
كافة )التجربة اإلماراتية في النمو واالزدهار وبناء 
االسييييييييتدامة الحقيقية من دون اإلخالل عاألسيييييييي  
والمرتكزات األخالقييييية بييييل عززت هييييذ  التنميييييية 
واإلعمار ببرامج حصنت األفراد واألسر عالمجتمع 

راتهم الفكرية والتعليمية، منح وعززت ملكاتهم وقد
اذونات السيييييييييفر ألغل  دول العالم بدون ت شييييييييييرة 

 دخول، ... الخ(.
تدميم دو األسييييييرة والمؤسييييييسييييييات التربوية عكل ما  •

يسييييييييييييييييانييدهم ويرفع من كفيياءاتهم في دعم الن ء 
عمقومييييات قيمنييييا األخالقييييية وترسييييييييييييييي هييييا لييييديهم 
عاعت ارهم أكثر المؤسييييسييييات التربوية الداعمة لهذا 

 موضوع.ال
 

دراسققققققة اهمية الموروث 
القققققققققيققققمققققي واألخققققالقققققي 
لققلققمققجققتققمققع حسقققققققققققققق  
خصققققققققققققققائقققققص أفقققققراد  

 الديموغرافية

وجود األخالق أن من أفراد العينيية %( 93.96يرى ) •
في المجتمع ضييييييييييييييرورة من ضييييييييييييييرورات المجتمعيييات 

%( فق  منهم يراهييييا نوعييييًا من 5مقييييابييييل )، وتطورهييييا
 .الرفاهية

اإلسييييالمية جاء تماسييييك األسييييرة والحفاه على الهوية  •
 (1.78في مقدمة تلك اآلثار ع وساط متقاربة بلغت )

( على الترتي ، تلتها العالقات االجتمامية 1.96و)
 .(2.92السوية عمتوس  )

المسؤولة جاء عامل إهمال األسرة في مقدمة العوامل  •
(، تال  1.99عمتوسيييييييي  )عن تراجع القيم األخالقية، 

 .(2.51ضعف الوازع الديني عمتوس  )
االحترام والصيييييييييييييييدق واألمييانيية في مقييدميية القيم  جيياء •

األخالقية التي يهتم بها أفراد العينة، تالها المسؤولية 
 والتسامح والتواضع بدرجة أقل.

المرت ييية األولى بنسيييييييييييييي ييية في  اآلعييياء واألمهيييات حيييل •
، ترتبييييت ععييييدهييييا كقييييدوة ألفراد العينيييية %(66.42)

 .الش صيات األخرى بنس  متقاربة نوعًا ما

ر وخياصيييييييييييييييًة القيائمين عليهيا )اآلعياء رفيد األسيييييييييييييي •
واألمهييات( عييالمهييارات التي تمكنهم من ترسيييييييييييييييخ 
القيم األخالقية ألبنائهم كمعتقد راسخ يؤمنون عه، 
يوجييييه سييييييييييييييلوكهم وينظم عالقتهم عيييياألخرين من 

 حولهم )أفراد ومؤسسات(.
تومية األفراد واألسييييير ع همية التماسيييييك األسييييير ،  •

  الرئيسي لألفراد عاعت ار  الداعم األساسي والمغذ
عموروث األجداد من قيم ومكارم األخالق لضمان 
جيل واعي مسلح ع رقى وأسمى الصفات لمنافسة 

 المجتمعات األخرى.
تعتبر دوليية اإلمييارات العربييية المتحييدة دوليية فتييية  •

حيث يشييكل الن ء والشيي اب اكبر شييريحة عمرية 
فيها وكذلك ووفقًا لدراسيييييييييييات سييييييييييياعقة تعتبر دولة 

ت األولى عربيييًا والثييانييية والثالثين عييالميييًا اإلمييارا
عاسييييييييييييييت دام األنترنيت وهذا يدفعنا الى تشييييييييييييييجيع 
ابناءنا لتسييي ير قدراتهم التكنلوجية في نشييير قيمنا 

 األخالقية وتجربتنًا في دولة اإلمارات عالميًا. 
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 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 4)  التقرير اإلحصائي

 التوصيات النتائج األهداف
 

 
 

 التوصيات النتائج األهداف
مققققدث تققققظور المنظومققققة 
االخالقيققققة في المجتمع 

تطور  كبقققققال ت ل  نولوجيا
واالنفتقققال الفققققافي على 

 المجتمعات األخرث 

، التي جاء عامل إهمال األسييييييييييييييرة في مقدمة العوامل •
(، 1.99عمتوس  )تساهم في تراجع القيم األخالقية، 

(، ثم 2.51تال  ضيييييييييييعف الوازع الديني عمتوسييييييييييي  )
 .(3.03الصح ة السيئة عمتوس  )

، التي يقع على جاءت األسييييييييييييييرة في مقدمة الجهات •
عمتوسييييي  عاتقها مسيييييؤولية إصيييييالح القيم األخالقية، 

(، ونس ة مئوية مرتفعة جدًا، تالها التربويون، 1.38)
 .ووسائل اإلعالم، ورجال الدين ع وساط متقاربة

شيييييييييييييرا  أولياء األمور في دورات تدريبية تكسيييييييييييييبهم إ •
وتمكنهم من تدار  اإلصييييييييييييييالح  مهارات إضييييييييييييييا ية
في مقدمة اإلجراءات  ، جاءظومةوالمعالجة لهذ  المن

%(، تال  تغليظ 51.49بنسيييي ة )ووسييييائل اإلصييييالح 
العقوبات الرادعة لمنتهكي القيم األخالقية التي تحد 

 .%(44.03من التجاوز بنس ة )

تفعيييييييل الييييييدور القييييييانوني والتشييييييييييييييريعي في دعم  •
المنظومة األخالقية لمواجهة السيييييييلوكيات الدخيلة 
والمكتسيييي ة والتي ال تتناسيييي  مع رقي وتفرد قيمنا 

 اإلمارات العربية المتحدة.دولة في مجتمع 
الت كيد على التوازن بين عنصيييييييييير  االنفتاح على  •

الثقييييافييييات األخرى واالحالع على حضييييييييييييييييياراتهم 
ظة على التقاليد ك سيييييييييياس ومفتاح للتطور والمحاف

والمنافسيييييييييييية والسييييييييييييمو على المجتمعات األخرى، 
عسيييياسيييات وبرامج واضيييحة األهداف تنمي قدرات 
أفراد المجتمع وتسييييييييييييييلحهم عييييالمكنييييات المطلوبيييية 

 لتحقيق ذلك.
 



 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 5)  التقرير اإلحصائي

 

 القيم األخالقية

 املقدمة
لكل منا ك فراد مجموعة من الم ادئ والتعاليم والضيييييواع  التي تحدد سيييييلوكنا وشييييي صيييييياتنا تمثل م ادئنا األخالقية، 
ترسييييم لنا الطريق السييييليم الذ  يقودنا ألداء واج اتنا الحياتية ويحدد دورنا في المجتمع التي ننتمي إليه، وهي كالسيييييا  المنيع 

ين ارتكاب أ  عمل ي الف ضييييييييييييييميرنا، أو يتنافى مع م ادئنا وأخالقنا. فهي مرج ية الذ  يحمينا من ال ط  ويحول بيننا وب
حكمنا لما هو منكر أو فاضييييييييل، صييييييييح أو خط  وت تلف القيم من مجتمع إلى مجتمع، كما ت تلف من شيييييييي   إلى  خر، 

 لينشئ ،قتصادية لمجتمعهواال االجتماميةلكنها عاإلجماع شيء أساسي لكل إنسان يسعى لبناء نفسه وتطويرها ويدعم البنية 
 أجيال م لصة لوحنها.

 منهجية العمل
إدارة ال حوث والمعرفة بناًء على ال طة االسيييييييتراتيجية الموضيييييييوعة من قبل إدارة مراكز التنمية األسيييييييرية تم تكلي  

؛ إمارة الشييييارقةعالعينة على مجتمع  عن حريق إجراء مسييييح إحصييييائي ميدانيالواقع الحالي لمنظومة القيم األخالقية بدراسيييية 
في ضييييييييييييييوء  واالنفتاح الثقافي قية في المجتمع عالتطور التكنولوجيالوقوف على مدى ت ثر المنظومة االخالوذلك من أجل 

 الرؤية والرسالة واألهداف التالية:
 

 الرأية
 مجتمع متطور ومتميز ع سر مستقرة محصنة عمنظومة أخالقية مستوحاة من الشريعة اإلسالمية

 

 الرسالة
 اك ة التطور السريع في متطل ات الحياة مع الحفاه على الهوية العربية اإلسالميةمو 

 

 األهداف
  الواقع الحالي لمنظومة القيم األخالقية من خالل رؤية أفراد المجتمع.تقييم 
  خصائ  أفراد  الديموغرا ية.لمجتمع حس  لمي واألخالقي اهمية الموروث القيدراسة 
  عالتطور التكنلوجي واالنفتاح الثقافي على المجتمعات األخرى.المجتمع مدى ت ثر المنظومة االخالقية في 

 

 أهمية الدراسة
  ي منظومة القيم األخالقية.فتحديد مواحن القوة والضعف 
  برامج األسرة، وأنشطة اإلرشاد األسر .تطوير المساهمة في 
  التكنولوجي واالنفتاح الثقافي على المنظومة األخالقية للمجتمع.إزالة أ   ثار سلبية للتطور 
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 الطريقة واإلجراءات

 اجملتمع اإلحصائي
 ،األخالقية برقي م ادئه وسييييييمو قيمه ،خصييييييوصيييييييته بين المجتمعات األخرى الذ  له إمارة الشييييييارقة،  ينفرد مجتمع

 االنفتاحععد للحفاه على هذ  المنظومة األخالقية ، التاععة للمجل  األعلى عالشييارقة ،نمية األسييريةإدارة مراكز الت من ودعماً 
 ،أفراد المجتمعم تلفة من فئات على عينة من  رأ لل اً اسييييييتطالعإجراء عإدارة ال حوث والمعرفة  قامت الحضييييييارات، واختالط

 إعادة منهجةحريق  عنتها ومعالج مجتمعاتنا،السيييلوكيات التي ال تتماشيييى مع نهج وتشييي ي  هذ  المنظومة من أجل تقييم 
تعديل أسالي  التنشئة عما يتماشى مع متطل ات التطور و  عالتثقي  والتومية وزيادة المعرفة، ،وزرع القيم وتقويتها لدى األفراد

 عمناحي الحياة كافة.
 

 األدوات اإلحصائية
م مت ال صيييائ  الشييي صيييية المتمثلة عاألسييياسيييية البيانات لتتضيييمن (، 1 )مرفق ةحصيييائيإلا انةسيييت االاسيييتمارة  صيييم

تحليلها  عن حريق، فضيييياًل عن ال صييييائ  األخرى ذات العالقة عموضييييوع الدراسيييية، والتي يمكن العينة والديموغرا ية ألفراد
م م، كما الدراسييييةمع ععضييييها ال ع  تحقيق رؤية ورسييييالة وأهداف  ( من أجل Excelعاسييييت دام اكسييييل )نموذ  إلكتروني  صييييم

 .االستمارات وتحليلهاتلك بيانات تفريغ 

 إجراءات الدراسة
في مناحق وضيييييييييواحي متعددة من مدن إمارة الشيييييييييارقة، ونجح فريق العمل ان يسيييييييييتب( اسيييييييييتمارة ا2000) توزيع تم

في برنامج مسيييييييي قًا في نموذ  البيانات المعد لها تم تفريغها كما هو مبين في الجدول التالي، ة، سييييييييت انا( 1671) اداسييييييييتردع
اسييت انة أخرى،  (75اسييت عدت )كما ، األسيياسييية نق  المعلوماتعسييب   منها؛ ( اسييتمارة256، ععد إهمال )(Excelاكسييل )

 على عع  أسئلتها. ةعسب  خلل في اإلجاع ؛لإلجاعات األوليفرز التحليل والععد 
 

 اإلدارة فروع حس  االسترجاع ونس  والمسترجعة الموزعة االستبيانات أعداد(: 1جدول )

 نسبة االسترجاع عدد االستبانات المسترجعة عدد االستبانات الموزعة المدينة

 %80.65 1,371 1,700 مدينة الشارقة

 %100.00 50 50 فرع الذيد

 %100.00 50 50 فرع كلباء

 %100.00 100 100 فرع خورفكان

 %100.00 50 50 فرع دبا الحصن

 %100.00 50 50 فرع المدام

 %83.55 1,671 2,000 اإلجمالي

 



 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 7)  التقرير اإلحصائي

 

 المعالجة اإلحصائية
التحليل ععد المتغيرات اإلحصييييييييائية عع  إعادة ترميز تم و تم ترقيم االسييييييييتمارات ع رقام متسييييييييلسييييييييلة عند اإلدخال، 

والنسيييي  الحسييييابية المتوسييييطات  مت د  اسييييتم كما وتنظيم الجداول المتقاحعة، لتسييييهيل عملية تبويبها األولي لإلجاعات، فرز وال
 ، وكما يلي:في عمليات المقارنة والقياس المئوية

: تم إعادة تبوي  هذا المتغير في ثالث فئات، ععد دمج حالتي )مطلق وأرمل( مع ععضييييييييييها في وصييييييييييف االجتماعيةالحالة 
 الحاالت مقارنة ععدد الحاالت األخرى.يمكن تبويبها تحت هذ  د، أحلق عليه )أخرى(، عسب  قلة عدد المفردات التي واح

: تم إعادة تبوي  هذا المتغير في فئتين فق ، ععد دمج الوصفين )دون الثانوية والثانوية العامة( مع ععضها المؤهل الدراسي
ما دون(، ودمج الوصفين )جامعي ودراسات عليا( مع ععضها في وصف  خر، في وصف واحد، أحلق عليه )ثانوية عامة ف

 أحلق عليه )جامعي فما فوق(، من أجل الحصول على تصني  متجان  للمؤهل الدراسي.

 
: تم إعادة تبوي  هذا المتغير في فئتين فق ، هما: )منتج، وغير منتج( وفقًا لطبيعة الوصييف المحدد في اسييتمارة حالة العمل

 وكما هو مبين في الجدول اآلتي: االستبيان
 

 (: التصنيف القديم والجديد لمتغير حالة العمل2جدول )

 التصنيف الجديد الرمز الجديد التصنيف القديم الرمز القديم

 غير منتج 2 طالب 1

 منتج 1 موظف حكومي 2

 منتج 1 موظف قطاع خاص 3

 منتج 1 عمل حر 4

 غير منتج 2 ربة منزل 5

 غير منتج 2 متقاعد 6

 غير منتج 2 ال يعمل 7

 غير منتج 2 أخرى 8

 

إجاعة واحدة فق ، ولكن عسيييييب  كثرة االسيييييتمارات التي لتكون ذات عاألسييييياس  اتالمتغير هذ   ت: صيييييممالتخييريةالمتغيرات 
، كما تم اعتماد اإلجاعات ةمتعددأسئلة  اعلى أساس أنه اوتحليله ا، تم إعادة تنظيمهاوردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليه

(، حالة األخالق المعاصرةالمتغير )و  (،إلى ماذا تشير األخالق) ات:المتغير  الحال معهذا هو النس  المئوية في المفاضلة. و 
أفضاااااااال (، والمتغير )كقاادوةالفئااات التي يحتااذا باااا (، والمتغير )الفئااات العمرياة التي تنتاااي القيم األخالقيااةوالمتغير )

 (.اإلصالحاإلجراءات والوسائل أهمية في 
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 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 8)  التقرير اإلحصائي

 

 التحليل اإلحصائي

 التوزيع الديموغرافي

ز المسييح اإلحصييائي بنسيي ة مشيياركة  في مدينة   االسييت انات الموزعة( من مجمل عدد %83.55)إجمالية بلغت أمنج 
أو خلل في اإلجاعة، كما المعلومات اسييت انة؛ عسييب  نق   (331واسييت عد )حيث أهمل منها ، خرى الشييارقة وفروع اإلدارة األ

%( مقابل 40.60نس ة الذكور المشاركين فيها )( است انة في انجاز هذ  الدراسة، بلغت 1340) واعتمدتذلك  نفًا، وضحنا 
 البياني اآلتيين:في الجدول التكرار  والشكل كما هو مبين  ،اإلناث%( من 59.40)

 

 (: التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة حس  الجنس3جدول )

 المجموع إناث ذكور الجنس

 1340 796 544 العدد

 %100.00 %59.40 %40.60 النسبة المئوية

 
 الجنس حس  العينة لمفردات النسبي التوزيع(: 1شكل )

 
 

حول تصيييييييييوراتهم عن منظومة القيم  الرأ القادرة على تمييز األمور وأبداء جميع الشيييييييييرائح العمرية شيييييييييملت العينة 
الهدف الذ  تماشيييييييًا مع  ،سيييييينة (48لمن جاوز ) سيييييين النضييييييج( سيييييينة ولغاية 15ععمر ) فئة الناشييييييئة، ابتداًء من االخالقية

، كما هو مبين في الجدول داعمًا وموجهًا في النتائج المست لصة من هذ  الدراسةتكون لنا كي ل، الدراسةهذ  وضعت ألجله 
 التكرار  والشكل البياني اآلتيين:

 

 (: التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة حس  فئات العمر4جدول )

 المجموع 49 + 39 - 48 29 - 38 19 - 28 15 - 18 فئات العمر

 1340 45 124 308 421 442 العدد

 %100.00 %3.36 %9.25 %22.99 %31.42 %32.99 النسبة المئوية

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 9)  التقرير اإلحصائي

 العينة حس  فئات العمر(: التوزيع النسبي لمفردات 2شكل )

 
 

هو مبين %( من المتزوجين، كما 31.27%(، مقابل )65.97بلغت نسييييي ة العزاب المشييييياركين في هذ  الدراسييييية )
 في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:

 االجتماعية(: التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة حس  الحالة 5جدول )

 المجموع أخرا متزوج أعزب االجتماعيةالحالة 

 1340 37 419 884 العدد

 %100.00 %2.76 %31.27 %65.97 النسبة المئوية

 
 االجتماعية(: التوزيع النسبي لمفردات العينة حس  الحالة 3شكل )

 
 

وكانت النسيي ة متقاربة بين أولئك الذين يحملون الشييهادات الجام ية من المشيياركين والذين ال يحملون أ  شييهادات 
 والشكل البياني اآلتيين:أو أكملوا دراستهم الثانوية فق ، كما هو مبين في الجدول التكرار  

 

 (: التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة حس  التحصيل الدراسي6جدول )

 المجموع جامعي فما فوق ثانوية عامة فما دون التحصيل الدراسي

 1340 698 642 العدد

 %100.00 %52.09 %47.91 النسبة المئوية

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 10)  التقرير اإلحصائي

 (: التوزيع النسبي لمفردات العينة حس  التحصيل الدراسي4شكل )

 
 

وكذلك جاءت النسييييييييييييي ة متقاربة بين المشييييييييييييياركين المنتجين الذين لديهم عمل، وغير المنتجين من حالب المدارس 
 وربات البيوت و خرين، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:

 : التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة حس  حالة العمل(7)جدول 

 المجموع غير منتج منتج حالة العمل

 1340 747 593 العدد

 %100.00 %55.75 %44.25 النسبة المئوية

 
 (: التوزيع النسبي لمفردات العينة حالة العمل5شكل )

 
 

 إلى ماذا تشير األخالق
 %( منهم 77.09)اختار  ،من منظورهمأفراد العينة حول مدلوالت أو معنى القيم األخالقية رأ  وعند اسييييييييييييييتطالع 

( من اإلناث، 46.87%( منهم كانوا ذكورًا مقابل )30.22، )مع ععضيييييها ال ع السيييييلو  وتعامالت الناس أنها تشيييييير إلى 
كما هو مبين في الجدول ، عن الصييييدق واألمانة واإلخالل عالعمل أفكار سييييائدةإلى %( منهم تشييييير 16.42بينما وجدها )

 التكرار  والشكل البياني اآلتيين:
 

 )*(العينة حسبما تشير األخالق له لديهم مصنفة حس  الجنس ألفراد: التوزيع التكراري والنسبي (8جدول )

 الوصف
 المئويةالنسب  التكرارات

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 %77.09 %46.87 %30.22 1033 628 405 مع بعضاا البعضالسلوي وتعامالت الناس 

 %16.42 %9.63 %6.79 220 129 91 عن الصدق واألمانة واإلخالص بالعمل أفكار سائدة

 %14.25 %8.81 %5.45 191 118 73 موجاات للسلوي اإلنساني

 %1.49 %0.82 %0.67 20 11 9 نظري وغير واقعيكالم 

 %0.52 %0.00 %0.52 7 0 7 أخرا تذكر

 .عسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليها؛ تم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعات)*( 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ثانوية عامة فما دون

جامعي فما فوق
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 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 11)  التقرير اإلحصائي

 العينة حسبما تشير األخالق له لديهم مصنفة حس  الجنس ألفرادالتوزيع  البياني (: 6شكل )

 
 

%(، 50.52النسيييي ة ) مع ععضييييها ال ع السييييلو  وتعامالت الناس بلغت نسيييي ة العزاب الذين وجدوها تشييييير إلى 
 %( من المتزوجين، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:24.63مقابل )

 

 )*(االجتماعيةالعينة حسبما تشير األخالق له لديهم مصنفة حس  الحالة  ألفراد: التوزيع التكراري والنسبي (9جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 أخرا متزوج أعزب أخرا متزوج أعزب

 %1.94 %24.63 %50.52 26 330 677 مع بعضاا البعضالسلوي وتعامالت الناس 

 %0.52 %6.04 %9.85 7 81 132 عن الصدق واألمانة واإلخالص بالعمل أفكار سائدة

 %0.75 %5.07 %8.43 10 68 113 موجاات للسلوي اإلنساني

 %0.00 %0.37 %1.12 0 5 15 كالم نظري وغير واقعي

 %0.00 %0.15 %0.37 0 2 5 أخرا تذكر

 .عسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليها؛ أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعاتتم إعادة تنظيمها وتحليلها على )*( 

 

 االجتماعيةالعينة حسبما تشير األخالق له لديهم مصنفة حس  الحالة  ألفراد(: التوزيع البياني 7شكل )
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 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 12)  التقرير اإلحصائي

 مع ععضييييها ال ع السييييلو  وتعامالت الناس تشييييير إلى يرونها الذين حملة الشييييهادات الجام ية من بلغت نسيييي ة و 
، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشيييييييييييييكل العامة فما دون  الثانويةممن يحملون %( 37.09%(، مقابل )40النسييييييييييييي ة )

 البياني اآلتيين:
 )*(العينة حسبما تشير األخالق له لديهم مصنفة حس  التحصيل الدراسي ألفرادي والنسبي : التوزيع التكرار (10جدول )

 الوصف

 النسب المئوية التكرارات

 ثانوية عامة
 فما دون

 جامعي 
 فما فوق

 المجموع
 ثانوية عامة

 فما دون
 جامعي 
 فما فوق

 المجموع

 %77.09 %40.00 %37.09 1033 536 497 مع بعضاا البعضالسلوي وتعامالت الناس 

 %16.42 %9.40 %7.01 220 126 94 عن الصدق واألمانة واإلخالص بالعمل أفكار سائدة

 %14.25 %8.66 %5.60 191 116 75 موجاات للسلوي اإلنساني

 %1.49 %0.67 %0.82 20 9 11 كالم نظري وغير واقعي

 %0.52 %0.37 %0.15 7 5 2 أخرا تذكر

 .عسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليها؛ وتحليلها على أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعاتتم إعادة تنظيمها )*( 

 
 العينة حسبما تشير األخالق له لديهم مصنفة حس  التحصيل الدراسي ألفراد(: التوزيع البياني 8شكل )

 
 

من المنتجين أقل  مع ععضييييها ال ع السييييلو  وتعامالت الناس ين يرونها تشييييير إلى وجاءت نسيييي ة المشيييياركين الذ
من اآلخرين غير المنتجين، وكانت نسييبتها أعلى أيضييا لدى صييغار السيين منها عند ك ار السيين، كما هو مبين في الجدولين 

 التكراريين والشكلين البيانيين اآلتيين:
 )*(العينة حسبما تشير األخالق له لديهم مصنفة حس  حالة العمل ألفراد: التوزيع التكراري والنسبي (11جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع غير منتج منتج المجموع غير منتج منتج

 %77.09 %42.54 %34.55 1033 570 463 مع بعضاا البعضالسلوي وتعامالت الناس 

 %16.42 %7.46 %8.96 220 100 120 عن الصدق واألمانة واإلخالص بالعمل أفكار سائدة

 %14.25 %7.09 %7.16 191 95 96 موجاات للسلوي اإلنساني

 %1.49 %0.90 %0.60 20 12 8 كالم نظري وغير واقعي

 %0.52 %0.22 %0.30 7 3 4 أخرا تذكر

 .عسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليها؛ متعددة اإلجاعاتتم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس أنها أسئلة )*( 
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 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 13)  التقرير اإلحصائي

 

 (: التوزيع البياني ألفراد العينة حسبما تشير األخالق له لديهم مصنفة حس  حالة العمل9شكل )

 
 

 )*(العينة حسبما تشير األخالق له لديهم مصنفة حس  فئات العمر ألفراد: التوزيع التكراري والنسبي (12جدول )

 الوصف
 فئات العمر

 المجموع
18 - 15 28 - 19 38 - 29 48 - 39 + 49 

ت
را

را
تك

ال
 

 1033 31 104 237 300 361 مع بعضاا البعضالسلوي وتعامالت الناس 

 220 12 16 63 76 53 عن الصدق واألمانة واإلخالص بالعمل أفكار سائدة

 191 13 21 54 60 43 موجاات للسلوي اإلنساني

 20 1 2 4 6 7 كالم نظري وغير واقعي

 7 0 1 1 4 1 أخرا تذكر

ية
ئو

لم
 ا
ب

س
لن
ا

 

 %77.09 %2.31 %7.76 %17.69 %22.39 %26.94 مع بعضاا البعضالسلوي وتعامالت الناس 

 %16.42 %0.90 %1.19 %4.70 %5.67 %3.96 عن الصدق واألمانة واإلخالص بالعمل أفكار سائدة

 %14.25 %0.97 %1.57 %4.03 %4.48 %3.21 موجاات للسلوي اإلنساني

 %1.49 %0.07 %0.15 %0.30 %0.45 %0.52 كالم نظري وغير واقعي

 %0.52 %0.00 %0.07 %0.07 %0.30 %0.07 أخرا تذكر

 .عسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليها؛ تم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعات)*( 

 
 (: التوزيع البياني ألفراد العينة حسبما تشير األخالق له لديهم مصنفة حس  فئات العمر10شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 14)  التقرير اإلحصائي

 

 يمفل وجود األخالق في المجتمعماذا 
%( من المشيياركين في هذ  الدراسيية أن وجود األخالق في المجتمع هو ضييرورة من ضييرورات وجود 93.96يرى )

%( فق  منهم يراها نوعًا من الرفاهية، 5تلك المجتمعات وتطورها، وهذا مؤشييييييير إيجابي يحسييييييي  لصيييييييالح المجتمع، مقابل )
وشييييكل العزاب من الذين يرونها ضييييرورة من ضييييرورات وجود دها في المجتمع أ  أهمية. وبنسيييي ة ضييييئيلة جدًا ال يرون لوجو 

نيياثييًا مقييابييل إ%( منهم 57.69%( من المتزوجين، وكييان )30.30%(، مقييابييل )61.04المجتمعييات وتطورهييا مييا نسييييييييييييييبتييه )
 %( من الذكور، كما هو مبين في الجدولين التكراريين والشكلين البيانيين اآلتيين:36.69)
 

 العينة حسبما يمفل وجود األخالق في المجتمع مصنفة حس  الجنس ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(13جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 %5.00 %1.42 %3.58 67 19 48 رفاهية

 %93.96 %57.69 %36.27 1259 773 486 ضرورية

 %0.67 %0.15 %0.52 9 2 7 ال أهمية لاا

 %0.37 %0.15 %0.22 5 2 3 أخرا

 %100.00 %59.40 %40.60 1340 796 544 اإلجمالي

 
 (: التوزيع البياني ألفراد العينة حسبما يمفل وجود األخالق في المجتمع مصنفة حس  الجنس11شكل )

 
 

 االجتماعيةالعينة حسبما يمفل وجود األخالق في المجتمع مصنفة حس  الحالة  ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(14جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع أخرا متزوج أعزب المجموع أخرا متزوج أعزب

 %5.00 %0.15 %0.52 %4.33 67 2 7 58 رفاهية

 %93.96 %2.61 %30.30 %61.04 1259 35 406 818 ضرورية

 %0.67 %0.00 %0.30 %0.37 9 0 4 5 ال أهمية لاا

 %0.37 %0.00 %0.15 %0.22 5 0 2 3 أخرا

 %100 %2.76 %31.27 %65.97 1340 37 419 884 اإلجمالي
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 15)  التقرير اإلحصائي

 

 االجتماعية(: التوزيع البياني ألفراد العينة حسبما يمفل وجود األخالق في المجتمع مصنفة حس  الحالة 12شكل )

 
 

%( من 1.42%( من المشيييييييييييياركين الذكور يرونها نوعًا من الرفاهية مقابل )3.58وعلى الطرف اآلخر، نجد أن )
%( منهم من حملة الشيييييييييييهادات الجام ية، مقابل 1.42%( منهم، وكان )4.33اإلناث، وشيييييييييييكل العزاب منهم ما نسيييييييييييبته )

 دول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:، كما هو مبين في الجالعامة فما دون %( ممن يحملون الثانوية 3.58)
 

 العينة حسبما يمفل وجود األخالق في المجتمع مصنفة حس  التحصيل الدراسي ألفراد: التوزيع التكراري والنسبي (15جدول )

 الوصف

 النسب المئوية التكرارات

 ثانوية عامة
 فما دون

 جامعي
 فما فوق

 المجموع
 عامةثانوية 

 فما دون
 جامعي
 فما فوق

 المجموع

 %5.00 %1.42 %3.58 67 19 48 رفاهية

 %93.96 %50.00 %43.96 1259 670 589 ضرورية

 %0.67 %0.52 %0.15 9 7 2 ال أهمية لاا

 %0.37 %0.15 %0.22 5 2 3 أخرا

 %100.00 %52.09 %47.91 1340 698 642 اإلجمالي

 
 (: التوزيع البياني ألفراد العينة حسبما يمفل وجود األخالق في المجتمع مصنفة حس  التحصيل الدراسي13شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 16)  التقرير اإلحصائي

 

نسييييي ة مقابل %( من المشييييياركين في هذ  الدراسييييية من غير المنتجين يرونها رفاهية 4.03نجد أن ) االتجا وبنف  
 التكراريين والشكلين البيانيين اآلتيين: %( من المنتجين، كما هو مبين في الجدولين1عسيطة جدًا تقارب )

 

 العينة حسبما يمفل وجود األخالق في المجتمع مصنفة حس  حالة العمل ألفراد: التوزيع التكراري والنسبي (16جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع غير منتج منتج المجموع غير منتج منتج

 %5.00 %4.03 %0.97 67 54 13 رفاهية

 %93.96 %51.12 %42.84 1259 685 574 ضرورية

 %0.67 %0.37 %0.30 9 5 4 ال أهمية لاا

 %0.37 %0.22 %0.15 5 3 2 أخرا

 %100.00 %55.75 %44.25 1340 747 593 اإلجمالي

 
 يمفل وجود األخالق في المجتمع مصنفة حس  حالة العمل(: التوزيع البياني ألفراد العينة حسبما 14شكل )

 
 

 العينة حسبما يمفل وجود األخالق في المجتمع مصنفة حس  فئات العمر ألفراد: التوزيع التكراري والنسبي (17جدول )

 الوصف
 فئات العمر

 المجموع
18 - 15 28 - 19 38 - 29 48 - 39 + 49 

ت
را

را
تك

ال
 

 67 1 1 6 23 36 رفاهية

 1259 43 120 301 394 401 ضرورية

 9 1 1 1 4 2 ال أهمية لاا

 5 0 2 0 0 3 أخرا

 1340 45 124 308 421 442 اإلجمالي

ية
ئو

لم
 ا
ب

س
الن

 

 %5.00 %0.07 %0.07 %0.45 %1.72 %2.69 رفاهية

 %93.96 %3.21 %8.96 %22.46 %29.40 %29.93 ضرورية

 %0.67 %0.07 %0.07 %0.07 %0.30 %0.15 ال أهمية لاا

 %0.37 %0.00 %0.15 %0.00 %0.00 %0.22 أخرا

 %100.00 %3.36 %9.25 %22.99 %31.42 %32.99 اإلجمالي
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 17)  التقرير اإلحصائي

 

 فئات العمر(: التوزيع البياني ألفراد العينة حسبما يمفل وجود األخالق في المجتمع مصنفة حس  15شكل )

 
 

 حالة األخالق المعاصرة في المجتمع
 ،%(36.19أعلى نسيي ة بلغت ) انهيارو سييجلت نسيي ة الذين يرون أن القيم األخالقية في مجتمعنا في وضييع تراجع 

%(، 32.31بنسييي ة )نسييي ة من يرونها في وضيييع متفاوت ها من حيث الترتي  تالو %(، 22.09اإلناث منهم )نسييي ة شيييكلت 
%(، كما هو مبين في الجدولين التكراريين 21.94يث شكلت نس ة اإلناث منهم أعلى نس ة، بلغت )ح، فرادعحس  حبيعة األ

 والشكلين البيانيين اآلتيين:
 

 )*(العينة حس  رأيتهم لحالة األخالق المعاصرة في المجتمع مصنفة حس  الجنس ألفراد: التوزيع التكراري والنسبي (18جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 %17.31 %8.28 %9.03 232 111 121 نمو وازدهار

 %15.37 %7.69 %7.69 206 103 103 استقرار وثبات

 %36.19 %22.09 %14.10 485 296 189 اناياروتراجع 

 %32.31 %21.94 %10.37 433 294 139 متفاوتة

 .عسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليها؛ تم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعات)*( 

 

 العينة حس  رأيتهم لحالة األخالق المعاصرة في المجتمع مصنفة حس  الجنس(: التوزيع البياني ألفراد 16شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 18)  التقرير اإلحصائي

 

 %(،22.46أعلى نسيي ة بلغت ) انهيارو شييكل العزاب الذين يرون أن القيم األخالقية في مجتمعنا في وضييع تراجع 
، كما هو مبين الدراسة%( من مجمل المشاركين في هذ  20.75بينما شكل الذين يرونها في وضع متفاوت منهم ما نسبته )

 في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:
 

 )*(االجتماعيةالعينة حس  رأيتهم لحالة األخالق المعاصرة في المجتمع مصنفة حس  الحالة  ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(19جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع أخرا متزوج أعزب المجموع أخرا متزوج أعزب

 %17.31 %0.37 %4.48 %12.46 232 5 60 167 نمو وازدهار

 %15.37 %0.52 %3.96 %10.90 206 7 53 146 استقرار وثبات

 %36.19 %1.04 %12.69 %22.46 485 14 170 301 اناياروتراجع 

 %32.31 %0.90 %10.67 %20.75 433 12 143 278 متفاوتة

 .عسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليها؛ تم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعات)*( 

 

 االجتماعية(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  رأيتهم لحالة األخالق المعاصرة في المجتمع مصنفة حس  الحالة 17شكل )

 
 

وشييييييكل المشيييييياركين من حملة الشييييييهادات الجام ية، الذين يرون أن القيم األخالقية في مجتمعنا في وضييييييع تراجع 
%( من 18.21ين يرونها في وضيييع متفاوت منهم ما نسيييبته )بينما شيييكل الذ %(،21.27أعلى نسييي ة، حيث بلغت ) انهيارو 

مجمل المشيييياركين في هذ  الدراسيييية، بينما كانت النسيييي  متقاربة بين المشيييياركين المنتجين وغير المنتجين، كما هو مبين في 
 الجدولين التكراريين والشكلين البيانيين اآلتيين:

 

 )*(التحصيل الدراسيالعينة حس  رأيتهم لحالة األخالق المعاصرة في المجتمع مصنفة حس   ألفراد: التوزيع التكراري والنسبي (20جدول )

 الوصف

 النسب المئوية التكرارات

 ثانوية عامة
 فما دون

 جامعي
 فما فوق

 المجموع
 ثانوية عامة

 فما دون
 جامعي
 فما فوق

 المجموع

 %17.31 %6.72 %10.60 232 90 142 نمو وازدهار

 %15.37 %6.49 %8.88 206 87 119 استقرار وثبات

 %36.19 %21.27 %14.93 485 285 200 اناياروتراجع 

 %32.31 %18.21 %14.10 433 244 189 متفاوتة

 .إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليهاعسب  كثرة االستمارات التي وردت ؛ تم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعات)*( 
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 19)  التقرير اإلحصائي

 

 (: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  رأيتهم لحالة األخالق المعاصرة في المجتمع مصنفة حس  التحصيل الدراسي18شكل )

 
 

 )*(العينة حس  رأيتهم لحالة األخالق المعاصرة في المجتمع مصنفة حس  حالة العمل ألفراد: التوزيع التكراري والنسبي (21جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع غير منتج منتج المجموع غير منتج منتج

 %17.31 %10.75 %6.57 232 144 88 نمو وازدهار

 %15.37 %9.40 %5.97 206 126 80 استقرار وثبات

 %36.19 %19.40 %16.79 485 260 225 اناياروتراجع 

 %32.31 %16.64 %15.67 433 223 210 متفاوتة

 .عسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليها؛ تم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعات)*( 

 
 البياني ألفراد العينة حس  رأيتهم لحالة األخالق المعاصرة في المجتمع مصنفة حس  حالة العمل(: التوزيع 19شكل )

 
 

( من المشيييييياركين الذين يرون أن القيم األخالقية في مجتمعنا في وضييييييع تراجع 28 - 19وشييييييكلت الفئة العمرية )
وضييع متفاوت، بينما شييكلت الفئة العمرية %( منهم يرونها في 9.33مقابل ) %(،11.34بلغت )حيث أعلى نسيي ة،  انهيارو 
%( منهم يرونها 10.07مقابل ) %(،10.37ما نسييبته ) انهيارو في وضييع تراجع  ها( من المشيياركين الذين يرون18 - 15)

 ل التكرار  والشكل البياني اآلتيين:و في وضع متفاوت، كما هو مبين في الجد
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 20)  التقرير اإلحصائي

 

 )*(العينة حس  رأيتهم لحالة األخالق المعاصرة في المجتمع مصنفة حس  فئات العمر ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(22جدول )

 الوصف
 فئات العمر

 المجموع
18 - 15 28 - 19 38 - 29 48 - 39 + 49 

ت
را

را
تك

ال
 

 232 7 13 37 81 94 نمو وازدهار

 206 6 19 37 66 78 استقرار وثبات

 485 19 46 129 152 139 اناياروتراجع 

 433 16 48 109 125 135 متفاوتة

ية
ئو

لم
 ا
ب

س
لن
ا

 

 %17.31 %0.52 %0.97 %2.76 %6.04 %7.01 نمو وازدهار

 %15.37 %0.45 %1.42 %2.76 %4.93 %5.82 استقرار وثبات

 %36.19 %1.42 %3.43 %9.63 %11.34 %10.37 اناياروتراجع 

 %32.31 %1.19 %3.58 %8.13 %9.33 %10.07 متفاوتة

 .عسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليها؛ تم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعات)*( 
 

 المعاصرة في المجتمع مصنفة حس  فئات العمر(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  رأيتهم لحالة األخالق 20شكل )

 
 

 الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقية
( هي أكثر 18 - 13%( من المشيييياركين في هذ  الدراسيييية أن فئة الن ء التي تمثلها فترة األعمال )62.91يرى )

%(، مقابل 37.99أعلى نسيييييييييي ة، بلغت ) الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقية في المجتمع، حيث شييييييييييكل اإلناث منهم
%(، شيييكل اإلناث منهم أعلى نسييي ة، 28.58%( من الذكور، تلتها فئة الشييي اب من حيث الترتي  بنسييي ة إجمالية )24.93)

 %( من الذكور، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:11.19%(، مقابل )17.39بلغت )
 

 )*(مصنفة حس  الجنس الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقيةالعينة حس   ألفراد: التوزيع التكراري والنسبي (23جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 %7.99 %4.10 %3.88 107 55 52 (12 - 4االطفال )

 %62.91 %37.99 %24.93 843 509 334 (18 - 13) النشء

 %28.58 %17.39 %11.19 383 233 150 (45 - 19الشباب )

 %3.21 %1.72 %1.49 43 23 20 فما فوق( 46) سن النضج

 .عليهاعسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر ؛ تم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعات)*( 

0 100 200 300 400 500

نمو وازدهار

اتاستقرار وثب

تراجع وانهيار

متفاوتة
18 - 15

28 - 19

38 - 29

48 - 39

49 +



 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 21)  التقرير اإلحصائي

 

 مصنفة حس  الجنس الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقية(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  21شكل )

 
 

هي أكثر الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقية في المجتمع، ما  شييييييييييييييكل العزاب الذين يرون أن فئة الن ء
%( منهم يرون أن فئة الشييييييي اب هي أكثر الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقية، 17.76مقابل )%(، 41.94نسيييييييبته )

 كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:
 
 )*(االجتماعيةمصنفة حس  الحالة  األخالقية الفئات العمرية التي تنتهك القيمالعينة حس   ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(24جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع أخرا متزوج أعزب المجموع أخرا متزوج أعزب

 %7.99 %0.15 %1.87 %5.97 107 2 25 80 (12 - 4االطفال )

 %62.91 %1.72 %19.25 %41.94 843 23 258 562 (18 - 13) النشء

 %28.58 %0.75 %10.07 %17.76 383 10 135 238 (45 - 19الشباب )

 %3.21 %0.15 %1.19 %1.87 43 2 16 25 فما فوق( 46) سن النضج

 .عسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليها؛ تم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعات)*( 

 
 االجتماعيةمصنفة حس  الحالة  الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقية(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  22شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 22)  التقرير اإلحصائي

 
بينما جاءت النسيييييي  متقاربة بين المشيييييياركين من الذين يرون أن أكثر الفئات التي تنتهك القيم األخالقية هي فئتي 

كما هو مبين من حملة الشييييهادات الجام ية واآلخرين الذين لديهم الشييييهادة الثانوية فما دون، الن ء والشيييي اب على الترتي ، 
 ين:في الجدول التكرار  والتوزيع البياني اآلتي

 

 )*(مصنفة حس  التحصيل الدراسي الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقيةالعينة حس   ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(25جدول )

 الوصف

 النسب المئوية التكرارات

 ثانوية عامة
 فما دون

 جامعي
 فما فوق

 المجموع
 ثانوية عامة

 فما دون
 جامعي
 فما فوق

 المجموع

 %7.99 %3.06 %4.93 107 41 66 (12 - 4االطفال )

 %62.91 %31.27 %31.64 843 419 424 (18 - 13) النشء

 %28.58 %17.39 %11.19 383 233 150 (45 - 19الشباب )

 %3.21 %1.64 %1.57 43 22 21 فما فوق( 46) سن النضج

 .عسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليها؛ أنها أسئلة متعددة اإلجاعاتتم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس )*( 
 

 مصنفة حس  التحصيل الدراسي الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقية(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  23شكل )

 
 

هي أكثر الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقية  المنتجين الذين يرون أن فئة الن ءشكل المشاركين من غير 
%( منهم يرون أن فئة الشيييي اب هي أكثر الفئات العمرية التي 13.73%(، مقابل )35.82في المجتمع، أعلى نسيييي ة بلغت )

 اآلتيين:تنتهك القيم األخالقية، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني 
 

 )*(مصنفة حس  حالة العمل الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقيةالعينة حس   ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(26جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع غير منتج منتج المجموع غير منتج منتج

 %7.99 %5.52 %2.46 107 74 33 (12 - 4االطفال )

 %62.91 %36.27 %26.64 843 486 357 (18 - 13) النشء

 %28.58 %13.81 %14.78 383 185 198 (45 - 19الشباب )

 %3.21 %1.49 %1.72 43 20 23 فما فوق( 46) سن النضج

 .االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليهاعسب  كثرة ؛ تم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعات)*( 
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 23)  التقرير اإلحصائي

 

 مصنفة حس  حالة العمل الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقية(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  24شكل )

 
 

هي أكثر الفئات العمرية التي تنتهك  ( الذين يرون أن فئة الن ء18 - 15شييييييييكل المشيييييييياركين من الفئة العمرية )
%( منهم يرون أن فئة الشيي اب هي أكثر الفئات 6.42%(، مقابل )22.76القيم األخالقية في المجتمع، أعلى نسيي ة بلغت )

 العمرية التي تنتهك القيم األخالقية، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:
 

 )*(مصنفة حس  فئات العمر الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقيةالعينة حس   ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(27جدول )

 الوصف
 فئات العمر

 المجموع
18 - 15 28 - 19 38 - 29 48 - 39 + 49 

ت
را

را
تك

ال
 

 107 2 5 20 22 58 (12 - 4االطفال )

 843 28 75 183 252 305 (18 - 13) النشء

 383 14 41 110 132 86 (45 - 19الشباب )

 43 1 6 11 15 10 فما فوق( 46) سن النضج

ية
ئو

لم
 ا
ب

س
لن
ا

 

 %7.99 %0.15 %0.37 %1.49 %1.64 %4.33 (12 - 4االطفال )

 %62.91 %2.09 %5.60 %13.66 %18.81 %22.76 (18 - 13) النشء

 %28.58 %1.04 %3.06 %8.21 %9.85 %6.42 (45 - 19الشباب )

 %3.21 %0.07 %0.45 %0.82 %1.12 %0.75 فما فوق( 46) سن النضج

 .عسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليها؛ تم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعات)*( 
 

 مصنفة حس  فئات العمر الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقية(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  25شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 24)  التقرير اإلحصائي

 

 القيم األخالقية التي يهتم بها األفراد
المتعددة، وتم ترتي  القيم االختيار وفي معرض سيييييييييؤالنا عن القيم التي يهتم بها أفراد العينة، تم حسييييييييياب تكرارات 

 المئوية لكل وصييييف، فكان ترتيبها كما هو مبين أدنا ، مع وجود تفاوت عسييييي  في ترتيبها بين الذكور واإلناث،وفق النسيييي  
 كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:مع ش ه تطابق للترتي  اإلجمالي مع ترتي  اإلناث لها، 

 

 التي يولونها األهمية مصنفة حس  الجنس القيم األخالقيةالعينة حس   ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(28جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 %82.54 %49.33 %33.21 1106 661 445 االحترام

 %79.70 %47.16 %32.54 1068 632 436 الصدق

 %77.24 %44.70 %32.54 1035 599 436 األمانة

 %64.93 %40.60 %24.33 870 544 326 المسؤولية

 %63.51 %37.09 %26.42 851 497 354 التسامح

 %63.36 %36.87 %26.49 849 494 355 التواضع

 %54.10 %30.82 %23.28 725 413 312 الشرف

 %53.73 %30.82 %22.91 720 413 307 التعاون 

 %48.21 %25.75 %22.46 646 345 301 الصبر

 %43.81 %22.69 %21.12 587 304 283 الكرم

 %42.69 %23.51 %19.18 572 315 257 االلتزام

 %41.72 %21.49 %20.22 559 288 271 التدين

 %40.97 %22.61 %18.36 549 303 246 االنتماء

 %40.97 %21.64 %19.33 549 290 259 االعتدال

 %34.25 %17.91 %16.34 459 240 219 الفزعة

 %0.37 %0.22 %0.15 5 3 2 أخرا

 
 التي يولونها األهمية مصنفة حس  الجنس القيم األخالقية(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  26شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 25)  التقرير اإلحصائي

 

مع شيييييييييييي ه تطابق للترتي  اإلجمالي مع ترتي   وكذلك سييييييييييييجل تفاوت عسييييييييييييي  في ترتيبها بين العزاب والمتزوجين،
 المتزوجين لها، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:

 االجتماعيةالحالة التي يولونها األهمية مصنفة حس   القيم األخالقيةالعينة حس   ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(29جدول )

 وصفال
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع أخرا متزوج أعزب المجموع أخرا متزوج أعزب

 %82.54 %1.79 %25.00 %55.75 1106 24 335 747 االحترام

 %79.70 %1.87 %25.22 %52.61 1068 25 338 705 الصدق

 %77.24 %1.87 %23.96 %51.42 1035 25 321 689 األمانة

 %64.93 %1.42 %20.52 %42.99 870 19 275 576 المسؤولية

 %63.51 %1.57 %18.51 %43.43 851 21 248 582 التسامح

 %63.36 %1.12 %18.28 %43.96 849 15 245 589 التواضع

 %54.10 %1.34 %17.09 %35.67 725 18 229 478 الشرف

 %53.73 %0.75 %16.19 %36.79 720 10 217 493 التعاون 

 %48.21 %0.90 %13.88 %33.43 646 12 186 448 الصبر

 %43.81 %0.45 %11.49 %31.87 587 6 154 427 الكرم

 %42.69 %0.82 %11.94 %29.93 572 11 160 401 االلتزام

 %41.72 %1.27 %14.10 %26.34 559 17 189 353 التدين

 %40.97 %0.75 %12.76 %27.46 549 10 171 368 االنتماء

 %40.97 %1.04 %11.19 %28.73 549 14 150 385 االعتدال

 %34.25 %0.52 %7.99 %25.75 459 7 107 345 الفزعة

 %0.37 %0.00 %0.37 %0.00 5 0 5 0 أخرا

 

 االجتماعيةالتي يولونها األهمية مصنفة حس  الحالة  القيم األخالقية(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  27شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 26)  التقرير اإلحصائي

مع ث ات في ترتي  القيم  سيييييييجل تفاوت واضيييييييح في ترتيبها بين حملة الشيييييييهادات الجام ية والثانوية فما دون،كما 
 الثالثة األولى )اإلحترام، الصدق، األمانة(، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:

 

 التي يولونها األهمية مصنفة حس  التحصيل الدراسي القيم األخالقيةالعينة حس   فرادألالتوزيع التكراري والنسبي  :(30جدول )

 الوصف

 النسب المئوية التكرارات

 ثانوية عامة
 فما دون

 جامعي
 فما فوق

 المجموع
 ثانوية عامة

 فما دون
 جامعي
 فما فوق

 المجموع

 %82.54 %42.16 %40.37 1106 565 541 االحترام

 %79.70 %41.94 %37.76 1068 562 506 الصدق

 %77.24 %39.93 %37.31 1035 535 500 األمانة

 %64.93 %33.13 %31.79 870 444 426 المسؤولية

 %63.51 %30.97 %32.54 851 415 436 التسامح

 %63.36 %31.27 %32.09 849 419 430 التواضع

 %54.10 %26.94 %27.16 725 361 364 الشرف

 %53.73 %26.04 %27.69 720 349 371 التعاون 

 %48.21 %23.28 %24.93 646 312 334 الصبر

 %43.81 %19.55 %24.25 587 262 325 الكرم

 %42.69 %19.70 %22.99 572 264 308 االلتزام

 %41.72 %20.60 %21.12 559 276 283 التدين

 %40.97 %19.48 %21.49 549 261 288 االنتماء

 %40.97 %18.96 %22.01 549 254 295 االعتدال

 %34.25 %14.18 %20.07 459 190 269 الفزعة

 %0.37 %0.30 %0.07 5 4 1 أخرا

 

 التي يولونها األهمية مصنفة حس  التحصيل الدراسي القيم األخالقية(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  28شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 27)  التقرير اإلحصائي

 

القيم الثالثة األولى عقاء مع  ،األفراد المنتجين وغير المنتجينبين أيضيييييييييييًا كما سيييييييييييجل تفاوت واضيييييييييييح في ترتيبها 
 ، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:في مقدمة تلك القيم ، الصدق، األمانة(االحترام)
 

 التي يولونها األهمية مصنفة حس  حالة العمل القيم األخالقيةالعينة حس   ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(31جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع غير منتج منتج المجموع غير منتج منتج

 %82.54 %46.94 %35.60 1106 629 477 االحترام

 %79.70 %44.10 %35.60 1068 591 477 الصدق

 %77.24 %42.99 %34.25 1035 576 459 األمانة

 %64.93 %36.57 %28.36 870 490 380 المسؤولية

 %63.51 %36.19 %27.31 851 485 366 التسامح

 %63.36 %36.79 %26.57 849 493 356 التواضع

 %54.10 %30.07 %24.03 725 403 322 الشرف

 %53.73 %30.30 %23.43 720 406 314 التعاون 

 %48.21 %28.73 %19.48 646 385 261 الصبر

 %43.81 %27.01 %16.79 587 362 225 الكرم

 %42.69 %25.15 %17.54 572 337 235 االلتزام

 %41.72 %22.39 %19.33 559 300 259 التدين

 %40.97 %22.99 %17.99 549 308 241 االنتماء

 %40.97 %24.25 %16.72 549 325 224 االعتدال

 %34.25 %22.24 %12.01 459 298 161 الفزعة

 %0.37 %0.00 %0.37 5 0 5 أخرا

 

 التي يولونها األهمية مصنفة حس  حالة العمل القيم األخالقية(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  29شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 28)  التقرير اإلحصائي

 

مع شيييييييييي ه تطابق للترتي  اإلجمالي مع ترتي   الم تلفة،وكذلك سييييييييييجل تفاوت ملحوه في ترتيبها بين فئات العمر 
 ( لها، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:38 - 29الفئة )

 

 العمر التي يولونها األهمية مصنفة حس  فئات القيم األخالقيةالعينة حس   ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(32جدول )

 الوصف
 فئات العمر

 المجموع

18 - 15 28 - 19 38 - 29 48 - 39 + 49 

ت
را

را
تك

ال
 

 1106 33 88 249 352 384 االحترام

 1068 41 90 247 336 354 الصدق

 1035 38 90 238 328 341 األمانة

 870 28 70 210 253 309 المسؤولية

 851 25 69 189 260 308 التسامح

 849 23 68 181 272 305 التواضع

 725 28 62 176 205 254 الشرف

 720 27 48 170 209 266 التعاون 

 646 16 48 142 208 232 الصبر

 587 11 40 122 174 240 الكرم

 572 27 41 119 159 226 االلتزام

 559 27 64 129 162 177 التدين

 549 25 44 134 143 203 االنتماء

 549 17 47 114 171 200 االعتدال

 459 7 27 84 137 204 الفزعة

 5 1 3 1 0 0 أخرا

ية
ئو

لم
 ا
ب

س
لن
ا

 
 %82.54 %2.46 %6.57 %18.58 %26.27 %28.66 االحترام

 %79.70 %3.06 %6.72 %18.43 %25.07 %26.42 الصدق

 %77.24 %2.84 %6.72 %17.76 %24.48 %25.45 األمانة

 %64.93 %2.09 %5.22 %15.67 %18.88 %23.06 المسؤولية

 %63.51 %1.87 %5.15 %14.10 %19.40 %22.99 التسامح

 %63.36 %1.72 %5.07 %13.51 %20.30 %22.76 التواضع

 %54.10 %2.09 %4.63 %13.13 %15.30 %18.96 الشرف

 %53.73 %2.01 %3.58 %12.69 %15.60 %19.85 التعاون 

 %48.21 %1.19 %3.58 %10.60 %15.52 %17.31 الصبر

 %43.81 %0.82 %2.99 %9.10 %12.99 %17.91 الكرم

 %42.69 %2.01 %3.06 %8.88 %11.87 %16.87 االلتزام

 %41.72 %2.01 %4.78 %9.63 %12.09 %13.21 التدين

 %40.97 %1.87 %3.28 %10.00 %10.67 %15.15 االنتماء

 %40.97 %1.27 %3.51 %8.51 %12.76 %14.93 االعتدال

 %34.25 %0.52 %2.01 %6.27 %10.22 %15.22 الفزعة

 %0.37 %0.07 %0.22 %0.07 %0.00 %0.00 أخرا



 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 29)  التقرير اإلحصائي

 

 التي يولونها األهمية مصنفة حس  فئات العمر القيم األخالقية(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  30شكل )

 
 

 كقدوة الفئات التي يحتذث بها
ومن أجل التعرف على ترتي  شييي صييييات المجتمع ، األفرادالقدوة دورًا كبيرًا في الت ثير على حياة شييي صيييية لع  ت

المؤثرة في األفراد، تم اسييييتطالع أراء أفراد العينة حول الشيييي صيييييات التي يعتبرونها مثاًل يقتدى عه، من خالل تصييييني  عام 
نسييي  محدد في االسيييت انة، مع إمكانية اإلضيييافة آلخرين غير مذكورين، فحصيييلنا على الترتي  المبين أدنا ، ععد اسيييت را  ال

%(، وترتبت 66.42المئوية للتكرارات، حيث حلت شيييييي صييييييية )اآلعاء واألمهات( عالمرت ة األولى بنسيييييي ة مرتفعة جدًا بلغت )
 ععدها الش صيات األخرى بنس  متقاربة نوعًا ما، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين: 

 

 العينة حس  الفئات التي يحتذون بها كقدوة مصنفة حس  الجنس ألفرادالتكراري والنسبي  التوزيع :(33جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 %66.42 %40.82 %25.60 890 547 343 اآلباء واألماات

 %27.61 %13.51 %14.10 370 181 189 القادة السياسيين

 %26.27 %16.04 %10.22 352 215 137 الفكر والثقافةرجال 

 %21.79 %11.27 %10.52 292 151 141 رجال الدين

 %14.48 %8.13 %6.34 194 109 85 األصدقاء 

 %14.10 %8.13 %5.97 189 109 80 المدرسين بالمدارس

 %4.18 %1.04 %3.13 56 14 42 الفنانين واإلعالميين

 %1.12 %0.52 %0.60 15 7 8 أخرا

 .عسب  كثرة االستمارات التي وردت إلينا تحمل اجابتين أو أكثر عليها؛ تم إعادة تنظيمها وتحليلها على أساس أنها أسئلة متعددة اإلجاعات)*( 
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 30)  التقرير اإلحصائي

 

من البديهي أن يكون اآلعاء واألمهات في مقدمة الشي صييات القدوة التي يحتذ  بها أغل  أفراد المجتمع، وخاصية 
%( من أفراد العينة، لما للتكوين الفسييييييلجي وحبيعة التنشييييييئة المت عة في المجتمعات 40.82اللواتي بلغت نسييييييبتهم )اإلناث، 

الشرقية من ت ثير عليهم، مع تفاوت عسي  ترتي  القادة والسياسين من جهة ورجال الفكر والثقافة من جهة أخرى بين الذكور 
 واإلناث.

 التوزيع البياني ألفراد العينة حس  الفئات التي يحتذون بها كقدوة مصنفة حس  الجنس (:31شكل )

 
 

بق امع تتط ،%(41.12بنسيييييييي ة )في مقدمة الشيييييييي صيييييييييات القدوة آلعاء واألمهات لفئة العزاب وكذلك كان اختيار 
ال الدين ورجال الفكر والثقافة على بينما قدم المتزوجون من أفراد العينة، رجالنسيييييييييييييي  اإلجمالية، مع ترتي  لترتي  لكامل 

 كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:في الترتي ،  القادة السياسيين
 

 االجتماعيةالعينة حس  الفئات التي يحتذون بها كقدوة مصنفة حس  الحالة  ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(34جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع أخرا متزوج أعزب المجموع أخرا متزوج أعزب

 %66.42 %1.79 %23.51 %41.12 890 24 315 551 اآلباء واألماات

 %27.61 %0.75 %7.91 %18.96 370 10 106 254 القادة السياسيين

 %26.27 %0.67 %8.28 %17.31 352 9 111 232 رجال الفكر والثقافة

 %21.79 %1.27 %8.88 %11.64 292 17 119 156 رجال الدين

 %14.48 %0.37 %4.78 %9.33 194 5 64 125 األصدقاء 

 %14.10 %0.52 %6.57 %7.01 189 7 88 94 المدرسين بالمدارس

 %4.18 %0.15 %0.67 %3.36 56 2 9 45 الفنانين واإلعالميين

 %1.12 %0.00 %0.52 %0.60 15 0 7 8 أخرا
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 31)  التقرير اإلحصائي

 

 االجتماعية(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  الفئات التي يحتذون بها كقدوة مصنفة حس  الحالة 32شكل )

 
 

  اإلجمالي عشييكل كما تتطابق ترتي  حملة الثانوية فما دون للشيي صيييات التي يعتبرونهم قدوة لهم مع ترتي  النسيي
في الترتي ، كما هو مبين في الجدول  القادة السيييييياسييييييينملة الشيييييهادات الجام ية رجال الفكر والثقافة على تام، بينما قدم ح

 التكرار  والشكل البياني اآلتيين:
 الدراسيالعينة حس  الفئات التي يحتذون بها كقدوة مصنفة حس  التحصيل  ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(35جدول )

 الوصف

 النسب المئوية التكرارات

 ثانوية عامة
 فما دون

 جامعي
 فما فوق

 المجموع
 ثانوية عامة

 فما دون
 جامعي
 فما فوق

 المجموع

 %66.42 %35.97 %30.45 890 482 408 اآلباء واألماات

 %27.61 %14.03 %13.58 370 188 182 القادة السياسيين

 %26.27 %14.78 %11.49 352 198 154 رجال الفكر والثقافة

 %21.79 %12.61 %9.18 292 169 123 رجال الدين

 %14.48 %7.84 %6.64 194 105 89 األصدقاء 

 %14.10 %7.76 %6.34 189 104 85 المدرسين بالمدارس

 %4.18 %1.42 %2.76 56 19 37 الفنانين واإلعالميين

 %1.12 %0.67 %0.45 15 9 6 أخرا

 

 (: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  الفئات التي يحتذون بها كقدوة مصنفة حس  التحصيل الدراسي33شكل ).
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 32)  التقرير اإلحصائي

 

 العينة حس  الفئات التي يحتذون بها كقدوة مصنفة حس  حالة العمل ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(36جدول )

 الوصف
 النسب المئوية لتكراراتا

 المجموع غير منتج منتج المجموع غير منتج منتج

 %66.42 %35.00 %31.42 890 469 421 اآلباء واألماات

 %27.61 %15.45 %12.16 370 207 163 القادة السياسيين

 %26.27 %14.18 %12.09 352 190 162 رجال الفكر والثقافة

 %21.79 %10.37 %11.42 292 139 153 رجال الدين

 %14.48 %7.24 %7.24 194 97 97 األصدقاء 

 %14.10 %6.19 %7.91 189 83 106 المدرسين بالمدارس

 %4.18 %2.99 %1.19 56 40 16 الفنانين واإلعالميين

 %1.12 %0.52 %0.60 15 7 8 أخرا

 

 الفئات التي يحتذون بها كقدوة مصنفة حس  حالة العمل(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  34شكل )

 
 

 العينة حس  الفئات التي يحتذون بها كقدوة مصنفة حس  فئات العمر ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(37جدول )

 الوصف
 فئات العمر

 المجموع
18 - 15 28 - 19 38 - 29 48 - 39 + 49 

ت
را

را
تك

ال
 

 890 35 83 216 282 274 اآلباء واألماات

 370 8 36 96 97 133 القادة السياسيين

 352 18 23 86 119 106 رجال الفكر والثقافة

 292 21 40 88 67 76 رجال الدين

 194 11 16 51 59 57 األصدقاء 

 189 14 21 66 42 46 المدرسين بالمدارس

 56 1 0 7 25 23 الفنانين واإلعالميين

 15 1 0 6 8 0 أخرا
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 33)  التقرير اإلحصائي

 

 الوصف
 فئات العمر

 المجموع
18 - 15 28 - 19 38 - 29 48 - 39 + 49 

ية
ئو

لم
 ا
ب

س
لن
ا

 

 %66.42 %2.61 %6.19 %16.12 %21.04 %20.45 اآلباء واألماات

 %27.61 %0.60 %2.69 %7.16 %7.24 %9.93 القادة السياسيين

 %26.27 %1.34 %1.72 %6.42 %8.88 %7.91 رجال الفكر والثقافة

 %21.79 %1.57 %2.99 %6.57 %5.00 %5.67 رجال الدين

 %14.48 %0.82 %1.19 %3.81 %4.40 %4.25 األصدقاء 

 %14.10 %1.04 %1.57 %4.93 %3.13 %3.43 المدرسين بالمدارس

 %4.18 %0.07 %0.00 %0.52 %1.87 %1.72 الفنانين واإلعالميين

 %1.12 %0.07 %0.00 %0.45 %0.60 %0.00 أخرا

 

 (: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  الفئات التي يحتذون بها كقدوة مصنفة حس  فئات العمر35شكل )

 
 

 القيم األخالقيةتراجع مؤشرات 
العينية، وحملي  منهم تحيديد  لتراجع القيم األخالقيية في أ  مجتمع مؤشييييييييييييييرات عدة، عرضيييييييييييييييت أبرزها على أفراد

راجع القيم األخالقية في مجتمعنا مع إمكانية إضييييافة مؤشييييرات أخرى غير مذكورة، فجاء المعطيات التي يرونها تشييييير الى ت
هذا  اخترن %( اللواتي 43.66%(، مع تميز واضح لنس ة اإلناث )71.42مؤشر تفكك األسرة في مقدمة المعطيات بنس ة )

%(، بنس ة متقاربة بين الجنسين، ثم مؤشر 61.34يث الترتي  سلوكيات م الفة للدين والعادات بنس ة )المؤشر، تال  من ح
بين الجنسييين، وتسييلسييلت ععد  المعطيات األخرى  النسيي ةمع تفاوت عسييي  في %(، 41.42)إجمالية المجتمع بنسيي ة  انهيار

 لبياني اآلتيين: ، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل ابنس  متفاوتة أيضاً 
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 34)  التقرير اإلحصائي

 

 تراجع القيم األخالقية مصنفة حس  الجنس ألسبابالعينة حس  رأيتهم  ألفراد: التوزيع التكراري والنسبي (38جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 %71.42 %43.66 %27.76 957 585 372 تفكي األسرة

 %61.34 %38.21 %23.13 822 512 310 سلوكيات مخالفة للدين والعادات

 %41.42 %22.24 %19.18 555 298 257 المجتمع انايار

 %35.37 %22.99 %12.39 474 308 166 كثرة المشاكل بين األفراد

 %30.45 %17.24 %13.21 408 231 177 األحداث انحراف 

 %25.82 %15.82 %10.00 346 212 134 الجرائمانتشار 

 %23.21 %13.58 %9.63 311 182 129 الغش في التحصيل

 

 تراجع القيم األخالقية مصنفة حس  الجنس ألسباب(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  رأيتهم 36شكل )

 
 

 االجتماميةبينما كانت النسييييييييي  المئوية لترتي  المعطيات التي تشيييييييييير الى تراجع القيم األخالقية، حسييييييييي  الحالة 
 متوافقة مع ترتي  النس  اإلجمالية، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين: 

 

 االجتماعيةتراجع القيم األخالقية مصنفة حس  الحالة  ألسبابالعينة حس  رأيتهم  ادألفر التوزيع التكراري والنسبي  :(39جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع أخرا متزوج أعزب المجموع أخرا متزوج أعزب

 %71.42 %2.01 %25.07 %44.33 957 27 336 594 تفكي األسرة

 %61.34 %1.49 %21.27 %38.58 822 20 285 517 سلوكيات مخالفة للدين والعادات

 %41.42 %1.04 %11.42 %28.96 555 14 153 388 المجتمع انايار

 %35.37 %0.90 %11.42 %23.06 474 12 153 309 كثرة المشاكل بين األفراد

 %30.45 %0.75 %10.07 %19.63 408 10 135 263 األحداث انحراف 

 %25.82 %0.90 %9.33 %15.60 346 12 125 209 الجرائمانتشار 

 %23.21 %0.45 %6.72 %16.04 311 6 90 215 الغش في التحصيل
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 35)  التقرير اإلحصائي

 

 االجتماعيةتراجع القيم األخالقية مصنفة حس  الحالة  ألسبابرأيتهم (: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  37شكل )

 
 

وكذلك كانت النسيييي  المئوية لترتي  المعطيات التي تشييييير الى تراجع القيم األخالقية، حسيييي  التحصيييييل الدراسييييي 
 متوافقة مع ترتي  النس  اإلجمالية، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين: 

 

 تراجع القيم األخالقية مصنفة حس  التحصيل الدراسي ألسبابالعينة حس  رأيتهم  ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(40جدول )

 الوصف

 النسب المئوية التكرارات

 ثانوية عامة
 فما دون

 جامعي
 فما فوق

 المجموع
 ثانوية عامة

 فما دون
 جامعي
 فما فوق

 المجموع

 %71.42 %38.43 %32.99 957 515 442 تفكي األسرة

 %61.34 %32.61 %28.73 822 437 385 للدين والعاداتسلوكيات مخالفة 

 %41.42 %21.12 %20.30 555 283 272 المجتمع انايار

 %35.37 %18.36 %17.01 474 246 228 كثرة المشاكل بين األفراد

 %30.45 %16.72 %13.73 408 224 184 األحداث انحراف 

 %25.82 %13.96 %11.87 346 187 159 الجرائمانتشار 

 %23.21 %12.69 %10.52 311 170 141 الغش في التحصيل

 

 تراجع القيم األخالقية مصنفة حس  التحصيل الدراسي ألسباب(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  رأيتهم 38شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 36)  التقرير اإلحصائي

 

وكذلك كانت النسييييي  المئوية لترتي  المعطيات التي تشيييييير الى تراجع القيم األخالقية، حسييييي  حالة العمل متوافقة 
 مع ترتي  النس  اإلجمالية، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين: 

 

 تراجع القيم األخالقية مصنفة حس  حالة العمل ألسبابنة حس  رأيتهم العي ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(41جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع غير منتج منتج المجموع غير منتج منتج

 %71.42 %37.09 %34.33 957 497 460 تفكي األسرة

 %61.34 %31.87 %29.48 822 427 395 سلوكيات مخالفة للدين والعادات

 %41.42 %24.63 %16.79 555 330 225 المجتمع انايار

 %35.37 %18.88 %16.49 474 253 221 كثرة المشاكل بين األفراد

 %30.45 %16.79 %13.66 408 225 183 األحداث انحراف 

 %25.82 %13.21 %12.61 346 177 169 الجرائمانتشار 

 %23.21 %12.84 %10.37 311 172 139 الغش في التحصيل

 
 تراجع القيم األخالقية مصنفة حس  حالة العمل ألسباب(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  رأيتهم 39شكل )

 
 

(، 18 - 15وكذلك كانت النسيييي  المئوية لترتي  المعطيات التي تشييييير الى تراجع القيم األخالقية، لفئة األعمار )
( متوافقة مع ترتي  النسيييي  اإلجمالي، لكنها بدت متفاوتة في ترتي  تلك المعطيات ضييييمن فئات األعمار 28 – 19والفئة )

سييلوكيات م الفة ( سيينة، مع توافق في ترتي  مؤشيير )تفكك األسييرة(، ومؤشيير )28األخرى لجميع الذين تزيد أعمارهم على )
 البياني اآلتيين: (، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل للدين والعادات
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 37)  التقرير اإلحصائي

 

 تراجع القيم األخالقية مصنفة حس  فئات العمر ألسبابالعينة حس  رأيتهم  ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(42جدول )

 الوصف
 فئات العمر

 المجموع
18 - 15 28 - 19 38 - 29 48 - 39 + 49 

ت
را

را
تك

ال
 

 957 39 104 236 288 290 تفكي األسرة

 822 32 77 206 255 252 سلوكيات مخالفة للدين والعادات

 555 19 33 118 186 199 المجتمع انايار

 474 14 39 130 145 146 كثرة المشاكل بين األفراد

 408 20 32 99 139 118 األحداث انحراف 

 346 13 34 106 91 102 الجرائمانتشار 

 311 13 30 69 91 108 الغش في التحصيل

ية
ئو

لم
 ا
ب

س
لن
ا

 

 %71.42 %2.91 %7.76 %17.61 %21.49 %21.64 تفكي األسرة

 %61.34 %2.39 %5.75 %15.37 %19.03 %18.81 سلوكيات مخالفة للدين والعادات

 %41.42 %1.42 %2.46 %8.81 %13.88 %14.85 المجتمع انايار

 %35.37 %1.04 %2.91 %9.70 %10.82 %10.90 كثرة المشاكل بين األفراد

 %30.45 %1.49 %2.39 %7.39 %10.37 %8.81 األحداث انحراف 

 %25.82 %0.97 %2.54 %7.91 %6.79 %7.61 الجرائمانتشار 

 %23.21 %0.97 %2.24 %5.15 %6.79 %8.06 الغش في التحصيل

 
 تراجع القيم األخالقية مصنفة حس  فئات العمر ألسباب(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  رأيتهم 40شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 38)  التقرير اإلحصائي

 

 اإلصاللأفضل اإلجراءات والوسائل أهمية في 
إصييييييييالح تراجع القيم األخالقية، عرضييييييييت مجموعة من  أفضييييييييل اإلجراءات والوسييييييييائل أهمية فيومن أجل تحديد 

اختيار أفضيييييييييييلها من وجهة نظرهم، فقام الكثير منهم عاختيار أكثر من اإلجراءات والوسيييييييييييائل على أفراد العينة، وحمل  منهم 
 . النس  المئويةالمتعدد عند است را  االختيار بنم  إجراء أو وسيلة، مما دعانا إلى تحليل هذا الم حث 

 اإلصيييييييييييالحتكسيييييييييييبهم مهارات إضيييييييييييا ية، وتمكنهم من تدار   تدريبيةجاء إجراء أشيييييييييييرا  أولياء األمور في دورات 
 العقوبات الرادعةتغليظ %(، تالها إجراء 51.49والمعالجة لهذ  المنظومة وفق أسييي  علمية، في مقدمة اإلجراءات بنسييي ة )

كما هو مبين في الجدول التكرار  %(، 44.03ة الثانية بنسيييييييييييييي ة )التي تحد من التجاوز في المرت  لمنتهكي القيم األخالقية
 والشكل البياني اآلتيين:

 

 مصنفة حس  الجنس اإلصاللالعينة حس  رأيتهم ألفضل وسائل  ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(43جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 %51.49 %30.60 %20.90 690 410 280 أشراي أولياء االمور بدورات

 %44.03 %27.99 %16.04 590 375 215 تغليظ العقوبات الرادعة

 %38.43 %23.88 %14.55 515 320 195 تدريس مساق االخالق

 %34.18 %21.57 %12.61 458 289 169 تنظيم حمالت توعية

 %0.97 %0.52 %0.45 13 7 6 أخرا

 
 مصنفة حس  الجنس اإلصالل(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  رأيتهم ألفضل وسائل 41شكل )

 
 

إصيييييالح تراجع القيم األخالقية، حسييييي   أفضيييييل اإلجراءات والوسيييييائل أهمية فيبينما كانت النسييييي  المئوية لترتي  
متوافقة تمامًا مع ترتي  النسييي  اإلجمالية، وكذلك هو الحال مع ترتيبها حسييي  التحصييييل الدراسيييي ألفراد  االجتماميةالحالة 

 العينة، وترتيبها حس  حالة العمل كما هو مبين في الجداول التكرارية واألشكال البيانية اآلتية: 
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 39)  التقرير اإلحصائي

 

 االجتماعيةمصنفة حس  الحالة  اإلصاللالعينة حس  رأيتهم ألفضل وسائل  ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(44جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع أخرا متزوج أعزب المجموع أخرا متزوج أعزب

 %51.49 %1.42 %19.03 %31.04 690 19 255 416 أشراي أولياء االمور بدورات

 %44.03 %1.19 %15.75 %27.09 590 16 211 363 تغليظ العقوبات الرادعة

 %38.43 %1.57 %14.63 %22.24 515 21 196 298 تدريس مساق االخالق

 %34.18 %1.04 %12.69 %20.45 458 14 170 274 تنظيم حمالت توعية

 %0.97 %0.00 %0.07 %0.90 13 0 1 12 أخرا

 
 االجتماعيةمصنفة حس  الحالة  اإلصالل(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  رأيتهم ألفضل وسائل 42شكل )

 
 

 مصنفة حس  التحصيل الدراسي اإلصاللالعينة حس  رأيتهم ألفضل وسائل  ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(45جدول )

 الوصف

 النسب المئوية التكرارات

 ثانوية عامة
 فما دون

 جامعي
 فما فوق

 المجموع
 ثانوية عامة

 فما دون
 جامعي
 فما فوق

 المجموع

 %51.49 %28.28 %23.21 690 379 311 أشراي أولياء االمور بدورات

 %44.03 %23.73 %20.30 590 318 272 تغليظ العقوبات الرادعة

 %38.43 %22.69 %15.75 515 304 211 تدريس مساق االخالق

 %34.18 %18.73 %15.45 458 251 207 تنظيم حمالت توعية

 %0.97 %0.52 %0.45 13 7 6 أخرا
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 40)  التقرير اإلحصائي

 

 مصنفة حس  التحصيل الدراسي اإلصالل(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  رأيتهم ألفضل وسائل 43شكل )

 
 

 مصنفة حس  حالة العمل اإلصاللالعينة حس  رأيتهم ألفضل وسائل  ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(46جدول )

 الوصف
 النسب المئوية التكرارات

 المجموع غير منتج منتج المجموع غير منتج منتج

 %51.49 %25.30 %26.19 690 339 351 أشراي أولياء االمور بدورات

 %44.03 %22.24 %21.79 590 298 292 تغليظ العقوبات الرادعة

 %38.43 %17.16 %21.27 515 230 285 تدريس مساق االخالق

 %34.18 %16.12 %18.06 458 216 242 تنظيم حمالت توعية

 %0.97 %0.75 %0.22 13 10 3 أخرا

 

 مصنفة حس  حالة العمل اإلصالل(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  رأيتهم ألفضل وسائل 44شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 41)  التقرير اإلحصائي

 

إصيييالح تراجع القيم األخالقية، حسييي   أفضيييل اإلجراءات والوسيييائل أهمية فيوكذلك كانت النسييي  المئوية لترتي  
بينما كان ترتيبها ( سييينة، متوافقة تمامًا مع ترتي  النسييي  اإلجمالية، 38 - 15الفئات العمرية الثالث األولى، أ  األعمار )

 : ينالبياني اآلتي الشكلكما هو مبين في الجدول التكرار  و ( عامًا، 38متفاوت عند األعمار التي تزيد على )
 

 مصنفة حس  فئات العمر اإلصاللالعينة حس  رأيتهم ألفضل وسائل  ألفرادالتوزيع التكراري والنسبي  :(47جدول )

 الوصف
 فئات العمر

 المجموع
18 - 15 28 - 19 38 - 29 48 - 39 + 49 

ت
را

را
تك

ال
 

 690 38 80 174 211 187 أشراي أولياء االمور بدورات

 590 24 54 156 178 178 تغليظ العقوبات الرادعة

 515 25 59 154 144 133 تدريس مساق االخالق

 458 20 53 129 128 128 تنظيم حمالت توعية

 13 1 0 1 8 3 أخرا

ية
ئو

لم
 ا
ب

س
لن
ا

 

 %51.49 %2.84 %5.97 %12.99 %15.75 %13.96 أشراي أولياء االمور بدورات

 %44.03 %1.79 %4.03 %11.64 %13.28 %13.28 تغليظ العقوبات الرادعة

 %38.43 %1.87 %4.40 %11.49 %10.75 %9.93 تدريس مساق االخالق

 %34.18 %1.49 %3.96 %9.63 %9.55 %9.55 تنظيم حمالت توعية

 %0.97 %0.07 %0.00 %0.07 %0.60 %0.22 أخرا

 
 مصنفة حس  فئات العمر اإلصالل(: التوزيع البياني ألفراد العينة حس  رأيتهم ألفضل وسائل 45شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 42)  التقرير اإلحصائي

 

 القيم األخالقيةانتشار من اآلوار اإليجابية 
القيم األخالقية  ثارًا إيجابية، لكنها ت تلف في أهميتها عالنسيييي ة ألفراد المجتمع من شيييي   شييييك في أن النتشييييار ال

إلى  خر، ومن هذا المنطلق حل  من أفراد العينة ترتي  ععضيييييييييًا من اآلثار اإليجابية، حسييييييييي  أهميتها عالنسييييييييي ة إليهم، مع 
، متوسطات الرت ترتيبها حس  إعادة ت ، ثم جرى وتم حساب األوساط الحسابية للر  إمكانية اإلضافة ألخرى غير مذكورة،

( على 1.96(، و )1.78فجاء تماسييك األسييرة والحفاه على الهوية اإلسييالمية في مقدمة تلك اآلثار ع وسيياط متقاربة بلغت )
بين (، كما هو م3.39(، ثم تنمية وتطوير المجتمع عمتوسيييي  )2.92السييييوية عمتوسيييي  ) االجتماميةالترتي ، تلتها العالقات 

 في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:
 

 القيم األخالقية حس  األهميةانتشار من التوزيع التكراري والنسبي لآلوار اإليجابية  :(48جدول )

 الوصف
 المرتبة

 التباين المتوسط
1 2 3 4 5 

 تماسي األسرة
 4 58 140 569 569 التكرار

1.78 0.82 
 %0.30 %4.33 %10.45 %42.46 %42.46 النسبة

 الاوية اإلسالمية
 5 151 245 324 615 التكرار

1.96 1.06 
 %0.37 %11.27 %18.28 %24.18 %45.90 النسبة

 االجتماعيةالعالقات 
 9 352 590 304 85 التكرار

2.92 0.87 
 %0.67 %26.27 %44.03 %22.69 %6.34 النسبة

 المجتمعتنمية 
 9 765 364 138 64 التكرار

3.39 0.86 
 %0.67 %57.09 %27.16 %10.30 %4.78 النسبة

 اخرا
 45 9 0 2 6 التكرار

4.37 0.96 
 %3.36 %0.67 %0.00 %0.15 %0.45 النسبة

 

 األخالقية حس  األهمية(: التوزيع البياني لآلوار اإليجابية من انتشار القيم 46شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 43)  التقرير اإلحصائي

 

 مصادر األخالق في المجتمع
أهميتها عالنسيي ة إليهم، مع إمكانية اإلضييافة ألخالق حسيي  عضييع مصييادر اترتي  أيضييًا من أفراد العينة كما حمل  

ت األسيييييرة ، فجاءوفق متوسيييييطات الرت ترتيبها إعادة ألخرى غير مذكورة، وتم حسييييياب األوسييييياط الحسيييييابية للرت ، ثم جرى 
ثم (، 2.79) توسيييييي عمفي المرت ة الثانية (، تلتها المدارس والجامعات 1.73وتراث األجداد في مقدمة المصييييييادر عمتوسيييييي  )
ثم وسائل اإلعالم (، 3.90) (، وحل القانون في المرت ة الراععة عمتوس 3.40المؤسسات الدينية في المرت ة الثالثة عمتوس  )

 :ي تي، كما ( على الترتي 4.66( و )4.49ربة بلغت )ومواقع التواصل ع وساط متقا
 التوزيع التكراري والنسبي لمصادر األخالق في المجتمع حس  األهمية :(49جدول )

 الوصف
 المرتبة

 التباين المتوسط
1 2 3 4 5 6 7 

 األسرة
 والتراث

 0 23 42 108 99 179 889 التكرار
1.73 1.24 

 %0.00 %1.72 %3.13 %8.06 %7.39 %13.36 %66.34 النسبة

 المدارس
 والجامعات

 0 50 67 243 300 548 131 التكرار
2.79 1.21 

 %0.00 %3.73 %5.00 %18.13 %22.39 %40.90 %9.78 النسبة

 المؤسسات
 الدينية

 2 165 202 226 312 267 165 التكرار
3.40 1.56 

 %0.15 %12.31 %15.07 %16.87 %23.28 %19.93 %12.31 النسبة

 القانون
 0 272 206 315 292 165 89 التكرار

3.90 1.51 
 %0.00 %20.30 %15.37 %23.51 %21.79 %12.31 %6.64 النسبة

 وسائل
 اإلعالم

 1 262 526 279 160 90 21 التكرار
4.49 1.22 

 %0.07 %19.55 %39.25 %20.82 %11.94 %6.72 %1.57 النسبة

 برامج
 التواصل

 1 522 295 167 176 90 44 التكرار
4.66 1.46 

 %0.07 %38.96 %22.01 %12.46 %13.13 %6.72 %3.28 النسبة

 اخرا
 6 1 2 0 1 1 0 التكرار

5.73 1.79 
 %0.45 %0.07 %0.15 %0.00 %0.07 %0.07 %0.00 النسبة

 

 البياني لمصادر األخالق في المجتمع حس  األهمية (: التوزيع47شكل )
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 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 44)  التقرير اإلحصائي

 

 العوامل المسؤولة عن تراجع القيم األخالقية
حسييييييي  أهميتها  ،مسيييييييؤولة عن تراجع القيم األخالقيةقد تكون عوامل عدة كما حمل  من أفراد العينة أيضيييييييًا ترتي  

حسيييياب األوسيييياط الحسييييابية للرت ، ثم جرى إعادة ، مع إمكانية اإلضييييافة ألخرى غير مذكورة، وتم وفق تصييييوراتهم ال اصيييية
ال  ضييييييييعف الوازع (، ت1.99عمتوسيييييييي  ) تلك العواملاألسييييييييرة في مقدمة عامل إهمال  ترتيبها وفق متوسييييييييطات الرت ، فجاء

 إهمال المؤسيييسيييات(، ثم 3.03في المرت ة الثالثة عمتوسييي  )الصيييح ة السييييئة (، ثم 2.51في المرت ة الثانية عمتوسييي  )الديني 
على  (4.68و ) (4.40( و )4.35ع وسييييييييياط متقاربة بلغت )تربوية والتعليمية، وشييييييييي كات التواصيييييييييل، ووسيييييييييائل اإلعالم، ال

 كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:الترتي ، 
 

 القيم األخالقية حس  األهميةالتوزيع التكراري والنسبي للعوامل المسؤولة عن تراجع  :(50جدول )

 الوصف
المتوس المرتبة

 ط
التباي

 7 6 5 4 3 2 1 ن

 إهمال
 األسرة

التكرا
 ر

660 360 148 68 50 54 0 

1.99 1.34 

 النسبة
49.25

% 
26.87

% 
11.04

% 
5.07% 3.73% 4.03% 

0.00
% 

 ضعف
 الوازع
 الديني

التكرا
 ر

413 394 209 151 105 67 1 

2.51 1.48 

 النسبة
30.82

% 
29.40

% 
15.60

% 
11.27

% 
7.84% 5.00% 

0.07
% 

 الصحبة
 السيئة

التكرا
 ر

138 320 498 197 127 60 0 

3.03 1.26 

 النسبة
10.30

% 
23.88

% 
37.16

% 
14.70

% 
9.48% 4.48% 

0.00
% 

 إهمال
المؤسس

 ات
 التربوية

التكرا
 ر

27 80 212 431 255 334 1 

4.35 1.28 

 %5.97 %2.01 النسبة
15.82

% 
32.16

% 
19.03

% 
24.93

% 
0.07
% 

 برامج
 التواصل

التكرا
 ر

69 105 139 272 349 360 2 

4.40 1.46 

 %7.84 %5.15 النسبة
10.37

% 
20.30

% 
26.04

% 
26.87

% 
0.15
% 

 وسائل
 اإلعالم

التكرا
 ر

32 80 133 218 453 424 0 

4.68 1.30 

 %9.93 %5.97 %2.39 النسبة
16.27

% 
33.81

% 
31.64

% 
0.00
% 

 أخرا

التكرا
 ر

1 0 0 0 0 1 4 

5.83 2.40 

 %0.07 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.07 النسبة
0.30
% 
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 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 45)  التقرير اإلحصائي

 (: التوزيع البياني للعوامل المسؤولة عن تراجع القيم األخالقية حس  األهمية48شكل )

 
 
 

 منظومة القيم األخالقية إصاللعلى من تقع مسؤولية 
ال شك في أن ع ء مسؤولية إصالح منظومة القيم األخالقية يقع على جهات عدة، وب فضليات متفاوتة، عرضت 

، هاأخرى غير أ  جهة ، مع إمكانية إضافة حس  أهميتها ال الوفق منظورهم  هاترتيبأبرزها على أفراد العينة وحمل  منهم 
الجهات في مقدمة تلك  ت األسيييرةلرت ، ثم جرى إعادة ترتيبها وفق متوسيييطات الرت ، فجاءوتم حسييياب األوسييياط الحسيييابية ل

 (3.27)التربويون، ووسائل اإلعالم، ورجال الدين ع وساط متقاربة بلغت  اتاله ونس ة مئوية مرتفعة جدًا، (،1.38عمتوس  )
( و 4.27بلغت )أيضييًا ع وسيياط متقاربة لقانون ( على الترتي ، تالهم صييناع القرار السييياسييي، ورجال ا3.92( و )3.82و )

 ( على الترتي ، كما هو مبين في الجدول التكرار  والشكل البياني اآلتيين:4.31)
 

 التوزيع التكراري والنسبي لمسؤولية اصالل منظومة القيم األخالقية حس  األهمية :(51جدول )

 الوصف
 المرتبة

 التباين المتوسط
1 2 3 4 5 6 7 

 األسرة
 0 22 26 29 46 120 1097 التكرار

1.38 1.00 
 %0.00 %1.64 %1.94 %2.16 %3.43 %8.96 %81.87 النسبة

 التربويون
 0 87 180 249 333 468 23 التكرار

3.27 1.29 
 %0.00 %6.49 %13.43 %18.58 %24.85 %34.93 %1.72 النسبة

 وسائل
 اإلعالم

 0 294 195 234 273 279 65 التكرار
3.82 1.57 

 %0.00 %21.94 %14.55 %17.46 %20.37 %20.82 %4.85 النسبة

 رجال
 الدين

 0 276 210 274 286 198 61 التكرار
3.92 1.50 

 %0.00 %20.60 %15.67 %20.45 %21.34 %14.78 %4.55 النسبة

 صناع
 القرار

 السياسي

 0 331 362 239 205 148 55 التكرار
4.27 1.47 

 %0.00 %24.70 %27.01 %17.84 %15.30 %11.04 %4.10 النسبة

 رجال
 القانون

 0 302 366 312 197 126 37 التكرار
4.31 1.36 

 %0.00 %22.54 %27.31 %23.28 %14.70 %9.40 %2.76 النسبة

 أخرا
 4 0 0 1 0 1 0 التكرار

5.67 2.16 
 %0.30 %0.00 %0.00 %0.07 %0.00 %0.07 %0.00 النسبة
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 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 46)  التقرير اإلحصائي

 (: التوزيع البياني لمسؤولية اصالل منظومة القيم األخالقية حس  األهمية49شكل )

 
 
 

 النتائج والتوصيات
 النتائج
%( من أفراد العينيية أن األخالق تشييييييييييييييير إلى السييييييييييييييلو  وتعييامالت النيياس مع ععضييييييييييييييهييا ال ع ، 77.09يرى ) •

 ( من اإلناث.46.87%( منهم كانوا ذكورًا، مقابل )30.22)
(، ثم تلتها المدارس 1.73جاءت األسيييييييرة وتراث األجداد في مقدمة مصيييييييادر األخالق لدى أفراد العينة عمتوسييييييي  ) •

 (.2.79والجامعات عمتوس  )
اإلضييييييييييييييييافييية إلى ، عيييانهييييارو %( من أفراد العينييية أن القيم األخالقيييية عمجتمعنيييا في وضييييييييييييييع تراجع 36.19يرى ) •

 %( فق  يرونها في وضع استقرار وث ات.15.37%( يرونها في وضع متفاوت، مقابل )32.31)
%( من أفراد العينة، ومعظمهم من اإلناث، أن أكثر الفئات العمرية التي تنتهك القيم األخالقية في 62.91يرى ) •

 %( منهم يرونها فئة الش اب.28.58المجتمع هي فئة الن ء، مقابل )
%( من أفراد العينة أن وجود األخالق في المجتمع ضييييييييييييرورة من ضييييييييييييرورات المجتمعات وتطورها، 93.96ى )ير  •

 %( فق  منهم يراها نوعًا من الرفاهية.5مقابل )
( 1.96( و)1.78جاء تماسك األسرة والحفاه على الهوية اإلسالمية في مقدمة تلك اآلثار ع وساط متقاربة بلغت ) •

 (.2.92عالقات االجتمامية السوية عمتوس  )على الترتي ، تلتها ال
(، تال  ضيييعف 1.99جاء عامل إهمال األسيييرة في مقدمة العوامل المسيييؤولة عن تراجع القيم األخالقية، عمتوسييي  ) •

 (.2.51الوازع الديني عمتوس  )
لمسييييييييؤولية والتسييييييييامح جاء االحترام والصييييييييدق واألمانة في مقدمة القيم األخالقية التي يهتم بها أفراد العينة، تالها ا •

 والتواضع بدرجة أقل.
%( كقدوة ألفراد العينة، ترتبت ععدها الشييي صييييات األخرى 66.42حل اآلعاء واألمهات في المرت ة األولى بنسييي ة ) •

 بنس  متقاربة نوعًا ما.
  ضعف (، تال1.99جاء عامل إهمال األسرة في مقدمة العوامل، التي تساهم في تراجع القيم األخالقية، عمتوس  ) •

 (.3.03(، ثم الصح ة السيئة عمتوس  )2.51الوازع الديني عمتوس  )
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 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 47)  التقرير اإلحصائي

(، 1.38جاءت األسيييييييرة في مقدمة الجهات، التي يقع على عاتقها مسيييييييؤولية إصيييييييالح القيم األخالقية، عمتوسييييييي  ) •
 ونس ة مئوية مرتفعة جدًا، تالها التربويون، ووسائل اإلعالم، ورجال الدين ع وساط متقاربة.

ولياء األمور في دورات تدريبية تكسيييييييبهم مهارات إضيييييييا ية وتمكنهم من تدار  اإلصيييييييالح والمعالجة لهذ  إشيييييييرا  أ •
%(، تال  تغليظ العقوبات الرادعة لمنتهكي 51.49المنظومة، جاء في مقدمة اإلجراءات ووسائل اإلصالح بنس ة )

 %(.44.03القيم األخالقية التي تحد من التجاوز بنس ة )
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوصيات
  

اسييييييتشييييييفت  ،األخالقيةحول القيم  الرأ  عاسييييييتطالعمن تحليل  راء المشيييييياركين  المسييييييتسييييييقاةعلى النتائج  االحالعمن خالل 
)مجتمع الشيييييييارقة كعينة مصيييييييغرة عن مجتمع اإلمارات  أن القيم األخالقية في مجتمعنا عانط اعمجموعة حقائق خرجنا منها 

اتهييا من قبييل كييافيية أفراد المجتمع وبكييافيية فئيياتهم العمرييية عكييل مفرد واعتزازالعربييية المتحييدة( مييا زالييت موجودة ولهييا مكييانيية 
 "2071إلمارات امئوية  رؤية"وكل ما نحتاجه تدميم المكنون الثقافي والقيمي لديهم محققين  ،الخ ومسييييييييييييتوياتهم التعليمية...

ميية والقيم األخالقيية ويتمتع عي على المسييييييييييييييتوييات العل ،رايية المسييييييييييييييتقبيل في دولية اإلميارات على العميل لتجهيز جييل يحميل
ورفع مكانة الدولة لمنافسة أفضل دول  وت مين مستقبل سعيد وحياة أفضل لألجيال القادمة، ،االستمراريةلضمان  ،واإليجابية

 العالم.
 

( عالمهارات التي تمكنهم من ترسيييييييخ القيم األخالقية ألبنائهم ًة القائمين عليها )اآلعاء واألمهاتد األسيييييير وخاصييييييفر  •
 يوجه سلوكهم وينظم عالقتهم عاألخرين من حولهم )أفراد ومؤسسات(. يؤمنون عه،كمعتقد راسخ 

منيافرات مج التوميية و ومنهجتهيا عميا يتواك  مع التطور السييييييييييييييريع في الحيياة من خالل برا تدميم القيم األخالقيية •
 في المناقشة والتعديل إن وجد. عآرائهميشر  فيها جميع أفراد المجتمع ويؤخذ 

تفعيل الدور القانوني والتشييييييييييريعي في دعم المنظومة األخالقية لمواجهة السييييييييييلوكيات الدخيلة والمكتسيييييييييي ة والتي ال  •
 تتناس  مع رقي وتفرد قيمنا في مجتمع اإلمارات العربية المتحدة.

وتفردها وتميزها بين المجتمعات التركيز على فئة الناشييييييييييييييئة وتوعيتهم ع همية منظومة القيم األخالقية في مجتمعنا  •
وبناء  واالزدهارالتجربة اإلماراتية في النمو وتقديرًا لدى دول العالم كافة ) واحتراماعمدلوالت أكسيييييبتها رقيًا  األخرى،

مية واإلعمار ببرامج نسيييييييييييييي  والمرتكزات األخالقية بل عززت هذ  التالحقيقية من دون اإلخالل عاأل االسييييييييييييييتدامة
منح اذونات السيييييييييفر ألغل  دول حصييييييييينت األفراد واألسييييييييير عالمجتمع وعززت ملكاتهم وقدراتهم الفكرية والتعليمية، 

 الخ(. ... العالم بدون ت شيرة دخول،
سياسيي والمغذ  الرئيسيي لألفراد عموروث األجداد الداعم األ عاعت ار  تومية األفراد واألسير ع همية التماسيك األسير ، •

 من قيم ومكارم األخالق لضمان جيل واعي مسلح ع رقى وأسمى الصفات لمنافسة المجتمعات األخرى.
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 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 48)  التقرير اإلحصائي

والمحافظة على التقاليد  على حضاراتهم واالحالععلى الثقافات األخرى  االنفتاح الت كيد على التوازن بين عنصر   •
والمنافسييييية والسيييييمو على المجتمعات األخرى، عسيييييياسيييييات وبرامج واضيييييحة األهداف تنمي ك سييييياس ومفتاح للتطور 

 قدرات أفراد المجتمع وتسلحهم عالمكنات المطلوبة لتحقيق ذلك.
وفقًا و وكذلك  تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة دولة فتية حيث يشيييكل الن ء والشييي اب اكبر شيييريحة عمرية فيها •

دفعنا الى ولة اإلمارات األولى عربيًا والثانية والثالثين عالميًا عاسييييييييت دام األنترنيت وهذا يلدراسييييييييات سيييييييياعقة تعتبر د
  تشجيع ابناءنا لتس ير قدراتهم التكنلوجية في نشر قيمنا األخالقية وتجربتنًا في دولة اإلمارات عالميًا.

في دعم الن ء عمقومات قيمنا األخالقية  تدميم دو األسرة والمؤسسات التربوية عكل ما يساندهم ويرفع من كفاءاتهم •
 أكثر المؤسسات التربوية الداعمة لهذا الموضوع. عاعت ارهموترسي ها لديهم 
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 المرفقات

 االستبياناستمارة 
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 الصفحة الثانية
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 الصفحة الثالثة
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 الصفحة الرابعة
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 الجداول واألشكالفهرس 
 فهرس اجلداول اإلحصائية
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 14 ............................. الجن  حس  مصنفة المجتمع في األخالق وجود يمثل حس ما العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 13) جدول

 14 .................. االجتمامية الحالة حس  مصنفة المجتمع في األخالق وجود يمثل حس ما العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 14) جدول

 15 .................. الدراسي التحصيل حس  مصنفة المجتمع في األخالق وجود يمثل حس ما العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 15) جدول

 16 ........................ العمل حالة حس  مصنفة المجتمع في األخالق وجود يمثل حس ما العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 16) جدول

 16 ........................ العمر فئات حس  مصنفة المجتمع في األخالق وجود يمثل حس ما العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 17) جدول

 17 ............... )*(الجن  حس  مصنفة المجتمع في المعاصرة األخالق لحالة رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 18) جدول

 18 .... )*(االجتمامية الحالة حس  مصنفة المجتمع في المعاصرة األخالق لحالة رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 19) جدول

 18 .... )*(الدراسي التحصيل حس  مصنفة المجتمع في المعاصرة األخالق لحالة رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 20) جدول

 19 ........... )*(العمل حالة حس  مصنفة المجتمع في المعاصرة األخالق لحالة رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 21) جدول

 20 .......... )*(العمر فئات حس  مصنفة المجتمع في المعاصرة األخالق لحالة رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 22) جدول

 20 .................. )*(الجن  حس  مصنفة األخالقية القيم تنتهك التي العمرية الفئات حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 23) جدول

 21 ....... )*(االجتمامية الحالة حس  مصنفة األخالقية القيم تنتهك التي العمرية الفئات حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 24) جدول

 22 ....... )*(الدراسي التحصيل حس  مصنفة األخالقية القيم تنتهك التي العمرية الفئات حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 25) جدول

 22 .............. )*(العمل حالة حس  مصنفة األخالقية القيم تنتهك التي العمرية الفئات حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 26) جدول

 23 ............. )*(العمر فئات حس  مصنفة األخالقية القيم تنتهك التي العمرية الفئات حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 27) جدول

 24 .......................... الجن  حس  مصنفة األهمية يولونها التي األخالقية القيم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 28) جدول

 25 ............... االجتمامية الحالة حس  مصنفة األهمية يولونها التي األخالقية القيم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 29) جدول



 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 54)  التقرير اإلحصائي

 
 فهرس اجلداول اإلحصائيةاتبع 

 26 ............... الدراسي التحصيل حس  مصنفة األهمية يولونها التي األخالقية القيم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 30) جدول

 27 ...................... العمل حالة حس  مصنفة األهمية يولونها التي األخالقية القيم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 31) جدول

 28 ...................... العمر فئات حس  مصنفة األهمية يولونها التي األخالقية القيم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 32) جدول

 29 ................................ الجن  حس  مصنفة كقدوة بها يحتذون  التي الفئات حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 33) جدول

 30 ..................... االجتمامية الحالة حس  مصنفة كقدوة بها يحتذون  التي الفئات حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 34) جدول

 31 ..................... الدراسي التحصيل حس  مصنفة كقدوة بها يحتذون  التي الفئات حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 35) جدول

 32 ............................ العمل حالة حس  مصنفة كقدوة بها يحتذون  التي الفئات حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 36) جدول

 32 ............................العمر فئات حس  مصنفة كقدوة بها يحتذون  التي الفئات حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 37) جدول

 34 ......................... الجن  حس  مصنفة األخالقية القيم تراجع ألس اب رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 38) جدول

 34 .............. االجتمامية الحالة حس  مصنفة األخالقية القيم تراجع ألس اب رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 39) جدول

 35 .............. الدراسي التحصيل حس  مصنفة األخالقية القيم تراجع ألس اب رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 40) جدول

 36 ..................... العمل حالة حس  مصنفة األخالقية القيم تراجع ألس اب رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 41) جدول

 37 .................... العمر فئات حس  مصنفة األخالقية القيم تراجع ألس اب رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 42) جدول

 38 .............................. الجن  حس  مصنفة اإلصالح وسائل ألفضل رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 43) جدول

 39 ................... االجتمامية الحالة حس  مصنفة اإلصالح وسائل ألفضل رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 44) جدول

 39 ................... الدراسي التحصيل حس  مصنفة اإلصالح وسائل ألفضل رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 45) جدول

 40 .......................... العمل حالة حس  مصنفة اإلصالح وسائل ألفضل رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 46) جدول

 41 ......................... العمر فئات حس  مصنفة اإلصالح وسائل ألفضل رؤيتهم حس  العينة ألفراد والنسبي التكرار   التوزيع(: 47) جدول

 42 .............................................. األهمية حس  األخالقية القيم انتشار من اإليجابية لآلثار والنسبي التكرار   التوزيع(: 48) جدول

 43 .......................................................... األهمية حس  المجتمع في األخالق لمصادر والنسبي التكرار   التوزيع(: 49) جدول

 44 ............................................. األهمية حس  األخالقية القيم تراجع عن المسؤولة للعوامل والنسبي التكرار   التوزيع(: 50) جدول

 45 ............................................... األهمية حس  األخالقية القيم منظومة اصالح لمسؤولية والنسبي التكرار   التوزيع(: 51) جدول



 إدارة البحوث والمعرفة  مراكز التنمية األسريةإدارة 
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 55)  التقرير اإلحصائي

 

 فهرس األشكال البيانية

 8 ....................................................................................... الجن  حس  العينة لمفردات النسبي التوزيع(: 1) شكل

 9 ................................................................................... العمر فئات حس  نةالعي لمفردات النسبي التوزيع(: 2) شكل

 9 ............................................................................ االجتمامية الحالة حس  العينة لمفردات النسبي التوزيع(: 3) شكل

 10 ........................................................................... الدراسي التحصيل حس  العينة لمفردات النسبي التوزيع(: 4) شكل

 10 ......................................................................................... العمل حالة العينة لمفردات النسبي التوزيع(: 5) شكل

 11 .................................................. الجن  حس  مصنفة لديهم له األخالق تشير حس ما العينة ألفراد البياني  التوزيع(: 6) شكل

 11 ........................................ االجتمامية الحالة حس  مصنفة لديهم له األخالق تشير حس ما العينة ألفراد البياني التوزيع(: 7) شكل

 12 ........................................ الدراسي التحصيل حس  مصنفة لديهم له األخالق تشير حس ما العينة ألفراد البياني التوزيع(: 8) شكل

 13 .............................................. العمل حالة حس  مصنفة لديهم له األخالق تشير حس ما العينة ألفراد البياني التوزيع(: 9) شكل

 13 ............................................ العمر فئات حس  مصنفة لديهم له األخالق تشير حس ما العينة ألفراد البياني التوزيع(: 10) شكل

 14 ........................................ الجن  حس  مصنفة المجتمع في األخالق وجود يمثل حس ما العينة ألفراد البياني التوزيع(: 11) شكل

 15 ............................. االجتمامية الحالة حس  مصنفة المجتمع في األخالق وجود يمثل حس ما العينة ألفراد البياني التوزيع(: 12) شكل

 15 ............................. الدراسي التحصيل حس  مصنفة المجتمع في األخالق وجود يمثل حس ما العينة ألفراد البياني التوزيع(: 13) شكل

 16 ................................... العمل حالة حس  مصنفة المجتمع في األخالق وجود يمثل حس ما العينة ألفراد البياني التوزيع(: 14) شكل

 17 ................................... العمر فئات حس  مصنفة المجتمع في األخالق وجود يمثل حس ما العينة ألفراد البياني التوزيع(: 15) شكل

 17 ............................ الجن  حس  مصنفة المجتمع في المعاصرة األخالق لحالة رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 16) شكل

 18 ................. االجتمامية الحالة حس  مصنفة المجتمع في المعاصرة األخالق لحالة رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 17) شكل

 19 ................. الدراسي التحصيل حس  مصنفة المجتمع في المعاصرة األخالق لحالة رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 18) شكل

 19 ........................ العمل حالة حس  مصنفة المجتمع في المعاصرة األخالق لحالة رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 19) شكل

 20 ........................ العمر فئات حس  مصنفة المجتمع في المعاصرة األخالق لحالة رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 20) شكل

 21 ............................... الجن  حس  مصنفة األخالقية القيم تنتهك التي العمرية الفئات حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 21) شكل

 21 .....................االجتمامية الحالة حس  مصنفة األخالقية القيم تنتهك التي العمرية الفئات حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 22) شكل

 22 .................... الدراسي التحصيل حس  مصنفة األخالقية القيم تنتهك التي العمرية الفئات حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 23) شكل

 23 ........................... العمل حالة حس  مصنفة األخالقية القيم تنتهك التي العمرية الفئات حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 24) شكل

 23 ........................... العمر فئات حس  مصنفة األخالقية القيم تنتهك التي العمرية الفئات حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 25) شكل

 24 ..................................... الجن  حس  مصنفة األهمية يولونها التي األخالقية القيم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 26) شكل

 25 .......................... االجتمامية الحالة حس  مصنفة األهمية يولونها التي األخالقية القيم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 27) شكل

 26 .......................... الدراسي التحصيل حس  مصنفة األهمية يولونها التي األخالقية القيم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 28) شكل

 27 ................................. العمل حالة حس  مصنفة األهمية يولونها التي األخالقية القيم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 29) شكل



 إدارة البحوث والمعرفة  إدارة مراكز التنمية األسرية
 

 

 استبيان القيم األخالقية  ( 56 - 56)  التقرير اإلحصائي

 
 فهرس األشكال البيانيةاتبع 

 29 ................................ العمر فئات حس  مصنفة األهمية يولونها التي األخالقية القيم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 30) شكل

 30 ........................................... الجن  حس  مصنفة كقدوة بها يحتذون  التي الفئات حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 31) شكل

 31 ................................ االجتمامية الحالة حس  مصنفة كقدوة بها يحتذون  التي الفئات حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 32) شكل

 31 ............................... الدراسي التحصيل حس  مصنفة كقدوة بها يحتذون  التي الفئات حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 33) شكل.

 32 ....................................... العمل حالة حس  مصنفة كقدوة بها يحتذون  التي الفئات حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 34) شكل

 33 ...................................... العمر فئات حس  مصنفة كقدوة بها يحتذون  التي الفئات حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 35) شكل

 34 .................................... الجن  حس  مصنفة األخالقية القيم تراجع ألس اب رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 36) شكل

 35 ......................... االجتمامية الحالة حس  مصنفة األخالقية القيم تراجع ألس اب رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 37) شكل

 35 ......................... الدراسي التحصيل حس  مصنفة األخالقية القيم تراجع ألس اب رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 38) شكل

 36 ............................... العمل حالة حس  مصنفة األخالقية القيم تراجع ألس اب رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 39) شكل

 37 ............................... العمر فئات حس  مصنفة األخالقية القيم تراجع ألس اب رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 40) شكل

 38 ......................................... الجن  حس  مصنفة اإلصالح وسائل ألفضل رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 41) شكل

 39 .............................. االجتمامية الحالة حس  مصنفة اإلصالح وسائل ألفضل رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 42) شكل

 40 .............................. الدراسي التحصيل حس  مصنفة اإلصالح وسائل ألفضل رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 43) شكل

 40 .................................... العمل حالة حس  مصنفة اإلصالح وسائل ألفضل رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 44) شكل

 41 .................................... العمر فئات حس  مصنفة اإلصالح وسائل ألفضل رؤيتهم حس  العينة ألفراد البياني التوزيع(: 45) شكل

 42 ......................................................... األهمية حس  األخالقية القيم انتشار من اإليجابية لآلثار البياني التوزيع(: 46) شكل

 43 ..................................................................... األهمية حس  المجتمع في األخالق لمصادر البياني التوزيع(: 47) شكل

 45 ........................................................ األهمية حس  األخالقية القيم تراجع عن المسؤولة للعوامل البياني التوزيع(: 48) شكل

 46 .......................................................... األهمية حس  األخالقية القيم منظومة اصالح لمسؤولية البياني التوزيع(: 49) شكل

 


