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فاعلیة وحدة مقترحة في فلسفة األخالق التطبیقیة لتنمیة 
 .الوعي بالقضایا األخالقیة لدي شعبة الفلسفة واالجتماع 

  
  

  آمال جمعة عبد الفتاح محمد. د 
  مدرس المناهج وطرق تدریس الفلسفة وعلم االجتماع

  ة الفیومكلیة التربیة جامع
للدراسـات   الجمعیـة التربویـة  ،مجلـة الدراسـات االجتماعیـة بحث مقبـول للنشـر فـي 

وسینشر في  ٢٠١٣/ ٤/ ١قد تمت الموافقة على صالحیته للنشر بالمجلة بتاریخ  ،االجتماعیة   
  .٢٠١٣ابریل ) ٥٠(العدد 

 
 :ملخص البحث

قضایا فلسفة األخالق  في ضعف االهتمام بتدریسستتمثل مشكلة هذا البحث        

التطبیقیة ضمن مقررات الفلسفة للطالب المعلمین شعبة الفلسفة واالجتماع بكلیة التربیة جامعة 

وتتمثل أیضا ، الفیوم على الرغم من أن هذه القضایا تعد هدفًا أساسیًا من أهداف فلسفة األخالق 

 .في ضعف مستوى الوعي بالقضایا األخالقیة لدیهم 

ف البحث الحالي إلي تحدید قضایا فلسفة األخالق التطبیقیة الالزمة للطالب لذا هد     

المعلمین كما هدف إلي الكشف عن فاعلیة الوحدة المقترحة في فلسفة األخالق التطبیقیة لتنمیة 

  .الوعي بالقضایا األخالقیة لدي الطالب المعلمین شعبة الفلسفة واالجتماع

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي وتوصلت نتائج  البحث إلي       

درجات الطالب عینة الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي الختبار الوعي بالقضایا األخالقیة 

وهذا یدل على تفوق درجات الطالب عینة . لصالح التطبیق البعدي) ٠.٠١(عند مستوى داللة 

القبلي الختبار الوعي، وتوصلت النتائج الدراسة في التطبیق البعدي على درجاتهم في التطبیق 
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 والمهاري يالمعرف(أیضا إلي وجود عالقة ایجابیة طردیة قویة بین تنمیة األبعاد الثالثة 

وهذا یدل علي فاعلیة الوحدة المقترحة في فلسفة ، للوعي بالقضایا األخالقیة ) والوجداني 

ي الطالب المعلمین شعبة الفلسفة األخالق التطبیقیة لتنمیة الوعي بالقضایا األخالقیة لد

 .واالجتماع
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Abstract 
 

The problem of this research is that philosophy courses introduced 

to student teachers at the Philosophy and Sociology section give limited 

interest to the teaching of the issues of applied ethics in philosophy 

although these issues are primary goals of philosophy of ethics. As a 

result, student teachers at the Philosophy and Sociology section show a 

low level of awareness of these ethical issues. 

      Consequently, this research aimed at: (1) identifying the issues of 

applied ethics in philosophy required for student teachers, and (2) 
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investigating the effectiveness of the suggested unit in applied ethics in 

philosophy in developing student teachers' awareness of these issues. 

         Findings of the research showed that: (1) there are statistically 

significant differences at (0.01) level between means of scores of the 

study sample in the pre and post application of the Ethical Issues 

Awareness Test, in favor of the post application, and (2) there is a strong 

positive correlation between the three dimensions of awareness of ethical 

issues (i.e. cognitive, psychomotor and emotional ).These results show 

the effectiveness of the suggested unit in developing student teachers' 

awareness of the identified ethical issues. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

