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  اآلداباآلداب  كلـــيةكلـــية                                                                                            بنغازيبنغازي  جامعةجامعة                                
  

  

  

  العليــاالعليــا  الدراســاتالدراســات
  

  

  النفسالنفس  علمعلم  ::  شعبةشعبة                                                                                النفسالنفس  وعلموعلم  التربيةالتربية  ::  قسمقسم

  

  املتغرياتاملتغريات  بعضبعض  وفقوفق  اخللقياخللقي  احلكماحلكم  مستوياتمستويات  اختالفاختالف
  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة  تالميذتالميذ  منمن  لعينةلعينة  ميدانيةميدانية  دراسةدراسة

  اجدابيااجدابيا  مبدينةمبدينة

  "  "    الماجستیرالماجستیر" "   العالیةالعالیة  اإلجازةاإلجازة  درجةدرجة  لمتطلباتلمتطلبات  استكماًالاستكماًال  الدراسةالدراسة  ھذهھذه  قدمتقدمت

  النفسالنفس  علمعلم  قسمقسم  اآلداباآلداب  بكلیةبكلیة

  ::  ةةــالبالبــــــالطالط  داددادــــــــإعإع            

  محمدمحمد  السالمالسالم  عبدعبد  محمدمحمد  غالیةغالیة

  ::  الدكتورالدكتور  إشـــــرافإشـــــراف            

  سلومسلوم  أبوأبو  سلیمانسلیمان  الكریمالكریم  عبـدعبـد

    التربويالتربوي  النفسالنفس  علمعلم  مشاركمشارك  أستاذأستاذ

  بنغازيبنغازي  جامعةجامعة  ––  اآلداباآلداب  كلیةكلیة

    المناقشةالمناقشة  تاریختاریخ
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))    إِنَّكوإِنَّكلى  ولىلَعلُقٍ  لَعلُقٍخيمٍ  خظيمٍعظع((      
  

  

  

  

  

  

  ) ) 44((  اآليةاآلية  ،،  القلمالقلم  سورةسورة
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  روحروح                    إىلإىل    هذاهذا  املتواضعاملتواضع                    جهديجهدي  مثرةمثرة                    أهديأهدي
  ماماهلهل  وأدعووأدعو  تنيتنيالطاهرالطاهر                        ووالدتيووالدتي                          والديوالدي
  جناتهجناته  فسيحفسيح  اا  مامادخلهدخلهــيي                        وأنوأن    والرمحةوالرمحة  رةرةــــباملغفباملغف
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  ھھبرحمتبرحمت  اآلملیناآلملین  أمالأمال  وحققوحقق  ،،  مشكورًامشكورًا  سعیھمسعیھم  فوجدوافوجدوا  لطاعتھلطاعتھ  العاملینالعاملین  وفقوفق  الذيالذي  هللاهللا  الحمدالحمد
  ُذكر، ُذكر،   من من   أحق أحق   فھو فھو   ،،  میسورة میسورة   مفتوحةً مفتوحةً   للراغبین للراغبین   جودهجوده  أبوابأبواب  تزالتزال  والوال  ،،موفورًاموفورًا  عطاًءعطاًء  فمنحھمفمنحھم
  والسالم والسالم   والصالة والصالة   ،،  علیھعلیھ  توكلتوكل  منمن  وأكفىوأكفى  أعطىأعطى  منمن  وأوسعوأوسع  ،،  ُشكرُشكر  منمن  وأحقوأحق  ،،  ُحمدُحمد  منمن  وأحقوأحق
  . .   أجمعینأجمعین  وآلھوآلھ  المصطفىالمصطفى  رسولھرسولھ  علىعلى

  یُكن یُكن   أنأن  وأسألھ وأسألھ   ،،  ھذا ھذا   المتواضع المتواضع   جھدي جھدي   إتمام إتمام   في في   لي لي   توفیقھ توفیقھ   على على   كثیراً كثیراً   حمداً حمداً   هللاهللا  الحمدالحمد
  الال  حسناتي حسناتي   میزان میزان   فيفي  ویجعلھویجعلھ  ،،  والمؤمناتوالمؤمنات  المؤمنینالمؤمنین  سائرسائر  بھبھ  ینتفعینتفع  وأنوأن  ،،  الكریمالكریم  لوجھھلوجھھ  خالصًاخالصًا
  ..  خطایايخطایاي  بھبھ  ویغفرویغفر  ،،  سیئاتيسیئاتي

  ،،  ھذا ھذا   سعي سعي   في في   العونالعون  یدید  ليلي  قدمواقدموا  الذینالذین  أمامأمام  والعرفانوالعرفان  الشكرالشكر  كلماتكلمات  تخجلتخجل  فقدفقد... ...   وبعدوبعد
  جزیل جزیل   منمن  لھملھم  أكنھأكنھ  ماما  طیاتھاطیاتھا  بینبین  تحملتحمل  األسطراألسطر  ھذهھذه  فيفي  لھملھم  أفردھاأفردھا  التيالتي  البسیطةالبسیطة  المساحةالمساحة  ولعلولعل

  فأولفأول  ،،  المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  إليإلي  أوصلنيأوصلني  والذيوالذي  ،،  بالمعروفبالمعروف  االمتناناالمتنان  بعبقبعبق  المغلفةالمغلفة  والتقدیروالتقدیر  الشكرالشكر
  علي علي   المشرف المشرف   ––  بوسلوم بوسلوم   سلیمان سلیمان   الكریم الكریم   عبد عبد   الدكتور الدكتور   الفاضل الفاضل   استاذياستاذي  إليإلي  أقدمھاأقدمھا  الثناءالثناء  كلماتكلمات
  إعدادھاإعدادھا  طیلةطیلة  صبرصبر  منمن  بذلھبذلھ  ماما  وعليوعلي  ،،  الرسالةالرسالة  ھذهھذه  عليعلي  باإلشرافباإلشراف  عليعلي  تفضلھتفضلھ  علىعلى  ––  الرسالةالرسالة

  اللغوي اللغوي   المصحح المصحح   ––  الشریف الشریف   عائشة عائشة   الفاضلةالفاضلة  االستاذةاالستاذة  وإليوإلي  ،،  العمرالعمر  وطولوطول  بالصحةبالصحة  لھلھ  وادعووادعو  ،،
  ،،  الرسالة الرسالة   ھذه ھذه   في في   كتبت كتبت   كلمةٍ كلمةٍ   كل كل   في في   للتدقیق للتدقیق   وقتھا وقتھا   من من   كبیرًاكبیرًا  جزءًاجزءًا  ليلي  أفردتأفردت  فقدفقد  ––  للرسالةللرسالة
  جامعةجامعة  العلومالعلوم  بكلیةبكلیة  التدریسالتدریس  ھیئةھیئة  عضوعضو  العظیمالعظیم  عبدعبد  الغفارالغفار  عبدعبد  للدكتورللدكتور  والتقدیروالتقدیر  والشكروالشكر
  ..  نتائجھانتائجھا  واستخراجواستخراج  إحصائیًاإحصائیًا  البیاناتالبیانات  تحلیلتحلیل  فيفي  كبیركبیر  جھدجھد  منمن  بذلھبذلھ  ماما  عليعلي  قاریونسقاریونس

  من من   بذلن بذلن   ماما  علىعلى) )   رانیارانیا  وو  حدودحدود  وو  حمیدةحمیدة( (   صدیقاتيصدیقاتي  الثانيالثاني  نصفينصفي  إليإلي  شكريشكري  أقدمأقدم  كماكما
  وقع وقع   التي التي   بالمدارس بالمدارس   العاملین العاملین   إلي إلي   الكبیر الكبیر   شكري شكري   بوافر بوافر   أتقدم أتقدم   أنأن  أنسى أنسى   والوال  ،،  فیشكر فیشكر   یذكریذكر  جھدجھد

  وإفراد وإفراد   واألخصائیة واألخصائیة   واألخصائي واألخصائي   المدرسة المدرسة   مدیر مدیر   وتحدیداً وتحدیداً   ،،  المیدانیةالمیدانیة  الدراسةالدراسة  فيفي  علیھاعلیھا  االختیاراالختیار
  أمأم  عائشةعائشة  مدرسةمدرسة  ––  المجدالمجد  مدرسةمدرسة  ––  زیادزیاد  بنبن  طارقطارق  مدرسةمدرسة: ( : (   وھيوھي  المدارسالمدارس  بتلكبتلك  العینةالعینة

  22  مدرسة مدرسة   ––  الثورة الثورة   فتاة فتاة   مدرسة مدرسة   ––  الكاسح الكاسح   عطیة عطیة   مدرسة مدرسة   ––  أبریل أبریل   من من   السابع السابع   مدرسة مدرسة   ––  المؤمنینالمؤمنین
  بحثيبحثي  رحلةرحلة  ليلي  سھلسھل  منمن  إليإلي  الطیفالطیف  بألوانبألوان  ملونةملونة  العرفانالعرفان  منمن  باقةباقة  أقدمأقدم  أنأن  یفوتنيیفوتني  والوال  ،،) )   مارسمارس
. . دد  ––  العفیفي العفیفي   صفاء صفاء . . دد  ––  األوجلي األوجلي   زینب زینب ..دد    ––  ددأحشا أحشا   ماجدة ماجدة   ..أأ( (   وھم وھم   مصر مصر   جمھوریة جمھوریة   فيفي  الشاقةالشاقة
  كلیة كلیة   التربويالتربوي  النفسالنفس  علمعلم  قسمقسم  بمكتبةبمكتبة  موظفةموظفة  الشرقاويالشرقاوي  زینبزینب  الفاضلةالفاضلة  األختاألخت  وإليوإلي  ––  محفوظمحفوظ  سھیرسھیر
  ھذهھذه  أحدىأحدى  أقدمأقدم  بالديبالدي  داخلداخل  ومنومن) ) المنوفیاالمنوفیا  بجامعةبجامعة  التدریسالتدریس  ھیئةھیئة  عضوعضو  دسوقيدسوقي  مجديمجدي. . دد  ––  البناتالبنات
  ھیئة ھیئة   عضو عضو   القماطي القماطي   ھنیة ھنیة . . دد  ––  إجدابیا إجدابیا   اآلداباآلداب  بكلیةبكلیة  التدریسالتدریس  ھیئةھیئة  عضوعضو  الدسوقيالدسوقي. . دد( (   إليإلي  الباقاتالباقات

  األخت األخت   --النفس النفس   علمعلم  قسمقسم  التدریسالتدریس  ھیئةھیئة  عضوعضو  العلوانيالعلواني  وفاءوفاء. . أأ  ––  قاریونسقاریونس  جامعةجامعة  اآلداباآلداب  بكلیةبكلیة    التدریسالتدریس
  ) .) .  سوفتسوفت  عربعرب  بمركزبمركز  مھندسةمھندسة  مفتاحمفتاح  بوبكربوبكر  راجیةراجیة. . مم  الفاضلةالفاضلة  األختاألخت  ––  النفسالنفس  علمعلم  قسمقسم  منسقمنسق  الربعالربع  رجاءرجاء  الفاضلةالفاضلة

  أخوتي أخوتي   أخص أخص   أسرتي أسرتي   ألفراد ألفراد   وأقدمھا وأقدمھا   أجملھا أجملھا   النتقي النتقي   الباقات الباقات   كل كل   أمام أمام   أقف أقف   اللحظات اللحظات   ھذهھذه  وفيوفي
  وتحملھم وتحملھم   ،،  الفترة الفترة   ھذه ھذه   في في   اتجاھھم اتجاھھم   تقصیري تقصیري   رغم رغم   جانبي جانبي   إليإلي  وقفواوقفوا  الذینالذین    ،،  وأبنائھموأبنائھم  وأخواتيوأخواتي

  ..  غایتيغایتي  إليإلي  والوصولوالوصول  ھدفيھدفي  تحقیقتحقیق  أجلأجل  منمن  ،،  والمحبةوالمحبة  الودالود  وبكلوبكل  ومعنویةومعنویة  مادیةمادیة  كثیرةكثیرة  أعباًءأعباًء

  ذكرذكر  نسیتنسیت  قدقد  لربمالربما  اعتذارياعتذاري  وأقدموأقدم  ،،  طیبةطیبة  بكلمةبكلمة  ولوولو  ساندنيساندني  منمن  كلكل  أشكرأشكر  وأخیرًاوأخیرًا
  . .   وجلوجل  عزعز  اهللاهللا  منمن  والسدادوالسداد  بالتوفیقبالتوفیق  أمانّيأمانّي  فللكلفللكل  ،،  وثناءوثناء  شكرشكر  كلمةكلمة  منيمني  استحقاستحق  شخصًاشخصًا
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  ةةــالدراسالدراس  لخصلخصــمم
  

  تالميـذ تالميـذ   لـدى لـدى   الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوياتمستويات  ماما  علىعلى  التعرفالتعرف  الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة  استهدفتاستهدفت
  هـذه هـذه   فـي فـي   اختالفاختالف  يوجديوجد  هلهل  معرفةمعرفة  استهدفتاستهدفت  كماكما  ،،  كولبرجكولبرج  حددهاحددها  كماكما  الدراسةالدراسة  عينةعينة

  االجتمـاعي االجتمـاعي   المسـتوى المسـتوى   ،،  النـوع النـوع   ،،  العمـر العمـر : ( : (   منهامنها  المتغيراتالمتغيرات  بعضبعض  وفقوفق  المستوياتالمستويات
  اجدابيااجدابيا  بمدينةبمدينة  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة  تالميذتالميذ  منمن  عينةعينة  لدىلدى) )   لألسرةلألسرة  الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي

ــام  ،، ــامللعــــــــــــــــ ــي  للعــــــــــــــــ ــيالدراســــــــــــــــ     الدراســــــــــــــــ
 ) )20092009  ––  20102010  . (. (  

  وو  تلميذتلميذ  وعشرونوعشرون  وثمانيةوثمانية  مائتانمائتان) )   228228( (   منمن  مكونةمكونة  عينةعينة  علىعلى  الدراسةالدراسة  أجريتأجريت
  مرحلـة مرحلـة   منمن  التاسعالتاسع  الصفالصف  إليإلي  الخامسالخامس  الصفالصف  منمن  الدراسيةالدراسية  لصفوفلصفوفبابا  مقيدينمقيدين  ،،  تلميذةتلميذة
  حسبحسب  مقسمينمقسمين  ،،  سنةسنة) ) 1515  ––  1010((  بينبين  ماما  أعمارهمأعمارهم  تراوحتتراوحت  الذينالذينوو  ،،  األساسياألساسي  التعليمالتعليم

ــول ــولالفص ــية  الفص ــيةالدراس ــدين  الدراس ــدينالمقي ــا  المقي ــابه ــي  به ــيإل ــات  إل ــاتالفئ ــةاا  الفئ ــةلعمري   ،،) ) 1111  ––  1010((  لعمري
  ..  سنةسنة) ) 1515  ––  1414((  ،،) ) 1414  ––  1313((  ،،) ) 1313  ––  1212((  ،،) ) 1212  ––  1111((

  إعدادإعداد  واإلعداديةواإلعدادية  االبتدائيةاالبتدائية  للمرحلةللمرحلة  األخالقياألخالقي  النضجالنضج  اختباراختبار  الدراسةالدراسة  أدواتأدوات  شملتشملت  كماكما
  المستوىالمستوى  ومقياسومقياس  ،،) )   19851985( (   قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم  تعريبتعريب  ،،  وآخرونوآخرون  كولبردجكولبردج
  وبعدوبعد  ،،))20072007((  الهوارنهالهوارنه  نوافنواف  معمرمعمر  إعدادإعداد  لألسرةلألسرة  الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي
  تمتم  ،،  المحليةالمحلية  للبيئةللبيئة  الدراسةالدراسة  أدواتأدوات  مالئمةمالئمة  مدىمدى  لنالنا  تبينتبين  االستطالعيةاالستطالعية  الدراسةالدراسة  إجراءإجراء
  األساليباألساليب  وتحليلهاوتحليلها  نتائجهانتائجها  الستخراجالستخراج  الباحثةالباحثة  استخدمتاستخدمت  والتيوالتي  ،،  األساسيةاألساسية  الدراسةالدراسة  إجراءإجراء

  ::  يلييلي  كماكما  النتائجالنتائج  فكانتفكانت. .   مناسبةمناسبةالال  اإلحصائيةاإلحصائية

  تحديداًتحديداً  ،،  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تالميذتالميذ  لدىلدى  السائدالسائد  المستوىالمستوى  هوهو) )   العرفالعرف( (   الثانيالثاني  المستوىالمستوى  أنأن. . 11
  المراحلالمراحل  بينبين  نسبةنسبة  أعلىأعلى  علىعلى  حصلتحصلت) )   الطيبالطيب  الولدالولد  أخالقياتأخالقيات  مرحلةمرحلة( (   الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة
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  ..  األفراداألفراد  إليهاإليها  ينتميينتمي  التيالتي  الثقافةالثقافة  عنعن  النظرالنظر  بغضبغض  المراحلالمراحل  هذههذه  لسيرلسير  ههوصفوصف

  الخلقـي الخلقـي   الحكمالحكم  مستوياتمستويات  درجاتدرجات  متوسطمتوسط  فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  وجودوجود  عدمعدم. . 33
  ..  النوعالنوع  لمتغيرلمتغير  وفقاًوفقاً  الدراسةالدراسة  عينةعينة  وتلميذاتوتلميذات  تالميذتالميذ  لدىلدى
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  وتلميذاتوتلميذات  تالميذتالميذ  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  متوسطمتوسط  فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  وجودوجود  عدمعدم. . 55
  .    .      لألسرةلألسرة  الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  لمتغيرلمتغير  وفقاًوفقاً  الدراسةالدراسة  عينةعينة
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  ::  املقدمةاملقدمة  1.11.1
  مجتمعاتنامجتمعاتنا  ييفف  وبخاصةوبخاصة  الشخصيةالشخصية  فيفي  المهمةالمهمة  الجوانبالجوانب  منمن  الخلقيالخلقي  النموالنمو  يعتبريعتبر
  بسبببسبب  ؛؛  متناقضةمتناقضة  قيميةقيمية  وتياراتوتيارات  ومشكالتومشكالت  قضاياقضايا  الفردالفرد  واجهواجهيي  حيثحيث  ،،  المعاصرةالمعاصرة
  رقعةرقعة  واتساعواتساع  ،،  في كافة المجاالتفي كافة المجاالت  للمجتمعاتللمجتمعات  يحدثيحدث  الذيالذي  السريعالسريع  والنمووالنمو  التطورالتطور

يتعلم الفرد أن يتصرف بطريقة أخالقية يتعلم الفرد أن يتصرف بطريقة أخالقية     فكيففكيف  ،،  المعرفةالمعرفة  رروتفجوتفج  اإلنسانيةاإلنسانية  االتصاالتاالتصاالت
  األطفال مفاهيماألطفال مفاهيم    تعلمتعلميي  ؟ كيف؟ كيف....تتناسب مع هذه المعطيات ذات الوقت تميزه عن غيره تتناسب مع هذه المعطيات ذات الوقت تميزه عن غيره 

؟ هل ينظرون إلي ؟ هل ينظرون إلي ....بمنطقية حول العالم الذي هم فيهبمنطقية حول العالم الذي هم فيه  ؟ كيف يفكرون؟ كيف يفكرون....الصح و الخطأالصح و الخطأ
؟ وهل يتم ذلك بطريقة أقل ؟ وهل يتم ذلك بطريقة أقل ....البالغين والراشدين البالغين والراشدين العالم ويفهمون ما حولهم كما يفعل العالم ويفهمون ما حولهم كما يفعل 

؟ ؟ ....؟ أم أن هناك اختالفاً كمياً في شكل أو طريقة التفكير بين البالغين و االطفال ؟ أم أن هناك اختالفاً كمياً في شكل أو طريقة التفكير بين البالغين و االطفال ....نضخاًنضخاً
فالسؤال الذي يشغل بال علماء النفس وي ،طرح كل يوم ويناقش هو كيف نتعلم المبادئ طرح كل يوم ويناقش هو كيف نتعلم المبادئ ، فالسؤال الذي يشغل بال علماء النفس وي

؟ ومتي نصبح قادرين علي اتخاذ ؟ ومتي نصبح قادرين علي اتخاذ ....وفي أي مرحلة عمرية نبدأ التعلم وفي أي مرحلة عمرية نبدأ التعلم   ،،األخالقية األخالقية 
؟ ، وما هو عمر النضج األخالقي ؟ ، وما هو عمر النضج األخالقي ....والمشاكلوالمشاكلالقرارات واألحكام األخالقية علي األمور القرارات واألحكام األخالقية علي األمور 

الذي يعي فيه الفرد أهمية القرارات األخالقية التي يتخذها حول األمور والمشاكل التي الذي يعي فيه الفرد أهمية القرارات األخالقية التي يتخذها حول األمور والمشاكل التي 
  تواجهه تواجهه 

((BBaarrnnyyaarrdd,,  GGrraayyssoonn  ,,  11999966  ::  223333  ::  223355  ))  
  

  ضوءضوء  فيفي  هاهاوتفسيروتفسير  األسئلةاألسئلة  هذههذه  عنعن  لإلجابةلإلجابة  النفسالنفس  علماءعلماء  بعضبعض  لجألجأ  لقدلقدوو
  ،،  الشخصيةالشخصية  فيفي  عناصرعناصر  باعتبارهاباعتبارها  األخالقيةاألخالقية    بادئبادئممالال  تصورتصور  وإمكانيةوإمكانية  ،،  النفسيةالنفسية  النواحيالنواحي
  للشخصيةللشخصية  األخرىاألخرى  الجوانبالجوانب  كبقيةكبقية  نمونمو  لعمليةلعملية  يخضعيخضع  الشخصيةالشخصية  بنيةبنية  منمن  الخلقيالخلقي  فالجانبفالجانب

      فيهافيها  نشأنشأ  التيالتي  للجماعةللجماعة  الخلقيالخلقي  للنظامللنظام  ومسايرتهومسايرته  الطفلالطفل  تشربتشرب  مدىمدى  العمليةالعملية  هذههذه  وقواموقوام  ،،
  ..  ))2424: :   19919911  ،،عادلعادل((                                                                                                                                                        

  

الخلقية الخلقية   التربيةالتربيةأن هناك اتجاهين رئيسين في أن هناك اتجاهين رئيسين في   ))19711971((كولبرج وتيلوركولبرج وتيلوركما يري كما يري 
االتجاه التقليدي الذي يعكسه الوضع الراهن في مدارسنا حيث ال يوجد مقرر االتجاه التقليدي الذي يعكسه الوضع الراهن في مدارسنا حيث ال يوجد مقرر : : أحدهما أحدهما 
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، ولكن المعلم يقوم بدور المربي الخلقي حين تظهر أمامه مشكالت ، ولكن المعلم يقوم بدور المربي الخلقي حين تظهر أمامه مشكالت للتربية الخلقية للتربية الخلقية 
سلوكية ويتمثل دوره في تلقين النصائح ، أو حتى إجبار التالميذ علي احترام القواعد سلوكية ويتمثل دوره في تلقين النصائح ، أو حتى إجبار التالميذ علي احترام القواعد 

ب المعنوي أو البدائي ، وقد أثبتت الدراسات ضعف مردود هذا األسلوب ب المعنوي أو البدائي ، وقد أثبتت الدراسات ضعف مردود هذا األسلوب الخلقية بالعقاالخلقية بالعقا
في تعديل السلوك ، أما االتجاه الحديث في التربية الخلقية فإنه يتمثل في نمط من التربية في تعديل السلوك ، أما االتجاه الحديث في التربية الخلقية فإنه يتمثل في نمط من التربية 
يقوم علي تيسير النمو الخلقي للفرد من خالل أسلوب معرفي نمائي يصل به إلي يقوم علي تيسير النمو الخلقي للفرد من خالل أسلوب معرفي نمائي يصل به إلي 

  ..))177177::  20002000، ، رونيرونيطه ، الحاطه ، الحا((اإلحساس باالستقالل الخلقي اإلحساس باالستقالل الخلقي 
  

  فيمافيما  اختلفتاختلفت  والتيوالتي  ،،لإلجابة عن تلك األسئلة لإلجابة عن تلك األسئلة   النظرياتالنظريات  منمن  ددلذلك ظهر العديلذلك ظهر العدي
  الخلقيالخلقي  النموالنموفف  ،،  النموالنمو  هذاهذا  فيفي  المؤثرةالمؤثرة  والعواملوالعوامل  الخلقيالخلقي  نمونموالال  عملياتعمليات  تفسيرتفسير  فيفي  بينهابينها
  تعاملتتعاملت  ولقدولقد  الخلقي،الخلقي،  الحكمالحكم  ،،  الذنبالذنب  مشاعرمشاعر  ،،  المالحظالمالحظ  لسلوكلسلوكاا  ::هيهي  أبعادأبعاد  ثالثثالث  تضمنتضمن

  يركزيركز  المالحظالمالحظ  السلوكالسلوك  حيثحيث  فمنفمن  ،،  مستقالًمستقالً  تعامالًتعامالً  األبعاداألبعاد  هذههذه  معمع  واألبحاثواألبحاث  النظرياتالنظريات
  والوسطوالوسط  الظاهريالظاهري  السلوكالسلوك  علىعلى  ))19631963((وولتروولتر  بندورابندورا  االجتماعياالجتماعي  التعلمالتعلم  نظريةنظرية  أصحابأصحاب
  علماءعلماء  يرىيرى  بينمابينما  والتعزيز،والتعزيز،  والتقليدوالتقليد  المالحظةالمالحظة  عملياتعمليات  خاللخالل  منمن  السلوك،السلوك،  فيفي  يؤثريؤثر  الذيالذي

  ،،  بالذنببالذنب  والشعوروالشعور  الضميرالضمير  تنميةتنمية  عمليةعملية  علىعلى  يتميتم  التركيزالتركيز  أنأن  فرويدفرويد  النفسيالنفسي  التحليلالتحليل
  أوأو  أخالقيةأخالقية  قاعدةقاعدة  خرقخرق  عنعن  الناجمالناجم  للقلقللقلق  المصاحبالمصاحب  وعقابها،وعقابها،  الذاتالذات  نقدنقد  سلوكسلوك  فيفي  المتمثلالمتمثل
  بينبين  التوازنالتوازن  إيجادإيجاد  علىعلى  المعرفيونالمعرفيون  النفسالنفس  علماءعلماء  يركزيركز  حينحين  فيفي  ،،  اجتماعياجتماعي  معيارمعيار

  الطفلالطفل  استيعاباستيعاب  مدىمدى  وعلىوعلى  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  إصدارإصدار  فيفي  الداخلةالداخلة  المعرفيةالمعرفية  التركيباتالتركيبات
    رينرينولآلخولآلخ  لنفسهلنفسه  المعيارالمعيار  هذاهذا  ريرريرتبتب  علىعلى  قدرتهقدرته  ومدىومدى  ،،  الخلقيالخلقي  للمعيارللمعيار  داخلياًداخلياً

  ) .) .130:129130:129: :   20082008  ،،  ابوحطبابوحطب((                                                                                                                          
  

  فيفي  ركزركز  حيثحيث  المعرفيينالمعرفيين  منمن  الطريقةالطريقة  هذههذه  استخدماستخدم  منمن  أولأول  بياجيهبياجيه  جانجان  ويعدويعد

  االجتماعيةاالجتماعية  للقواعدللقواعد  الطفلالطفل  احتراماحترام    ::  وهماوهما  رئيسيينرئيسيين  موضوعينموضوعين  حولحول  أساسيأساسي  وبشكلوبشكل  أبحاثهأبحاثه
  ،،  المعرفيالمعرفي  النموالنمو  بمراحلبمراحل  ربطهاربطها  نمائيةنمائية  مراحلمراحل  ااممعنهعنه  ترتبترتب  لقدلقدوو  ،،  بالعدالةبالعدالة  ههوإحساسوإحساس  ،،

  الطاعةالطاعة  علىعلى  القائمةالقائمة  التبعيةالتبعية  مرحلةمرحلة  منمن  تقدمتقدم  هوهو  بياجيهبياجيه  عندعند  الخلقيالخلقي  فالنموفالنمو
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  قيودقيود  منمن  التحررالتحرر  علىعلى  القائمةالقائمة  االستقاللاالستقالل  مرحلةمرحلة  إلىإلى  ،،) ) المنشأالمنشأ  خارجيةخارجية  أخالقيةأخالقية((والواجبوالواجب
  منمن  األخالقيةاألخالقية  الفردالفرد  معاييرمعايير  وتنبعوتنبع  ،،الخلقيالخلقي  الحسالحس  الطفلالطفل  لدىلدى  ينموينمو  حيثحيث  ،،  الكبارالكبار
                                                                                                                                                                ))المنشأالمنشأ  داخليةداخلية  أخالقيةأخالقية((داخلهداخله

  ) .) .  5522::3399  ::  19561956  ،،  بياجيهبياجيه((
  

الق من اراء بياجيه وتطويرها ،  ولعل الق من اراء بياجيه وتطويرها ،  ولعل ططلقد حاول الباحثون في مجال النمو الخلقي االنلقد حاول الباحثون في مجال النمو الخلقي االن  
في دراسته للحكم الخلقي في دراسته للحكم الخلقي كولبرج كولبرج أهم تطور وتعديل لهذه االراء يتمثل فيما قام به أهم تطور وتعديل لهذه االراء يتمثل فيما قام به 

باستخدام عينات ثقافية مختلفة ، شملت المراحل العمرية من الطفولة إلي الرشد ، باستخدام عينات ثقافية مختلفة ، شملت المراحل العمرية من الطفولة إلي الرشد ، 
مستخدماً حواراً قصصاً أثناء المقابالت ، يضع فيها المفحوص في موقف صراع خلقي مستخدماً حواراً قصصاً أثناء المقابالت ، يضع فيها المفحوص في موقف صراع خلقي 

، ،   طه، الحارونيطه، الحاروني((، وعلي المفحوص أن يذكر طريقة تصرفه ، ومبرراً هذا التصرف ، وعلي المفحوص أن يذكر طريقة تصرفه ، ومبرراً هذا التصرف 
20062006   : :186186((..      

  

ولقد اعتمد كولبرج علي مبدأ العدالة كمبدأ قادر علي توفير قاعدة لفهم األحكام ولقد اعتمد كولبرج علي مبدأ العدالة كمبدأ قادر علي توفير قاعدة لفهم األحكام         
األخالقية عالمياً ، حيث يسير التفكير االخالقي من التوجه األخالقي المرتيط بالمنفعة ثم األخالقية عالمياً ، حيث يسير التفكير االخالقي من التوجه األخالقي المرتيط بالمنفعة ثم 

من دراساته المتعددة من دراساته المتعددة   المعيارية إلي التوجه األخالقي المرتبط بالعدالة والكمال ، وخرج المعيارية إلي التوجه األخالقي المرتبط بالعدالة والكمال ، وخرج 
ت اصدار ت اصدار رارامستويات يضم كل مستوي منها مرحلتين اختلفت فيها مبرامستويات يضم كل مستوي منها مرحلتين اختلفت فيها مبرا  يد ثالثيد ثالثبتحدبتحد
  ::حكام الخلقية وهي حكام الخلقية وهي األاأل
  ..المستوي ما قبل التقليدي يضم المرحلتين االولي والثانية المستوي ما قبل التقليدي يضم المرحلتين االولي والثانية   --أأ
  ..المستوي التقليدي ويضم المرحلتين الثالثة والرابعة المستوي التقليدي ويضم المرحلتين الثالثة والرابعة   --بب
  المستوي ما بعد التقليدي يضم المرحلتين الخامسة والسادسة المستوي ما بعد التقليدي يضم المرحلتين الخامسة والسادسة   --جج

    ).).3030: :   20002000الغامدي ،الغامدي ،((                                                                                                                          
  

  اعمالاعمالعن أن الطفل فيلسوف أخالقي ما قام به من عن أن الطفل فيلسوف أخالقي ما قام به من   كولبرجكولبرج  ولقد لخصت دراسةولقد لخصت دراسة          
  ووعيهمووعيهم  ((  BBaarrnnyyaarrdd,,  GGrraayyssoonn  ,,  11999966  ::223355))  لدي االطفال لدي االطفال   حول التفكير المنطقيحول التفكير المنطقي

وتأثرهم بالمحيط والبيئة التي ينشأون فيها بما تحتويه من عادات وتقاليد والمورثات وتأثرهم بالمحيط والبيئة التي ينشأون فيها بما تحتويه من عادات وتقاليد والمورثات 
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  ::  MMaaggiillll,,  DDeellggaaddoo  ,,  11999955))االجتماعية التي تتوارثها األجيال وتناقلها جيل بعد جيل االجتماعية التي تتوارثها األجيال وتناقلها جيل بعد جيل 

223333))  ..  
  

  الثقافاتالثقافات  كلكل  تحتضنهاتحتضنها  أخالقيةأخالقية  مفاهيممفاهيم  هناكهناك  بأنبأن  كولبرجكولبرج  أشارأشار  ذلكذلك  إليإلي  باإلضافةباإلضافة
  أنأنوو  ،،) )   وغيرهاوغيرها.. ..   السلطةالسلطة  ،،  العدلالعدل  ،،  الحريةالحرية  ،،  الحبالحب( (   مثلمثل  فرعيةفرعية  ثقافاتثقافات  منمن  فيهافيها  وماوما
  فيهافيها  يعيشونيعيشون  التيالتي  الثقافةالثقافة  أوأو  إليهاإليها  ينتمونينتمون  التيالتي  الحضارةالحضارة  عنعن  النظرالنظر  بغضبغض  --  األفراداألفراد  كلكل
  بمعنيبمعني  الترتيبالترتيب  وبنفسوبنفس  واحدواحد  اتجاهاتجاه  فيفي  يتميتم  المرورالمرور  هذاهذا  وأنوأن  ،،  المراحلالمراحل  بنفسبنفس  يمرونيمرون  --

  ..) )   7373::  19831983  ،،  فتحيفتحي( (     المراحلالمراحل  عالميةعالمية
  

  اتاتالدراسالدراس  منمن  بالعديدبالعديد  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  نمونمو  فيفي  كولبرجكولبرج  نظريةنظرية  حظيتحظيت  بذلكبذلك
  علىعلى  الدراساتالدراسات  هذههذه  منمن  توافرتتوافرت  التيالتي  األدلةاألدلة  رغمرغموو  ،،  الثقافاتالثقافات  مختلفمختلف  فيفي  واألبحاثواألبحاث
  نفسنفس  تستخدمتستخدم  الثقافاتالثقافات  كلكل  كانتكانت  إذاإذا  فيمافيما  جدالًجدالً  هناكهناك  ننفإفإ  ،،  الخلقيةالخلقية  المراحلالمراحل  عالميةعالمية
  تميزهتميزه  ثقافةثقافة  مجتمعمجتمع  لكللكل  أنأن  إذإذ  ،،  كولبرجكولبرج  إليهاإليها  أشارأشار  التيالتي  األساسيةاألساسية  األخالقيةاألخالقية  المفاهيمالمفاهيم
  بعضبعض  تتشابهتتشابه  وقدوقد  ،،  سلوكهسلوكه  وأنماطوأنماط  االجتماعيةاالجتماعية  وعالقاتهوعالقاته  وقيمهوقيمه  معتقداتهمعتقداته  وتبلوروتبلور

  فحصفحص  عندعند  تتباينتتباين  أنهاأنها  غيرغير  ،،  السلوكالسلوك  وأنماطوأنماط  الثقافةالثقافة  أشكالأشكال  بعضبعض  فيفي  المجتمعاتالمجتمعات
                                                                                                                                                  الثقافةالثقافة  لهذهلهذه  المميزةالمميزة  الخصوصياتالخصوصيات

  ..  ))7373::  20002000  ،،  عيدعيد((                                      
  

الحكم الخلقي الحكم الخلقي وهذا ما تبين من بعض الدراسات عبر الحضارية المقارنة في مستوي وهذا ما تبين من بعض الدراسات عبر الحضارية المقارنة في مستوي 
، وحيث أشارت نتائجها إلي وجود تأثير جوهري ، وحيث أشارت نتائجها إلي وجود تأثير جوهري   ))19881988((كامل والشوني كامل والشوني منها دراسة منها دراسة 

  ميلرميلر  مثلمثل  الباحثينالباحثين  بعضبعض  أشارأشار  كماكما    للثقافة الفرعية علي مستوي الحكم الخلقي ،للثقافة الفرعية علي مستوي الحكم الخلقي ،
))19941994 ( (MMiilllleerr   األخــالقيةاألخــالقية  المفاهيـمالمفاهيـم  استخداماستخدام  عندعند  تعديالتتعديالت  إجراءإجراء  ضرورةضرورة  ::إلى إلى  
  وجمعتوجمعت  النظريةالنظرية  صاغتصاغت  التيالتي  الغربيةالغربية  غيرغير  الثقافاتالثقافات  فيفي  األخالقياألخالقي  االرتقاءاالرتقاء  دراسةدراسة  فيفي

  ..  ))111111::  11998888  ،،  كامل و الشونيكامل و الشوني((  تقت منهاتقت منهااشاش  عيناتعينات  علىعلى  بياناتهابياناتها
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  العربيةالعربية  تحديداًتحديداً  ––  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  علىعلى  إطالعهاإطالعها  خاللخالل  منمن  الباحثةالباحثة  وجدتوجدت  وقدوقد
  نظريةنظرية((  النظريالنظري  اإلطاراإلطار  فيفي  اتفاقهااتفاقها  رغمرغم  نتائجنتائج  منمن  إليهإليه  توصلتتوصلت  فيمافيما  تبايناًتبايناً  ––  منهامنها

  والتيوالتي  ،،  متشابهةمتشابهة  عامةعامة  سماتسمات  ذاتذات  واحدةواحدة  ثقافةثقافة  إلىإلى  انتمائهاانتمائها  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ،،))كولبرجكولبرج
  راجعاًراجعاً  التباينالتباين  هذاهذا  سببسبب  يكونيكون  فقدفقد  ))  اإلسالميةاإلسالمية  العربيةالعربية  الثقافةالثقافة  ((  عليهاعليها  نطلقنطلق  أنأن  يمكنيمكن
  --::  إلىإلى  الباحثةالباحثة  اعتقاداعتقاد  حسبحسب

  األحكاماألحكام  ارتقاءارتقاء  مراحلمراحل  تشكيلتشكيل  فيفي  تؤثرتؤثر  إنهاإنها  يتوقعيتوقع  التيالتي  خصائصهاخصائصها  ثقافةثقافة  لكللكل  أنأن  --11
  ..ألفرادهاألفرادها  الخلقيةالخلقية

  حجمحجم  حيثحيث  منمن  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  نمونمو  الباحثونالباحثون  بهابها  تناولتناول  التيالتي  المختلفةالمختلفة  الطرقالطرق  --22
  ..  المتبعالمتبع  والمنهجوالمنهج  ،،  المستخدمةالمستخدمة  واألدواتواألدوات  العينات،العينات،

  النموالنمو  ،،  الذكاءالذكاء  النوع،النوع،  العمر،العمر،: : مثلمثل  منهامنها  الشخصيةالشخصية  سواءسواء  المتناولةالمتناولة  المتغيراتالمتغيرات  --33
  المستوىالمستوى  ،،  األسرياألسري  المناخالمناخ  ،،  االجتماعيةاالجتماعية  التنشئةالتنشئة: :   مثلمثل  البيئةالبيئة  أوأو  ،،  الخالخ  ....المعرفيالمعرفي

  . .   الخالخ  ....  واالقتصاديواالقتصادي  االجتماعياالجتماعي
  

  االتفاقاالتفاق  يشبهيشبه  ماما  هناكهناك  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  عليعلي  اإلطالعاإلطالع  خاللخالل  منمنللباحثة للباحثة   تبينتبين  كماكما          
؛ فربما ؛ فربما   ههددحح  علىعلى  ثقافةثقافة  كلكل  فـيفـي  الخلقيةالخلقية  األحكـاماألحكـام  نمونمو  دراسةدراسة  ضرورةضرورة  حولحول  هاهابينبينالعام العام 

تتأثر طرق الوعي والنضج األخالقي بثقافة المجتمع وطريقة عيشه ، وكذلك طريقة تتأثر طرق الوعي والنضج األخالقي بثقافة المجتمع وطريقة عيشه ، وكذلك طريقة 
  ..((MMaaggiillll,,  DDeellggaaddoo  ,,  11999955  ::  223333))التفكير المنطقي أو العقالني التفكير المنطقي أو العقالني 

  

  السائدةالسائدة  االجتماعيةاالجتماعية  المشكالتالمشكالت  منمن  العديدالعديد  أنأن  إلىإلى  منهامنها  اابعضبعض  نتائجنتائج  أشارتأشارت  في حينفي حين            
  سـيطرة سـيطرة   فـي فـي   تتمثـل تتمثـل   صميمهاصميمها  فيفي  أخالقيةأخالقية  مشكالتمشكالت  تعتبرتعتبر  والبيئاتوالبيئات  الثقافاتالثقافات  أغلبأغلب  فيفي

  فــي فــي   الشـاذة الشـاذة   الظـواهر الظـواهر   وازديـاد وازديـاد   ومتطلباتها،ومتطلباتها،  الحياةالحياة  أمورأمور  كلكل  علىعلى  الماديالمادي  االتجـاهاالتجـاه
  مـا مـا   بـين بـين   التـوازن التـوازن   اختاللاختالل  عنعن  الناتجةالناتجة  المجتمعالمجتمع  فيفي  واالجـتماعيةواالجـتماعية  التربويةالتربوية  المؤسساتالمؤسسات
  فـي فـي   وتدهوروتدهور  انحدارانحدار  منمن  الواقعالواقع  أرضأرض  علىعلى  يراهيراه  ماما  وبينوبين  مثاليةمثالية  قيمقيم  منمن  اإلنساناإلنسان  يتعلمهيتعلمه
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  ،،    شـكور شـكور ((    األخالقياألخالقي  واالنهيارواالنهيار  النفسيالنفسي  واالضطرابواالضطراب  الضياعالضياع  إلىإلى  يؤدييؤدي  ممامما  القيم،القيم،  هذههذه
19981998   : :4040 : :4141  .(.(  

  

  معظممعظم  فيفي  السائدةالسائدة  التربويةالتربوية  األسساألسس  مراجعتنامراجعتنا  عندعند""  نهنهأأ  إلىإلى  ))20052005((  عزعز  تشيرتشير  كماكما
  األقـوى األقـوى   وخاصةوخاصة  ،،  ومحاكاتهاومحاكاتها  األخرىاألخرى  المجتمعاتالمجتمعات  معاييرمعايير  لتقليدلتقليد  ميلناميلنا  تبينتبين  العربيةالعربية  دولنادولنا

  أوأو  األخالقيـة، األخالقيـة،   المعـايير المعـايير   غيابغياب  متناسينمتناسين  ،،  العالمالعالم  علىعلى  سيطرةسيطرة  واألكثرواألكثر  ،،  وتقدماًوتقدماً  صناعةصناعة
  وطبيعـة وطبيعـة   تتفقتتفق  التربويةالتربوية  األسساألسس  هذههذه  أنأن  أيضاًأيضاً  ومتناسينومتناسين  عليها،عليها،  االعتماداالعتماد  ندرةندرة  األقلاألقل  علىعلى
  ..  ))  41:4041:40: :   20052005  ،،  عزعز((  ""مجتمعاتنامجتمعاتنا  طبيعةطبيعة  معمع  تتفقتتفق  الال  قدقد  ولكنهاولكنها  ،،  المجتمعاتالمجتمعات  هذههذه

  
  

  ولهوله  ،،  اإلسالميةاإلسالمية  العربيةالعربية  الثقافةالثقافة  منمن  الفرعيةالفرعية  الثقافاتالثقافات  إحدىإحدى  الليبيالليبي  المجتمعالمجتمع  ويمثلويمثل
  التزامالتزام  ومدىومدى  ،،  تنشئتهتنشئته  وأنماطوأنماط  ،،  وتقاليدهوتقاليده  وعاداتهوعاداته  ،،  العامالعام  نسقهنسقه  حيثحيث  منمن  الخصوصيةالخصوصية  منمن

  هـذه هـذه   بـأن بـأن   االفتراضاالفتراض  إلىإلى  الباحثةالباحثة  دفعدفع  اامممم  ،،  سلوكهمسلوكهم  فيفي  اإلسالمياإلسالمي  الدينالدين  بتعاليمبتعاليم  أفرادهأفراده
  غيرهمغيرهم  عنعن  يميزهميميزهم  بشكلبشكل  ألفرادهألفراده  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  مستوياتمستويات  ارتقاءارتقاء  فيفي  تسهمتسهم  الخصوصيةالخصوصية

مسـتويات  مسـتويات    نمـو نمـو   ءءبطبط  أوأو  سرعةسرعة  تفاوتتفاوت  فيفي  اعتمداعتمد  كـولبرج كـولبرج   ألنألن  وذلكوذلك  ؛؛  المجتمعاتالمجتمعات  منمن
ولم يربطها بأعمار ولم يربطها بأعمار   ،،  عواملعوامل  منمن  تحتويهتحتويه  بمابما  الثقافةالثقافة  أوأو  البيئةالبيئة  علىعلىالحكم الخلقي الحكم الخلقي   مراحلمراحل
  ..  الثقافاتالثقافات  كلكل  فيفي  المراحلالمراحل  هذههذه  وتسلسلوتسلسل  ترتيبترتيب  علىعلى  تأكيدهتأكيده  رغمرغممعينة معينة 

  

  الال    قد قد     ، ،     مختلفة مختلفة عوامل    عوامل        اختالف مستويات      اختالف مستويات          في في     سهمسهمي ي     قيقيللالخ  الخ      الحكم  الحكم  أن   أن       شكشك    وال  وال  
  ،،    النوع   النوع   (  (      مثل مثل     غيرها  غيرها      من من     تأثيراً   تأثيراً       أكثر  أكثر      بعضها بعضها     أن  أن      تفترضتفترض  ولكنولكن  حصرهاحصرها  الباحثةالباحثة  تستطيعتستطيع
) )     أنثى  أنثى      أو  أو      ذكر  ذكر  (  (      النوع   النوع       حيث حيث     فمن فمن )  )      الثقافي   الثقافي       االقتصادي     االقتصادي         االجتماعي    االجتماعي        المستوى   المستوى       ، ،     العمر  العمر  
تتحسنةسنة)  )      1515  ––  1010( (   الحاليةالحالية  بالدراسةبالدراسة  المستهدفةالمستهدفة  العمريةالعمرية  بالفئةبالفئة  المتغيرالمتغير  هذاهذا  أهميةأهمية  ددددتتح    ،،  

  يزداد   يزداد       حيث حيث     ، ،     المبكرة   المبكرة       المراهقة    المراهقة        إلى  إلى      المتأخرة    المتأخرة        الطفولة   الطفولة       طور  طور      من من     انتقال   انتقال       مرحلة  مرحلة      وهي  وهي  
  ذلكذلك  إلىإلى  أشارأشار  كماكما  ااجوانبهجوانبه  ففبمختلبمختل  النموالنمو  عملياتعمليات  فيفي  واضحواضح  وبشكلوبشكل  النوعينالنوعين  بينبين  التمايزالتمايز
  معدل معدل     في في     بالفروق    بالفروق        يتعلق يتعلق     فيما فيما     ات ات الدراس    الدراس        نتائج  نتائج      تباين  تباين      إلى  إلى      باإلضافة   باإلضافة       ، ، )  )  19197744( (     زهران    زهران    

  اإلناث   اإلناث       من من     أسرع  أسرع      الذكور    الذكور        أن  أن      وجد  وجد      من من     منهامنهاف ف     ، ،     النوعين   النوعين       بين بين     سرعته سرعته     أو  أو          الخلقي  الخلقي      الحكم  الحكم      نمو نمو 
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  عدم عدم     األخر   األخر       البعض  البعض      وبين  وبين      ، ،     ذلك  ذلك      عكس عكس     بعضها بعضها     كشف كشف     حين حين     في في     ، ،     الخلقية  الخلقية      المراحل    المراحل        في في 
  المعرفية   المعرفية       النظرية   النظرية       منطلق منطلق     من من     أهميته  أهميته      تكمن تكمن     العمر  العمر      متغير متغير     أما  أما      ، ،     النوعين   النوعين       بين بين     فروق   فروق       وجود   وجود   
  على على وتأثيره     وتأثيره         للتقدم في العمر     للتقدم في العمر         المصاحبة   المصاحبة         المعرفية   المعرفية       والتغيرات     والتغيرات         العمر  العمر      أهمية  أهمية      على على   تؤكدتؤكد  فهيفهي
  على على     الزمني   الزمني       العمر  العمر      تأثير  تأثير      عن عن     للكشف للكشف     عديدة   عديدة       دراسات    دراسات        أجريت   أجريت       ولقد  ولقد      ، ،     الخلقية  الخلقية      األحكام    األحكام        نمو نمو 

  حيث أوضحت من خالل     حيث أوضحت من خالل         ، ، )  )  19871987( (         الخليفي  الخليفي        دراسة   دراسة       منها منها     الخلقي  الخلقي      النمو  النمو      مستوى  مستوى  
كما  كما      ، ،     العمر  العمر      في في     تقدمه  تقدمه      مع مع     وتتالزم    وتتالزم        ، ، الفرد   الفرد       يعيشها يعيشها     متصلة متصلة     عملية عملية     الخلقي  الخلقي      النمو  النمو      أن  أن      نتائجها  نتائجها  
  مراحل   مراحل   مستويات و    مستويات و        نمو نمو     بمستوى  بمستوى      التنبؤ  التنبؤ      في في     العمر  العمر      استخدام   استخدام       بإمكانية   بإمكانية       منها منها     بعض بعض     أشار  أشار  
  . .   لألفرادلألفراد  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم

  

  بعـض بعـض   نتائجنتائج  أشارتأشارت  ،،  الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  متغيرمتغير  حيثحيث  ومنومن
  بشـكل بشـكل   يتقـدمون يتقـدمون   العلياالعليا  الطبقاتالطبقات  أطفالأطفال  ننإإ  حيثحيث  ،،  الخلقيالخلقي  بالنموبالنمو  ارتباطهارتباطه  إلىإلى  الدراساتالدراسات
  مـع مـع   ،،  الـدنيا الـدنيا   الطبقـات الطبقـات   أبناءأبناء  منمن  ،،  الخلقيالخلقي  للنموللنمو  أعلىأعلى  مستوياتمستويات  إلىإلى  ويصلونويصلون  ،،  أسرعأسرع
  ))19861986((  ناصرناصر  دراسةدراسة  منهامنها  التتابعالتتابع  وبنفسوبنفس  المراحلالمراحل  نفسنفس  خاللخالل  منمن  ينتقلونينتقلون  بأنهمبأنهم  التسليمالتسليم

  للتفاعلللتفاعل  فرصفرص  منمن  يتيحهيتيحه  ماما  بمقداربمقدار  إالإال  المتغيرالمتغير  هذاهذا  تأثيرتأثير  لعدملعدم  أخرىأخرى  تتأشارأشار  حينحين  فيفي  ،،
  ..  ))19901990((  حميدهحميده  دراسةدراسة  مثلمثل  ألفرادهألفراده  والثقافيوالثقافي  االجتماعياالجتماعي

  

  الحكـم الحكـم   مستوياتمستويات  علىعلى  التعرفالتعرف  تحاولتحاول  الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة  فإنفإن  سبقسبق  ماما  إلىإلى  واستناداًواستناداً
  ،،  النـوع النـوع وو  ،،  العمـر العمـر ((  ::منهـا منهـا   المتغيراتالمتغيرات  وفق بعضوفق بعض  --  كولبرجكولبرج  صاغهاصاغها  كماكما  --  الخلقيالخلقي

  التعلـيم التعلـيم   مرحلـة مرحلـة   تالميـذ تالميـذ   لعينة منلعينة من  ،،  ))لألسرةلألسرة  الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوىوو
  ..األساسي بمدينة اجدابيااألساسي بمدينة اجدابيا

  

  ::  الدراسةالدراسة  مشكلةمشكلة  22..11  
  --::التاليةالتالية  التساؤالتالتساؤالت  طرحطرح  خاللخالل  منمن  الدراسةالدراسة  ةةمشكلمشكل  تحديدتحديد  يمكنيمكن
  وفقـاً وفقـاً   إجدابياإجدابيا  بمدينةبمدينة  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة  تالميذتالميذ  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  ماما  --11سس

  ؟؟....  لكولبرجلكولبرج  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  لمستوياتلمستويات



- 21 - 
 

  عينةعينة  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  توسط درجاتتوسط درجاتمم  فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  توجدتوجد  هلهل  --22سس
  ؟؟.. ..   النوعالنوع  لمتغيرلمتغير  وفقاًوفقاً  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة  تالميذتالميذ  منمن
  عينةعينة  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  توسط درجاتتوسط درجاتمم  فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  توجدتوجد  هلهل  --33سس
  ؟؟.. ..   العمرالعمر  لمتغيرلمتغير  وفقاًوفقاً  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة  تالميذتالميذ  منمن
  تالميذتالميذ  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  توسط درجاتتوسط درجاتمم  فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  توجدتوجد  هلهل  --44سس

  ؟؟.. ..   والثقافيوالثقافي  واالقتصاديواالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  الختالفالختالف  وفقاًوفقاً  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة
  

  

  --::  الدراسةالدراسة  أهميةأهمية  33  ..11
  --::  التاليةالتالية  النقاطالنقاط  فيفي  الدراسـةالدراسـة  أهميـةأهميـة  تتحددتتحدد
  الـذي الـذي   الخلقـي الخلقـي   الحكمالحكم  مستوىمستوى  فمعرفةفمعرفة  ،،  النفسالنفس  علمعلم  فيفي  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  متغيرمتغير  أهميةأهمية    11--
  إلىإلى  نظرتنانظرتنا  وتوسيعوتوسيع  لهملهم  فهمنافهمنا  علىعلى  يساعديساعد  ؛؛  العمريةالعمرية  المرحلةالمرحلة  هذههذه  فيفي  أبناؤناأبناؤنا  تحتهتحته  يندرجيندرج

  مـن مـن   عليهاعليها  المتحصلالمتحصل  والمعلوماتوالمعلومات  والمعطياتوالمعطيات  البياناتالبيانات  توظيفتوظيف  خاللخالل  منمن  ،،  شخصياتهمشخصياتهم
  النقاطالنقاط  علىعلى  الضوءالضوء  لتُلقيلتُلقي  المستقبليةالمستقبلية  البحوثالبحوث  فيفي  أيضاًأيضاً  تفيدتفيد  قدقد  والتيوالتي  ،،  الدراسةالدراسة  هذههذه  نتائجنتائج

  ..ألبنائناألبنائنا  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  رفعرفع  فيفي  لمساهمةلمساهمةلل  ،،  والدراسةوالدراسة  بالبحثبالبحث  الجديرةالجديرة
  

  

  كإطـار كإطـار   الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  نمونمو  فيفي  ،،  كولبرجكولبرج  لنظريةلنظرية  تطرقهاتطرقها  فيفي  الدراسةالدراسة  أهميةأهمية  تتجلىتتجلى22--  
  تحتويهتحتويه  لمالما  وأيضاًوأيضاً  ،،  والدراسةوالدراسة  البحثالبحث  منمن  تستدعيهتستدعيه  وماوما  الجدلالجدل  منمن  تثيرهتثيره  لمالما  نظراًنظراً  نظري،نظري،
  االجتماعيةاالجتماعية  الحياةالحياة  فيفي  والتطبيقيةوالتطبيقية  النظريةالنظرية  الناحيةالناحية  منمن  بأهميةبأهمية  تحظىتحظى  غنيةغنية  علميةعلمية  مادةمادة  منمن

  ..خاصةخاصة  واألخالقيةواألخالقية  العامةالعامة
  
  

  كإطاركإطار  ؛؛  الليبيةالليبية  البيئةالبيئة  فيفي  المتغيرالمتغير  هذاهذا  تناولتتناولت  أوليةأولية  كدراسةكدراسة  أهميتهاأهميتها  الدراسةالدراسة  تستمدتستمد  33  --
  بالروحبالروح  يتعلقيتعلق  فيمافيما  وبخاصةوبخاصة  ،،  وخصوصياتهوخصوصياته  العامالعام  نسقهنسقه  حيثحيث  منمن  يختلفيختلف  ثقافيثقافي

  يتعلقيتعلق  وفيماوفيما  ،،  المختلفةالمختلفة  شرائحهشرائحه  بينبين  والثقافيوالثقافي  االقتصادياالقتصادي  والتقاربوالتقارب  والتجانسوالتجانس  االجتماعيةاالجتماعية
  ..فيهفيه  السائدةالسائدة  واألعرافواألعراف  والتقاليدوالتقاليد  بالعاداتبالعادات
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  منمن  بهبه  االهتماماالهتمام  وكيفيةوكيفية  الجانبالجانب  هذاهذا  لدراسةلدراسة  جديدةجديدة  آفاقآفاق  فتحفتح  فيفي  الدراسةالدراسة  أهميةأهمية  تكمنتكمن  --44
  كافةكافة  فيفي  التربويةالتربوية  والعمليةوالعملية  االجتماعيةاالجتماعية  التنشئةالتنشئة  عمليةعملية  علىعلى  والقائمينوالقائمين  المربينالمربين  قبلقبل

  تهيئةتهيئة  إلىإلى  حاجةحاجة  فيفي  فإنُّهفإنُّه  --  طبيعياًطبيعياً  نمواًنمواً  كانكان  وأنوأن  --  الخلقيالخلقي  فالنموفالنمو  ،،  المجتمعالمجتمع  مؤسساتمؤسسات
  تطويرتطوير  خاللخالل  منمن  األعلىاألعلى  للمراحلللمراحل  ودفعهودفعه  إثارتهإثارته  علىعلى  تساعدتساعد  التيالتي  والمواقفوالمواقف  الظروفالظروف
  ومقرراتهاومقرراتها  محتوياتهامحتوياتها  لتشتمللتشتمل  الدراسيةالدراسية  المناهجالمناهج  تطويرتطوير  وكذلكوكذلك  ،،  ونفسيةونفسية  تربويةتربوية  برامجبرامج
  معمع  تتفقتتفق  هذههذه  النظرالنظر  وجهوجه  ولعلولعل  الشخصية،الشخصية،  منمن  الجانبالجانب  هذاهذا  تنميةتنمية  فيفي  تساعدتساعد  مفرداتمفردات  علىعلى
  ..  البرامجالبرامج  هذههذه  حولحول  المتبلورةالمتبلورة  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  بعضبعض  نتائجنتائج

  

  
  
  

  --::  الدراسةالدراسة  أهدافأهداف  4.14.1
  بمدينـة بمدينـة   األساسـي األساسـي   التعلـيم التعلـيم   مرحلةمرحلة  تالميذتالميذ  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  علىعلى  التعرفالتعرف  ––11

  ..إجدابياإجدابيا

  لـدى لـدى   الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  هناكهناك    كانكان  إذاإذا  ماما  معرفةمعرفة  ––22
  ..  النوعالنوع  لمتغيرلمتغير  وفقاًوفقاً  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة  تالميذتالميذ

  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  هناكهناك  كانتكانت  إذاإذا  ماما  معرفةمعرفة  ––33
  ..العمرالعمر  لمتغيرلمتغير  وفقاًوفقاً  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة  تالميذتالميذ

  الخلقـــي الخلقـــي   الحكمالحكم  مستوىمستوى  فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  هناكهناك  كانتكانت  إذاإذا  ماما  معرفةمعرفة  ––44
  االقتصـادي االقتصـادي   االجتمـاعي االجتمـاعي   المسـتوى المسـتوى   الختالفالختالف  وفقاًوفقاً  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة  تالميذتالميذ  لدىلدى

  ..لألسرة لألسرة   الثقافيالثقافي
  
  

  

  --::  الدراسةالدراسة  صطلحاتصطلحاتمم  تعريفتعريف  11..55  
  يضـم يضـم لحكم الخلقي لحكم الخلقي للثالثة مستويات ثالثة مستويات حدد كولبرج حدد كولبرج   --::تعريف مستويات الحكم الخلقيتعريف مستويات الحكم الخلقي  ––

نمو الفرد الخلقي يتـدرج فـي   نمو الفرد الخلقي يتـدرج فـي     أنأن، ويري كولبرج ، ويري كولبرج تين تين فرعيفرعيتين تين مرحلمرحلكل مستوي منها كل مستوي منها 
للمستوي للمستوي   األخالقياألخالقييتجاوز التعقل يتجاوز التعقل   حتىحتى    األعلىاألعلىالمستوي المستوي   إليإلييصل يصل   تتابع نمائي بحيث التتابع نمائي بحيث ال
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الثقافية ، فهذه الثقافية ، فهذه كل فرد مهما اختلفت البيئات كل فرد مهما اختلفت البيئات يمر به يمر به   أنأنأن هذا التتابع البد أن هذا التتابع البد وو، ، السابق عليهالسابق عليه
واحدة في فترة عمرية محددة واحدة في فترة عمرية محددة   ةةالمراحل مكتسبة بطريقة ثابتة ال تتغير بحيث يمر بمرحلالمراحل مكتسبة بطريقة ثابتة ال تتغير بحيث يمر بمرحل

  أوأوكولبرج لم يحدد سنا معينا لبداية كولبرج لم يحدد سنا معينا لبداية   أنأنرغم رغم   مع االتجاه إلي مراحل اعلي مع تقدم العمرمع االتجاه إلي مراحل اعلي مع تقدم العمر
  ..  ))2244: :     11999933الشافعي ،الشافعي ،((  نقال عننقال عنمستوي من هذه المستويات مستوي من هذه المستويات   أيأينهاية نهاية 

  

في هذا المستوي يتجـاوب الطفـل مـع القـوانين     في هذا المستوي يتجـاوب الطفـل مـع القـوانين       --::  قبل التقليديقبل التقليدي: : المستوي األول المستوي األول 
، ولكن يفسرها في ضوء نتائجها المادية ، ولكن يفسرها في ضوء نتائجها المادية   أأخطخط  أوأواالجتماعية وما تعترف به من صواب االجتماعية وما تعترف به من صواب 

    ::هما هما   ، ويتضمن مرحلتين، ويتضمن مرحلتين
  طاعة القوانينطاعة القوانينيتحدد الصواب فيها في يتحدد الصواب فيها في : :   توجه الطاعة وتجنب العقابتوجه الطاعة وتجنب العقاب  //المرحلة األولي المرحلة األولي 
  ..واحترام السلطة قيمة في حد ذاتهاواحترام السلطة قيمة في حد ذاتها  ،،لتجنب العقاب لتجنب العقاب 

  

يتحدد الصواب في العمل الذي يـؤدي  يتحدد الصواب في العمل الذي يـؤدي  : :   توجه النسبية الوسيلة الساذجةتوجه النسبية الوسيلة الساذجة  //المرحلة الثانية المرحلة الثانية   
للحصول علي مكافـأة أو رد لمعـروف   للحصول علي مكافـأة أو رد لمعـروف   االلتزام االلتزام ، ،   اآلخريناآلخرين  وأحياناوأحياناحاجات الذات حاجات الذات   إشباعإشباع  إليإلي

  ..قدمه قدمه 
  

يعتبر مستوي التبصـر بالتقاليـد والتمسـك    يعتبر مستوي التبصـر بالتقاليـد والتمسـك        --::المستوي التقليدي المستوي التقليدي : : المستوي الثاني المستوي الثاني 
اللـوم االجتمـاعي ،   اللـوم االجتمـاعي ،     أوأو  اإلطراءاإلطراءبمراعاتها حيث يضبط سلوك الطفل عن طريق توقع بمراعاتها حيث يضبط سلوك الطفل عن طريق توقع 

  وتبدووتبدو
والمجتمع والحرص علي مواصلة االرتباط بكل منها أمـرا ذو  والمجتمع والحرص علي مواصلة االرتباط بكل منها أمـرا ذو    األسرةاألسرةمسايرة توقعات مسايرة توقعات   

                ثارثارذلك من عواقب وأذلك من عواقب وأ  عليعليقيمة وأهمية في نظر الطفل ، بغض النظر عما يترتب قيمة وأهمية في نظر الطفل ، بغض النظر عما يترتب 

: :   20020011  الســـــقا ،الســـــقا ،((                                                                                                                                                                            
4499::4433  ((  ..  

  : : هماهماويتضمن مرحلتين ويتضمن مرحلتين   
توجه التواؤم الشخصي مع الغيـر،  توجه التواؤم الشخصي مع الغيـر،  : :   ))الولد الطيبالولد الطيب((توجيه المسايرة توجيه المسايرة   //المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة 

  ..اآلخرين أو يساعدهم فيوافقون عليهاآلخرين أو يساعدهم فيوافقون عليهفالسلوك الحسن هنا هو الذي يرضي فالسلوك الحسن هنا هو الذي يرضي 
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االتجاه االتجاه   الصواب يتحدد فيالصواب يتحدد في: :   التوجه نحو القانون والنظام االجتماعيالتوجه نحو القانون والنظام االجتماعي  //المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة 
نحو السلطة والقواعد الثابتة ، والحفاظ علي النظام االجتماعي ، فالسلوك الصائب يعني نحو السلطة والقواعد الثابتة ، والحفاظ علي النظام االجتماعي ، فالسلوك الصائب يعني 

  ..قيام اإلنسان بواجبة ، والحفاظ علي النظام القائم بذاتهقيام اإلنسان بواجبة ، والحفاظ علي النظام القائم بذاته
  

  

  وفيه يبذل المراهق جهدا واضحا لتحديـد المبـادئ  وفيه يبذل المراهق جهدا واضحا لتحديـد المبـادئ    --::بعد التقليدي بعد التقليدي : : المستوي الثالث المستوي الثالث 
األخالقية التي تطبق بصرف النظر عن سلطة الجماعة أو انتمائه لتلك الجماعة ، ويقابل األخالقية التي تطبق بصرف النظر عن سلطة الجماعة أو انتمائه لتلك الجماعة ، ويقابل 
الفرد المشكالت الخلقية من منظور ابعد من المجتمع ، ويسال ما هي المبادئ التي يبني الفرد المشكالت الخلقية من منظور ابعد من المجتمع ، ويسال ما هي المبادئ التي يبني 

؟ محاولة منه لتحديد مبادئ وقيم خلقية ارتضاها لنفسـه  ؟ محاولة منه لتحديد مبادئ وقيم خلقية ارتضاها لنفسـه  ....جديدجديد  علي أساسها أي مجتمععلي أساسها أي مجتمع
  : : ويسلك في ضوئها ، ويتضمن مرحلتين هما ويسلك في ضوئها ، ويتضمن مرحلتين هما 

  
يتحدد الصواب علي أساس يتحدد الصواب علي أساس     ::  مرحلة التعاقد االجتماعي القانونيمرحلة التعاقد االجتماعي القانوني  //المرحلة الخامسة المرحلة الخامسة   

  ..مع تجنب التعدي علي حقوق اآلخرين مع تجنب التعدي علي حقوق اآلخرين التعاقد االجتماعي التعاقد االجتماعي 
الصواب وفق ما يقرره الضمير الصواب وفق ما يقرره الضمير   يتحدديتحدد  ::  التمسك بمبدأ أخالقي عامالتمسك بمبدأ أخالقي عام  //المرحلة السادسة  المرحلة السادسة  

، وبما يتفق مع القواعد األخالقية العالمية المختارة ذاتيا ، وتمثل مبادئ للعدالة واحترام ، وبما يتفق مع القواعد األخالقية العالمية المختارة ذاتيا ، وتمثل مبادئ للعدالة واحترام 
  ..  ))  4433::4499: :   20020011  ،،نفس المرجع نفس المرجع ((نسان نسان ااكرامة الفرد ككرامة الفرد ك

  
  

  بـين بـين   القـائم القـائم   بالسـلوك بالسـلوك   يتعلقيتعلق  قرارقرار  اتخاذاتخاذ  عمليةعملية  هوهو: : الخلقيالخلقي  للحكمللحكم  كولبرجكولبرج  تعريفتعريف  ––
  ).).33: :   20020088  ،،  سعدونسعدون((    القيمالقيم  بينبين  صراعصراع  علىعلى  يشتمليشتمل  موقفموقف  فيفي  ،،  األشخاصاألشخاص

  

  تالميـذ تالميـذ   عليهـا عليهـا   يتحصـل يتحصـل   التيالتي  الكليةالكلية  الدرجةالدرجة  هوهو  ::  الخلقيالخلقي  للحكمللحكم  اإلجرائياإلجرائي  التعريفالتعريف  ––
  كـولبرج كـولبرج   إعـداد إعـداد   منمن  األخالقياألخالقي  النضجالنضج  اختباراختبار  فيفي  إجدابياإجدابيا  بمدينةبمدينة  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة
  ..))19819844((  قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم  تعريبتعريب  وآخرونوآخرون

  الدرجـة الدرجـة   هـو هـو   ::  لألسرةلألسرة  الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  للمستوىللمستوى  اإلجرائياإلجرائي  التعريفالتعريف  ––
  واالقتصـادي واالقتصـادي   االجتمـاعي االجتمـاعي   المسـتوى المسـتوى   مقياسمقياس  فيفي  األسرةاألسرة  عليهاعليها  تتحصلتتحصل  التيالتي  المرتفعةالمرتفعة
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  كمـا كمـا   مستوىمستوى  كلكل  تحديدتحديد  تمتم  حيثحيث  ،،) ) 20020077((  الهوارنةالهوارنة  نوافنواف  معمرمعمر  أعدهأعده  الذيالذي  والثقافي،والثقافي،
  --::يلييلي

  

  عشرةعشرة  إلىإلى  ويقسمويقسم  ،،  للوالدينللوالدين  التعليميالتعليمي  المستوىالمستوى  منمن  يتكونيتكون  ::  لألسرةلألسرة  الثقافيالثقافي  المستوىالمستوى  ––
  مـن مـن   األسرةاألسرة  بهابها  وتقوموتقوم  تمارسهاتمارسها  التيالتي  الثقافيةالثقافية  االهتماماتاالهتمامات  منمن  وكذلكوكذلك  ،،  فرعيةفرعية  مستوياتمستويات
  والبـرامج والبـرامج   للقضـايا للقضـايا   ومتابعتهاومتابعتها  ،،  وصحفوصحف  ومجالتومجالت  كتبكتب  وشراءوشراء  ،،  وهواياتوهوايات  ،،  نشاطاتنشاطات
  ..والعالميةوالعالمية  المحليةالمحلية  واالقتصاديةواالقتصادية  ،،  واالجتماعيةواالجتماعية  ،،  والسياسيةوالسياسية  الثقافية،الثقافية،

  

  ويحسـب ويحسـب   ،،  الفردالفرد  دخلدخل  متوسطمتوسط  منمن  فيتكونفيتكون  ::  واالجتماعيواالجتماعي  االقتصادياالقتصادي  المستوىالمستوى  أماأماوو  ––
  المستوىالمستوى  منمن  يتكونيتكون  كماكما  ،،  األسرةاألسرة  أفرادأفراد  عددعدد  علىعلى  شهرياًشهرياً  األسرةاألسرة  تنفقهتنفقه  ماما  إجماليإجمالي  بقسمةبقسمة

  المهنيالمهني  المستوىالمستوى  منمن  وكذلكوكذلك  ،،  نقطةنقطة  وعشرينوعشرين  ثمانثمان  ))2828((  فيفي  والمحددةوالمحددة  لألسرةلألسرة  المعيشيالمعيشي
  ..  تناظرهتناظره  التيالتي  درجتهدرجته  مستوىمستوى  ولكلولكل  مستوياتمستويات  سبعةسبعة) ) 77((  المصنفالمصنف  للوالدينللوالدين

  

  --::الدراسةالدراسة  حدودحدود  66--11
  مرحلـة مرحلـة   تالميذتالميذ  لدىلدى  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  بمعرفةبمعرفة  الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة  حدودحدود  للتتمثَّتتمثَّ

والـذين تتـراوح   والـذين تتـراوح     التاسعالتاسع  الصفالصف  إلىإلى  الخامسالخامس  الصفالصف  منمن  إجدابياإجدابيا  بمدينةبمدينة  األساسياألساسي  التعليمالتعليم
مقسمين إلي خمس فئات عمرية حسب الصفوف الدراسية مقسمين إلي خمس فئات عمرية حسب الصفوف الدراسية سنة سنة ) ) 1515--1010((أعمارهم من أعمارهم من 
  وذلـك وذلـك   ،،  وتلميـذة وتلميـذة   تلميذاًتلميذاً  وعشرونوعشرون  وثمانيةوثمانية  مائتانمائتان  ))228228((  عددهمعددهم  والبالغوالبالغ، ، المقيدين بها المقيدين بها 

  ..))فف20102010    ــ  20092009((  الدراسيالدراسي  العامالعام  خاللخالل
  

  اختبـار اختبـار   فـي فـي   والمتمثلـة والمتمثلـة   فيهافيها  المستخدمةالمستخدمة  باألدواتباألدوات  الدراسةالدراسة  هذههذه  نتائجنتائج  تتحددتتحدد  كماكما
  ،،  ))  19819844  ((قشـقوش قشـقوش   بـراهيم بـراهيم إإ  تعريـب تعريـب   وآخرونوآخرون  كولبرجكولبرج  إعدادإعداد  منمن  األخالقياألخالقي  النضجالنضج
  الهوارنـة الهوارنـة   نـواف نـواف   معمرمعمر  إعدادإعداد  لألسرةلألسرة  الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  ومقياسومقياس

))20020077((..  
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  الثانيالثاني  الفصلالفصل
  النظـــريالنظـــري  ررإال طــاإال طــا

  

  

  ..تمھیــــــدتمھیــــــد    --11..22
  ..المفاھیم المتصلة بمفھوم الحكم الخلقيالمفاھیم المتصلة بمفھوم الحكم الخلقي  ––  22..22
  ..المنطلقات النظریة لمفھوم الحكم الخلقيالمنطلقات النظریة لمفھوم الحكم الخلقي  ––  33..22
  ..العوامل المساعدة في نمو األحكام الخلقیةالعوامل المساعدة في نمو األحكام الخلقیة  --  44..22
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  ::  متهيدمتهيد  11..22
  المفاهيمالمفاهيم  بعضبعض  وتوضيحوتوضيح  تعريفتعريف  علىعلى) ) النظريالنظري  اإلطاراإلطار((  الثانيالثاني  الفصلالفصل  يشتمليشتمل          

  للحكمللحكم  النظريةالنظرية  المنطلقاتالمنطلقات  علىعلى  الفصلالفصل  يشمليشمل  كماكما    ،،    الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  بمفهومبمفهوم  المتصلةالمتصلة
  األحكاماألحكام  نمونمو  فسرتفسرت  التيالتي  والنظرياتوالنظريات  اآلراءاآلراء  منمن  عديدعديدالال  هناكهناك  أنأن  منمن  الرغمالرغم  فعلىفعلى  ،،  الخلقيالخلقي
  لكلكوذوذ  ؛؛  أكثرأكثر  بتفصيلبتفصيل  كولبرجكولبرج  نظريةنظرية  تناولتناول  يتميتم  سوفسوف  نهنهإإفف  ،،  توجيههاتوجيهها  وفقوفق  الخلقيةالخلقية

  العواملالعوامل  أهمأهم  علىعلى  الفصلالفصل  اشتمالاشتمال  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ،،  للدراسةللدراسة  نظرينظري  كإطاركإطار  العتمادهاالعتمادها
  ..  ةةييالبيئالبيئ  أوأو  منهامنها  الشخصيةالشخصية  ءءااسوسو  ةةالخلقيالخلقي  األحكاماألحكام  نمونمو  فيفي  المؤثرةالمؤثرة

  

    --: :   احلكم اخللقياحلكم اخللقي  فهومفهوممبمب  املتصلةاملتصلة  املفاهيماملفاهيم  2.22.2
  فيفي  الخلقيالخلقي  للجانبللجانب  دراستهمدراستهم  فيفي  الباحثينالباحثين  قبلقبل  منمن  استخدمتاستخدمت  متباينةمتباينة  مفاهيممفاهيم  هناكهناك
  المتناولةالمتناولة  واألدبياتواألدبيات  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  علىعلى  اإلطالعاإلطالع  خاللخالل  منمن  ذلكذلك  يتضحيتضح  ،،  الشخصيةالشخصية

  تحتتحت  اندرجتاندرجت  التيالتي  المفاهيمالمفاهيم  لتلكلتلك  ااموجزموجز  ااتوضيحتوضيح  الباحثةالباحثة  قدمقدمتت  سوفسوف  لذالذا  ؛؛  الجانبالجانب  لهذالهذا
  --::  وهيوهي  العامالعام  المفهومالمفهوم


  ماما  وهووهو  ،،  ييالوعالوع  إلىإلى  التلقائيةالتلقائية  منمن  يسيريسير  الخلقيالخلقي  النموالنمو  أنأن) ) 19321932((  بياجيهبياجيه  يرىيرى                
    نضجاًنضجاً  األعلىاألعلى  المستوىالمستوى  إلىإلى  نضجاًنضجاً  األقلاألقل  المستوىالمستوى  منمن  الطفلالطفل  انتقالانتقال  يعنييعني

  ..))  154154: :   137137: :   19195656  ،،بياجيهبياجيه( ( 
  

خطوة أساسية في بناء الحكم الخلقي على أسس خطوة أساسية في بناء الحكم الخلقي على أسس   الخلقيالخلقي  النموالنمو  ))19681968((  كولبرجكولبرج  يرىيرى
العدل القائم على تحقيق المساواة بين االفراد الذين يتفاعلون معا ، حيث يندرج الفرد في العدل القائم على تحقيق المساواة بين االفراد الذين يتفاعلون معا ، حيث يندرج الفرد في 
تتابع من خالل ثالث مستويات بحيث ال يصل الفرد إلى المستوى االعلى إال بعد تتابع من خالل ثالث مستويات بحيث ال يصل الفرد إلى المستوى االعلى إال بعد 

  ..))  1188: :   22000011  ،،  السقاالسقا( ( تجازوه لتعقل االخالقي للمستوى السابق تجازوه لتعقل االخالقي للمستوى السابق 
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  الدراساتالدراسات  مجالمجال  فيفي  الباحثينالباحثين  أنأن  إلىإلى  دراستهادراستها  فيفي) ) 20002000((  حجازيحجازي  وأشارتوأشارت
  ،،وخاصوخاص  عامعام  استخداماستخدام: :   باستخدامينباستخدامين  الخلقيالخلقي  النموالنمو  مفهوممفهوم  يستخدمونيستخدمون  واالجتماعيةواالجتماعية  النفسيةالنفسية

  يساعديساعد  قدقد  واالجتماعيةواالجتماعية  النفسيةالنفسية  الدراساتالدراسات  فيفي  الخلقيالخلقي  النموالنمو  استعراضاستعراض  أنأن  أوضحتأوضحت  ثمثم
  العامالعام  االستخداماالستخدام  أنأن  فترىفترى  الخاص،الخاص،وو  العامالعام  االستخداميناالستخدامين  بينبين  الفاصلالفاصل  الحدالحد  معرفةمعرفة  علىعلى
  الفردالفرد  نمونمو  منمن  كجزءكجزء  ،،  السلوكالسلوك  المشاعر،المشاعر،  ،،  الحكمالحكم: :   الثالثةالثالثة  بجوانبهبجوانبه  الخلقيالخلقي  النموالنمو  يتناوليتناول
  فيهتمفيهتم  ،،  الخاصالخاص  االستخداماالستخدام  أماأما  ،،  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  إلىإلى  للتوصلللتوصل  زمنيةزمنية  فترةفترة  خاللخالل  العامالعام

  كماكما. .   والحكموالحكم  واالختيارواالختيار  التفكيرالتفكير  علىعلى  يعتمديعتمد  الذيالذي  الخلقيالخلقي  النموالنمو  فيفي  الحكميالحكمي  بالجانببالجانب
  عبارةعبارة  للمفهومللمفهوم  الثانيالثاني  االستخداماالستخدام  وإنماوإنما  متناقضينمتناقضين  غيرغير  المفهومينالمفهومين  هذينهذين  أنأن  إلىإلى  أشارتأشارت
  الحكميالحكمي  الجانبالجانب  وهووهو  ،،  الخلقيالخلقي  النموالنمو  جوانبجوانب  منمن  واحدواحد  لجانبلجانب  وتخصيصوتخصيص  تحديدتحديد  عنعن

  كلكل  تناولتناول  معهمعه  يصعبيصعب  الذيالذي  العامالعام  المفهومالمفهوم  عكسعكس  ،،  واحدةواحدة  دراسةدراسة  فيفي  تناولهتناوله  يمكنيمكن  والذيوالذي
  ..  6655)): :   22000000  حجازي،حجازي،((    واحدةواحدة  دراسةدراسة  فيفي  أبعادهأبعاده

  

  
  

  القراراتالقرارات  إلىإلى  طريقهاطريقها  عنعن  الناسالناس  يصليصل  عمليةعملية  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  أنأن  كولبرجكولبرج  يرىيرى                
  ..  ))1212: :   20020033  ،،  جنيديجنيدي((    عنعن  نقالًنقالً    ،،  القراراتالقرارات  هذههذه  أساسأساس  علىعلى  ويتصرفونويتصرفون  ،،  الخلقيةالخلقية

  

  يستخدمهايستخدمها  التيالتي  العمليةالعملية  تلكتلك  هوهو  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  أنأن  ""  ))19871987((  الخليفيالخليفي  وترىوترى
  الحكمالحكم  ااهذهذ  أكانأكان  سواءسواء  ،،  الخطأالخطأ  أوأو  بالصواببالصواب  يتعلقيتعلق  قدقد  معينمعين  حكمحكم  إلىإلى  الوصولالوصول  فيفي  الفردالفرد
  المجتمعالمجتمع  لمعاييرلمعايير  االنصياعاالنصياع  أمأم  ،،  الضميرالضمير  مراعاةمراعاة  أساسأساس  علىعلى  أمأم  القانونالقانون  طاعةطاعة  أساسأساس  علىعلى

  1515: :   1414: :   19871987  ،،الخليفيالخليفي((                                                                                                                                                            ""

 ( (  ..  
  

  المستخدمالمستخدم  التفكيرالتفكير  نمطنمط  عنعن  عبارةعبارة  هوهو  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  أنأن  ""  ))  19919900( (   حميدهحميده  وترىوترى
  منمن  يمتديمتد  كولبرجكولبرج  لنظريةلنظرية  وفقاًوفقاً  والتفكيروالتفكير  ،،  الخلقيةالخلقية  المشكلةالمشكلة  أوأو  الخلقيالخلقي  الموقفالموقف  حلحل  فيفي
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    السادسةالسادسة  المرحلةالمرحلة  إلىإلى) )   والطاعةوالطاعة  بالعقاببالعقاب  التوجهالتوجه  مرحلةمرحلة( (   األولىاألولى  المرحلةالمرحلة
    ) .) .  1212: :   19919900  ،،حميدهحميده((    "") )   العامةالعامة  الخلقيةالخلقية  بالمبادئبالمبادئ  التوجهالتوجه  مرحلةمرحلة( ( 

  

  األخالقيةاألخالقية  القراراتالقرارات  طبيعةطبيعة  إنهإنه  علىعلى  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  إلىإلى  ""  ))  20002000((  الغامدىالغامدى  يشيريشيروو
  ).).  33  ::20002000  ،،  الغامديالغامدي((    ""مرفوضمرفوض  أوأو  مقبولمقبول  هوهو  لمالما  عقليةعقلية  تبريراتتبريرات  منمن  بهابها  يرتبطيرتبط  وماوما

  

  الذيالذي  والمنطقي،والمنطقي،  االستداللياالستداللي  التفكيرالتفكير  منمن  نوعاًنوعاً  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  يمثليمثل  آخرآخر  وبمعنىوبمعنى
  يعتبريعتبر  بلبل  ،،  إليهإليه  ويؤديويؤدي  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  ويسبقويسبق  واألحداث،واألحداث،  لألشياءلألشياء  الخلقيالخلقي  بالتقييمبالتقييم  يتعلقيتعلق
  ضرورياًضرورياً  شرطاًشرطاً  تعتبرتعتبر  والتيوالتي  ،،  للفردللفرد  المعرفيةالمعرفية  بالبنيبالبني  لعالقتهلعالقته  الحكمالحكم  فيفي  الحيويالحيوي  العاملالعامل
  ..  الخلقيالخلقي  للحكمللحكم
  

  ..  والبتوالبت  والقضاءوالقضاء  الفصلالفصل  بأنهبأنه: :   اللغةاللغة  فيفي  الحكمالحكم  يعرفيعرف
  ائـقائـقــوالحــقوالحــق  األموراألمور  إثباتإثبات  علىعلى  تقومتقوم  ليةليةعقـعقـ  وظيفةوظيفة  بأنهبأنه: : النفسالنفس  علمعلم  فيفي  ويعرفويعرف

  يفةيفةــــالوظالوظ  هذههذه  نتائجنتائج  علىعلى  الحكمالحكم  كلمةكلمة  وتطلقوتطلق  ،،  معينةمعينة  لقواعدلقواعد  طبقاًطبقاً  نفيهانفيها  أوأو
            ..))  1995:171995:17ضحاوي،ضحاوي،((

الحكم الخلقي بأنه كل ما يتعلق بالصواب والخطأ في االفعال الحكم الخلقي بأنه كل ما يتعلق بالصواب والخطأ في االفعال   ))19841984((حدد كولبرج حدد كولبرج 
واالقوال ويصدر الحكم عن دافع تفكير خلقي ، ويتغير هذا الحكم من مرحلة نمائية إلى واالقوال ويصدر الحكم عن دافع تفكير خلقي ، ويتغير هذا الحكم من مرحلة نمائية إلى 
أخرى وفقاً لتصور الفرد للصواب والخطأ الذي ينشأ عن تغيير في االسباب والمبررات أخرى وفقاً لتصور الفرد للصواب والخطأ الذي ينشأ عن تغيير في االسباب والمبررات 

يقدمها الفرد المتثاله لما هو الصواب ومناصرته ، والتي ترتبط بتغيير نمط التفكير يقدمها الفرد المتثاله لما هو الصواب ومناصرته ، والتي ترتبط بتغيير نمط التفكير   التيالتي
  ..))77::  22000033،،  الجنيديالجنيدي((من مرحلة نمائية إلى أخرى من مرحلة نمائية إلى أخرى 

  
  

    خاطئاًخاطئاً  أوأو  صحيحاًصحيحاً  لعمللعملاا  كانكان  إذاإذا  بمابما  يختصيختص  الذيالذي  الحكمالحكم  بأنهبأنه  بياجيهبياجيه  يعرفهيعرفهوو        
  ووظائفهووظائفه  النموالنمو  عواملعوامل  أحدأحد  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  ويعدويعد) ) معوجاًمعوجاً  ووأأ  قويماًقويماً( ( 

  ..))  2323: :   19561956  ،،  بياجيهبياجيه((                                                                                                                                                                        
القرار الذي يتخذه الفرد حيال القرار الذي يتخذه الفرد حيال " " الحكم الخلقي بأنه الحكم الخلقي بأنه ) ) 20002000((  طه ، الحارونيطه ، الحارونييعرف يعرف 

موقف أو مشكلة خلقية معتمداً على االستدالل استناداً إلى المعايير االخالقية ، ويرى أنه موقف أو مشكلة خلقية معتمداً على االستدالل استناداً إلى المعايير االخالقية ، ويرى أنه 
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التصرف الصائب والصحيح الذي يجب أتباعه في حل الموقف المشكل أو المعظلة التصرف الصائب والصحيح الذي يجب أتباعه في حل الموقف المشكل أو المعظلة 
  لخلقي ومترتباً عليها لخلقي ومترتباً عليها الخلقية ، ويعد الحكم الخلقي تالياً لعملية التفكير االخلقية ، ويعد الحكم الخلقي تالياً لعملية التفكير ا

  ..  ))180180: :   20002000طه ، الحاروني ، طه ، الحاروني ، ((                                                                                                                  
  

  ويكونويكون  ،،  والخطأوالخطأ  الصوابالصواب  بينبين  التمييزالتمييز  علىعلى  القدرةالقدرة: :   بأنهبأنه  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  يعرفيعرف
  غيرغير  منمن  إليهاإليها  يرمىيرمى  التيالتي  والغايةوالغاية  الفردالفرد  نيةنية  بحسببحسب  شرشر  أوأو  خيرخير  بأنهبأنه  ماما  عملعمل  علىعلى  الحكمالحكم
  ..  ))  231231: :   19821982  ،،  البدويالبدوي( (     نفسهنفسه  العملالعمل  نتيجةنتيجة  إلىإلى  النظرالنظر

  

  عدةعدة  شامالًشامالً  عميقعميق  تفكيرتفكير  بعدبعد  الفردالفرد  إليهإليه  يصليصل  الذيالذي  القرارالقرار  هوهو: :   الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  فإنفإن  ثمثم  ومنومن
  علىعلى  تقتصرتقتصر  الال  أسبابأسباب  علىعلى  يؤسسيؤسس  أوأو  يبرريبرر  ماما  عادةعادة  الخلقيالخلقي  فالحكمفالحكم  ضمنية،ضمنية،  اعتباراتاعتبارات
  أنأن  إلىإلى  تميلتميل  ألنهاألنها  ،،  موضوعيةموضوعية  بهابها  يقوميقوم  منمن  يعتبرهايعتبرها  بلبل  معين،معين،  موقفموقف  فيفي  الفعلالفعل  نواتجنواتج
  ..  والميولوالميول  الشخصيةالشخصية  فيفي  الفروقالفروق  عنعن  النظرالنظر  بغضبغض  الناسالناس  عليهاعليها  يتفقيتفق

  

  

  
  عنعن  النابعالنابع  السلوكالسلوك  هوهو  الخلقيالخلقي  السلوكالسلوك  أنأن  --20082008  سعدونسعدون  يذكريذكر  كماكما  ––  كولبرجكولبرج  يرىيرى        

  مثلمثل  السلوكيةالسلوكية  األنماطاألنماط  وأنوأن  ،،  عاٍلعاٍل  خلقيخلقي  تفكيرتفكير  مستوىمستوى  يحددهايحددها  التيالتي  األخالقيةاألخالقية  القراراتالقرارات
  التفكيرالتفكير  منمن  منخفضمنخفض  مستــوىمستــوى  عنعن  تعبرتعبر  ألنهاألنها  أخالقية،أخالقية،  غيرغير  تكونتكون  والغشوالغش  الكذبالكذب

                                                                                                                                                                                          الخلقــيالخلقــي

  ..  ))44: : 20082008،،سعدونسعدون((
  

  والخيروالخير  والخطأوالخطأ  والصوابوالصواب  باألخالقباألخالق  يتصليتصل  ماما  كلكل  بأنهبأنه  الخلقيالخلقي  السلوكالسلوك  يعرفيعرف
  بعضبعض  بهابها  ويرادويراد  العامةالعامة  اآلداباآلداب  أحياناًأحياناً  وتسمىوتسمى  ،،  السائدةالسائدة  األخالقيةاألخالقية  للسننللسنن  طبقاًطبقاً  والشروالشر
  19821982البدوي،البدوي،((  عليهاعليها  الخروجالخروج  يجوزيجوز  والوال  النتهاجهاالنتهاجها  القويمةالقويمة  األخالقاألخالق  تقضىتقضى  التيالتي  القواعدالقواعد

 : :274274  ((..  
  

  يعتبريعتبر  الذيالذي  الخلقي،الخلقي،  الحكمالحكم  عنعن  ناتجناتج  بأنهبأنه  الخلقيالخلقي  السلوكالسلوك    إليإلي  اإلشارةاإلشارة  يمكنيمكن  بذلكبذلك          
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  والمعاييروالمعايير  القوانينالقوانين  بينبين  المواءمةالمواءمة  تحقيقتحقيق  خاللهخالله  منمن  الفردالفرد  يحاوليحاول  الذيالذي  التفكيرالتفكير  خالصةخالصة
    ..النفسيالنفسي  االتزاناالتزان  مرحلةمرحلة  إلىإلى  يصليصل  حتىحتى  الحياةالحياة  متطلباتمتطلبات  وبينوبين  المفروضةالمفروضة

  
  
  
  

  
أن النضج الخلقي يعني وصول الفرد إلي درجة عالية من أن النضج الخلقي يعني وصول الفرد إلي درجة عالية من   ))19681968((كولبرج كولبرج يري يري   

  تأسيس مفاهيم الحكم الخلقي واالختيار الخلقي علي مبادئ العدالة نقالً عنتأسيس مفاهيم الحكم الخلقي واالختيار الخلقي علي مبادئ العدالة نقالً عن
  ).).  1616: :   19199393،،  الشافعيالشافعي((                                                                                                            

  لمالما  تشربهتشربه  أوأو  الفردالفرد  تمثلتمثل  اكتمالاكتمال  مدىمدى  بهبه  يقصديقصد  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  فإنفإن  ذلكذلك  علىعلى  فضالًفضالً
  القيمالقيم  هذههذه  منمن  الفردالفرد  يتخذيتخذ  بحيثبحيث  ،،  وتقاليدوتقاليد  وعاداتوعادات  قيمقيم  منمن  ومواطنيهومواطنيه  مجتمعهمجتمعه  يسوديسود

  وفيوفي  ،،  وتصرفاتوتصرفات  أفعالأفعال  منمن  عنهعنه  يصدريصدر  فيمافيما  إليهإليه  يحتكميحتكم  مرجعيامرجعيا  إطاراًإطاراً  والتقاليدوالتقاليد  والعاداتوالعادات
  ) .) .11: :   19841984كولبرج ، كولبرج ، ((    اآلخريناآلخرين  وتصرفاتوتصرفات  ألفعالهألفعاله  الشخصيالشخصي  تقييمهتقييمه

  وأحكاموأحكام  المقاصدالمقاصد  نمونمو  هوهو  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  أنأن  ))19819833((  بشايبشايوو  منصورمنصور  ويرىويرى
  منمن  الفردالفرد  عندعند  كونكونتت  لمالما  مباشراًمباشراً  تمثيالًتمثيالً  يتضمنيتضمن  ماما  وهووهو  عنهاعنها  والتعبيروالتعبير  وتشكلهاوتشكلها  الضميرالضمير

    ومجتمعهومجتمعه  جماعتهجماعته  إزاءإزاء  بمسؤولياتهبمسؤولياته  وتعهدهوتعهده  الفردالفرد  التزامالتزام  يعنييعني  كذلككذلك  ،،  اجتماعيةاجتماعية  قيمقيم

  ..))  99: :   19198383،،  منصوروبشايمنصوروبشاي((                                                                                                                                      
  

ممحيثحيث  منمن  اختالفاًاختالفاً  يعديعد    المفاهيمالمفاهيم  هذههذه  تناولتناول  فيفي  الباحثينالباحثين  اختالفاختالف  أنأن  يتضحيتضح  سبقسبق  اامم  
  منمن  نوعاًنوعاً  لوجودلوجود  نظراًنظراً  ؛؛  المضمونالمضمون  حيثحيث  منمن  بعضبعض  معمع  تتفقتتفق  المفاهيمالمفاهيم  فهذهفهذه  ،،  الشكلالشكل
  التيالتي  اتاتالنظريالنظري  اختالفاختالف  نتيجةنتيجة  يأتييأتي  المسمياتالمسميات  اختالفاختالف  أنأن  كماكما  ،،  بينهابينها  فيمافيما  التداخلالتداخل
  فعندفعند، ،   الجانبالجانب  هذاهذا  فيفي  المؤثرةالمؤثرة  العواملالعوامل  تعددتعدد  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ،،  الدراساتالدراسات  هذههذه  منهامنها  انطلقتانطلقت
  أنهاأنها  يتضحيتضح  ،،) )   نضجنضج  ––  سلوكسلوك  ––  حكمحكم  ––  تفكيرتفكير  ––  نمونمو( (   المفاهيمالمفاهيم  هذههذه  بينبين  العالقةالعالقة  تمثيلتمثيل
  الثالثالثالث  بجوانبهبجوانبه  النموالنمو  يتناوليتناول  عامعام  مفهوممفهوم  الخلقيالخلقي  فالنموفالنمو  ،،  مترابطةمترابطة  آليةآلية  بصورةبصورة  تتمتتم  عالقةعالقة
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  التيالتي  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  عمليةعملية  عنعن  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  ويترتبويترتب  ،،  والسلوكوالسلوك  والحكموالحكم  المشاعرالمشاعر: : 
  ،،  حكمهحكمه  وإصداروإصدار  بيئتهبيئته  معمع  التفاعلالتفاعل  منمن  نهنهيمكِّيمكِّ  والذيوالذي  ،،  للفردللفرد  المعرفيالمعرفي  بالبناءبالبناء  ترتبطترتبط
  يتولديتولد  العمرالعمر  فيفي  وتقدمهوتقدمه  الفردالفرد  خبراتخبرات  بازديادبازدياد  ،،  الحكمالحكم  هذاهذا  عنعن  الناتجالناتج  السلوكالسلوك  بذلكبذلك  فيحدثفيحدث
  ..  خلقيخلقي  نضجنضج  لديهلديه

  
    

  ::احلكم اخللقي احلكم اخللقي   ملفهومملفهوم  النظريةالنظرية  املنطلقاتاملنطلقات  22..33
  الفلسفةالفلسفة  ففيففي  ،،  القديمةالقديمة  العصورالعصور  منذمنذ  والفالسفةوالفالسفة  المفكرينالمفكرين  قبلقبل  منمن  الخلقيالخلقي  نمونموالال  بحثبحث  لقدلقد

  يديد  علىعلى  الرومانيةالرومانية  الحضارةالحضارة  وفيوفي  ،،  وأرسطووأرسطو  فالطونفالطونوأوأ  سقراطسقراط  يديد  علىعلى  القديمةالقديمة  اليونانيةاليونانية
  ءءجاجا  وماوما  اإلسالماإلسالم  ظهرظهر  أنأن  إلىإلى  ،،  والمسيحيةوالمسيحية  اليهوديةاليهودية  الشريعةالشريعة  وفيوفي  ،،  رونرونشششيشي  ماركوسماركوس

  يديد  علىعلى  النهضةالنهضة  عصرعصر  فيفي  وكذلكوكذلك  ،،  كافةكافة  للبشريةللبشرية  الطاهرةالطاهرة  النبويةالنبوية  والسنةوالسنة  القرآنالقرآن  منمن  بهبه
  ديكارتديكارتوو  روسوروسو  جاكجاك  جانجان  يديد  علىعلى  الحديثةالحديثة  الفلسفةالفلسفة  وفيوفي  ،،  لوكلوك  وجانوجان  ززببووهه  توماستوماس
  الفالسفةالفالسفة  حددهاحددها  التيالتي  المجردةالمجردة  والمفاهيموالمفاهيم  األقوالاألقوال  فيفي  البحثالبحث  هذاهذا  تجسدتجسد  ولقدولقد  وكانطوكانط  وهيجلوهيجل
.. ..   اإلرادةاإلرادة  ،،  العدلالعدل  ،،  الضميرالضمير  ،،  والصوابوالصواب  الخطأالخطأ  ،،  والشروالشر  الخيرالخير: :   مثلمثل  ننوووالمفكروالمفكر
  الذيالذي  العامالعام  األساساألساس  هاهاأنأن  نجدنجد  والمفاهيموالمفاهيم  األقوالاألقوال  لهذهلهذه  التحليليةالتحليلية  القراءةالقراءة  وعندوعند  ،،  وغيرهاوغيرها
  اإلنسانيةاإلنسانية  الشخصيةالشخصية  جوانبجوانب  منمن  الجانبالجانب  لهذالهذا  المفسرةالمفسرة  الحديثةالحديثة  النظرياتالنظريات  حولهحوله  تدورتدور

  ..))حح..زز..وو: :   20022002  ،،  رشوانرشوان((
  

  كلكل  توليهتوليه  الذيالذي  لالهتماملالهتمام  طبقاًطبقاً  بينهابينها  فيمافيما  اختلفتاختلفت  التيالتي  الحديثةالحديثة  النظرياتالنظريات  انطلقتانطلقت  ثمثم  ومنومن  
  ::  أبرزهاأبرزها  منمنوالتي والتي   الخلقيالخلقي  النموالنمو  لتفسيرلتفسير  منهامنها
  ::  

  التأملالتأمل  ميدانميدان  منمن  األخالقاألخالق  لدراسةلدراسة  االتجاهاالتجاه  تغيرتغير  فيفي  النظريةالنظرية  لهذهلهذه  الفضلالفضل  يرجعيرجع                
ولقد ركز اصحاب هذه النظرية في دراسة األخالق علي ولقد ركز اصحاب هذه النظرية في دراسة األخالق علي   ،،  النفسالنفس  علمعلم  ميدانميدان  إلىإلى  الفلسفيالفلسفي
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الضمير ودور األنا األعلي واألنا المثالي في إكتساب الفرد للمعايير الخلقية ، وهي الضمير ودور األنا األعلي واألنا المثالي في إكتساب الفرد للمعايير الخلقية ، وهي 
  تعتبر أن الشعور بالذنب هو المؤشر علي اكتساب الفرد للمعايير الخلقية تعتبر أن الشعور بالذنب هو المؤشر علي اكتساب الفرد للمعايير الخلقية 

  . .   ))1515: :   20032003الجنيدي ،الجنيدي ،((                                                                                                                          
أن الذات العليا وهي الرادع األخالقي الداخلي للسلوك تعتبر واحدة من أن الذات العليا وهي الرادع األخالقي الداخلي للسلوك تعتبر واحدة من   فرويدفرويد  يرييري        

ثالث أنسقة أو تركيبات للشخصية ، كما أن األخالقيات هي نتاج تقمص الطفل لوالديه ، ثالث أنسقة أو تركيبات للشخصية ، كما أن األخالقيات هي نتاج تقمص الطفل لوالديه ، 
نيزم التقمص حيث يستدخل الطفل القواعد الوالدية وما يصاحبها من نيزم التقمص حيث يستدخل الطفل القواعد الوالدية وما يصاحبها من من خالل ميكامن خالل ميكا

توجيهات وتحريمات مع نمو القدرة علي معاقبة نفسه عن طريق اإلحساس بالذنب حينما توجيهات وتحريمات مع نمو القدرة علي معاقبة نفسه عن طريق اإلحساس بالذنب حينما 
ينتهك أي من هذه التوجيهات والتحريمات ، كما أنه يعتبر أن إحساس الطفل بالعدل رد ينتهك أي من هذه التوجيهات والتحريمات ، كما أنه يعتبر أن إحساس الطفل بالعدل رد 

ذين يتمتعون بحب الوالدين وعنايتهما ، ذين يتمتعون بحب الوالدين وعنايتهما ، فعل لما يشعر به من حسد لألطفال اآلخرين الفعل لما يشعر به من حسد لألطفال اآلخرين ال
وأن االعدالة االجتماعية تعني أن ننكر علي أنفسنا أشياء كثيرة ؛ لكي يضطر اآلخرون وأن االعدالة االجتماعية تعني أن ننكر علي أنفسنا أشياء كثيرة ؛ لكي يضطر اآلخرون 
إلي االستغناء عنها أو عدم المطالبة بها مثلنا ، وهذه المطالبة بالمساواة هي أصل إلي االستغناء عنها أو عدم المطالبة بها مثلنا ، وهذه المطالبة بالمساواة هي أصل 

  ) .) .2828: :   2727: :   19831983فتحي ، فتحي ، ((الضمير االجتماعي واإلحساس بالواجب الضمير االجتماعي واإلحساس بالواجب 
  الخلقيالخلقي  النموالنمو  ننإإ  حيثحيث  منمن  فرويدفرويد  نظرنظر  وجههوجهه  معمع  النفسيالنفسي  التحليلالتحليل  علماءعلماء  اتفقاتفق  ولقدولقد          

  ،،  األوليةاألولية  حاجاتهحاجاته  إشباعإشباع  فيفي  ااممعليهعليه  يعتمديعتمد  ننييالذالذ  الوالدينالوالدين  معمع  الطفلالطفل  تفاعلتفاعل  منمن  عادةعادة  ينشأينشأ
  منذمنذ  يشاركيشارك  متفاعالًمتفاعالً  اًاًاجتماعياجتماعي  اًاًكائنكائن  كونهكونه  حيثحيث  منمن  ،،  ذلكذلك  فيفي  هامهام  دوردور  نفسهنفسه  للطفلللطفل  ويكونويكون
  ،،  البيولوجيةالبيولوجية  نموهنموه  ومحدداتومحددات  تكوينهتكوينه  طريقطريق  عنعن  الخلقيالخلقي  نموهنموه  ممهداتممهدات  فيفي  األولىاألولى  السنةالسنة
  بينبين  المبكرةالمبكرة  الثقةالثقة  عالقةعالقة  علىعلى  كبيرةكبيرة  أهميةأهمية  يضعونيضعون  النفسيالنفسي  التحليلالتحليل  روادرواد  معظممعظم  أنأنكما كما 
  وبينوبين  بينهبينه  عالقاتعالقات  منمن  ذلكذلك  يتلويتلو  ماما  لكللكل  ،،  عنهعنه  االستغناءاالستغناء  يمكنيمكن  الال  كأساسكأساس  واألمواألم  الطفلالطفل
  األماألم  بينبين  الثقةالثقة  هذههذه  ناتجناتج  أنأن  ريكسونريكسونأأ  ريكريكأأ  أوضحأوضح  فقدفقد  ،،  األخالقيةاألخالقية  العالقاتالعالقات  خاصةخاصة  غيرهغيره
  بروحبروح  اللعباللعب  علىعلى  القدرةالقدرة  وو  ،،  يجابيةيجابيةاإلاإل  المشاركةالمشاركة  علىعلى  القدرةالقدرة  الطفلالطفل  إعطاءإعطاء  ،،  ااوطفلهوطفله
  عكسعكس  علىعلى  ،،  اًاًحنانحنان  وو  تفاعالًتفاعالً  وأكثروأكثر  نانيةنانيةاألاأل  عنعن  بعيدابعيدا  والعطاءوالعطاء  األخذاألخذ  علىعلى  معتمداًمعتمداً  تعاونيةتعاونية
  يجديجد  وو  ،،الشديدالشديد  بالقلقبالقلق  إحساسإحساس  لديهلديه  يتولديتولد  ،،  األولىاألولىنموه نموه   سنواتسنوات  فيفي  أعيقأعيق  الذيالذي  الطفلالطفل



- 35 - 
 

  الذيالذي  األساساألساس  يصبحيصبح  فربمافربما  ،،  ذلكذلك  بعدبعد  الخلقيةالخلقية  أحكامهأحكامه  تكوينتكوين  وفيوفي  الحوارالحوار  فهمفهم  فيفي  صعوبةصعوبة
  ،،  الطفلالطفل  تربيةتربية  فيفي  الكفاءةالكفاءة  لعدملعدم  تماماًتماماً  اًاًمفتقدمفتقد  األخالقيةاألخالقية  معاييرهمعاييره  الطفلالطفل  عليهعليه  يبنييبني
  االضطرابات العنيفة التي قد يتعرض لها أثناء النمو في هذه الفترة االضطرابات العنيفة التي قد يتعرض لها أثناء النمو في هذه الفترة أوأو

  ..))142142: :   139139: :   20062006  ،،  عيدعيد((،،  ))4433: :   4422: :   19921992  ،،  هنري ومايرهنري وماير((                              
  

  ::  
  وولتزروولتزر  بندورابندورا  ،،  ))19541954((  روترروتر  ،،  ))19411941((  ودوالرودوالر  ملليرمللير::  مثلمثل  أصحابهاأصحابها  يرىيرى                    

  عنعن  يتميتم  االجتماعياالجتماعي  السلوكالسلوك  اكتساباكتساب  ذلكذلك  فيفي  بمابما  المعقدةالمعقدة  العملياتالعمليات  تعلمتعلم  بأنبأن  ،،) ) 19691969((
  مثلمثل  العامةالعامة  التعلمالتعلم  مبادئمبادئ  أنأن  رونرونييكما كما   ،،  النموذجالنموذج  عطاءعطاءوإوإ  والتقليدوالتقليد  المالحظةالمالحظة  طريقطريق
  تطورتطور  عمليةعملية  فيفي  رئيسيرئيسي  دوردور  تلعبتلعب  كلهاكلها  والتمييزوالتمييز  والتعميموالتعميم  والمالحظةوالمالحظة  والعقابوالعقاب  التعزيزالتعزيز
  ضوءضوء  فيفي  الخلقيالخلقي  التطورالتطور  فيفي  البيئيةالبيئية  التأثيراتالتأثيرات  تفسرتفسر  حيثحيث  األطفالاألطفال  عندعند  األخالقياألخالقي  السلوكالسلوك

  داخلداخل  يقدميقدم  الذيالذي  واإلرشادواإلرشاد  الوعظالوعظ  أوأو  العقابالعقاب  أوأو  التعزيزالتعزيز  قوةقوة  فيفي  تباينتباين  منمن  يحدثيحدث  ماما
  لمالما  األطفالاألطفال  تقليدتقليد  إنإن  أيأي  ،،االجتماعيةاالجتماعية  التنشئةالتنشئة  علميةعلمية  عليعلي  القائمينالقائمين  منمن  وخارجهاوخارجها  األسرةاألسرة
  ،،  وإثابةوإثابة  تعزيزتعزيز  منمن  األفعالاألفعال  تلكتلك  عنعن  يترتبيترتب  ماما  عليعلي  يعتمديعتمد  المجتمعالمجتمع  فيفي  أفعالأفعال  منمن  يرونهيرونه
  فيفي  األطفالاألطفال  ينغمسينغمس  بحيثبحيث  يالحظونهايالحظونها  قدوةقدوة  ككووسلسل  يسلكونيسلكون  فهمفهم  ،،  رفضرفض  وو  عقابعقاب  أوأو

  إليإلي  يؤدييؤدي  السلوكياتالسلوكيات  لتلكلتلك  المستمرالمستمر  والتعزيزوالتعزيز  ،،  القدوةالقدوة  لسلوكلسلوك  مشابهةمشابهة  سلوكياتسلوكيات
  التعلمالتعلم  نظريةنظرية  روادرواد  أنأن  نرىنرى  العمومالعموم  فيفيوو            ..))  282:281282:281: : 19891989  ،،حسانحسان((بقائهابقائها

  ،،  الراشدينالراشدين  قبلقبل  منمن  مباشرمباشر  تدخلتدخل  منمن  يتضمنهيتضمنه  وماوما  الخلقيالخلقي  بالتعلمبالتعلم  يهتمونيهتمون  االجتماعياالجتماعي
  ..  الخلقيةالخلقية  للمعاييرللمعايير  الطفلالطفل  اكتساباكتساب  فيفي  الحاسمالحاسم  العاملالعامل  هوهو  التدخلالتدخل  هذاهذا  أنأن  ويرونويرون

  

  علىعلى  كانتاكانتا  االجتماعياالجتماعي  التعلمالتعلم  ونظرياتونظريات  ،،  النفسيالنفسي  التحليلالتحليل  نظريةنظرية  أنأن  منمن  الرغمالرغم  وعلىوعلى          
  لديلدي  ماما  معمع  تتعامالتتعامال  لملم  فأنهمافأنهما  ،،  بالعمربالعمر  تقدمهمتقدمهم  معمع  لألفرادلألفراد  الخلقيةالخلقية  األفعالاألفعال  بنضجبنضج  تامتام  وعىوعى

  االجتماعياالجتماعي  التعلمالتعلم  منظورمنظور  منمن  اإلنساناإلنسان  يبدويبدو  حيثحيث  ،،  للنماءللنماء  تتإمكانياإمكانيا  وو  طاقاتطاقات  منمن  اإلنساناإلنسان
  منطلقمنطلق  ومنومن  ،،  خارجيةخارجية  مثيراتمثيرات  منمن  عليهعليه  يؤثريؤثر  أوأو  بهبه  يحيطيحيط  ماما  لكللكل  يستجيبيستجيب  سلبيسلبي  كائنكائن
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  اقتصرتااقتصرتا  بذلكبذلك  ،،  طفوليةطفولية  وصراعاتوصراعات  بيولوجيةبيولوجية  لقويلقوي  ضحيةضحية  مجردمجرد  أنهأنه  النفسيالنفسي  ليلليلححالتالت
  اكتسابهاكتسابه  فيفي  بهبه  المحيطينالمحيطين  الكبارالكبار  ودورودور  ،،  الخلقيةالخلقية  القواعدالقواعد  الطفلالطفل  يكتسبيكتسب  كيفكيف    شرحشرح  عليعلي
  إلىإلى  الطفلالطفل  ينظرينظر  كيفكيف  إليإلي  الالوو  الخلقيالخلقي  للنموللنمو  كامالًكامالً  تصوراًتصوراً  تقدماتقدما    لملم  بذلكبذلك  ،،  القواعدالقواعد  لهذهلهذه

  إلىإلى  منهامنها  أيأي  تشرتشر  لملم  كماكما  ،،  موقفموقفالال  هذاهذا    فيفي  معينمعين  لقرارلقرار  اتخاذهاتخاذه  وأسبابوأسباب  الخلقيالخلقي  الموقفالموقف
  تناولتهتناولته  ماما  وهذاوهذا  ،،  الخلقيةالخلقيةجج  المعاييرالمعايير  اكتسابهاكتسابه  خاللخالل  منمن  ذاتهذاته  تطويرتطوير  علىعلى  الفردالفرد  قدرةقدرة
  عليهعليه  تنطويتنطوي  ماما  وتحقيقوتحقيق  ذاتهذاته  تطويرتطوير  عليعلي  اإلنساناإلنسان  بمقدرةبمقدرة  يعتقدونيعتقدون  فهمفهم  معرفيةمعرفيةالال  نظريةنظريةالال
  يصبحيصبح  بحيثبحيث  معامعا  وخارجيةوخارجية  داخليةداخلية  عواملعوامل  بتفاعلبتفاعل  ،،  تتوإمكانياوإمكانيا  طاقاتطاقات  منمن  تتضمنهتتضمنه  أوأو

  ..  ))88: : 77: : 20102010  ،،  قشقوشقشقوش((    يصبحهيصبحه  أنأن  قادرقادر  هوهو  ماما  كلكل  معمع  يتفقيتفق  ماما  نحونحو  عليعلي  اإلنساناإلنسان
  

--    
  نمونمو  دراسةدراسة  مجالمجال  فيفي  أسهمتأسهمت  التيالتي  المنطلقاتالمنطلقات  أكثرأكثر  منمن  المعرفيةالمعرفية  النظريةالنظرية  تعتبرتعتبر          
  حيثحيث  ،،  الميدانيةالميدانية  بالدراساتبالدراسات  تدعيماًتدعيماً  وأقواهاوأقواها  ،،  النظريةالنظرية  الناحيةالناحية  منمن  ثراءثراء  يةيةققالخلالخل  األحكاماألحكام
  الحيالحي  الكائنالكائن  بينبين  التفاعلالتفاعل  نتاجنتاج  هيهي  الفردالفرد  لدىلدى  الرئيسيةالرئيسية  المعرفيةالمعرفية  األبنيةاألبنية  أنأن  أصحابهاأصحابها  يرىيرى
  البيئيةالبيئية  األنماطاألنماط  أوأو  الفسيولوجيةالفسيولوجية  لألنماطلألنماط  مباشراًمباشراً  انعكاساًانعكاساً  تكونتكون  أنأن  منمن  أكثرأكثر  والبيئةوالبيئة

  الشيخالشيخ((                                                                                                                                                                                              الخارجيةالخارجية
،،  19851985   : :99 ( (..  

  

  بواسطةبواسطة  معرفياًمعرفياً  تحددتحدد  ماما  عادةعادة  يةيةققالخلالخل  المواقفالمواقف  أنأن  أيضاأيضا  أصحابهاأصحابها  يرىيرى  كماكما
  توجدتوجد  التيالتي  الثقافيةالثقافية  القيمالقيم  كمكم  يعنييعني  الال  لديهملديهم  الخلقيالخلقي  لنمولنموفافا  ،،  الحكمالحكم  يصدريصدر  الذيالذي  الشخصالشخص
  وكيفوكيف  وأفعالهوأفعاله  الطفلالطفل  تفكيرتفكير  نمطنمط  فيفي  تحدثتحدث  التيالتي  التحوالتالتحوالت  يعنييعني  بلبل  فحسبفحسب  الفردالفرد  لديلدي
    ).).2727::  20012001،،  السقاالسقا((    األنماطاألنماط  هذههذه  تغيرتغيرتت

  

  النموالنمو  نظريةنظرية  رائدرائد  يعتبريعتبر  الذيالذي  ،،  بياجيةبياجية  جانجان  المعرفيالمعرفي  االتجاهاالتجاه  هذاهذا  أنصارأنصار  ومنومن
  تعاملهتعامله  فيفي  توسعتوسع  بلبل  ،،  منهجهمنهجه  نفسنفس  نهجنهج  الذيالذي  كولبرجكولبرج  لورانسلورانس  بعدهبعده  جاءجاء  ثمثم  ،،  المعرفيالمعرفي

  ..العمرالعمر  حيثحيث  منمن  اكبراكبر  فئاتفئات  معمع
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  بهابها  يمريمر  التيالتي  التفكيرالتفكير  ومراحلومراحل  المعرفيالمعرفي  للنموللنمو  فهمنافهمنا  فيفي  لبياجيهلبياجيه  الفضلالفضل  يعوديعود          
  التفكيرالتفكير  بنموبنمو  اهتماهتم  بلبل  ،،  فقطفقط  المعرفيالمعرفي  النموالنمو  تفسيرتفسير  علىعلى  اهتمامهاهتمامه  يقتصريقتصر  فلمفلم  ،،اإلنساناإلنسان
  تسيـرتسيـر  التيالتي  األخرىاألخرى  األشكالاألشكال  وتدرجهوتدرجه  نموهنموه  يشبهيشبه  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  أنأن  إلىإلى  وأشاروأشار  الخلقيالخلقي
  عاصرهعاصره  أوأو  سبقـهسبقـه  منمن  بـآراءبـآراء    بياجيهبياجيه  تأثرتأثر  رغمرغم  ،،  متسلسلـةمتسلسلـة  إنمائيةإنمائية  مراحـلمراحـل  وفـقوفـق
  كيمكيم  دوردور    BBooffiihh  بوفيهبوفيه  ،،    KKaannttكانطكانط  أمثالأمثال  منمن  األخالقاألخالق  علماءعلماء  ومنومن  الفالسفةالفالسفة  منمن

DDwwrrkkaaeeeemm  ،،  هوهو  اللعباللعب  بأنبأن  يعتقديعتقد  ألنهألنه  ،،  قياسقياس  أداةأداة  األطفالاألطفال  معمع  اللعباللعب  اختاراختار  ولقدولقد  
  أحكامهمأحكامهم  عنعن  الكشفالكشف  خاللهخالله  منمن  يمكنيمكن  مجالمجال  خيرخير  وهووهو  ،،  المصطنعةالمصطنعة  غيرغير  األطفالاألطفال  حياةحياة

  يكونيكون  لنلن  ذلكذلك  فإنفإن  الطفلالطفل  أخالقياتأخالقيات  نفهمنفهم  أنأن  أردناأردنا  إذاإذا  أنناأننا  الصددالصدد  هذاهذا  فيفي  ويقولويقول  ،،  الخلقيةالخلقية
  تتضمنتتضمن  األلعاباأللعاب  ألنألن  ،،  بينهمبينهم  الشائعةالشائعة  االجتماعيةاالجتماعية  األلعاباأللعاب  بعضبعض  دراسةدراسة  طريقطريق  عنعن  إالإال

  وجهةوجهة  منمن  واألخالقواألخالق  ،،  لعبهلعبه  أثناءأثناء  فيفي  ويطبقهاويطبقها  الطفلالطفل  بهابها  يلميلم  التيالتي  القواعدالقواعد  منمن  مجموعةمجموعة
  ذهذهلهله  الطفلالطفل  احتراماحترام  فيفي  ووتبدتبد  األخالقاألخالق  هذههذه  وروحوروح  ،،  القواعدالقواعد  منمن  مجموعةمجموعة  إالإال  هيهي  ماما  نظرهنظره
  ).).  44::بب: : 19561956  ،،بياجيهبياجيه( (     القواعدالقواعد

  
                                                                                      

  ،،  عشرعشر  الثالثةالثالثة  سنسن  إلىإلى  الرابعةالرابعة  سنسن  منمن  األطفالاألطفال  علىعلى  دراساتدراسات  بعدةبعدة  بياجيهبياجيه  قامقام  لقدلقد
  ::  يلييلي  ماما  طريقطريق  عنعن  الخلقيةالخلقية  لألحكاملألحكام  النمائيةالنمائية  المراحلالمراحل  تفسيرتفسير  وحاولوحاول

  ــــــــــ::  االجتماعيةاالجتماعية  للقواعدللقواعد  الطفلالطفل  احتراماحترام  --أأ
  لهالها  اللعبةاللعبة  هذههذه  وكانتوكانت  ،،  ماما  لعبةلعبة  بقواعدبقواعد  األطفالاألطفال  التزامالتزام  مديمدي  بدراسةبدراسة  بياجيهبياجيه  قامقام            
  لهله  يفسروايفسروا  أنأن  منهممنهم  وطلبوطلب  ،،  األلعاباأللعاب  بعضبعض  األطفالاألطفال  أعطيأعطي  ثمثم  ،،  القواعدالقواعد  منمن  معقدمعقد  نظامنظام
  إذاإذا  وعماوعما  ،،  لهالها  جديدةجديدة  قواعدقواعد  وضعوضع  إمكانيةإمكانية  عنعن  سألهمسألهم  ذلكذلك  وبعدوبعد  ،،  اللعبةاللعبة  هذههذه  تجريتجري  كيفكيف
  جوهرجوهر  فيهفيه  يكمنيكمن  القواعدالقواعد  لهذهلهذه  الطفلالطفل  احتراماحترام  ننإإ  بياجيهبياجيه  يقوليقول  ،،  عادلةعادلة  القواعدالقواعد  تلكتلك  كانتكانت
  المبادئالمبادئ  عنعن  الكشفالكشف  منمن  يمكننايمكننا  اللعبةاللعبة  لقواعدلقواعد  األطفالاألطفال  إتباعإتباع  كيفيةكيفية  دراسةدراسة  وأنوأن  ،،  الخلقالخلق
  إليهاإليها  توصلتوصل  التيالتي  النتائجالنتائج  خاللخالل  فمنفمن  ،،  لهملهم  المبكرالمبكر  الخلقيالخلقي  النموالنمو  وراءوراء  تكمنتكمن  التيالتي  والقيموالقيم
  ::  يلييلي  فيمافيما  المراحلالمراحل  هذههذه  وتتلخصوتتلخص  ،،  للقواعدللقواعد  الطفلالطفل  لتفهملتفهم  مرحليةمرحلية  نظريةنظرية  وضعوضع
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  ويكونويكون  الثالث،الثالث،  العامالعام  حتىحتى  الميالدالميالد  منمن  تبدأتبدأ  ::  الحركيالحركي  الحسالحس  مرحلةمرحلة  األولىاألولى  المرحلةالمرحلة  --
  يتناوليتناول  فالطفلفالطفل  فرديةفردية  حركيةحركية  بأنهابأنها  تتميزتتميز  فهيفهي  ،،  قواعدقواعد  دوندون  منمن  ظاهرياًظاهرياً  فيهافيها  الطفلالطفل  لعبلعب

  تنقص،تنقص،  أوأو  تزدادتزداد  مقدسةمقدسة  قواعدقواعد  فيكونفيكون  الحركيةالحركية  وعاداتهوعاداته  رغباتهرغباته  منمن  بوحيبوحي  الكرياتالكريات
  قواعدقواعد  تكونتكون  أنأن  يمكنيمكن  الال  المرحلةالمرحلة  هذههذه  أطفالأطفال  لدىلدى  السائدةالسائدة  السلوكيةالسلوكية  األنماطاألنماط  أنأن  إلىإلى  إضافةإضافة
  يكونيكون  المرحلةالمرحلة  هذههذه  فيفي  الطفلالطفل  ألنألن؛؛خرخرألأل  طفلطفل  منمن  تختلفتختلف  فرديةفردية  اجتماعية،بلاجتماعية،بل  أوأو  ةةجماعيجماعي
  به،به،  المحيطينالمحيطين  سلطةسلطة  خـاللخـالل  منمن  تتبلورتتبلور  لديهلديه  والصوابوالصواب  الخطأالخطأ  ذاته،وفكرةذاته،وفكرة  حولحول  متمركزاًمتمركزاً

  االلتزام،االلتزام،  عنعن  واضحواضح  مفهوممفهوم  لديهلديه  ليسليس  ألنهألنه؛؛الخلقيةالخلقية  بالمبادئبالمبادئ  االلتزامااللتزام  يدركيدرك  الال  نهنهأأ  كماكما
    المعرفيةالمعرفية  الطفلالطفل  فقدراتفقدرات

  المهاراتالمهارات  بعضبعض  فيكتسبفيكتسب  المادية،المادية،  والقوانينوالقوانين  القيةالقيةاألخاألخ  القوانينالقوانين  بينبين  الفصلالفصل  منمن  كنهكنهتمتم  الال
  بيئتـهبيئتـه  معمع  الفطريةالفطرية  منعكساتهمنعكساته  تفاعلتفاعل  عنعن  الناتجـةالناتجـة  البسيطـةالبسيطـة  السلوكيـةالسلوكيـة  والتوافقاتوالتوافقات
  ،،  بياجيهبياجيه((،،))4545  ::  4444: : 19821982  ،،يعقوبيعقوب((                                                                                                            الخارجيةالخارجية

15:195615:1956((  ..    
  

  سنوات،سنوات،  خمسخمس  إلىإلى  الثالثةالثالثة  سنسن  منمن  تبدأتبدأ  ::  الذاتالذات  حولحول  التمركزالتمركز  مرحلةمرحلة  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  --
  يأخذيأخذ  التيالتي  اللحظةاللحظة  منمن  تبدأتبدأ  حيثحيث  المركز،المركز،  ذاتيةذاتية  أوأو  الرمزيالرمزي  التفكيرالتفكير  مرحلةمرحلة  عليهاعليها  يطلقيطلق
  التبادلالتبادل  بعمليةبعملية  أوأو  التقليدالتقليد  طريقطريق  عنعن  المقننةالمقننة  القواعدالقواعد  منمن  أنواعاًأنواعاً  الخارجالخارج  منمن  الطفلالطفل  فيهافيها

  البسيطةالبسيطة  األفكاراألفكار  الطفلالطفل  لدىلدى  تكونتكونتتوو  ،،  الرمـزيةالرمـزية  التمثيالتالتمثيالت  وظهوروظهور  اللغةاللغة  فيتعلمفيتعلم  اللفظي،اللفظي،
  التفكيرالتفكير  إلىإلى  الحسيــةالحسيــة  الصورةالصورة  منمن  الطفلالطفل  تفكيرتفكير  يتحوليتحول  ثــمثــم  ومنومن  ،،  الذهنيةالذهنية  والصوروالصور
  منهممنهم  واحدواحد  لكللكل  نجدنجد  التدقيقالتدقيق  عندعند  ولكنولكن  ،،  معاًمعاً  يلعبونيلعبون  األطفالاألطفال  أنأن  ويالحــظويالحــظ  الذاتي،الذاتي،
  ..  بهبه  الخاصةالخاصة  لعبتهلعبته

  

  تتوحدتتوحد  وفيهاوفيها  ،،  العاشرةالعاشرة  إلىإلى  السادسةالسادسة  سنسن  منمن  تبدأتبدأ  ::  الظاهريالظاهري  التعاونالتعاون  الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة  --
  نظرنظر  وجهاتوجهات  اعتبارهااعتبارها  فيفي  واضعةواضعة  والمركزيةوالمركزية  الذاتيةالذاتية  عنعن  وتبتعدوتبتعد  واآلراءواآلراء  الجهودالجهود
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  المحسوسةالمحسوسة  أوأو  العيانيةالعيانية  العملياتالعمليات  مرحــلةمرحــلة  المرحلةالمرحلة  هــذههــذه  تقابلتقابل  ،،  ورغباتهمورغباتهم  اآلخريناآلخرين
  ..))  281281::  280280: : 19891989،،  حسانحسان((،،))  16:195616:1956::  بياجيهبياجيه( (   العامالعام  قليقليالعالع  النموالنمو  فيفي

  

  أصبحأصبح  الطفلالطفل  ألنألن  تقنينتقنين  مرحلةمرحلة  سميتسميت  ::  اللعباللعب  قواعدقواعد  تقنينتقنين  مرحلةمرحلة  الرابعةالرابعة  المرحلةالمرحلة  --
  ،،  للجميعللجميع  مألوفاًمألوفاً  أصبحأصبح  اللعباللعب  وقانونوقانون  ،،  اللعباللعب  لخطواتلخطوات  الدقيقةالدقيقة  التفاصيلالتفاصيل  تناولتناول  بمقدورهبمقدوره

  التفكيرالتفكير  علىعلى  المراهقالمراهق  لقدرةلقدرة  وذلكوذلك  ،،  المجردةالمجردة  الشكليةالشكلية  العملياتالعمليات  مرحلةمرحلة  المرحلةالمرحلة  هذههذه  تقابلتقابلوو
  ملحوظاًملحوظاً  اتفاقاًاتفاقاً  هناكهناك  أنأن  ونالحظونالحظ  ،،  الراشدينالراشدين  تفكيرتفكير  مستوىمستوى  إلىإلى  يصليصل  ثمثم  ومنومن  المجردالمجرد
  الطفلالطفل  داخلداخل  منمن  المرحلةالمرحلة  هذههذه  فيفي  األخالقاألخالق  وتنشأوتنشأ  ،،  بينهمبينهم  المتبادلةالمتبادلة  المعلوماتالمعلومات  حولحول

  ،،االجتماعيـةاالجتماعيـة  بيئتـهبيئتـه  وبينوبين  بينهبينه  االجتماعـياالجتماعـي  للتفاعـلللتفاعـل  نتيجـةنتيجـة  القواعـدالقواعـد  لديهلديه  وتتكـونوتتكـون
  األدواتاألدوات  لنمـولنمـو  ؛؛  للعالـمللعالـم  وشمـوليةوشمـولية  دقـهدقـه  أكثـرأكثـر  نظرةنظرة  التفاعـلالتفاعـل  هـذاهـذا  عـنعـن  وينتجوينتج

  ).).  4545: : 19941994  ،،شافعيشافعي( (   الـطفـلالـطفـل  حـولحـول  يـدوريـدور  ماما  لتفسيـرلتفسيـر  الالزمةالالزمة  الفكـريةالفكـرية

  
  
  

  ــــــــ::  بالعـدالـةبالعـدالـة  الطفـلالطفـل  إحسـاسإحسـاس  ––  بب
  قصصاًقصصاً  األطفالاألطفال  علىعلى  يقصيقص  بياجيهبياجيه  كانكان  بالعدالةبالعدالة  الطفلالطفل  إحساسإحساس  نمونمو  لدراسةلدراسة
  مختلفتينمختلفتين  قصتينقصتين  يذكريذكر  حيثحيث  ،،  الخاطئةالخاطئة  األفعالاألفعال  بارتكاببارتكاب  يقومونيقومون  أشخاصأشخاص  عنعن  افتراضيةافتراضية

ففي القصة ففي القصة   ،،  الخاطئالخاطئ  الفعلالفعل  عنعن  الناتجالناتج  والخسارةوالخسارة  التلفالتلف  مقدارمقدار  وفيوفي  والنيةوالنية  القصدالقصد  فيفي
األولي كان هناك صبي جالسا في حجرته ، ثم دعي للغذاء فذهب إلي حجرة الطعام ، األولي كان هناك صبي جالسا في حجرته ، ثم دعي للغذاء فذهب إلي حجرة الطعام ، 
ولكن خلف الباب كان هناك كرسي فوقه صينية عليها خمسة عشر طبقا ، ولم يكن ولكن خلف الباب كان هناك كرسي فوقه صينية عليها خمسة عشر طبقا ، ولم يكن 
الصبي يعرف إن هذا كله خلف الباب ، فلما دخل حجرة الطعام دفع الباب الصينية الصبي يعرف إن هذا كله خلف الباب ، فلما دخل حجرة الطعام دفع الباب الصينية 

أما القصة الثانية كان هناك أما القصة الثانية كان هناك   ،،باق الخمسة عشر كلها  باق الخمسة عشر كلها  فالقي بها علي األرض فكسر األطفالقي بها علي األرض فكسر األط
صبي في البيت حدث أن والدته كانت خارج المنزل ، وحاول الحصول علي بعض صبي في البيت حدث أن والدته كانت خارج المنزل ، وحاول الحصول علي بعض 
المربي من اإلناء ، فصعد فوق الكرسي ومد ذراعه ، ولكن المربي كانت عالية جدا ، المربي من اإلناء ، فصعد فوق الكرسي ومد ذراعه ، ولكن المربي كانت عالية جدا ، 

  األرض وانكسر،األرض وانكسر،  فلم يستطع الوصول إليها ، ولكن أثناء محاولته خبط اإلناء فسقط عليفلم يستطع الوصول إليها ، ولكن أثناء محاولته خبط اإلناء فسقط علي
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  أوأو  التلفالتلف  لمقدارلمقدار  تبعاًتبعاً  الفعلالفعل  علىعلى  يحكمونيحكمون  سناًسناً  األصغراألصغر  األطفالاألطفال  أنأن  بياجيهبياجيه  واستنتجواستنتج
    عنهعنه  الناجمةالناجمة  الخسارةالخسارة

  أوأو  لنيةلنية  تبعاًتبعاً  الجرمالجرم  أوأو  اإلثماإلثم  علىعلى  فـيحكمونفـيحكمون  سناًسناً  األكبراألكبر  األطفالاألطفال  أماأما  ،،  ))  ماديةمادية  خسارةخسارة( ( 
  فهمفهم  حولحول  األفكاراألفكار  بعضبعض  بصياغةبصياغة  وتجاربهوتجاربه  دراساتهدراساته  منمن  بياجيهبياجيه  خرجخرجفف  ،،  الفاعلالفاعل  قصدقصد

  فيفي  األطفالاألطفال  آراءآراء  بأنبأن  أدركأدرك  كماكما  ،،  وغيرهاوغيرها.. .. والغشوالغش  والكذبوالكذب  والعقابوالعقاب  للعدالةللعدالة  األطفالاألطفال
  ::هماهما  بمرحلتينبمرحلتين  يمريمر  لهملهم  الخلقيالخلقي  النموالنمو  وأنوأن  ،،  نموهمنموهم  معمع  تتغيرتتغير  والخطأوالخطأ  الصوابالصواب

  

  بهبه  المحيطينالمحيطين  منمن  الطفلالطفل  علىعلى  تملىتملى  التيالتي  القواعدالقواعد  تلكتلك  وهيوهي: : المنشأالمنشأ  خارجيةخارجية  األخالقيةاألخالقية
  والثامنةوالثامنة  السابعةالسابعة  سنسن  فيفي  األطفالاألطفال  تفكيرتفكير  تميزتميز  وهىوهى  ،،  واحترامهاواحترامها  إطاعتهاإطاعتها  واجبواجب  وعليهوعليه
  دوندون  لنتائجهلنتائجه  تبعاًتبعاً  خطأخطأ  أوأو  صوابصواب  بأنهبأنه  ماما  فعلفعل  علىعلى  األطفالاألطفال  يحكميحكم  وفيهاوفيها  ،،العمرالعمر  منمن

  وضعوها،وضعوها،  الذينالذين  همهم  الكبارالكبار  ألنألن  للتغير،للتغير،  قابلةقابلة  غيرغير  القواعدالقواعد  وهذهوهذه  ،،  النيةالنية  أوأو  القصدالقصد  معرفةمعرفة
  موقفموقف  كلكل  فيفي  للطفلللطفل  يجدوايجدوا  أنأن  الكبارالكبار  وعلىوعلى  ،،  عنهاعنها  الخروجالخروج  وعدموعدم  لهالها  الخضوعالخضوع  وعليهموعليهم
    ..  المشابهةالمشابهة  المواقفالمواقف  علىعلى  التعميمالتعميم  يمكنهيمكنه  الال  حيثحيث  قاعدةقاعدة

  

  انتقالانتقال  مرحلةمرحلة  عشرةعشرة  والحاديةوالحادية  الثامنةالثامنة  بينبين  ماما  ةةالفترالفتر  تعتبرتعتبر  حيثحيث: :   المنشأالمنشأ  داخليةداخلية  يةيةاألخالقاألخالق
  المنشأالمنشأ  ةةداخليداخلي  األخالقاألخالق  مرحلةمرحلة  وتبدأوتبدأ  ..  ياتياتاألخالقاألخالق  منمن  الثانيالثاني  النوعالنوع  إلىإلى  األولاألول  النوعالنوع  منمن
  والشعوروالشعور  التعاونالتعاون  تبادلتبادل  طريقطريق  عنعن  ذلكذلك  ويحدثويحدث  عشرةعشرة  الثانيةالثانية  أوأو  عشرةعشرة  الحاديةالحادية  منمن

  فيفي  الفاعلالفاعل  منمن  القصدالقصد  أوأو  النيةالنية  الطفلالطفل  يضعيضع  حيثحيث  ،،  اآلخريناآلخرين  األطفالاألطفال  إزاءإزاء  بالمسؤوليةبالمسؤولية
  الخطأالخطأ  احتمالاحتمال  يضعيضع  كماكما  ،،  خطئهخطئه  أوأو  ماما  فعلفعل  صحةصحة  علىعلى  حكمهحكمه  إصدارإصدار  عندعند  اعتبارهاعتباره
  ذنباًذنباً  أكثرأكثر  قصدقصد  عنعن  واحداًواحداً  كوباًكوباً  يكسريكسر  الذيالذي  الطفلالطفل  أنأن  فيدركفيدرك  أيضاًأيضاً  اعتبارهاعتباره  فيفي  اإلنسانياإلنساني

  المساواةالمساواة  فكرةفكرة  لديهلديه  تنمـوتنمـو  كماكما  ،،  قصدقصد  دوندون  أكوابأكواب  ثالثةثالثة  يكسريكسر  الذيالذي  الطفـلالطفـل  منمن
  الفــردالفــرد  داخلداخل  منمن  تنبعتنبع  األخالقيةاألخالقية  المعاييرالمعايير  أنأن  تعنىتعنى  المنشأالمنشأ  داخليةداخلية  فاألخالقفاألخالق  ،،  والعدالةوالعدالة
  4545::  3939: : 19561956  ،،بياجيهبياجيه( (   كانتكانت  خارجيةخارجية  سلطــةسلطــة  أيأي  منمن  فرضفرض  دوندون  ذاتيذاتي  اقتناعاقتناع  عنعن

  ..) ) 141455::141466: : 19819855،،  الشيخالشيخ((،،))
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  يكتسـب يكتسـب   الطفـل الطفـل   بـأن بـأن   التنويهالتنويه  فيفي  لبياجيهلبياجيه  يرجعيرجع  الفضلالفضل  فإنفإن  النظريةالنظرية  علىعلى  اًاًتعقيبتعقيبوو        
  وبمـرور وبمـرور   ،،  االجتماعيـة االجتماعيـة   ببيئتهببيئته  الطفلالطفل  تأثرتأثر  يعنىيعنى  ممامما  ،،  بهبه  المحيطينالمحيطين  منمن  أوالًأوالً  أخالقياتهأخالقياته
  ممامما  ،،  ذاتهذاته  الفردالفرد  منمن  تصدرتصدر  داخليةداخلية  األخالقياتاألخالقيات  هذههذه  تصبحتصبح  العمرالعمر  فيفي  الطفلالطفل  وتقدموتقدم  الوقتالوقت
    فقـط فقـط   األخـالق األخـالق   مـن مـن   لنـوعين لنـوعين   بياجيهبياجيه  تطرقتطرق  رغمرغم  لألخالقياتلألخالقيات  نمواًنمواً  هناكهناك  أنأن  علىعلى  يدليدل
  بياجيهبياجيهغير انه عند النظر في طريقة بحث غير انه عند النظر في طريقة بحث   ،،  ))  المنشأالمنشأ  وداخليةوداخلية  المنشأالمنشأ  خارجيةخارجية  يةيةأخالقأخالق( ( 

  بـأن بـأن   أشارأشار  كماكمانالحظ انه يقيم أساس آراءه علي مالحظة سلوك األطفال حين يلعبون ، نالحظ انه يقيم أساس آراءه علي مالحظة سلوك األطفال حين يلعبون ، 
  المادةالمادة  باختالفباختالف  وكذلكوكذلك  ،،  فيهفيه  تقدمتقدم  الذيالذي  والمكانوالمكان  الزمانالزمان  باختالفباختالف  تختلفتختلف  قدقد  الواحدةالواحدة  اللعبةاللعبة

فهي خير مجال للكشف عن فهي خير مجال للكشف عن   ،،وان اللعب حياة األطفال غير المصطنعة وان اللعب حياة األطفال غير المصطنعة   منها،منها،  المصنوعةالمصنوعة
في بيئات متجانسـة ،  في بيئات متجانسـة ،    األطفالاألطفالالخلقية ، وقد طبق تجاربه علي عدد كبير من الخلقية ، وقد طبق تجاربه علي عدد كبير من   أحكامهمأحكامهم

، فقد يكون سـبب ذلـك   ، فقد يكون سـبب ذلـك     آخريآخرييطبقوا بحثه علي بيئات يطبقوا بحثه علي بيئات   إنإنلذلك دعا غيره من العلماء لذلك دعا غيره من العلماء 
، وهو يتوقع إنها ، وهو يتوقع إنها   شعوره بالنقص في تجاربه ألنها طبقت تطبيق محدود في بيئة خاصةشعوره بالنقص في تجاربه ألنها طبقت تطبيق محدود في بيئة خاصة

لو طبقت علي بيئات آخري فسيكون لها نتائج آخري، وهذا ما يجعل بعض النتائج التي لو طبقت علي بيئات آخري فسيكون لها نتائج آخري، وهذا ما يجعل بعض النتائج التي 
  الجانـب الجانـب   دراسـة دراسـة   نحـو نحـو   التحركالتحرك  فيفي  السبقالسبق  يعوديعودرغم ذلك رغم ذلك   قابلة للتعديل ،قابلة للتعديل ،    وصل إليها وصل إليها 

  إلـى إلـى   ترجمـه ترجمـه   والذيوالذي  ))11993322((  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  كتابهكتابه  فيفي  نشرهنشره  بمابما  وذلكوذلك  ،،  لبياجيهلبياجيه  الخلقيالخلقي
  للتوجهللتوجه  الباحثينالباحثين  أمامأمام  المجالالمجال  فتحفتح  لهله  يحسبيحسب  بالتاليبالتالي  ،،  ))19561956((حربيحربي  خيرىخيرى  محمدمحمد  العربيةالعربية
  والدراساتوالدراسات  البحوثالبحوث  منمن  للعديدللعديد  األساساألساس  الحجرالحجر  تعتبرتعتبر  فدراساتهفدراساته  ،،  الجانبالجانب  هذاهذا  دراسةدراسة  إلىإلى
  عنعن  هامةهامة  مادةمادة  ههبياجيبياجي  قدمقدم  بذلكبذلك  ،،  كولبرجكولبرج  دراساتدراسات  رأسهارأسها  وعلىوعلى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مجالمجال  فيفي
  تفاصـيل تفاصـيل   يبحـث يبحـث   ولمولم  ،،  الخلقيالخلقي  للحكمللحكم  دراستهدراسته  فيفي  يتعمقيتعمق  لملم  ولكنهولكنه  ،،  الخلقيالخلقي  األطفالاألطفال  نمونمو
  فيهفيه  والتعمقوالتعمق  الجانبالجانب  ذاذاهه  لدراسةلدراسة  وغيرهوغيره  كولبرجكولبرج  استثاراستثار  ماما  هذاهذاوو  ،،  النموالنمو  هذاهذا  حدوثحدوث  كيفيةكيفية
  ليقدمليقدم  ؛؛  ويعدلهاويعدلها  النموالنمو  عنعن  بياجيهبياجيه  أراءأراء  فيفي  القصورالقصور  أوجهأوجه  يتجنبيتجنب  أنأن  كولبرجكولبرج  حاولحاول  فقدفقد  ،،
  ..الخلقيالخلقي  النموالنمو  عنعن  اامختلفًمختلفً  ااإطارإطار  لنالنا
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  ولقدولقد  ،،  الميدانالميدان  هذاهذا  فيفي  المنظرينالمنظرين  أشهرأشهر  منمن  كولبرجكولبرج  لورانسلورانس  األمريكياألمريكي  العالمالعالم  يعديعد              
:  :  أمثالأمثال  منمن  السابقينالسابقينوالباحثين والباحثين   الفالسفةالفالسفة  منمن  كثيركثير  أفكارأفكار  علىعلى  نظريتهنظريته  صياغةصياغة  فيفي  اعتمداعتمد
  وديويوديوي  ،،BBeeeejjeeeehh    وبياجيهوبياجيه  ،،BBaallddwweeeenn  وبالدوينوبالدوين  ،،  MMeeeeddوميدوميد  ،،  KKaanntt    كانطكانط

DDeeeeww  ،،  األساساألساس  كولبرجكولبرج  اامنهمنه  استمداستمد  آراءآراء  منمن  بهبه  جاءجاء  وماوما  لبياجيهلبياجيه  األكبراألكبر  التأثيرالتأثير  رغمرغموو  
  التيالتيوو  ،،  بياجيهبياجيه  منمن  الجانبالجانب  لهذالهذا  دراساتهدراساته  فيفي  أعمقأعمق  كولبرجكولبرج  فأنفأن  لدراساتهلدراساته  النظريالنظري
  خمسةخمسة  ))7575((  قوامهاقوامها  األطفالاألطفال  منمن  عينةعينة  تتبعتتبع  طريقطريق  عنعن  عاماًعاماً  عشرعشر  اثنياثني  استغرقتاستغرقت
    وكانوكان  ،،  سنواتسنوات  ثالثثالث  وأخرىوأخرى  فترةفترة  كلكل  بينبين  تفصلتفصل  ،،  متباعدةمتباعدة  فتراتفترات  علىعلى  طفالًطفالً  وسبعونوسبعون
  أخالقيةأخالقية  مشكالتمشكالت  لهملهم  قدمقدم  وقدوقد  ،،  سنةسنة  ))2525  --1010((مابينمابين  يتراوحيتراوح  لهالها  الزمنيالزمني  العمرالعمر

  أنأن  الموضوعالموضوع  معالجةمعالجة  وراءوراء  األولاألول  افتراضهافتراضه  كانكان  فقدفقد  ،،  فلسفيةفلسفية  تكونتكون  أنأن  متعمداًمتعمداً  افتراضيةافتراضية
  يفترضيفترض  فهوفهو  ،،  األخالقيةاألخالقية  فلسفتهفلسفته  تفهمتفهم  فيفي  يكمنيكمن  األخالقياألخالقي  الفردالفرد  سلوكسلوك  تفهمتفهم  إلىإلى  الطريقالطريق
  التقليديةالتقليدية  األخالقيةاألخالقية  الفلسفةالفلسفة  قضاياقضايا  سمسمجج  بهذابهذا  أخالقيونأخالقيون  فالسفةفالسفة  كذلككذلك  واألطفالواألطفال  الجميعالجميع  بأنبأن
  قصصقصص  شكـلشكـل  فيفي  عرضهاعرضها  ثـمثـم  ،،  والملكيةوالملكية  والقانونوالقانون  والحـياةوالحـياة  المسؤوليةالمسؤولية  قضيةقضية  مثلمثل

  منمن  مةمةئئومالومال  حيويةحيوية  أكثرأكثر  القصصالقصص  هــذههــذه  كانتكانت  والكبار،والكبار،  الصغارالصغار  يفهمهايفهمها  وبطريقــةوبطريقــة
، كانت اجابة علي هذه األسئلة تقدر علي أساس تحليل ، كانت اجابة علي هذه األسئلة تقدر علي أساس تحليل       بياجيهبياجيه  طرحهاطرحها  التيالتي  القصصالقصص  تلكتلك

يركز علي يركز علي   كولبرجكولبرج؛ الن ؛ الن   }}الال{{أوأو  }}نعمنعم{ { المحتوي ، وليس علي أساس االجابة ب المحتوي ، وليس علي أساس االجابة ب 
الن نفس االسجابة قد ترتبط الن نفس االسجابة قد ترتبط الطريقة التي يفكر بها االفراد وليس علي االستجابة ذاتها ، الطريقة التي يفكر بها االفراد وليس علي االستجابة ذاتها ، 

  بسببين مختلفين تماماً للسلوك بسببين مختلفين تماماً للسلوك 
  ) .) .137137: :   19911991محمد ، محمد ، ((                                                                                                                            

                

  ؛؛  قدمهاقدمها  التيالتي  االفتراضيةاالفتراضية  القصصالقصص  علىعلى  المفحوصينالمفحوصين  استجاباتاستجابات  بتحليلبتحليل  كولبرجكولبرج  قامقام  وقدوقد      
  الفعـل الفعـل   جوانبجوانب  منمن  جانباًجانباً  ثالثينثالثين  ضوءضوء  فيفي  الخلقي،الخلقي،  النموالنمو  مستوياتمستويات  إلىإلى  الوصولالوصول  لغرضلغرض
  ::  فئاتفئات  ثالثثالث  فيفي  مصنفةمصنفة  الخلقيالخلقي
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    وهيوهي  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  صورتهاصورتها  فيفي  يصدريصدر  التيالتي  المحكاتالمحكات  وتشملوتشمل  ::  خلقيخلقيالال  الحكمالحكم  طرقطرق  --أأ

  والفضيلةوالفضيلة  والخيروالخير  واللومواللوم  المدحالمدح  والعقابوالعقاب  والثوابوالثواب  والمسؤوليةوالمسؤولية  والواجبوالواجب  الصوابالصواب  ((
  ).).  والشرحوالشرح  والتبريروالتبرير

  الحكـمالحكـم  تتضمنتتضمن  التيالتي  القيمةالقيمة  أوأو  االلتزامااللتزام  عناصرعناصر  وتشملوتشمل: :   الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مبادئمبادئ  --ب ب 
  الرفاهيةالرفاهية  ،،  ))  للذاتللذات  مرغوبةمرغوبة  غيرغير  أوأو  مرغوبةمرغوبة  نواتجنواتج( (   العواقبالعواقب  فيفي  النظـرالنظـر  مثلمثل  الخلقيالخلقي

  االجتماعيةاالجتماعية
  باعتبارهاباعتبارها  والعدالةوالعدالة  واالحترامواالحترام  الحبالحب) )   لآلخرينلآلخرين  مرغوبةمرغوبة  غيرغير  أوأو  مرغوبةمرغوبة  نواتجنواتج( ( 

  ..  مشتركمشترك  وتعاقدوتعاقد  مصالحمصالح  تبادلتبادل  أوأو  المساواةالمساواة
  ،،  الخلقيالخلقي  ممالحكالحك  مونمونمضمض  تؤلفتؤلف  التيالتي  الموضوعاتالموضوعات  يشمـليشمـل    ::الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  محتوىمحتوى  --ج ج 
  ،،  االجتماعيةاالجتماعية  المعاييرالمعايير  وتحتويوتحتوي  ،،  اجتماعيةاجتماعية  قضاياقضايا  أوأو  مؤسساتمؤسسات  أوأو  موضوعاتموضوعات  ونونتكتك  وقدوقد
  والنواحيوالنواحي  الشخصيةالشخصية  األدواراألدوار  ،،  الشخصيالشخصي  الضميرالضمير  القواعد،القواعد،  القوانينالقوانين  تتضمنتتضمن  والتيوالتي

  العدالةالعدالة  المدنيةالمدنية  الحرياتالحريات  ،،  والديمقراطيةوالديمقراطية  بالسلطةبالسلطة  المتصلةالمتصلة  والمسائلوالمسائل  األدواراألدوار  ،،  الوجدانيةالوجدانية
( (   ،،) )   130:131:2008130:131:2008،،  ابوحطبابوحطب  ((  الجنسالجنس  الصدق،الصدق،  ،،  الملكيةالملكية  ،،  الحياةالحياة  العقابية،العقابية،
  ..))  4:3:20014:3:2001،،بركاتبركات

  

النمو األخالقي يتضمن عملية متصلة النمو األخالقي يتضمن عملية متصلة   أنأن  إلىإلى  ))19691969((وكرامر وكرامر   كولبرجكولبرج  ويشيرويشير            
يعيشها الفرد بهدف اقامة نوع من المواءمة بين نظرة أخالقية معينة ، وخبرة الفرد فيما يعيشها الفرد بهدف اقامة نوع من المواءمة بين نظرة أخالقية معينة ، وخبرة الفرد فيما 

األفراد األفراد   لسلوكلسلوكيتعلق بالحياة في عالم اجتماعي يتبني هذه النظرة ، ويتخذ منها معياراً يتعلق بالحياة في عالم اجتماعي يتبني هذه النظرة ، ويتخذ منها معياراً 
أو يمر به من أو يمر به من   في هذا الجانب أو ذلك من جوانب حياتهم ، وبسبب ما يعيشه الطفلفي هذا الجانب أو ذلك من جوانب حياتهم ، وبسبب ما يعيشه الطفل

صراع ، فهو يضطر إلي تغير تركيباته األخالقية ، محاولة منه لجعل هذه التركيبات صراع ، فهو يضطر إلي تغير تركيباته األخالقية ، محاولة منه لجعل هذه التركيبات 
أكثر مالءمة للواقع الذي يعيشه كما يراه ، وعندما يصل الطفل إلي مرحلة التفكير أكثر مالءمة للواقع الذي يعيشه كما يراه ، وعندما يصل الطفل إلي مرحلة التفكير 

ات ات ييالشكلي ، ويتسع تبعاً لذلك نطاق خبرته ، ويصبح في امكانيته التفكير في االخالقالشكلي ، ويتسع تبعاً لذلك نطاق خبرته ، ويصبح في امكانيته التفكير في االخالق
  ) .) .355355: : 354354::  19801980قشقوش ،قشقوش ،((خالقية بقدر أكبر من الشمول واالتساع  خالقية بقدر أكبر من الشمول واالتساع  واالمور األواالمور األ
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  مراحلمراحل  فيفي  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  لنمولنمو  تصورتصور  وضعوضع  إلىإلى  ذلكذلك  كلكل  منمن  كولبرجكولبرج  خلصخلص  ولقدولقد          
  طوليةطولية  لدراساتلدراسات  إجرائهإجرائه  خاللخالل  منمن  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  إصدارإصدار  مبرراتمبررات  فيهافيها  تتباينتتباين

  وشملتوشملت  ،،  وخارجهاوخارجها  المتحدةالمتحدة  الوالياتالواليات  داخلداخل  وتجريبيةوتجريبية  مقارنةمقارنة  ثقافيةثقافية  وبحوثوبحوث  ومستعرضةومستعرضة
  ،،  مختلفةمختلفة  بيئاتبيئات  وفيوفي) )   السنالسن  كباركبار  ،،  راشدينراشدين  ،،  مراهقينمراهقين  ،،  أطفالأطفال  ((  مختلفةمختلفة  عمريةعمرية  فئاتفئات

أن مستويات ومراحل الحكم لخلقي تتغير نتيجة الختالفات واضحة أن مستويات ومراحل الحكم لخلقي تتغير نتيجة الختالفات واضحة   كولبرجكولبرجولقد أوضح ولقد أوضح 
أو نوعية في األبنية ، وليست وجهة نظر أو راي في مواقف معينة ، فالمرحلة طريقة أو نوعية في األبنية ، وليست وجهة نظر أو راي في مواقف معينة ، فالمرحلة طريقة 

ين السلوكيين ، أي أنها توضح الفرق بين الشكل ين السلوكيين ، أي أنها توضح الفرق بين الشكل ررتفكير تستخدم في تييد آحد االختياتفكير تستخدم في تييد آحد االختيا
فأي فأي   ""  بناء كلياًبناء كلياً" " لمتتابعة في التفكيرلمتتابعة في التفكيرالخلقي والمضمون، وتكون هذه الطرق المختلفة واالخلقي والمضمون، وتكون هذه الطرق المختلفة وا

اجابة في مرحلة معينة بالنسبة لمهمة ما ال تمثل فقط اجابة معينة تحددها المعرفة بل اجابة في مرحلة معينة بالنسبة لمهمة ما ال تمثل فقط اجابة معينة تحددها المعرفة بل 
  يتبعهايتبعها  سلسلةسلسلة  تمثلتمثل  تمثل نظاماً فكرياً معيناً ، كما تتكامل هذه المراحل بشكل هرمي وتمثل نظاماً فكرياً معيناً ، كما تتكامل هذه المراحل بشكل هرمي و

ه من عادات وتقاليد ه من عادات وتقاليد بينما يمكن للبيئة بما تحتويبينما يمكن للبيئة بما تحتوي  ،،  الخلقيالخلقي  تفكيرهتفكيره  نمونمو  فيفي  فردفرد  كلكل
أو توقف النمو ، إال أنها ال تغير من تتابع هذه األنظمة أو توقف النمو ، إال أنها ال تغير من تتابع هذه األنظمة   أن تسرع أو تبطئأن تسرع أو تبطئ  وأعرافوأعراف

  ) .) .4141: :   19861986الخليفي ، الخليفي ، ((
  

ان تعاقب مراحل النمو األخالقي يمثل ظاهرة عامة ان تعاقب مراحل النمو األخالقي يمثل ظاهرة عامة ) ) 19691969((كولبرج وكرامركولبرج وكرامر  يرييري                
نفس المراحل في سياق نفس المراحل في سياق يجتاز األفراد جميعاً يجتاز األفراد جميعاً   لدي جميع االفراد داخل كل الثقافات ،لدي جميع االفراد داخل كل الثقافات ،

من من مستوى مستوى الثقافية في نسبة استخدام الفرد لكل الثقافية في نسبة استخدام الفرد لكل االختالفات االختالفات   تبتدئتبتدئنموهم األخالقي ونموهم األخالقي و
عمره الزمني ، لعل ما يؤيد ذلك عمره الزمني ، لعل ما يؤيد ذلك   مراحلمراحلمن من   مرحلةمرحلةالتفكير األخالقي عند كل التفكير األخالقي عند كل   مستوياتمستويات

بخصوص شكل مراحل النمو االخالقي لدي بخصوص شكل مراحل النمو االخالقي لدي   ))19691969((كولبرج وكرامركولبرج وكرامرما توصل إليه ما توصل إليه 
سنة ، وتعيش سنة ، وتعيش   ))1616  --1010((من الذكور تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين من الذكور تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين أربع مجموعات أربع مجموعات 

ثالث منها في مجتمعات حضرية في الواليات المتحدة األمريكية وتايوان والمكسيك ، ثالث منها في مجتمعات حضرية في الواليات المتحدة األمريكية وتايوان والمكسيك ، 
بينما تعيش الرابعة في احدي القري المنعزلة في تركيا ، حيث وجد الباحثان أن هناك بينما تعيش الرابعة في احدي القري المنعزلة في تركيا ، حيث وجد الباحثان أن هناك 

ألخالقي لدي أبناء المجموعات الحضرية ألخالقي لدي أبناء المجموعات الحضرية تشابه أو تماثل في شكل تعاقب مراحل النمو اتشابه أو تماثل في شكل تعاقب مراحل النمو ا
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الثالث ، وأن هذ الشكل يختلف عما هو عليه بالنسبة البناء القرية التركية المنعزلة ، الثالث ، وأن هذ الشكل يختلف عما هو عليه بالنسبة البناء القرية التركية المنعزلة ، 
فعند سن العشر سنوات يالحظ أن أبناء المجموعات األربع يستخدمون مختلف مراحل فعند سن العشر سنوات يالحظ أن أبناء المجموعات األربع يستخدمون مختلف مراحل 

ذي يستمر ذي يستمر التفكير األخالقي بمعدل يتناسب مع درجة صعوبة كل منها ، وفي الوقت الالتفكير األخالقي بمعدل يتناسب مع درجة صعوبة كل منها ، وفي الوقت ال
فيه التفكير األخالقي ألبناء القرية التركية علي هذا النحو تقريباً ، نجد أن معدل استخدام فيه التفكير األخالقي ألبناء القرية التركية علي هذا النحو تقريباً ، نجد أن معدل استخدام 
ابناء مجموعات الحضر لمستوي تفكير ما قبل التقليدي يتناقص تدريجياً ، بينما يتزايد ابناء مجموعات الحضر لمستوي تفكير ما قبل التقليدي يتناقص تدريجياً ، بينما يتزايد 

بعد بعد   معدل استخدامهم لمستوي التقليدي تدريجياً ، أما فيما يتعلق بالتفكير عند المستوي مامعدل استخدامهم لمستوي التقليدي تدريجياً ، أما فيما يتعلق بالتفكير عند المستوي ما
: :   19801980قشقوش ، قشقوش ، ((التقليدي فهو يتزايد تدريجياً بالنسبة ألبناء مجموعات الحضر الثالث التقليدي فهو يتزايد تدريجياً بالنسبة ألبناء مجموعات الحضر الثالث 

361361   : :362362. (. (    
  

  المراحلالمراحل  منمن  أليألي  نهايةنهاية  أوأو  لبدايةلبداية  معينةمعينة  سناًسناً  يحدديحدد  لملم  كولبرجكولبرج  أنأن  ذكرهذكره  يجدريجدر  ومماومما                  
  أياًأياً  وأنوأن  ،،الراشدينالراشدين  لدىلدى  توجدتوجد  أنأن  يمكنيمكن  مراحلمراحلالال  هذههذه  منمن  أياًأياً  أنأن  يعتقديعتقد  ألنهألنه  ،،  والمستوياتوالمستويات

  . .   ))140140::  19911991محمد ،محمد ،( (   يتعداهايتعداها  والوال  معينةمعينة  مرحلةمرحلة  عندعند  يقفيقف  األفراداألفراد  منمن
  

مما ال شك فيه أن كل بيئة تعليمية يكتسب منها اإلنسان هي مدرسة بحد ذاتها ، مما ال شك فيه أن كل بيئة تعليمية يكتسب منها اإلنسان هي مدرسة بحد ذاتها ،             
وإن الطفل من احتكاكه المباشر يكتسب الخبرات السلوكية سواء أكانت بقصد أو بدون وإن الطفل من احتكاكه المباشر يكتسب الخبرات السلوكية سواء أكانت بقصد أو بدون 

بالطبع إذا كان بالطبع إذا كان _ _ قصد ، حتي السجن يمكن أن يكون بيئة تعليمية ويكتسب فيها السلوك قصد ، حتي السجن يمكن أن يكون بيئة تعليمية ويكتسب فيها السلوك 
فيه معني الحساب والعقاب والطاعة واالمتثال ألوامر فيه معني الحساب والعقاب والطاعة واالمتثال ألوامر   آلن الفرد يتعلمآلن الفرد يتعلم  --سوياًسوياًسلوكاً سلوكاً 

أن يتعلم اإلنسان كيف يفكر ومتي يفكر ، فالتفكير المنطقي أن يتعلم اإلنسان كيف يفكر ومتي يفكر ، فالتفكير المنطقي   كولبرجكولبرجاألعلي ، فالمهم لدي األعلي ، فالمهم لدي 
الممنهج يطبق في كل األماكن وعلي مختلف المراحل العمرية ، كما أشار كولبرج إلي الممنهج يطبق في كل األماكن وعلي مختلف المراحل العمرية ، كما أشار كولبرج إلي 
أهمية دور البالغين والمربين المشرفين علي العملية التربوية في تنمية قدرات الطفل أهمية دور البالغين والمربين المشرفين علي العملية التربوية في تنمية قدرات الطفل 

  ,,  CCoorrttee,,  WWeeiinneerrtt))ك األخالقية ك األخالقية السلوالسلو  اإلدراكية مبكراً حول األحداث األخالقية ومشاكلاإلدراكية مبكراً حول األحداث األخالقية ومشاكل

11999966  ::  227777)) .  

  

االختالفات بين نضج الراشد االختالفات بين نضج الراشد هناك تغيرات هي المسئولة عن هناك تغيرات هي المسئولة عن   إنإن  كولبرجكولبرجيذكر يذكر         
  ::وهي وهي نمو المراهق نمو المراهق   عنعنتقدم تقدم يصبح نمو الراشد ليس فيه أي يصبح نمو الراشد ليس فيه أي والمراهق ، وبدونها والمراهق ، وبدونها 
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  ..الراشدالراشد  عندعند  الذاتالذات  حولحول  متمركزاًمتمركزاً  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  يكونيكون  الال  --أأ
  ..  األخالقيةاألخالقية  القضاياالقضايا  فيفي  وعمقاًوعمقاً  تجرداًتجرداً  أكثرأكثر  الراشدالراشد  يصبحيصبح  --بب
  خطأخطأ  هوهو  بمابما  وأقلوأقل  ،،  صوابصواب  هوهو  بمابما  ارتباطاًارتباطاً  أكثرأكثر  الراشدالراشد  عندعند  الخلقيالخلقي  االقتناعاالقتناع  يكونيكون  --جج
..  

  

  الحكمالحكم  ويكونويكون  وفحصهاوفحصها  الخلقيةالخلقية  القضاياالقضايا  مواجهةمواجهة  فيفي  وتحليالًوتحليالً  دقةدقة  أكثرأكثر  الراشدالراشد  يكونيكون  --دد    
  ..  بالمعرفةبالمعرفة  تشبعاًتشبعاً  أكثرأكثر

  يمكنيمكن  الال  دونهادونها  ومنومن  ،،  راشدراشد  كلكل  عندعند  تالحظتالحظ  االختالفاتاالختالفات  هذههذه  أنأن  يوضحيوضح  ثمثم                  
  الراشدالراشد  أخالقأخالق  بينمابينما  ،،  حسيةحسية  أخالقأخالق  بأنهابأنها  تتسمتتسم  المراهقالمراهق  فأخالقفأخالق  ،،  المراهقةالمراهقة  مرحلةمرحلة  تخطيتخطي
  يكونيكونوو  التحجر،التحجر،  عنعن  وبعيدةوبعيدة  ،،  مرونةمرونة  أكثرأكثر  أصبحتأصبحت  أفكارهأفكاره  ألنألن  ،،  مجردةمجردة  بأنهابأنها  تتصفتتصف
  كولبرجكولبرج  يرىيرى  كماكما، ،   البدائلالبدائل  اختياراختيار  تقنيةتقنية  مستخدماًمستخدماً  ،،  اآلخريناآلخرين  نظرنظر  لوجهاتلوجهات  إدراكاًإدراكاً  أكثرأكثر
  ،،  المبادئالمبادئ  مرحلةمرحلة  فيفي  أخالقيةأخالقية    أحكامٍأحكامٍ  إصدارإصدار  يستطيعونيستطيعون  الذينالذين  همهم  الراشدينالراشدين  منمن  القليلالقليل  أنأن
  المتقدمةالمتقدمة  المرحلةالمرحلة  هذههذه  إلىإلى  لوصولهملوصولهم  رئيسيرئيسي  سببسبب  فهوفهو  ،،  المعرفيالمعرفي  نموهمنموهم  علىعلى  يعتمديعتمد  وهذاوهذا
  ).).  5151::  5050: :   20012001  ،،  السقاالسقا( (   األخالقيةاألخالقية  األحكاماألحكام  مراحلمراحل  منمن

  

  ::نموذج من قصص كولبرج نموذج من قصص كولبرج 
  األسـوء األسـوء   إلـى إلـى   تتطورتتطور  حالتهاحالتها  وأخذتوأخذت  ،،  ""  السرطانالسرطان  ""  خبيثخبيث  بمرضبمرض  امرأةامرأة  أصيبتأصيبت          
  تسـتخدم تسـتخدم   أنأن  سوىسوى  لعالجهالعالجها  سبيلسبيل  منمن  ليسليس  أنأن  األطباءاألطباء  اعتقداعتقد.. .. الموتالموت  منمن  تقتربتقترب  وبدأتوبدأت
  إليهـا إليهـا   توصلتوصل  الراديومالراديوم  منمن  خاصةخاصة  تركيبهتركيبه  عنعن  عبارةعبارة  وهووهو) )   األدويةاألدوية( (   العقاقيرالعقاقير  منمن  نوعاًنوعاً
  فيها، ونظراًفيها، ونظراً  هيهي  تقيمتقيم  التيالتي  المدينةالمدينة  نفسنفس  فيفي  يعملونيعملون  وو  يقيمونيقيمون  الذينالذين  الصيادلةالصيادلة  احداحد  مؤخراًمؤخراً
  أمثـال أمثـال   بعشرةبعشرة  يبيعهيبيعه    كانكان  إليهإليه  توصلتوصل  وو  اكتشفهاكتشفه  الذيالذي  الصيدليالصيدلي  فإنفإن, ,   الدواءالدواء  هذاهذا  ألهميةألهمية
  يستخدمهيستخدمه  الذيالذي  الراديومالراديوم  لمقدارلمقدار  ثمناًثمناً  ديناردينار) ) 200200((  يدفعيدفع  هوهو  فبينمافبينما  ،،  األصليةاألصلية  تكلفتهتكلفته  قيمةقيمة
  هـذا هـذا   مـن مـن   صغيرةصغيرة  جرعةجرعة  لكللكل  ثمناًثمناً  ديناردينار  ألفيألفي) ) 20002000((  يطلبيطلب  كانكان, , الدواءالدواء  تركيبةتركيبة  فيفي

  المبلـغ المبلـغ   منهممنهم  يقترضيقترض  كيكي  ومعارفهومعارفه  أقاربهأقاربه  كلكل  المريضةالمريضة  السيدةالسيدة  هذههذه  زوجزوج  الدواء ، قصدالدواء ، قصد
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  السـبل السـبل   كـل كـل   المطلوبالمطلوب  المبلغالمبلغ  تدبيرتدبير  سبيلسبيل  فيفي  وسلكوسلك, ,   للدواءللدواء  ثمناًثمناً  الصيدليالصيدلي  يطلبهيطلبه  الذيالذي
) ) 10001000((  علـى علـى   إالإال  يحصليحصل  أنأن  يستطعيستطع  لملم  ، ولكنه، ولكنه  المتاحةالمتاحة  وو  الممكنةالممكنة  الشرعيةالشرعية  القانونيةالقانونية
  صاحبصاحب  الصيدليالصيدلي  إلىإلى  الزوجالزوج  ، توجه، توجه  المطلوبةالمطلوبة  التكاليفالتكاليف  نصفنصف  يعادليعادل  ماما  وهووهو, , ديناردينار  ألفألف
  بثمنبثمن  يبيعهيبيعه  أنأن  منهمنه  وطلبوطلب, ,   الموتالموت  تواجهتواجه  زوجتهزوجته  أنأن  وأخبرهوأخبره  ظروفهظروفه  لهله  وشرحوشرح, ,   الدواءالدواء
  الـثمن الـثمن   إجمـالي إجمـالي   بقيـة بقيـة   دفـع دفـع   تأجيلتأجيل  فرصةفرصة  يعطيهيعطيه  بحيثبحيث  بالتقسيطبالتقسيط  إياهإياه  يبيعهيبيعه  أنأن  أوأو  أقلأقل

  لقـد لقـد   لـه لـه   وقالوقال, ,   الزوجالزوج  بكالمبكالم  الصيدليالصيدلي  يقتنعيقتنع  ، لم، لم  بذلكبذلك  ظروفهظروفه  تسمحتسمح  أنأن  إلىإلى  المطلوبالمطلوب
  علىعلى  ورائهورائه  منمن  أحصلأحصل  بحيثبحيث  االكتشافاالكتشاف  هذاهذا  استثماراستثمار  واعتزمواعتزم  الدواءالدواء  هذاهذا  تركيبةتركيبة  اكتشفتاكتشفت
  الوسـائل الوسـائل   كـل كـل   اسـتنفذ اسـتنفذ   فقدفقد  اليأساليأس  منمن  بكثيربكثير  يشعريشعر  الزوجالزوج  النقود، وأصبحالنقود، وأصبح  منمن  قدرقدر  أكبرأكبر

  أنأن  يمكنيمكن  الذيالذي  الدواءالدواء  علىعلى  يحصليحصل  أنأن  يستطعيستطع  لملم  أيأي, ,   جدوىجدوى  دوندون  المشروعةالمشروعة  واألساليبواألساليب
( ( المطلوب المطلوب   الدواءالدواء  يسرقيسرق  كيكي  الليلالليل  فيفي  الصيدليةالصيدلية  يقتحميقتحم  أنأن  فيفي  يفكريفكر  وبدأوبدأ  زوجتهزوجته  حياةحياة  ينقذينقذ

    ..  ))  7:67:6: :   19198484  ،،  كولبرجكولبرج
              

  
  

  مرحلتينمرحلتين  مستوىمستوى  كلكل  ويضمويضم  ،،  الخلقيالخلقي  للحكمللحكم  مستوياتمستويات  ثالثةثالثة  كولبرجكولبرج  حددحدد  لقدلقد            
  ::المستويات والمراحل هي المستويات والمراحل هي وهذه وهذه .     .       فرعيتينفرعيتين

  

  --::  ويضم مرحلتين فرعيتينويضم مرحلتين فرعيتين    التقليديالتقليدي  قبلقبل  ماما  المستوىالمستوى  --11
  ..  توجه العقاب والطاعةتوجه العقاب والطاعة: :   األولياألولية ة ــــــرحلرحلــالمالم  --أأ
  ..النسبي النسبي   ييالتوجه الوسيلالتوجه الوسيل: : المرحلة الثانية المرحلة الثانية   --بب

  

  

    --::  ننالمستوي التقليدي ويضم مرحلتين فرعيتيالمستوي التقليدي ويضم مرحلتين فرعيتي  --22
  ..  ةةالبنت اللطيفالبنت اللطيف  ––  الطيبالطيب  الولدالولد  أخالقيةأخالقية: :   الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة  --جج
  ..  االجتماعياالجتماعي  والنظاموالنظام  القانونالقانون  علىعلى  المحافظةالمحافظة  نحونحو  التوجهالتوجه: :   الرابعةالرابعة  المرحلةالمرحلة  --دد

  

    --::  ننويضم مرحلتين فرعيتيويضم مرحلتين فرعيتي  المستوي ما بعد التقليديالمستوي ما بعد التقليدي  ––  33
  ..  االجتماعياالجتماعي  التعاقدالتعاقد: :   الخامسةالخامسة  المرحلةالمرحلة    --هه
  ..العالمية العالمية   اإلنسانيةاإلنسانية  المبادئالمبادئ  أخالقيةأخالقية: :   السادسةالسادسة  المرحلةالمرحلة  --وو
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  --::  التقليديالتقليدي  قبلقبل  ماما  المستوىالمستوى: :   األولاألول  المستوىالمستوى
  التبصرالتبصر  قبلقبل  ماما  بمستوىبمستوى  ويسمىويسمى  ،،  وأدناهاوأدناها  المستوياتالمستويات  أولأول  المستوىالمستوى  هذاهذا  يمثليمثل  

  يعكسيعكس  الال  المستوىالمستوى  هذاهذا  فيفي  الخلقيالخلقي  الطفلالطفل  تفكيرتفكير  ألنألن  ؛؛  االجتماعيةاالجتماعية  والمعاييروالمعايير  باألعرافباألعراف
  ،،  الذاتالذات  حولحول  والتمركزوالتمركز  الذاتيةالذاتية  للمنفعةللمنفعة  تفكيرهتفكيره  يتجهيتجه  بلبل  ،،  االجتماعيةاالجتماعية  للقواعدللقواعد  واعياًواعياً  فهماًفهماً
  التيالتي  ،،  المحسوسةالمحسوسة  الشخصيةالشخصية  االهتماماتاالهتمامات  منظورمنظور  منمن  الخلقيةالخلقية  المواقفالمواقف  بتفسيربتفسير  الطفلالطفل  ويقومويقوم
  بالصواببالصواب  تتعلقتتعلق  التيالتي  الثقافيةالثقافية  للقواعدللقواعد  يستجيبيستجيب  فهوفهو  ،،  لآلخرينلآلخرين  اعتباراعتبار  دوندون  بذاتهبذاته  تتعلقتتعلق
الثواب والعقاب بمعني أن تصرفات الثواب والعقاب بمعني أن تصرفات : :   نتائجها المادية مثلنتائجها المادية مثل  ويفسرها في ضوءويفسرها في ضوء  ،،  والخطأوالخطأ
  يحكمها تجنب العقوبة واإليذاء البدني وإشباع الحاجاتيحكمها تجنب العقوبة واإليذاء البدني وإشباع الحاجاتالطفل الطفل 

  64:200364:2003::  ،،  ابوالخيرابوالخير( (   ،،) )   282282: :   19891989  ،،حسانحسان( (                                                         
((..  

  

  --: : وهماوهما  فرعيتينفرعيتين  مرحلتينمرحلتين  يشمليشمل  وهووهو
  

  ))  العقابالعقاب  وتجنبوتجنب  للطاعةللطاعة  التوجهالتوجه  ((  األولىاألولى  المرحلةالمرحلة
  المجتمـع، المجتمـع،   فـي فـي   عضـواً عضـواً   نفسهنفسه  يعتبريعتبر  الال  الطفلالطفل  ننألأل  ؛؛  الخلقيةالخلقية  قبلقبل  كولبرجكولبرج  اعتبرهااعتبرها            

  هـذه هـذه   فـي فـي   سـنوات سـنوات   عشرعشر  سنسن  تحتتحت  األطفالاألطفال  معظممعظم  يقعيقع  وو  األساس،األساس،  هذاهذا  علىعلى  ويتصرفويتصرف
  األخالقيةاألخالقية  األحكاماألحكام  ربطربط  إلىإلى  يدفعهميدفعهم  ذلكذلك  فإنفإن  ،،  ذواتهمذواتهم  حولحول  لتمركزهملتمركزهم  ونتيجةونتيجة  ،،  المرحلةالمرحلة
  يمثليمثل  لمنلمن  ماديةمادية  أفعالأفعال  ردودردود  منمن  الفردالفرد  سلوكسلوك  علىعلى  يترتبيترتب  وماوما  ،،  الخارجيةالخارجية  السلطةالسلطة  بقواعدبقواعد
  ،،  السـلطة السـلطة   عليـه عليـه   تعاقبتعاقب  ماما  هوهو  والخطأوالخطأ  ،،  السلطةالسلطة  عليهعليه  تثيبتثيب  ماما  هوهو  فالصحيحفالصحيح  ،،  السلطةالسلطة
    للعقابللعقاب  التعرضالتعرض  تجنبهتجنبه  ألنهاألنها  ؛؛  ذاتهاذاتها  حدحد  فيفي    أخالقيةأخالقية  قيمةقيمة  السلطةالسلطة  طاعةطاعة  الفردالفرد  يعتبريعتبر  لذلكلذلك
                                                                                                                                                                                              

  ..  ))  1515: :   20020077،،  كريبةكريبة((                                                                                                                                                                
  

  --::  يلــييلــي  ماما  المرحلةالمرحلة  هذههذه  فيفي  التفكيرالتفكير  نمطنمط  تعكستعكس  التيالتي  االستجاباتاالستجابات  علىعلى  األمثلةاألمثلة  ومنومن
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  حتىحتى  إنقاذهاإنقاذها  بعدمبعدم  وتتهموتتهم  ،،  مشكلةمشكلة  فيفي  تقعتقع  فسوففسوف  تموتتموت  زوجتكزوجتك  تركتتركت  إذاإذا  ::رقرقــيسيس  --
  ..زوجتكزوجتك  موتموت  بسبببسبب  الصيدليالصيدلي  وعلىوعلى  عليكعليك  يقبضيقبض  وسوفوسوف  ،،  النقودالنقود  تصرفتصرف  الال
  ..لحظةلحظة  أيأي  فيفي  الشرطةالشرطة  عليكعليك  تقبضتقبض  أنأن  منمن  خائفاًخائفاً  فستبقىفستبقى  نجوتنجوت  إذاإذا  ::يسرقيسرق  الال  --

  الذاتالذات  حولحول  متمركزةمتمركزة  نظرنظر  وجهةوجهة  عنعن  عبارةعبارة  هوهو  المرحلةالمرحلة  لهذهلهذه  االجتماعياالجتماعي  المنظورالمنظورفف          
  اآلخريناآلخرين  نظرنظر  وجهاتوجهات  اختالفاختالف  تدركتدرك  والوال  ،،  واهتماماتهمواهتماماتهم  اآلخريناآلخرين  رغباترغبات  تراعيتراعي  والوال  ،،

: : 20012001  ،،  الغامديالغامدي( (   للعقابللعقاب  موجبموجب  القواعدالقواعد  عنعن  الخروجالخروج  أنأن  علىعلى  والتركيزوالتركيز  ،،    تلكتلك  عنعن
3131  .(.(  

  

    ))النسبيالنسبي  الوسيليالوسيلي  التوجهالتوجه((  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة
ويسودها الغرض وتبادل المصالح والصواب في هذه ويسودها الغرض وتبادل المصالح والصواب في هذه   مرحلة األخالق الفردية واألنانيةمرحلة األخالق الفردية واألنانية

المرحلة هو أن يتبع الطفل القواعد التي تتفق مع اهتماماته المباشرة ، ويسلك الطفل المرحلة هو أن يتبع الطفل القواعد التي تتفق مع اهتماماته المباشرة ، ويسلك الطفل 
علي النحو الذي يشبع حاجاته ويتفق مع ميوله ، ويدع اآلخرين يسلكون بنفس الطريقة ، علي النحو الذي يشبع حاجاته ويتفق مع ميوله ، ويدع اآلخرين يسلكون بنفس الطريقة ، 

لمتكافئ والصفقة واالتفاق لمتكافئ والصفقة واالتفاق ومن معاني الصواب أيضاً ماهو عادل وما يدل علي التبادل اومن معاني الصواب أيضاً ماهو عادل وما يدل علي التبادل ا
، فاالسباب التي تدفع الطفل إلي السلوك الخلقي هي إشباع حاجاته وميوله مع إدراك أن ، فاالسباب التي تدفع الطفل إلي السلوك الخلقي هي إشباع حاجاته وميوله مع إدراك أن 

    ..  ))44: :   19881988بركات ،بركات ،((اآلخرين لهم حاجاتهم وميولهم أيضاً اآلخرين لهم حاجاتهم وميولهم أيضاً 
  

ألطفال يتزايد وينمو من خالل مشاركتهم االجتماعية مع بعض ألطفال يتزايد وينمو من خالل مشاركتهم االجتماعية مع بعض ااحيث أن وعي حيث أن وعي                 
، ومن خالل توجيه المربين والبالغين مثالً مبدأ المشاركة في التفاعل االجتماعي قد ، ومن خالل توجيه المربين والبالغين مثالً مبدأ المشاركة في التفاعل االجتماعي قد 
يطرأ عليه مبدأ التبديل ، وتطبق هذه االساسيات مثالً في لعبة كرة القدم عندما يحدد يطرأ عليه مبدأ التبديل ، وتطبق هذه االساسيات مثالً في لعبة كرة القدم عندما يحدد 

يقود إلي مبدأ القبول واالستحسان لما يتم يقود إلي مبدأ القبول واالستحسان لما يتم دور كل العب ثم يتم تبديله بالعب آخر، وهذا دور كل العب ثم يتم تبديله بالعب آخر، وهذا 
  ::  MMaaggiillll,,  DDeellggaaddoo  ,,  11999955))فرضه من األعلي ، أو بمعني آخر تقبل الطرف اآلخر فرضه من األعلي ، أو بمعني آخر تقبل الطرف اآلخر 

885599))  ..  

  --::  يلييلي  ماما  المرحلةالمرحلة  هذههذه  فيفي  األفراداألفراد  استجاباتاستجابات  أمثلةأمثلة  منمن  وو
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  أنأن  يهمكيهمك  فلنفلن  ،،  كبيراًكبيراً  حكماًحكماً  تأخذتأخذ  ولنولن  ،،  الدواءالدواء  تعيدتعيد  فسوففسوف  عليكعليك  قبضقبض  إذاإذا  ::رقرقــيسيس  --
  ..  تخرجتخرج  عندماعندما  زوجتكزوجتك  ستجدستجد  كنتكنت  إذاإذا  ،،  قصيراًقصيراً  وقتاًوقتاً  السجنالسجن  فيفي  تبقيتبقي

  تموتتموت  أنأن  يمكنيمكن  زوجتهزوجته  ولكنولكن  ،،  الدواءالدواء  سرقسرق  إذاإذا  طويلةطويلة  مدةمدة  يسجنيسجن  الال  قدقد  ::يسرقيسرق  الال  --
  أنأن  ذنبهذنبه  ليسليس    ،،  نفسهنفسه    يلوميلوم  أنأن  يجبيجب  الال  ،،  كثيراًكثيراً  تفدهتفده  لملم  فالسرقةفالسرقة  لذلكلذلك  ،،  تخرجتخرج  أنأن  قبلقبل
  ..  سرطانسرطان  لديهالديها
  فردفرد  لكللكل  أنأن  أساسهأساسه  ،،  فرديفردي  حسيحسي  منظورمنظور  المرحلةالمرحلة  لهذهلهذه  االجتماعياالجتماعي  المنظورالمنظورفف      

  تصبحتصبح  اآلخريناآلخرين  مصالحمصالح  معمع  تتعارضتتعارض  وعندماوعندما  ،،  وراءهاوراءها  يسعىيسعى  التيالتي  ،،  الخاصةالخاصة  مصلحتهمصلحته
  ..))  230230: : 20020000  ،،الغامديالغامدي( (   نفسهنفسه  الفردالفرد  مصلحةمصلحة  إلىإلى  نسبيةنسبية  المصالحالمصالح  هذههذه

  

    --::  التقليـديالتقليـدي  المستـوىالمستـوى: :   الثانيالثاني  المستوىالمستوى
  بالتقاليدبالتقاليد  التبصرالتبصر  بمستوىبمستوى  أيضاًأيضاً  ويعرفويعرف  ،،  كولبرجكولبرج  عندعند  المستوياتالمستويات  متوسطمتوسط  يعتبريعتبر  

  تعتبرتعتبر. . الراشدينالراشدين  منمن  كبيرةكبيرة  ونسبةونسبة  المراهقينالمراهقين  أغلبأغلب  فيهفيه  يقعيقع  ،،  االجتماعيةاالجتماعية  واألعرافواألعراف
  ترتبطترتبط  حيثحيث  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  فيفي  االجتماعيةاالجتماعية  إلىإلى  الذاتيةالذاتية  منمن  كيفيةكيفية  نقلهنقله  العرفالعرف  أخالقياتأخالقيات
  االرتباطاالرتباط  مواصلةمواصلة  علىعلى  والحرصوالحرص  والمجتمعوالمجتمع  األسرةاألسرة  توقعاتتوقعات  بمسايرهبمسايره  الخلقيةالخلقية  الفردالفرد  أحكامأحكام
  هذههذه  علىعلى  يترتبيترتب  عماعما  النظرالنظر  بغضبغض  ،،  الطفلالطفل  نظرنظر  فيفي  وأهميةوأهمية  قيمةقيمة  ذاذا  أمراًأمراً  يعتبريعتبر  ماما  بكلبكل

  التمثـلالتمثـل  المستـوىالمستـوى  هذاهذا  فـيفـي  األفراداألفراد  يستطيعيستطيع  كماكما  ،،  وآثاروآثار  عواقبعواقب  منمن  التوقعاتالتوقعات
  فيفي  أعضاءأعضاء  نهمنهمأأ  باعتبارباعتبار  المشكلةالمشكلة  فيفي  النظرالنظر  وو  ،،  اامعهـمعهـ  والتوحـدوالتوحـد  المجتمعالمجتمع  لقواعـدلقواعـد
                                                                                                                                                                                                                      المجتمعالمجتمع

    ..  ))  8686: : 19831983  ،،فتحيفتحي( (     
  ::  هماهما  مرحلتينمرحلتين  المستوىالمستوى  هذاهذا  ويتضمنويتضمن



  --::  ))الطيبةالطيبة  العالقاتالعالقات  استبقاءاستبقاء  مرحلةمرحلة  --  الطيبالطيب  الولدالولد  أخالقيةأخالقية  : ( : ( الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة
  الناسالناس  يسايريساير  الطفلالطفل  أنأن  كماكما  ،،  ويساعدهمويساعدهم  اآلخريناآلخرين  يسعديسعد  الذيالذي  هوهو  الحسنالحسن  فالسلوكفالسلوك

  الوقتالوقت  نفسنفس  وفيوفي  ،،  طيبطيب  كإنسانكإنسان  الناسالناس  عليهاعليها  تعارفتعارف  التيالتي  الصورةالصورة  ليطبقليطبق  منهمنه  كمحاولةكمحاولة
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  إدراكاإدراكا  أكثرأكثر  الفردالفرد  صبحصبحيي  حيثحيث  شرير،شرير،  كإنسانكإنسان  الناسالناس  عليهعليه  يتعارفيتعارف  ماما  كلكل  عنعن  االبتعاداالبتعاد
  قبولهـمقبولهـم  الرتباطالرتباط  إدراكاًإدراكاً  أكثرأكثر  يصبحيصبح  كماكما  ،،  منهمنه  ولتوقعاتهمولتوقعاتهم  وانفعاالتهموانفعاالتهم  اآلخريناآلخرين  لحاجاتلحاجات

  األشخاصاألشخاص  توقعاتتوقعات  تلبيةتلبية  هـوهـو  ،،  هناهنا  الخلقـيالخلقـي  للفعلللفعل  فالـدافعفالـدافع  ،،  تجاههـمتجاههـم  بسلوكـهبسلوكـه  لهله
  نظرةنظرة  إلىإلى  يؤدييؤدي  عنكعنك  إيجابيةإيجابية  توقعاتتوقعات  اآلخريناآلخرين  لدىلدى  ننبأبأ  فالوعيفالوعي  ،،  اآلخريناآلخرين  المهمينالمهمين
  ثقتهماثقتهما  يضعانيضعان  فإنهمافإنهما  ماما  عالقةعالقة  فيفي  شخصانشخصان  يدخليدخل  فحينمافحينما  األفراد،األفراد،  بينبين  للعالقاتللعالقات  جديدةجديدة
    ،،  المتكافئةالمتكافئة  والمصالحوالمصالح  المنافعالمنافع  تبادلتبادل  مجردمجرد  منمن  أكثرأكثر  هناهنا  فالعالقةفالعالقة  البعض،البعض،  بعضهمابعضهما  فيفي
  الزوجالزوج  فقصةفقصة  ،،  متبادالًمتبادالً  التزاماًالتزاماً  تتضمنتتضمن  بلبل) )   الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  فيفي  إليهاإليها  ينظرينظر  كماكما( ( 

  هناكهناك  ليسليس  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  منظورمنظور  فمنفمن  ،،  أدقأدق  بشكلبشكل  النقطةالنقطة  هذههذه  لنالنا  توضحتوضح  والدواءوالدواء
  إذاإذا  زوجتهزوجته  إلنقاذإلنقاذ  الدواءالدواء  يسرقيسرق  أنأن  الحقالحق  فلهفله  ،،  زوجتهزوجته  نحونحو  الزوجالزوج  علىعلى  لذاتهالذاتها  التزاماتالتزامات

  . .   عليهعليه  اللوماللوم  حقحق  لزوجتهلزوجته  والوال  ألحدألحد  فليسفليس  ذلكذلك  يشأيشأ  لملم  إذاإذا  ولكنهولكنه  ،،  ذلكذلك  أرادأراد
  أنأن  يجبيجب  ،،  زوجتهزوجته  إزاءإزاء  التزاماتالتزامات  الزوجالزوج  علىعلى  فإنفإن  الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة  منظورمنظور  منمن  وأماوأما

  ..  زوجتهزوجته  يحبيحب  يعديعد  لملم  ولوولو  حتىحتى  ،،  إنقاذهاإنقاذها  محاولةمحاولة  وعليهوعليه  ،،  عنهاعنها  مسئوالًمسئوالً  يكونيكون
  ::  يلييلي  ماما  المرحلةالمرحلة  هذههذه  فيفي  األفراداألفراد  تفكيرتفكير  نمطنمط  تعكستعكس  التيالتي  االستجاباتاالستجابات  أمثلةأمثلة  منمن
  لستلست  أنكأنك  سترىسترى  عائلتكعائلتك  ولكنولكن  ،،  الدواءالدواء  سرقتسرقت  إذاإذا  سيءسيء  أنكأنك  أحدأحد  يرىيرى  لنلن  ::رقرقيسـيسـ  --

  ..  أخرىأخرى  مرهمره  أحدأحد  وجهوجه  فيفي  النظرالنظر  تستطيعتستطيع  ولنولن  ،،  تفعلتفعل  لملم  إذاإذا  إنسانياًإنسانياً
  تسرقتسرق  أنأن  بعدبعد  ،،  فقطفقط  الصيدليالصيدلي  وليسوليس  ،،  كمجرمكمجرم  إليكإليك  سينظرونسينظرون  الناسالناس  كلكل  ::يسرقيسرق  الال  --

  أحدأحد  مقابلةمقابلة  تستطيعتستطيع  ولنولن  ،،  ولعائلتكولعائلتك  لنفسكلنفسك  العارالعار  جلبتجلبت  ألنكألنك  سيئةسيئة  بمشاعربمشاعر  ستشعرستشعر  الدواءالدواء
  ..) )   44: :   20020088: :   سعدونسعدون( (   ،،  ))  231231: :   20002000  ،،  الغامديالغامدي((    ذلكذلك  بعدبعد

  

  منمن  والوعيوالوعي  ،،  باآلخرينباآلخرين  الفردالفرد  عالقةعالقة  يتضمنيتضمن  المرحلةالمرحلة  لهذهلهذه  االجتماعياالجتماعي  المنظورالمنظور
  لهالها  تكونتكون  أنأن  يمكنيمكن  والتيوالتي  ،،  المشتركةالمشتركة  والتوقعاتوالتوقعات  ،،  اآلخريناآلخرين  بمشاعربمشاعر  الفردالفرد  جانبجانب

  وينظـروينظـر  ،،  اآلخريناآلخرين  نظـرنظـر  وجهاتوجهات  يتقبليتقبل  نهنهأأ  كماكما  ،،  الفردالفرد  ورغباتورغبات  ميولميول  علىعلى  األولويةاألولوية
  النيةالنية  استشفافاستشفاف  علىعلى  بناءبناء  السلوكالسلوك  علىعلى  الحكمالحكم  ويكونويكون  المجتمـع،المجتمـع،  فـيفـي  كفـردكفـرد  نفسهنفسه  إلىإلى
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  الرضيالرضي  كسبكسب  وكذلكوكذلك  ،،  السلوكالسلوك  إلتيانإلتيان  األولىاألولى  المراحلالمراحل  فيفي  وخاصةوخاصة  ،،  القصدالقصد  أوأو
  شابهشابه  ماما  أوأو  ،،  ودوداًودوداً  أوأو  لطيفاًلطيفاً  صاحبهصاحبه  كونكون  منطلقمنطلق  منمن  يكونيكون  معينمعين  مسلكمسلك  علىعلى  والموافقةوالموافقة

  أعلىأعلى  تكونتكون  ماما  وغالباًوغالباً  ،،  االتزاناالتزان  منمن  عاليةعالية  درجةدرجة  علىعلى  نهانهاأأ  كولبرجكولبرج  يرىيرى  كماكما  ،،  ذلكذلك
  تتعلقتتعلق  التيالتي  االجتماعيةاالجتماعية  المشكالتالمشكالت  بكفاءةبكفاءة  تعالجتعالج  فهيفهي  ،،  الراشدونالراشدون  إليهاإليها  يصليصل  مرحلةمرحلة

  ..))  55: :   20020088  ،،  سعدونسعدون((    األفراداألفراد  بينبين  بالعالقاتبالعالقات
  
  
  

  

  --::  ))  االجتماعياالجتماعي  والنظاموالنظام  القانونالقانون  علىعلى  المحافظةالمحافظة  نحونحو  التوجهالتوجه  ((: :   الرابعةالرابعة  المرحلةالمرحلة
تسمي أيضاً مرحلة النظام االجتماعي والضمير ، وينظر الفرد في هذه المرحلة إلي تسمي أيضاً مرحلة النظام االجتماعي والضمير ، وينظر الفرد في هذه المرحلة إلي 

واجب االتباع ، وأن أي المشكلة يجب أن تحل في واجب االتباع ، وأن أي المشكلة يجب أن تحل في   النظام والقانون علي أنه الصوابالنظام والقانون علي أنه الصواب
إطار القانون الذي يعد في نظره أكثر ثباتاً ، إال في الحاالت المتطرفة التي ينشأ فيها إطار القانون الذي يعد في نظره أكثر ثباتاً ، إال في الحاالت المتطرفة التي ينشأ فيها 
صراع مع الواجبات االجتماعية الثابتة ، ويدرك الحق في هذه المرحلة علي أنه يسهم صراع مع الواجبات االجتماعية الثابتة ، ويدرك الحق في هذه المرحلة علي أنه يسهم 

أن هذه المرحلة علي درجة أن هذه المرحلة علي درجة   في تكوين المجتمع أو الجماعة أو المؤسسة ، ويري كولبرجفي تكوين المجتمع أو الجماعة أو المؤسسة ، ويري كولبرج
كبيرة من االتزان ، وغالباً ما تكون أعلي مرحلة يصل إليها الراشدون ، حيث يري كبيرة من االتزان ، وغالباً ما تكون أعلي مرحلة يصل إليها الراشدون ، حيث يري 
الفرد في هذه المرحلة أن السبب الرئيسي لفعل السلوك الخلقي هو المحافظة علي بقاء الفرد في هذه المرحلة أن السبب الرئيسي لفعل السلوك الخلقي هو المحافظة علي بقاء 
المؤسسة أو الجماعة ككل ، كما أن هناك سبب آخر للسلوك الخلقي هو إطاعة أوامر المؤسسة أو الجماعة ككل ، كما أن هناك سبب آخر للسلوك الخلقي هو إطاعة أوامر 

  ).).187187::  20002000، ،   طه ، الحارونيطه ، الحاروني((ير في أن يقوم الشخص بواجباته المحددة ير في أن يقوم الشخص بواجباته المحددة الضمالضم
    

  ::  يلييلي  ماما  المرحلةالمرحلة  هذههذه  فيفي  األفراداألفراد  تفكيرتفكير  نمطنمط  تعكستعكس  التيالتي  االستجاباتاالستجابات  أمثلةأمثلة  منمن
إذا لم تفعل شئ فسوف تترك زوجتك تموت ، إنها مسئوليتك إذا تركتها إذا لم تفعل شئ فسوف تترك زوجتك تموت ، إنها مسئوليتك إذا تركتها   ––يسرق يسرق   

  ..تموت ، يجب أن تأخذ الدواء بنية الدفع للصيدلي فيما بعد تموت ، يجب أن تأخذ الدواء بنية الدفع للصيدلي فيما بعد 
شئ طبيعي أن يرغب الزوج في إنقاذ زوجته ، ولكن من الخطأ أن يسرق شئ طبيعي أن يرغب الزوج في إنقاذ زوجته ، ولكن من الخطأ أن يسرق   ––ال يسرق ال يسرق 

  ، إنه يدرك أنه يسرق ، ويسرق دواء ثمين من الرجل الذي صنعه ، إنه يدرك أنه يسرق ، ويسرق دواء ثمين من الرجل الذي صنعه 
  ..))  232322: :   20020000  ،،  الغامديالغامدي((                                                                                                              
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  --::التقليـديالتقليـدي  بعـدبعـد  ماما  المستـوىالمستـوى: : الثالثالثالث  المستويالمستوي
  المبادئالمبادئ  مستوىمستوى  أوأو  ،،  والقانونوالقانون  العرفالعرف  بعدبعد  ماما    ومستوىومستوى  التبصر،التبصر،  بعدبعد  ماما  مستوىمستوى        
  فيهافيها  يبذليبذل  والمراهقوالمراهق  ،،  الراشدينالراشدين  بعضبعض  إليهإليه  يصليصل  ،،  الذاتالذات  منمن  والمتقبلةوالمتقبلة  الخلقيةالخلقية  والمثلوالمثل
  الجماعةالجماعة  سلطةسلطة  عنعن  النظرالنظر  بصرفبصرف  تطبقتطبق  والتيوالتي  ،،  األخالقيةاألخالقية  المبادئالمبادئ  لتحديدلتحديد  واضحاًواضحاً  جهداًجهداً
  المجتمعالمجتمع  منمن  أبعدأبعد  منظورمنظور  منمن  الخلقيةالخلقية  المشكالتالمشكالت  الفردالفرد  ويقابلويقابل  ،،  الجماعةالجماعة  لتلكلتلك  انتمائهانتمائه  أوأو

  يتضحيتضح  حيثحيث  العامةالعامة  المبادئالمبادئ  إلىإلى  الوضعيةالوضعية  القوانينالقوانين  مرحلةمرحلة  يتخطىيتخطى  الفردالفرد  أنأن  بمعنيبمعني  القائم،القائم،
  يمكـنيمكـن  والتيوالتي  ،،  الثغـراتالثغـرات  منمن  العديـدالعديـد  بهبه  الوضعيالوضعي  القانـونالقانـون  أنأن  السابقةالسابقة  المراحلالمراحل  فيفي  لهله

  المبادئالمبادئ  إلىإلى  الفردالفرد  يلجأيلجأ  لذلكلذلك  ،،  العقوبةالعقوبة  منمن  واإلفالتواإلفالت  ،،  عليهعليه  التحايـلالتحايـل  خاللهـاخاللهـا  مـنمـن
  ماما  إلىإلى  ينظرينظر  فالفردفالفرد  ،،  واألشخاصواألشخاص  الجماعةالجماعة  سلطةسلطة  عنعن  النظرالنظر  بغضبغض  تطبقتطبق  التيالتي  األخالقيةاألخالقية
  علىعلى  يبنييبني  التيالتي  المبادئالمبادئ  هيهي  ماما  ويسألويسأل  ،،  مجتمعهمجتمعه  فيفي  الموجودةالموجودة  والقوانينوالقوانين  المعاييرالمعايير  وراءوراء
  لنفسهلنفسه  يرتضيهايرتضيها  خلقيةخلقية  وقيموقيم  مبادئمبادئ  لتحديدلتحديد  منهمنه  محاولةمحاولة  فيفي  ؟؟  ....جديدجديد  مجتمعمجتمع  أيأي  أساسهاأساسها
  ..  ))  66::    20020088  ،،سعدونسعدون( (     ااضوئهضوئه  فيفي  ويسلكويسلك

  
  

    --::  هماهما  مرحلتينمرحلتين  المستويالمستوي  هذاهذا  يتضمنيتضمن            
  ))االجتماعياالجتماعي  التعاقدالتعاقد: (: (  الخامسةالخامسة  المرحلةالمرحلة    

  االمتثالاالمتثال  ضرورةضرورة  الفردالفرد  يدركيدرك  وفيهاوفيها  الشرعي،الشرعي،  أوأو  االجتماعياالجتماعي  الميثاقالميثاق  توجهتوجه  مرحلةمرحلة        
  علىعلى  يحتميحتم  ممامما  والمجتمعوالمجتمع  الفردالفرد  بينبين  والتبادليةوالتبادلية  التعاقدالتعاقد  يتميتم  ومؤسساته،حيثومؤسساته،حيث  المجتمعالمجتمع  لقواعدلقواعد
  ولذلكولذلك  ،،الحمايةالحماية  لهله  ويقدمويقدم  بدورهبدوره  سيقومسيقوم  المجتمعالمجتمع  ألنألن  ؛؛  مجتمعهمجتمعه  تجاهتجاه  بدورهبدوره  القيامالقيام  الفردالفرد
  المجتمعالمجتمع  فيفي  اآلخريناآلخرين  حقوقحقوق  احتراماحترام  وعليهوعليه  ،،  التعاقدالتعاقد  بهذابهذا  اإلخاللاإلخالل  عدمعدم  الفردالفرد  علىعلى  يجبيجب
  يبنىيبنى  أنأن  يمكنيمكن  التيالتي  المبادئالمبادئ  نوعيةنوعية  عنعن  الفردالفرد  يسأليسأل  المرحلةالمرحلة  هذههذه  وفيوفي  التبادليةالتبادلية  ضوءضوء  وفيوفي
  نقطتيننقطتين  فيفي  المجتمعالمجتمع  هذاهذا  تحديدتحديد  علىعلى  المنظرينالمنظرين  معظممعظم  ويتفقويتفق  مجتمع،مجتمع،  أفضلأفضل  أساسهاأساسها  علىعلى

  --::  هماهما  أساسيتينأساسيتين
  ..والحياةوالحياة  ،،  الحريةالحرية  مثلمثل  ومحددةومحددة  صحيحةصحيحة  قواعدقواعد  وضعوضع  فيفي  الرغبةالرغبة  ::  ـىـىــــــاألولاألول
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  منمن  العادلةالعادلة  غيرغير  القوانينالقوانين  لتغييرلتغيير  ديمقراطيةديمقراطية  بإجراءاتبإجراءات  القيامالقيام  فيفي  الرغبةالرغبة: :   ةةــــــالثانيـالثانيـ
  ..  المجتمعالمجتمع  أحوالأحوال  تحسينتحسين  أجلأجل

  إلىإلى  بالرجوعبالرجوع  السليمالسليم  السلوكالسلوك  تعريفتعريف  إلىإلى  الميلالميل  المرحلةالمرحلة  هذههذه  سماتسمات  أبرزأبرز  ومنومن
  قـدقـد  يكونيكون  أنأن  بعـدبعـد  ،،  الفـردالفـرد  بهابها  يتمسكيتمسك  التيالتي  العامةالعامة  الشخصيةالشخصية  والمستوياتوالمستويات  الحقوقالحقوق
  المتفقالمتفق  الصوابالصواب  عنعن  النظرالنظر  وبغضوبغض  ،،  عليهاعليها  الكلالكل  اتفاقاتفاق  ومنومن  صالحيتهـا،صالحيتهـا،  مـنمـن  تأكـدتأكـد
  والذيوالذي  ،،  المرحلةالمرحلة  هذههذه  فيفي  الصوابالصواب  فإنفإن  ،،  الديمقراطيالديمقراطي  المنظورالمنظور  منمن  أوأو  دستورياًدستورياً  عليهعليه
    ..  ءءوآراوآرا  ومبادئومبادئ  قيمقيم  مسألةمسألة  عادةًعادةً  يكونيكون  الفردالفرد  بهبه  يتمسكيتمسك
  

  والحقوقوالحقوق  القيـمالقيـم  منمن  كالًكالً  أنأن  يعنييعني  عقالنيعقالني  فردفرد  منظورمنظور  فهوفهو  االجتماعياالجتماعي  المنظورالمنظور  أماأما
  وجهةوجهة  بينبين  الـفـرقالـفـرق  الـفـردالـفـرد  يفهميفهم  كماكما  ،،  االجتماعيةاالجتماعية  واالرتباطاتواالرتباطات  ،،  التعاقداتالتعاقدات  تسبقتسبق

  إيجادإيجاد  وعدموعدم  ،،  تعــارضتعــارض  منمن  بينهمابينهما  ماما  ويدركويدرك  ،،  والقانونيةوالقانونية  الشرعيةالشرعية  األخالقيةاألخالقية  النـظرالنـظر
  ..  بينهمابينهما  تكاملتكامل  عالقةعالقة

  ::  يلييلي  ماما  المرحلةالمرحلة  هذههذه  فيفي  األفراداألفراد  استجاباتاستجابات  علىعلى  األمثلةاألمثلة  ومنومن  
  صحيحاً،صحيحاً،  ليسليس  الحالةالحالة  هذههذه  فيفي  الدواءالدواء  أخذأخذ  ،،  الظروفالظروف  لهذهلهذه  يوضعيوضع  لملم  القانونالقانون  ::ـرقـرقيسيس  --

  ..يبررهيبرره  ماما  لهله  سلوكسلوك  ولكنهولكنه
  ولكنولكن  ،،  الحالةالحالة  هذههذه  مثلمثل  فيفي  السرقةالسرقة  علىعلى  شخصشخص  أيأي  تلومتلوم  أنأن  لكلك  يمكنيمكن  الال  ::يسرقيسرق  الال  --

  شخصشخص  أيأي  تتركتترك  أنأن  يمكنيمكن  الال  ،،  مصلحتكمصلحتك  فيفي  القانونالقانون  أخذأخذ  فعالًفعالً  تبررتبرر  الال  الشديدةالشديدة  الظروفالظروف
    الوسيلةالوسيلة  تبررتبرر  الال  الغايةالغاية  ولكنولكن  جيدةجيدة  تكونتكون  أنأن  يمكنيمكن  الغايةالغاية  ،،  بائساًبائساً  يكونيكون  عندماعندما  يسرقيسرق

  ..))  3232::  20012001،،الغامديالغامدي( (                                                                                                                                                       
  ))  العالميةالعالمية  --  اإلنسانيةاإلنسانية  المبادئالمبادئ  أخالقيةأخالقية  ((: :   السادسةالسادسة  المرحلةالمرحلة

حيث يتوجه الفرد نحو االلتزم بمبادئ أخالقية نابعة من توجيهات الضمير يختارها حيث يتوجه الفرد نحو االلتزم بمبادئ أخالقية نابعة من توجيهات الضمير يختارها 
بنفسه ، وتكون عقالنية قابلة للتطبيق العالمي ، وتحترم المطالب اإلنسانية السامية التي بنفسه ، وتكون عقالنية قابلة للتطبيق العالمي ، وتحترم المطالب اإلنسانية السامية التي 

موسة مثل مبادئ موسة مثل مبادئ يؤمن بها غلبية البشر ، وعادة ما تكون هذه المبادئ مجردة وليست مليؤمن بها غلبية البشر ، وعادة ما تكون هذه المبادئ مجردة وليست مل
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عامة للعدالة والمساواة  ، وحقوق اإلنسان ، واحترام كرامة البشر ، بهذا فإن الفرد الذي عامة للعدالة والمساواة  ، وحقوق اإلنسان ، واحترام كرامة البشر ، بهذا فإن الفرد الذي 
يصل إلي هذه المرحلة يصدر أحكامه األخالقية عن العقل ، ومن ثم فإنه يتحمل مسئولية يصل إلي هذه المرحلة يصدر أحكامه األخالقية عن العقل ، ومن ثم فإنه يتحمل مسئولية 
ة ة ما يأتيه من أفعال مما يدعم اإلحساس بالمسئولية واالستقالل ، وهذه المرحلة األخيرما يأتيه من أفعال مما يدعم اإلحساس بالمسئولية واالستقالل ، وهذه المرحلة األخير

المبادئ األخالقية المتقبلة المبادئ األخالقية المتقبلة ((هي مرحلة االستقالل الذاتي التي يسميها كولبرج مرحلة هي مرحلة االستقالل الذاتي التي يسميها كولبرج مرحلة 
، وفي هذه المرحلة يكون الفرد قد تعلم أن يفكر بدقة في القضايا األخالقية ، وفي هذه المرحلة يكون الفرد قد تعلم أن يفكر بدقة في القضايا األخالقية )     )     ذاتياًذاتياً

بنفسه ، ويتبني مواقفه األخالقية الخاصة نتيجة لذلك التفكير وبناء علي ذلك تعد هذه بنفسه ، ويتبني مواقفه األخالقية الخاصة نتيجة لذلك التفكير وبناء علي ذلك تعد هذه 
    ).).8787: : 8686: :   20082008شرف ،شرف ،((تهدف إليها التربية األخالقية تهدف إليها التربية األخالقية   المرحلة التيالمرحلة التي

  

الذي يصدر من خالل هذا السلوك األخالقي هي الذي يصدر من خالل هذا السلوك األخالقي هي   المرحلةالمرحلة  لهذهلهذه  االجتماعياالجتماعي  المنظورالمنظور
التي تصدر عنها جميع التنظيمات االجتماعية ، ومعني التي تصدر عنها جميع التنظيمات االجتماعية ، ومعني ) ) وجهة نظر أخالقية محضةوجهة نظر أخالقية محضة((

ذلك أن كل شخص ناضج عاقل راشد يدرك طبيعة األخالق ، أو حقيقة أن لإلنسان قيمة ذلك أن كل شخص ناضج عاقل راشد يدرك طبيعة األخالق ، أو حقيقة أن لإلنسان قيمة 
  ..  ))  231231: :   19801980  ،،  قشقوشقشقوش((في ذاته ويجب معاملته علي هذا األساس في ذاته ويجب معاملته علي هذا األساس 

  

  

  ::  يلييلي  ماما  حلةحلةالمرالمر  هذههذه  فيفي  األفراداألفراد  استجاباتاستجابات  علىعلى  األمثلةاألمثلة  ومنومن
  زوجتهزوجته  تركترك  أوأو  السرقةالسرقة  بينبين  االختياراالختيار  موقفموقف  أمامأمام  يجعلهيجعله  وضعوضع  فيفي  ألنهألنه  ::ـرقـرقــيسـيسـ  --

  أنأن  ويجبويجب  ،،  مقبولةمقبولة  السرقةالسرقة  تكونتكون  أخالقياًأخالقياً  االختياراالختيار  فيهافيها  يتوفريتوفر  التيالتي  الحالةالحالة  فيفي  تموت،تموت،
  ..واحترامهاواحترامها  الحياةالحياة  حفظحفظ  مبدأمبدأ  منطلقمنطلق  منمن  يتصرفيتصرف

  كزوجته،الكزوجته،ال  الدواءالدواء  يحتاجونيحتاجون  الذينالذين  الناسالناس  كلكل  اعتباراعتبار  بقراربقرار  الفردالفرد  يواجهيواجه  ::رقرقــــيسيس  الال  --
  كلكل  حياةحياة  قيمةقيمة  إلىإلى  النظرالنظر  ،بل،بل  زوجتهزوجته  نحونحو  مشاعرهمشاعره  منطلقمنطلق  منمن  يتصرفيتصرف  أنأن  يجبيجب

  ،،  الغامديالغامدي( (                                                                                                                                                                                 المحتاجينالمحتاجين
20012001  :  :4242  ((..  

  
  

  أساسيةأساسية  أخالقيةأخالقية  توجهاتتوجهات  أربعةأربعة  وجودوجود  إلىإلى  أشارأشار  كولبرجكولبرج  أنأن  ذكرهذكره  يجدريجدر  ومماومما
  --::  وهيوهي  المعروفةالمعروفة  األخالقيةاألخالقية  مراحلهمراحله  بجانببجانب
  ..واألدوارواألدوار  بالقوانينبالقوانين  بااللتزامبااللتزام  المحددةالمحددة  والحقوقوالحقوق  الواجبالواجب  علىعلى  يؤكديؤكد  ::  المعياريالمعياري  التوجهالتوجه
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  ..واالتفاقواالتفاق  والتبادليةوالتبادلية  والمساواةوالمساواة  والعدالةوالعدالة  الحريةالحرية  علىعلى  يؤكديؤكد  ::  العــدلالعــدل  ههــتوجتوج
  ..آلخرينآلخرينولول  للفردللفرد  األخالقيةاألخالقية  لألحداثلألحداث  والرفاهيةوالرفاهية  السعادةالسعادة  علىعلى  يؤكديؤكد  ::  عيعيــالنفالنف  ههــالتوجالتوج

  والضميروالضمير  ،،  الطيبةالطيبة  والدوافعوالدوافع  ،،  والذاتيةوالذاتية  العزةالعزة  إلىإلى  الوصولالوصول  علىعلى  يؤكديؤكد  ::  الياليــالكمالكم  التوجهالتوجه
  ..  ))77::66  ::  20020088  ،،  سعدونسعدون( ( ،،))425425: : 19951995  ،،الطوابالطواب( (     واآلخرينواآلخرين  الذاتالذات  بينبين  والتنسيقوالتنسيق

  

  األخالقياألخالقي  التسلسلالتسلسل  هذاهذا  فيفي  يتقدمونيتقدمون  األشخاصاألشخاص  فإنفإن  الطوليةالطولية  كولبرجكولبرج  لبحوثلبحوث  وفقاًوفقاً
  الخلقي،الخلقي،  بالتفكيربالتفكير  الناسالناس  مرورمرور  كيفيةكيفية  فإنفإن  مرحلةمرحلة  كلكل  وفيوفي  نضجاً،نضجاً،  أكثرأكثر  أصبحواأصبحوا  كلماكلما
  يفترضيفترض  ولمولم  ،،  الخلقيةالخلقية  أحكامهمأحكامهم  نمونمو  تحددتحدد  التيالتي  هيهي  ،،  إليهاإليها  يصلونيصلون  التيالتي  النتائجالنتائج  وليسوليس

  أنأن  افتراضهافتراضه  ورغمورغم  ،،  السادسةالسادسة  المرحلةالمرحلة  إلىإلى  يصليصل  أحكامهأحكامه  نمونمو  فيفي  فردفرد  كلكل  أنأن    كولبرجكولبرج
  فشلفشل  حاالتحاالت  وجودوجود  ينفينف  لملم  ههفإنفإن  ،،  والعشرينوالعشرين  الخامسةالخامسة  سنسن  حواليحوالي  فيفي  يكتمليكتمل  النموالنمو
  منمن  أدنيأدني    مستوىمستوى  عندعند  حتىحتى  أوأو  ،،  سابقةسابقة  مرحلةمرحلة  عندعند  فيهافيها  النموالنمو  يتوقفيتوقف  حيثحيث  ،،أخالقيأخالقي
                                                                                                                                                                                                الثالثالثالث  المستوىالمستوى

  ..  ))  6969: :   20002000  ،،حجازيحجازي( (   
  المعرفةالمعرفة  شموليةشمولية  جانبجانب  إلىإلى  فيهفيه  جمعجمع  ااثريثري  اانموذجنموذج  قدمقدم  قدقد  كولبرجكولبرج  إنإن  نجدنجد  بذلكبذلك
حيث يتاح للطفل حيث يتاح للطفل   ،،  التطبيقات العملية للنظريةالتطبيقات العملية للنظرية  والنفسيةوالنفسية  واالجتماعيةواالجتماعية  والدينيةوالدينية  الفلسفيةالفلسفية

خالل معامالته وتفاعالته في بيئته االجتماعية واألخالقية امكانية تركيب واعادة تركيب خالل معامالته وتفاعالته في بيئته االجتماعية واألخالقية امكانية تركيب واعادة تركيب 
عملياته العقلية ، التي يفكر بواسطتها ومن خاللها فيما يصادفه أو يفرض عليه من عملياته العقلية ، التي يفكر بواسطتها ومن خاللها فيما يصادفه أو يفرض عليه من 

ضايا ومسائل أخالقية ، كما يمكنه ذلك من اتخاذ قرارات بخصوصها ، وتنفذ ما يتخذ ضايا ومسائل أخالقية ، كما يمكنه ذلك من اتخاذ قرارات بخصوصها ، وتنفذ ما يتخذ قق
فالفكرة الرئيسية لنظرية كولبرج فالفكرة الرئيسية لنظرية كولبرج   ) .) .3535: : 19801980قشقوش، قشقوش، ((من قرارات في هذا الشأن من قرارات في هذا الشأن 

تتمثل في أن العمل األخالقي يعتمد علي الحكم الخلقي ، وأن العقل يمر بتطور مستمر تتمثل في أن العمل األخالقي يعتمد علي الحكم الخلقي ، وأن العقل يمر بتطور مستمر 
ي تشمل التفكير والمنطق والتعلم والتذكر وفهم المشاكل ي تشمل التفكير والمنطق والتعلم والتذكر وفهم المشاكل من خالل العمليات العقلية التمن خالل العمليات العقلية الت

التنمية الخلقية إلي ظهور قدرة الفرد علي تحديد الصواب والخطأ التنمية الخلقية إلي ظهور قدرة الفرد علي تحديد الصواب والخطأ   تدلتدلفي حين في حين   ،،  وحلهاوحلها
، و ال تعتمد علي االكتساب المباشر لمعايير المجتمع ، انما تنبع من محاوالت الطفل أن ، و ال تعتمد علي االكتساب المباشر لمعايير المجتمع ، انما تنبع من محاوالت الطفل أن 

، مما يؤدي إلي السلوك اإليجابي ، ، مما يؤدي إلي السلوك اإليجابي ، يحل أو يأخذ في اعتباره مطالب وحاجات الناس يحل أو يأخذ في اعتباره مطالب وحاجات الناس 
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ليصل إلي المبادئ األخالقية التي توضح االلتزام واحترام األعراف والقيم االجتماعية ليصل إلي المبادئ األخالقية التي توضح االلتزام واحترام األعراف والقيم االجتماعية 
التي تساعد في توفير مناخ أمن ألفراد المجتمع ، بحيث يحقق العدالة االجتماعية التي التي تساعد في توفير مناخ أمن ألفراد المجتمع ، بحيث يحقق العدالة االجتماعية التي 

ينهم ، وفقاً لما ينهم ، وفقاً لما تشمل حقوق األفراد في المجتمع وحق المساواة للجميع وتحقيق العدل بتشمل حقوق األفراد في المجتمع وحق المساواة للجميع وتحقيق العدل ب
  ).).  8686: : 20062006جورج ، جورج ، ((تمليه القواعد االجتماعية والنظام االجتماعي داخل المجتمع تمليه القواعد االجتماعية والنظام االجتماعي داخل المجتمع 

فلكل مجتمع اعرافه وتقاليده الخاص به ، والتي تشكله وتميزه عن غيره من فلكل مجتمع اعرافه وتقاليده الخاص به ، والتي تشكله وتميزه عن غيره من         
المجتمعات وهذا ما يسمي بالقيم االجتماعية ، وهذا يعني أن ليس كل المجتمعات لها المجتمعات وهذا ما يسمي بالقيم االجتماعية ، وهذا يعني أن ليس كل المجتمعات لها 

االشياء مثل اإلجرام والمرض والزواج االشياء مثل اإلجرام والمرض والزواج بعض بعض نها تتشابه في التعامل مع نها تتشابه في التعامل مع نفس اآلمور ولكنفس اآلمور ولك
  ..والموت والموت 

أن النمو الخلقي هو الطريقة التي تتغير فيها هذه المعايير بالنسبة للفرد بوصفها أن النمو الخلقي هو الطريقة التي تتغير فيها هذه المعايير بالنسبة للفرد بوصفها           
عن النمو الخلقي عن النمو الخلقي   كولبرجكولبرجبذلك أصبحت نظرية بذلك أصبحت نظرية ، ، وظيفية من ناحية الوقت والخبرات وظيفية من ناحية الوقت والخبرات 

كمنهج وظيفي للعلوم االجتماعية ، والذي يتعامل مع األفراد والنظم االجتماعية كأعضاء كمنهج وظيفي للعلوم االجتماعية ، والذي يتعامل مع األفراد والنظم االجتماعية كأعضاء 
فكره بعرض قدرات األطفال فكره بعرض قدرات األطفال   كولبرجكولبرجمتفاعلين داخل منظومة المجتمع بالكامل ، وقد بدأ متفاعلين داخل منظومة المجتمع بالكامل ، وقد بدأ 

كشئ يمكن حدوثه تجاه األحداث االجتماعية واألخالقية المعقدة ، التي يساعدهم في كشئ يمكن حدوثه تجاه األحداث االجتماعية واألخالقية المعقدة ، التي يساعدهم في 
إلي أن اآلباء والمربين التربويين يجب أن يعملوا إلي أن اآلباء والمربين التربويين يجب أن يعملوا   كولبرجكولبرج  فقد أشارفقد أشار. .   عابها اآلباءعابها اآلباءاستياستي

علي تنشئة فرد واعي مدرك سوي ، كحال المزارع الذي يهيئ التربة ويعالجها لوضع علي تنشئة فرد واعي مدرك سوي ، كحال المزارع الذي يهيئ التربة ويعالجها لوضع 
البذور فيها لكي تنبت بشكل صحيح ، فهو يعد االرض واألرض تساعده علي إنبات البذور فيها لكي تنبت بشكل صحيح ، فهو يعد االرض واألرض تساعده علي إنبات 

  الشجرة الشجرة 
((MMaaggiillll,,  DDeellggaaddoo  ,,  11999955  ::  886644)) 

وهذا ال يكون عن طريق التلقين التقليدي الذي يأتي من الكبار ، فقد أظهرت نتائج وهذا ال يكون عن طريق التلقين التقليدي الذي يأتي من الكبار ، فقد أظهرت نتائج     
التي اجراءها في ثقافات مختلفة وعي الطفل وتأثره بالمحيط والبيئة التي اجراءها في ثقافات مختلفة وعي الطفل وتأثره بالمحيط والبيئة كولبرج كولبرج دراسات دراسات 

علي أهمية التفاعل مع االقران واالصدقاء ، للتخلص علي أهمية التفاعل مع االقران واالصدقاء ، للتخلص كولبرج كولبرج التي نشأ فيها ، لذلك ركز التي نشأ فيها ، لذلك ركز 
الذات ، والتعرف علي وجهات النظر المختلفة ، ولتعزيز الشعور الذات ، والتعرف علي وجهات النظر المختلفة ، ولتعزيز الشعور من التمركز حول من التمركز حول 
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بالمسؤولية عن طريق معرفة اآلباء والمعلمين كيفية تقوية المفاهيم المترابطة مع بعضها بالمسؤولية عن طريق معرفة اآلباء والمعلمين كيفية تقوية المفاهيم المترابطة مع بعضها 
البعض ، مثل تعزيز السلوك االيجابي المتمثل في مساعدة اآلخرين والتعاون معهم من البعض ، مثل تعزيز السلوك االيجابي المتمثل في مساعدة اآلخرين والتعاون معهم من 

ي سبيل المثال يفترض علي الوالدين أن يعلما ي سبيل المثال يفترض علي الوالدين أن يعلما خالل الخبرات التي يمر بها األطفال ، فعلخالل الخبرات التي يمر بها األطفال ، فعل
الطفل أساسيات الوعي بالسلوك المقبول وغير المقبول ، كأن يقوال له إن لم يطعم القطة الطفل أساسيات الوعي بالسلوك المقبول وغير المقبول ، كأن يقوال له إن لم يطعم القطة 
قد تشعر بالجوع طوال اليوم ، وقد ال تنام ليالً ، هذا سلوك يسئ للطرف األخر، أو عدم قد تشعر بالجوع طوال اليوم ، وقد ال تنام ليالً ، هذا سلوك يسئ للطرف األخر، أو عدم 

يتسبب في الشعور بالتعب يتسبب في الشعور بالتعب رمي األوساخ في الطريق مما يعني إعادة تنظيفها ، وهذا رمي األوساخ في الطريق مما يعني إعادة تنظيفها ، وهذا 
عند اآلخرين ، مثل هذه الخبرات تنمي إحساسنا بأنفسنا وليس باآلخرين فقط ، إن عند اآلخرين ، مثل هذه الخبرات تنمي إحساسنا بأنفسنا وليس باآلخرين فقط ، إن 
األطفال يتعلمون هذا الوعي اإلدراكي االخالقي بشكل منظم وليس فجائي ، أي عن األطفال يتعلمون هذا الوعي اإلدراكي االخالقي بشكل منظم وليس فجائي ، أي عن 

  ::  MMiicchheell,,  11999933))طريق االحتكاك المباشر والتفاعل مع الخبرات في واقعه و محيطه طريق االحتكاك المباشر والتفاعل مع الخبرات في واقعه و محيطه 

449988))..  
    

الخلقي لدي األطفال ومدي استمراريته وتواصله الخلقي لدي األطفال ومدي استمراريته وتواصله   ولقد قام كولبرج بدراسات عن النموولقد قام كولبرج بدراسات عن النمو            
إلي مرحلة الرشد، واستطاع في ضوء هذه النتائج تحديد اتجاهات النمو ومالمحة إلي مرحلة الرشد، واستطاع في ضوء هذه النتائج تحديد اتجاهات النمو ومالمحة 
الرئيسية عبر مختلف مراحل النمو من الطفولة إلي الرشد ، فقد استخدم كولبرج اسلوب الرئيسية عبر مختلف مراحل النمو من الطفولة إلي الرشد ، فقد استخدم كولبرج اسلوب 

تطالع رأي عينته في قصة تنطوي علي نوع من الصراع تطالع رأي عينته في قصة تنطوي علي نوع من الصراع المقابالت المتعمقة في اسالمقابالت المتعمقة في اس
األخالقي أو التفكير االخالقي المنطقي ، نتج عن هذه الدراسة نظرية المراحل ، وقد األخالقي أو التفكير االخالقي المنطقي ، نتج عن هذه الدراسة نظرية المراحل ، وقد 
أوضحت عملية تحليل استجابات أفراد العينة وجود تعاقب أو تتابع لمستويات ومراحل أوضحت عملية تحليل استجابات أفراد العينة وجود تعاقب أو تتابع لمستويات ومراحل 

قي يرتبط ارتباطاً وثيقاً قي يرتبط ارتباطاً وثيقاً الحكم الخلقي ، فكل ما يتقبله ويبديه الفرد من مستوي أخالالحكم الخلقي ، فكل ما يتقبله ويبديه الفرد من مستوي أخال
بقدرته علي تفهم المفاهيم األخالقية واستيعابها ، وليس مجرد تعلم معرفي بسيط بقدرته علي تفهم المفاهيم األخالقية واستيعابها ، وليس مجرد تعلم معرفي بسيط 
لمجموعة من المعايير الثقافية ، و لم يكن أيضاً دالة بسيطة أو مباشرة للعمر العقلي كما لمجموعة من المعايير الثقافية ، و لم يكن أيضاً دالة بسيطة أو مباشرة للعمر العقلي كما 

يمثل التغيرات يمثل التغيرات   ))19691969((توريل توريل تقيسه وتحدده اختبارات الذكاء ، بل هو كما يشير تقيسه وتحدده اختبارات الذكاء ، بل هو كما يشير 
والتحوالت فيما يستخدمه الفرد من طرائق واساليب للتفكير في العالم االجتماعي المحيط والتحوالت فيما يستخدمه الفرد من طرائق واساليب للتفكير في العالم االجتماعي المحيط 
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به وماهية أحساسه بهذا العالم ، وفي رؤيته لما هو صواب ، وما هو خطأ ، وفي فكرته به وماهية أحساسه بهذا العالم ، وفي رؤيته لما هو صواب ، وما هو خطأ ، وفي فكرته 
  عن نفسه وفي عالقتها بذلك كله  عن نفسه وفي عالقتها بذلك كله  

  ) .) .357357: : 356356: :   19198080قشقوش، قشقوش، ((                                                                                                                
  

  أفكارأفكار  ثالثةثالثة  تضمنتتضمنت  كولبرجكولبرج  نظريةنظرية  أنأن  إلىإلى  RReesstt  ))19741974((  ريستريست  العالمالعالم  يشيريشير  كماكما      
  : :   وهيوهي  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  لنمولنمو  األهميةاألهمية  بالغةبالغة  رئيسيةرئيسية

  فيفي  الفردالفرد  يستخدمهايستخدمها  التيالتي  الطريقةالطريقة  يعنييعني  للفردللفرد    المعرفيالمعرفي  البناءالبناء  أوأو  ::  البنائيالبنائي  ظيمظيمننالتالت  --أأ
  ..  واالجتماعيةواالجتماعية  الشخصيةالشخصية  المشكالتالمشكالت  فيفي  القراراتالقرارات  التخاذالتخاذ  البياناتالبيانات  وتفسيروتفسير  تحليلتحليل

  تمهدتمهد  مراحلمراحل  علىعلى  يحدثيحدث  المعرفيالمعرفي  البناءالبناء  نمونمو  أنأن  إلىإلى  يشيريشير: :   النمائيالنمائي  التتابعالتتابع  --بب
  . . تعقيداًتعقيداً  األكثراألكثر  العلياالعليا  لمستوياتهالمستوياتها  تعقيداًتعقيداً  األقلاألقل  الدنياالدنيا  مستوياتهامستوياتها

  ..للفردللفرد  المعرفيالمعرفي  البناءالبناء  نمونمو  طريقهاطريقها  عنعن  يتميتم  التيالتي  العمليةالعملية  وهيوهي: :   يةيةــاعلاعلــــالتفالتف  --جج
  التفاعلالتفاعل  منمن  يمكنهيمكنه  معرفياًمعرفياً  بناءبناء  ينميينمي  بيئتهبيئته  فيفي  معينةمعينة  لتنظيماتلتنظيمات  ههومالحظتومالحظت  الفردالفرد  نمونمو  فمعفمع
  بنائهبنائه  مالئمةمالئمة  بعدمبعدم  تشعرهتشعره  معينةمعينة  بخبراتبخبرات  الفردالفرد  يمريمر  حينحين  ولكنولكن  ،،  التنظيماتالتنظيمات  هذههذه  معمع

  منمن  يستفيديستفيد  لكيلكي  تفكيرهتفكيره  طريقةطريقة  تعديلتعديل  إلىإلى  يسعىيسعى  فإنهفإنه  ،،  معهامعها  السليمالسليم  للتفاعلللتفاعل  المعرفيالمعرفي
  فالمقومفالمقوم. . المعرفيالمعرفي  بنائهبنائه  فيفي  تغيرتغير  هذاهذا  ويتبعويتبع  ،،  لديهلديه  معنىمعنى  لهالها  وتكونوتكون  الجديدةالجديدة  خبراتهخبراته
  منمن  العديدالعديد  فيفي  االنخراطاالنخراط  لهله  تتيحتتيح  التيالتي  الفرصالفرص  فيفي  يكمنيكمن  للفردللفرد  المعرفيالمعرفي  للنموللنمو  األساسياألساسي
  كنظريةكنظرية  كولبرجكولبرج  نظريةنظرية  أهميةأهمية  تمثلتمثل  ريستريست  إليهاإليها  أشارأشار  التيالتي  النقاطالنقاط  هذههذه  ،،  الجديدةالجديدة  الخبراتالخبرات
  األخرىاألخرى  النموالنمو  جوانبجوانب  كبقيةكبقية  الخلقيالخلقي  النموالنمو  وأنوأن  ،،  الجانبالجانب  هذاهذا  تطورتطور  كيفيةكيفية  لنالنا  قدمتقدمت

  منمن  الثقافةالثقافة  أوأو  البيئةالبيئة  تقدمهتقدمه  ماما  وتنميتهاوتنميتها  تطورهاتطورها  فيفي  تسهمتسهم  ،،  مقننهمقننه  بعملياتبعمليات  يمريمر  للشخصيةللشخصية
  عنعن  النظرالنظر  بغضبغض  األفراداألفراد  كلكل  وأنوأن  العمر،العمر،  فيفي  األفراداألفراد  بتقدمبتقدم  تقدمهاتقدمها  فيفي  تساعدتساعد  عواملعوامل

  منمن  المراحلالمراحل  بنفسبنفس  يمرونيمرون  ،،  فيهافيها  يعيشونيعيشون  التيالتي  الثقافةالثقافة  أوأو  إليها،إليها،  ينتمونينتمون  التيالتي  الحضارةالحضارة
: :   19198383  ،،فتحيفتحي((  الترتيبالترتيب  وبنفسوبنفس  واحدواحد  اتجاهاتجاه  فيفي  يتميتم  المرورالمرور  هذاهذا  وأنوأن  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم

73:7273:72((..    
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تغير نوعي في البنية المعرفية وإعادة لتنظيمها ، فتكون تغير نوعي في البنية المعرفية وإعادة لتنظيمها ، فتكون   تتغيرتتغير  المراحلالمراحل  ألنألن  ؛ وذلك؛ وذلك
معيار معيار وحدة بنائية معرفية مختلفة عن سابقتها حيث تكون أكثر تركيباً وأكثر اتساقاً مع وحدة بنائية معرفية مختلفة عن سابقتها حيث تكون أكثر تركيباً وأكثر اتساقاً مع 

  النموالنمو  فيفي  يختلفيختلف  الال  تتابعاًتتابعاً  أوأو  تسلسالًتسلسالً  األبنيةاألبنية  هذههذه  وتشكلوتشكل  النضج أو الكفاية األخالقية ،النضج أو الكفاية األخالقية ،
  ،،الغامديالغامدي((                                                                                                                                                                                  الفرديالفردي
20002000   : :3030((..  

  

  عليعلي  أبقيأبقي  فأنهفأنه  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  نمونمو  طبيعةطبيعة  وصفوصف  فيفي  بتغييربتغيير  كولبرجكولبرج  قامقام  عندماعندما  حتىحتى
  عليعلي  ركزركز  ولكنهولكنه  ،،  يتغيريتغير  الال  الذيالذي  نموهانموها  وطبيعةوطبيعة  الستالست  المراحلالمراحل  بشأنبشأن  افتراضاتهافتراضاته
  فيفي  أساسيأساسي  بنائيبنائي  صرصرننكعكع  بالمجتمعبالمجتمع  عالقتهعالقته  عنعن  المرءالمرء  فكرةفكرة  أوأو  ،،  االجتماعياالجتماعي  المنظورالمنظور
  ،،حميدهحميده((                                                                                                                                                                                  الخلقيالخلقي  النضجالنضج
19901990   : :1010((..  

  
              

    
              

  

  خاللهاخاللها  منمن  حاولحاول  ،،  شاملةشاملة  تقويمتقويم  طريقةطريقة  المراحلالمراحل  هذههذه  لمعرفةلمعرفة  كولبرجكولبرج  استخدماستخدم  ولقدولقد          
  التعرفالتعرف  أجلأجل  منمن  افتراضيةافتراضية  قصصاًقصصاً  تناولتناول  فقدفقد  ،،  للفردللفرد  عامةعامة  موحدةموحدة  صورةصورة  إلىإلى  التوصلالتوصل
  عقبعقب  إليهمإليهم  يوجههايوجهها  أسئلةأسئلة  علىعلى  ردودهمردودهم  طريقطريق  عنعن  لألفرادلألفراد  الخلقـيالخلقـي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  علىعلى
  تعطـيتعطـي  مفتوحـةمفتوحـة  واألسئلـةواألسئلـة  ،،  بعدبعد  منمن  أكثرأكثر  حولحول  تدورتدور  قصةقصة  كلكل  وكانتوكانت  قصة،قصة،  كـلكـل
  ).).2020::  1919::  20052005،،  العمرهالعمره((    المضمونالمضمون  تحليلتحليل  علىعلى  تعتمدتعتمد  ،،  اتجاهاتجاه  مـنمـن  أكثرأكثر

  
  

            
  

  جج                                                                                

  

    النظريةالنظرية  لهذهلهذه  أيضاًأيضاً  النقدالنقد  وجهوجه  ولكنولكن  ،،  متعددةمتعددة  بإيجابياتبإيجابيات  تتمتعتتمتع  كولبرجكولبرج  نظريةنظرية  أنأن  نالحظنالحظ  
    --::يلييلي  كماكما  نوضحهانوضحها  نقاطنقاط  عدةعدة  خاللخالل  منمنواداة القياس المستخدمة واداة القياس المستخدمة 

  فيفي  يتمثليتمثل  والذيوالذي  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  نمونمو  فيفي  مؤثرمؤثر  جانبجانب  نظريتهنظريته  فيفي  كولبرجكولبرج  أهملأهمل  --
  جوانبجوانب  أهملأهمل  كماكما  ))الضميرالضمير  وتأنيبوتأنيب  ،،  بالذنببالذنب  الشعورالشعور((  مـثلمـثل  األخالقيةاألخالقية  االنفعاالتاالنفعاالت
: :   19941994،،  شافعيشافعي((  أفعالأفعال  إلىإلى  األخالقيةاألخالقية  المفاهيمالمفاهيم  لتعديللتعديل  ضروريةضرورية  جوانبجوانب  وهيوهي  الدافعيةالدافعية

6262((  ..  
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  تأثيـرتأثيـر  نتيجةنتيجة  يحـدثيحـدث  أنأن  يمكـنيمكـن  المعرفيالمعرفي  الصراعالصراع  أنأن  HHooffffmmaann  هوفمانهوفمان  يرىيرى  --
  ماما  معمع  يتعارضيتعارض  الال  الرأيالرأي  وهذاوهذا  ،،  المراحلالمراحل  فيفي  للتقـدمللتقـدم  كنتيجةكنتيجة  وليسوليس  ،،  الراشدينالراشدين  نماذجنماذج
  نمونمو  علىعلى  وإيجاباًوإيجاباً  سلباًسلباً  المؤثرةالمؤثرة  العواملالعوامل  منمن  هيهي  الراشدينالراشدين  نماذجنماذج  ألنألن  كولبرجكولبرج    بهبه  جاءجاء
  التيالتي  النماذجالنماذج  تفسيرتفسير  الفردالفرد  يستطيعيستطيع  لملم  فإذافإذا  ،،  والمراهقينوالمراهقين  األطفالاألطفال  عندعند  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم

  يولديولد  ذلكذلك  فإنفإن  ،،  فيهافيها  هوهو  التيالتي  للمرحلةللمرحلة  التفكيرالتفكير  لنمطلنمط  وفقاًوفقاً  ،،  معينةمعينة  مواقفمواقف  فيفي  لهالها  يتعرضيتعرض
  إنماإنما  المسايرةالمسايرة  محضمحض  يتعلميتعلم  الال  فالطفلفالطفل  ،،  المعرفيالمعرفي  االتزاناالتزان  وعدموعدم  الصراعالصراع  منمن  نوعـاًنوعـاً  لديهلديه
  أنهاأنها  وعلىوعلى  ،،  صحيحةصحيحة  أنهاأنها  علىعلى  ويتقبلهاويتقبلها  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  معاييرمعايير  داخلةداخلة  فيفي  يستوعبيستوعب  أنأن  ههعليعلي
  ).).  6363  ،،  6262: :   19941994  ،،  شافعيشافعي( (   خاللهخالله  منمن  يعمليعمل  الذيالذي  القيميالقيمي  ههنظامنظام  تمثلتمثل

  

أثارت نظرية كولبرج نقداً من حيث ليس كل األفراد مقتنعين أو متاعطفين مع مفهوم أثارت نظرية كولبرج نقداً من حيث ليس كل األفراد مقتنعين أو متاعطفين مع مفهوم   --
، ، ) ) المرحلة المبادئ العالميةالمرحلة المبادئ العالمية((المستوي الثالث ما بعد التقليدي تحديداً المرحلة السادسة المستوي الثالث ما بعد التقليدي تحديداً المرحلة السادسة 

علي سبيل المثال بأنه من الخطورة للناس أن يضع الفرد مبادئه علي سبيل المثال بأنه من الخطورة للناس أن يضع الفرد مبادئه   ))19731973((هوجان هوجان شعر شعر 
احل كولبرج احل كولبرج ون ، في حين تحدث آخرون عن إن مرون ، في حين تحدث آخرون عن إن مرالخاصة فوق المجتمع وفوق القانالخاصة فوق المجتمع وفوق القان

  ).).1919: :   20012001بركات ، بركات ، ((مضللة والزلت بحاجة للبحث والدراسة في بيئات أخري مضللة والزلت بحاجة للبحث والدراسة في بيئات أخري 
  

نظرية كولبرج وأهمالها لسمات اإلدراك والوعي األخالقي نظرية كولبرج وأهمالها لسمات اإلدراك والوعي األخالقي     ))19821982((جليجان جليجان انتقدت انتقدت   --
عند األناث ، الذي يزيد لديهن التركيز باالهتمام والعناية علي خالف الرجل الذي يتميز عند األناث ، الذي يزيد لديهن التركيز باالهتمام والعناية علي خالف الرجل الذي يتميز 

دراسة كانت قد دراسة كانت قد   8080حوالي حوالي   ))19861986((ووكر ووكر كما استعرض كما استعرض ، ، سلوكه بالعدالة والحزم سلوكه بالعدالة والحزم 
  10.00010.000ثر من ثر من عينة وتضمنت أكعينة وتضمنت أك  152152استخدمت نظرية كولبرج واشتملت علي استخدمت نظرية كولبرج واشتملت علي 

من حجم الدراسات ، من حجم الدراسات ،   %%1515موضوع ، كانت الفروق بين النوعين موجودة في إجمالي موضوع ، كانت الفروق بين النوعين موجودة في إجمالي 
  بالتالي دحض بوضوح التحيز الجنسي الذي كان واضحا في نظرية المراحل لكولبرج بالتالي دحض بوضوح التحيز الجنسي الذي كان واضحا في نظرية المراحل لكولبرج 

  

((CCoorrttee,,  WWeeiinneerrtt  ,,  11999966  ::  222255)) 
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      PPeetteerrss) ) 19811981  ((  بيترزبيترز  يرىيرىكما وجه النقد إلي اختبار كولبرج أداة القياس حيث كما وجه النقد إلي اختبار كولبرج أداة القياس حيث   --

  تقيستقيس  كانتكانت  ماما  إذاإذا  ،،  مأزقهمأزقه  واختالفواختالف  االختباراالختبار  صورصور  الختالفالختالف  واضحواضح  سببسبب  يوجديوجد  الال  أنهأنه
  أسسأسس  حولحول  عديدةعديدة  تساؤالتتساؤالت  يثيريثير  ممامما  ،،  والمستوياتوالمستويات  المراحلالمراحل  لتحديدلتحديد  الجوانبالجوانب  نفسنفس
  صورصور  منمن  مختلفةمختلفة  صوراًصوراً  تستخدمتستخدم  والتيوالتي  المختلفةالمختلفة  الثقافاتالثقافات  عبرعبر  الدراساتالدراسات  نتائجنتائج  مقارنةمقارنة

  فهيفهي  ،،  المقدمةالمقدمة  المواقفالمواقف  منمن  موقفموقف  أوأو  صورةصورة  الباحثونالباحثون  فيهافيها  يختاريختار  التيالتي  تلكتلك  أوأو  االختبار،االختبار،
  أوأو  النتائجالنتائج  تلكتلك  مقارنةمقارنة  عندعند  حذرحذر  علىعلى  يجعلنايجعلنا  الذيالذي  األمراألمر  ،،  البحثالبحث  فيفي  غرضهمغرضهم  تخدمتخدم  قدقد

: :   20020077: : كريبة كريبة ((                                                                                                                                                                                    تعميمهاتعميمها

1616  ::1717  ((  ..    
  التيالتي  األسئلةاألسئلة  أنأن  --  بيترزبيترز  إليهإليه  أشارأشار  التيالتي  االختباراالختبار  صورصور  اختالفاختالف  رغـمرغـم  --  تبينتبين  حينحين  فيفي

  يمكنيمكن  بحيثبحيث  ،،  االختباراالختبار  فيفي  المجسمةالمجسمة  القضاياالقضايا  حولحول  تتمحورتتمحور  قصةقصة  كلكل  عقبعقب  وضعتوضعت
  يقعيقع  التيالتي  المرحلةالمرحلة  وو  المستويالمستوي  تحديدتحديد  وبالتاليوبالتالي  ،،  المفحوصالمفحوص  استجابةاستجابة  عليعلي  يؤكديؤكد  أنأن  للباحثللباحث
  ..خاللهاخاللها  منمن  عندهاعندها

  

  استجاباتاستجابات  ننإإ  إذإذ  ،،  والذاتيةوالذاتية  التخمينالتخمين  منمن  قدرقدر  علىعلى  كولبرجكولبرج  منمن  المقدمالمقدم  االختباراالختبار  يعتمديعتمد  --
  وغيروغير  المختارةالمختارة  للقضيتينللقضيتين  اكتشافهاكتشافه  فيفي  المصححالمصحح  منمن  جهداًجهداً  يتطلبيتطلب  ممامما  مغلفةمغلفة  المفحوصينالمفحوصين
  علىعلى  يعتمديعتمد  االختباراالختبار  أنأن  كماكما  ،،  الثانويةالثانوية  والمرحلةوالمرحلة  السائدةالسائدة  المرحلةالمرحلة  تقديرتقدير  وكذلكوكذلك  ،،  المختارةالمختارة
  وعدموعدم  التحيزالتحيز  منمن  نوعاًنوعاً  المفحوصالمفحوص  درجاتدرجات  تقديرتقدير  أثناءأثناء  عنهعنه  ينجمينجم  قدقد  ممامما  ،،  المصححالمصحح  ذاتيةذاتية

  إلىإلى  تشيرتشير  محددةمحددة  إجاباتإجابات  فيفي  المفحوصينالمفحوصين  اختباراختبار  لعللعل  النقطةالنقطة  هذههذه  لتجنبلتجنب  ،،  الموضوعيةالموضوعية
  ،،  التصحيحالتصحيح  إلجراءاتإلجراءات  تبسيطاًتبسيطاً  وأكثروأكثر  ،،  موضوعيهموضوعيه  أكثرأكثر  يعتبريعتبر  فيهافيها  يقعونيقعون  التيالتي  المراحلالمراحل

  ..االختباراالختبار  هذاهذا  فيفي  المطلوبينالمطلوبين  والجهدوالجهد  الوقتالوقت  يوفريوفر  أنهأنه  كماكما
  

  المراحلالمراحل  أوأو  المستوىالمستوى  تقديرتقدير  أثناءأثناء  مشكلةمشكلة  الباحثالباحث  تواجهتواجه  أنأن  يمكنيمكن  أنهأنه  إليإلي  النقدالنقد  وجهوجه  --
  نمطنمط  بتحديدبتحديد  النقطةالنقطة  هذههذه  علىعلى  تغلبتغلب    كولبرجكولبرج  أنأن  رغمرغم  ،،  بينهابينها  يحدثيحدث  قدقد  الذيالذي  التداخلالتداخل  وهيوهي
وأن حدث هذا يكون وأن حدث هذا يكون   ،،  الخلقي،الخلقي،  الحكمالحكم  مستوياتمستويات  منمن  ومستوىومستوى  مرحلةمرحلة  لكللكل  فكريفكري  نسقنسق  أوأو
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  بمعنىبمعنى  التقديرالتقدير  شموليةشمولية  أيضاًأيضاً    فقطفقطراجعاً إلي عدم اتساق استجابات األفراد علي االختبار راجعاً إلي عدم اتساق استجابات األفراد علي االختبار 
  خاللخالل  منمن  للفردللفرد  المميزالمميز  السلوكيالسلوكي  التتابعالتتابع  أوأو  الفكريالفكري  النسقالنسق  بتحديدبتحديد  يقوميقوم  المصححالمصحح  أنأن

  فكريفكري  نسقنسق  مراحلمراحل  منمن  يشملهيشمله  بمابما  مستوىمستوى  لكللكل  أعطىأعطى  كولبرجكولبرج  أنأن  رغمرغم، و، و  ككلككل  الموقفالموقف
وال يمكن للفرد مثالً أن وال يمكن للفرد مثالً أن   ،،  لهالها  السابقةالسابقة  المرحلةالمرحلة  علىعلى  تعتمدتعتمد  مرحلةمرحلة  كلكل  ننفإفإ  ،،  بهبه  خاصخاص

  ::  19831983  ،،  فتحيفتحي((  يتقدم من المرحلة الثالثة إلي الخامسة دون أن يمر بالمرحلة الرابعةيتقدم من المرحلة الثالثة إلي الخامسة دون أن يمر بالمرحلة الرابعة
7722 : :9191  ((..    
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النمو  
المعرفي

الخبرة

  عمليةعملية  فيفي  تساعدتساعد  التيالتي  العواملالعوامل  منمن
  --::يلييلي  ماما  وهماوهما  نوعيننوعين

  إلىإلى  الداخلالداخل  منمن  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  نمونمو



  نمونمو  فيفي  لنمائيلنمائياا  الخطالخط  لوجودلوجود  المؤيدةالمؤيدة
  المتضمنةالمتضمنة  للمراحلللمراحل  معينةمعينة  أعماراًأعماراً  يحدد

  المراحلالمراحل  نحونحو  تقدمهتقدمه  ازدادازداد  العمر،العمر،
  علىعلى  الزمنيالزمني  العمرالعمر  تأثيرتأثير  عنعن  للكشفللكشف
  الخلقيالخلقي  النموالنمو  أنأن  علىعلى  نتائجهانتائجها  خاللخالل
  بعضهابعضها  أشارتأشارت  بـلبـل  ،،  الزمنيالزمني  العمرالعمر
    األفراداألفراد  عندعند  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  نمونمو  

  ..))  5757: : 20052005  ،،لطفيلطفي( (                                                                                                                                     
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إلنسان

النمو  
العقلي

العمر 
الزمني

أخذ 
الدور

النمو  
المعرفي

  --::  اخللقيةاخللقية  األحكاماألحكام  منومنو  يفيف  املساعدةاملساعدة  العواملالعوامل
منمن  العديدالعديد  هناكهناك  أنأن  وجدوجد  والبحثوالبحث  اإلطالعاإلطالع  خاللخالل  منمن

نوعيننوعين  إلىإلى  تصنيفهاتصنيفها  إجماالًإجماالً  يمكنيمكن  والتيوالتي  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام                       

  
نمونمو  استثارةاستثارة  علىعلى  وتساعدهوتساعده  بالفردبالفرد  تتصلتتصل  التيالتي  وهيوهي
  --::  التاليالتالي  بالشكلبالشكل  نوضحهانوضحها  كماكما  ،،  الخارجالخارج
  

  
  
  
  
  
  
  
  






المؤيدةالمؤيدة  العواملالعوامل  أحدأحد  العاملالعامل  هذاهذا  يعتبريعتبر  ::  الزمنـيالزمنـي  
 يحدديحدد  لملم  كولبرجكولبرج  أنأن  منمن  الرغمالرغم  وعلىوعلى  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام

العمر،العمر،  فيفي  تقدمتقدم  كلماكلما  الفردالفرد  أنأن  علىعلى  أكدأكد  فإنهفإنه  ،،  نظريتهنظريته
للكشفللكشف  دراساتدراسات  عدةعدة  أجريتأجريت  ولقدولقد  ،،  الخلقيالخلقي  للتفكيرللتفكير  العليـاالعليـا
خاللخالل  منمن  فأجمعتفأجمعت  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكـاماألحكـام  نمـونمـو  مستوىمستوى
العمرالعمر  فيفي  تقدمهتقدمه  معمع  وتتالزموتتالزم  ،،  الفردالفرد  يعيشهايعيشها  متصلةمتصلة  

  بمستوىبمستوى  التنبؤالتنبؤ  فيفي  الزمنيالزمني  العمرالعمر  استخداماستخدام  إمكانيةإمكانية
                                                                                                                                  

 

العواملالعوامل
منمن          
األحكاماألحكام  نمونمو

وهيوهي      

الخارجالخارج


  

  العمرالعمر
األحكاماألحكام
نظريتهنظريته  فيفي

العليـاالعليـا
مستوىمستوى
  عمليةعملية
إمكانيةإمكانية  إلىإلى
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  ننإإ  بلبل  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  لنمولنمو  ضرورياًضرورياً  شرطاًشرطاً  المعرفيالمعرفي  النموالنمو  يعتبريعتبر: :   المعرفيالمعرفي  النموالنمو
  الذيالذي  فالفردفالفرد  ،،  الفردالفرد  بهابها  يمريمر  التيالتي  المعرفيةالمعرفية  والمرحلةوالمرحلة  ،،  الخلقيةالخلقية  المرحلةالمرحلة  بينبين  تقابلتقابل  هناكهناك
    والقانونوالقانون  العرفالعرف  قبلقبل  ماما  مستوىمستوى  علىعلى  ويكونويكون  ،،  الحسيةالحسية  العملياتالعمليات  مرحلةمرحلة  فيفي  يكونيكون

  العملياتالعمليات  مستوىمستوى  إلىإلى  يصليصل  الذيالذي  الفردالفرد  بينمابينما  ،،  كولبرجكولبرج  عندعند  ))  والثانيةوالثانية  األولىاألولى  المرحلةالمرحلة  ((
  ))والرابعةوالرابعة  الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة((  والقانونوالقانون  العرفالعرف  مستوىمستوى  يتعدىيتعدى  الال  المعرفيالمعرفي  النموالنمو  فيفي  الشكليةالشكلية

..  
  

  بينبين  العالقةالعالقة  عنعن  الكشفالكشف  حاولتحاولت  التيالتي  الدراساتالدراسات  خاللخالل  منمن  ذلكذلك  تضحتضحاا  ولقدولقد
  لملم  فإنهافإنها  ،،  العالقةالعالقة  هذههذه  إلىإلى  للتوصلللتوصل  المستخدمةالمستخدمة  األساليباألساليب  فيفي  اختالفهااختالفها  ورغمورغم  ،،  المتغيرينالمتغيرين
  شرطشرط  المعرفيالمعرفي  فالنموفالنمو  ،،  بينهمابينهما  موجبةموجبة  عالقةعالقة  بوجودبوجود  القائلةالقائلة  األساسيةاألساسية  القضيةالقضية  حولحول  تختلفتختلف
  النموالنمو  منمن  مراحلمراحل  فيفي  يكونونيكونون  األفراداألفراد  منمن  الكثيرالكثير  أنأن  كماكما  ،،  وحدهوحده  كافكاف  غيرغير  ولكنهولكنه  أساسيأساسي
                                    العكسالعكس  يحدثيحدث  أنأن  يمكنيمكن  الال  ولكنولكن  ،،  لهالها  الموازيةالموازية  الخلقيالخلقي  النموالنمو  مراحلمراحل  منمن  أعلىأعلى  المعرفيالمعرفي

  ..))1717: : 20020011  ،،بركاتبركات((                                                                                                                
  

  المؤسساتالمؤسسات  إزاءإزاء  الفردالفرد  خبرةخبرة  منمن  يزيديزيد  إنهإنه  فيفي  العاملالعامل  هذاهذا  أهميةأهمية  وتكمنوتكمن  ::  العقلـيالعقلـي  العمرالعمر
  أكثرأكثر  الفردالفرد  كانكان  فكلمافكلما  ،،  الخالخ....والقانونوالقانون  ،،  والمدرسةوالمدرسة  ،،  كاألسرةكاألسرة  معها،معها،  يتعامليتعامل  التيالتي  االجتماعيةاالجتماعية

  منمن  متقدممتقدم  مستوىمستوى  إلىإلى  الوصولالوصول  علىعلى  قدرةقدرة  أكثرأكثر  كانكان  ولفظياًولفظياً  عددياًعددياً  المعرفةالمعرفة  تحصيلتحصيل  علىعلى  قدرةقدرة
  كلكل  أنأن  ،،  الباحثينالباحثين  منمن  وغيرهموغيرهم  وكولبرجوكولبرج  بياجيهبياجيه  دراساتدراسات  منمن  اتضحاتضح  ولقدولقد  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام
  وتعتبـروتعتبـر  ،،  أخالقيةأخالقية  مرحلةمرحلة  توازيتوازي  أوأو  تقابلتقابل  ،،  العقليالعقلي  النموالنمو  مراحلمراحل  منمن  فرعيةفرعية  مرحلةمرحلة  أوأو  مرحلةمرحلة
  يرىيرى  لذلكلذلك  ،،  المقابلةالمقابلة  أوأو  الموازيةالموازية  العقليةالعقلية  بالمرحلةبالمرحلة  مرمر  إذاإذا    إالإال  الفردالفرد  إليهاإليها  ينتقلينتقل  والوال  لها،لها،  شرطاًشرطاً
  تعتبرتعتبر  الحسيةالحسية  العملياتالعمليات  مرحلةمرحلة  وهيوهي  ،،  الثالثةالثالثة  العقليةالعقلية  المرحلةالمرحلة  أنأن  ))19711971((  جليجانجليجان  وو  كولبرجكولبرج  منمن  كُالًكُالً

  نهمانهماأأ  كماكما  ،،  الوسيليةالوسيلية  النسبيةالنسبية  المرحلةالمرحلة  وهيوهي  ،،  الثانيةالثانية  األخالقيةاألخالقية  المرحلةالمرحلة  إلىإلى  الفردالفرد  لوصوللوصول  ضروريةضرورية

  األخالقيةاألخالقية  للمرحلةللمرحلة  مهمةمهمة  فاألولىفاألولى  ،،  فرعيةفرعية  مراحلمراحل  ثالثثالث  إلىإلى  الشكليةالشكلية  العملياتالعمليات  مرحلةمرحلة  قسماقسما
  والنظاموالنظام  القانونالقانون  مرحلةمرحلة  وهيوهي  الرابعةالرابعة  األخالقيةاألخالقية  للمرحلةللمرحلة  ضروريةضرورية  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  بينمابينما  ،،  الثالثةالثالثة
  التعاقدالتعاقد  مرحلةمرحلة  وهيوهي  ،،  الخامسةالخامسة  للمرحلةللمرحلة  ضروريضروري  شرطشرط  فهيفهي  الثالثةالثالثة  الفرعيةالفرعية  المرحلةالمرحلة  وأماوأما  ،،
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  بينبين  الدالةالدالة  اإليجابيةاإليجابية  للعالقةللعالقة  مؤيدةمؤيدة  الدراساتالدراسات  بعضبعض  نتائجنتائج  وجاءتوجاءت، ،   القانونيالقانوني  االجتماعياالجتماعي
  ،،  كافكاف  غيرغير  ولكنهولكنه  ،،  الخلقيالخلقي  النموالنمو  يسبقيسبق  العقليالعقلي  النموالنمو  ننإإ  إذإذ  ،،  الخلقيالخلقي  والحكموالحكم  العقليالعقلي  النموالنمو
  األدنىاألدنى  األخالقيةاألخالقية  المراحلالمراحل  منمن  الفردالفرد  انتقالانتقال  فيفي  المساعدةالمساعدة  المهيآتالمهيآت  منمن  العديدالعديد  هناكهناك  ولذلكولذلك
                                                                                                                                                                                                                          يياألعلاألعل  األخالقيةاألخالقية  المراحلالمراحل  إلىإلى

  ..  ))152152::151151: : 19911991  ،،محمدمحمد((                                                            
  

  يدركيدرك  لذلكلذلك  ونتيجةونتيجة  معهممعهم  ويتفاعلويتفاعل  باآلخرينباآلخرين  ويحتكويحتك  السن،السن،  فيفي  الفردالفرد  يتقدميتقدم  ::  الخبـــرةالخبـــرة
  الضمير،الضمير،  لديهلديه  فينموفينمو  إتباعهاإتباعها  عليهعليه  والواجبوالواجب  ،،  عليهاعليها  المتعارفالمتعارف  اإليجابيةاإليجابية  الخلقيةالخلقية  النواحيالنواحي
  يولديولد  حيثحيث  ،،  عليهاعليها  تعرفتعرف  التيالتي  النواحيالنواحي  هذههذه  بمقتضىبمقتضى  ويتصرفويتصرف  خبراتهخبراته  تزدادتزداد  ثمثم  ومنومن
  األخالقيةاألخالقية  االستجابةاالستجابة  تختلفتختلف  هناهنا  منمن  ،،  بهبه  المحيطالمحيط  المجتمعالمجتمع  منمن  أخالقياتهأخالقياته  ويستقيويستقي  الطفلالطفل
  السنالسن  باختالفباختالف  تختلفتختلف  نهانهاأأ  بمعنىبمعنى  ،،  مثالًمثالً  الراشدينالراشدين  أوأو  المراهقينالمراهقين  لدىلدى  عنهاعنها  األطفالاألطفال  عندعند

  علىعلى  تأثيرهاتأثيرها  يتضحيتضح  التيالتي  الخبراتالخبرات  منمن  بالعديدبالعديد  يمريمر  وتقدمهوتقدمه  الفردالفرد  نمونمو  فمعفمع  والخبرة،والخبرة،
  الراشدينالراشدين  بينبين  المتبادلةالمتبادلة  التفاعالتالتفاعالت  أنأن  كماكما    ،،  أقرانهأقرانه  معمع  تفاعلهتفاعله  خاللخالل  منمن  الخلقيةالخلقية  أحكامهأحكامه
  الهيمنةالهيمنة  إلىإلى  الكبارالكبار  يميليميل  إذإذ  ،،  األمراألمر  بادئبادئ  فيفي  واحدواحد  جانبجانب  منمن  الغالبالغالب  فيفي  هيهي  واألطفالواألطفال
  إنهإنه  إالإال  ،،مطلقةمطلقة  إنهاإنها  علىعلى  الكبارالكبار  قواعدقواعد  إلىإلى  األطفالاألطفال  ينظرينظر  ثمثم  ومنومن  ،،  عليهمعليهم  والسيطرةوالسيطرة
  معيناًمعيناً  نمطاًنمطاً  وتأخذوتأخذ  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  تتشكلتتشكل  اآلخريناآلخرين  معمع  المستمرالمستمر  األطفالاألطفال  اختالطاختالط  نتيجةنتيجة
  اآلخريناآلخرين  معمع  تعاونهتعاونه  ننإإ  إذإذ  ،،  نفسهنفسه  الفردالفرد  داخلداخل  النموالنمو  ويحدثويحدث  ،،  العالقةالعالقة  هذههذه  خاللخالل  منمن
  للعملللعمل  واتجهواتجه  األنانيةاألنانية  منمن  تخلصتخلص  ألنهألنه  ،،  ذاتهذاته  حولحول  تمركزتمركز  نقصنقص  علىعلى  دليالًدليالً  يعتبريعتبر

  عضواًعضواً  نفسهنفسه  الفردالفرد  ويرىويرى  التعاون،التعاون،  لهذالهذا  نتيجةنتيجة  خلقيخلقي  نمونمو  حدوثحدوث  علىعلى  يدليدل  ممامما  الجماعي،الجماعي،
                                                                                                        بالمسؤوليةبالمسؤولية  الشعورالشعور  لديهلديه  فينموفينمو  ،،  جماعةجماعة  فيفي

  ..))145:147145:147: : 19911991  ،،محمدمحمد( (   ،،  ))5757: : 20052005  ،،لطفيلطفي((
  

  عليهاعليها  يرتكزيرتكز  معرفيةمعرفية  قدرةقدرة  بمثابةبمثابة  تعتبرتعتبر  الدور،الدور،  أخذأخذ  علىعلى  الطفلالطفل  قدرةقدرة  إنإن  ::الـدورالـدور  أخــذأخــذ
  بديلة،بديلة،  نظرنظر  وجهاتوجهات  لوجودلوجود  الطفلالطفل  إدراكإدراك  أنأن  ))  19195656  ((  بياجيهبياجيه  يرىيرى  حيثحيث  الخلقي،الخلقي،  الحكمالحكم



  وشرطاًوشرطاً  رئيسياًرئيسياً  معرفياًمعرفياً  أساساًأساساً  تعتبرتعتبر
  داخليةداخلية  األخالقياتاألخالقيات  فيفي  إالإال  تتضحتتضح  
  بلبل  ،،  االهتماماالهتمام  محلمحل  الفعلالفعل  منمن  والقصدوالقصد
  ..  السلوكالسلوك  ذلكذلك  فيفي  الفاعلالفاعل  نظرنظر

  نفسهانفسها  هيهي  تعتبرتعتبر  األخالقيةاألخالقية  المبادئالمبادئ
  يدركيدرك  لكيلكي  ،،  معيناًمعيناً  سلوكاًسلوكاً  يسلكيسلك  أنأن

  فيفي  جلياًجلياً  تتضحتتضح  والتيوالتي  ،،  األخالقياألخالقي
  علىعلى  ))19711971((  سليمانسليمان  أكدأكد  ولقدولقد  
  دراستهدراسته  خاللخالل  منمن  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  نمونمو

  الدورالدور  أخذأخذ  علىعلى  القدرةالقدرة  بينبين  ايجابيةايجابية
  إلىإلى  وصلواوصلوا  منمن  إالإال  لألخالقياتلألخالقيات  
  لكيلكي  ضرورياًضرورياً  شرطاًشرطاً  المرحلةالمرحلة  هذههذه

  الخليفيالخليفي((  ،،))189189: :   188188: :   19911991  

  منمن  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  استثارةاستثارة  علىعلى  
--  

وسائل اإلعالم

المجتمع

المستوي   
االجتماعي 
االقتصادي
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تعتبرتعتبر  آخر،آخر،  شخصشخص  مكانمكان  فيفي  نفسهنفسه  وضعوضع  علىعلى  وقدرتهوقدرته
  الال  القدرةالقدرة  وهذهوهذه  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  فيفي  لتقدمهلتقدمه  ضرورياًضرورياً
والقصدوالقصد  ،،  النيةالنية  أخذأخذ  علىعلى  الطفلالطفل  قدرةقدرة  حيثحيث  منمن  المنشأ،المنشأ،
نظرنظر  لوجهةلوجهة  وتبنيهوتبنيه  ،،  الفاعلالفاعل  لنيةلنية  إدراكهإدراكه  علىعلى  حكمهحكمه  يتوقفيتوقف

المبادئالمبادئ  أوأو  العدالةالعدالة  أساسياتأساسيات  أنأن  كولبرجكولبرج    يرىيرى  وكذلكوكذلك
أنأن  منمن  الفردالفرد  تمكنتمكن  ألنهاألنها  الدور،الدور،  ألخذألخذ  وأساسياتوأساسيات  مبادئمبادئ
األخالقياألخالقي  الصراعالصراع  بمواقفبمواقف  يتعلقيتعلق  فيمافيما  اآلخريناآلخرين  نظرنظر  وجهاتوجهات
ولقد  ،،  أخالقيةأخالقية  مشكالتمشكالت  منمن  يحتويهيحتويه  وماوما  كولبرجكولبرج  مقياسمقياس
نمونمو  وبينوبين  الدور،الدور،  أخذأخذ  علىعلى  الطفلالطفل  قدرةقدرة  نمونمو  بينبين  العالقةالعالقة

ايجابيةايجابية  عالقةعالقة  وجودوجود  إلىإلى  فتوصلفتوصل  الغرضالغرض  لهذالهذا  أجراهاأجراها
  التقليديالتقليدي  المستوىالمستوى  إلىإلى  يصليصل  لملم  حيثحيث  الخلقيالخلقي  والحكموالحكم
هذههذه  سليمانسليمان    اعتبراعتبر  لذالذا  الدور،الدور،  أخذأخذ  فيفي  التبادليةالتبادلية  المرحلةالمرحلة
  ،،  محمدمحمد((    تتلألخالقيالألخالقيا  التقليديالتقليدي  المستوىالمستوى  إلىإلى  الفردالفرد  

19871987   : :4343((..  
  

  
  وتساعدهوتساعده  ،،  بالفردبالفرد  المحيطةالمحيطة  بالبيئةبالبيئة  تتصلتتصل  التيالتي  وهي
-::  التاليالتالي  بالشكلبالشكل  موضحةموضحة  هيهي  كماكما  ،،  الداخلالداخل  إلىإلى  الخارجالخارج



  
  
  
  

اإلنسان

التربیة الدینیة

البیئة  
المدرسیةسیةةة

جماعة الرفاق

وسائل اإلعالماألسرة

 

وقدرتهوقدرته
ضرورياًضرورياً
المنشأ،المنشأ،
يتوقفيتوقف

  

مبادئمبادئ
وجهاتوجهات
مقياسمقياس
العالقةالعالقة
أجراهاأجراها  التيالتي

والحكموالحكم
المرحلةالمرحلة
  ينتقلينتقل

،،  19871987


 وهيوهي  

الخارجالخارج
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  األحكاماألحكام  تنميةتنمية  فيفي  كبيركبير  تأثيرتأثير  ههتسودتسود  التيالتي  والثقافةوالثقافة  للمجتمعللمجتمع  ::  بهبه  السائدةالسائدة  والثقافةوالثقافة  المجتمعالمجتمع
  وجماعةوجماعة  كاألسرةكاألسرة  ،،  تربويةتربوية  ومؤسساتومؤسسات  وأعرافوأعراف  وتقاليدوتقاليد  عاداتعادات  منمن  فيهفيه  بمابما  ،،  الخلقيةالخلقية
  مجتمعمجتمع  فلكلفلكل  ،،الفردالفرد  لخدمةلخدمة  وجدتوجدت  التيالتي  المؤسساتالمؤسسات  منمن  وغيرهاوغيرها.. ..   والمدرسةوالمدرسة  الرفاقالرفاق
  واالجتماعيةواالجتماعية  واالقتصاديةواالقتصادية  السياسيةالسياسية  مجاالتهمجاالته  جميعجميع  وفيوفي  ،،  بهبه  الحياةالحياة  سيرسير  تنظمتنظم  التيالتي  فلسفتهفلسفته
  التباينالتباين  لهذالهذا  يكونيكون  أنأن  الطبيعيالطبيعي  ومنومن  آلخر،آلخر،  مجتمعمجتمع  منمن  يختلفيختلف  التنظيمالتنظيم  وهذاوهذا  ،،  والثقافيةوالثقافية
  فيفي  مهماًمهماً  دوراًدوراً  والتقاليدوالتقاليد  للعاداتللعادات  أنأن  كماكما  ،،  المجتمعالمجتمع  بذلكبذلك    المكتسبةالمكتسبة  الخلقيةالخلقية  القيمالقيم  فيفي  تأثيرتأثير
  العاداتالعادات  هذههذه  مجموعمجموع  منمن  األخالقاألخالق  تنشأتنشأ  حيثحيث  ،،  خاصةخاصة  واألخالقيةواألخالقية  عامةعامة  الفردالفرد  حياةحياة

  أخرىأخرى  وأساليبوأساليب  الجماعة،الجماعة،  عليهاعليها  توافقتوافق  للسلوكللسلوك  أساليبأساليب  فهناكفهناك  ،،  عليهاعليها  المتعارفالمتعارف  والتقاليدوالتقاليد
  ..  ))  74:7374:73: :   20002000،،  عيدعيد((  ترفضهاترفضها  وثالثةوثالثة  عليهاعليها  توافقتوافق  الال

  

  وبنفسوبنفس  المراحلالمراحل  بنفسبنفس  يمرونيمرون  الثقافاتالثقافات  مختلفمختلف  فيفي  األفراداألفراد  كلكل  أنأن  كولبرجكولبرج  ويرىويرى
  أنأن  الطبيعيالطبيعي  منمن  حينحين  فيفي  ،،  السابقةالسابقة  للمرحلةللمرحلة  الفردالفرد  يعوديعود  أنأن  الممكنالممكن  غيرغير  ومنومن  ،،  التتابعالتتابع
  بهابها  ينتقلـونينتقلـون  التـيالتـي  السرعةالسرعة  فـيفـي  االختالفاالختالف  ويكمـنويكمـن  ،،  لهالها  التاليةالتالية  المرحلةالمرحلة  إلىإلى  يتقدميتقدم
  ماماأأ  ،،  وثقافتهوثقافته  المجتمعالمجتمع  ذلكذلك  فيفي  السائدةالسائدة  القيمالقيم  إلىإلى  هذاهذا  ويرجعويرجع  ،،  أخرىأخرى  إلىإلى  مرحلةمرحلة  مـنمـن
  ،،  األخالقيةاألخالقية  الرسالةالرسالة  عنعن  المبلغالمبلغ  الرسولالرسول  بوظيفةبوظيفة  يقوميقوم  مجتمعمجتمع  فكلفكل  التربويةالتربوية  المؤسساتالمؤسسات  فيفي

  فلكلفلكل  وقوانين،وقوانين،  وأعرافوأعراف  وتقاليدوتقاليد  عاداتعادات  منمن  المجتمعالمجتمع  يسوديسود  وماوما  ،،  الدينالدين  مصدرهامصدرها  والتيوالتي
  واألنديةواألندية  والمدرسةوالمدرسة  الرفاقالرفاق  جماعةجماعة  ثمثم  باألسرةباألسرة  ابتداءابتداء  ،،  الجانبالجانب  هذاهذا  تنميةتنمية  فيفي  دوردور  مؤسسةمؤسسة
  . . ))6868: :   20052005  ،،  فهيمفهيم((    وغيرهاوغيرها  اإلعالماإلعالم  ووسائلووسائل  والثقافيةوالثقافية  الرياضيةالرياضية

  
  
  

  للطفلللطفل  المجتمعالمجتمع  ثقافةثقافة  نقلنقل  فيفي  االجتماعيةاالجتماعية  المؤسساتالمؤسسات  أقوىأقوى  منمن  األسرةاألسرة  عتبرعتبرتت  ::ةةررــــاألساألس  

  توفرتوفر  حيثحيث  ،،  اإلنسانيةاإلنسانية  عالقاتهعالقاته  أولأول  الفردالفرد  فيهافيها  يمارسيمارس  التيالتي  األولىاألولى  الجماعةالجماعة  هيهي  فاألسرةفاألسرة    ،،
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  توفرتوفر  كماكما  ،،  واألخالقيةواألخالقية  االجتماعيةاالجتماعية  الصفاتالصفات  اكتساباكتساب  علىعلى  يساعدهيساعده  الذيالذي  المناسبالمناسب  الجوالجو  لهله
  األقراناألقران  معمع  التفاعلالتفاعل  كيفيةكيفية  الطفلالطفل  يتعلميتعلم  خاللهاخاللها  فمنفمن  ،،  واالجتماعيواالجتماعي  النفسيالنفسي  النموالنمو  مطالبمطالب  لهله
  وتكوينوتكوين  ،،  األخالقيةاألخالقية  المعاييرالمعايير  اكتساباكتساب  وكيفيةوكيفية  ،،  االجتماعياالجتماعي  والتوافقوالتوافق  الصداقات،الصداقات،  وتكوينوتكوين  ،،

  باعتبارهاباعتبارها  ؛؛  االجتماعيةاالجتماعية  والمنظماتوالمنظمات  والمؤسساتوالمؤسسات  ،،  الجماعاتالجماعات  نحونحو  السليمةالسليمة  االتجاهاتاالتجاهات
  تنشئةتنشئة  األطفالاألطفال  تنشئةتنشئة  فيفي  هاماًهاماً  دوراًدوراً  وتلعبوتلعب  ،،  عليهاعليها  عينيهعينيه  الطفلالطفل  يفتحيفتح  التيالتي  األولياألولي  الخليةالخلية
  وخارجهاوخارجها  األسرةاألسرة  وسطوسط  ملكاتهملكاته  تنموتنمو  وحتىوحتى  ،،  األولياألولي  طفولتهطفولته  سنواتهسنواته  خاللخالل  سليمةسليمة  أخالقيةأخالقية

  واألخالقيةواألخالقية  الدينيةالدينية  بالقيمبالقيم  التحليالتحلي  فيفي  ألبنائهمألبنائهم  قدوةقدوة  يكونايكونا  أنأن  الوالدانالوالدان  عليعلي  ينبغيينبغي  لذالذا  ،،
  اآلخريناآلخرين  معمع  تعامالتهمتعامالتهم  أوأو  اليوميةاليومية  السلوكياتالسلوكيات  أوأو  الفرائضالفرائض  أداءأداء  فيفي  سواءسواء

                                            ..))6868::  2008:642008:64  ،،شرفشرف( (                                                                                                                                                                       
  مستويمستوي  بينبين  وموجبةوموجبة  دالةدالة  عالقةعالقة  هناكهناك  أنأن  ))19871987((  الخليفيالخليفي  دراسةدراسة  منمن  تبينتبين  كماكما        

  النتيجةالنتيجة  هذههذه  فسرتفسرت  ولقدولقد  بناتهنبناتهن  عندعند  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  ومستويومستوي  األمهاتاألمهات  عندعند  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير
  الفتاةالفتاة  منهمنه  تتعلمتتعلم  الذيالذي  النموذجالنموذج  هيهي  ألنهاألنها  ؛؛  باألمباألم  التصاقاالتصاقا  أكثرأكثر  تكونتكون  عامةعامة  بصفةبصفة  الفتاةالفتاة  بأنبأن

  ).).190190::  19871987  ،،الخليفيالخليفي( (   الحياةالحياة  فيفي  أدوارهاأدوارها
  

يعد المستوي االجتماعي االقتصادي يعد المستوي االجتماعي االقتصادي : : المستوي االجتماعي االقتصادي الثقافي لألسرة المستوي االجتماعي االقتصادي الثقافي لألسرة 
من المتغيرات المهمة في مجال الدراسات والبحوث النفسية والتربوية من المتغيرات المهمة في مجال الدراسات والبحوث النفسية والتربوية   لألسرةلألسرةالثقافي الثقافي 

في القوة في القوة   األشخاصاألشخاصيمثل المستوي متغيرا نفسيا يعكس الفروق بين يمثل المستوي متغيرا نفسيا يعكس الفروق بين   أيضاأيضاواالجتماعية ، واالجتماعية ، 
باإلضافة إلي تأثيره بالعديد من باإلضافة إلي تأثيره بالعديد من ، ،   اآلخريناآلخرينالمدركة من قبل المدركة من قبل   واألهميةواألهميةوالتأثير والهيبة والتأثير والهيبة 

  وأسلوب الحياة والفاعلية االجتماعية وأسلوب الحياة والفاعلية االجتماعية العوامل النفسية مثل تقدير الذات العوامل النفسية مثل تقدير الذات 
  ).).  22::  22000077  ،،  ههرنرنالهواالهوا( (                                                                                                                                                                         

  

  الذيالذي  والثقافيوالثقافي  واالقتصاديواالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستويالمستوي  إنإن  الدراساتالدراسات  بعضبعض  أوضحتأوضحت  كماكما            
  إليإلي  ينتمونينتمون  الذينالذين  األطفالاألطفال  أنأن  حيثحيث، ،   الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  بنموبنمو    يرتبطيرتبط    األسرةاألسرة  إليهإليه  تنتميتنتمي

  منمن  أعليأعلي  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  منمن  مستويمستوي  إليإلي  يصلونيصلون  عاليةعالية  واقتصاديةواقتصادية  اجتماعيةاجتماعية  مستوياتمستويات
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  جميعاجميعا  بأنهمبأنهم  التسليمالتسليم  معمع  منخفضمنخفض  واقتصاديواقتصادي  اجتماعياجتماعي  مستويمستوي  إليإلي  ينتمونينتمون  الذينالذين  أقرانهمأقرانهم
  المستويالمستوي  لتأثيرلتأثير  المطردالمطرد  للتزايدللتزايد  ونظراونظرا  ،،  ععالتتابالتتاب  وبنفسوبنفس  ،،  المراحلالمراحل  نفسنفس  خاللخالل  منمن  ينتقلونينتقلون

  فيمكنفيمكن  ،،  جليةجلية  بصورةبصورة  واألفرادواألفراد  والجماعاتوالجماعات  الشعوبالشعوب  حياةحياة  فيفي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي
  تمستمس  واألفرادواألفراد  والجماعاتوالجماعات  الشعوبالشعوب  تشغلتشغل  والتيوالتي  المطروحةالمطروحة  األساسيةاألساسية  القضاياالقضايا  إنإن  القولالقول
  يعديعد  لذلكلذلك  والثقافي؛والثقافي؛  واالقتصاديواالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  مستواهامستواها  مباشرمباشر  غيرغير  أوأو  مباشرمباشر  بشكلبشكل

  البيئةالبيئة  فيفي  تؤثرتؤثر  قدقد  التيالتي  الهامةالهامة  المتغيراتالمتغيرات  منمن  والثقافيوالثقافي  واالقتصاديواالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستويالمستوي
  تشكيلتشكيل  عليعلي  ذلكذلك  ساعدساعد  كلماكلما  ،،  ومناسبةومناسبة  مالئمةمالئمة  المستوياتالمستويات  هذههذه  كانتكانت  وكلماوكلما  ،،  األسريةاألسرية
  هذههذه  احدياحدي  بينبين  منمن  متقدمةمتقدمة  خلقيةخلقية  أحكامأحكام  أفرادهاأفرادها  اكتساباكتساب  فيفي  تسهمتسهم  ،،  سويةسوية  أسريةأسرية  بيئةبيئة

  ..  ))19851985((  عطيةعطية  ،،) ) 19931993((الشافعيالشافعي  دراسةدراسة  الدراساتالدراسات
  

  الفردالفرد  نمونمو  فيفي  المدرسيةالمدرسية  البيئةالبيئة  دوردور  أهميةأهمية  علىعلى  كولبرجكولبرج  يؤكديؤكد  ::  المـدرسيـةالمـدرسيـة  الـبيئـةالـبيئـة  
  تـرتبطتـرتبط  كولبرجكولبرج  مراحـلمراحـل  ألنألن  وذلكوذلك  ،،  خاصخاص  بشكلبشكل  الخلقـيالخلقـي  تفكيرهتفكيره  ونموونمو  ،،  عامعام  بشكلبشكل
  فإنفإن  ولذاولذا  ،،بسابقتهابسابقتها  المرورالمرور  دوندون  منهامنها  أياأيا  الفردالفرد  يتخطىيتخطى  والوال  ،،  هـرميةهـرمية  بصورةبصورة  ببعضهاببعضها
  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  فيفي  والمؤثرةوالمؤثرة  المتاحةالمتاحة  واإلمكانياتواإلمكانيات  الفرصالفرص  توفيرتوفير  علىعلى  تعملتعمل  المدرسةالمدرسة
  وليسوليس  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  فيفي  العلياالعليا  المراحلالمراحل  إلىإلى  باالنتقالباالنتقال  اإلسراعاإلسراع  المعلمالمعلم  منمن  فيتطلبفيتطلب
  علىعلى  المدرسةالمدرسة  مهمةمهمة  تقتصرتقتصر  الال  وبذلكوبذلك  ،،  التاليةالتالية  المرحلةالمرحلة  إلىإلى  فقطفقط  الطفلالطفل  بدفعبدفع  االهتماماالهتمام
  وخلقياًوخلقياً  سلوكياسلوكيا  الطالبالطالب  هؤالءهؤالء  إعدادإعداد  فيفي  نشتركنشترك  وإنماوإنما  ،،  فحسبفحسب  لطالبهالطالبها  المعلوماتالمعلومات  تقديمتقديم

وقد تزيد اكثر من وقد تزيد اكثر من   دراسيةدراسية  أعوامأعوام  عشرةعشرة  عنعن  تقلتقل  الال  فترةفترة  يقضىيقضى  الطفلالطفل  ألنألن  ؛؛  واجتماعياًواجتماعياً
  معمع  ويتعاملويتعامل  معينة،معينة،  مدرسيةمدرسية  لنظملنظم  ويخضعويخضع    السلوكيةالسلوكية  العاداتالعادات  خاللهاخاللها  فيكتسبفيكتسب  ،،ذلك ذلك 

  تنميةتنمية  فيفي  دورهادورها  لهالها  الفترةالفترة  وهـذهوهـذه  والمشرفين،والمشرفين،  والمعلمينوالمعلمين  الزمـالءالزمـالء  منمن  مختلفةمختلفة  نوعياتنوعيات
  بهابها  ويتدرجويتدرج  صغيراً،صغيراً،  بالمدرسةبالمدرسة  يلتحقيلتحق  وإنهوإنه  خاصةخاصة  ،،  للالطفالطف  شخصيةشخصية  فيفي  لقيلقيخخالال  انبانبالجالج
  بإعدادبإعداد  المشاركةالمشاركة  فيفي  الحقالحق  للمدرسةللمدرسة  يعطييعطي  وهذاوهذا  راشداً،راشداً،  يتركهايتركها  ثمثم  ،،  ومراهقاًومراهقاً  يافعاًيافعاً

    وسلوكياًوسلوكياً  خلقياًخلقياً  األجيالاألجيال
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) )   9797::  8888: :   20062006  جورج ،جورج ،((                                                                                                                                                              
..  
  

  وجماعةوجماعة  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  تنميةتنمية  فيفي  بارزاًبارزاً  دوراًدوراً  العاملالعامل  هذاهذا  يشكليشكل  ::  الرفاقالرفاق  جماعةجماعة
  أفرادأفراد  بعضبعض  تجمعتجمع  فهيفهي  ،،  االجتماعيةاالجتماعية  الحياةالحياة  أشكالأشكال  منمن  شكلشكل  هيهي) ) األصدقاءاألصدقاء((  الرفاقالرفاق
  ،،  المشتركالمشترك  والتفكيروالتفكير  المتشابهالمتشابه  واالهتمامواالهتمام  ،،  الموضوعيالموضوعي  التوافقالتوافق  منمن  حالةحالة  فيفي  المجتمعالمجتمع
  يكتسبوهايكتسبوها  أنأن  منهممنهم  يتوقعيتوقع  والتيوالتي  ،،  الثقافيةالثقافية  واألفكارواألفكار  واآلراءواآلراء  االتجاهاتاالتجاهات  فيهمفيهم  وتنميوتنمي

  إلىإلى  الدائمةالدائمة  رغبتهرغبته  فيفي  الفردالفرد  علىعلى  الجماعاتالجماعات  هذههذه  مثلمثل  تأثيرتأثير  قوةقوة  وترجعوترجع  ،،  معهامعها  ويتوافقواويتوافقوا
  فيفي  لدورهالدورها  وذلكوذلك  ؛؛  المرجعيةالمرجعية  بالجماعاتبالجماعات  الجماعاتالجماعات  هذههذه  وتسمىوتسمى  ،،  والمسايرةوالمسايرة  االنتماءاالنتماء
  وبذلكوبذلك  ،،  الجماعةالجماعة  هذههذه  تحددهاتحددها  التيالتي  السلوكيةالسلوكية  المعاييرالمعايير  وأكسباهموأكسباهم  أعضائهاأعضائها  سلوكسلوك  تشكيلتشكيل
  معمع  ،فالمشاركة،فالمشاركةلديهملديهم  الخلقيالخلقي  الجانبالجانب  تنميةتنمية  فيفي  ثرثريؤيؤ  األقراناألقران  معمع  التفاعلالتفاعل  أنأن  ججتتنستننستن

  وتغييرهاوتغييرها  القواعدالقواعد  تطبيقتطبيق  علىعلى  قدرتهمقدرتهم  فيفي  ثقةثقة  األطفالاألطفال  يكسبيكسب  القراراتالقرارات  اتخاذاتخاذ  فيفي  األقراناألقران
  التيالتي  الخبراتالخبرات  خاللخالل  بينهم،ومنبينهم،ومن  فيمافيما  والتعاونوالتعاون  باالتفاقباالتفاق  ذلكذلك  كلكل  الموقف،ويكونالموقف،ويكون  حسبحسب
  ،،أقرانهمأقرانهم  لطرقلطرق  مشابهةمشابهة  بطرقبطرق  ألشياءألشياءاا  نحونحو  ويشعرواويشعروا  يفكروايفكروا  أنأن  يتعلموايتعلموا  األطفالاألطفال  بهابها  يمريمر
  نمونمو  فيفي  معهممعهم  والتفاعلوالتفاعل  األقراناألقران  جماعةجماعة  أهميةأهمية  فيفي  متفقانمتفقان  وكولبرجوكولبرج  بياجيهبياجيه  منمن  كالكال  فنرىفنرى

                                                                                                                                                                                                الخلقيةالخلقية  أحكامهمأحكامهم

  ..))7711::  20082008،،شرفشرف((  ،،))73:198373:1983،،فتحيفتحي((
  

  األدياناألديان  جاءتجاءت  ولقدولقد  الخلقية،الخلقية،  القيمالقيم  تشكيلتشكيل  مصادرمصادر  منمن  مهماًمهماً  مصدراًمصدراً  تعدتعد: :   الدينيةالدينية  التربيةالتربية
  فيهفيه  ماما  إلىإلى  اإلنساناإلنسان  سلوكسلوك  وتوجيهوتوجيه  المجتمعالمجتمع  إلصالحإلصالح))اليهودية،المسيحيةاليهودية،المسيحيةاإلسالم،اإلسالم،((  الثالثةالثالثة
  بحوثهبحوثه  منمن  كولبرجكولبرج  استخلصهاستخلصه  لمالما  مخالفاًمخالفاً  الرأيالرأي  هذاهذا  ويأتيويأتي، ،   ولآلخرينولآلخرين  لهله  الخيرالخير

  ،،  الخلقيالخلقي  والحكموالحكم  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  لنمولنمو  ضرورياًضرورياً  شرطاًشرطاً  ليسليس  الدينالدين  أنأن  وهيوهي  ،،  ودراساتهودراساته
  لالختبارلالختبار  كولبرجكولبرج  نموذجنموذج  فيهافيها  أخضعأخضع) ) 19891989((  شحاتهشحاته  بهابها  قامقام  دراسةدراسة  فيفي  ولكنولكن

  عندعند  تحديداًتحديداً  ،،  الدارسينالدارسين  بينبين  المراحلالمراحل  توزيعتوزيع  فيفي  اختالفاًاختالفاً  هناكهناك  أنأن  منهامنها  تبينتبين  ،،  االمبريقياالمبريقي
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  مستوىمستوى  أوأو  والتقاليدوالتقاليد  العرفالعرف  بعدبعد  ماما  مستوىمستوى  أنأن  الدراسةالدراسة      بينتبينت  فقدفقد  السادسةالسادسة  المرحلةالمرحلة
  ولقدولقد  ،،  مباشرةمباشرة  الرابعةالرابعة  الرحلةالرحلة  بعدبعد  المصريينالمصريين  الراشدينالراشدين  أحكامأحكام  يسوديسود  الخليقةالخليقة  المبادئالمبادئ
  لدىلدى  حدثحدث  ماما  عكسعكس  علىعلى  ––  المبادئالمبادئ  لمستوىلمستوى  منهممنهم  كبيرةكبيرة  نسبةنسبة  وصولوصول  الباحثالباحث  أرجعأرجع

  طبيعةطبيعة  إلىإلى  أرجعهاأرجعها  ––  كولبرجكولبرج  بحوثبحوث  أظهرتهاأظهرتها  كماكما  الغربيةالغربية  المجتمعاتالمجتمعات  فيفي  الراشدينالراشدين
  بصرفبصرف  أجمعينأجمعين  للناسللناس  الخيرالخير  وحبوحب  وتربيتهوتربيته  الضميرالضمير  علىعلى  تركزتركز  التيالتي  اإلسالميةاإلسالمية  العالقاتالعالقات
  دراستهدراسته  فيفي  شحاتهشحاته  إليهإليه  توصلتوصل  ماما  أهمأهم  منمن  ولعلولعل  ،،  دينهمدينهم  أوأو  مولدهممولدهم  أوأو  نوعهمنوعهم  عنعن  النظرالنظر
  الفردالفرد  صياغةصياغة  منمن  ليستليست) )   العامةالعامة  المبادئالمبادئ  أخالقأخالق( (   كولبرجكولبرج  لدىلدى  السادسةالسادسة  المرحلةالمرحلة  أنأن

  المستمدةالمستمدة  واألخالقواألخالق  اإلسالميةاإلسالمية  المبادئالمبادئ  علىعلى  أساسياًأساسياً  اعتماداًاعتماداً  تعتمدتعتمد  إنماإنما  ،،  فحسبفحسب  واختيارهواختياره
  ((  الفرديةالفردية  األخالقاألخالق  بينبين  أالبتكاريأالبتكاري  التآلفالتآلف  حيثحيث  اإلسالماإلسالم  وسطيةوسطية  تؤكدتؤكد  النتيجةالنتيجة  وهذهوهذه  ،،  منهامنها

  جوهرهاجوهرها  فيفي  تعنىتعنى  التيالتيجج((  الجماعيةالجماعية  واألخالقواألخالق) )   المسؤوليةالمسؤولية  جوهرهاجوهرها  فيفي  تعنىتعنى  والتيوالتي
  القيمالقيم  مصدرمصدر  هوهو  فالدينفالدين  ،،  اإلسالماإلسالم  فيفي  األخالقاألخالق  أسسأسس  منمن  وكالهماوكالهما  ،،) )   االجتماعياالجتماعي  التكافلالتكافل
                                                                                                                    الخلقيالخلقي  النموالنمو  مستوياتمستويات  أعلىأعلى  تمثلتمثل  التيالتي  الخلقيةالخلقية

  ) .) .  319319: :   316316: :   20082008  ،،  ابوحطبابوحطب( (                                                                   
  

  والحراموالحرام  الحاللالحالل  لهله  تبينتبين  كماكما  ،،  قبيحقبيح  هوهو  وماوما  حسنحسن  هوهو  ماما  للفردللفرد  تقررتقرر  الدينيةالدينية  فالتربيةفالتربية          
  النهوضالنهوض  فيفي  دعامةدعامة  أقوىأقوى  الدينالدين  أنأن  علىعلى  والفالسفةوالفالسفة  العلماءالعلماء  أجمعأجمع  فقدفقد  والشر،والشر،  والخيروالخير
  والتياراتوالتيارات  اآلراءاآلراء  منمن  ذلكذلك  ونالحظونالحظ  والجماعات،والجماعات،  األفراداألفراد  بينبين  الخلقيةالخلقية  والتربيةوالتربية  ،،  باألخالقباألخالق
  فاألديانفاألديان  ،،  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  لنمولنمو  والمفسرةوالمفسرة  الحديثةالحديثة  النظرياتالنظريات  عليهاعليها  تقومتقوم  التيالتي  الفلسفيةالفلسفية
  إصالحإصالح  ىىعلعل  تعملتعمل  التـيالتـي  ،،  األخالقيةاألخالقية  لقيملقيماا  علىعلى  تشتملتشتمل  خاصةخاصة  اإلسالمياإلسالمي  والدينوالدين  عامةعامة
  ،،  وتقدمهموتقدمهم  نموهمنموهم  علىعلى  تساعدهمتساعدهم  خالقةخالقة  طاقاتطاقات  وتمنحهموتمنحهم  ،،  حياتهمحياتهم  وتنظيموتنظيم  األفراداألفراد  نفوسنفوس
  ..  ))127127: :   20052005  ،،  لطفيلطفي((    والمجتمعوالمجتمع  بالفردبالفرد  والرقيوالرقي  التقدمالتقدم  ذلكذلك  يتميتم  ولكيولكي

  

  ،،  كتبكتب  ،،  مجالتمجالت  ،،  صحفصحف  ((  أنواعهاأنواعها  بكلبكل  اإلعالماإلعالم  وسائلوسائل  تعدتعد  ::  اإلعـالماإلعـالم  وسائـلوسائـل  
  ،،  الحاسوبالحاسوب  مثلمثل  الحديثةالحديثة  التقنيةالتقنية  وسائلوسائل  وكذلكوكذلك  ،،  القنواتالقنوات  ،،  ومسموعةومسموعة  مرئيةمرئية  إذاعاتإذاعات
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  ومبادئهمومبادئهم  األفراداألفراد  قيمقيم  علىعلى  التأثيرالتأثير  فيفي  وفعاالًوفعاالً  مهيمناًمهيمناً  مصدراًمصدراً) ) المحمولالمحمول  ،،  اإلنترنتاإلنترنت
  الفردالفرد  حياةحياة  فيفي  تشغلهتشغله  الذيالذي  الكبيرالكبير  للحيزللحيز  وذلكوذلك  ؛؛  والدينيةوالدينية  الخلقيةالخلقية  واتجاهاتهمواتجاهاتهم  وآرائهموآرائهم
  فالتخطيطفالتخطيط  ،،  إعالميةإعالمية  وموادومواد  وشخصياتوشخصيات  نماذجنماذج  منمن  تقدمهتقدمه  ماما  خاللخالل  ومنومن  ،،    اليوميةاليومية

  والعاداتوالعادات  السليمةالسليمة  االتجاهاتاالتجاهات  تكوينتكوين  علىعلى  يعمليعمل  الذيالذي  التخطيطالتخطيط  ذلكذلك  ؛؛  الزمالزم  أمرأمر  اإلعالمياإلعالمي
  وليسوليس  الهادفةالهادفة  االجتماعيةاالجتماعية  واألنشطةواألنشطة  واآلدابواآلداب  والثقافةوالثقافة  بالتربيةبالتربية  يرتبطيرتبط  والذيوالذي  ،،  المرغوبةالمرغوبة
  ..العكسالعكس

  

  الفنالفن  باسمباسم  والثقافةوالثقافة  واالتصالواالتصال  اإلعالماإلعالم  وسائلوسائل  بعضبعض  تقدمهتقدمه  ماما  إلىإلى  نظرنانظرنا  ولوولو
  ؛؛  واألسفواألسف  بالحزنبالحزن  لشعرنالشعرنا  ،،  المتقدمالمتقدم  العالمالعالم  واقعواقع  علىعلى  اإلطالعاإلطالع  وباسموباسم  الحضارةالحضارة  وباسموباسم

  وترسخوترسخ  ،،  ومعتادةومعتادة  مألوفةمألوفة  تصبحتصبح  الوقتالوقت  وبمروروبمرور  والمتكررةوالمتكررة  الموادالمواد  لهذهلهذه  اليوميةاليومية  فالمشاهدةفالمشاهدة
  ،،حدينحدين  ذوذو  سالحسالح  فهيفهي  ودينناوديننا  اداتنااداتناوعوع  قيمناقيمنا  فيفي  تؤثرتؤثر  وبالتاليوبالتالي  ،،  وكبارناوكبارنا  أطفالناأطفالنا  نفوسنفوس  فيفي
  أفرادأفراد  فيفي  السليمةالسليمة  والعاداتوالعادات  الطيبةالطيبة  القيمالقيم  تنميتنمي  والتيوالتي  الهادفةالهادفة  البرامجالبرامج  بثبث  علىعلى  عملناعملنا  ولوولو

  الجسمانيالجسماني((  ةةالخلقيالخلقي  أحكامهمأحكامهم  بنموبنمو  اإلسراعاإلسراع  فيفي  واضحاًواضحاً  تأثيراًتأثيراً  لوجدنالوجدنا  ،،  المجتمعالمجتمع
،،11994994::149149::116644((  ..  
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  ::متهيد متهيد   1.31.3

يحتوي الفص الثالث عرضاً للدراسات السابقة العربية واألجنبية ، والمعتمدة علي نظرية يحتوي الفص الثالث عرضاً للدراسات السابقة العربية واألجنبية ، والمعتمدة علي نظرية 
  --::كولبرج كإطار نظري ، كما يحتوي علي مناقشة أهم ما توصلت إليه من نتائج وهي كولبرج كإطار نظري ، كما يحتوي علي مناقشة أهم ما توصلت إليه من نتائج وهي 

  --::ةةــالعربيالعربي  دراساتدراساتــالال  2.32.3  
      

  الخلقـي الخلقـي   النمـو النمـو   مستوىمستوى  حولحول  دراسةدراسة  الباحثانالباحثان  ىىجرجرأأ  ::) ) 19851985((  أرنـاوؤطأرنـاوؤط  وو  توقتوق  دراسةدراسة
  منهـا منهـا   الهـدف الهـدف   وكـانوكـان  ،،  األردنيةاألردنية  المملكةالمملكة  أطفالأطفال  لدىلدى  المعرفيالمعرفي  النموالنمو  بمستوىبمستوى  وعالقتهوعالقته
  علـى علـى   بنـاء بنـاء   المختلفـة المختلفـة   المراحلالمراحلالمستويات والمستويات و  علىعلى  الدراسةالدراسة  عينةعينة  أفرادأفراد  توزيعتوزيع  معـرفةمعـرفة
  ،،  المعرفيالمعرفي  النموالنمو  بمستوياتبمستويات  ارتباطهاارتباطها  ومدىومدى  ،،  األحكاماألحكام  لهذهلهذه    وتبريراتهموتبريراتهم  الخلقيةالخلقية  أحكامهمأحكامهم
  تـوزيعهم تـوزيعهم   تمتم  ،،  وتلميذةوتلميذة  تلميذاًتلميذاً  وأربعونوأربعون  ثمانثمان) ) 4848((  قوامهاقوامها  عينةعينة  علىعلى  الدراسةالدراسة  وأجريتوأجريت
  سـتة سـتة ) ) 1616((  بواقعبواقع  ))1515  ––  1414((،،) ) 1010  ––  99((  ،،))66  ––  55((: : التاليةالتالية  العمريةالعمرية  المراحلالمراحل  علىعلى
  تعريـب تعريـب   الخلقيالخلقي  للنضجللنضج  كولبرجكولبرج  مقياسمقياس  الباحثانالباحثان  استخدماستخدم  ولقدولقد  ،،  مرحلةمرحلة  لكللكل  تلميذاًتلميذاً  عشرعشر

  --::التاليةالتالية  النتائجالنتائج  عنعن  الدراسةالدراسة  أسفرتأسفرت  وقدوقد  ،،  ))19841984((ششقشقوقشقو  إبراهيمإبراهيم

  المعرفيـة المعرفيـة   المراحـل المراحـل   فيفي  األفراداألفراد  بينبين  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  مستوياتمستويات  فيفي  دالةدالة  فروقفروق  ددوووجوج  --
  ..بالمقارنة مع األفراد في المراحل األدني بالمقارنة مع األفراد في المراحل األدني     األعلىاألعلى  المراحلالمراحل  فيفي  األفراداألفراد  لصالحلصالح  الثالثالثالث

  ..في نمو األحكام الخلقية في نمو األحكام الخلقية ) ) أناثأناث/ / ذكورذكور((عدم وجود فروق بين النوعين عدم وجود فروق بين النوعين   __
  الخلقيالخلقيالحكم الحكم   ونموونمو  المعرفيالمعرفي  النموالنمو  بينبين  إحصائياًإحصائياً  دالةدالة  عالقةعالقة  ددوووجوج  --

  ..))8181: :   20052005  ،،  حمادحماد((                                                                                                                          
  

  فيفي  الخلقيالخلقي  للتطورللتطور  كولبرجكولبرج  مراحلمراحل  تقييمتقييم  بدراسةبدراسة  الباحثالباحث  قامقام  ::) ) 19851985( (   محامةمحامة  بوبو  دراسةدراسة
  الثقافةالثقافة  هماهما  ثقافتينثقافتين  خاللخالل  منمن  المراحلالمراحل  عموميةعمومية  اختباراختبار  كان الهدف منهاكان الهدف منها  مختلفتين،مختلفتين،  ثقافتينثقافتين

  تراوحتتراوحت  ،،  مفحوصاًمفحوصاً  عشرينعشرين) ) 2020((  منمن  مكونةمكونة  عينةعينة  علىعلى  ،،  ))والجزائريةوالجزائرية  البريطانيةالبريطانية((
للنضج الخلقي تعريب للنضج الخلقي تعريب   كولبرجكولبرجطبق عليهم اختبار طبق عليهم اختبار   ،،  سنـةسنـة) ) 1515  ––  1414((  منمن  أعمارهمأعمارهم
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عن طريق المقابلة الفردية ، ولقد كشفت نتائج الدراسة عن عن طريق المقابلة الفردية ، ولقد كشفت نتائج الدراسة عن   ))19841984((إبراهيم قشقوش إبراهيم قشقوش 
::--  

أكثـر  أكثـر    اسـتخداماً اسـتخداماً   البريطانيـة البريطانيـة   العينةالعينة  أظهرتأظهرت  حيثحيث  العينتينالعينتين  أفرادأفراد  بينبين  فروقفروق  وجودوجود  --
أقل أقل   واستخدامواستخدام) ) الساذجةالساذجة  الوسيلةالوسيلة  ((  الثانيةالثانية  للمرحلةللمرحلة  للمستوي األول ما قبل التقليدي تحديداًللمستوي األول ما قبل التقليدي تحديداً

  ،،  الخاصةالخاصة  أوأو  الذاتيةالذاتية  المصالحالمصالح  نحونحو  يتجهيتجه  تفكيرهمتفكيرهمأن أن   يعنييعني  بمابماللمستوي الثاني التقليدي ، للمستوي الثاني التقليدي ، 
للمستوي الثـاني التقليـدي عنـد    للمستوي الثـاني التقليـدي عنـد      أكثرأكثر  استخدامااستخداما  أظهرتأظهرت  فقدفقد  الجزائريةالجزائرية  العينةالعينة  أفرادأفراد  أماأما
  الشـرقية الشـرقية   المجتمعـات المجتمعـات   أنأن  علىعلى  يدليدل  بمابما  ،،  للمستوي األولللمستوي األول  أقلأقل  واستخداماًواستخداماً  الثالثةالثالثة  مرحلةمرحلةالال

  والمنافعوالمنافع  المصالحالمصالح  عنعن  تبتعدتبتعد  ماما  غالباًغالباً  والتيوالتي  السائدةالسائدة  والتقاليدوالتقاليد  العاداتالعادات  نماذجنماذج  وفقوفق  تتصرفتتصرف
                                                                                                                                                                                                  الشخصيةالشخصية

              ..                      ))9900: : 19919944  ،،شافعيشافعي((

  

اجر الباحث دراسة عن عالقة النمو المعرفي بنمـو التفكيـر   اجر الباحث دراسة عن عالقة النمو المعرفي بنمـو التفكيـر     ::  ))19851985((دراسة عبداهللا دراسة عبداهللا   
الخلقي لدي تالميذ مرحلة التعليم االساسي ، هدفت إلي الكشفعن العالقة بـين التفكيـر   الخلقي لدي تالميذ مرحلة التعليم االساسي ، هدفت إلي الكشفعن العالقة بـين التفكيـر   
الخلقي والعمر الزمني ، وكذلك الكشف عن الفروق بين النوعين ، تكونت العينة مـن  الخلقي والعمر الزمني ، وكذلك الكشف عن الفروق بين النوعين ، تكونت العينة مـن  

ض المدارس في مدينـة الزقـازيق ،   ض المدارس في مدينـة الزقـازيق ،   تلميذ وتلميذة بحلقيته األولي والثانية من بعتلميذ وتلميذة بحلقيته األولي والثانية من بع) ) 8080((
تلميذ وتلميذة ، ترواحـت  تلميذ وتلميذة ، ترواحـت    ))4040((وقسمت العينة إلي مجموعتين ضمت كل مجموعة عدد وقسمت العينة إلي مجموعتين ضمت كل مجموعة عدد 

سنة ، بينما كانت أعمار المجموعة الثانية ما سنة ، بينما كانت أعمار المجموعة الثانية ما ) ) 1010--88((أعمار المجموعة األولي  ما بين أعمار المجموعة األولي  ما بين 
وتم اختيارهم مـن  وتم اختيارهم مـن  ) ) 110110  --9090((سنة ، كما تراوح معامل الذكاء ما بين سنة ، كما تراوح معامل الذكاء ما بين   ))1414--1212((بين بين 

مستوي اجتماعي اقتصادي واحد ، طبق الباحث علي افراد العينة اختبار النمو المعرفي مستوي اجتماعي اقتصادي واحد ، طبق الباحث علي افراد العينة اختبار النمو المعرفي 
من إعداد لورانس ووكر ، واختبار النضج الخلقي من إعداد كولبرج تعريـب إبـراهيم   من إعداد لورانس ووكر ، واختبار النضج الخلقي من إعداد كولبرج تعريـب إبـراهيم   

، واختبار الذكاء المصور إعداد أحمد زكي صالح ، واستمارة المستوي ، واختبار الذكاء المصور إعداد أحمد زكي صالح ، واستمارة المستوي ))19841984((قشقوش قشقوش 
  --::تائج الدراسة عن تائج الدراسة عن االجتماعي االقتصادي ، فكشفت ناالجتماعي االقتصادي ، فكشفت ن
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وجود فروق في التفكير الخلقي بين تالميذ حلقتي التعليم األولي والثانية لصالح الحلقة وجود فروق في التفكير الخلقي بين تالميذ حلقتي التعليم األولي والثانية لصالح الحلقة _ _ 
  ).).1414--1212((الثانية الثانية 

  وجد عالقة بين مستويات النمو المعرفي ومستويات نمو التفكير الخلقي وجد عالقة بين مستويات النمو المعرفي ومستويات نمو التفكير الخلقي _ _ 
  ..  ))435435: :   434434: : 19951995  ،،الطوابالطواب((                                                                                                                                              

  

  األطفـال األطفـال   مـن مـن   عينـة عينـة   لـدى لـدى   الخلقـي الخلقـي   النموالنمو  بدارسةبدارسة  الباحثالباحث  قامقام  ::) ) 19861986((ناصرناصر  دراسةدراسة
  النضـج النضـج   بينبين  العالقةالعالقة  عنعن  الكشفالكشف  منهامنها  الهدفالهدف    وكانوكان  ،،  المصريالمصري  المجتمعالمجتمع  فيفي  والمراهقينوالمراهقين
  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  الزمني،الزمني،  العمرالعمر  ،،النوعالنوع( (   فيفي  المتمثلةالمتمثلة  المتغيراتالمتغيرات  منمن  وعددوعدد  الخلقـيالخلقـي
  وتلميذاتوتلميذات  تالميذتالميذ  بينبين  منمن  وتلميذةوتلميذة  تلميذتلميذ  تسعمائةتسعمائة) ) 900900((  منمن  العينةالعينة  وتكونتوتكونت) )   االقتصادياالقتصادي
  تبعـا تبعـا   فرعيـة فرعيـة   مجموعاتمجموعات  إلىإلى  تقسيمهمتقسيمهم  تمتم  وقدوقد  ،،  والثانويةوالثانوية  واإلعداديةواإلعدادية  االبتدائيةاالبتدائية  المرحلةالمرحلة

  النـوع النـوع وو  ،،  ))  مـنخفض مـنخفض   ،،  متوسـط متوسـط   ،،  مرتفعمرتفع  ((  الثالثةالثالثة  االقتصاديةاالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعية  للمستوياتللمستويات
    التعليميةالتعليمية  والمرحلةوالمرحلة
    قشــقوشقشــقوش  إبـراهيم إبـراهيم   تعريــبتعريــب  الخلقـي الخلقـي   للنضــجللنضــج  كـولبرج كـولبرج   اختبــاراختبــار  عليهــم عليهــم   وطبـق وطبـق 

    إعـداد إعـداد   المصريةالمصرية  لألسرةلألسرة  واالقتصاديواالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  الوضعالوضع  ررييتقدتقد  دليلدليل  اراراختباختب  ،،) ) 19819844((

  --::  اآلتيةاآلتية  النتائجالنتائج  عنعن  دراستهدراسته  أسفرتأسفرت  لقدلقد  ،،  ))19871987((  ارارففالغالغ  عبدعبد  السالمالسالم  عبدعبد

  . . الخلقيالخلقي  النموالنمو  فيفي) ) أناثأناث/ / ذكورذكور((  النوعينالنوعين  بينبين  فروقفروق  وجودوجود  عدمعدم  --

  األعمـار األعمـار   لصـالح لصـالح   الخلقيالخلقي  النموالنمو  علىعلى  الزمنيالزمني  العمرالعمر  لمتغيرلمتغير  وموجبوموجب  دالدال  تأثيرتأثير  هناكهناك  --
  ..سناًسناً  األكبراألكبر

  لصـالح لصـالح   الخلقـي الخلقـي   النمـو النمـو   فيفي  االقتصاديةاالقتصادية  ،،  االجتماعيةاالجتماعية  المستوياتالمستويات  بينبين  فروقفروق  وجودوجود  --
  ).).  86:199386:1993،،  الشافعيالشافعي((  األعلىاألعلى  المستوياتالمستويات

  

  بنمـو بنمـو   المرتبطـة المرتبطـة   المتغيـرات المتغيـرات   بعضبعض  بدراسةبدراسة  الباحثةالباحثة  قامتقامت: :   ))19871987((  اخلليفياخلليفي  دراسةدراسة

  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  مستوياتمستويات  تحديدتحديد  منهامنها  الهدفالهدف  وكانوكان  ،،  القطريالقطري  المجتمعالمجتمع  فيفي  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير
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  المراحـل المراحـل   تسلسلتسلسل  مدىمدى  عنعن  والكشفوالكشف  ،،  مختلفةمختلفة  تعليميةتعليمية  مراحلمراحل  فيفي  والطالباتوالطالبات  الطلبةالطلبة  لدىلدى
  المتغيراتالمتغيرات  وبعضوبعض  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  بينبين  العالقةالعالقة  معرفةمعرفة  وكذلكوكذلك  وثباتها،وثباتها،  ووضوحهاووضوحها    الخلقيةالخلقية
  منمن  كلكل  لدىلدى  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  بينبين  العالقةالعالقة  معرفةمعرفة  وأيضاوأيضا  ،،  الدينيالديني  واالتجاهواالتجاه  ،،  والقيموالقيم  كالذكاء،كالذكاء،
  وسـتة وسـتة   أربعمائـة أربعمائـة ) ) 456456((  قوامهـا قوامهـا   عينةعينة  علىعلى  الدراسةالدراسة  أجريتأجريت  وقدوقد  ،،  واألبناءواألبناء  الوالدينالوالدين
  وسـبعة وسـبعة   مائتانمائتان) ) 237237((  وو  ذكورذكور  عشرةعشرة  وتسعةوتسعة  مائتانمائتان) ) 219219((  ومنهمومنهم  ً،ً،  تلميذاتلميذا  وخمسونوخمسون
  الصفالصف  ::  يلييلي  كماكما  توزيعهمتوزيعهم  تمتم  سنـة،سنـة،) ) 2525  ––  88((  منمن  أعمارهمأعمارهم  تراوحتتراوحت  ،،  إناثإناث  وثالثونوثالثون
  الجامعةالجامعة  طالبطالب  ،،  الثانويالثانوي  الثالثالثالث  ،،  اإلعدادياإلعدادي  الثالثالثالث  ،،  االبتدائياالبتدائي  السادسالسادس  ،،  االبتدائياالبتدائي  الرابعالرابع

  ،،زكـي زكـي   أحمـد أحمـد   إعدادإعداد  المصورالمصور  الذكاءالذكاء  اختباراختبار  الباحثةالباحثة  استخدمتاستخدمت  وقدوقد  ،،  الجامعةالجامعة  خريجوخريجو  ،،
مـن  مـن    القيمالقيم  مقياسمقياس  ،،  ))19819844((  قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم  تعريبتعريب  لكولبرجلكولبرج  األخالقياألخالقي  النضجالنضج  اختباراختبار
  --::  يأتييأتي  ماماعع  الدراسةالدراسة  أسفرتأسفرت  وقدوقد  وزيدانوزيدان  السيدالسيد  وو  األنصاراألنصار  محمودمحمود  إعدادإعداد

  التعليميةالتعليمية  المراحلالمراحل  وفيوفي  الزمني،الزمني،  العمرالعمر  فيفي  التقدمالتقدم  معمع  باستمرارباستمرار  يطرديطرد  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  إنإن  --
  ..واإلناثواإلناث  الذكورالذكور  منمن  العينةالعينة  مجموعاتمجموعات  لدىلدى

  ..بعدهابعدها  وماوما  والجامعيةوالجامعية  الثانويةالثانوية  المرحلةالمرحلة  فيفي  النوعينالنوعين  بينبين  فروقفروق  وجودوجود  عدمعدم  --
  أغلـب أغلـب   لدىلدىأكثر استخداماً أكثر استخداماً   الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلةالمستوي األول ما قبل التقليدي تحديداً المستوي األول ما قبل التقليدي تحديداً   إنإن  --

  ..  المبكرةالمبكرة  والمراهقةوالمراهقة  الطفولةالطفولة  مجموعاتمجموعات
  مجمـوعتي مجمـوعتي   أفرادأفراد  لدىلدىأكثر استخداماً أكثر استخداماً   الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلةالمستوي الثاني التقليدي عند المستوي الثاني التقليدي عند   إنإن  --

  ..والثالثنياتوالثالثنيات  العشريناتالعشرينات  بينبين  المنتصفالمنتصف  مجموعةمجموعة  وكذلكوكذلك  ،،  والمتأخرةوالمتأخرة  المتوسطةالمتوسطة  المراهقةالمراهقة
  نفـس نفـس   أفـراد أفـراد   وكـل وكـل   ،،  ككلككل  والبناتوالبنات  البنينالبنين  منمن  عمريةعمرية  مجموعةمجموعة  كلكل  بينبين  اتفاقاتفاق  هناكهناك  --

  هذههذه  فيهافيها  تقعتقع  التيالتي  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  نمونمو  مرحلةمرحلة  فيفي  ههحدحد  علىعلى  كالًكالً) ) ذكورذكور  //  إناثإناث  ((المجموعةالمجموعة
  ..المجموعاتالمجموعات

  ..  الدينيالديني  االتجاهاالتجاه  وبينوبين  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  مستوىمستوى  بينبين  إحصائياًإحصائياً  دالدال  ارتباطارتباط  وجودوجود  عدمعدم  --
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  والتفكيـر والتفكيـر   التعلـيم التعلـيم   مستوىمستوى  وبينوبين  لألبناءلألبناء  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  مستوىمستوى  بينبين  دالةدالة  عالقةعالقة  هناكهناك  --
  ..للوالدينللوالدين  الخلقيالخلقي

  

  مصرمصر  أطفالأطفال  لدىلدى  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  مستوىمستوى  دراسةدراسةبب  الباحثةالباحثة  قامتقامت: :   ))19871987((  قنـاويقنـاوي  دراسةدراسة
  والبحـرين والبحـرين   مصرمصر  أطفالأطفال  بينبين  مقارنةمقارنة  إجراءإجراء  منهامنها  الهدفالهدف    كانكان  ،،  مقارنةمقارنة  دراسةدراسة  والبحرينوالبحرين

  قوامهـا قوامهـا   عينةعينة  علىعلى  الدراسةالدراسة  وأجريتوأجريت  ،،  ثقافيةثقافية  عبرعبر  كدراسةكدراسة  ،،  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  مستوىمستوى  فيفي
  تالميـذ تالميـذ   ،،  مختلفـين مختلفـين   تعليميـين تعليميـين   مستويينمستويين  منمن  ،،  والبحرينوالبحرين  مصرمصر  منمن  طفالًطفالً  ثمانونثمانون) ) 8080((

  وتالميـذ وتالميـذ   ،،  سنواتسنوات) ) 1010--88((  مابينمابين  أعمارهمأعمارهم  تراوحتتراوحت  والذينوالذين  ،،  األساسياألساسي  الثالثالثالث  الصفالصف
  وقـد وقـد   ،،  سـنة سـنة ) ) 1515--1313((  بـين بـين   ماما  أعمارهمأعمارهم  تراوحتتراوحت  والذينوالذين  ،،  األساسياألساسي  التاسعالتاسع  الصفالصف

  ،،))19841984((تعريب إبـراهيم قشـقوش   تعريب إبـراهيم قشـقوش     لكولبرجلكولبرج  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  مقياسمقياس  الباحثةالباحثة  استخدمتاستخدمت
  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  واستمارةواستمارة  ،،  صالحصالح  زكىزكى  ألحمدألحمد  المصورالمصور  الذكاءالذكاء  واختبارواختبار
  --::يأتييأتي  ماما  النتائجالنتائج  أبرزأبرز  وكانتوكانت  ،،  وأنوروأنور  الشربنيالشربني  زكريازكريا  إعدادإعداد

  كلتـا كلتـا   فـي فـي   ثثواإلنـا واإلنـا   الذكورالذكور  درجاتدرجات  متوسطيمتوسطي  بينبين  إحصائياإحصائيا  دالةدالة  فروقفروق  وجودوجود  عدمعدم  --
  ..الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير  مستوىمستوى  فيفي  ))والبحرينيةوالبحرينية  المصريةالمصرية((  العينتينالعينتين

  مصـر مصـر   أطفـال أطفـال   مـن مـن   النـوعين النـوعين   بـين بـين   الخلقيالخلقي  النموالنمو  فيفي  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  وجودوجود  عدمعدم  --
  ..والبحرينوالبحرين

  لصالحلصالح  السنالسن  لمتغيرلمتغير  ترجعترجع  الدراسةالدراسة  عينةعينة  أطفالأطفال  بينبين  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقاًفروقاً  هناكهناك  --
  ..  اًاًعمرعمر  األكبراألكبر  األطفالاألطفال

  

  منهـا منهـا   الهدفالهدف  كانكانوو  األخالقي،األخالقي،  التفكيرالتفكير  بدراسةبدراسة  الباحثةالباحثة  امتامتقق    ::) ) 19901990((  ههمحيـدمحيـد  دراسـةدراسـة  
  اإلعداديـة اإلعداديـة   المـرحلتين المـرحلتين   لتالميـذ لتالميـذ   األخالقـي األخالقـي   الحكمالحكم  علىعلى  األخالقيةاألخالقية  المناقشةالمناقشة  أثرأثر  معرفةمعرفة

  االقتصادي،االقتصادي،  االجتماعياالجتماعي  والمستوىوالمستوى  والذكاءوالذكاء  األخالقياألخالقي  النموالنمو  بينبين  العالقةالعالقة  ومعرفةومعرفة  والثانوية،والثانوية،
  فصـول فصـول   أربعـة أربعـة   فيفي  تلميذةتلميذة  وعشرونوعشرون  مائةمائة) ) 120120((  قوامهاقوامها  عينةعينة  علىعلى  الدراسةالدراسة  وأجريتوأجريت
  ،،  الثـانوي الثـانوي   األولاألول  الصـف الصـف   مـن مـن   وفصلينوفصلين  اإلعدادي،اإلعدادي،  األولاألول  الصفالصف  منمن  فصلينفصلين  دراسيةدراسية
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  الذكاءالذكاء  نسبنسب  وكانتوكانت  ،،  المختلفالمختلف  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  العينةالعينة  تمثلتمثل  أنأن  وروعيوروعي
  تجريبيتينتجريبيتين  مجموعتينمجموعتين  علىعلى  التجريبيالتجريبي  التصميمالتصميم  وأشتملوأشتمل  ،،  والعاليوالعالي  المتوسطالمتوسط  مابينمابين  تتراوحتتراوح

  الخلقـي الخلقـي   الحكـم الحكـم   مقيـاس مقيـاس   الباحثةالباحثة  استخدمتاستخدمت  وقدوقد  صف،صف،  كلكل  فيفي  ضابطتينضابطتين  ومجموعتينومجموعتين
  زكـي زكـي   ألحمـد ألحمـد   المصـورالمصـور  الذكاءالذكاء  واختبارواختبار  ،،))19819844((  قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم  تعريبتعريب  لكولبرجلكولبرج
  ،،  الغفـار الغفـار   عبدعبد  السالمالسالم  عبدعبد  لألسرةلألسرة  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  الوضعالوضع  تقديرتقدير  واستمارةواستمارة  صالحصالح

  --::اآلتيـةاآلتيـة  النتائجالنتائج  عنعن  دراستهادراستها  أسفرتأسفرت  وقدوقد  ،،  الباحثةالباحثة  إعدادإعداد  تعليميتعليمي  وبرنامجوبرنامج

  ..  األخالقياألخالقي  الحكمالحكم  فيفي  فعاالًفعاالً  تأثيراًتأثيراً  األخالقيةاألخالقية  للمناقشةللمناقشة  أنأن  --

  عالقتهـا عالقتهـا   حيثحيث  منمن  واالقتصاديواالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  والمستوىوالمستوى  الذكاءالذكاء  بينبين  دالدال  تفاعلتفاعل  يوجديوجد  الال  --
  ..والثانيةوالثانية  األولىاألولى  التجريبيةالتجريبية  المجموعتينالمجموعتين  لكاللكال  األخالقياألخالقي  الحكمالحكم  فيفي  التغيرالتغير  بمقداربمقدار

  ..  الفردالفرد  فيهافيها  التيالتي  المرحلةالمرحلة  مباشرةمباشرة  تعلوتعلو  التيالتي  للمرحلةللمرحلة  يكونيكون  األخالقياألخالقي  النموالنمو  أنأن  --

  االجتمـاعي االجتمـاعي   والمستوىوالمستوى  الذكاءالذكاء  علىعلى  األخالقيةاألخالقية  المناقشةالمناقشة  فيفي  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  اعتماداعتماد  عدمعدم  --
  . .   واالقتصاديواالقتصادي

  
  

  المراهقينالمراهقين  بينبين  الفروقالفروق  عنعن  الكشفالكشف  إلىإلى  هدفتهدفت  بدارسةبدارسة  الباحثالباحث  قامقام  ::) ) 19941994((  أمحدأمحد  دراسةدراسة
  بينبين  النوعينالنوعين  بينبين  والفروقوالفروق  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  درجاتدرجات  فيفي  واألزهريواألزهري  العامالعام  التعليمالتعليم  طالبطالب  منمن

  بينبين  الفروقالفروق  عنعن  الكشفالكشف  وكذلكوكذلك  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  درجةدرجة  فيفي  والحضروالحضر  الريفالريف  فيفي  المراهقينالمراهقين
  الـذكاء الـذكاء   عالقةعالقة  منمن  والتحققوالتحقق  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  درجةدرجة  فيفي  االقتصاديةاالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعية  المستوياتالمستويات
  وثالثـون وثالثـون   واثنانواثنان  أربعمائةأربعمائة) ) 432432((  قوامهاقوامها  عينةعينة  علىعلى  الدراسةالدراسة  وأجريتوأجريت  الخلقي،الخلقي،  والحكموالحكم
  الريفالريف  أبناءأبناء  بينبين  منمن  ،،  واألزهريواألزهري  العامالعام  الثانويالثانوي  الثالثالثالث  الصفالصف  وتلميذاتوتلميذات  تالميذتالميذ  منمن  تلميذاًتلميذاً

  والـذيــن والـذيــن   ،،  المختلفـة المختلفـة   االقتصـادية االقتصـادية   االجتماعيـة االجتماعيـة   المستوياتالمستويات  يمثلونيمثلون  وممنوممن  والحضروالحضر
ـ   ممــذكائهذكائه  درجاتدرجات  تبلغتبلغ  بينمابينما  ،،  سنةسنة) ) 1616--1515((  منمن  أعمارهمأعمارهم  تـراوحتتـراوحت ـ ماب --9797((  ينينــماب

  الوضـع الوضـع   تقديرتقدير  ودليلودليل    ،،  لريستلريست  القضاياالقضايا  تحديدتحديد  مقياسمقياس  الباحثالباحث  استخداماستخدام  ولقدولقد  ،،  ))مم125125
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  للـذكاء للـذكاء     كاتـل كاتـل   ررواختباواختبا  ،،))19881988( (   الشـخص الشـخص   العزيزالعزيز  عبدعبد  إعدادإعداد  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي
  --::  عنعن  الدراسةالدراسة  أسفرتأسفرت  ولقدولقد  ،،  ))  19741974  ((  الغفارالغفار  عبدعبد  السالمالسالم  عبدعبد  سالمة،سالمة،  أحمدأحمد  تعريبتعريب

  الخلقـي الخلقـي   الحكـم الحكـم   درجاتدرجات  فيفي  واألزهريواألزهري  العامالعام  التعليمالتعليم  فيفي  المراهقينالمراهقين  بينبين  فروقفروق  وجودوجود  --
  ..األزهرياألزهري  التعليمالتعليم  فيفي  المراهقينالمراهقين  لصالحلصالح

الذكور واألناث في التعليم العام في درجات الحكم الخلقي لصـالح  الذكور واألناث في التعليم العام في درجات الحكم الخلقي لصـالح    بينبين  فروقفروق  وجودوجود  --
  ..األناث األناث 

  لصـالح لصـالح   الخلقـي الخلقـي   الحكمالحكم  درجاتدرجات  فيفي  والحضروالحضر  الريفالريف  فيفي  المراهقينالمراهقين  بينبين  فروقفروق  وجودوجود  --
  ..الريفالريف  فيفي  المراهقينالمراهقين

  الحكمالحكم  درجاتدرجات  فيفي  المختلفةالمختلفة  االقتصاديةاالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعية  المستوياتالمستويات  أفرادأفراد  بينبين  فروقفروق  وجودوجود  --
  ..المرتفعةالمرتفعة  االقتصاديةاالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعية  المستوياتالمستويات  لصالحلصالح  الخلقيالخلقي

  ..  والذكاءوالذكاء  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  درجاتدرجات  بينبين  دالةدالة  ارتباطيهارتباطيه  عالقةعالقة  وجودوجود  --
  

  لعـب لعـب   ةةفنيفني  منمن  كـلكـل  فـاعليةفـاعلية  مـدىمـدى  بـدارسةبـدارسة  الباحثالباحث  قامقام  ::  ))19941994((  الدسـوقيالدسـوقي  دراسةدراسة
  فتـرة فتـرة   أطفـال أطفـال   مـن مـن   عينةعينة  لدىلدى  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  مستوىمستوى  تنميةتنمية  فيفي  بالنموذجبالنموذج  والتعلموالتعلم  الدورالدور
  مائتـان مائتـان   ))200200((  قوامهـا قوامهـا   عينةعينة  علىعلى  الدراسةالدراسة  وأجرىوأجرى  ،،  سنةسنة) ) 1212--99((  المتأخرةالمتأخرة  الطفولةالطفولة
  فيفي  يتوزعونيتوزعون  نوعنوع  كلكل  منمن  فردفرد  مائةمائة) ) 100100((  بواقعبواقع  اإلعدادياإلعدادي  األولاألول  بالصفبالصف  وتلميذةوتلميذة  تلميذتلميذ
  االجتمـاعي االجتمـاعي   المسـتوى المسـتوى   تـقديـرتـقديـر  دليلدليل  الباحثالباحث  استخدماستخدم  ولقدولقد  ،،  فرعيةفرعية  مجموعاتمجموعات  ثمانيثماني

  النضـج النضـج   واختبـار واختبـار   ،،))19881988((الشـخص الشـخص   العزيزالعزيز  عبدعبد  إعدادإعداد  المصريةالمصرية  لألسرةلألسرة  االقتصادياالقتصادي
  إعدادإعداد  للذكـاءللذكـاء  شمسشمس  عيـنعيـن  واختبارواختبار  ،،))19841984((قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم  تعريبتعريب  لكولبرجلكولبرج  الخلقيالخلقي

  يعتمديعتمد  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  مستوىمستوى  لتنميةلتنمية  وبرنامجوبرنامج  ،،  ))19741974((وآخرونوآخرون  القوصىالقوصى  العـزيزالعـزيز  عبدعبد
  --::  عنعن  دراستهدراسته  أسفرتأسفرت  ولقدولقد  ،،  الباحثالباحث  إعدادإعداد  منمن  باألنموذجباألنموذج  والتعلموالتعلم  الدورالدور  لعبلعب  فنيةفنية  علىعلى
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  المجموعاتالمجموعات  أفرادأفراد  عليهاعليها  حصلحصل  التيالتي  الدرجاتالدرجات  تباينتباين  فيفي  النوعالنوع  لمتغيرلمتغير  دالدال  تأثيرتأثير  وجودوجود--
  ..الخلقيالخلقي  للنضجللنضج  ىىالبعدالبعد  التباينالتباين  فيفي  المستخدمةالمستخدمة  الفرعيةالفرعية

  فـي فـي   الفرعيةالفرعية  المجموعاتالمجموعات  أفرادأفراد  درجاتدرجات  تباينتباين  فيفي  النوعالنوع  للمتغيرللمتغير  دالدال  تأثيرتأثير  وجودوجود  عدمعدم  --
  ..الخلقيالخلقي  النضجالنضج  اختباراختبار

                                  اختبـار اختبـار   فـي فـي   الفرعيةالفرعية  المجموعاتالمجموعات  أفرادأفراد  درجاتدرجات  فيفي  النوعينالنوعين  بينبين  تفاعلتفاعل  وجودوجود  عدمعدم  --
  ..  الخلقيالخلقي  النضجالنضج

  أفـراد أفـراد   عليهـا عليهـا   حصـل حصـل   التيالتي  ))  باألنموذجباألنموذج  التعليمالتعليم  ((  المعالجةالمعالجة  لمتغيرلمتغير  دالدال  تأثيرتأثير  وجودوجود  --
  تأثيرتأثير  وجودوجود  عدمعدم  معمع  الخلقي،الخلقي،  للنضجللنضج  لبعديلبعدياا  القياسالقياس  فيفي  المستخدمةالمستخدمة  الفرعيةالفرعية  المجموعاتالمجموعات

  ..والمعالجةوالمعالجة  الجنسالجنس  بينبين  والتفاعلوالتفاعل  ،،  النوعالنوع  لمتغيرلمتغير  دالدال

  عليهاعليها  حصلحصل  التيالتي  تباينتباين  فيفي  ))  التعليمالتعليم  الدور،الدور،  لعبلعب( (   المعالجةالمعالجة  لمتغيرلمتغير  دالدال  تأثيرتأثير  وجودوجود  --
  ..  البعديالبعدي  القياسالقياس  فيفي  المستخدمةالمستخدمة  الفرعيةالفرعية

                                درجـات درجـات   تباينتباين  فيفي  والمعالجةوالمعالجة  النوعالنوع  بينبين  المعالجةالمعالجة  النوعالنوع  لمتغيرلمتغير  دالدال  تأثيرتأثير  وجودوجود  عدمعدم  --
  القيـاس القيـاس   فيفي) ) الدورالدور  لعبلعب  --  نموذجنموذجألألاا  ((  ،،))  نموذجنموذجألألاا  ((  ،،))الدورالدور  لعبلعب( (   المجموعاتالمجموعات  أفرادأفراد

      ..الخلقيالخلقي  للنضجللنضج  التتابعيالتتابعي
  تعـديل تعـديل   فـي فـي   االجتماعياالجتماعي  التعلـمالتعلـم  أثـرأثـر  بـدراسةبـدراسة  الباحثالباحث  قامقام  ::) ) 19951995((  بيهبيه  ووأبأب  دراسةدراسة    

  دراسةدراسة  ورائهاورائها  منمن  الهدفالهدف  وكانوكان  ،،  السعوديالسعودي  المجتمعالمجتمع  فيفي  تجريبيةتجريبية  دراسةدراسة  الخلقية،الخلقية،  األحكاماألحكام
  خـالل خـالل   مـن مـن   األطفالاألطفال  سلوكسلوك  تعديلتعديل  فيفي  البشريةالبشرية  النماذجالنماذج  ومالحظةومالحظة  االجتماعياالجتماعي  التعلمالتعلم  أثرأثر

  هـذا هـذا   فـي فـي   السنالسن  عاملعامل  أثرأثر  دراسةدراسة  وكذلكوكذلك  ،،  الحظوهالحظوه  ماما  علىعلى  بناءبناء  الخلقيةالخلقية  أحكامهمأحكامهم  تعديلتعديل
  الثـاني الثـاني   والصفوالصف  ،،  االبتدائياالبتدائي  والسادسوالسادس  والرابعوالرابع  الثانيالثاني  الصفالصف  منمن  العينةالعينة  وتكونتوتكونت  ،،  التعلمالتعلم
  إعدادإعداد  الثانيالثاني  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  إصدارإصدار  اختباراختبار  الباحثالباحث  استخدماستخدم  ولقدولقد  اإلعدادية،اإلعدادية،  المرحلةالمرحلة  فيفي
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  أسفرتأسفرت  ولقدولقد  الباحث،الباحث،  قبلقبل  منمن  عدلتعدلت  ولكنولكن  ،،  كولبرجكولبرج  بقصصبقصص  شبيهةشبيهة  وقصصوقصص  ،،  الباحثالباحث
  --::عنعن  الدراسةالدراسة  نتائجنتائج

  دائـرة دائـرة   تتسعتتسع  حيثحيث  ،،  الموضوعيالموضوعي  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  علىعلى  التالميذالتالميذ  قدرةقدرة  فيفي  نمواًنمواً  هناكهناك  أنأن  --
  إصدارإصدار  فيفي  تساعدهتساعده  جديدةجديدة  خبراتخبرات  اكتساباكتساب  يمكنهيمكنه  وبالتاليوبالتالي  ،،  سنهسنه  كبركبر  كلماكلما  الطفلالطفل  معارفمعارف
  ..الخلقيةالخلقية  أحكامهأحكامه

  الطفـل الطفـل   أنأن  يعنييعني  ممامما  ،،  التجريبيتينالتجريبيتين  المجموعتينالمجموعتين  علىعلى  واضحواضح  النموذجالنموذج  تأثيرتأثير  أنأن  وجدوجد  --
  عنعن  ناتجناتج  وهذاوهذا  ،،  دائماًدائماً  اعتبارهاعتباره  فيفي  أفرادهاأفرادها  آراءآراء  ويأخذويأخذ  بهبه  المحيطةالمحيطة  البشريةالبشرية  بالنماذجبالنماذج  يتأثريتأثر
  نهمنهمأأ  علىعلى  إليهمإليهم  ينظرينظر  فهوفهو  ،،  اآلخريناآلخرين  منمن  أحكامهأحكامه  يستمديستمد  يجعلهيجعله  ممامما  الطفلالطفل  خبراتخبرات  ضعفضعف
  ..لهملهم  االنصياعاالنصياع  عليهعليه  وبالتاليوبالتالي  ،،  عليهعليه  السلطةالسلطة  أصحابأصحاب

  
  
  

  الكفيفـات الكفيفـات   المراهقاتالمراهقات  لدىلدى  الخلقيالخلقي  النموالنمو  بدراسةبدراسة  الباحثةالباحثة  قامتقامت  ::  ))20002000((  إمساعيلإمساعيل  دراسةدراسة
  اآلبـاء اآلبـاء   عنهـا عنهـا   يعبـر يعبـر   كماكما  للوالدينللوالدين  االجتماعيةاالجتماعية  التنشئةالتنشئة  بأساليببأساليب  وعالقتهوعالقته  ،،  والمبصراتوالمبصرات
  التنشـئة التنشـئة   أسـاليب أسـاليب   عنعن  الكشفالكشف  وكذلكوكذلك  ،،  والمبصراتوالمبصرات  الكفيفاتالكفيفات  المراهقاتالمراهقات  معمع  واألمهاتواألمهات
  البيئةالبيئة  فيفي  الخلقيالخلقي  النموالنمو  ومستوىومستوى  ،،  والمبصراتوالمبصرات  الكفيفاتالكفيفات  المراهقاتالمراهقات  تدركهاتدركها  كماكما  الوالديهالوالديه
  األولـى األولـى   المجموعةالمجموعة  مجموعاتمجموعات  ثالثثالث  منمن  مكونةمكونة  عينةعينة  علىعلى  الدراسةالدراسة  وأجريتوأجريت  ،،  المصريةالمصرية
  مـن مـن   خمسونخمسون) ) 5050((  الثانيةالثانية  والمجموعةوالمجموعة  ،،  الكفيفاتالكفيفات  المراهقاتالمراهقات  منمن  خمسونخمسون) ) 5050((  قوامهاقوامها

  المراهقـات المراهقـات   وآبـاء وآبـاء   أمهاتأمهات  منمن  مائةمائة) ) 100100((  الثالثةالثالثة  والمجموعةوالمجموعة  ،،  المبصراتالمبصرات  المراهقاتالمراهقات
  أفـراد أفـراد   مجانسـة مجانسـة   وتموتم  ،،  المبصراتالمبصرات  المراهقاتالمراهقات  وآباءوآباء  أمهاتأمهات  منمن  مائةمائة) ) 100100((  وو  الكفيفاتالكفيفات
  االجتمـاعي االجتمـاعي   والمسـتوى والمسـتوى   التعليمـي التعليمـي   والمستوىوالمستوى  ،،  الذكاءالذكاء  ونسبةونسبة  ،،  السنالسن  حيثحيث  منمن  العينةالعينة

  طالباتطالبات  منمن  ،،  سنةسنة) ) 1919  ––  1414((  بينبين  أعمارهنأعمارهن  وتراوحتوتراوحت  ،،  الصحيةالصحية  والحالةوالحالة  واالقتصاديواالقتصادي
  الـذكاء الـذكاء   نسـب نسـب   بينمابينما  ،،  العامالعام  التعليمالتعليم  منمن  الثانويالثانوي  الثالثالثالث  الصفالصف  إلىإلى  الثانويالثانوي  األولاألول  الصفالصف
  المسـتوى المسـتوى   مقيـاس مقيـاس   الباحثةالباحثة  استخدمتاستخدمت  وقدوقد  درجة،درجة،) ) 120120  ––  9292((  مابينمابين  تراوحتتراوحت  لديهنلديهن

  ذكـاء ذكـاء   واختبارواختبار  ،،  ))19901990((اإللهاإلله  عبدعبد  الجابرالجابر  عبدعبد  إعدادإعداد  ،،  لألسرةلألسرة  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي
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  التنشـئة التنشـئة   ومقيـاس ومقيـاس   ،،  ))19861986((  إسـماعيل إسـماعيل   الـدين الـدين   عمـاد عمـاد   محمدمحمد  إعدادإعداد  اللفظياللفظي  الشبابالشباب
  يوسـف يوسـف   فائزةفائزة  إعدادإعداد  ،،  الوالدينالوالدين  معاملةمعاملة  فيفي  األبناءاألبناء  آراءآراء  فيفي  المتمثلالمتمثل  ،،  لألبناءلألبناء  االجتماعيةاالجتماعية

  تعريـب تعريـب   ،،  وآخـرون وآخـرون   كـولبرج كـولبرج   إعدادإعداد  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  واختبارواختبار  ،،  ))19861986((  الحميدالحميد  عبدعبد
  --::  عنعن  الدراسةالدراسة  أسفرتأسفرت  وقدوقد  ))19819844((  قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم

  المراهقاتالمراهقات  لصالحلصالح  والمبصراتوالمبصرات  الكفيفاتالكفيفات  المراهقاتالمراهقات  بينبين  الخلقيالخلقي  النموالنمو  فيفي  فروقفروق  وجودوجود  --
  ..المبصراتالمبصرات

  مـن مـن   والمبصراتوالمبصرات  الكفيفاتالكفيفات  المراهقاتالمراهقات  عندعند  الخلقيالخلقي  النموالنمو  بينبين  دالدال  سالبسالب  ارتباطارتباط  وجودوجود  --
  ..  أخرىأخرى  ناحيةناحية  منمن  تنشئتهنتنشئتهن  فيفي  السويةالسوية  غيرغير  الوالديهالوالديه  األساليباألساليب  وغيابوغياب  ،،  ناحيةناحية

  

  

  الحكمالحكم  لتنميةلتنمية  إرشاديإرشادي  برنامجبرنامج  فعاليةفعالية  مدىمدى  بدراسةبدراسة  الباحثالباحث  قامقام  ::  ))  20032003((  جنيديجنيدي  دراسةدراسة
  ،،  السمعالسمع  وضعافوضعاف  للصمللصم  األملاألمل  بمدراسبمدراس  سمعياًسمعياً  المعاقينالمعاقين  األطفالاألطفال  منمن  عينةعينة  لدىلدى  الخلقيالخلقي
  الحكمالحكم  مستوىمستوى  لتنميةلتنمية  إرشاديإرشادي  برنامجبرنامج  وفعاليةوفعالية  كفاءةكفاءة  منمن  التحققالتحقق  محاولةمحاولة  منهامنها  الهدفالهدف  وكانوكان
  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  لقياسلقياس  مقننةمقننة  أداةأداة  تصميمتصميم  وكذلكوكذلك  ،،  سمعياًسمعياً  المعاقينالمعاقين  لألطفاللألطفال  الخلقيالخلقي
  مجموعةمجموعة  منمن  العينةالعينة  تكونتتكونت  البرنامجالبرنامج  فعاليةفعالية  منمن  للتحقيقللتحقيق  ،،  سمعياسمعيا  المعاقينالمعاقين  لألطفاللألطفال
  تكونتتكونت  بحيثبحيث  ،،  سنةسنة) ) 1212  ––  99((  بينبين  ماما  أعمارهمأعمارهم  تراوحتتراوحت  ،،  ضابطةضابطة  ومجموعةومجموعة  تجريبيةتجريبية
) ) 2929((  الضابطةالضابطة  والمجموعةوالمجموعة  ،،  وطفلةوطفلة  طفالًطفالً  ثالثينثالثين) ) 3030((  منمن  للصمللصم  التجريبيةالتجريبية  المجموعةالمجموعة

  السمعالسمع  لضعافلضعاف  التجريبيةالتجريبية  المجموعةالمجموعة  تكونتتكونت  وبالمقابلوبالمقابل  ،،  وطفلةوطفلة  طفالًطفالً  وعشرونوعشرون  تسعةتسعة
  منمن  أطفالأطفال  ستةستة) ) 66((  منمن  الضابطةالضابطة  والمجموعةوالمجموعة  ،،  النوعينالنوعين  منمن  أطفالأطفال  عشرةعشرة) ) 1010((منمن

  اختيارهماختيارهم  ثمثم  ،،  ))مم100100--8585((  بينبين  المتوسطالمتوسط  حدودحدود  فيفي  ذكائهمذكائهم  نسبنسب  تراوحتتراوحت  ،،  النوعينالنوعين
    الرجلالرجل  رسمرسم  الذكاءالذكاء  واختبارواختبار  والخارجي،والخارجي،  الداخليالداخلي  بالنظامبالنظام  التحقواالتحقوا  ممنممن

  إعدادإعداد  سمعياًسمعياً  المعاقينالمعاقين  لألطفاللألطفال  المصورالمصور  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  ومقياسومقياس  ،،) )   هاريسهاريس  ،،  لجودانفلجودانف( ( 
  --::  عنعن  دراستهدراسته    أسفرتأسفرت  وقدوقد  ،،  الباحثةالباحثة
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  أكثرأكثر  السمعالسمع  ضعافضعاف  األطفالاألطفال  لصالحلصالح  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  لتنميةلتنمية  المعدالمعد  للبرنامجللبرنامج  تأثيراًتأثيراً  وجودوجود  --
  ) . ) .   التتبعيالتتبعي  وو  البعديالبعدي  وو  القبليالقبلي  ((المتكررالمتكرر  المقياسالمقياس  فيفي  الصمالصم  األطفالاألطفال  منمن
  ..الصمالصم  واألطفالواألطفال  السمعالسمع  ضعافضعاف  لألطفاللألطفال  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  فيفي  النوعينالنوعين  بينبين  فروقفروق  وجودوجود  عدمعدم  --

  

  

ـاد  دراسةدراسة َّ ـادمح َّ   وغيروغير  معاملتهممعاملتهم  المساءالمساء  األطفالاألطفال  بينبين  مقارنةمقارنة  بدراسةبدراسة  الباحثةالباحثة  قامتقامت  ::  ))20052005((  مح
  لـدى لـدى   الخلقـي الخلقـي   الحكـم الحكـم   مستوىمستوى  معرفةمعرفة  منهامنها  وهدفتوهدفت  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  فيفي  معاملتهممعاملتهم  المساءالمساء
  تراوحـت تراوحـت   ،،  وطفلةوطفلة  طفالًطفالً  مائةمائة) ) 100100((  منمن  الدراسةالدراسة  عينةعينة  وتكونتوتكونت  ،،إليهمإليهم  المساءالمساء  األطفالاألطفال
  وعـددهم وعـددهم   معـاملتهم معـاملتهم   اءاءسسالمالم  غيرغير  األطفالاألطفال  ومجموعةومجموعة  ،،  سنةسنة) ) 1212--99((  بينبين  ماما  أعمارهمأعمارهم

  المسـاء المسـاء   األطفـال األطفـال   مجموعـة مجموعـة   مجمـوعتين مجمـوعتين   إلىإلى  تقسيمهمتقسيمهم  تمتم  ،،  وطفلةوطفلة  طفالًطفالً  مائةمائة) ) 100100((
  الحكـم الحكـم   اختبـار اختبـار   الباحثةالباحثة  استخدمتاستخدمت  ولقدولقد  ،،  وطفلةوطفلة  الًالًطفطف  خمسينخمسين) ) 5050((  وعددهموعددهم  معاملتهممعاملتهم
  الطفلالطفل  معاملةمعاملة  إساءةإساءة  ومقياسومقياس  ،،) ) 19841984((  قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم  تعريبتعريب  كولبرجكولبرج  إعدادإعداد  الخلقيالخلقي
  العزيـز العزيـز   عبـد عبـد   إعدادإعداد  لألسرةلألسرة  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  واستمارةواستمارة  ،،  الباحثةالباحثة  إعدادإعداد
    الشخصالشخص  السيدالسيد

  --::  يلييلي  ماما  عنعن  النتائجالنتائج  أسفرتأسفرت  ولقدولقد  ،،  ))  19951995  ((

  المسـاء المسـاء   غيـر غيـر   واألطفالواألطفال  إليهمإليهم  المساءالمساء  األطفالاألطفال  درجاتدرجات  متوسطمتوسط  بينبين  فروقفروق  وجودوجود  عدمعدم  --
  ..الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مراحلمراحل  منمن  األولىاألولى  المرحلةالمرحلة  فيفي  إليهمإليهم

  إلـيهم إلـيهم   المساءالمساء  غيرغير  واألطفالواألطفال  إليهمإليهم  المساءالمساء  األطفالاألطفال  درجاتدرجات  متوسطمتوسط  بينبين  فروقفروق  وجودوجود  --
  ..إليهمإليهم  المساءالمساء  غيرغير  األطفالاألطفال  لصالحلصالح  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مراحلمراحل  منمن  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  فيفي

  

  ::  األجنبيةاألجنبية  الدراساتالدراسات  3.33.3
  هدفتهدفت  دراسةدراسةبب  الباحثانالباحثان  قامقام: :   ))  19691969kkoohhllbbeerrgg&&kkrraammmmeerr((  وكرامـروكرامـر  كـولربجكـولربج  دراسةدراسة
  كـل كـل   فيفي  وعالميةوعالمية  متتابعةمتتابعة  بمراحلبمراحل  يمريمر  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  بأنبأن  كولبرجكولبرج  تصورتصور  منمن  التحققالتحقق  إلىإلى

  ،،  ذكـراً ذكـراً   وخمسـون وخمسـون   مائـة مائـة   ))150150((  مـن مـن   تكونتتكونت  عينةعينة  علىعلى  الدراسةالدراسة  وأجريتوأجريت  ،،الثقافاتالثقافات
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  تعـيش تعـيش   مجموعـات مجموعـات   أربعأربع  إلىإلى  تقسيمهمتقسيمهم  تمتم  ،،  سنةسنة  ))1616––1010((  بينبين  ماما  أعمارهمأعمارهم  تراوحتتراوحت
  ،،تايوانتايوان  ،،  المكسيكالمكسيك  ،،  األمريكيةاألمريكية  المتحدةالمتحدة  الوالياتالواليات  منمن  كالًكالً  فيفي    األولىاألولى  الثالثالثالث  المجموعاتالمجموعات

  اختباراختبار  عليهمعليهم  طبقطبق  ،،  بتركيابتركيا  الجبليةالجبلية  القرىالقرى  إحدىإحدى  فيفي  الرابعةالرابعة  المجموعةالمجموعة  أفرادأفراد  يعيشيعيش  بينمابينما
  --::  التاليةالتالية  النتائجالنتائج  عنعن  الدراسةالدراسة  كشفتكشفت  ولقدولقد  ،،  لكولبرجلكولبرج  الخلقيالخلقي  النضجالنضج

مسـتويات ومراحـل   مسـتويات ومراحـل       وتتابعوتتابع  استخداماستخدام  فيفي  الثالثالثالث  الحضريةالحضرية  المجموعاتالمجموعات  أفرادأفراد  تماثلتماثل  --
، مما يعنـي أن  ، مما يعنـي أن    الرابعةالرابعة  المجموعةالمجموعة  أفرادأفراد  بينبين  اختالفٌاختالفٌ  هناكهناك  كانكان    بينمابينما  ،،  الحكم الخلقيالحكم الخلقي

  ..والمراحل باختالف البيئات والمراحل باختالف البيئات هناك اختالف في تفاوت مستويات هناك اختالف في تفاوت مستويات 
ما بعد ما بعد   الثالثالثالث  المستوىالمستوى  فيفي  الرابعةالرابعة  المجموعةالمجموعة  علىعلى  األولىاألولى  الثالثالثالث  المجموعاتالمجموعات  تقدمتتقدمت  --

  ..  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوياتمستويات  منمنالتقليدي التقليدي 
    الزمنيالزمني  والعمروالعمر  األفراداألفراد  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  بينبين  عالقةعالقة  هناكهناك  أنأن  تبينتبين  --
                                                                                                                                      ..  ))8989: : 19941994  ،،شافعيشافعي((                                                                                                                                                                            

  
  

  

  مراحلمراحل  تتابعتتابع  تقييمتقييم  منهامنها  الهدفالهدف  كانكان  بدراسةبدراسة  الباحثالباحث  قامقام: :     TToorriieell  ))  19761976((  توريلتوريل  دراسةدراسة
  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  فيفي  النوعينالنوعين  بينبين  الفروقالفروق  معرفةمعرفة  وكذلكوكذلك  ،،  لكولبرجلكولبرج  الخلقيالخلقي  النموالنمو
  مـن مـن   أنثيأنثي  وستةوستة  مائةمائة  ))106106((  ،،ذكرذكر  وأربعةوأربعة  مائةمائة) ) 104104((  منمن  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تكونتتكونت  حيثحيث
  ،،المتوسـط المتوسـط   التعلـيم التعلـيم   مرحلـة مرحلـة   تالميـذ تالميـذ   منمن  عشرعشر  والثانيوالثاني  والتاسعوالتاسع  السادسالسادس  الصفالصف  تالميذتالميذ

  ،،  كاثوليكيـة كاثوليكيـة   والثالثـة والثالثـة   تقدميـة تقدميـة   والثانيةوالثانية  تقليديةتقليدية  إحداهاإحداها  نيويورك،نيويورك،  فيفي  الخاصةالخاصة  بالمدارسبالمدارس
  الخلقـي الخلقـي   النضـج النضـج   مقيـاس مقيـاس   عليهمعليهم  وطبقوطبق  ،،  سنةسنة  ))1717  ––  1010((  بينبين  ماما  أعمارهمأعمارهم  تراوحتتراوحت
  --::اآلتياآلتي  عنعن  الدراسةالدراسة  نتائجنتائج  أسفرتأسفرت  ولقدولقد  ،،  لكولبرجلكولبرج

  العاشـرة العاشـرة   سـن سـن   ففـي ففـي   ،،  العمرالعمر  فيفي  التقدمالتقدم  معمع  العلياالعليا  للمراحلللمراحل  المتزايدالمتزايد  االستخداماالستخدام  لوحظلوحظ  --
  يقليقل  بينمابينما  ،،  والثانيةوالثانية  األولىاألولى  قبل التقليدي بمراحلهقبل التقليدي بمراحله  تالميذ العينة المستوي األول ماتالميذ العينة المستوي األول ما  تستخدمتستخدم

استخدام المستوي الثاني التقليدي استخدام المستوي الثاني التقليدي   تزايدتزايد  يتضحيتضح  حينحين  فيفي  ،،  عشرعشر  الثالثةالثالثة  عمرعمر  فيفي  استخدامهااستخدامها
  سـن سـن   فـي فـي   الخامسةالخامسةالمستوي الثالث ما بعد التقليدي عند المرحلة المستوي الثالث ما بعد التقليدي عند المرحلة   الرابعةالرابعة  ةةلمرحللمرحلااعند عند 

  ..من المستوي الثانيمن المستوي الثاني  الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة  علىعلى  التركيزالتركيز  معمع  ،،  العمرالعمر  منمن  عشرةعشرة  السادسةالسادسة
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  والوال  ،،  الترتيبالترتيب  وبنفسوبنفس  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مراحلمراحل  نفسنفس  يستخدمونيستخدمون  واإلناثواإلناث  الذكورالذكور  أنأن  اتضحاتضح  --
                                                                                ..))7979: : 20032003  ،،جنيديجنيدي((    المراحلالمراحل  هذههذه  استخداماستخدام  فيفي  النوعينالنوعين  بينبين  فطريةفطرية  فروقفروق  توجدتوجد

    
دراسة هدفت إلى الكشف عن دراسة هدفت إلى الكشف عن   الباحثةالباحثة  أجرتأجرت: :     HHiillttoonn) ) 11997788((  هيلتونهيلتون  دراسةدراسة

العالقة بين الذكاء والحكم الخلقي والمستوى االجتماعي واالقتصادي ، تكونت عينة من العالقة بين الذكاء والحكم الخلقي والمستوى االجتماعي واالقتصادي ، تكونت عينة من 
تلميذاً وتلميذة من تالميذ الصف األول والثاني الثانوي ، تلميذاً وتلميذة من تالميذ الصف األول والثاني الثانوي ، مائة وخمسة وتسعون مائة وخمسة وتسعون   ))195195((

، ،   لروترلروترسنة طبق عليهم اختبار الثقة المتبادلة سنة طبق عليهم اختبار الثقة المتبادلة ) ) 1717--1515  ((والذين تراوحت أعمارهم والذين تراوحت أعمارهم 
السجالت المدرسية لتحديد نسبة السجالت المدرسية لتحديد نسبة استخدمت استخدمت استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي ، واستمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي ، و

  --::للنضج الخلقي ، ولقد كشفت الدراسة عن النتائج التالية للنضج الخلقي ، ولقد كشفت الدراسة عن النتائج التالية   كولبرجكولبرجالذكاء ، واختبار الذكاء ، واختبار 
  ..واالجتماعي واالجتماعي وجود عالقة بين الحكم الخلقي والمستوى االقتصادي وجود عالقة بين الحكم الخلقي والمستوى االقتصادي   --
  ) .) .  8888: :   19919911  ،،  قاسمقاسم( ( بين الذكاء والحكم الخلقي ، بين الذكاء والحكم الخلقي ،   ايجابيةايجابيةوجود عالقة وجود عالقة   --

  

    ة وآخرونة وآخرونالباحثالباحث  تتقامقام: :   CCaallbbyy  ––  eettaall  ))  19801980( ( دراسة آن كولىب وكولربج وليربمان دراسة آن كولىب وكولربج وليربمان 
الحكم الخلقي الحكم الخلقي مستويات مستويات عن نتائج عن نتائج   كولبرجكولبرجكان الهدف منها التحقيق من افتراض كان الهدف منها التحقيق من افتراض دراسة دراسة بب

ـ     المراحـل المراحـل هذه هذه   ةةسساا، ودر، ودرومراحله ومراحله  ـ   وفـق متغيـرات الس ن والمسـتوى االجتمـاعي   ن والمسـتوى االجتمـاعي   وفـق متغيـرات الس
على نفس المجموعتين فـي الدراسـة   على نفس المجموعتين فـي الدراسـة     أجريتأجريت، والمكانة االجتماعية ، ولقد ، والمكانة االجتماعية ، ولقد واالقتصاديواالقتصادي

، والبالغ ، والبالغ سنةسنة  ))1616--  1010((والذين تراوحت أعمارهم من والذين تراوحت أعمارهم من ، ،   ))19681968((  كولبرجكولبرجالتي أجراها التي أجراها 
، من منطقتين في مدينة شيكاغو ، موزعين حسـب  ، من منطقتين في مدينة شيكاغو ، موزعين حسـب  فرداً فرداً أربعة وثمانون أربعة وثمانون   ))8484((عددهم عددهم 

اختبـار  اختبـار  مـن  مـن    المقننةالمقننةالصور الثالث الصور الثالث المستويات االجتماعية المختلفة ، حيث استخدمت المستويات االجتماعية المختلفة ، حيث استخدمت 
  --::، فكانت النتائج كما يلي ، فكانت النتائج كما يلي   ))أ ، ب ، ج أ ، ب ، ج ( (   كولبرجكولبرج

ـ اامرمرببالمستوي األول ما قبل التقليدي المستوي األول ما قبل التقليدي وجد أن عمليات التفكير الخلقي التي تمثل وجد أن عمليات التفكير الخلقي التي تمثل   -- ـ حل   ههحل
  ..سن العاشرة وما بعدها سن العاشرة وما بعدها   فيفي  استخدامهااستخدامهااألولى والثانية ، يتناقض األولى والثانية ، يتناقض 

  سـنة ، كـانوا عنـد المرحلـة االنتقاليـة      سـنة ، كـانوا عنـد المرحلـة االنتقاليـة        ))1414--1313( ( وجد أن أفراد العينة من سن وجد أن أفراد العينة من سن   --
  ..كمرحلة خالصة كمرحلة خالصة   ))33((أو أو   ))22((ولو أن بعضهم كان عند المرحلة ولو أن بعضهم كان عند المرحلة   ))33\\22((
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أفراد أفراد تخدم من قبل تخدم من قبل   تستسالمرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المستوي الثاني التقليدي تحديداً عند المستوي الثاني التقليدي تحديداً عند وجد أن وجد أن   --
  ..سنة سنة   ))1616((العينة الذين هم في سن العينة الذين هم في سن 

، وأن كان هذا التتابع ال ، وأن كان هذا التتابع ال   كـولبرج كـولبرج المراحل كما حددها المراحل كما حددها   مستوياتمستوياتأن هناك تتابع لأن هناك تتابع ل  وجدوجد  --
  ..من العينة يخضعون لهذا التتابع من العينة يخضعون لهذا التتابع   ))%%6262((بنسبة بنسبة يشمل أفراد العينة كلها ولكن يشمل أفراد العينة كلها ولكن 

  ..الحكم الخلقي والمستوى االجتماعي واالقتصادي الحكم الخلقي والمستوى االجتماعي واالقتصادي وجد أن هناك عالقة بين مراحل وجد أن هناك عالقة بين مراحل   --  
    ..))  5656: :   5454::  19871987  ،،  الخليفيالخليفي((

  

  الخلقـي الخلقـي   الحكـم الحكـم   فيهافيها  تتتناولتناول  دراسةدراسة  الباحثةالباحثة  تتجرجرأأ: :   BBeekkkkeenn  ))  19831983( (   باكنباكندراسة دراسة 

  ،،  الراشـدين الراشـدين   مــن مــن   عينـةعينـة  لـدىلـدى  التعليـمالتعليـم  ومستـوىومستـوى  نوعنوعوالوال  الزمنيالزمني  بالعمربالعمر  وعالقتهوعالقته
) ) 3232((  وو  ذكـراً ذكـراً   وسـتون وسـتون   اثناناثنان) ) 6262((  ،،  فرداًفرداً  وتسعونوتسعون  أربعةأربعة) ) 9494((  منمن  العينةالعينة  تكـونتتكـونت
  ،،  البيضالبيض  منمن  وجميعهموجميعهم  عاماً،عاماً،  ))5555--2828((  بينبين  ماما  أعمارهمأعمارهم  تراوحتتراوحت  ،،  أنثىأنثى  وثالثونوثالثون  اثناناثنان

  حسـب حسـب   مصـنفين مصـنفين   وكذلكوكذلك  المتوسطة،المتوسطة،  واالقتصاديةواالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعية  المستوياتالمستويات  إلىإلى  وينتمونوينتمون
  اإلقلـيم اإلقلـيم   ضـواحي ضـواحي   إحدىإحدى  فيفي  ويقيمونويقيمون  ،،  والعاليةوالعالية  المتوسطةالمتوسطة  بينبين  ماما  التعليميةالتعليمية  مستوياتهممستوياتهم
  والحكـم والحكـم   المقابالتالمقابالت  أسلوبأسلوب  الباحثالباحث  استخدماستخدم  حيثحيث  ،،  األمريكيةاألمريكية  المتحدةالمتحدة  بالوالياتبالواليات  الشرقيالشرقي
  . .   الخلقيةالخلقية  أحكامهمأحكامهم  لقياسلقياس  كوسيلةكوسيلة  لكولبرجلكولبرج  الخلقيالخلقي

    --::  التاليةالتالية  النتائجالنتائج  إلىإلى  الدراسةالدراسة  توصلتتوصلت  ولقدولقد    
  الخلقيالخلقي  والحكموالحكم  الزمنيالزمني  العمرالعمر  بينبين  العالقةالعالقة  فـيفـي  اإلناثاإلناث  علىعلى  الذكورالذكور  تقدمتقدم  --
  نظـرائهم نظـرائهم   معمع  مقارنةمقارنة  ،،  الخلقيةالخلقية  أحكامهمأحكامهم  فيفي  األعلىاألعلى  الجامعيةالجامعية  المؤهالتالمؤهالت  أصحابأصحاب  تقدمتقدم  --

  ..  المتوسطةالمتوسطة  التعليميةالتعليمية  المستوياتالمستويات  ذويذوي
  ..الخلقيالخلقي  والحكموالحكم  التعليمالتعليم  مستوىمستوى  بينبين  العالقةالعالقة  فيفي  الذكورالذكور  علىعلى  اإلناثاإلناث  تقدمتقدم  --
  كلمـا كلمـا   إيإي  الزمنيالزمني  والعمروالعمر  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  بينبين  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  عالقةعالقة  هناكهناك  أنأن  ددوجوج  --
  ).).7272::7171: : 20002000  ،،إسماعيلإسماعيل((  الخلقيةالخلقية  أحكامهمأحكامهم  فيفي  تقدمواتقدموا  كلماكلما  العمرالعمر  فيفي  األفراداألفراد  تقدمتقدم
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  معرفةمعرفة  إلىإلى  خاللهاخاللها  منمن  هدفتهدفت  بدراسةبدراسة  الباحثةالباحثة  قامتقامت: :   SSoollwwaayy  ))19831983((  سولوايسولواي  دراسةدراسة    
  ،،  الدراسةالدراسة  نوعنوع  ((  منهامنها  يئيةيئيةببالال  المتغيراتالمتغيرات  منمن  عددعدد  وبينوبين  الخلقيالخلقي  النموالنمو  مستوىمستوى  بينبين  العالقةالعالقة
  طالبـةطالبـة  مائةمائة) ) 100100((  مـنمـن  مكـونةمكـونة  عينـةعينـة  علـىعلـى  ،،) ) واالقتصاديواالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى

  ،،  سـنة سـنة ) ) 1919  ––  1414((  مـن مـن   أعمارهنأعمارهن  تراوحتتراوحت  ،،  الكاثوليكيةالكاثوليكية  المدارسالمدارس  إحدىإحدى  طالباتطالبات  منمن
  االجتمـاعي االجتمـاعي   المسـتوى المسـتوى   رةرةواستماواستما  ))MM..JJ..TT""((  لكولبرجلكولبرج  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  مقياسمقياس  استخدمتاستخدمت

  . . واالقتصاديواالقتصادي
  --::  عنعن  الدراسةالدراسة  أسفرتأسفرت  ولقدولقد    
  ..  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  والمستوىوالمستوى  الخلقيالخلقي  النموالنمو  مستوىمستوى  بينبين  عالقةعالقة  هناكهناك  أنأن  وجدوجد  --
  عينـة عينـة   لطالبـات لطالبـات   الخلقيـة الخلقيـة   األحكاماألحكام  نمونمو  علىعلى  إحصائياًإحصائياً  دالدال  تأثيرتأثير  لهالها  الدينيةالدينية  التربيةالتربية  أنأن  --

  جججج            ..))9090: : 20012001،،السقاالسقا((  الدراسةالدراسة
  

  معرفـة معرفـة   إلـي إلـي   خاللهاخاللها  منمن  هدفتهدفت  بدراسةبدراسة  الباحثةالباحثة  قامتقامت: :   BBiiaannaa  ))  19861986  ((  بينـابينـا  دراسةدراسة    
) ) 164164((  منمن  مكـونةمكـونة  عينـةعينـة  لـدىلـدى  الخلقـيالخلقـي  الحكـمالحكـم  مستـوىمستـوى  فيفي  النوعينالنوعين  بينبين  الفروقالفروق
  وثمـانون وثمـانون   ستةستة) ) 8686((وو  تلميـذةتلميـذة  وثمانونوثمانون  سبعةسبعة) ) 8787((  وتلميذةوتلميذة  تلميذاًتلميذاً  وستونوستون  وأربعةوأربعة  مائةمائة

) ) 99((  العينـة العينـة   ألفرادألفراد  الزمنيالزمني  العمرالعمر  متوسطمتوسط    وكانوكان  ،،  الرابعالرابع  الصفالصف  تـالميذتـالميذ  مـنمـن  تلميـذًاتلميـذًا
  الدراسةالدراسة  نتائجنتائج  أسفرتأسفرت  ولقدولقد  ،،  لكولبرجلكولبرج  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  مقياسمقياس  عليهمعليهم  طبقطبق  ،،  سنواتسنوات  تسعةتسعة
  --::عنعن
  الحكـم الحكـم   مسـتوى مسـتوى   فيفي  واإلناثواإلناث  الذكورالذكور  درجاتدرجات  متوسطمتوسط  بينبين  إحصائياًإحصائياً  دالةدالة  فروقفروق  وجودوجود  --

    ).).  91:199391:1993،،الشافعيالشافعي((  الذكورالذكور  مجموعةمجموعة  لصالحلصالح  الخلقيالخلقي
      
  بدراسةبدراسة  وآخرونوآخرون  الباحثالباحث  قامقام: :   WWaallkkeerr  eett  aall  ))11987987((  وزمـالؤهوزمـالؤه  وكروكر  لورانسلورانس  دراسةدراسة    

  منمن  كلكل  فيفي  األخالقيةاألخالقية  والتوجهاتوالتوجهات  األخالقيةاألخالقية  المراحلالمراحل  بينبين  العالقةالعالقة  معرفةمعرفة  خاللهاخاللهاهدف من هدف من 
  ،،  GGiilllliiggaann  وجليجانوجليجان  كولبرجكولبرج  نظريتينظريتي  ضوءضوء  فيفي  واالفتراضيةواالفتراضية  الحقيقيةالحقيقية  الحياةالحياة  مشكالتمشكالت
  والتـي والتـي   ،،  واألطفالواألطفال  واألمهاتواألمهات  اآلباءاآلباء  منمن  فرداًفرداً  وأربعونوأربعون  مائتانمائتان) ) 240240((  قوامهاقوامها  عينةعينة  علىعلى
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  المشـكالت المشـكالت   مـن مـن   كلكل  فرديةفردية  مقابالتمقابالت  فيفي  ناقشواناقشوا  حيثحيث  كندا،كندا،  فيفي  أسرةأسرة  ثمانينثمانين  إلىإلى  تنتميتنتمي
  مـن مـن   البحثالبحث  عينةعينة  أطفالأطفال    وكانوكان  ،،  الواقعيةالواقعية  الحياةالحياة  فيفي  الشخصيةالشخصية  والمشكالتوالمشكالت  االفتراضيةاالفتراضية
  --::  التاليةالتالية  النتائجالنتائج  عنعن  الدراسةالدراسة  أسفرتأسفرت  ولقدولقد  والعاشر،والعاشر،  والسابعوالسابع  والرابعوالرابع  األولاألول  الصفالصف

  أوأو  االفتراضـية االفتراضـية   للمشـكالت للمشـكالت   االسـتجابات االسـتجابات   بـين بـين   األخالقيةاألخالقية  المراحلالمراحل  فيفي  اتساقاتساق  وجودوجود  --
  .      .      كلياًكلياً  شكالًشكالً  أوأو  بناءبناء  للمراحلللمراحل  أنأن  لفكرةلفكرة  مؤيدةمؤيدة  الشخصيةالشخصية  والمشكالتوالمشكالت  الواقعيةالواقعية

                                الفروقالفروق  هذههذه  كانتكانت  الذيالذي  الوقتالوقت  وفيوفي  ،،  لنوعلنوعواوا  األخالقياألخالقي  التوجهالتوجه  بينبين  اتساقاتساق  وجودوجود  عدمعدم  --
  عنـد عنـد   خاصـة خاصـة   التوجهاتالتوجهات  فيفي  دالةدالة  تكنتكن  لملم  وو  ،،  المشكلةالمشكلة  لمحتوىلمحتوى  بالنسبةبالنسبة  دالةدالة  نوعيننوعينالال  بينبين
  ..المشكلةالمشكلة  محتوىمحتوى  ضبطضبط

  ..))  437437: : 19951995  ،،ضحاويضحاوي((  الخلقيالخلقي  النموالنمو  مراحلمراحل  فيفي  النوعينالنوعين  بينبين  فروقفروق  توجدتوجد  الال  --
  

  وآخـرون وآخـرون   الباحـث الباحـث   قـام قـام : :   KKeerrddss  aanndd  ootthheerrss  ))19941994  ((  وآخـرونوآخـرون  كريدسكريدس  دراسةدراسة  
  وهـل وهـل   ،،الخلقيـة الخلقيـة   أحكامهمأحكامهم  فيفي  النوعينالنوعين  بينبين  الفروقالفروق  معرفةمعرفة  إلىإلى  خاللهاخاللها  منمن  هدفهدف  بدراسةبدراسة

  مـن مـن   صـورتين صـورتين   الباحـث الباحـث فيها فيها   استخداماستخدام  ؟؟....الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  علىعلى  وملموسوملموس  دالدال  دوردور  نوعنوعلللل
  مـن مـن   أنثىأنثى  ننييعشرعشر) ) 2020((  وو، ،   ذكراًذكراً  ننعشريعشري) ) 2020((  منمن  مكونةمكونة  عينةعينة  علىعلى  كولبرجكولبرج  اختباراختبار

  --::  يلييلي  ماما  إلىإلى  النتائجالنتائج  أشارتأشارت  حيثحيث  ،،  المراهقينالمراهقين

  يتفوقنيتفوقن  البناتالبنات  ولكنولكن  ،،  الخلقيةالخلقية  أحكامهمأحكامهم  فيفي  مرتفعةمرتفعة  درجاتدرجات  يظهرونيظهرون  النوعينالنوعين  كالكال  أنأن  --
  التزامـاً التزامـاً   أكثـر أكثـر   البناتالبنات  بأنبأن  النتيجةالنتيجة  هذههذه  الباحثالباحث  وعللوعلل  ،،  الخلقيةالخلقية  أحكامهنأحكامهن  فيفي  البنينالبنين  علىعلى

  البناتالبنات  أنأن  حيثحيث  ،،  العمريةالعمرية  المرحلةالمرحلة  هذههذه  فيفي  خصوصاًخصوصاً  ،،  البنينالبنين  منمن  المجتمعالمجتمع  وقيموقيم  بمعاييربمعايير
  ).).  8181: : 20020055  ،،فهيم فهيم ((    الراشدةالراشدة  للفتاةللفتاة  الالئقالالئق  الخلقيالخلقي  بالمظهربالمظهر  ظهرنظهرنيي  أنأن  يبغينيبغين

  
  

كـان  كـان    بدراسةبدراسة  الباحثانالباحثان  قامقام: :     WWaarrkk  aanndd  KKrreebbss  ))  19961996  ((  وكـربسوكـربس  ككررااوو  دراسةدراسة  
  وقـد وقـد   ،،  الفعليـة الفعليـة   الحياةالحياة  فيفي  الخلقيالخلقي  للحكمللحكم  المأزقيةالمأزقية  واالختالفاتواالختالفات  النوعالنوعالهدف منها معرفة الهدف منها معرفة 

  خمسـة خمسـة ) ) 5555((  إلـى إلـى   مقسـمين مقسـمين   ،،  وطالبـة وطالبـة   طالباًطالباً  وعشرةوعشرة  مائةمائة) ) 110110((  منمن  العينةالعينة  تكونتتكونت
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) ) 2020--1919((  بـين بـين   ماما  أعمارهمأعمارهم  تراوحتتراوحت  ،،  أنثىأنثى  وخمسينوخمسين  خمسةخمسة) ) 5555((  وو  ذكراًذكراً  وخمسينوخمسين
  االقتصادياالقتصادي  المستوىالمستوى  ومقياسومقياس  الخلقيالخلقي  للحكمللحكم  كولبرجكولبرج  اختباراختبار  الباحثانالباحثان  استخدماستخدم  ولقدولقد  ،،  سنةسنة

  --::  اآلتياآلتي  عنعن  النتائجالنتائج  أسفرتأسفرت  ولقدولقد  ،،  االجتماعياالجتماعي
  الحكمالحكم  مراحلمراحل  استخداماستخدام  فيفي  واإلناثواإلناث  الذكورالذكور  بينبين  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  وجودوجود  عدمعدم  --

  ..  ))101:2000101:2000،،  حجازيحجازي((    كولبرجكولبرج  لنظريةلنظرية  وفاًوفاً  الخلقيالخلقي
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  : :   السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  مناقشةمناقشة  33..44  

  المتعلقـة المتعلقـة   القضـايا القضـايا   منمن  العديدالعديد  يثيريثير  الخلقيالخلقي  النموالنمو  جانبجانب  فيفي  البحثالبحث  أنأن  فيفي  شكشك  الال
  خـالل خـالل   مـن مـن   لنـا لنـا   تبينتبين  وقدوقد  ،،  خاصةخاصة  بصفةبصفة  واألخالقيةواألخالقية  عامةعامة  بصفةبصفة  االجتماعيةاالجتماعية  بحياتنابحياتنا
  عامةعامة  بصفةبصفة  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  نمونمو  موضوعموضوع  فيفي  بحثتبحثت  التيالتي  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  علىعلى  اإلطالعاإلطالع

  األكبـر األكبـر   الـدافع الـدافع   أنأن  لنالنا  تبينتبين  ،،  اختالفهااختالفها  رغمرغم  الباحثينالباحثين  لدىلدى  إجرائهاإجرائها  وراءوراء  منمن  والدوافعوالدوافع  ،،
  التطـور التطـور   ليواكبليواكب  تنميتهتنميته  وأهميةوأهمية  ،،  اإلنساناإلنسان  حياةحياة  فيفي  الجانبالجانب  هذاهذا  أهميةأهمية  مدىمدى  علىعلى  يرتكزيرتكز
  . .   للحياةللحياة  التكنولوجيالتكنولوجي  والتقدموالتقدم
  ،،  مختلفةمختلفة  زوايازوايا  منمن  كولبرجكولبرج  نظريةنظرية  تناولتتناولت  التيالتي  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  عديدعديد  هناكهناكفف
) )   الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  معرفةمعرفة( (   للدراسةللدراسة  األولاألول  بالهدفبالهدف  يتعلقيتعلق  وفيماوفيما  ،،  باينةباينةمتمت  وبأساليبوبأساليب

  لمستوياتلمستويات  تتابعتتابع  منمن  بالنظريةبالنظرية  جاءجاء  ماما  أيدتأيدت  جلهاجلها  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  أنأن  الباحثةالباحثة  وجدتوجدت  فقدفقد
  بصرفبصرف  ،،  كولبرجكولبرج  حددهحدده  كماكما  واحدواحد  اتجاهاتجاه  فيفي  التتابعالتتابع  هذاهذا  وسيروسير  ،،  ومراحلهومراحله  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم
  كولبرجكولبرج  دراسةدراسة  --::  الدراساتالدراسات  هذههذه  منمنوو  ،،  مغايرةمغايرة  بيئةبيئة  أوأو  ثقافةثقافة  أيأي  عنعن  النظرالنظر

  وكروكر  لورانسلورانس  ،،))19831983((باكنباكن  ،،  ))19801980((وليبرمانوليبرمان  وكولبرجوكولبرج  كولبيكولبي  ،،  ))19761976((وكرامروكرامر

  ،،  ))19871987((  قناويقناوي  ،،  ))19871987((  الخليفيالخليفي  ،،  ))19861986((ناصرناصر  ،،  ))19871987((وزمالؤهوزمالؤه
  ..  ))19901990((حميدهحميده

  يقعونيقعون  األفراداألفراد  أنأن  إلىإلى  تشيرتشير  نتيجةنتيجة  حولحول  بينهابينها  فيمافيما  اتساقاًاتساقاً  هناكهناك  ننإإ  لنالنا  تبينتبين  كماكما
  إلىإلى  يصلونيصلون  ماما  ونادراًونادراً) ) والتقليديوالتقليدي  ،،  التقليديالتقليدي  قبلقبلماما( (   والثانيوالثاني  األولاألول  المستوىالمستوى  بينبين  فيمافيما

  الفئاتالفئات  اختالفاختالف  رغمرغم  االتساقاالتساق  هذاهذا  وجدوجد  ولقدولقد  ،،) )   التقليديالتقليدي  بعدبعدماما( (   الثالثالثالث  المستوىالمستوى
  فاالختالففاالختالف  ،،  راشدينراشدين  أمأم  مراهقينمراهقين  أمأم  أطفاالًأطفاالً  كانواكانوا  سواءسواء  الدراساتالدراسات  لتلكلتلك  المستهدفةالمستهدفة  العمريةالعمرية
  محلمحل  الثقافةالثقافة  أوأو  البيئةالبيئة  حسبحسب  المستوىالمستوى  هذاهذا  فيفي  المتضمنةالمتضمنة  المراحلالمراحل  هذههذه  استخداماستخدام  فيفي  يكمنيكمن

  ..  الدراسةالدراسة
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  يصـل يصـل   الذيالذي  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  هوهو  ماما  تحديدتحديد  النتيجةالنتيجة  هذههذه  معمع  يصعبيصعب  وبالتاليوبالتالي
  ––  الجانبالجانب  بهذابهذا  والمهتمينوالمهتمين  الباحثينالباحثينقبل قبل   منمن  ذلكذلك  معرفةمعرفة  يتطلبيتطلب  بلبل، ،   ماما  مجتمعمجتمع  أفرادأفراد  إليهإليه
  الـذي الـذي   المسـتوى المسـتوى   لمعرفـة لمعرفـة   ؛؛  بيئتهبيئته  حسبحسب  كالًكالً  دراساتدراسات  إجراءإجراء  ––  الباحثةالباحثة  نظرنظر  وجهةوجهة  منمن

  فيفي  وجدتوجدت  أنأن  الضعفالضعف  مواطنمواطن  خاللهخالله  منمن  يحددوايحددوا  أنأن  يمكنيمكن  بحيثبحيث  ،،  األفراداألفراد  تحتهتحته  يندرجيندرج
  تطوريتطوري  نمائينمائي  جانبجانب  فهوفهو  ،،  وتطويرهوتطويره  تنميتهتنميته  شأنهاشأنها  منمن  التيالتي  البرامجالبرامج  إلعدادإلعداد  ؛؛  الجانبالجانب  هذاهذا

  التـي التـي   الدراسـات الدراسـات   بعـض بعـض   نتائجنتائج  عنهعنه  أسفرتأسفرت  ماما  وهذاوهذا  ،،  مختلفةمختلفة  عواملعوامل  تقدمهتقدمه  فيفي  يساعديساعد
  بعـض بعـض   متناولـة متناولـة   ،،  وتنميتهوتنميته  وتطويرهوتطويره  لألفرادلألفراد  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  لتعديللتعديل  برامجبرامج  أعدتأعدت

  خرجتخرجت  ولقدولقد  ،،  األخالقيةاألخالقية  المناقشةالمناقشة  ،،  البشريةالبشرية  النماذجالنماذج  ،،  األدواراألدوار  لعبلعب  فنيةفنية  منهامنها  المتغيراتالمتغيرات
  ،،) ) 19901990((  ابوبيهابوبيه: :   دراسةدراسة  مثلمثل  والتعديلوالتعديل  للتطويرللتطوير  قابلقابل  الجانبالجانب  هذاهذا  أنأن  فحواهافحواها  بمحصلةبمحصلة
  ..  ))19941994((الدسوقيالدسوقي  ،،) ) 20032003((  جنيدىجنيدى  ،،  ))19901990((  حميدهحميده

  

  مستوياتمستويات  حيثحيث  منمن  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  بعضبعض  نتائجنتائج  فيهفيه  اتفقتاتفقت  الذيالذي  الوقتالوقت  فيفي
قد تسهم قد تسهم   التيالتي  المتغيراتالمتغيرات  حيثحيث  منمن  اآلخراآلخر  بعضهابعضها  نتائجنتائج  اختلفتاختلفت  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  ومراحلومراحل

قد ال يكون لها دور في قد ال يكون لها دور في أكثر من غيرها في تقدم مستويات الحكم الخلقي ومراحله ، أو أكثر من غيرها في تقدم مستويات الحكم الخلقي ومراحله ، أو 
  ..ذلك التقدم ذلك التقدم 

  

  الحكمالحكم  مستوىمستوى  فيفي) )   أنثىأنثى  ،،  ذكرذكر( (   النوعالنوع  فروقفروق  بمعرفةبمعرفة  الخاصالخاص  للهدفللهدف  بالنسبةبالنسبة  أماأما            
  بينبين  فروقفروق  وجودوجود  إلىإلى  وأشارتوأشارت  المتغيرالمتغير  هـذاهـذا  أيدتأيدت  الدراساتالدراسات  بعضبعض  أنأن    نجدنجد  الخلقيالخلقي
  واخرونواخرون  كيردسكيردس  ،،) ) 19861986((  بينابينا    دراسةدراسة    ::مثـلمثـلجججج  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  نمونمو  فيفي  النوعينالنوعين

  أرناؤوطأرناؤوط  وو  توقتوق  دراسـةدراسـة  مثـلمثـل  المتغيرالمتغير  هذاهذا  دوردور  أخرىأخرى  نفتنفت  حينحين  فيفي) ) 19941994((
  ،الدسوقي،الدسوقي) ) 19871987((  ،قناوي،قناوي) ) 19871987((الخليفيالخليفي، ، )     )     19851985((عبداهللا عبداهللا   ،،) ) 19861986((
  ركركااوو  ،،))19871987((وكروزمالؤهوكروزمالؤه  لورانسلورانس  ،،  ))19761976((توريلتوريل  ،،  ))20032003((  جنيديجنيدي  ،،) ) 19941994((

  ..))19961996((وكربسوكربس
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  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  فيفي  العمرالعمر  فروقفروق  بمعرفةبمعرفة  المعنيالمعني  الثالثالثالث  بالهدفبالهدف  يتعلقيتعلق  وفيماوفيما
  فـي فـي   فعـاالً فعـاالً   دوراًدوراً  منمن  لهله  وماوما  المتغيرالمتغير  هذاهذا  حولحول  بعضهابعضها  نتائجنتائج  فيفي  اتساقاًاتساقاً  هناكهناك  أنأن  الحظالحظنن

) ) 19861986((  ناصرناصر  دراسةدراسة  منهامنها  ،،  راحلهراحلهوموم  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوياتمستويات  سلمسلم  علىعلى  األفراداألفراد  تدرجتدرج
    ،،) ) 19871987((قنـاوي قنـاوي جج  جـج جـج ،،جـج جـج ))19851985((  ططؤؤأرناأرنا  وو  توقتوق  ،،) ) 19871987((ججججـج ججججـج الخليفيالخليفي، ، ) ) 19851985((عبداهللا عبداهللا   ،،

  ))19801980((  ولبيرمانولبيرمان  وكولبرجوكولبرج  كولبيكولبي  آنآن  ،،  ))19761976((  توريلتوريل  ،،) ) 19691969((  وكرامروكرامر  كولبرجكولبرج
  ..  ))19871987((  وزمالؤهوزمالؤه  وكروكر  لورانسلورانس  ،،  ))19831983((  باكنباكن  ،،

  المستوىالمستوى  متغيرمتغير  دوردور  بمعرفةبمعرفة  الخاصالخاص  الرابعالرابع  بالهدفبالهدف  يتعلقيتعلق  فـيمافـيما  وكذلكوكذلك            
  دوردور  المتغيرالمتغير  لهذالهذا  بأنبأن  أوضحتأوضحت  الدراساتالدراسات  بعضبعض  إنإن  يالحظيالحظ  واالقتصاديواالقتصادي  االجتماعياالجتماعي
  هيلتونهيلتون  دراسةدراسة  فيفي  جاءجاء  كماكما  السليم،السليم،  الخلقيالخلقي  النموالنمو  تحقيقتحقيق  علىعلى  ويساعدويساعد  ،،  ملموسملموس

  دراسةدراسة  فيفي  يتضحيتضح  لملم  الدورالدور  هذاهذا  إنإن  غيرغير  ،،) ) 19861986((ناصرناصر  ،،))19831983((سولواىسولواى  ،،))19781978((
  ..  ))  19901990((  ههحميدحميد

  

يمكن لنا أن نتسأل عما إذا كانت يمكن لنا أن نتسأل عما إذا كانت   السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  نتائجنتائج  استعراضاستعراض  فمن خاللفمن خالل          
  أنأن  أيأي  ؟؟....  نتائجنتائج  منمن  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  إليهإليه  توصلتتوصلت  ماما  معمعتتفق تتفق   الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة  نتائجنتائج
  الحكمالحكم  مستوياتمستويات  منمن) ) والثانيوالثاني  األولاألول( (   المستوىالمستوى  نفسنفس  فيفي  يقعونيقعون  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تالميذتالميذ
الدراسة ، الدراسة ،   مجتمعمجتمعللإالطار االجتماعي االقتصادي والثقافي إالطار االجتماعي االقتصادي والثقافي   اختالفاختالفأن أن     أمأم  ؟؟....  الخلقيالخلقي

  ؟؟....أضافة إلي المتغيرات المتناولة بالدراسة الحالية تلعب دوراً في أظهار نتائج مختلفة أضافة إلي المتغيرات المتناولة بالدراسة الحالية تلعب دوراً في أظهار نتائج مختلفة 
..  
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  الرابعالرابع  الفصلالفصل
  منھجــیة البحــــثمنھجــیة البحــــث

  
  

  ..ــــــدــــــدییــــــــــــــتمھتمھ    --11..44
  ..ــــــج البحـــــــــــثــــــج البحـــــــــــثــــــــــمنھمنھ  ––  22..44
  ..مجتمع الدراسة ومبررات اختیارهمجتمع الدراسة ومبررات اختیاره  ––  33..44
  ..ـــةـــةــــــــة االستطالعیـــــــــة االستطالعیـــــــــالــــدراسالــــدراس  ––  44..44

  ..ــــــــــة ــــــــــة ــــــــــــــــعینــــــــــــــة الدراسعینــــــــــــــة الدراس  ––  5.45.4
  ..أدوات الدراســــــــــــــــــــــــــــــة أدوات الدراســــــــــــــــــــــــــــــة   ––  6.46.4
  ..خطــــــــــوات الدراســــــــــــــــــةخطــــــــــوات الدراســــــــــــــــــة  ––  7.47.4
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  ::  ددــــمتهيمتهي1.41.4
  لتحقيقلتحقيق  الدراسةالدراسة  هذههذه  فيفي  الباحثةالباحثة  اتبعتهاتبعته  الذيالذي  البحثيالبحثي  المنهجالمنهج  الفصلالفصل  هذاهذا  يشمليشمل

  ،،  االستطالعيةاالستطالعية  والدراسةوالدراسة  ،،  اختيارهاختياره  ومبرراتومبررات  الدراسةالدراسة  مجتمعمجتمع  يشمليشمل  كماكما  ،،  أهدافهاأهدافها
  ).).  والثباتوالثبات  الصدقالصدق  ((  السيكومتريةالسيكومترية  وخصائصهاوخصائصها  الدراسةالدراسة  وأدواتوأدوات
  

  : :   الدراسةالدراسة  منهجمنهج  2.42.4
  الرئيسيةالرئيسية  األهدافاألهداف  لتحقيقلتحقيق  الوصفيالوصفي  المنهجالمنهج  الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة  فيفي  الباحثةالباحثة  استخدمتاستخدمت

  تتضمنتتضمن  بلبل  ،،  وتبويبهاوتبويبها  البياناتالبيانات  جمعجمع  علىعلى  تقتصرتقتصر  الال  الوصفيةالوصفية  فالبحوثفالبحوث  ،،  الدراسةالدراسة  لهذهلهذه
  البحثالبحث  عمليةعملية  وأنوأن  ،،  بالمقارنةبالمقارنة  الوصفالوصف  يقترنيقترن  ماما  فكثيراًفكثيراً  ،،  البياناتالبيانات  لهذهلهذه  التفسيرالتفسير  منمن  قدراًقدراً
  الداللة،الداللة،  ذاتذات  االستجاباتاالستجابات  منهامنها  وتستخرجوتستخرج  وتُحلّلوتُحلّل  ،،  البياناتالبيانات  هذههذه  تنظمتنظم  حتىحتى  تكتملتكتمل  الال

  ) .) .134:1973134:1973،،  جابر، كاظمجابر، كاظم((  بالدراسةبالدراسة  المطروحةالمطروحة  للمشكلةللمشكلة  بالنسبةبالنسبة  والمغزىوالمغزى
  

  --::  اختيارهاختياره  ومربراتومربرات  الدراسةالدراسة  جمتمعجمتمع  3.43.4
  تناولتناول  ،،  الدراسةالدراسة  هذههذه  فيفي  المعروضةالمعروضة  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  مراجعةمراجعة  خاللخالل  منمن  لنالنا  تبينتبين

  ذاتذات  فيفي  ومتكررةومتكررة  مختلفةمختلفة  بطرقبطرق  تناولهتناوله  بلبل  ،،  ههحدحد  علىعلى  ثقافةثقافة  كلكل  فيفي  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  متغيرمتغير
  اختياراختيار  تمتم  ولقدولقد، ،   المحليةالمحلية  البيئةالبيئة  فيفي  المتغيرالمتغير  هذاهذا  دراسةدراسة  أهميةأهمية  يؤكديؤكد  ممامما؛ ؛   أحياناًأحياناً  الثقافةالثقافة
  تركيبتهاتركيبتها  فيفي  أثرأثر  الموقعالموقع  ولهذاولهذا  ،،  الساحلالساحل  علىعلى  لوقوعهالوقوعها  وذلكوذلك  الدراسةالدراسة  محلمحل  إجدابياإجدابيا  مدينةمدينة

  األفريقيةاألفريقية  الدولالدول  منمن  والعائدينوالعائدين  الواحاتالواحات  وأبناءوأبناء  والحضروالحضر  البدوالبدو  منمن  خليطخليط  فهيفهي  ،،  السكانيةالسكانية
  الحضريالحضري  للنموللنمو  نموذجنموذج  إجدابياإجدابيا  فمدينـةفمدينـة  ،،  الخصوصالخصوص  وجهوجه  علىعلى  مصرمصر  ومنومن  ،،  المجاورةالمجاورة
  عنهعنه  ينتجينتج  والتحديثوالتحديث  ،،  تحديثاًتحديثاً  هناكهناك  أنأن  بمعنىبمعنى  واالقتصادي،واالقتصادي،  والثقافيوالثقافي  االجتماعياالجتماعي  والتغيروالتغير
  ..    ))  9999: : 19991999  ،،الزويالزوي((  واالجتماعيواالجتماعي  الفرديالفردي  المستوىالمستوى  علىعلى  واالتجاهاتواالتجاهات  القيمالقيم  فيفي  تغيرتغير
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  علىعلى  يساعديساعد  الذيالذي  األمراألمر  وإقامتها،وإقامتها،  الباحثةالباحثة  سكنسكن  مقرمقر  المدينةالمدينة  كونكون  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة          
  ،،  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تالميذتالميذ  معمع  ةةوالمتعددوالمتعدد  الشخصيةالشخصية  المقابالتالمقابالت  إجراءإجراء  خاللخالل  منمن  المادةالمادة  تجميعتجميع
  ..الدراسةالدراسة  منمن  المرجوالمرجو  الهدفالهدف  نحققنحقق  لكيلكي  ،،  العالقةالعالقة  ذاتذات  الجهاتالجهات  منمن  المساعدةالمساعدة  وطلبوطلب

  

  لعمريةلعمريةاا  الفئاتالفئات  فيفي  االختالفاالختالفأيضا أيضا   السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  نتائجنتائج  خاللخالل  منمن  اتضح اتضح   كماكما
  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  لمستوياتلمستويات  النمائيالنمائي  التسلسلالتسلسل  فيفي  يحدديحدد  لملم  كولبرجكولبرج  أنأن  وذلكوذلك  ،،  بهابها  المتناولةالمتناولة
  ،،  تطورياًتطورياً  نمائياًنمائياً  اتجاهاًاتجاهاً  الخلقيالخلقي  للحكمللحكم  أنأن  رغمرغم  ،،  منهمنه  تنطلقتنطلق  محدداًمحدداً  عمراًعمراً  أوأو  سناًسناً  ومراحلهومراحله
  للفئةللفئة  الباحثةالباحثة  اختياراختيار  وقعوقع  ولقدولقد  ،،  أعلىأعلى  مرحلةمرحلة  إلىإلى  أدنىأدنى  مرحلةمرحلة  منمن  الفردالفرد  ينتقلينتقل  وفيهوفيه

من الصف من الصف   األساسياألساسيوهي تقابل تالميذ مرحلة التعليم وهي تقابل تالميذ مرحلة التعليم     ،،  سنةسنة) ) 1515--1010((  منمن  العمريةالعمرية
  بشكلبشكل  ولوولو  قدرةقدرة  لديهلديه  أصبحأصبح  قدقد  التلميذالتلميذ  أنأن  تفترضتفترض  حيثحيثالصف التاسع ، الصف التاسع ،       إليإليالخامس الخامس 

  مراحلمراحل  تمثلتمثل  فهيفهي  ،،  الخلقيةالخلقية  لألحكاملألحكام  إصدارهإصداره  عندعند  المنطقيالمنطقي  التعليلالتعليل  استخداماستخدام  علىعلى  قليلقليل
  التلميذالتلميذ  يتعلميتعلم  فيهافيهاوو  ،،  المبكرةالمبكرة  المراهقةالمراهقة  طورطور  إلىإلى  المتأخرةالمتأخرة  الطفولةالطفولة  طورطور  منمن  انتقالانتقال

  وتكوينوتكوين  ،،  والقـيموالقـيم  الخلقيةالخلقية  المعاييرالمعايير  وتعـلموتعـلم  الحيـاةالحيـاة  لشؤونلشؤون  الالزمةالالزمة  المهاراتالمهارات
  فيهافيها  ويتضاءلويتضاءل  ،،  االنفعاالتاالنفعاالت  وضبطوضبط  ،،  المسؤوليةالمسؤولية  لتحمللتحمل  واالستعدادواالستعداد  ،،  االتجـاهاتاالتجـاهات

  كذلككذلكوو  ،،  بهبه  المحيطةالمحيطة  بيئتهبيئته  معمع  لتعامللتعاملاا  عليعلي  درةدرةققالال  التلميذالتلميذ  ويكتسبويكتسب  ،،  الطفليالطفلي  السلوكالسلوك
  بزيادةبزيادة  المرحلةالمرحلة  هذههذه  تتميزتتميز  كماكما  فيها،فيها،  يعيشيعيش  التيالتي  الثقافةالثقافة  خصائصخصائص  امتصاصامتصاص  علىعلى  القدرةالقدرة
  استوجباستوجب  ممامما    ..    ))297297: :   233233: :   19741974  ،،  زهرانزهران((  واضحواضح  بشكلبشكل  النوعينالنوعين  بينبين  التمايزالتمايز
  فيمافيما  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  نتائجنتائج  اختالفاختالف  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ،،  الدراسةالدراسة  هذههذه  فيفي  النوعالنوع  متغيرمتغير  تناولتناول
  ..  المتغيرالمتغير  بهذابهذا  يتعلقيتعلق

  

  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة  تالميذتالميذ  منمن  الحاليةالحالية  للدراسةللدراسة  األساسياألساسي  المجتمعالمجتمع  يتكونيتكون  وعليهوعليه
  ،،))  20102010  ––  20092009((  الدراسيالدراسي  العامالعام  خاللخالل  التاسعالتاسع  الصفالصف  إلىإلى  الخامسالخامس  الصفالصف  منمن

  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مدارسمدارس  جميعجميع  ويشملويشمل  ،،  سنةسنة  ))1515--1010((  منمن  أعمارهمأعمارهم  تراوحتتراوحت  والذينوالذين
                          --::  التاليالتالي  الجدولالجدول  فيفي  موضحموضح  هوهو  كماكماجج  ،،جج  إجدابياإجدابيا  بمدينةبمدينة
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1313  
  59005900  13701370  11441144  12041204  11531153  10291029  إنـــــاثإنـــــاث
  54595459  12991299  885885  10991099  10841084  10921092  ذكــــورذكــــور
  1135911359  22669669  22029029  22303303  22372237  21212121  المجمــوعالمجمــوع

  
  

  --::  الدراسة االستطالعيةالدراسة االستطالعية  4.44.4            44  44    
  األصلياألصلي  لمجتمعلمجتمعاا  تحديدتحديد  بعدبعد  وذلكوذلك  ،،  استطالعيةاستطالعية  دراسةدراسة  بإجراءبإجراء  الباحثةالباحثة  قامتقامت
  للمجتمعللمجتمع  دراسـةدراسـةالال  أدواتأدوات  مـةمـةئئالالمم  مدىمدى  معرفـةمعرفـة  إلىإلى  خاللهاخاللها  منمن    هدفتهدفت  ،،  للدراسةللدراسة
  ،،  األدواتاألدوات  لهذهلهذه) ) الثباتالثبات  ،،  الصدقالصدق((  السيكومتريةالسيكومترية  الخصائصالخصائص  معرفةمعرفة  وكذلكوكذلك  ،،  المحليالمحلي
  اختيارهماختيارهم  تمتم  ،،  تلميذاًتلميذاً  وخمسينوخمسين  خمسةخمسة) ) 5555((  االستطالعيةاالستطالعية  الدراسةالدراسة  أفرادأفراد  عددعدد  كانكان  حيثحيث

  --::  يأتييأتي  ماما  الباحثةالباحثة  الحظتالحظت  ولقدولقد  ،،  الدراسةالدراسة  مجتمعمجتمع  منمن  البسيطةالبسيطة  العشوائيةالعشوائية  بالطريقةبالطريقة
إعداد إعداد   لألسرةلألسرة  والثقافيوالثقافي  واالقتصاديواالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  لمقياسلمقياس  األولاألول  التطبيقالتطبيق  فيفي  --11

  العباراتالعبارات  لبعضلبعض  المبحوثينالمبحوثين  معرفةمعرفة  عدمعدم  الحظتالحظت  ))20072007((معمر نواف الهوارنة معمر نواف الهوارنة الدكتور الدكتور 
  ،،  المحليةالمحلية  البيئةالبيئة  فيفي  متداولةمتداولة  بأخرىبأخرى  العباراتالعبارات  تلكتلك  باستبدالباستبدال  الباحثةالباحثة  فقامتفقامت  ،،  بهبه  الواردةالواردة
  المفهومالمفهوم  علىعلى  يؤثريؤثر  الال  االستبدالاالستبدال  بإنبإن  تبينتبين  أنأن  بعدبعد  هذاهذاوو  ؛؛  المشرفالمشرف  الدكتورالدكتور  معمع  وباالتفاقوباالتفاق
  ::  التاليالتالي  الجدولالجدول  فيفي  موضحةموضحة  وهيوهي  ،،  المستبدلةالمستبدلة  للعبارةللعبارة  العامالعام

  


  

  العبارة المعدلةالعبارة المعدلة  العبارة األصلية بالمقياسالعبارة األصلية بالمقياس  مم

  المسرحالمسرح  أوأو  السينماالسينما  دوردور  إلىإلى  بالذهاببالذهاب  األسرةاألسرة  تهتمتهتم  برابراوواألاأل  أوأو  السينماالسينما  دوردور  إلىإلى  بالذهاببالذهاب  األسرةاألسرة  تهتمتهتم  11

  خرافيخرافي  بمنطقبمنطق  تحدثتحدث  التيالتي  المشكالتالمشكالت  األسرةاألسرة  تفسرتفسر  غيبيغيبي  بمنطقبمنطق  تحدثتحدث  التيالتي  المشكالتالمشكالت  تفسرتفسر  22

  الحظالحظ  لجلبلجلب  بالتمائمبالتمائم  حوزتهاحوزتها  فيفي  األسرةاألسرة  تحتفظتحتفظ  33
      بالتمائمبالتمائم  حوزتهاحوزتها  فيفي  األسرةاألسرة  حتفظحتفظتت

  ))  الزرقاءالزرقاء  والعينوالعين  الحجابالحجاب( (   وو

44  
  واألدواتواألدوات  الحاجاتالحاجات  بعضبعض  ألبنائهاألبنائها  األسرةاألسرة  توفرتوفر

  الفنيةالفنية  واآلالتواآلالت
  واألدواتواألدوات  الحاجاتالحاجات  بعضبعض  ألبنائهاألبنائها  األسرةاألسرة  توفرتوفر

  مواهبهممواهبهم  تنميةتنمية  فيفي  تساعدتساعد  التيالتي  الفنيةالفنية  واآلالتواآلالت

  اًاًتمتلك األسرة غازاً حديثتمتلك األسرة غازاً حديث  تمتلك األسرة بوتاجاز حديثتمتلك األسرة بوتاجاز حديث  55

      خاصةخاصة  عيادةعيادة  إلىإلى  الطبيالطبي  للعالجللعالج  األسرةاألسرة  تذهبتذهب  خاصخاص  مستشفىمستشفى  إلىإلى  الطبيالطبي  للعالجللعالج  األسرةاألسرة  تذهبتذهب  66
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  ) )   إيوائيةإيوائية( ( 

  المجمعةالمجمعة  العياداتالعيادات  إلىإلى  األسرةاألسرة  تذهبتذهب  طبيةطبية  عيادةعيادة  إلىإلى  األسرةاألسرة  تذهبتذهب  77

  يعمليعمل  فردفرد  منمن  أكثرأكثر  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  للخدمةللخدمة  فردفرد  منمن  أكثرأكثر  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  88

  يهدفيهدف  ماما  يقيسيقيس  المقياسالمقياس  وكانوكان  ،،  جيدةجيدة  كانتكانت  فقدفقد  للمقياسللمقياس  السيكومتريةالسيكومترية  الخصائصالخصائص  وأماوأما        
  واالقتصاديواالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  للمستوىللمستوى  آخرآخر  مقياسمقياس  بتطبيقبتطبيق  قامتقامت  الباحثةالباحثة  بأنبأن  العلمالعلم  معمع، ،   إليهإليه

  المقياسالمقياس  منمن  يكومتريةيكومتريةالسالس  خصائصهخصائصه  فـيفـي  أعلىأعلى  كانكان  الحاليالحالي  المقياسالمقياس  أنأن  إالإال  ،،  لألسرةلألسرة
  ومناسبةومناسبة  المقياسالمقياس  حداثةحداثة  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  الدراسةالدراسة  فيفي  العتمادهالعتماده  الباحثةالباحثة  شجعشجع  ممامما  ،،  السابـقالسابـق
  ..  وتصحيحهوتصحيحه  تطبيقهتطبيقه  سهولةسهولة  وأيضاًوأيضاً  ،،  الحاضرالحاضر  الوقتالوقت  فيفي  األسرةاألسرة  لخصائصلخصائص  عباراتهعباراته

  

  بشكلبشكل  ،،  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  مقياسمقياس  عنعن  اإلجابةاإلجابة  فيفي  األموراألمور  أولياءأولياء  تعاونتعاون  --22
  كلكل  معمع  رسائلرسائل  إرسالإرسال  فيفي  تمثَّلتمثَّل  الباحثةالباحثة  منمن  بطلببطلب  وذلكوذلك  ،،  األبناءاألبناء  معمع  مفتوحمفتوح  سريسريأأ  حوارحوار

  ..للمقياسللمقياس  األولاألول  التطبيقالتطبيق  فيفي  الحظالحظيي  لملم  ماما  وهذاوهذا  ،،  المبحوثالمبحوث  ألسرةألسرة  استمارةاستمارة
  

  والمنشوروالمنشور  ،،  19941994  قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم  تعريبتعريب  كولبرجكولبرج  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  اختباراختبار  يخصيخص  فيمافيما  --33
  حتىحتى  العقباتالعقبات  منمن  العديدالعديد  الباحثةالباحثة  واجهتواجهت  فقدفقد  ،،  المصريةالمصرية  ألنجلوألنجلواا  مكتبةمكتبة  منشوراتمنشورات  ضمنضمن  منمن

  الحظتالحظت  حيثحيث  االختباراالختبار  تصحيحتصحيح  طريقةطريقة  فيفي  تحديداًتحديداً  ،،  اآلناآلن  عليهاعليها  هيهي  ماما  إلىإلى  الدراسةالدراسة  وصلتوصلت
  إلىإلى  للذهابللذهاب  اضطرهااضطرها  ممامما  التصحيحالتصحيح  طريقةطريقة  لمعرفةلمعرفة  كافكاف  غيرغير  المنشورالمنشور  االختباراالختبار  بأنبأن

  الباحثينالباحثين  منمن  يساعدهايساعدها  منمن  علىعلى  عثرتعثرت  أنأن  إلىإلى  ،،  مراتمرات  عدةعدة  العربيةالعربية  مصرمصر  جمهوريةجمهورية
  واستخراجواستخراج  االختباراالختبار  لتصحيحلتصحيح  الصحيحةالصحيحة  الطريقةالطريقة  معرفةمعرفة  فيفي  االختباراالختبار  نفسنفس  المستخدمينالمستخدمين
  شملتشملت  ولقدولقد  ،،  والتعبوالتعب  اإلجهاداإلجهاد  منمن  طويلةطويلة  زمنيةزمنية  فترةفترة  البحثالبحث  هذاهذا  استغرقاستغرق  ولقدولقد  ،،  النتائـجالنتائـج
  جامعةجامعة  ،،  والتربويةوالتربوية  واالجتماعيةواالجتماعية  النفسيةالنفسية  أقسامهاأقسامها  بكافةبكافة  شمسشمس  عينعين  جامعةجامعة  هذههذه  البحثالبحث  رحلةرحلة
  . .   اإلسكندريةاإلسكندرية  جامعةجامعة  ،،  المنوفيةالمنوفية  جامعةجامعة  ،،  القاهرةالقاهرة
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  المحليةالمحلية  البيئةالبيئة  فيفي  لكولبرجلكولبرجالنضج الخلقي النضج الخلقي   ختبارختباراا  وثباتوثبات  صدقصدق  معامالتمعامالت  كانتكانت  بينمابينما  --44
  الدراساتالدراسات  فيفي  الموضحةالموضحة  االختباراالختبار  وثباتوثبات  صدقصدق  ،،  بمعامالتبمعامالت  مقارنتهامقارنتها  عندعند  حتىحتى  جيدة،جيدة،
  ..لالختبارلالختبار  أكبرأكبر  ثقةثقة  أعطىأعطى  ممامما  السابقة،السابقة،

  

  حدوثهاحدوثها  وإمكانيةوإمكانية  ،،  الواقعالواقع  منمن  لقربهالقربها  باالختبار،باالختبار،  الواردةالواردة  بالقصصبالقصص  الدراسةالدراسة  عينةعينة  استمتاعاستمتاع  --55
  ..  فعالًفعالً

  إلىإلى  دفعهمدفعهم  ممامما  بينهمبينهم  والثقةوالثقة  األلفةاأللفة  العينةالعينة  أفرادأفراد  وو  الباحثةالباحثة  بينبين  التطبيقالتطبيق  فترةفترة  طولطول  ولَّدولَّد    --66
  الميسرةالميسرة  الطرقالطرق  ومعرفةومعرفة  تطبيقهتطبيقه  فيفي  المرونةالمرونة  الباحثةالباحثة  أكسبأكسب  بينمابينما  ،،  صدقصدق  بكلبكل  اإلجابةاإلجابة
  ..للمبحوثينللمبحوثين  وممتعوممتع  مقبولمقبول  بشكلبشكل  المعلومةالمعلومة  لوصوللوصول

  
  

  --::  الدراسةالدراسة  عينةعينة  44..55
بناءمنمن  يتألفيتألف  الذيالذي  الدراسةالدراسة  مجتمعمجتمع  وخصائصوخصائص  وأهدافهاوأهدافها  الدراسةالدراسة  منهجمنهج  علىعلى  بناء  
  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ،،  وثقافيةوثقافية  واقتصاديةواقتصادية  اجتماعيةاجتماعية  مستوياتمستويات  منمن  وكذلكوكذلك  ،،  دراسيةدراسية  مراحلمراحل
  ألنهاألنها  ؛؛  الطبقيةالطبقية  النسبيةالنسبية  العشوائيةالعشوائية  الطريقةالطريقة  وفقوفق  العينةالعينة  اختياراختيار  تمتم  ،،) ) أنثىأنثى/ / ذكرذكر((  النوعالنوع
  تمكنتمكننن  استخدامهااستخدامهاوبوب  ،،  العامةالعامة  خصائصهخصائصه  حيثحيث  منمن  المجتمعالمجتمع  شرائحشرائح  لجميعلجميع  تمثيالًتمثيالً  تتضمنتتضمن
  العشوائيةالعشوائية  العينةالعينة  توفرهاتوفرها  التيالتي  البياناتالبيانات  منمن  دقةدقة  أكثرأكثر  بياناتبيانات  علىعلى  الحصولالحصول  فرصةفرصة  منمن

  ) .) .116666::116677: : 19881988  ،،  الهماليالهمالي((  المنظمةالمنظمة  الطبقيةالطبقية  أوأو  البسيطةالبسيطة
  

  ))228228((  العينةالعينة  حجمحجم  فكانفكان  ،،  الدراسةالدراسة  مجتمعمجتمع  حجمحجم  منمن  %)%)2020((  نسبةنسبة  العينةالعينة  ومثلتومثلت
  نسبةنسبة  بلغتبلغت  بينمابينما  ،،  %)%)48.248.2( ( الذكورالذكور  نسبةنسبة  تمثلتمثل  ،،  مبحوثاًمبحوثاً  وعشرونوعشرون  وثمانيةوثمانية  مائتانمائتان
    --::  التاليالتالي  بالجدولبالجدول  موضحموضح  هوهو  كماكما  ،،  الدراسةالدراسة  حجمحجم  منمن  ))%%51.851.8((  اإلناثاإلناث

  




  

  النـــوعالنـــوع
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--1010س س 
1111  
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--1111س س 
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--1212ع ع 

1313  
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1313--
1414  
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1414--
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  110110  2222  2020  2222  2222  2424  ذكـــورذكـــور
  118118  2424  2323  2424  2424  2323  إنـــاثإنـــاث
  228228  4646  4343  4646  4646  4747  المجمـوعالمجمـوع
النسبـــالنسبـــ

  ةة
20.620.6%%  20.220.2%%  20.220.2%%  

18.918.9
%%  

20.220.2
%%  

100100%%  

  --::  الدراسةالدراسة  أدواتأدوات      66..  44  
  

  ..))19819844((  قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم  تعريبتعريب  KKoohhllbbeerrgg،،  كولبرجكولبرج  األخالقياألخالقي  النضجالنضج  اختباراختبار::  أوالًأوالً
    لنظريةلنظرية  وفقاًوفقاً  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  وآخرونوآخرون  كولبرجكولبرج  أعدهأعده  الذيالذي  االختباراالختبار  هذاهذا  يقيسيقيس

  هذاهذا  قياسقياس  فيفي  وشيوعاًوشيوعاً  ثراءثراء  االختباراتاالختبارات  أكثرأكثر  وهووهو  ،،  الخلقيالخلقي  النموالنمو  فيفي  ومراحلهومراحله  كولبرجكولبرج
  أوأو  مواقفمواقف  تسعةتسعة  تضمتضم  ،،  متكافئةمتكافئة  صورصور  ثالثثالث  منمن  األصلاألصل  فيفي  االختباراالختبار  ويتكونويتكون  ،،  الجانبالجانب

    قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم  العربيةالعربية  إلىإلى  نقلهانقلها  والتيوالتي  ،،  منهمنه  األولىاألولى  الصورةالصورة  وتتكونوتتكون  ،،  خلقيةخلقية  زقزقأأمم
  المواقفالمواقف  منمن  موقفينموقفين  منمن  ،،  الدراسةالدراسة  هذههذه  فيفي  المستخدمةالمستخدمة  الصورةالصورة  وهيوهي  ،،  ))  19819844((

  موقفموقف  كلكل  ويليويلي  ،،  اليوميةاليومية  حياتهحياته  فيفي  المختبرينالمختبرين  منمن  أيأي  يواجههايواجهها  أنأن  يمكنيمكن  التيالتي  األخالقيةاألخالقية
  ..عليهاعليها  يشتمليشتمل  التيالتي  الجوانبالجوانب  بمختلفبمختلف  تتصلتتصل  التيالتي  األسئلةاألسئلة  منمن  مجموعةمجموعة

  فيفي  زمالئهزمالئه  معمع  واتفقواتفق  ،،  والمعسكراتوالمعسكرات  الرحالتالرحالت  يهوىيهوى  صبيصبي  حولحول  األولاألول  الموقفالموقف  يدوريدور  --
  ،،  بالموافقةبالموافقة  والدهوالده  ووعدهووعده  ،،  الدراسيالدراسي  العامالعام  منتصفمنتصف  إجازةإجازة  فـيفـي  رحلةرحلة  تنظيمتنظيم  علىعلى  المدرسةالمدرسة
  ونفذونفذ  ،،  الرحلةالرحلة  فيفي  االشتراكاالشتراك  تكاليفتكاليف  قيمةقيمة  الشخصيالشخصي  مصروفهمصروفه  منمن  يدخريدخر  أنأن  شريطةشريطة
  أنأن  الصبيالصبي  منمن  وطلبوطلب  ،،  رأيهرأيه  الصبيالصبي  والدوالد  غيرغير  الرحلةالرحلة  قيامقيام  قبلقبل  ولكنولكن  ،،  الشرطالشرط  الصبيالصبي
  زمالئهزمالئه  معمع  خاصةخاصة  رحلةرحلة  فيفي) )   الوالدالوالد  أيأي  ((  بهبه  ليذهبليذهب  لرحلتهلرحلته  ادخرهادخره  الذيالذي  المبلغالمبلغ  يعطيهيعطيه
  كيكي  لوالدهلوالده  النقودالنقود  إعطاءإعطاء  بينبين  ماما  أخالقيأخالقي  صراعصراع  موقفموقف  فيفي  الصبيالصبي  أوقعأوقع  ممامما  ،،  العملالعمل  فيفي

  والدهوالده  طلبطلب  يرفضيرفض  أنأن  أوأو  ،،) )   السلطةالسلطة  قضيةقضية  ((  العملالعمل  فيفي  زمالئهزمالئه  معمع  رحلتهرحلته  فيفي  يذهبيذهب
  ) .) .  التعاقدالتعاقد  قضيةقضية( (   المدرسةالمدرسة  فيفي  زمالئهزمالئه  معمع  رحلتهرحلته  إلىإلى  ويذهبويذهب
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  منمن  ليسليس  إنهإنه  األطباءاألطباء  واعتقدواعتقد  خبيثخبيث  بمرضبمرض  مريضةمريضة  امرأةامرأة  حولحول  الثانيالثاني  الموقفالموقف  ويدورويدور  --
  نفسنفس  فيفي  الصيدليالصيدلي  اكتشفهااكتشفها  التيالتي  األدويةاألدوية  منمن  نوعاًنوعاً  تستخدمتستخدم  أنأن  سوىسوى  لعالجهالعالجها  سبيلسبيل
  السيـدةالسيـدة  زوجزوج  إليهإليه  وذهبوذهب  ،،  باهظباهظ  بثمنبثمن  بيعهبيعه  يحتكريحتكر  الصيدليالصيدلي    كانكان  والذيوالذي  ،،المدينةالمدينة

  يبيعهيبيعه  أنأن  منهمنه  وطلبوطلب  ،،  الموتالموت  تواجهتواجه  زوجتهزوجته  أنأن  وأخبرهوأخبره  ،،  ظروفهظروفه  لهله  وشرحوشرح  المريضةالمريضة
  أوقعأوقع  ممامما  ،،  العرضالعرض  رفضرفض  الصيدليالصيدلي  لكنلكن  ،،  بالتقسيطبالتقسيط  يبيعهيبيعه  أنأن  أوأو  ،،  أقلأقل  بثمنبثمن  الدواءالدواء
  إمكانيـةإمكانيـة  فـيفـي  يتمثـليتمثـل  صراعصراع  فـيفـي  يعـيشيعـيش  بمقتضاهبمقتضاه  أصبحأصبح  ،،  أخالقيأخالقي  مأزقمأزق  فيفي  الزوجالزوج
قضية قضية ((، أو أن يترك زوجته تموت ، أو أن يترك زوجته تموت   ))قضية الحياةقضية الحياة((وسرقة الدواء وسرقة الدواء   ،،  ليالًليالً  الصيدليةالصيدلية  اقتحاماقتحام

  ) .) .القانونالقانون
  ضابطضابط  حولحول  أولهماأولهما  يدوريدور  ،،  ثانويانثانويان  ننااموقفموقف  الصراعيالصراعي  الموقفالموقف  ذلكذلك  عنعن  ويتفرعويتفرع

  وحيرتهوحيرته  ،،  الدواءالدواء  يسرقيسرق  وهووهو  المريضةالمريضة  السيدةالسيدة  زوجزوج  يرىيرى  الذيالذي  الزوجالزوج  صديقصديق  الشرطةالشرطة
  ..  إبالغإبالغ  دوندون  يتركهيتركه  أوأو  ،،  الشرطةالشرطة  يبلغيبلغ  أنأن  بينبين

  يـدرسيـدرس  الـذيالـذي  المحكمـةالمحكمـة  قـاضيقـاضي  حـولحـول  اآلخـراآلخـر  الثانـويالثانـوي  الموقفالموقف  ويدورويدور
  أنأن  أوأو  ماما  بعقوبةبعقوبة  الزوجالزوج  علىعلى  يحكميحكم  أنأن  عليهعليه  كانكان  إذاإذا  فيمافيما  وحيرتهوحيرته  ،،  أبعادهاأبعادها  بكلبكل  القضيـةالقضيـة
  تبررتبرر  التيالتي  الجوانبالجوانب  بمختلفبمختلف  تتصلتتصل  األسئلةاألسئلة  منمن  مجموعةمجموعة  موقفموقف  كلكل  ويليويلي..  سراحهسراحه  يطلقيطلق
  والمرحلةوالمرحلة  المستوىالمستوى  تحديدتحديد  فيفي  أهميتهأهميته  التبريرالتبرير  لهذالهذا  أنأن  إذإذ  ؛؛  ذلكذلك  أوأو  الفعلالفعل  لهذالهذا  اختيارهاختياره
  ..  الخلقيالخلقي  نضجهنضجه  مدىمدى  عنعن  الكشفالكشف  وفيوفي  للمفحوصللمفحوص  األخالقيةاألخالقية

  أوأو  ،،  المشكلالمشكل  الموقفالموقف/ /   بالمأزقبالمأزق  مرتبطةمرتبطة  أسئلةأسئلة  بينبين  ماما  االختباراالختبار  أسئلةأسئلة  وتتنوعوتتنوع
  المرتبطةالمرتبطة  باألسئلةباألسئلة  ويعنىويعنى  ،،  القضيةالقضية  حولحول  تتمركزتتمركز  أسئلةأسئلة  أوأو  ،،  للقضيةللقضية  محددةمحددة  نوعيةنوعية  أسئلةأسئلة

  منمن  لواحدلواحد  بالنسبةبالنسبة  حكمحكم  أوأو  رأيرأي  إبداءإبداء  المفحوصالمفحوص  منمن  تتطلبتتطلب  التيالتي  األسئلةاألسئلة  تلكتلك  بالمأزقبالمأزق
  المحددةالمحددة  النوعيةالنوعية  باألسئلةباألسئلة  يعنىيعنى  بينمابينما  ،،  المشكلالمشكل  الموقفالموقف/ /   المأزقالمأزق  فيفي  المتضمنةالمتضمنة  المواقفالمواقف
/ /   بالمأزقبالمأزق  يتعلقيتعلق  فيمافيما  وليسوليس  ،،  عامةعامة  بصفةبصفة  القضاياالقضايا  حولحول  تدورتدور  التيالتي  األسئلةاألسئلة  تلكتلك  للقضيةللقضية
  ..بعينهبعينه  المشكلالمشكل  موقفموقف
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  تركيزتركيز  علىعلى  تعملتعمل  التيالتي  األسئلةاألسئلة  تلكتلك  فهيفهي  ،،  القضيةالقضية  حولحول  تتمركزتتمركز  التيالتي  األسئلةاألسئلة  أماأما
/ /   مأزقمأزق  فيفي) )   المثالالمثال  سبيلسبيل  علىعلى  كالقانونكالقانون  ((  المحوريةالمحورية  القيمةالقيمة  حولحول  المفحوصالمفحوص  تفكيرتفكير
  ..  المثالالمثال  سبيلسبيل  علىعلى  الزوجالزوج  كموقفكموقف  معينمعين  مشكلمشكل  موقفموقف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االختباراالختبار  يحيحححتصتص  طريقةطريقة
  جتزيه مادة االستجابة يف ضوء أراء وإحكام منفصلة جتزيه مادة االستجابة يف ضوء أراء وإحكام منفصلة : : اإلجراء األول اإلجراء األول 

  ::ويتطلب هذا اإلجراء إلتمامه عددا من الخطوات هي ويتطلب هذا اإلجراء إلتمامه عددا من الخطوات هي 
حيث تتم قراءة المادة المقدمة بخصوص الموقف قراءة حيث تتم قراءة المادة المقدمة بخصوص الموقف قراءة   --::التوجه للموقف ككل التوجه للموقف ككل   --) ) أأ((

استجابات استجابات محور االهتمام أو التركيز في محور االهتمام أو التركيز في     إجمالية لتكوين فكرة أو انطباع عام عن إجمالية لتكوين فكرة أو انطباع عام عن 
  ..المبحوث المبحوث 

تحديد القضية التي تحديد القضية التي   --::  حتديد ماهية القضية التي اختارها الفرد من بني القضيتنيحتديد ماهية القضية التي اختارها الفرد من بني القضيتني  --) ) بب((
  ..بالنسبة للموقف المشكل االفتراضي بالنسبة للموقف المشكل االفتراضي اختارها الفرد من بين القضيتين المقننتين اختارها الفرد من بين القضيتين المقننتين 

إي  تصنيف كل االستجابات وفقا إي  تصنيف كل االستجابات وفقا   --  ::تصنيف كل االستجابات وفقا ملاهية القضية  تصنيف كل االستجابات وفقا ملاهية القضية      --) ) جج((
  ..لتطابقها مع إي من القضيتين المقننتين لتطابقها مع إي من القضيتين المقننتين 

وذلك بهدف وضع تقدير أولي وذلك بهدف وضع تقدير أولي   --::التوجه املؤقت ملرحلة النمو اخللقي وفقا للقضية املختارة التوجه املؤقت ملرحلة النمو اخللقي وفقا للقضية املختارة   --))دد((
لماهية مرحلة النمو الخلقي كما تظهر في االستجابات التي صنفت علي أنها تتبع أو لماهية مرحلة النمو الخلقي كما تظهر في االستجابات التي صنفت علي أنها تتبع أو 

  ..تتصل بالقضية المختارة تتصل بالقضية المختارة 
إي تجزيه مادة االستجابة التي صنفت تحت إي تجزيه مادة االستجابة التي صنفت تحت   --::∗  املعياراملعيارالتصنيف وفقا ملاهية التصنيف وفقا ملاهية   --) ) 11//هه((

القضية المختارة في فئات فرعية حسب المعيار التي تتضمنه أو تعكسه االستجابة ؛ القضية المختارة في فئات فرعية حسب المعيار التي تتضمنه أو تعكسه االستجابة ؛ 
  ..حيث إن كل قضية تتمحور حول عدد من المعايير حيث إن كل قضية تتمحور حول عدد من المعايير 

                                                                 
 .الباعث علي االھتمام الذي یستحوذ علي التفكیر / المعیار یقصد بھ القیمة الخلقیة  ∗
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إي تجزيه المادة التي صنفت تحت المعيار األول كي   --::∗∗∗∗  التصنيف حسب العنصرالتصنيف حسب العنصر  ––) ) 22//هه((
تقديرها علي شكل وحدات تعكس عنصرا واحدا وقد أوردت التعليمات سبعة عشر يتم 

عنصرا هي كل األسباب التي يمكن أن يستخدمها الفرد في تبرير المعايير التي يستند 
  .إليها في تأييده لقضية أو موقف ما

رح رح وذلك يتحقق عندما تتضمن االستجابة شوذلك يتحقق عندما تتضمن االستجابة ش  --::التأكد من قابلية االستجابة للتقدير التأكد من قابلية االستجابة للتقدير   --))وو((
المفحوص للسبب وان كان السبب صادقا ، وهذا باإلضافة إلي أن يكون السبب مألوفا المفحوص للسبب وان كان السبب صادقا ، وهذا باإلضافة إلي أن يكون السبب مألوفا 

  ..في طبيعته في طبيعته 
  --::..احملك احملك   بآراءبآراءالتي وضعت بشأن االستجابة التي وضعت بشأن االستجابة   اآلراءاآلراءمطابقة مطابقة   --::الثاني الثاني   اإلجراءاإلجراء

  --::ويتم ذلك في الخطوات التالية ويتم ذلك في الخطوات التالية 
مبدئي بخصوص ماهية مبدئي بخصوص ماهية وذلك عن طريق وضع تخمين وذلك عن طريق وضع تخمين   --::حتديد ماهية التطابق احملتمل حتديد ماهية التطابق احملتمل   --))أأ((

المرحلة التي يمكن تقييم اآلراء في ضوئها ، وتبين أراء المحك الذي يبدو أنها تتطابق المرحلة التي يمكن تقييم اآلراء في ضوئها ، وتبين أراء المحك الذي يبدو أنها تتطابق 
  ..مع اآلراء التقديرية المبدئية مع اآلراء التقديرية المبدئية 

وذلك عن طريق تقييم مدي التطابق ما بين أراء وذلك عن طريق تقييم مدي التطابق ما بين أراء   --::التقييم الظاهري للتطابق املقرتح التقييم الظاهري للتطابق املقرتح   --) ) بب((
الحاسمة أو الجوهرية فيما يتعلق بآراء الحاسمة أو الجوهرية فيما يتعلق بآراء للمؤشرات للمؤشرات   االستجابة وأراء المحك التقديرية طبقاًاالستجابة وأراء المحك التقديرية طبقاً

  ..المحك المحك 
وذلك بتقييم مدي التطابق ما بين رأي وذلك بتقييم مدي التطابق ما بين رأي   --::الرتكيبي للتطابق املقرتح الرتكيبي للتطابق املقرتح / / التقييم البنائي التقييم البنائي   --))جج((

االستجابة وبنية أو تركيب مرحلة رأي المحك بهدف تحديد ما إذا كان المستوي البنائي االستجابة وبنية أو تركيب مرحلة رأي المحك بهدف تحديد ما إذا كان المستوي البنائي 
  أو أو 

المحك المحك   رأيرأي  وراءوراءتكمن تكمن   أنهاأنهاع بنية المرحلة التي يقال ع بنية المرحلة التي يقال يتسق ميتسق مالتركيبي لمادة االستجابة  التركيبي لمادة االستجابة  
..  
  

                                                                 
 .قیمة لمعیار معین العنصر یقصد بھ السبب الذي یستند إلیھ الفرد عندما یعطي أھمیة أو  ∗∗
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احملك احملك   ورأيورأياملستجيب املستجيب   رأيرأيالتطابق بني التطابق بني   أساسأساستعيني درجات املرحلة للقضية علي تعيني درجات املرحلة للقضية علي : : الثالث الثالث   اإلجراءاإلجراء

  --::الخطوات التالية الخطوات التالية   فيفيويتم ذلك ويتم ذلك 
كان كان   إذاإذاالتالية التالية   األربعةاألربعةضرورة مراعاة توفر المحكات ضرورة مراعاة توفر المحكات   --::  رفض التطابق املقرتحرفض التطابق املقرتح  أوأوقبول قبول   --))أأ((

  --::تحصل علي درجة التطابق تحصل علي درجة التطابق   أنأنللمادة المقدمة من المختبر للمادة المقدمة من المختبر 
من جانب المختبر وان يكون سببا من جانب المختبر وان يكون سببا   األقلاألقلتقدم سببا يتضمن بعض الصدق علي تقدم سببا يتضمن بعض الصدق علي   أنأن  --

  ..  األقلاألقلعلي نحو ضمني علي علي نحو ضمني علي   مألوفامألوفاعاديا عاديا 
  ..المحك المحك   لرأيلرأيالجوهرية بالنسبة الجوهرية بالنسبة   أوأوتعكس جميع المؤشرات الحاسمة تعكس جميع المؤشرات الحاسمة   أنأن  --
المحك ، ومع الوصف العام المحك ، ومع الوصف العام   لرأيلرأيتركيب مرحلة بعينها تركيب مرحلة بعينها   أوأوتكون متسقة مع بنية تكون متسقة مع بنية   أنأن  --

  ..المحك المحك   رأيرأيلمرحلة لمرحلة 
  

  أليأليتركيب المرحلة تركيب المرحلة أو أو بالنسبة للمؤشرات الجوهرية وبنية بالنسبة للمؤشرات الجوهرية وبنية   أوضحأوضحتقدم تطابقا تقدم تطابقا   أالأال  --
  ..أخريأخريمحكية محكية   أراءأراء

  

ما بين ما بين وذلك في حال قبول التطابق وذلك في حال قبول التطابق   --::يف استمارة رصد الدرجات يف استمارة رصد الدرجات تدوين درجة التطابق تدوين درجة التطابق   --) ) بب((
كان جديا هامشيا ، كما تدون كان جديا هامشيا ، كما تدون   أمأمالمحك سواء كان التطابق واضحا المحك سواء كان التطابق واضحا   ورأيورأياالستجابة االستجابة   رأيرأي
، والمرحلة التي ، والمرحلة التي المحكي المحكي   الرأيالرأياالختبار الخاصة بمادة االستجابة ، ورقم االختبار الخاصة بمادة االستجابة ، ورقم   أسئلةأسئلة  أرقامأرقام

  ..وذلك كله تحت القضية المناسبة في استمارة التصحيح وذلك كله تحت القضية المناسبة في استمارة التصحيح   الرأيالرأيهذا هذا   إليهاإليهاينتمي ينتمي 
  
  
  

  : : يلييلي  ماما  بإتباعبإتباعوذلك وذلك     --::االستجابة املتبقية يف القضية االستجابة املتبقية يف القضية   ألراءألراءحساب الدرجات بالنسبة حساب الدرجات بالنسبة   --))جج((
للقضية ، علي القائم بعملية التصحيح محاولة للقضية ، علي القائم بعملية التصحيح محاولة   رأيرأي  بأولبأولبعد حساب الدرجة الخاصة بعد حساب الدرجة الخاصة   --

  ..تستخدم في نفس المعيار وفي نفس القضية تستخدم في نفس المعيار وفي نفس القضية   أخريأخري  أراءأراء  إيإيمطابقة مطابقة 
، ،   أخريأخريالقضية المستخدمة لمعايير القضية المستخدمة لمعايير   أراءأراءيدون حساب الدرجات بالنسبة لبقية يدون حساب الدرجات بالنسبة لبقية   --

  ..االستجابة االستجابة   وأراءوأراءالمحك المحك   أراءأراءوالدرجات المحتسبة لكل تطابق ناجح ما بين والدرجات المحتسبة لكل تطابق ناجح ما بين 
تطابق الحتمال استخدامها تطابق الحتمال استخدامها   أيأيمن مادة االستجابة ليس لها من مادة االستجابة ليس لها   أجزاءأجزاء  أيةأيةتجمع وتصنف تجمع وتصنف   --

  ..في الحساب التخميني للدرجات في الحساب التخميني للدرجات 
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ولم توضع لها درجة ولم توضع لها درجة   خلقياًخلقياً  التي تتضمن حكماًالتي تتضمن حكماً  ::ختصيص درجة ختمينية ملادة االستجابة ختصيص درجة ختمينية ملادة االستجابة   --))دد((
تطابق ، بشرط أن يتوفر فيها محكات قابليتها للتقدير السابق اإلشارة إليها ، وقد ال تطابق ، بشرط أن يتوفر فيها محكات قابليتها للتقدير السابق اإلشارة إليها ، وقد ال 

موضع االهتمام ، وفي هذه الحالة تحصل مادة موضع االهتمام ، وفي هذه الحالة تحصل مادة يكون لرأي االستجابة أي عالقة بالقضية يكون لرأي االستجابة أي عالقة بالقضية 
  ).).ال توجد مادة ال توجد مادة ((االستجابة علي تقدير االستجابة علي تقدير 

  

عقب االنتهاء من تصحيح القضية المختارة في الموقف عقب االنتهاء من تصحيح القضية المختارة في الموقف   --::تصحيح بقية املواد املتضمنة تصحيح بقية املواد املتضمنة   --))هه((
األول يتم االنتقال إلي القضية غير المختارة في نفس الوقت ، وتتبع نفس الطريقة مع األول يتم االنتقال إلي القضية غير المختارة في نفس الوقت ، وتتبع نفس الطريقة مع 

  ..الموقف الثانيالموقف الثاني
  

    --::تعليمات حساب الدرجة الكلية ودرجة النضج اخللقي تعليمات حساب الدرجة الكلية ودرجة النضج اخللقي : : اإلجراء الرابع اإلجراء الرابع 

  ::ويتم ذلك في الخطوات التالية ويتم ذلك في الخطوات التالية 
تحصل القضية علي درجة المرحلة الخالصة وذلك حينما تكون تحصل القضية علي درجة المرحلة الخالصة وذلك حينما تكون   --::حساب درجة القضية حساب درجة القضية   --))أأ((

مرحلة واحدة فقط هي الموجودة والممثلة في مادة االستجابة لقضية ما ، لكن حينما مرحلة واحدة فقط هي الموجودة والممثلة في مادة االستجابة لقضية ما ، لكن حينما 
تكرارا هي تكرارا هي   األكثراألكثرفي مادة االستجابة للقضية فان المرحلة في مادة االستجابة للقضية فان المرحلة   أكثرأكثرتكون مرحلتان أو تكون مرحلتان أو 

كانت درجة التكرار متساوية كانت درجة التكرار متساوية   إذاإذاالمرحلة الرئيسة وتعد المرحلة االخري ثانوية  ، أما المرحلة الرئيسة وتعد المرحلة االخري ثانوية  ، أما 
فان مادة االستجابة تحصل علي درجة المرحلة االنتقالية دون تمييز ، وفيما يلي جدول فان مادة االستجابة تحصل علي درجة المرحلة االنتقالية دون تمييز ، وفيما يلي جدول 

  ..يوضح طريقة حساب درجة النضج الخلقي إذا ظهرت مرحلة واحدة للنضج الخلقي يوضح طريقة حساب درجة النضج الخلقي إذا ظهرت مرحلة واحدة للنضج الخلقي 
  

44
  

  رقم السؤالرقم السؤال
  اا

  لقضیة المختارةلقضیة المختارة
  

  رقم السؤالرقم السؤال
  

  القضیة غیر المختارةالقضیة غیر المختارة
11  
22  
33  

44  
44  
44  

55  
66  
77  

33  
33  
33  

  22  المرحلةالمرحلة  44  المرحلةالمرحلة
  

المرحلة الرابعة هي المرحلة الخالصة التي ظهرت في المرحلة الرابعة هي المرحلة الخالصة التي ظهرت في   أنأن  أعالهأعالهيتضح من الجدول يتضح من الجدول           
ث نقاط ، والمرحلة الثالثة هي ث نقاط ، والمرحلة الثالثة هي القضية المختارة ، لذلك تحصل المرحلة الرابعة علي ثالالقضية المختارة ، لذلك تحصل المرحلة الرابعة علي ثال
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المرحلة الخالصة التي ظهرت في القضية غير المختارة ، لذلك تحصل المرحلة الثالثة المرحلة الخالصة التي ظهرت في القضية غير المختارة ، لذلك تحصل المرحلة الثالثة 
  ..علي نقطتين علي نقطتين 

أما إذا ظهرت أكثر من مرحلة في مادة االستجابة لقضية ما ، وذلك حينما تكون أما إذا ظهرت أكثر من مرحلة في مادة االستجابة لقضية ما ، وذلك حينما تكون         
تكرارا تعد هي تكرارا تعد هي   األكثراألكثرهناك مرحلتان أو أكثر في مادة االستجابة للقضية ، فإن المرحلة هناك مرحلتان أو أكثر في مادة االستجابة للقضية ، فإن المرحلة 

المرحلة الرئيسة ، وتعد المرحلة االخري ثانوية ، والجدول التالي يوضح طريقة حساب المرحلة الرئيسة ، وتعد المرحلة االخري ثانوية ، والجدول التالي يوضح طريقة حساب 
  . .   درجة النضج الخلقي إذا تعددت مراحل النضج الخلقيدرجة النضج الخلقي إذا تعددت مراحل النضج الخلقي

  
  

  
  

  

55


  رقم رقم 
  السؤالالسؤال

القضیة القضیة 
  المختارةالمختارة

  رقم رقم 
  السؤالالسؤال

  القضیة القضیة 
  غیر المختارةغیر المختارة

11  
22  
33  

22  
33  
22  

55  
66  
77  

22  
33  
22  

  ))33((22  المرحلةالمرحلة  ))33((22  المرحلةالمرحلة
  

يتضح من الجدول السابق أن المرحلة الثانية هي مرحلة رئيسة أو سائدة وتتبع يتضح من الجدول السابق أن المرحلة الثانية هي مرحلة رئيسة أو سائدة وتتبع           
القضية المختارة ، لذلك تحصل علي نقطتين ، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة ثانوية أو القضية المختارة ، لذلك تحصل علي نقطتين ، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة ثانوية أو 
فرعية  لذلك تحصل علي نقطة واحدة ، وبالنظر إلي القضية غير المختارة نجد أن فرعية  لذلك تحصل علي نقطة واحدة ، وبالنظر إلي القضية غير المختارة نجد أن 

ئيسة أو سائدة ؛ لذلك تحصل علي نقطة واحدة ، أما ئيسة أو سائدة ؛ لذلك تحصل علي نقطة واحدة ، أما المرحلة الثانية هي مرحلة رالمرحلة الثانية هي مرحلة ر
  ..المرحلة الثالثة فهي مرحلة ثانوية أو فرعية لذلك تحصل علي نقطة واحدة أيضا المرحلة الثالثة فهي مرحلة ثانوية أو فرعية لذلك تحصل علي نقطة واحدة أيضا 

أما إذا تساوي عدد المراحل التي ظهرت في مادة االستجابة لقضية ما فيتم حساب النقاط أما إذا تساوي عدد المراحل التي ظهرت في مادة االستجابة لقضية ما فيتم حساب النقاط 
الخلقي إذا تساوت مراحل الخلقي إذا تساوت مراحل تالي يوضح طريقة حساب درجة النضج تالي يوضح طريقة حساب درجة النضج مناصفة ، والجدول المناصفة ، والجدول ال

  ..النضج الخلقي النضج الخلقي 
                          

    66    
  القضیة القضیة   رقم رقم   القضیة القضیة   رقم رقم 
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  غیر المختارةغیر المختارة  السؤالالسؤال  المختارةالمختارة  السؤالالسؤال
11  
22  
33  
44  

22  
33  
22  
33  

55  
66  
77  
88  

33  
44  
33  
44  

  44//33  المرحلةالمرحلة  33//22  المرحلةالمرحلة
            

) ) مرحلة انتقاليةمرحلة انتقالية((السابق أن المرحلة الثانية تتساوي مع المرحلة الثالثة السابق أن المرحلة الثانية تتساوي مع المرحلة الثالثة   يتضح من الجدوليتضح من الجدول
، وتوزع الدرجات الثالثة مناصفة بين المرحلتين وذلك في ، وتوزع الدرجات الثالثة مناصفة بين المرحلتين وذلك في   33//22، لذلك تكتب هكذا ، لذلك تكتب هكذا 

أن المرحلة الثالثة أن المرحلة الثالثة حين نجد في القضية غير المختارة حين نجد في القضية غير المختارة   المختارة ، عليالمختارة ، علي  القضية غيرالقضية غير
ع الدرجتين بينها مناصفة فتحصل المرحلة ع الدرجتين بينها مناصفة فتحصل المرحلة ، لذلك توز، لذلك توزتتساوي مع المرحلة الرابعة تتساوي مع المرحلة الرابعة 

  ..الثالثة علي نقطة واحدة والمرحلة الرابعة علي نقطة واحدة الثالثة علي نقطة واحدة والمرحلة الرابعة علي نقطة واحدة 
77    

  
  المرحلة المرحلة 

  
  عدد النقاطعدد النقاط

  
عدد النقاط التي حصلت عدد النقاط التي حصلت   xxحاصل ضرب المرحلة حاصل ضرب المرحلة 

  علیھاعلیھا
11  
22  
33  
  

11  
33  
66  
  

11  xx  11==  11  
22  xx33==    66  
33  xx66==  1818  

  2525  1010  المجموعالمجموع

                          

  xx  100100  ==  2525  1010/ / 2525  ==الدرجة الكلية الدرجة الكلية 
  

  ::تعلیمات حساب المستوي السائد والمرحلة السائدة تعلیمات حساب المستوي السائد والمرحلة السائدة : : اإلجراء الخامس اإلجراء الخامس 

سائدة ، سائدة ، هي المرحلة الهي المرحلة ال  فأكثرفأكثرمن عدد النقاط من عدد النقاط % % 5050تعد المرحلة التي تحصل علي تعد المرحلة التي تحصل علي           
علي األقل من إجمالي عدد علي األقل من إجمالي عدد % % 2525الثانية التالية لهذه المرحلة علي الثانية التالية لهذه المرحلة علي وإذا حصلت المرحلة وإذا حصلت المرحلة 

النقاط المعطاة يتم حسابها عندئذ مرحلة ثانوية ، وإذا حصلت مرحلتان علي قدر متساو النقاط المعطاة يتم حسابها عندئذ مرحلة ثانوية ، وإذا حصلت مرحلتان علي قدر متساو 
% % 2525بالضبط من النقاط اعتبرت مرحلة انتقالية ، وإذا حصلت مرحلة ما علي اقل من بالضبط من النقاط اعتبرت مرحلة انتقالية ، وإذا حصلت مرحلة ما علي اقل من 

نفس الشئ عند حساب المستوي السائد نفس الشئ عند حساب المستوي السائد   من عدد النقاط اعتبرت مرحلة متنحية ، ويحدثمن عدد النقاط اعتبرت مرحلة متنحية ، ويحدث
  ..والثانوي والثانوي 
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  عدد النقاط التي حصلت عليهاعدد النقاط التي حصلت عليها  المرحلةالمرحلة
××  100100  

  المجموع الكلي لعدد النقاطالمجموع الكلي لعدد النقاط
  ::والمثال التالي يوضح ذلك والمثال التالي يوضح ذلك 

  عدد النقاطعدد النقاط  المرحلةالمرحلة
22  22  
44  55  
55  33  



- 111  - 
 

  55يتضح من المثال أن المرحلة الرابعة حصلت على عدد نقاط يساوي يتضح من المثال أن المرحلة الرابعة حصلت على عدد نقاط يساوي 
= = المرحلة السائدة المرحلة السائدة   ∴

10
510050% ×=  

  وبالتالي تعد المرحلة الرابعة هي المرحلة السائدة وبالتالي تعد المرحلة الرابعة هي المرحلة السائدة 
  33كما يتضح أن المرحلة الخامسة حصلت على عدد نقاط يساوي كما يتضح أن المرحلة الخامسة حصلت على عدد نقاط يساوي 

= = المرحلة الثانوية المرحلة الثانوية   ∴
10
310030% ×=  

  22نقاط يساوي نقاط يساوي   وبالتالي تعد المرحلة الثانية حصلت على عددوبالتالي تعد المرحلة الثانية حصلت على عدد
==المرحلة المتنحية المرحلة المتنحية   ∴

10
210020% ×=  

  ..وبالتالي تعد المرحلة الثانية مرحلة متنحية وبالتالي تعد المرحلة الثانية مرحلة متنحية 
          ین ین 

  
  
  

    --::  سابقةسابقةالال  اتاتالدراسالدراس  يفيف  االختباراالختبار  وثباتوثبات  صدقصدق
  بيئاتهمبيئاتهم  فيفي  االختباراالختبار  وثباتوثبات  صدقصدق  بإجراءبإجراء  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  فيفي  الباحثينالباحثين  منمن  العديدالعديد  قامقام      

  داللةداللة  ذوذو  وثباتوثبات  صدقصدق  لهله  االختباراالختبار  أنأن  إثباتإثبات  إلىإلى  خاللهاخاللها  منمن  وتوصلواوتوصلوا  ،،  المحليةالمحلية
  --::يلييلي  ماما  متعددةمتعددة  فهيفهي  المثالالمثال  سبيلسبيل  علىعلى  منهامنها  نذكرنذكر  إحصائية،إحصائية،

  
  الفرضيالفرضي  التكوينالتكوين  طرقطرق  إحدىإحدى  باستخدامباستخدام  االختباراالختبار  صدقصدق  حسابحسابلل  الباحثةالباحثة  قامتقامت

  الصفالصف  طالباتطالبات  منمن  طالبةطالبة  أربعينأربعين) ) 4040((  منمن  مكونةمكونة  عينةعينة  علىعلى  ،،  ))الداخليالداخلي  االتساقاالتساق  ((
  عليهاعليها  حصلتحصلت  التيالتي  الدرجةالدرجة  بينبين  االرتباطاالرتباط  معامالتمعامالت  بحساببحساب  قامتقامت  ثمثم  ،،  اإلعدادياإلعدادي  الثالثالثالث

  فيفي  عليهاعليها  حصلتحصلت  التيالتي  الكليةالكلية  والدرجةوالدرجة  ،،االختباراالختبار  مواقفمواقف  منمن  موقفموقف  كلكل  فيفي  المفحوصةالمفحوصة
  --::  اآلتياآلتي  الجدولالجدول  فيفي  موضحةموضحة  هيهي  كماكما  التالية،التالية،  النتائجالنتائج  إلىإلى  وتوصلتوتوصلت  ،،  االختباراالختبار

  
  
  



88




  مستوى الداللةمستوى الداللة  الدرجة الكلية لالختبارالدرجة الكلية لالختبار  الموقفالموقف/ / القصة القصة 
  0.010.01  0.530.53  األولىاألولى
  0.010.01  0.630.63  الثانيةالثانية
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  عندعند  دالةدالة  والموقفينوالموقفين  الكليةالكلية  الدرجةالدرجة  بينبين  االرتباطاالرتباط  معاملمعامل  قيمةقيمة  أنأن  الجدولالجدول  هذاهذا  منمن  يتضحيتضح    
  ..  اتساقهاتساقه  وعلىوعلى  لالختبارلالختبار  الفرضيالفرضي  التكوينالتكوين  صدقصدق  علىعلى  يدليدل  وذلكوذلك) ) αα==0.010.01((  مستوىمستوى

  

  ::  بطريقتينبطريقتين  االختباراالختبار  ثباتثبات  بإجراءبإجراء  الباحثةالباحثة  قامتقامت

  زمنيزمني  بفاصلبفاصل  إجرائهإجرائه  إعادةإعادة  ثمثم  االختباراالختبار  بتطبيقبتطبيق  الباحثةالباحثة  قامتقامت: : االختباراالختبار    إعادةإعادة  طريقةطريقة  --
  أبناءأبناء  منمن  ومراهقةومراهقة  مراهقاًمراهقاً  ثالثينثالثين) ) 3030((  منمن  مكونةمكونة  عينةعينة  علىعلى  ،،يوماًيوماً  عشرعشر  خمسةخمسة  قدرةقدرة
  معاملمعامل  بحساببحساب  قامتقامت  ثمثم  ،،  إناثاًإناثاً  عشرعشر  خمسةخمسة) ) 1515((  ذكراً،ذكراً،  عشرعشر  خمسةخمسة) ) 1515((  العينةالعينة  أسرأسر

) ) 0.910.91((  فبلغفبلغ  ،،  والثانيةوالثانية  األولىاألولى  المرتينالمرتين  فيفي  الجنسينالجنسين  منمن  األبناءاألبناء  درجاتدرجات  بينبين  االرتباطاالرتباط
  ..  االختباراالختبار  تطبيقتطبيق  فيفي  يطمئنيطمئن  جيدجيد  ثباتثبات  معاملمعامل  وهووهو

  

  منهممنهم  لكللكل  وُأعطيوُأعطي  ،،  اختباراًاختباراً  ثالثينثالثين) ) 3030((  بتقديربتقدير  الباحثةالباحثة  قامتقامت  ::  المقدارينالمقدارين  ثباتثبات  --
  ثمثم  ،،) ) صص((  الدرجةالدرجة  وُأعطيوُأعطي  االختباراالختبار  بتطبيقبتطبيق  أخرىأخرى  باحثةباحثة  وقامتوقامت) ) سس((  معينةمعينة  درجةدرجة
) ) 0.960.96( (   قدرةقدرة  اتفاقاتفاق  إلىإلى  توصلتتوصلت  حيثحيث  ،،  المقدارينالمقدارين  ثباتثبات  عاملعامل  بحساببحساب  الباحثةالباحثة  قامتقامت
  ..  االختباراالختبار  فيفي  الموضوعيةالموضوعية  توفرتوفر  إلىإلى  يشيريشير  ممامما

  
  
  

  

  ::  احلاليةاحلالية  الدراسةالدراسة  يفيفالنضج اخللقي النضج اخللقي   اختباراختبار  وثباتوثبات  صدقصدق
  يلييلي  بمابما  االختباراالختبار  صدقصدق  لحسابلحساب  الباحثةالباحثة  قامتقامت  ::
  ،،  االختباراالختبار  منهامنها  يتألفيتألف  التيالتي  المفرداتالمفردات  صدقصدق  حسابحساب  وهووهو  ::  الداخليالداخلي  االتساقاالتساق  صدقصدق  --

  المفحوصالمفحوص  عليهاعليها  حصلحصل  التيالتي  الدرجةالدرجة  بينبين  االرتباطاالرتباط  معامالتمعامالت  بحساببحساب  الباحثةالباحثة  قامتقامت  حيثحيث
  فكانفكان  ،،  ككلككل  االختباراالختبار  فيفي  عليهاعليها  حصلحصل  التيالتي  والدرجةوالدرجة  االختباراالختبار  قصصقصص  منمن  قصةقصة  كلكل  فيفي

  --::  التاليالتالي  الجدولالجدول  منمن  موضحموضح  هوهو  كماكما  ،،  بيرسونبيرسون  معاملمعامل  باستخدامباستخدام  االرتباطاالرتباط  معاملمعامل
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  مستوى  الداللةمستوى  الداللة  معامل الدرجة الكلية لالختبارمعامل الدرجة الكلية لالختبار  درجة القصة أو الموقفدرجة القصة أو الموقف    
  0.010.01  0.770.77  األولىاألولى
  0.760.76  الثانيةالثانية

  

  الكليةالكلية  والدرجةوالدرجة  االختباراالختبار  مواقفمواقف  منمن  موقفموقف  كلكل  درجةدرجة  أنأن  السابقالسابق  الجدولالجدول  منمن  يتضحيتضح          
  ..  االختباراالختبار  صدقصدق  علىعلى  يدليدل  ممامما  ))αα==00..0011((داللةداللة  مستوىمستوى  عندعند  وداالًوداالً  موجباًموجباً  ارتباطاًارتباطاً  ترتبطترتبط

  

  كولبرجكولبرج  طريقةطريقة  االختباراالختبار  صدقصدق  لمعرفةلمعرفة  الباحثةالباحثة  اتبعتاتبعت  ::  االختباراالختبار  لدرجاتلدرجات  الداخليالداخلي  الثباتالثبات
  المئويةالمئوية  النسبالنسب  حسابحساب  علىعلى  تعتمدتعتمد  وهيوهي  ،،  المفحوصينالمفحوصين  لدرجاتلدرجات  الداخليالداخلي  الثباتالثبات  بحساببحساب
  نسبةنسبة  بلغتبلغت  فقدفقد  ،،  االختباراالختبار  علىعلى  للمفحوصينللمفحوصين  المتتاليةالمتتالية  المراحلالمراحل  تحددتحدد  التيالتي  لإلجاباتلإلجابات
  وأسفلوأسفل  أعلىأعلى  المالصقتينالمالصقتين  المرحلتينالمرحلتين  نسبةنسبة  تتعدىتتعدى  لملم  بينمابينما  ،،  ))%%97.8197.81((  المتتاليةالمتتالية  المراحلالمراحل

يعني تتالي المراحل تدرج المراحل من يعني تتالي المراحل تدرج المراحل من وو، ،   فقطفقط  حاالتحاالت  خمسخمس  ))55((  وهيوهي  ،،  ))2.192.19%%((
المرحلة األولي فالثانية فالثالثة إلي المرحلة السادسة ، دون تخطي هذا التدرج فمثالً المرحلة األولي فالثانية فالثالثة إلي المرحلة السادسة ، دون تخطي هذا التدرج فمثالً 
كانت المرحلة الرئيسية لدي الفحوص األولي من الطبيعي أن تكون الثانوية الثانية كانت المرحلة الرئيسية لدي الفحوص األولي من الطبيعي أن تكون الثانوية الثانية 

امسة مثالً هي الثانوية امسة مثالً هي الثانوية واحتمال الثالثة ، وال تكون المرحلة األولي الرئيسية والمرحلة الخواحتمال الثالثة ، وال تكون المرحلة األولي الرئيسية والمرحلة الخ
  --::، أي هناك تباعد بين المراحل ، وفيما يلي بيان لهذه الحاالت ، أي هناك تباعد بين المراحل ، وفيما يلي بيان لهذه الحاالت 

  
  
  
  

      1100



  

المرحلـة المرحلـة   تت
  المرحلة الثانويةالمرحلة الثانوية  الرئيسيةالرئيسية

11  33  55  
22  33  55  
33  22  55  
44  22  44  
55  22  55  
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  الال  المراحلالمراحل  تتاليتتالي  تدل علي عدمتدل علي عدم  التيالتي  اإلجاباتاإلجابات  عددعدد  أنأن  السابقالسابق  الجدولالجدول  منمن  نالحظنالحظ  
، فعلي سبيل المثال اإلجابة األولي كانت المرحلة األولي ، فعلي سبيل المثال اإلجابة األولي كانت المرحلة األولي   فقطفقط  حاالتحاالت  ))55((  تتعديتتعدي

الرئيسية الثالثة والمرحلة الخامسة هي الثانوية أي تخطت في األسفل المرحلة الثانية ، الرئيسية الثالثة والمرحلة الخامسة هي الثانوية أي تخطت في األسفل المرحلة الثانية ، 
فقد أوضحت الدراسات التي قام بها كولبرج فقد أوضحت الدراسات التي قام بها كولبرج وفي األعلي تخطت المرحلة الرابعة ، وفي األعلي تخطت المرحلة الرابعة ، 

لمرحلة التي هم فيها ، فالفرد لمرحلة التي هم فيها ، فالفرد وآخرون صعوبة فهم االفراد لمراحل اعلى بكثير من اوآخرون صعوبة فهم االفراد لمراحل اعلى بكثير من ا
يستطيع فهم الحجج االخالقية في مستوى المرحلة التي هو يقع عندها ، وكذلك المراحل يستطيع فهم الحجج االخالقية في مستوى المرحلة التي هو يقع عندها ، وكذلك المراحل 

وبذلك قد تفسر هذه النسبة وبذلك قد تفسر هذه النسبة   ))  4747: :   19901990حميده ، حميده ، ((السابقة لها ومرحلة واحدة تعلوها السابقة لها ومرحلة واحدة تعلوها 
..  االختباراالختبار  إلىإلى  وليسوليس  أنفسهمأنفسهم  المفحوصينالمفحوصين  إجاباتإجابات  إلىإلى  بالنظربالنظر



    
  

::  يلييلي  بمابما  االختباراالختبار  ثباتثبات  لحسابلحساب  الباحثةالباحثة  قامتقامت
  تطبيقتطبيق  طريقطريق  عنعن  االختباراالختبار  ثباتثبات  بحساببحساب  الباحثةالباحثة  قامتقامت  ::  االختباراالختبار  تطبيقتطبيق  إعادةإعادة  طريقةطريقة
  مكـونةمكـونة  عينـةعينـة  علىعلى  يـوماًيـوماً  عشرونعشرون) ) 2020((  قـدرةقـدرة  زمنيزمني  بفـاصلبفـاصل  ،،  وإعادتهوإعادته  االختباراالختبار
  منمن  والتاسعوالتاسع  والثامنوالثامن  السابعالسابع  الصفالصف  منمن  ،،  وتلميذةوتلميذة  تلميذتلميذ  وخمسونوخمسون  خمسةخمسة) ) 5555((  مـنمـن
  فيفي  التالميذالتالميذ  درجاتدرجات  بينبين  االرتباطاالرتباط  معاملمعامل  بحساببحساب  قامتقامت  ثمثم  ،،  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة
--::  كاآلتيكاآلتي  المعامالتالمعامالت  هذههذه  فكانتفكانت  ،،  والثانيةوالثانية  األولىاألولى  المرتينالمرتين
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  ـانـانــــــــالبيـــالبيـــ
  معاملمعامل
  مستوى  الداللةمستوى  الداللة  االرتباطاالرتباط

  األخالقياألخالقي  النضجالنضج  الختبارالختبار  األولاألول  التطبيقالتطبيق
0.90.922  0.010.01  

  األخالقياألخالقي  النضجالنضج  الختبارالختبار  الثانيالثاني  التطبيقالتطبيق
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  والثانيوالثاني  األولاألول  التطبيقالتطبيق  بينبين  االرتباطاالرتباط  معاملمعامل  قيمةقيمة  أنأن  السابقالسابق  الجدولالجدول  منمن  يتضحيتضح          
  . .   االختباراالختبار  ثباتثبات  علىعلى  يدليدل  وذلكوذلك  ،،) ) αα==00..0011((  داللةداللة  مستوىمستوى  عندعند  دالةدالة  لالختبارلالختبار

  

  

  تلميذاًتلميذاً  عشرونعشرون) ) 2020((  عددعدد  استجاباتاستجابات  بتصحيحبتصحيح  الباحثـةالباحثـة  قامتقامت: :   المصححينالمصححين  تقديرتقدير
  نفسنفس  المستخدمينالمستخدمين  الباحثينالباحثين  أحدأحد  قامقام  ثمثم  ،،) ) سس((  معينةمعينة  درجةدرجة  منهممنهم  لكللكل  وأعطتوأعطت  ،،  وتلميذةوتلميذة
  ثمثم  ،،) ) صص((  درجةدرجة  وأعطاهموأعطاهم  االستجاباتاالستجابات  نفسنفس  بتصحيحبتصحيح  العربيةالعربية  مصرمصر  بجمهوريةبجمهورية  االختباراالختبار
  أفرادأفراد  درجاتدرجات  بينبين  االرتباطاالرتباط  معاملمعامل  وهووهو  ،،  المصححينالمصححين  ثباتثبات  معاملمعامل  بحساببحساب  الباحثةالباحثة  قامتقامت
  --::  كالتاليكالتالي  وجاءتوجاءت  للمصححينللمصححين  العينةالعينة
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  مستوى الداللةمستوى الداللة  االرتباطاالرتباطمعامل معامل   البيانالبيان
  ))  سس( ( درجات درجات 

  ))  صص( ( درجات درجات   0.010.01  0.80.866
  

  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  مستوىمستوى  عندعند  كانكان  االرتباطاالرتباط  معاملمعامل  أنأن  السابقالسابق  الجدولالجدول  منمن  يتضحيتضح          
))αα==00..0011 ( (،،  أكثرأكثر  بتطبيقهبتطبيقه  الثقةالثقة  ويعطيويعطي  المصححينالمصححين  ثباتثبات  يعكسيعكس  ماما..  
  






بعدينبعدين  إلىإلى  مقسمةمقسمة  سؤاالًسؤاالً  وخمسينوخمسين  خمسةخمسة  ))  5555( (   منمن  المقياسالمقياس  يتكونيتكون  ::
  ااعليهعليه  اإلجابةاإلجابة  تتمتتمسواالً سواالً ) ) 2626((يضم يضم     ،،  للوالدينللوالدين  التعليميالتعليمي  الثقافيالثقافي  المستوىالمستوى: :   األولاألول  البعدالبعد

  ،،  فرعيةفرعية  مستوياتمستويات  عشرةعشرة  إلىإلى  التعليميالتعليمي  المستوىالمستوى  قسمقسم  حيثحيث  ،،  متعددمتعدد  منمن  االختياراالختيار  بطريقةبطريقة
  األولاألول  للمستوىللمستوى  يعطييعطي  بحيثبحيث  ،،  درجةدرجة  ))  2020  --22( (   منمن  يتدرجيتدرج  نقطنقط  مقياسمقياس  علىعلى  وضعتوضعت
  المقابلةالمقابلة  الدرجةالدرجة  الفردالفرد  ويعطيويعطي  ،،  وهكذاوهكذا.. ..   درجاتدرجات  أربعأربع  الثانيالثاني  والمستوىوالمستوى  ،،  درجتاندرجتان
  ..  يحددهيحدده  الذيالذي  التعليمالتعليم  لمستوىلمستوى
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  وتقوموتقوم  األسرةاألسرة  تمارسهاتمارسها  التيالتي  الثقافيةالثقافية  االهتماماتاالهتمامات  منمن  الثقافيالثقافي  المستوىالمستوى  يتكونيتكون  كماكما
  للقضاياللقضايا  متابعتهامتابعتها  ومنومن  ،،  وصحفوصحف  ومجاالتومجاالت  كتبكتب  وشراءوشراء  وهواياتوهوايات  نشاطاتنشاطات  منمن  بهابها

  مكونةمكونة  وهيوهي  ،،  والعالميةوالعالمية  المحليةالمحلية  واالقتصاديةواالقتصادية  واالجتماعيةواالجتماعية  والسياسيةوالسياسية  الثقافيةالثقافية  والبرامجوالبرامج
  ويعطيويعطي  ،،) )   نادراًنادراً  أحياناً،أحياناً،  دائماً،دائماً،( (   التكملةالتكملة  بطريقةبطريقة  عليهاعليها  اإلجابةاإلجابة  تتمتتم  سؤاالًسؤاالً  ))  2525--11((  منمن

    المصححالمصحح
  واحدة،واحدة،  درجةدرجة  ) )   نادراًنادراً( (   ويعطيويعطي  ،،  درجتيندرجتين  ))  أحياناًأحياناً( (   ويعطيويعطي  ،،  درجاتدرجات  ثالثثالث  ))  دائماًدائماً( ( 

  ..  الدرجاتالدرجات  إعطاءإعطاء  المصححالمصحح  فيهافيها  يعكسيعكس  أسئلةأسئلة  أربعةأربعة  ماعداماعدا
  وعشرينوعشرين  تسعةتسعة  ))2929((  منمن  يتكونيتكون  والذيوالذي  ،،  االجتماعياالجتماعي  االقتصادياالقتصادي  المستوىالمستوى: :   الثانيالثاني  البعدالبعد
  منمن  يتكونيتكون  األولاألول  للسؤالللسؤال  بالنسبةبالنسبة  ،،  متعددمتعدد  منمن  االختياراالختيار  بطريقةبطريقة  عليهاعليها  اإلجابةاإلجابة  تتمتتم  سؤاالًسؤاالً
  ،،  أفرادهاأفرادها  عددعدد  علىعلى  شهرياًشهرياً  األسرةاألسرة  تنفقهتنفقه  ماما  ييللااإجمإجم  بقسمةبقسمة  ويحسبويحسب  الفرد،الفرد،  دخلدخل  مستوىمستوى
  ،،  لألسرةلألسرة  المعيشيالمعيشي  المستوىالمستوى  تقيستقيس  وعشرينوعشرين  ثمانيةثمانية  ))2828((  إلىإلى  ثالثةثالثة  ))33((  منمن  األسئلةاألسئلة  بينمابينما

  بينمابينما  ،،  درجتيندرجتين  الثانيةالثانية  واإلجابةواإلجابة  ،،  درجاتدرجات  ثالثةثالثة  األولىاألولى  لإلجابةلإلجابة  فيهافيها  المصححالمصحح  ويعطيويعطي
  ..  واحدةواحدة  درجةدرجة  الثالثةالثالثة  اإلجابةاإلجابة  يعطييعطي

  المهنيالمهني  المستوىالمستوى  يقيسيقيس  فإنهفإنه  وعشرينوعشرين  تسعةتسعة  ))2929((  رقمرقم  بالسؤالبالسؤال  يتعلقيتعلق  وفيماوفيما
  متدرجمتدرج  مقياسمقياس  علىعلى  وضعتوضعت  ،،  فرعيةفرعية  مستوياتمستويات  ستةستة  إلىإلى  المهنالمهن  صنّفتصنّفت  حيثحيث  ،،  للوالدينللوالدين

  الثانيالثاني  والمستوىوالمستوى  ،،  درجةدرجة  األولاألول  المستوىالمستوى  المصححالمصحح  يعطييعطي  ،،  درجاتدرجات  ))66--11((  منمن
  ..  وهكذاوهكذا  ....إلي المستوي السادس ستة درجات إلي المستوي السادس ستة درجات   درجاتدرجات  ثالثثالث  الثالثالثالث  والمستوىوالمستوى  درجتين،درجتين،
  

  

  ::  احلاليةاحلالية  الدراسةالدراسة  يفيف  املقياساملقياس  وثباتوثبات  صدقصدق
بطريقةبطريقة  صدقصدقالال  لقياسلقياس  الباحثةالباحثة  قامتقامت  ::

  االقتصادياالقتصادي  المستوىالمستوى  لمقياسلمقياس  الداخليالداخلي  االتساقاالتساق  بحساببحساب  القيامالقيام  تمتم: :   الداخليالداخلي  االتساقاالتساق  صدقصدق
  مكونةمكونة  وكانتوكانت  ،،  الدراسةالدراسة  عينةعينة  أطفالأطفال  أسرةأسرة  منمن  مجموعةمجموعة  علىعلى  لألسرةلألسرة  الثقافيالثقافي  االجتماعياالجتماعي

  األسرةاألسرة  درجاتدرجات  بينبين  االرتباطاالرتباط  معاملمعامل  بحساببحساب  الباحثةالباحثة  قامتقامت  ،،  أسرةأسرة  ثالثينثالثين  ))  3030( (   منمن
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  الجدولالجدولبب  موضحةموضحة  هيهي  كماكما  المعامالتالمعامالت  فجاءتفجاءت  ،،  للمقياسللمقياس  الكليةالكلية  والدرجةوالدرجة  بعدبعد  كلكل  علىعلى
  --::  التاليالتالي
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  مستوى الداللةمستوى الداللة  الدرجة الكلية للمقياسالدرجة الكلية للمقياس  أبعاد المقياسأبعاد المقياس

  0.010.01  0.80.866  المستوى الثقافيالمستوى الثقافي
  0.80.888  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعيالمستوى المستوى 

              

  منمن  مستوىمستوى  لكللكل  الكليةالكلية  الدرجةالدرجة  بينبين  االرتباطاالرتباط  معامالتمعامالت  ارتفاعارتفاع  أنأن  الجدولالجدول  منمن  نالحظنالحظ        
  ،،))αα==00..0011((  داللةداللة  مستوىمستوى  عندعند  إحصائياًإحصائياً  دالةدالة  للمقياسللمقياس  الكليةالكلية  والدرجةوالدرجة  المقياسالمقياس  مسوياتمسويات
  بطريقةبطريقة  لألسرةلألسرة  الثقافيالثقافي  االجتماعياالجتماعي  االقتصادياالقتصادي  المستوىالمستوى  مقياسمقياس  لثباتلثبات  جيدجيد  مؤشرمؤشر  وهذاوهذا

  ..  الداخليالداخلي  االتساقاالتساق
  

طريقطريق  عنعن  المقياسالمقياس  ثباتثبات  بحساببحساب  الباحثةالباحثة  قامتقامت  ::--
  تمتتمت  ،،  أسرةأسرة  ثالثينثالثين) )   3030( (   علىعلى  المقياسالمقياس  تطبيقتطبيق  تمتم  حيثحيث  ::  االختباراالختبار  إعادةإعادة  طريقةطريقة  --

  وبحسابوبحساب  ،،  أسبوعانأسبوعان  قدرةقدرة  زمنيزمني  بفاصلبفاصل  المجموعةالمجموعة  نفسنفس  علىعلى  أخرىأخرى  مرةمرة  تطبيقهتطبيقه  إعادةإعادة
  المقياسالمقياس  درجاتدرجات  ثباتثبات  معاملمعامل  علىعلى  نحصلنحصل  والثانيوالثاني  األولاألول  التطبيقالتطبيق  بينبين  االرتباطاالرتباط  معاملمعامل

  ::  أدناهأدناه  بالجدولبالجدول  موضحموضح  هوهو  كماكما  ،،) )   بيرسونبيرسون  ((  ارتباطارتباط  معاملمعامل  باستخدامباستخدام
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  مستوى الداللةمستوى الداللة  معامل االرتباطمعامل االرتباط  البيانالبيان

  االجتماعياالجتماعي  مستوىمستوىلللل  األولاألول  التطبيقالتطبيق
  0.010.01  0.90.944    الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي
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  االجتماعياالجتماعي  مستوىمستوىلللل  الثانيالثاني  التطبيقالتطبيق
  الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي

  مستوىمستوى  عندعند  إحصائياًإحصائياً  ودالةودالة  جيدةجيدة  االرتباطاالرتباط  معامالتمعامالت  أنأن  أعالهأعاله  الجدولالجدول  منمن  يتضحيتضح
  مناسبمناسب  قدرقدر  علىعلى  بأبعادهبأبعاده  المقياسالمقياس  أنأن  علىعلى  جيداًجيداً  مؤشراًمؤشراً  يعديعد  ممامما  ،،))αα==00..0011((  داللةداللة

  . .   االختباراالختبار  إعادةإعادة  بطريقةبطريقة  الثباتالثبات  منمن  ومرتفعومرتفع
  

                                                                                                                                            

  --::  الدراسةالدراسة  خطواتخطوات  7.47.4
  --::  التاليةالتالية  النقاطالنقاط  فيفي  الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة  فيفي  الباحثةالباحثة  اتبعتهااتبعتها  التيالتي  الخطواتالخطوات  تتمثلتتمثل

  بأسماءبأسماء  قائمةقائمة  علىعلى  للحصولللحصول  ،،  إجدابياإجدابيا  التعليمالتعليم  بأمانةبأمانة  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مكتبمكتب  زيارةزيارة  --11
  ..  ههحدحد  علىعلى  واإلناثواإلناث  الذكورالذكور  منمن  كالًكالً  ونسبةونسبة  ،،  بهابها  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مدارسمدارس  جميعجميع

  

  منمن  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة  تالميذتالميذ  عددعدد  وهووهو  ،،  للدراسةللدراسة  األصلياألصلي  المجتمعالمجتمع  تحديدتحديد  تمتم  --22
والذين تراوحت والذين تراوحت   ،،) )   أنثىأنثى  //  ذكرذكر( (   النوعينالنوعين  منمن  التاسعالتاسع  الصفالصف  إلىإلى  الخامسالخامس  الصفالصف

سنة ، حيث تم تقسيمهم إلي فئات عمرية حسب الصفوف سنة ، حيث تم تقسيمهم إلي فئات عمرية حسب الصفوف ) ) 1515--1010((أعمارهم من أعمارهم من 
) ) 1414--1313((، ، ) ) 1313--1212((، ، ) ) 1212--1111((، ، ) ) 1111--1010((: : الدراسية المقيدين بها وهي كالتالي الدراسية المقيدين بها وهي كالتالي 

  الختيارالختيار  وذلكوذلك  ؛؛  وتلميذةوتلميذة  تلميذاًتلميذاً) ) 1135911359((  اإلجمالياإلجمالي  عددهمعددهم  كانكان  حيثحيث، ، ) ) 1515--1414((، ، 
  ومعرفةومعرفة  ،،  المحليةالمحلية  البيئةالبيئة  الدراسةالدراسة  أدواتأدوات  مالئمةمالئمة  مدىمدى  لمعرفةلمعرفة  االستطالعيةاالستطالعية  الدراسةالدراسة  عينةعينة

  ..  األدواتاألدوات  لهذهلهذه) )   الثباتالثبات  ،،  الصدقالصدق  ((  السيكومتريةالسيكومترية  الخصائصالخصائص
  

  معمعجج  ألدواتألدوات  السيكومتريةالسيكومترية  الخصائصالخصائص  منمن  والتأكدوالتأكد  ستطالعيةستطالعيةاالاال  الدراسةالدراسة  إجراءإجراء  بعدبعد  --33
  وكانوكان  ،،  للدراسةللدراسة  األصلياألصلي  المجتمعالمجتمع  لتمثيللتمثيل  ؛؛  األساسيةاألساسية  الدراسةالدراسة  عينةعينة  اختياراختيار  تمتم  البياناتالبيانات
  مائةمائة) ) 118118((  ،،  ذكرذكر  وعشرةوعشرة  مائةمائة) ) 110110((  ،،  وعشرونوعشرون  وثمانيةوثمانية  مائتانمائتان) ) 228228((  العينةالعينة  عددعدد

  ..  أنثىأنثى  عشرعشر  وثمانيةوثمانية
  

  عددعدد  اختياراختيار  وتموتم  صندوقصندوق  فيفي  ووضعتووضعت  قصاصاتقصاصات  فيفي  المدارسالمدارس  أسماءأسماء  كلكل  كتبتكتبت  ثمثم  --44
  ..  عشوائيعشوائي  بشكلبشكل  المدارسالمدارس  منمن
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  الصفالصف  حسبحسب  حدهحده  علىعلى  مدرسةمدرسة  كلكل  فيفي  التالميذالتالميذ  بأسماءبأسماء  قوائمقوائم  علىعلى  الباحثةالباحثة  حصلتحصلت  --55
  ..  العشوائيةالعشوائية  األرقاماألرقام  ولولااجدجد  منمن  العينةالعينة  أفرادأفراد  الختيارالختيار  وذلكوذلك

  

  وردورد  لمالما  وفقاًوفقاً  ،،  حدهحده  علىعلى  صفصف  كلكل  فيفي  التالميذالتالميذ  منمن  المستهدفالمستهدف  العددالعدد  اختياراختيار  تمتم  --66
  علىعلى  صفصف  كلكل  عنعن  عشوائيعشوائي  بشكلبشكل  تالميذتالميذ  عشرعشر  إضافةإضافة  وتموتم  ،،  العشوائيةالعشوائية  األرقاماألرقام  بجدولبجدول
  عينةعينة  تالميذتالميذ  بعضبعض  قبلقبل  منمن  والمعطياتوالمعطيات  البياناتالبيانات  استيفاءاستيفاء  لعدملعدم  تحسباًتحسباً  ،،  االحتياطاالحتياط  سبيلسبيل

  وضمانوضمان  الدراسةالدراسة  إجراءإجراء  منمن  المرجوالمرجو  الهدفالهدف  لتحقيقلتحقيق  وذلكوذلك  ،،  كانكان  سببٍسببٍ  أليألي  الدراسةالدراسة
  ..  المطلوبةالمطلوبة  البياناتالبيانات  لكللكل  شموليتهاشموليتها

  

  ؛؛الدراسةالدراسة  عينةعينة  تالميذتالميذ  أسرأسر  علىعلى  افيافيالثقالثق  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  مقياسمقياس  طبقطبق  --77
  ..  ةةالثقافيالثقافي  ةةاالقتصادياالقتصادي  ةةاالجتماعياالجتماعي  مستوياتهممستوياتهم  حسبحسب  الدراسةالدراسة  عينةعينة  لتصنيفلتصنيف    وذلكوذلك

  

  عينةعينة  أفرادأفراد  علىعلى  لكولبرجلكولبرج  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  اختباراختبار  تطبيقتطبيق  فيفي  الباحثةالباحثة  شرعتشرعت  ثمثم  --88
  تمتم  حيثحيث  ))  20092009  //  44  //  2626  إلىإلى  11  //  1515( (   منمن  التطبيقالتطبيق  فترةفترة  تتاستغرقاستغرق  ولقدولقد  اسة،اسة،الدرالدر

  حتىحتى  ؛؛  تالميذتالميذ  خمسةخمسة  ))55((  الواحدةالواحدة  المجموعةالمجموعة  تتعدىتتعدى  الال  صغيرةصغيرة  مجموعاتمجموعات  إلىإلى  تقسيمهمتقسيمهم
  ))276276((فتم توزيع عدد فتم توزيع عدد   ،،االختباراالختبار  علىعلى  إجاباتهإجاباته  ومتابعةومتابعة  تلميذتلميذ  كلكل  مقابلةمقابلة  منمن  الباحثةالباحثة  تتمكنتتمكن

  كلكل  إجابةإجابة      دتدتاستبعاستبع  ولقدولقداختبار علي تالميذ مجتمع الدراسة ، اختبار علي تالميذ مجتمع الدراسة ،   مائتان وستة وسبعونمائتان وستة وسبعون
  لطوللطول  الورقةالورقة  بعضهمبعضهم  تركترك  بينمابينما  ،،  ااتقديرهتقديره  يمكنيمكن  استجابةاستجابة  مادةمادة  علىعلى  تحتويتحتوي  الال  مفحوصمفحوص
  انانفكفك  ،،  عليهعليه  واإلجابةواإلجابة  المطلوبالمطلوب  فهمفهم  علىعلى  القدرةالقدرة  لعدملعدم  آخرونآخرون  تركهاتركها  حينحين  فيفي  ،،  االختباراالختبار
  موزعينموزعين  ،،  وتلميذةوتلميذة  تلميذتلميذ  وعشرونوعشرون  وثمانيةوثمانية  مائتانمائتان  ))228228((الدراسةالدراسة  لعينةلعينة  اإلجمالياإلجمالي  العددالعدد
، بينما كان الفاقد من العدد الكلي ، بينما كان الفاقد من العدد الكلي   والثقافيةوالثقافية  االقتصاديةاالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعية  مستوياتهممستوياتهم  حسبحسب

  --::يوضح توزيع افراد العينة يوضح توزيع افراد العينة   التاليالتالي  ولولالجدالجدثمانية وأربعون اختبار ، وثمانية وأربعون اختبار ، و) ) 4848((لالختبار لالختبار 
  
  
  
  
  

  

1515


  المقياسالمقياس
  المستوىالمستوى

  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  البعدالبعد
  النسبةالنسبة  الثقافيالثقافي

  %%24.5624.56  5656  عاليعالي
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  %%50.4450.44  115115  متوسطمتوسط
  %%2525      5757  متدنيمتدني
  %%100100    228228  المجموعالمجموع

  ،،  المتوسطالمتوسط  المستوىالمستوى  فيفي  يقعيقع  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تالميذتالميذ  أغلبأغلب  أنأن  السابقالسابق  الجدولالجدول  منمن  نالحظنالحظ
  ..الليبيالليبي  المجتمعالمجتمع  فيفي  لألسرلألسر  والثقافيوالثقافي  واالقتصاديواالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  التقاربالتقارب  علىعلى  يدليدل  ممامما

  المستوىالمستوى  مقياسمقياس  أبعادأبعاد  منمن  بعدبعد  كلكل  علىعلى  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تالميذتالميذ  ففييصنصنتت  تمتم  كماكما
  ::التاليةالتالية  بالجداولبالجداول  موضحةموضحة  هيهي  كماكما  النتائجالنتائج  فجاءتفجاءت  الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي

  

1166


  البعدالبعد
  النسبةالنسبة  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  البعدالبعد  المستوىالمستوى

  %%2525  5757  عاليعالي
  %%45.1845.18  103103  متوسطمتوسط
  %%29.8329.83  6868  متدنيمتدني
  %%100100  228228  المجموعالمجموع
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  البعدالبعد          
  النسبةالنسبة  المستوى الثقافيالمستوى الثقافي  المستوىالمستوى

  %%21.9221.92  5050  عاليعالي
  %%53.0853.08  121121  متوسطمتوسط
  %%2525  5757  متدنِمتدنِ
  %%100100  228228  المجموعالمجموع
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  تحتتحت  يندرجونيندرجون    أغلبهمأغلبهم  أنأن  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تالميذتالميذ  تصنيفتصنيف  بعدبعد  السابقةالسابقة  ولولااالجدالجد  منمن  لنالنا  تبينتبين          
  البيئةالبيئة  فيفي  لألسرلألسر  الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  التقاربالتقارب  علىعلى  يدليدل  ممامما  المتوسطالمتوسط  المستوىالمستوى
  ..المحليةالمحلية

  

  لتحقيقلتحقيق  ؛؛ييواالستداللواالستدالل  الوصفيالوصفي  ءءاإلحصااإلحصا  وتحليلهاوتحليلها  النتائجالنتائج  الستخراجالستخراج  الباحثةالباحثة  استخدمتاستخدمت  --99
  ::كالتاليكالتالي  الدراسةالدراسة  أهدافأهداف

  الدراسةالدراسة  أدواتأدوات  وثباتوثبات  صدقصدق  معامالتمعامالت  استخراجاستخراج  فيفي) )   بيرسونبيرسون( (   ارتباطارتباط  معاملمعامل  --أأ
  

  ،،الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  لمستوياتلمستويات  المئويةالمئوية  النسبالنسب  وو  المعياريالمعياري  واالنحرافواالنحراف  الحسابيالحسابي  المتوسطالمتوسط  --بب
  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مراحلمراحل  لتوزيعلتوزيع  المئويةالمئوية  النسبالنسب  بينبين  الفروقالفروق  لحسابلحساب  الحرجةالحرجة  النسبالنسب  ومعادلةومعادلة
  بينبين  الفروقالفروق  الختبارالختبار  األحادياألحادي  التباينالتباين  تحليلتحليل  استخداماستخدام  إليإلي  باإلضافةباإلضافة  ،،  العينةالعينة  ألفرادألفراد

لتحقيق الهدف األول من أهداف الدراسة لتحقيق الهدف األول من أهداف الدراسة   ،،  الحكم الخلقيالحكم الخلقي  مراحلمراحلمستويات ومستويات و  متوسطاتمتوسطات
      ) .) .العينةالعينة  ألفرادألفراد  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستويمستوي  معرفةمعرفة((الحالية الحالية 

  النوعينالنوعين  بينبين  الفروقالفروق  معرفةمعرفة((  الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة  فيفي  الثانيالثاني  الهدفالهدف  منمن  لتحققلتحقق  ))tt((اختباراختبار  --جج
  . . ))الدراسةالدراسة  عينةعينة  لتالميذلتالميذ  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  درجاتدرجات  متوسطمتوسط  فيفي

  

  ختبارختباراا((  الدراسةالدراسة  أهدافأهداف  منمن  والرابعوالرابع  الثالثالثالث  الهدفالهدف  منمن  لتحققلتحقق  األحادياألحادي  التباينالتباين  تحليلتحليل  --دد
  العمرالعمر  لمتغيرلمتغير  وفقًاوفقًا  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  اختباراختبار  علىعلى  العينةالعينة  أفرادأفراد  درجاتدرجات  متوسطاتمتوسطات  تساويتساوي

  بينبين  الفروقالفروق  الختبارالختبار  ))شيفشيف((  معادلةمعادلة  ،،) ) الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  والمستويوالمستوي
    الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مراحلمراحلمستويات و مستويات و   درجاتدرجات  لمتوسطاتلمتوسطات  المتعددةالمتعددة  المقارناتالمقارنات

  ).).  305305: :   19731973  ،،  جابر، كاظمجابر، كاظم((                                                                                                                                    
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  الخامسالخامس  الفصلالفصل
  نتائج الدراسات وتفسیرھانتائج الدراسات وتفسیرھا

  
  

  ..تمھیــــــدتمھیــــــد    --11..55
  ..نتائج الدراسات ومناقشتھانتائج الدراسات ومناقشتھا  ––  22..55
  ..تفسیر النتائج في ضوء نظریة كولبرجتفسیر النتائج في ضوء نظریة كولبرج  ––  33..55
  ..التوصیات والمقترحاتالتوصیات والمقترحات  ––  44..55
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  ::  متهيدمتهيد  1.51.5
  وتفسيرهاوتفسيرها  ااومناقشتهومناقشته  ،،  إليهاإليها  التوصلالتوصل  تمتم  التيالتي  للنتائجللنتائج  عرضعرض  علىعلى  الفصلالفصل  هذاهذا  يحتوييحتوي        
  ولقـد ولقـد   ،،  واالخـتالف واالخـتالف   االتفـاق االتفـاق   حيثحيث  منمن  السابقةالسابقة  والدراساتوالدراسات  النظريالنظري  اإلطاراإلطار  ضوءضوء  فيفي

  ،،تساؤالتهاتساؤالتها  عنعن  إلجابةإلجابةواوا  هاهابياناتبيانات  لتحليللتحليل  المناسبةالمناسبة  اإلحصائيةاإلحصائية  األساليباألساليب  الباحثةالباحثة  استخدمتاستخدمت

  إلـي إلـي   باإلضـافة باإلضـافة   ،،  كـولبرج كـولبرج   نظريةنظرية  ضوءضوء  فيفي  الدراسةالدراسة  نتائجنتائجلل  اًاًتفسيرتفسير  الفصلالفصل  يشمليشمل  كماكما
  ..هاهاومقترحاتومقترحات  الدراسةالدراسة  توصياتتوصيات

  ::  ومناقشتهاومناقشتها  الدراسةالدراسة  نتائجنتائج  2.52.5
  األساسـي األساسـي   التعلـيم التعلـيم   مرحلـة مرحلـة   تالميذتالميذ  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  ماما: : األولاألول  الهدفالهدف            
  ؟؟....  ))  لكولبرجلكولبرج( (   الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  لمستوياتلمستويات  وفقاوفقا  إجدابياإجدابيا  بمدينةبمدينة
  قـيم قـيم   حسـاب حسـاب   خاللخالل  منمن  اإلحصائيةاإلحصائية  بالمعالجةبالمعالجة  الباحثةالباحثة  قامتقامت  الهدفالهدف  هذاهذا  منمن  للتحققللتحقق            
تحليل التباين األحـادي  تحليل التباين األحـادي  وو  ،،ومراحله ومراحله   الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  لمستوياتلمستويات  الكليةالكلية  للعينةللعينة  المئويةالمئوية  النسبالنسب

  هيهي  كماكما  النتائجالنتائجقبل معرفة قبل معرفة لمتوسطات درجات كل مستوي من مستويات الحكم الخلقي ، لمتوسطات درجات كل مستوي من مستويات الحكم الخلقي ، 
  نقدم تعريف مختصر للمستوي والمرحلة وفقـا نقدم تعريف مختصر للمستوي والمرحلة وفقـا   ))1919((، ، ) ) 1818((أرقام أرقام   ولولاابالجدبالجد  موضحةموضحة

  ..لنظرية كولبرج لنظرية كولبرج 
  : : تعريف مستوي الحكم الخلقي تعريف مستوي الحكم الخلقي   

حدد كولبرج ثالثة مستويات للحكم الخلقي يضم كل مستوي منها مرحلتين فرعيتين حدد كولبرج ثالثة مستويات للحكم الخلقي يضم كل مستوي منها مرحلتين فرعيتين           
أي مستوي منها ، ولقد افتـرض إن  أي مستوي منها ، ولقد افتـرض إن  نهاية نهاية   أوأومن المراحل ، ولم يحدد سنا معينا لبداية من المراحل ، ولم يحدد سنا معينا لبداية 

  هذه المستويات والمراحل المتضمنة داخلها ثابتة عبر الثقافات ومع جميع األفراد هذه المستويات والمراحل المتضمنة داخلها ثابتة عبر الثقافات ومع جميع األفراد 
  ..))  5511: :   19199494  شافعي،شافعي،                                                                                                                                                          ((

  
  

  : : تعريف مرحلة الحكم الخلقي تعريف مرحلة الحكم الخلقي 
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  األبنيـة األبنيـة ، ولهـذه  ، ولهـذه    ))طرق تفكير متكاملةطرق تفكير متكاملة((متكاملة متكاملة   أبنيةأبنيةيعرف كولبرج المرحلة هي يعرف كولبرج المرحلة هي           
وتتكامل في شكل هرمي ، وبينما يمكـن  وتتكامل في شكل هرمي ، وبينما يمكـن    تتابعا ال يتغير في النمو الفردي ،تتابعا ال يتغير في النمو الفردي ،  أوأوتسلسال تسلسال 
أو توقف النمو ، إال أنها ال تغير مـن تتـابع هـذه    أو توقف النمو ، إال أنها ال تغير مـن تتـابع هـذه    أن تسرع أو تبطئ أن تسرع أو تبطئ   ةةييالبيئالبيئللعوامل للعوامل 
: :   19198787  الخليفي،الخليفي،                                                                                                                                                                                    ((  األنظمةاألنظمة

4141  ((..    
  



1818


  
  



  %%21.9321.93  5050  ))قبل التقليديقبل التقليديماما((  المستوى األولالمستوى األول
  %%7575  171171  ))التقليديالتقليدي((  المستوى الثانيالمستوى الثاني

  %%3.073.07  77  ))بعد التقليديبعد التقليديماما((  المستوى الثالثالمستوى الثالث
  

  السـائد السـائد   المسـتوى المسـتوى   هـو هـو ) )   التقليديالتقليدي( (   الثانيالثاني  المستوىالمستوى  أنأن  السابقالسابق  الجدولالجدول  منمن  يتضحيتضح        
، ثم يليه المسـتوي  ، ثم يليه المسـتوي    نسبةنسبة  أعلىأعلى  وهيوهي) )   %%7575( (   نسبتهنسبته  بلغتبلغت  حيثحيث  ،،  ككلككل  للعينةللعينة  بالنسبةبالنسبة

  عليهاعليها  الحصولالحصول  تمتمالثاني التقليدي ، بينما يمثل المستوي الثالث ما بعد التقليدي أقل نسبة الثاني التقليدي ، بينما يمثل المستوي الثالث ما بعد التقليدي أقل نسبة 
  ..العينةالعينة  أفرادأفراد  مجموعمجموع  منمن

  

1919
  

  

الصف والفئة           الصف والفئة                   
  العمريةالعمرية

  مستويات مستويات 
  الحكم الخلقيالحكم الخلقي

  

  الخامسالخامس
1010--1111  

  

  السادسالسادس
1111--1212  

  

  السابعالسابع
1212--1313  

  

  الثامنالثامن
1313--1414  

  

  التاسعالتاسع
1414--1515  

  
  المجموعالمجموع

  5050  22  1313  88  99  1515  المستوي األولالمستوي األول

ــتوي  ــتوي المســ المســ
  الثانيالثاني

2929  3636  3535  2929  4242  171171  

ــتوي  ــتوي المســ   77  22  11  33  11  --المســ
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  الثالثالثالث
  228228  4646  4343  4646  4646  4747  المجموعالمجموع

  
، استخدمت الباحثـة  ، استخدمت الباحثـة  ) ) التقليديالتقليدي((المستوي الثاني المستوي الثاني ولتمثيل توزيع تالميذ العينة بيانياً علي ولتمثيل توزيع تالميذ العينة بيانياً علي 

  ::إعداد تالميذ العينة حسب ما ورد في الجدول السابق فكان الرسم التوضيحي التالي إعداد تالميذ العينة حسب ما ورد في الجدول السابق فكان الرسم التوضيحي التالي 
  






33


  

يالحظ من خالل الرسم التوضيحي أعاله اختالف تدرج تالميذ العينة علي المستوي يالحظ من خالل الرسم التوضيحي أعاله اختالف تدرج تالميذ العينة علي المستوي       
من مستويات الحكم الخلقي ، كما يالحظ تساوي الفئتين العمريتين من من مستويات الحكم الخلقي ، كما يالحظ تساوي الفئتين العمريتين من ) ) التقليديالتقليدي((الثاني الثاني 

  ..من حيث العدد باستخدام المستوي الثاني من حيث العدد باستخدام المستوي الثاني   ))1414--1313((و و ) ) 1111--1010((
سابية واالنحرافات المعيارية لمستويات سابية واالنحرافات المعيارية لمستويات باستخراج المتوسطات الحباستخراج المتوسطات الحالباحثة الباحثة   كما قامتكما قامت      

الحكم الخلقي ؛ وذلك لمعرفة الفروق ذات الداللة المعنوية لمسـتويات الحكـم الخلقـي    الحكم الخلقي ؛ وذلك لمعرفة الفروق ذات الداللة المعنوية لمسـتويات الحكـم الخلقـي    
لتالميذ العينة ، باستخدام األسلوب اإلحصائي تحليل التباين األحادي ، كما هي موضحة لتالميذ العينة ، باستخدام األسلوب اإلحصائي تحليل التباين األحادي ، كما هي موضحة 

  : : بالجدول التالي بالجدول التالي 
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2020
    

  

ــط       العددالعدد          مستويات الحكم الخلقيمستويات الحكم الخلقي           ــط المتوســـ المتوســـ
  الحسابيالحسابي

ــراف    ــراف االنحـــ االنحـــ
  المعياريالمعياري

  16.3416.34                354.4354.4                  5050          ))ما قبل التقليديما قبل التقليدي((المستوي األول المستوي األول 

  28.8528.85                408.7408.7                  171171          ))التقليديالتقليدي((المستوي الثاني المستوي الثاني 

  15.7415.74                508.6508.6                  77              ))ما بعد التقليديما بعد التقليدي((الثالث الثالث المستوي المستوي 

  39.5739.57              399.9399.9                  228228        المجموعالمجموع                  
2121

    
  

  














FF  








  بينبين

المجموالمجمو
  عاتعات

  
1993819938

8.18.1  
22  99694.07099694.070  

143.7143.7
3434  

0.0000.000
داخل داخل   **

المجموالمجمو
  عاتعات

  
1560615606

0.40.4  
225225  693.602693.602  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  3554435544227227المجموالمجمو



- 127  - 
 

  ــــــــــــــ  8.68.6  عع

  ))αα==0.050.05((  دال عند مستوي داللةدال عند مستوي داللة  **
بين متوسـط درجـات   بين متوسـط درجـات   يالحظ من الجدول السابق أن هناك اختالفاً ذو داللة معنوية يالحظ من الجدول السابق أن هناك اختالفاً ذو داللة معنوية 
  ))αα==0.050.05((تالميذ العينة في مستويات الحكم الخلقي عند مستوي داللة تالميذ العينة في مستويات الحكم الخلقي عند مستوي داللة 

  

ولتحديد الفروق بين متوسطات درجات مستويات الحكم الخلقي ألفـراد العينـة ،   ولتحديد الفروق بين متوسطات درجات مستويات الحكم الخلقي ألفـراد العينـة ،     
الختبار الفروق بين المقارنات المتعددة لمتوسطات الختبار الفروق بين المقارنات المتعددة لمتوسطات ) ) شيفشيف((استخدمت الباحثة معادلة استخدمت الباحثة معادلة 

  : : فكانت كالتالي فكانت كالتالي درجات مستويات الحكم الخلقي ، درجات مستويات الحكم الخلقي ، 
  
  
  

2222  
  

  الفروق بين المقارناتالفروق بين المقارنات  المستويات المقارنةالمستويات المقارنة  المستويات المستهدفةالمستويات المستهدفة
  

  --  54.299354.2993**  المستوي الثانيالمستوي الثاني  المستوي األولالمستوي األول
  --154.1514154.1514      **  المستوي الثالثالمستوي الثالث

  
  المستوي الثانيالمستوي الثاني

  54.299354.2993**  المستوي األولالمستوي األول

  --99.852199.8521**  المستوي الثالثالمستوي الثالث
  

  المستوي الثالثالمستوي الثالث
  154.1514154.1514**  المستوي األولالمستوي األول
  99.852199.8521**  المستوي الثانيالمستوي الثاني

        

  ))αα==0.050.05((  دال عند مستوي داللةدال عند مستوي داللة  **            
يتضح من الجدول اعاله إن هناك اختالف بين متوسط كل المسـتوي األول ومتوسـط   يتضح من الجدول اعاله إن هناك اختالف بين متوسط كل المسـتوي األول ومتوسـط   

  ))αα==0.050.05((مستوي الداللة مستوي الداللة المستوي الثالث  والمستوي الثاني عند المستوي الثالث  والمستوي الثاني عند 
  

  الثالثةالثالثة  مستوياتهمستوياته  فيفي  المتضمنةالمتضمنة  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مراحلمراحل  عليعلي  العينةالعينة  تالميذتالميذ  توزيعتوزيع  ولمعرفةولمعرفة  
  ،،ةةالمسـتهدف المسـتهدف   العمريـة العمريـة   الفئـات الفئـات   حسبحسب  لةلةمرحمرح  لكللكل  المئويةالمئوية  النسبةالنسبة  بحسببحسب  الباحثةالباحثة  قامتقامت  ،،

  لتالميـذ لتالميـذ   الخلقـي الخلقـي   الحكمالحكم  مراحلمراحل  لتوزيعلتوزيع  المئويةالمئوية  النسبالنسب  فيفي  الفروقالفروق  معرفةمعرفة  إليإلي  باإلضافةباإلضافة
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  الحرجـة، الحرجـة،   النسبالنسب  معادلةمعادلة  باستخدامباستخدام  معنويةمعنوية  داللةداللة  ذاتذات  النسبالنسب  هذههذه  كانتكانت  إذاإذا  وفيماوفيما  ،،  العينةالعينة
  ::  كالتاليكالتالي) ) 2323((هي موضحة بالجدول رقم هي موضحة بالجدول رقم   النتائجالنتائج  انتانتفكفك
  
  
  
  
  
  
  
  


  

  
  جججج
  

لة معنوية في نسب المراحـل الفئـة   لة معنوية في نسب المراحـل الفئـة   يتضح من الجدول السابق إن هناك اختالفاً ذو داليتضح من الجدول السابق إن هناك اختالفاً ذو دال
عنـد مسـتوى داللـة    عنـد مسـتوى داللـة      ))1515--1414((وكذلك الفئة العمرية من وكذلك الفئة العمرية من   ))  1111--  1010( ( العمرية من العمرية من 

الفئات 
  العمریة

المرحلة 
  األولى

المرحلة 
  الثانیة

المرحلة 
  الثالثة

المرحلة 
  الرابعة

المرحلة 
  الخامسة

المرحلة 
    السادسة

  2كا

  

درجة 
  الحریة

  

القیمة 
  -  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  -  االحتمالیة

10 -11  -  18  36.0  28  19.32  1  3.85  0  0.0  -  13.66 3  0.003  

11 -12  -  9  18.0  32  22.07  4  14.39  1  14.28  -  1.16  3  0.76  

12 -13  -  8  16.0  29  20.0  6  23.08  3  45.85  -  3.53  3  0.32  

13 -14  -  13  26.0  22  15.17  7  26.93  1  14.28  -  4.16  3  0.24 

14 -15  -  2  4.0  34  23.44  8  30.77  2  28.57  -  11.20  3  0.011  

  -  -  -  -  3.07  7  11.40  26  63.60  145  21.93  50  -  المجموع
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))0.050.05==αα((   أما بقية المراحل لم تكن االختالفات في النسب ذات الداللة معنوية ، كما ، أما بقية المراحل لم تكن االختالفات في النسب ذات الداللة معنوية ، كما ،
، ثـم يليهـا   ، ثـم يليهـا   %) %) 6060..6363((تبين أن أعلى نسبة حصلت عليها المرحلة الثالثة فقد بلغت تبين أن أعلى نسبة حصلت عليها المرحلة الثالثة فقد بلغت 

  ..المرحلة الثانية فالمراحل الرابعة والخامسة المرحلة الثانية فالمراحل الرابعة والخامسة 

  
  
  
  
  

المعيارية لمراحل الحكـم  المعيارية لمراحل الحكـم  ثم قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ثم قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
  ::الخلقي المتضمنة مستوياته الثالثة ، فكانت كما هي موضحة بالجدول التالي الخلقي المتضمنة مستوياته الثالثة ، فكانت كما هي موضحة بالجدول التالي 

  

2424


  االنحراف المعيارياالنحراف المعياري  المتوسط الحسابيالمتوسط الحسابي  العددالعددمراحل الحكم الخلقيمراحل الحكم الخلقي
  ))الطاعة وتجنب العقابالطاعة وتجنب العقاب((المرحلة االولي المرحلة االولي 

  16.3408716.34087  354.4200354.4200  5050  ))الوسيلة النسبيةالوسيلة النسبية((المرحلة الثانية المرحلة الثانية 

  21.2974821.29748  399.9724399.9724  145145  ))أخالقية الولد الطيبأخالقية الولد الطيب((المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة 

القانون والنظام القانون والنظام ((المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة 
  ))االجتماعياالجتماعي

2626  457.5000457.5000  11.3357811.33578  

  15.7359215.73592  508.5714508.5714  77  ))التعاقداالجتماعي التعاقداالجتماعي ((المرحلة الخامسةالمرحلة الخامسة

المبادئ اإلنسانية المبادئ اإلنسانية ((السادسةالسادسة  المرحلةالمرحلة
  ))العالميةالعالمية

--  --  --  

  39.5708639.57086  399.8772399.8772  288288  المجموعالمجموع
  

  

  لمتوسـطات لمتوسـطات   األحـادي األحـادي   التباينالتباين  تحليلتحليل  اإلحصائياإلحصائي  األسلوباألسلوب  الباحثةالباحثة  استخدمتاستخدمت  كماكما            
  الداللـة الداللـة   ذاتذات  الفـروق الفـروق   لمعرفـة لمعرفـة   وذلـك وذلـك   ؛؛  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مراحلمراحل  منمن  مرحلةمرحلة  كلكل  درجاتدرجات



- 130  - 
 

  موضـحة موضـحة   هـي هـي   كماكما  ،،  المراحلالمراحل  لكللكل  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تالميذتالميذ  درجاتدرجات        متوسطاتمتوسطاتلل  المعنويةالمعنوية
  ::  التاليالتالي  بالجدولبالجدول
2525













FF  





  90783.42690783.426  33  272350.3272350.3  بين المجموعاتبين المجموعات

244.716244.716  0.0000.000**  
داخل داخل 

  المجموعاتالمجموعات
83098.28483098.284  

222244  370.974370.974  

  --  227227  355448.6355448.6  المجموعالمجموع
  

  ))αα==0.050.05((  داللةداللة  مستوىمستوى  ندندعع  دالدال* *         
  

  درجاتدرجات  متوسطمتوسط  بينبين  معنويةمعنوية  داللةداللة  ذوذو  اختالفااختالفا  هناكهناك  أنأن  السابقالسابق  الجدولالجدول  منمن  يالحظيالحظ              
          ).).αα==0.050.05((  داللةداللة  مستويمستوي  عندعند  الخلقي،الخلقي،  الحكمالحكم  مراحلمراحل  فيفي  العينةالعينة  تالميذتالميذ

  ،،  العينـة العينـة   ألفـراد ألفـراد   الخلقـي الخلقـي   الحكمالحكم  مراحلمراحل  درجاتدرجات  متوسطاتمتوسطات  بينبين  الفروقالفروق  ددلتحديلتحديوو          
  المتعـددة المتعـددة   المقارنـات المقارنـات   بـين بـين   الفـروق الفـروق   الختبارالختبار  ))شيفشيف((  اختباراختبار  معادلةمعادلة  الباحثةالباحثة  استخدمتاستخدمت
  ::  كالتاليكالتالي  النتائجالنتائج  فكانتفكانت  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مراحلمراحل  درجاتدرجات  لمتوسطاتلمتوسطات

2626


  







  --  45.55245.55244**  المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة المرحلة الثانیة 

  
  --103.0800103.0800* *   المرحلة الرابعةالمرحلة الرابعة
  --  154.1514154.1514* *   المرحلة الخامسةالمرحلة الخامسة
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  45.552445.5524* *   المرحلة الثانیة المرحلة الثانیة   المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

  
  --    57.527657.5276**  المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة 
  --1108.599008.5990**  المرحلة الخامسةالمرحلة الخامسة

  103.0800103.0800* *   المرحلة الثانیة المرحلة الثانیة   المرحلة الرابعةالمرحلة الرابعة

  
  57.527657.5276**  المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة
  --51.071451.0714**  المرحلة الخامسةالمرحلة الخامسة

  154.1514154.1514* *   المرحلة الثانیةالمرحلة الثانیة  المرحلة الخامسةالمرحلة الخامسة

  
  103.0800103.0800* *   المرحلة الثالةالمرحلة الثالة

  51.071451.0714  ..11**  الرابعةالرابعةالمرحلة المرحلة 
  

  ))αα==0.050.05((  داللةداللة  مستوىمستوى  علىعلى  دالدال* *                 
  الحكمالحكم  مراحلمراحل  منمن  مرحلةمرحلة  كلكل  متوسطمتوسط  بينبين  اختالفاختالف  هناكهناك  إنإن  أعالهأعاله  الجدولالجدول  منمن  يتضحيتضح        

  ..))αα==0.050.05((  داللةداللة  مستويمستوي  عندعند  ،،  المختلفةالمختلفة  حلحلاابالمربالمر  مقارنتهامقارنتها  عندعند  الخلقيالخلقي
  والرابعـة والرابعـة   الثالثـة الثالثـة   المراحلالمراحل  متوسطاتمتوسطات  عنعن  يختلفيختلف  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  متوسطمتوسط  أنأن  تبينتبين  فقدفقد    

  الثانيـة الثانيـة   المراحـل المراحـل   متوسـطات متوسـطات   عنعن  يختلفيختلف  لثةلثةااالثالث  المرحلةالمرحلة  متوسطمتوسط  وكذلكوكذلك  ،،  والخامسةوالخامسة
  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  اتاتمتوسطمتوسط  عنعن  يختلفيختلف  الرابعةالرابعة  المرحلةالمرحلة  متوسطمتوسط  وأنوأن  ،،  والخامسةوالخامسة  والرابعةوالرابعة

  الثانيـة الثانيـة   المراحلالمراحل  متوسطاتمتوسطات  عنعن  الخامسةالخامسة  المرحلةالمرحلة  متوسطمتوسط  ويختلفويختلف  ،،  والخامسةوالخامسة  لثةلثةااوالثوالث
  ..والرابعةوالرابعة  والثالثةوالثالثة

ولمعرفة تتالي مستويات ومراحل الحكم الخلقي استخدمت الباحثة إعداد تالميذ العينة في ولمعرفة تتالي مستويات ومراحل الحكم الخلقي استخدمت الباحثة إعداد تالميذ العينة في 
  : : كل مرحلة من مراحلها الستة كما هي مبينة في الجدول التالي كل مرحلة من مراحلها الستة كما هي مبينة في الجدول التالي 

  
2727    







  مستوياتمستويات
  ومراحل ومراحل 

  
  العمريةالعمرية  الفئةالفئة
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  ينتمونينتمون  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تالميذتالميذ  غلبغلبأأ  أنأن) ) 1188((  رقمرقم  بالجدولبالجدول  األولاألول  الهدفالهدف  نتائجنتائج  أظهرتأظهرت      
    األولاألول  المستوىالمستوى  يليهيليه  ثمثم  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوياتمستويات  منمن) )   التقليديالتقليدي( (   الثانيالثاني  المستوىالمستوى  إلىإلى

  ننأأ  ))33((والرسم التوضيحي رقم والرسم التوضيحي رقم ) ) 1199((  رقمرقم  الجدولالجدول  منمنيالحظ يالحظ   كماكما  ،،) )   التقليديالتقليديقبل قبل   ماما((
الثالثة الثالثة ((للمستوي الثاني بمراحله للمستوي الثاني بمراحله هي الفئة األكثر استخداماً هي الفئة األكثر استخداماً ) ) 1515--1414((الفئة العمرية الفئة العمرية 

في المرتبة الثانية من في المرتبة الثانية من   ))1313--1212((، ،   ))1212--1111((، في حين تأتي الفئات العمرية ، في حين تأتي الفئات العمرية ) ) والرابعةوالرابعة
حيث استخدام المستوي ، بينما تتقارب النسبة من حيث العدد في استخدام المستوي حيث استخدام المستوي ، بينما تتقارب النسبة من حيث العدد في استخدام المستوي 

  اختالفاختالف  هناكهناكأن أن ) ) 2222((،،) ) 2121((  الجداول رقمالجداول رقممن من   كما تبينكما تبين  ،،  ))1111--1010((للفئات العمرية للفئات العمرية 
بين متوسط درجات تالميذ العينة في مستويات الحكم الخلقي، فمتوسط بين متوسط درجات تالميذ العينة في مستويات الحكم الخلقي، فمتوسط     معنويةمعنوية  داللةداللة  ذوذو

وي األول يختلف عن متوسط المستوي الثاني والثالث ، ومتوسط المستوي الثالث وي األول يختلف عن متوسط المستوي الثاني والثالث ، ومتوسط المستوي الثالث المستالمست
يختلف عن متوسط المستوي األول والثاني ، كما تبين من خالل الجداول رقم يختلف عن متوسط المستوي األول والثاني ، كما تبين من خالل الجداول رقم 

لمعرفة توزيع تالميذ العينة علي مراحل الحكم الخلقي المتضمنة لمعرفة توزيع تالميذ العينة علي مراحل الحكم الخلقي المتضمنة   ))2626((،،))2525((،،))2323((
مراحل الحكم مراحل الحكم   فيفيمستوياته الثالثة أن هناك اختالف بين متوسطات درجات تالميذ العينة مستوياته الثالثة أن هناك اختالف بين متوسطات درجات تالميذ العينة 

الخلقي فكل مرحلة تختلف في استخدامها عن المراحل االخري من قبل تالميذ العينة ، الخلقي فكل مرحلة تختلف في استخدامها عن المراحل االخري من قبل تالميذ العينة ، 
--1010((لمراحل ككل حسب الفئة العمرية لمراحل ككل حسب الفئة العمرية وأن هناك اختالف ذو داللة إحصائية في نسب اوأن هناك اختالف ذو داللة إحصائية في نسب ا

  ذاتذات  اختالفاتاختالفات  هناكهناك  تكنتكن  لملم  المراحلالمراحل  بقيةبقية  أماأما  ،،))1515--1414((  العمريةالعمرية  الفئةالفئة  فيفي  وكذلكوكذلك  ))1111
( (   الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة  يستخدمونيستخدمون  العينةالعينة  تالميذتالميذ  اغلباغلب  أنأن    تبينتبين  كماكما  ،،بينها بينها   معنويةمعنوية  داللةداللة

  أنأن  نجدنجد  حينحين  فيفي  ،،) )   الساذجةالساذجة  الوسيليةالوسيلية( (   الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة    ثمثم  ،،) )   الطيبالطيب  الولدالولد  أخالقياتأخالقيات
  ..  قليلةقليلة  بنسببنسب  ولكنولكن  والخامسةوالخامسة  الرابعةالرابعة  المرحلةالمرحلة  إلىإلى  وصلوصل  بعضهمبعضهم

  

بوحمامـة  بوحمامـة    دراسةدراسة  معمع  اتفقتاتفقت  أنهاأنها  نجدنجد  الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة  إليهإليه  توصلتتوصلت  ماما  مقارنةمقارنة  وعندوعند        
  أعمـارهم أعمـارهم   تراوحـت تراوحـت   وبريطانياوبريطانيا  الجزائرالجزائر  مراهقيمراهقي  منمن  عينةعينة  علىعلى  أجراهاأجراها  والتيوالتي  ))19851985((

استخدموا استخدموا العينة الجزائرية العينة الجزائرية   فرادفرادأأ  ننإإ  حيثحيث  منمن  ،،  عشرةعشرة  الخامسةالخامسة  إلىإلى  عشرةعشرة  عةعةالرابالراب  مابينمابين
، وقد تفوقوا علي ، وقد تفوقوا علي ) ) أخالقية الولد الطيبأخالقية الولد الطيب((المستوي الثاني التقليدي تحديداً المرحلة الثالثة المستوي الثاني التقليدي تحديداً المرحلة الثالثة 
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اقرانهم من العينة البريطانية التي استخدمت المستوي األول ما قبل التقليـدي تحديـداً   اقرانهم من العينة البريطانية التي استخدمت المستوي األول ما قبل التقليـدي تحديـداً   
ية ية ، وعلل الباحث هذه النتيجة بأن المجتمعات الشرق، وعلل الباحث هذه النتيجة بأن المجتمعات الشرق) ) الوسيلية الساذجةالوسيلية الساذجة((المرحلة الثانية المرحلة الثانية 

تتصرف وفق نماذج العادات والتقاليد السائدة والتي غالباً ما تبتعد عن المنافع الشخصية تتصرف وفق نماذج العادات والتقاليد السائدة والتي غالباً ما تبتعد عن المنافع الشخصية 
    . . ، بينما يتجه تفكيرالعينة البريطانية نحو المصالح الذاتية أو الخاصة ، بينما يتجه تفكيرالعينة البريطانية نحو المصالح الذاتية أو الخاصة 

  

  فـي فـي   اإلعـدادي اإلعـدادي   األولاألول  الصفالصف  ميذاتميذاتتلتل  أنأن  وجدتوجدت  فقدفقد  ))19901990( (   ههحميدحميد  دراسةدراسة  أماأما        
  األولاألول  الصفالصف  تلميذاتتلميذات  بينمابينما  ،،  والثانيوالثاني  األولاألول  المستوىالمستوى  مابينمابين) ) 33\\22((  منمن  االنتقاليةاالنتقالية  المرحلةالمرحلة
  . .   الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلةالمستوي الثاني عند المستوي الثاني عند   يستخدمنيستخدمن  الثانويالثانوي

من حيث أن من حيث أن   ))19871987((الخليفي الخليفي ودراسة ودراسة   الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة  نتيجةنتيجة  بينبين  تقارباًتقارباً  هناكهناك  إنإن  كماكما      
التقليدي تحديداً التقليدي تحديداً مجموعة المراهقة المتوسطة والمتأخرة يقعون عند المستوي الثاني مجموعة المراهقة المتوسطة والمتأخرة يقعون عند المستوي الثاني أفراد أفراد 

المرحلة الثالثة ، في حين أن أفراد مجموعة الطفولة المتأخرة والمراهقة المبكرة يقعون المرحلة الثالثة ، في حين أن أفراد مجموعة الطفولة المتأخرة والمراهقة المبكرة يقعون 
  ..عند المستوي األول تحديداً المرحلة الثانية عند المستوي األول تحديداً المرحلة الثانية 

  

  الدراساتالدراسات  بعضبعض  نتائجنتائج  بينبينوووقد أتضح هذا التقارب أيضاً بين نتائج الدراسة الحالية وقد أتضح هذا التقارب أيضاً بين نتائج الدراسة الحالية           
  العاشـرة العاشـرة   سـن سـن   فيفي  همهم  منمن  العينةالعينة  أفرادأفراد  أنأن  ))19861986((  توريلتوريل  دراسةدراسة  بينتبينت  حيثحيث  األجنبيةاألجنبية

  فـي فـي   المسـتوي المسـتوي   هذاهذا  استخداماستخدام  ويقلويقل  ،،  والثانيةوالثانية  األولىاألولى  المستوي األول بمراحلهالمستوي األول بمراحله  يستخدمونيستخدمون
  عندعند  عشرةعشرة  السادسةالسادسة  إلىإلى  عشرةعشرة  الرابعةالرابعة  سنسن  فيفي  العينةالعينة  أفرادأفراد  كانكان  بينمابينما  ،،  عشرةعشرة  الثالثةالثالثة  سنسن

  ..  والخامسةوالخامسة  عةعةببالراالرا  المرحلةالمرحلة  المستوي الثاني والثالث عندالمستوي الثاني والثالث عند  
  النتيجـة النتيجـة   نفسنفسبب  ))19801980((  وليبرمانوليبرمان  وكولبرجوكولبرج  كولبيكولبي  آنآن  دراسةدراسة  خرجتخرجت  االتجاهاالتجاه  وفي هذاوفي هذا
  ومـا ومـا   العاشـرة العاشـرة   سنسن  فيفي  والثانيةوالثانية  األولىاألولى  مراحلمراحلالمستوي األول للالمستوي األول لل  استخداماستخدام  تناقصتناقص  وهيوهي
المستوي األول والثاني أي في المستوي األول والثاني أي في   عندعند  عشرةعشرة  الثالثةالثالثة  سنسن  فيفي  العينةالعينة  أفرادأفراد  كانكان  بينمابينما  ،،  بعدهابعدها

  الرابعةالرابعة  سنسن  فيفي  همهم  منمن  معظممعظم  كانكان  حينحين  فيفي  ،،الثانية والثالثة الثانية والثالثة ) ) 33\\22((  منمن  االنتقاليةاالنتقالية  المرحلةالمرحلة
  مـنهم مـنهم   قليـل قليـل   وبدأوبدأ  ،،المستوي الثاني تحديداً المرحلة الثالثة المستوي الثاني تحديداً المرحلة الثالثة   عندعند  عشرةعشرة  والخامسةوالخامسة  عشرةعشرة
  ..  الرابعةالرابعة  المرحلةالمرحلة  فيفي  الدخولالدخول
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  آنآن  وو  ))19861986((  توريـل توريـل   مـن مـن   كـال كـال   نتائجنتائج  معمع  نتيجة الدراسة الحالية نتيجة الدراسة الحالية وقد اختلفت وقد اختلفت             
  األولياألولي  المرحلةالمرحلة  تجاوزاتجاوزا  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تالميذتالميذ  أنأن  فيفي  ))19801980((  وليبرمانوليبرمان  وكولبرجوكولبرج  كولبيكولبي
  العمريـة العمريـة   الفئـة الفئـة   بـين بـين   االختالفاالختالف  وكانوكان  ،،  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  عندعند  البدايةالبداية  منمن  تركيزهمتركيزهم  وكانوكان

--1414((  العمريـة العمريـة   والفئةوالفئة  ،،  والثالثةوالثالثة  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  فيهافيها  التالميذالتالميذ  استخداماستخدام  حيثحيث  ))1111--1010((
  المرحلـة المرحلـة   ضـعيفة ضـعيفة   وبنسـبة وبنسـبة   والرابعـة والرابعـة   الثالثةالثالثة  المراحلالمراحل  فيهافيها  التالميذالتالميذ  استخدماستخدم  حيثحيث  ))1515

  ..والثانيةوالثانية  الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة  فيفي  تمركزهمتمركزهم  كانكان  الفئاتالفئات  بقيةبقية  أمأم. . الخامسةالخامسة
  

تتميز مستويات الحكم الخلقي ومراحله بتتابع فكل مرحلة تبني علي المراحل السابقة تتميز مستويات الحكم الخلقي ومراحله بتتابع فكل مرحلة تبني علي المراحل السابقة       
أخالقية ألخـري يحـدث   أخالقية ألخـري يحـدث   لهت ، وتتميز ببناء فكري أكثر تعقيداً ، واالنتقال من مرحلة لهت ، وتتميز ببناء فكري أكثر تعقيداً ، واالنتقال من مرحلة 

بتتابع واحد عند جميع االفراد ، فكل فرد يبدأ نموه األخالقي بالمرحلة األولي فالثانيـة  بتتابع واحد عند جميع االفراد ، فكل فرد يبدأ نموه األخالقي بالمرحلة األولي فالثانيـة  
المراحـل سـريعاً أو   المراحـل سـريعاً أو     حتي السادسة ، ومن الممكن أن يكون انتقال الفرد عبر هذهحتي السادسة ، ومن الممكن أن يكون انتقال الفرد عبر هذه... ... 

  بطيئًأ ، ومن الممكن أيضاً أن يقف عند مرحلة معينة وال يتعدها ، ولكن حين يبدأ فـي بطيئًأ ، ومن الممكن أيضاً أن يقف عند مرحلة معينة وال يتعدها ، ولكن حين يبدأ فـي 
  ..التحرك ثانية يكون وفقاً لهذه المراحل التحرك ثانية يكون وفقاً لهذه المراحل 

والرسم التوضـيحي  والرسم التوضـيحي  ) ) 2424((وعند النظر في نتائج الدراسة الحالية من خالل الجدول رقم وعند النظر في نتائج الدراسة الحالية من خالل الجدول رقم 
الحكم الخلقي لتالميذ عينة الدراسة ، حيث يالحـظ أن  الحكم الخلقي لتالميذ عينة الدراسة ، حيث يالحـظ أن  أن هناك تتالياً لمراحل أن هناك تتالياً لمراحل ) ) 44((رقم رقم 

) ) المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية((التقليدي التقليدي كان استخدامها للمستوي األول ما قبل كان استخدامها للمستوي األول ما قبل ) ) 1111--1010((الفئة العمرية الفئة العمرية 
، بينما قل استخدامها للمستوي الثالث ما ، بينما قل استخدامها للمستوي الثالث ما ) ) المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة ((، ثم المستوي الثاني التقليدي ، ثم المستوي الثاني التقليدي 

المرحلة المرحلة ((المستوي الثاني المستوي الثاني ) ) 1212--1111((بعد التقليدي ، في حين استخدام تالميذ الفئة العمرية بعد التقليدي ، في حين استخدام تالميذ الفئة العمرية 
  ))1313--1212((الفئة العمريـة  الفئة العمريـة  ، وقل استخدامهم للمستوي األول والثالث ، بينما نجد ، وقل استخدامهم للمستوي األول والثالث ، بينما نجد   ))الثالثةالثالثة

) ) المرحلة الخامسة المرحلة الخامسة ( ( كان لديه أعلى نسبة في استخدامها للمستوى الثالث ما بعد التقليدي كان لديه أعلى نسبة في استخدامها للمستوى الثالث ما بعد التقليدي 
، وتقل هـذه النسـبة فـي اسـتخدام     ، وتقل هـذه النسـبة فـي اسـتخدام     ) ) المرحلة الثالث المرحلة الثالث ( ( ، ثم المستوى الثاني التقليدي ، ثم المستوى الثاني التقليدي 

م م نجـد االسـتخدا  نجـد االسـتخدا  ) ) 1414--1313((المستوى األول قبل التقليدي ، غير أنه في الفئة العمريـة  المستوى األول قبل التقليدي ، غير أنه في الفئة العمريـة  
( ( ، ثم استخدام اقل بقليل للمسـتوى الثـاني   ، ثم استخدام اقل بقليل للمسـتوى الثـاني   ) ) المرحلة الثانية المرحلة الثانية ( ( األكثر للمستوى األول األكثر للمستوى األول 
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) ) المرحلة الخامسة المرحلة الخامسة ( ( ، وتقل هذه النسبة في المستوى الثالث ، وتقل هذه النسبة في المستوى الثالث ) ) المرحلة الثالثة ، الرابعة المرحلة الثالثة ، الرابعة 
( ( عند الفئـة العمريـة   عند الفئـة العمريـة   ) ) الثالثة والرابعة الثالثة والرابعة ( ( بمراحله بمراحله ، بينما يزداد استخدام المستو الثاني ، بينما يزداد استخدام المستو الثاني 

ليقل االسـتخدام  ليقل االسـتخدام  ) ) المرحلة الخامسة المرحلة الخامسة ( ( ، ويليه المستوى الثالث ما بعد التقليدي ، ويليه المستوى الثالث ما بعد التقليدي ) ) 1515--1414
  ..عند المستوى األول عند المستوى األول 

بذلك نرى أن هناك تتالي لمستويات ومراحل الحكم الخلقي كما اشار إليها كولبرج فـي  بذلك نرى أن هناك تتالي لمستويات ومراحل الحكم الخلقي كما اشار إليها كولبرج فـي  
ة ة نظريته لتالميذ عينة الدراسة الحالية رغم تفاوت استخدامهم لتلك المراحل ، باإلضـاف نظريته لتالميذ عينة الدراسة الحالية رغم تفاوت استخدامهم لتلك المراحل ، باإلضـاف 
( ( إلي أن االستخدام األكثر كان لديهم للمستوى الثاني التقليدي عنـد المرحلـة الثالثـة    إلي أن االستخدام األكثر كان لديهم للمستوى الثاني التقليدي عنـد المرحلـة الثالثـة    

  ) .) .اخالقية الولد الطيب اخالقية الولد الطيب 
  

في كل مرحلة جديدة تتغير مهارات التفكير لدي الفرد ومفاهيمه االجتماعية ، فالتحرك في كل مرحلة جديدة تتغير مهارات التفكير لدي الفرد ومفاهيمه االجتماعية ، فالتحرك 
ـ   ـ  إلي المستوى الثاني التقليدي بمراحله الثالثة والرابعة يتطلب بالضـرورة تح رك مـن  رك مـن  إلي المستوى الثاني التقليدي بمراحله الثالثة والرابعة يتطلب بالضـرورة تح

إلي إلي   ––التي تميز المستوى األول قبل التقليدي بمراحله األولى والثانية التي تميز المستوى األول قبل التقليدي بمراحله األولى والثانية   ––الذاتية الحسية الذاتية الحسية 
إدراك لقيم الجماعة وممارساتها وقواعدها فالشخص في المستوى العادي ال يحكم علي إدراك لقيم الجماعة وممارساتها وقواعدها فالشخص في المستوى العادي ال يحكم علي 
التصرفات بعواقبها للفرد ولكن بمدي ما تحققه من توقعات للجماعة ، كما أنـه يمنـى   التصرفات بعواقبها للفرد ولكن بمدي ما تحققه من توقعات للجماعة ، كما أنـه يمنـى   

ة وشعوراً باالنتماء لها مما يشير إلي نزعة اجتماعية حقيقية تختلف عـن  ة وشعوراً باالنتماء لها مما يشير إلي نزعة اجتماعية حقيقية تختلف عـن  تقديراً للجماعتقديراً للجماع
النظرة النفعية التبادلية التي تميز شخص المرحلة الثانية ، وهـو ينظـر إلـي قواعـد     النظرة النفعية التبادلية التي تميز شخص المرحلة الثانية ، وهـو ينظـر إلـي قواعـد     

  بعض بعض الفراد في سعيهم في انسجام مع الفراد في سعيهم في انسجام مع الجماعة أو المجتمع على أنها نتائج توصل إليها االجماعة أو المجتمع على أنها نتائج توصل إليها ا
  ..  ))  4343::  4242: :   19911991، ،   حميدهحميده((                                                                                                              

  تتاتسـق اتسـق   الدراساتالدراسات  جلجل  أنأن  نجدنجد  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  نتائجنتائج  معمع  النتيجةالنتيجة  هذههذه  مقارنةمقارنة  وعندوعند      
  التتـابع التتـابع   هـذا هـذا   إلىإلى  بعضهابعضها  أشارأشار  كماكما  ،،  المراحلالمراحل  لتلكلتلك  المنظمالمنظم  التتابعالتتابع  هذاهذا  حولحول  بينهابينها  فيمافيما
    الخليفـي الخليفـي ، ،   ))19851985((  بوحمامـة بوحمامـة   دراسةدراسة: :   منهامنها  األجنبيةاألجنبية  أوأو  العربيةالعربية  سواءسواء  مباشرمباشر  بشكلبشكل

ــاوي، ، ) ) 19871987(( ــاويقن ــده، ،   ))19871987((  قن ــدهحمي ــولبرج، ،   ))19901990((  حمي ــولبرجك ــر  ك ــروكرام   ،،) ) 19691969((  وكرام
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  وليبرمـان وليبرمـان   وكـولبرج وكـولبرج   كولبيكولبي  آنآن  ،،) ) 19871987((  وزمالؤهوزمالؤه  وكروكر  لورانسلورانس  ،،) ) 19761976((توريلتوريل
))19801980 ( (..  

  دراسـة دراسـة : :   منهـا منهـا   مباشـر مباشـر   غيرغير  بشكلبشكل  التتابعالتتابع  هذاهذا  إلىإلى  األخراألخر  البعضالبعض  أشارأشار  حينحين  فيفي          
  وكـربس وكـربس   وركورك  ،،) ) 19941994((  وآخـرون وآخـرون   كيـردس كيـردس   ،،) ) 19831983((  باكنباكن  ،،) ) 19781978((  هيلتونهيلتون

    ،،) ) 19861986((  ناصـر ناصـر   ،،) ) 19851985((  وارناؤطوارناؤط  توقتوق  ،،) ) 19831983((  وبشايوبشاي  منصورمنصور  ،،) ) 19961996((
  حمـاد حمـاد   ،،))20002000((  إسماعيلإسماعيل  ،،) ) 19951995((  ابوبيهابوبيه  ،،) ) 19941994((  الدسوقيالدسوقي  ،،) ) 19941994((  أحمدأحمد

))20052005  . (. (  
  

  هـو هـو   ::    ))  االجتماعيةاالجتماعية  والمعاييروالمعايير  لألعرافلألعراف  التوجهالتوجه  مستوىمستوى  ((  التقليديالتقليدي  المستوىالمستوىفف  إذاإذا        
  التوقعاتالتوقعات  بإتباعبإتباع  المستوىالمستوى  هذاهذا  فيفي  يهتميهتم  فالفردفالفرد  ،،  الدراسةالدراسة  عينةعينة  أفرادأفراد  لدىلدى  السائدالسائد  المستوىالمستوى
  حـد حـد   فـي فـي   قيمةقيمة  ومسايرتهاومسايرتها  التوقعاتالتوقعات  هذههذه  علىعلى  المحافظةالمحافظة  ويعتبرويعتبر  ،،  الخارجيةالخارجية  االجتماعيةاالجتماعية

  هوهو  بلبل  فحسبفحسب  االجتماعياالجتماعي  والنظاموالنظام  الشخصيةالشخصية  التوقعاتالتوقعات  لمسايرةلمسايرة  اتجاهااتجاها  ليسليس  وهذاوهذا  ،،  ذاتهاذاتها
  حـول حـول   تمركـزه تمركـزه   مـن مـن   يتحرريتحرر  مستوىمستوىالال  هذاهذا  فيفي  الفردالفرد  فإنفإن  وهكذاوهكذا  ،،  لوجودهلوجوده  وتدعيموتدعيم  والءوالء
  القـرارات القـرارات   فـإن فـإن   لذالذا  ،،  وتوقعاتهموتوقعاتهم  اآلخريناآلخرين  مشاعرمشاعر  تفهمتفهم  علىعلى  قادراًقادراً  يصبحيصبح  حيثحيث  ،،الذاتالذات

  ،،  يعجبهميعجبهم  وماوما  الناسالناس  نظرنظر  فيفي  طيبطيب  ووــهه  ماما  أساسأساس  علىعلى  تبنىتبنى  المستوىالمستوى  هذاهذا  فيفي  األخالقيةاألخالقية
  شخصياًشخصياً  موقفاًموقفاً  يتخذيتخذ  أنأن  يستطيعيستطيع  الال  فهوفهو  راًراًـَـَمسيمسي  أحياناًأحياناً  يصبحيصبح  أنأن  إلىإلى  الفردالفرد  يدفعيدفع  ذاذاــوهوه
  اإلنساناإلنسان  نظرهمنظرهم  فيفي  يصبحيصبح  ولكيولكي  الجميعالجميع  رضارضا  علىعلى  الحصولالحصول  أجلأجل  منمن  األغلبيةاألغلبية  يسايريساير  بلبل

  الطيبالطيب

    ..) ) 8686::  19831983  ،،فتحىفتحى((                                                                                                                                                                
  

  واضـحاً واضـحاً   تأثيراًتأثيراً  هناكهناك  أنأن  وجدوجد  حيثحيث  دراستهدراسته  فيفي  ))19951995((  بيهبيه  أبوأبو  أوضحهأوضحه  ماما  هذاهذا            
ـ   يتأثريتأثر  الطفلالطفل  أنأن  يعنييعني  ممامما  ،،  التجريبيتينالتجريبيتين  المجموعتينالمجموعتين  علىعلى  للنموذجللنموذج ـ بالنم   البشـرية البشـرية   اذجاذجبالنم
  مـن مـن   همهمرضارضا  اكتساباكتساب  إلىإلى  ويسعىويسعى  ،،دائماًدائماً  اعتبارهاعتباره  فيفي  أفرادهاأفرادها  أراءأراء  ويأخذويأخذ  ،،  بهبه  المحيطةالمحيطة
  الخلقـي الخلقـي   الحكمالحكم  مراحلمراحل  منمن  مرحلتينمرحلتين  المستوىالمستوى  هذاهذا  ويشملويشمل  ،،  الطيبالطيب  الولدالولد  تصرفاتتصرفات  خاللخالل
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  والنظـام والنظـام   القـانون القـانون   علـى علـى   المحافظةالمحافظة  نحونحو  التوجهالتوجه  ومرحلةومرحلة  ،،  الطيبالطيب  الولدالولد  أخالقياتأخالقيات  هماهما
  ..  االجتماعياالجتماعي

  

  عينـة عينـة   تالميـذ تالميـذ   أغلبأغلب  بينبين  ))  الطيبالطيب  الولدالولد  أخالقياتأخالقيات((  الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة  استخداماستخدام  ننإإ  كماكما        
  االجتماعيـة االجتماعيـة   العالقاتالعالقات  بطبيعةبطبيعة  العينةالعينة  أفرادأفراد  تأثرتأثر  إليإلي  الباحثةالباحثة  اعتقاداعتقاد  حسبحسب  شيرشيريي  الدراسةالدراسة
  عائالتهاعائالتها  تربطتربط  --  إجدابياإجدابيا  بمدينةبمدينة    تحديداًتحديداً  --  الليبيالليبي  فالمجتمعفالمجتمع  ،،  المجتمعالمجتمع  هذاهذا  داخلداخل  السائدةالسائدة
  ،،  ومساعدتهمومساعدتهم  الغيرالغير  احتراماحترام  فردفرد  كلكل  علىعلى  يحتميحتم  ممامما  ،،  وقرابةوقرابة  ةةومصاهرومصاهر  اجتماعيةاجتماعية  عالقاتعالقات
  تربطـه تربطـه   الذينالذين  الناسالناس  منهمنه  يتوقعهيتوقعه  لمالما  وفقاًوفقاً  الفردالفرد  يسلكيسلك  أنأن  هوهو  المرحلةالمرحلة  هذههذه  فيفي  فالصوابفالصواب

  فـي فـي   وينخرطوينخرط  مناسبةمناسبة  دوافعدوافع  ولديهولديه  سوياًسوياً  صالحاًصالحاً  الفردالفرد  يكونيكون  وأنوأن  ،،  اجتماعيةاجتماعية  عالقاتعالقات  بهمبهم
  هـي هـي   المرحلـة المرحلـة   هذههذه  فيفي  صوابصواب  هوهو  لمالما  االمتثالاالمتثال  أسبابأسباب  ،،  اآلخريناآلخرين  معمع    متبادلةمتبادلة  عالقاتعالقات
  هذههذه  استخداماستخدام  يدليدل  فقدفقد  ،،  اآلخريناآلخرين  ونظرونظر  نفسهنفسه  نظرنظر  فيفي) ) جيداًجيداً((  صالحاًصالحاً  الفردالفرد  ليكونليكون  الحاجةالحاجة
  ..  المبكرالمبكر  األخالقياألخالقي  النضجالنضج  نحونحو  يتوجهونيتوجهون  ممنهنهأأ  علىعلى  الدراسةالدراسة  عينةعينة  لدىلدى  المرحلةالمرحلة

  
  

  متوسط درجات متوسط درجات   فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  هناكهناك  كانكان  إذاإذا  ماما  معرفةمعرفة  --::  الثانيالثاني  لهدفلهدفاا
  ..  النوعالنوع  لمتغيرلمتغير  تعزيتعزي  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة  تالميذتالميذ  عينةعينة  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم
  لداللـة لداللـة   ))tt((اختبـار اختبـار   اإلحصـائي اإلحصـائي   األسلوباألسلوب  الباحثةالباحثة  استخدمتاستخدمت  الهدفالهدف  هذاهذا  منمن  للتحققللتحقق        

  فجـاءت فجـاءت   ،،  ككـل ككـل   للعينةللعينة  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  درجاتدرجات  فيفي  ))  إناثإناث//ذكورذكور  ((  النوعينالنوعين  بينبين  الفروقالفروق
                                    --::التاليالتالي  الجدولالجدول  فيفي  موضحةموضحة  هيهي  كماكما  النتائجالنتائج

          2288  
  

















  42.6255742.62557  397.8182397.8182  110110  ذكورذكور
226226  0.8020.802  0.4230.423**  

  38.2937738.29377  402.1186402.1186  118118  إناثإناث
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  ))αα==0.050.05((  داللةداللة  مستوىمستوى  عندعند  دالدال  غيرغير* * 
  

  الحكمالحكم  متوسطمتوسط  فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  توجدتوجد  الال  نهنهأأ  السابقالسابق  الجدولالجدول  منمن  اتضحاتضح        
  ..  واإلناثواإلناث  الذكورالذكور  منمن  العينةالعينة  أفرادأفراد  لدىلدى  الخلقيالخلقي

  
  
  
مستوى من مستويات الحكم مستوى من مستويات الحكم   كلكل  فيفي  النوعينالنوعين  بينبين  الفروقالفروق  عنعن  الكشفالكشفبب  الباحثةالباحثة  قامتقامت  كماكما

  --::  التاليالتالي  بالجدولبالجدول  موضحةموضحة  هيهي  كماكما  النتائجالنتائج  فجاءتفجاءت  حدهحده  علىعلىالخلقي الخلقي 
  



2299  


  





            














  المستوى األولالمستوى األول
  18.318.3  355.1355.1  3232ذكر ذكر 

4848  0.3670.367  0.7150.715**  
  12.612.6  353.5353.5  1818أنثيأنثي

  المستوى الثانيالمستوى الثاني
  30.330.3  411.5411.5  7878ذكر ذكر 

169169  1.1501.150  0.2520.252**  
  27.627.6  406.4406.4  9393أنثيأنثي

  المستوى الثالثالمستوى الثالث
  17.417.4  510.0510.0  33ذكر ذكر 

55  0.1910.191  0.8560.856**  
  17.117.1  507.6507.6  44أنثيأنثي

  

  ..  ))αα==0.050.05((  داللةداللة  مستوىمستوى  عندعند  دالدال  غيرغير* *           
  

  

متوسـط درجـات   متوسـط درجـات     فـي فـي   إحصائياًإحصائياً  معنويةمعنوية  داللةداللة  ذيذي  اختالفاختالف  وجودوجود  عدمعدم  لنالنا  تبينتبين  لقدلقد      
  ..  حدهحده  علىعلى  مستوىمستوى  كلكل  فيفي  النوعالنوع  الختالفالختالف  وفقاًوفقاًمستويات الحكم الخلقي مستويات الحكم الخلقي 
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  لـدي لـدي   الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوياتمستويات  لسيرلسير  توضيحيتوضيحي  برسمبرسم  الباحثةالباحثة  قامتقامت  النتيجةالنتيجة  هذههذه  ولبيانولبيان    
  ::  التاليالتاليكك  فكان الرسمفكان الرسم  ،،  مستوىمستوى  لكللكل  الحسابيةالحسابية  المتوسطاتالمتوسطات  باستخدامباستخدام  والبناتوالبنات  ننالبنييالبنيي

    


55
  

  
  

  درجـات درجـات     متوسـط متوسـط   فيفي  الداللةالداللة  ذاتذات  فروقفروق  وجودوجود  عدمعدم  أعالهأعاله  البيانيالبياني  الرسمالرسم  منمن  يتضحيتضح    
  ..  النوعينالنوعين  بينبين  الخلقيالخلقي  الحكمالحكممستويات مستويات 

  
  

  ::  الثانيالثاني  الهدفالهدف  نتيجةنتيجة  تفسيرتفسير
  ذاتذات  فروقفروق  وجودوجود  عدمعدم  ))2299((  ،،  ))2288((  رقمرقم  بالجدولبالجدول  الثانيالثاني  الهدفالهدف  نتائجنتائج  أنأن  تبينتبين

ككل ، ككل ،   واإلناثواإلناث  الذكورالذكور  منمن  العينةالعينة  تالميذتالميذ  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  متوسطمتوسط  فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة
  ..في مستويات الحكم الخلقي في مستويات الحكم الخلقي ) ) أنثى أنثى   \\ذكر ذكر ( ( كذلك عدم وجود فروق بين النوعين كذلك عدم وجود فروق بين النوعين 

  النتيجةالنتيجة  هذههذه  معمع  اتفقاتفق  بعضهابعضها  أنأن  نجدنجد  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  بنتائجبنتائج  النتيجةالنتيجة  هذههذه  مقارنةمقارنة  وعندوعند
  الخليفيالخليفي  ،،))19861986((ناصرناصر  ،،))19861986((  توقتوقوو  ؤطؤطووارناارنا، ، ) ) 19851985((عبد اهللا عبد اهللا : :   ومنهاومنها

  ،،))  20032003((جنيديجنيدي  ،،))19941994((أحمدأحمد  ،،))19941994((الدسوقيالدسوقي  ،،))19871987((قناويقناوي  ،،) ) 19871987((
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، حيث ، حيث   ))19961996((  وكربسوكربس  وركورك  ،،) ) 19871987((  وزمالؤهوزمالؤه  ووكرووكر  لورانسلورانس  ،،) ) 19761976((  توريلتوريل
  ..فروق من نوعين في مستويات ومراحل الحكم الخلقي فروق من نوعين في مستويات ومراحل الحكم الخلقي   أشارت إلي عدم وجودأشارت إلي عدم وجود

دراسة بـاكن  دراسة بـاكن  : : في حين تعارضت بعض نتائج الدراسات االجنبية مع هذه النتيجة منها في حين تعارضت بعض نتائج الدراسات االجنبية مع هذه النتيجة منها 
حيث وجدت فروق بين الذكور واالناث حيث يتفوق الذكور على االناث فـي  حيث وجدت فروق بين الذكور واالناث حيث يتفوق الذكور على االناث فـي  ) ) 19831983((

على الذكور في العالقـة  على الذكور في العالقـة  العالقة بين العمر الزمني والحكم الخلقي ، بينما تقدمن االناث العالقة بين العمر الزمني والحكم الخلقي ، بينما تقدمن االناث 
  ..بين مستوى التعليم والحكم الخلقي بين مستوى التعليم والحكم الخلقي 

، من خالل نتائجها وجود فروق بـين الـذكور   ، من خالل نتائجها وجود فروق بـين الـذكور   ) ) 19861986((  بينابينا  دراسةدراسةفي حين أظهرت في حين أظهرت 
  ..واالناث لصالح الذكور واالناث لصالح الذكور 

يظهـرون  يظهـرون  ) ) أناث أناث   \\ذكور ذكور ( ( ، أن كال النوعين ، أن كال النوعين ) ) 19941994((  دراسة كيردس وأخروندراسة كيردس وأخرونبينت بينت 
البنات يتفوقن على البنين في احكامهم الخلقية البنات يتفوقن على البنين في احكامهم الخلقية   درجات مرتفعة في أحكامهم الخلقية ولكندرجات مرتفعة في أحكامهم الخلقية ولكن

  ، وعلل الباحث هذه النتيجة بأن البنات أكثر إلتزاماً بمعايير وقيم المجتمع مـن البنـين  ، وعلل الباحث هذه النتيجة بأن البنات أكثر إلتزاماً بمعايير وقيم المجتمع مـن البنـين  
خصوصاً في هذه المرحلة العمرية ، حيث أن البنات يبغين يظهرن بـالمظهر الخلقـي   خصوصاً في هذه المرحلة العمرية ، حيث أن البنات يبغين يظهرن بـالمظهر الخلقـي   

  ..الالئق للفتاة الراشدةالالئق للفتاة الراشدة
  ومقارنتهاومقارنتهاالتي تشير الى وجود فروق بين الذكور واالناث التي تشير الى وجود فروق بين الذكور واالناث   النتيجةالنتيجة  هذههذه  تفسيرتفسير  وعندوعند          
  ))الـخ الـخ ......االجتماعيـة االجتماعيـة   ،،  االنفعاليةاالنفعالية  ،،  العقليةالعقلية  ،،  الجسميةالجسمية((  نواحيهنواحيه  كافةكافة  فيفي  النموالنمو  نظرياتنظرياتبب

  فـي فـي   وتحديداًوتحديداً  األفراداألفراد  بينبين  جوهريةجوهرية  فروقاًفروقاً  هناكهناك  أنأننفس النتيجة وهي نفس النتيجة وهي   إلىإلى  تشيرتشير  أنهاأنها  نجدنجد
  ةةالطفولالطفول  طورطور  منمن  انتقالانتقال  مراحلمراحل  باعتبارهاباعتبارها  ،،  سنةسنة) ) 1515  ––  1010((  منمن  العمريةالعمرية  المرحلةالمرحلة  هذههذه

  كمـا كمـا   ،،  واضحواضح  وبشكلوبشكل  النوعينالنوعين  بينبين  التمايزالتمايز  يزداديزداد  حيثحيث  ،،المبكرةالمبكرة  المراهقةالمراهقة  إلىإلى  المتأخرةالمتأخرة
  زهـران زهـران   االجتمـاعي االجتمـاعي   التطبيـع التطبيـع   لعمليةلعملية  النموالنمو  نظرنظر  وجهةوجهة  منمن  األنسباألنسب  المرحلةالمرحلة  تعتبرتعتبر  إنهاإنها

))19841984((  ..  
  النمـو النمـو   حـول حـول   األدبياتاألدبيات  فيفي  المتعددةالمتعددة  والقراءاتوالقراءات  النظريالنظري  اإلطاراإلطار  خاللخالل  منمنووخالفاً لذلك خالفاً لذلك 

  فـي فـي   الجانبالجانب  هذاهذا  أهميةأهمية  تأكيدها علىتأكيدها علىرغم رغم   الباحثةالباحثة  وجدتوجدت  ،،  العمريةالعمرية  الفئاتالفئات  لهذهلهذه  الخلقيالخلقي
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  للمعاييرللمعايير  التلميذةالتلميذة  أوأو  التلميذالتلميذ  اكتساباكتساب  يفيةيفيةحول كحول ك  بينهابينها  فيمافيما  تختلفتختلف  لملم  إنهاإنهاغير غير   ،،  الشخصيةالشخصية
  النوعينالنوعين  بينبين  واضحةواضحة  مقارناتمقارنات  أوأو  جوهريةجوهرية  فروقاًفروقاً  توضحتوضح  لملم  كماكما  ،،  والمثلوالمثل  والقيموالقيم  األخالقيةاألخالقية

  ))19951995((  الطـواب الطـواب   حددحدد  المثالالمثال  سبيلسبيل  فعلىفعلى  الجسميالجسمي  النموالنمو  فيفي  هيهي  مامامثلمثل  الخلقيالخلقي  النموالنمو  فيفي
دون أن يشير إلى وجود فـروق  دون أن يشير إلى وجود فـروق    المختلفةالمختلفة  الحياةالحياة  مراحلمراحل  خاللخالل  الخلقيالخلقي  النموالنمو  مطالبمطالب  أهمأهم

  --::يلييلي  ماما  المتأخرةالمتأخرة  الطفولةالطفولة  مرحلةمرحلة  فيفي  تحديداًتحديداً  منهامنها  نذكرنذكربين النوعين في ذلك ، بين النوعين في ذلك ، 

  ..للقيمللقيم  ومقياسومقياس  األخالقياألخالقي  والحسوالحس  الضميرالضمير  تكوينتكوين  تعلمتعلم  --

  . . والمؤسساتوالمؤسسات  االجتماعيةاالجتماعية  الجماعاتالجماعات  نحونحو  االتجاهاتاالتجاهات  تنميةتنمية  --

  ..والرفاقوالرفاق  الوالدينالوالدين  خاصةخاصة  اآلخريناآلخرين  منمن  توقعهتوقعه  ينبغيينبغي  ماما  تعلمتعلم  --
اكتساب مجموعة من القيم ونظام أخالقي يستعمل كموجه للسلوك مع تنمية ايديولجية اكتساب مجموعة من القيم ونظام أخالقي يستعمل كموجه للسلوك مع تنمية ايديولجية   --

  ) .) .  8686: :   8585: :   19951995الطواب ، الطواب ، ( ( معينة معينة 
  

  يتبـع يتبـع   أنأن  يجـب يجـب   المبكرةالمبكرة  المراهقةالمراهقة  مرحلةمرحلة  فيفي  التلميذالتلميذ  أنأن  ))19841984((  زهرانزهران  ذكرذكر  كذلككذلك      
  خبراتخبرات  منمن  بهبه  مرمر  وماوما  عمرهعمره  سنواتسنوات  فيفي  مضيمضي  ماما  خاللخالل  اكتسبهااكتسبها  التيالتي  األخالقيةاألخالقية  معتقداتهمعتقداته

  أوأو  السـلوك السـلوك   صوابصواب  مدىمدى  فيفي  رأيهرأيه  يبدييبدي  كماكما  ،،  األخالقياألخالقي  السلوكالسلوك  معاييرمعايير  منمن  تعلمهتعلمه  وماوما  ،،
  ) .) .  399399: :   19741974زهران ، زهران ، ( (   خطئهخطئه

  

  للمعـايير للمعـايير   الطفلالطفل  اكتساباكتساب  كيفيةكيفية  عنعن  مفصلمفصل  وبشكلوبشكل  ))19941994((  الجسمانيالجسماني  تحدثتحدث  بينمابينما        
  فـي فـي   فروقفروق  وجودوجود  إلىإلى  يشيريشير  أنأن  دوندون  ،،  بهبه  المحيطةالمحيطة  بيئتهبيئته  منمن  وقيمهوقيمه  قداتهقداتهومعتومعت  األخالقيةاألخالقية
  ) .) .  132132: :   130130: :   19941994الجسماني ، الجسماني ، ( (   واألنثىواألنثى  الذكرالذكر  بينبين  المعاييرالمعايير  هذههذه  اكتساباكتساب  كيفيةكيفية

  

  مرحلةمرحلة  كلكل  فيفي  الخلقيالخلقي  النموالنمو  عنعن  تحدثاتحدثا  ))20082008((  صادقصادق  وو  حطبحطب  أبوأبو  الباحثانالباحثان  أنأن  كماكما      
    النـوعين النـوعين   بينبين  فروقفروق  أيأي  ذكرذكر  دوندون  المراحلالمراحل  هذههذهلل  كولبرجكولبرجنظرية نظرية   تفسيرتفسير  ضوءضوء  فيفي  عمريةعمرية
  . .   ))  318318: :   316316: :   274274: :   275275: :     20082008ابو حطب ، ابو حطب ، ( (     ذلكذلك  فيفي
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  فنموفنمو  ؛؛  الواقعالواقع  إلىإلى  قربقربأأ  النتيجةالنتيجة  هذههذه  أنأن  الباحثةالباحثة  ترىترى  عرضهعرضه  سبقسبق  ماما  إلىإلى  استناداًاستناداً
  معـاني معـاني   طياتهاطياتها  فيفي  تحملتحمل  معاييرمعايير  فهيفهي  ،،  النوعينالنوعين  بينبين  يختلفيختلف  أالأال  يفترضيفترض  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام
  ))  الكذبالكذب  --الغشالغش  --الخيرالخير  --الصدقالصدق  --  العدلالعدل  ––  األمانةاألمانة  ((  مثلمثل  البيئاتالبيئات  ففالالاختاخت  رغمرغم  واحدةواحدة

  والتأكيـد والتأكيـد   استخدامهااستخدامها  مدىمدى  فيفي  يكمنيكمن  االختالفاالختالف  ولكنولكن  القيمالقيم  هذههذه  معانيمعاني  فيفي  ليسليس  فاالختالففاالختالف
  ..  ثقافةثقافة  كلكل  داخلداخل  عليهاعليها
  ،،  الخلقـي الخلقـي   الحكمالحكم    مستوىمستوى  فيفي  دوردور  المختلفةالمختلفة  العمريةالعمرية  للمراحلللمراحل  الفطريةالفطرية  للفروقللفروق  ليسليس  إذنإذن
  لهالها  يكنيكن  قدقد  التيالتي  هيهي  ونظمونظم  وأعرافوأعراف  وتقاليدوتقاليد  ومعتقداتومعتقدات  أفكارأفكار  منمن  يسودهايسودها  وماوما  البيئةالبيئة  نمانماوإوإ

  ..  ))19781978((  توريلتوريل  دراسةدراسة  أوضحتأوضحت  ماما  هذاهذا  ،،  الجانبالجانب  هذاهذا  فيفي  األكبراألكبر  الدورالدور
  

  ذكراًذكراً    كانكان  سواءسواء  الطفلالطفل  أنأن  منمن  ))19831983((  قناويقناوي  إليهإليه  أشارتأشارت  ماما  معمع  الرأيالرأي  هذاهذا  ويتفقويتفق      
  فـي فـي   يتلقـاه يتلقـاه   مـا مـا   خاللخالل  منمن  ضميرهضميره  وينمووينمو  يتعلميتعلم  ولكنولكن  ،،  قيمقيم  والوال  ضميرضمير  بالبال  يولديولد  أنثيأنثي  أوأو

  لقيـود لقيـود   يخضـع يخضـع   كمـا كمـا   ،،  المجتمعالمجتمع  يقبلهايقبلها  الال  التيالتي  عمالعمالألألاا  عنعن  ويكفويكف  تعليماتتعليمات  منمن  األسرةاألسرة
    وتهــذبهموتهــذبهم  بـأفراده بـأفراده   لتســمولتســمو  المجتمـع المجتمـع   يضــعهايضــعها  والتـي والتـي   المختلفــةالمختلفــة  ونظمـه ونظمـه   المجتمـع المجتمـع 

  ..))  15:14:198315:14:1983  ،،  قناوىقناوى  ((                                                                                                                  
  

  الحكمالحكم  مستوىمستوى  فيفي  النوعينالنوعين  بينبين  إحصائياًإحصائياً  الدالةالدالة  فروقفروقالال  غيابغياب  الباحثةالباحثة  تفسرتفسر  بذلكبذلك
  حيـث حيـث   ،،  واحدواحد  ثقافيثقافي  اجتماعياجتماعي  إلطارإلطار  يخضعونيخضعون  النوعينالنوعين  منمن  العينةالعينة  أفرادأفراد  أنأن  إليإلي  الخلقيالخلقي
  ،،  سـواء سـواء   حـد حـد   علىعلى  واألنثىواألنثى  الذكرالذكر  منمن  لكللكل  الخلقيالخلقي  التوجيهالتوجيه  بعمليةبعملية  تقومتقوم  األسرةاألسرة  أصبحتأصبحت
  العامالعام  الطابعالطابع  رغمرغم  ،،  واحدةواحدة  أصبحتأصبحت  لكالهمالكالهما  االجتماعيةاالجتماعية  التنشئةالتنشئة  أساليبأساليب  أنأن  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة
  ..اإلسالمياإلسالمي  والدينوالدين  والتقاليدوالتقاليد  بالعاداتبالعادات  التمسكالتمسك  حيثحيث  منمن  البيئةالبيئة  يسوديسود  الذيالذي

  

  

درجات درجات   متوسطمتوسط  فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  هناكهناك  كانكان  إذاإذا  ماما  معرفةمعرفة  --::الثالثالثالث  الهدفالهدف
  ..العمرالعمر  لمتغيرلمتغير  تعزىتعزى  األساسياألساسي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة  تالميذتالميذ  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم
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  اتجاهاتجاه  فيفي  التباينالتباين  تحليلتحليل  اإلحصائياإلحصائي  األسلوباألسلوب  الباحثةالباحثة  استخدمتاستخدمت  الهدفالهدف  هذاهذا  منمن  للتحققللتحقق      
  النتائجالنتائج  فكانتفكانت  العمر،العمر،  حسبحسب  العينةالعينة  ألفرادألفراد  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  متوسطاتمتوسطات  تساويتساوي  الختبارالختبار  واحدواحد
  --::  ةةالتاليالتالي  ولولاابالجدبالجد  موضحةموضحة  هيهي  كماكما

  
  
  

  
  

3300  



1010--1111  4747  381.0638381.0638  30.0060930.00609  
1111--1212  4646  402.0652402.0652  36.6753936.67539  
1212--1313  4646  405.2174405.2174  42.9593742.95937  
1313--1414  4343  403.9535403.9535  46.6440246.64402  
1414--1515  4646  408.5870408.5870  39.9814339.98143  

  40.4092340.40923  400.0439400.0439  228228  المجموعالمجموع
  

3311












FF  






  5591.2665591.266  44  22365.06322365.063  بين المجموعاتبين المجموعات

3.5803.580  0.0070.007**  
داخل داخل 

  المجموعاتالمجموعات
348304.5348304.5  

223223  1561.9041561.904  

  --  227227  370669.9370669.9  المجموعالمجموع
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  ))αα==0.010.01((  داللةداللة  مستوىمستوى  عندعند  دالدال* *                   
  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  متوسطمتوسط  فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  وجودوجود  السابقالسابق  الجدولالجدول  منمن  نالحظنالحظ    
  ..  ))αα==0.010.01((  داللةداللة  مستوىمستوى  عندعند  العمرالعمر  متغيرمتغير  حسبحسب  العينةالعينة  أفرادأفراد  بينبين
  الباحثـة الباحثـة   اسـتخدمت اسـتخدمت   ،،  الدراسـة الدراسـة   عينةعينة  العمريةالعمرية  الفئاتالفئات  متوسطاتمتوسطات  بينبين  الفروقالفروق  لتحديدلتحديد      

  الفئـات الفئـات   درجـات درجـات   لمتوسـطات لمتوسـطات   المتعددةالمتعددة  المقارناتالمقارنات  بينبين  الفروقالفروق  الختبارالختبار) ) شيفشيف((  اختباراختبار
  ..  الحكم الخلقيالحكم الخلقيفي مستويات في مستويات   العمرالعمر  متغيرمتغير  حسبحسب  الدراسةالدراسة  عينةعينة  العمريةالعمرية
3322




1010  ––  1111  1111  --  1212  **2121..00140014  --  

  
1212--  1313   * *24.153624.1536--  
1313  --  1414  **  22.889722.8897  --  
1414  --  1515   * *27.523127.5231--  

1111--  1212  1010  --  1111  **21.001421.0014  --  

  
1212  ––  1313  3.15223.1522--  
1313  --1414  1.88831.8883--  
1414  ––  1515  6.52176.5217--  

1212  --  1313  1010  ––  1111   * *24.153624.1536  

  
1111  ––  1212  3.15223.1522  
1313  ––  1414  1.26391.2639  
1414  ––  1515  3.36963.3696  --  

1313  --  1414  1010  ––  1111   * *22.889722.8897  

  
1111  ––  1212  1.88831.8883  
1212  ––  1313  1.261.263939--  
1414  ––  1515  4.63354.6335--  

1414  --  1515  1010  ––  1111   * *27.523127.5231  

  
1111  ––  1212  6.52176.5217  
1212  --  1313  3.36693.3669  
1313  --  1414  4.63354.6335  

  ))αα==0.050.05((  داللةداللة  مستوىمستوى  علىعلى  دالدال* *             
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  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  درجاتدرجات  متوسطمتوسط  بينبين  إحصائياًإحصائياً  دالةدالة  فروقفروق  وجودوجود  السابقالسابق  الجدولالجدول  منمن  يالحظيالحظ
  لتالميـذ لتالميـذ   الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  درجاتدرجات  متوسطمتوسط  وبينوبين  ،،  ))  1111  ––  1010( (   منمن  العمريةالعمرية  الفئةالفئة  لتالميذلتالميذ
  ––  1414((  ،،  ))  1414  ––  1313( (   ،،  ))  1313  ––  1212( (   ،،  ))  1212  --1111( (   األخـرى األخـرى   العمريـة العمريـة   الفئاتالفئات

  ) .) .αα==0.050.05((  داللةداللة  مستوىمستوى  عندعند  العمرالعمر  لمتغيرلمتغير  وفقاًوفقاً    1515
  ،،))3300((  رقمرقم  الجدولالجدول  منمن  العمريةالعمرية  فئاتفئاتلللل  الحسابيةالحسابية  المتوسطاتالمتوسطات  خاللخالل  منمن  لنالنا  تبينتبين  كماكما            
  هناكهناك  أنأن  تبينتبين  العمريةالعمرية  الفئاتالفئات  درجاتدرجات  متوسطاتمتوسطات  بينبين  الفروقالفروق  لمعرفةلمعرفة  ))3322((  رقمرقم  وجدولوجدول
  ..  األخرىاألخرى  بالفئاتبالفئات  مقارنتهامقارنتها  عندعند  ))1414--1313( (   منمن  العمريةالعمرية  المرحلةالمرحلة  فيفي  اًاًتدنيتدني
  أفـراد أفـراد   تـدرج تـدرج   يبينيبين  مخططمخطط  برسمبرسم  الباحثةالباحثة  قامتقامت  الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة  إليهإليه  توصلتتوصلت  ماما  ولتوضيحولتوضيح      
  ::التاليالتالي  الرسمالرسم  فكانفكان  ،،الحسابيةالحسابية  المتوسطاتالمتوسطات  باستخدامباستخدام  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوياتمستويات  فيفي  الدراسةالدراسة  عينةعينة

                
  
  
  
  

  
    
  
  

    66  
  

  هنـاك هنـاك   أنأن  العينةالعينة  ألفرادألفراد  الخلقيالخلقي  ممالحكالحك  درجاتدرجات  لمتوسطاتلمتوسطات  السابقالسابق  الرسمالرسم  منمن  يتضحيتضح          
  المرحلـة المرحلـة   فيفي  اًاًطفيفطفيف  اًاًتدنيتدني  هناكهناك  أنأن  إالإال  ،،  األعلىاألعلى  إلىإلى  األدنىاألدنى  المراحلالمراحل  منمن  ملحوظاًملحوظاً  تدرجاًتدرجاً
  ..  سنةسنة  ))1414--1313( (   منمن  العمريةالعمرية

  

  ::  الثالثالثالث  الهدفالهدف  نتيجةنتيجة  تفسيرتفسير

  )15- 14 (    )14- 13 (   )13- 12 (   )12- 11 (   )11- 10 ( 
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ـ   هناكهناك  أنأن  ))3322((  ،،  ))3311((  رقمرقم  بالجداولبالجداول  الثالثالثالث  الهدفالهدف  نتائجنتائج  تبينتبين         ـ فروق   داللـة داللـة   ذاتذات  اًاًفروق
  كمـا كمـا   ،،  العمرالعمر  متغيرمتغير  حسبحسب  العينةالعينة  أفرادأفراد  بينبين  الخلقيالخلقي  الحكمالحكمدرجات درجات   متوسطمتوسط  فيفي  إحصائيةإحصائية
  لفئـة لفئـة   الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  متوسطمتوسط  أنأن  ))66((  رقمرقم  التوضيحيالتوضيحي  والرسموالرسم  ))3322((  رقمرقم  الجدولالجدول  منمن  تبينتبين

  للفئـات للفئـات   المتوسطاتالمتوسطات  بقيةبقية  عنعن  معنويةمعنوية  بصورةبصورة  يختلفيختلف  الذيالذي  هوهو  ))1111  ––  1010((  منمن  عمريةعمرية
    منمن  العمريةالعمرية  المرحلةالمرحلة  فيفي  طفيفاًطفيفاً  تدنياًتدنياً  هناكهناك  أنأن  تبينتبين  ذلكذلك  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ،،  األخرىاألخرى  العمريةالعمرية

  ..  األخرىاألخرى  بالفئاتبالفئات  مقارنتهامقارنتها  عندعند  سنةسنة  ))  1414  ––  1313((
  عـام عـام   اتفاقاتفاق  شبهشبه  هناكهناك  أنأن  نالحظنالحظ  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  بنتائجبنتائج  النتيجةالنتيجة  هذههذه  مقارنةمقارنة  عندعندوو          
  مراحـل مراحـل مسـتويات و  مسـتويات و    علىعلى  األفراداألفراد  تدرجتدرج  فيفي  دوراًدوراً  العمرالعمر  لمتغيرلمتغير  أنأن  حولحول  نتائجهانتائجها  بينبين
    دراسـة دراسـة   ::  منهـا منهـا   الدراساتالدراسات  بتلكبتلك  المستهدفةالمستهدفة  العمريةالعمرية  الفئاتالفئات  اختالفاختالف  رغمرغم  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم
  مسـتويات مسـتويات   فيفي  دالةدالة  فروقفروق  وجودوجود  عنعن  دراستهمادراستهما  أسفرتأسفرت  حيثحيث  ))19851985((  أرناؤوطأرناؤوط  وو  توقتوق
  المراحـل المراحـل   فـي فـي   األفـراد األفـراد   لصالحلصالح  الثالثالثالث  المعرفيةالمعرفية  المراحلالمراحل  فيفي  األفراداألفراد  بينبين  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم
  ..  األعلىاألعلى
أن هناك فروقاً بين تالميذ حلقتي التعلـيم  أن هناك فروقاً بين تالميذ حلقتي التعلـيم    ))  19851985( ( عبد اهللا عبد اهللا كذلك بينت دراسة كذلك بينت دراسة             

سنة عن تالميذ الحلقة سنة عن تالميذ الحلقة ) )   1414  --1212( ( االساسي لصالح الحلقة الثانية الذين تراوح عمرهم االساسي لصالح الحلقة الثانية الذين تراوح عمرهم 
  ..في التفكير الخلقي في التفكير الخلقي ) )   1010  --88( ( األولى والذين كانت اعمارهم من األولى والذين كانت اعمارهم من 

  لمتغيرلمتغير  وموجبوموجب  دالدال  تأثيرتأثير  وجودوجود  إلىإلى  دراستهدراسته  خاللخالل  منمن  ))19861986((  ناصرناصر    توصلتوصل  حينحين  فيفي
  . . سناًسناً  األكبراألكبر  األعماراألعمار  لصالحلصالح  الخلقيالخلقي  النموالنمو  علىعلى  العمرالعمر
  فـي فـي   المختلفـة المختلفـة   مجموعـات مجموعـات   درجاتدرجات  بينبين  جوهريةجوهرية  فروقاًفروقاً  ))19871987((  الخليفيالخليفي  وجدتوجدت  فيمافيما

  ..  الزمنيالزمني  بالعمربالعمر  التقدمالتقدم  معمع  باستمرارباستمرار  تزدادتزداد  الخلقيالخلقي  التفكيرالتفكير
  داللـة داللـة   ذاتذات  فـروق فـروق   وجـود وجـود   عـن عـن   ))  19871987((  قناويقناوي  دراسةدراسة  عنهعنه  أسفرتأسفرت  ماما  أيضاأيضا  وهذاوهذا

  ..سناًسناً  األكبراألكبر  األطفالاألطفال  لصالحلصالح  العمرالعمر  لمتغيرلمتغير  ترجعترجع  العينةالعينة  أطفالأطفال  بينبين  إحصائيةإحصائية
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  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  علىعلى  التالميذالتالميذ  قدرةقدرة  فيفي  نمواًنمواً  هناكهناك  أنأن  ))19951995((  أبوبيهأبوبيه  دراسةدراسة  منمن  تبينتبين  كماكما
  اكتساباكتساب  يمكنهيمكنه  وبالتاليوبالتالي  ،،  عمرهعمره  تقدمتقدم  كلماكلما  الطفلالطفل  معارفمعارف  دائرةدائرة  تتسعتتسع  حيثحيث  ،،  الموضوعيالموضوعي

  ..  الخلقيةالخلقية  أحكامهأحكامه  إصدارإصدار  فيفي  تساعدهتساعده  جديدةجديدة  خبراتخبرات
حيث تبين حيث تبين   ،،) ) 19691969((  وكرامروكرامر  كولبرجكولبرج: :   منمن  كالًكالً  دراساتدراسات  أشارتأشارت  االتجاهاالتجاه  نفسنفس  وفيوفي        

أشار أشار ) ) 19761976((  توريلتوريلأن هناك عالقة بين الحكم الخلقي والعمر الزمني وكذلك دراسة أن هناك عالقة بين الحكم الخلقي والعمر الزمني وكذلك دراسة 
واتضح أيضـاً  واتضح أيضـاً    ،،فيها إلي أن استخدام المراحل العليا يتزايد مع تقدم االفراد في العمر فيها إلي أن استخدام المراحل العليا يتزايد مع تقدم االفراد في العمر 

  عالقـة عالقـة   وجودوجود  ،،  ))19831983((  باكنباكن  ،،) ) 19801980((  وليبرمانوليبرمان  وكولبرجوكولبرج  كولبيكولبي  آنآن  من دراسةمن دراسة
أي كلما تقدم االفراد في العمر كلما أي كلما تقدم االفراد في العمر كلما   لألفرادلألفراد  الخلقيالخلقي  والحكموالحكم  الزمنيالزمني  العمرالعمر  بينبين  موجبةموجبة  دالةدالة

احكامهم الخلقية لذلك تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة احكامهم الخلقية لذلك تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة تقدموا في تقدموا في 
    ..في أن العمر الزمني يعتبر أحد العوامل المؤثرة في وجود الخط النمائي للحكم الخلقي في أن العمر الزمني يعتبر أحد العوامل المؤثرة في وجود الخط النمائي للحكم الخلقي 

  يعديعد  األخرىاألخرى  الفئاتالفئاتعن عن ) )   1111  ––  1010( ( من من   العمريةالعمرية  الفئةالفئة  باختالفباختالف  يتعلقيتعلق  فيمافيما  أماأما
  الخـتالف الخـتالف   راجعـاً راجعـاً   طبيعياًطبيعياً  ––  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  ونتائجونتائج  كولبرجكولبرج  لتوجهاتلتوجهات  وفقاًوفقاً  ––  اختالفاًاختالفاً
  الحكـم الحكـم   متوسـط متوسـط   فيفي  تدريجياًتدريجياً  ارتفاعاًارتفاعاً  يالحظيالحظ  حيثحيث  الدراسةالدراسة  عينةعينة  لتالميذلتالميذ  الزمنيالزمني  العمرالعمر
  تدنيتدني  وجودوجود  باستثناءباستثناء  ،،  أعلىأعلى  فئة عمريةفئة عمرية  إلىإلى  أقلأقلفئة عمرية فئة عمرية   منمن  التلميذالتلميذ  انتقلانتقل  كلماكلما  الخلقيالخلقي
  هـذا هـذا   ولتفسـير ولتفسـير   ––  ))66((  بالرسـم بالرسـم   موضحموضح  كماكما  ––  ))1414--1313((  منمن  العمريةالعمرية  الفئةالفئة  فيفي  طفيفطفيف
  مـن مـن   للمراهقةللمراهقة  الخلقيالخلقي  النموالنمو  فيفي  ،،  ))19741974((  زهرانزهران  إليهإليه  أشارأشار  ماما  معمع  الباحثةالباحثة  تتفقتتفق  التدنيالتدني
  مـن مـن   يعرفهيعرفه  ماما  وبينوبين  للمراهقللمراهق  ييالفعلالفعل  السلوكالسلوك  بينبين  تباعدتباعد  األحياناألحيان  بعضبعض  فيفي  يحدثيحدث  قدقد  أنهأنه

  لسـلطة لسـلطة   مناوراتـه مناوراتـه   إلىإلى  أحياناًأحياناً  ذلكذلك  فيفي  السببالسبب  يرجعيرجع  كماكما  ،،  المثاليالمثالي  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  معاييرمعايير
  نضـجه نضـجه     مسـتوى مسـتوى   ونقـص ونقـص   استقاللهاستقالله  تحقيقتحقيق  ومحاولتهومحاولته  ،،  السلطةالسلطة  هذههذه  منمن  وضيقهوضيقه  الكبارالكبار

  خـروج خـروج   عنعن  تعبرتعبر  السلوكالسلوك  منمن  أنماطاًأنماطاً  هناكهناك  األحياناألحيان  بعضبعض  وفيوفي  ،،  العقليالعقلي  أوأو  االجتماعياالجتماعي
  الـزمالء الـزمالء   ومشـاغبة ومشـاغبة   المدرسـين المدرسـين   مضـايقة مضـايقة   بينهـا بينهـا   منمن  األخالقيةاألخالقية  المعاييرالمعايير  عنعن  الفئةالفئة  هذههذه
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  خـارج خـارج   والتأخروالتأخر  مرغوبةمرغوبة  غيرغير  أماكنأماكن  ارتيادارتيادوو  الكبار،الكبار،  استئذاناستئذان  دوندون  والخروجوالخروج  والتخريب،والتخريب،
  .                          .                          المنزلالمنزل

  مـع مـع   المراهـق المراهـق   سـلوك سـلوك   تطابقتطابق  يزداديزداد  النموالنمو  تقدمتقدم  معمع  أنهأنه  إلىإلى  زهرانزهران  أشارأشار  كماكماوو
  األخالقيـة األخالقيـة   المفاهيمالمفاهيم  تصلتصل  المراهقةالمراهقة  نهايةنهاية  وفيوفي  ،،  السليمةالسليمة  واالجتماعيةواالجتماعية  األخالقيةاألخالقية  المعاييرالمعايير
  حتـى حتـى   المفاهيمالمفاهيم  هذههذه  معمع  تتطابقتتطابق  وتكادوتكاد  ،،  الراشدينالراشدين  لدىلدى    األخالقيةاألخالقية  المفاهيمالمفاهيم    مستوىمستوى  إلىإلى
  ..))399:1974399:1974،،زهران زهران ((  شخصياًشخصياً  هوهو  يريدهيريده  ماما  معمع  اتفاقاًاتفاقاً  يصادفيصادف  لملم  وإنوإن

  لنمـو لنمـو   المحـددة المحـددة   عواملعواملالال  أحدأحد  يعتبريعتبر  الزمنيالزمني  العمرالعمر  أنأن  الباحثةالباحثة  ترىترى  العمومالعموم  وعلىوعلى
  ،،  اآلخـرين اآلخـرين   معمع  للتفاعلللتفاعل  للفردللفرد  أكبرأكبر  فرصةفرصة  يتيحيتيح  العمرالعمر  فيفي  التقدمالتقدم  أنأن  حيثحيث  ،،الخلقيالخلقي  الحكمالحكم

  نمـو نمـو   فـي فـي   زيادةزيادة  شأنهاشأنها  منمن  التيالتي  المجتمعالمجتمع  ومعاييرومعايير  بقيمبقيم  والتشبعوالتشبع  للخبراتللخبرات  أكثرأكثر  واكتسابواكتساب
ــام ــاماألحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     األحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..  الخلقيةالخلقية
درجات درجات متوسط متوسط   فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  هناكهناك  كانكان  إذاإذا  ماما  معرفةمعرفة: :   الرابعالرابع  الهدفالهدف
  المستوىالمستوى  الختالفالختالف  وفقاًوفقاً  األساسياألساسي  ممــالتعليالتعلي  ةةــمرحلمرحل  ذذــتالميتالمي  لدىلدى  ييــالخلقالخلق  الحكمالحكم

  ؟؟....  والثقافيوالثقافي  اديادياالقتصاالقتص  االجتماعياالجتماعي
  --::  هماهما  بخطوتينبخطوتين  الباحثةالباحثة  قامتقامت  الهدفالهدف  هذاهذا  منمن  للتحققللتحقق

    اإلحصـائي اإلحصـائي   األسـلوب األسـلوب   حسـب حسـب   الثقـافي الثقـافي   االقتصـادي االقتصـادي   االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  تصنيفتصنيف  --أأ
  ..  الرباعياتالرباعيات

  ،،  واحـد واحـد   اتجـاه اتجـاه   فيفي  التباينالتباين  تحليلتحليل  اإلحصائياإلحصائي  األسلوباألسلوب  باستخدامباستخدام  البياناتالبيانات  استخراجاستخراج  --بب
  --::  التاليةالتالية  بالجداولبالجداول  موضحةموضحة  هيهي  كماكما    مستوىمستوى  كلكل  حسبحسب  النتائجالنتائج  فكانتفكانت

  

3333
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  44.3690844.36908  401.4464401.4464  %%24.6024.60  5656  متدنيمتدني

  40.4329440.43294  399.8087399.8087  %%50.450.4  115115  متوسطمتوسط

  36.8061736.80617  399.1404399.1404  %%25.025.0  5757  عاليعالي
  40.4092340.40923  400.0439400.0439  %%  100100  228228  المجموعالمجموع

  

  ،،  المتوسـط المتوسـط   المسـتوى المسـتوى   عنـد عنـد   يقعيقع  العينةالعينة  أفرادأفراد  أغلبأغلب  أنأن  السابقالسابق  الجدولالجدول  منمن  نالحظنالحظ          
  بلغتبلغت  حيثحيث  ،،  العينةالعينة  أفرادأفراد  بينبين  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  فيفي  تقارباًتقارباً  هناكهناك  أنأن  بمعنىبمعنى
  ) .) .%%50.450.4((  النسبةالنسبة
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  810527810527  22  163.054163.054  بين المجموعاتبين المجموعات
  1646.6961646.696  225225  370506.5370506.5  داخل المجموعاتداخل المجموعات  **0.9520.952  0.500.50

  --  227227  370669.6370669.6  المجموعالمجموع


  ))αα==0.050.05((  داللةداللة  مستوىمستوى  علىعلى  دالدال  غيرغير* *       
  الحكـم الحكـم   متوسطمتوسط  فيفي  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  توجدتوجد  الال  أنهأنه  السابقالسابق  الجدولالجدول  منمن  نالحظنالحظ      

  ..الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  لمتغيرلمتغير  وفقاًوفقاً  الخلقيالخلقي
  

  ::  الرابعالرابع  الهدفالهدف  نتيجةنتيجة  تفسيرتفسير
  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  وجودوجود  عدمعدم  ))3344((  ،،  ))3333((  رقمرقم  بالجداولبالجداول  الرابعالرابع  الهدفالهدف  نتائجنتائج  بينتبينت        

  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  لمتغيرلمتغير  وفقاًوفقاً  الخلقيالخلقي  الحكمالحكممستويات مستويات   متوسطمتوسط  فيفي  إحصائيةإحصائية
  تحتتحت  يندرجونيندرجون  أغلبهمأغلبهم  أنأن  تبينتبين  كماكما  ،،  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تالميذتالميذ  لدىلدى  والثقافيوالثقافي  واالقتصاديواالقتصادي
  واالقتصاديواالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  فيفي  بينهمبينهم  تقارباًتقارباً  هناكهناك  أنأن  يعنىيعنى  بمابما  ،،  المتوسطالمتوسط  المستوىالمستوى
  ..  والثقافيوالثقافي

  اتفقتاتفقت  أنهاأنها  نجدنجد  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  نتائجنتائج  معمع  الدراسةالدراسة  إليهإليه  توصلتتوصلت  ماما  مقارنةمقارنة  وعندماوعندما      
  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  درجاتدرجات  فيفي  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  توجدتوجد  الال  حيثحيث  ))19901990((  ههحميدحميد  دراسةدراسة  معمع

  دراساتدراسات  نتائجنتائج  معمع  تعارضتتعارضت  حينحين  فيفي  ،،  والثقافيوالثقافي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  حسبحسب
  وكولبرجوكولبرج  كولبيكولبي  آنآن  ،،) )   19781978((  هيلتونهيلتون  ،،) ) 19941994((أحمدأحمد، ، ) ) 19861986((ناصرناصر  :  :    منمن  كالًكالً

  بينبين  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  وجودوجود  حيثحيث  منمن  ))19831983((  سوايسواي  ،،) ) 19801980((  وليبرمانوليبرمان
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  ةةاالجتماعياالجتماعي    مستوياتهممستوياتهم  الختالفالختالف  وفقاًوفقاً  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  فيفي  األبناءاألبناء  درجاتدرجات  متوسطاتمتوسطات
  توصلتتوصلت  ماما  الباحثةالباحثة  جعجعررتت  كماكما  العليا،العليا،  المستوياتالمستويات  لصالحلصالح  وكانتوكانت  ،،  ةةوالثقافيوالثقافي  ةةاالقتصادياالقتصادي

  الختالفالختالف  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  درجاتدرجات  فيفي  فروقفروق  وجودوجود  عدمعدم  ––  نتيجةنتيجة  منمن  الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة  إليهإليه
  يتمتعيتمتع  وماوما  الليبيالليبي  المجتمعالمجتمع  طبيعةطبيعة  إلىإلى  ترجعهاترجعها  ––  والثقافيوالثقافي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى

  والتجانسوالتجانس  االجتماعيةاالجتماعية  بالروحبالروح  يتعلقيتعلق  وماوما  العامالعام  نظامهنظامه  حيثحيث  منمن  ،،  تميزهتميزه  خصوصيةخصوصية  منمن  بهبه
  يحتوييحتوي  ماما  يعكسيعكس  نهنهأأ  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ،،  المختلفةالمختلفة  شرائحهشرائحه  بينبين  الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي  والتقاربوالتقارب
  المجاالتالمجاالت  كافةكافة  فيفي  أفرادهأفراده  جميعجميع  لمشاركةلمشاركة  الفرصالفرص  إتاحةإتاحة  فيفي  تسهمتسهم  ثقافةثقافة  منمن  الليبيةالليبية  البيئةالبيئة

  ههحميدحميد  إليهإليه  أشارتأشارت  ماما  معمع  تتفقتتفق  هذههذه  النظرالنظر  ووجهةووجهة  ،،  واالقتصاديةواالقتصادية  والثقافيةوالثقافية  االجتماعيةاالجتماعية
  بمقداربمقدار  مرهونمرهون  الخلقيالخلقي  النموالنمو  فيفي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  تأثيرتأثير  أنأن  منمن) ) 19901990((
  ،،  القراراتالقرارات  واتخاذواتخاذ  ،،  الرأيالرأي  إبداءإبداء  فيفي  للمشاركةللمشاركة  فرصفرص  منمن  ألبنائهاألبنائها  األسرةاألسرة  تتيحهتتيحه  ماما

  اختالفاختالف  رغمرغم  ،،  المغايرةالمغايرة  النظرالنظر  وجهاتوجهات  وإدراكوإدراك  ،،  األخالقيةاألخالقية  المواقفالمواقف    ومناقشةومناقشة
  . .   الثقافيةالثقافية  االقتصاديةاالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعية  مستوياتهممستوياتهم
  االجتماعيـة االجتماعيـة   طبقـات طبقـات الالبب  اعترافهاعترافه  عدمعدم  إلىإلى  نظريتهنظريته  فيفي  ))19531953((  سيرزسيرز  ذهبذهب  كماكما
  المعيارالمعيار  أنأن  يرىيرى  وهووهو  ،،  الطفلالطفل  بتربيةبتربية    الخاصةالخاصة  لإلجراءاتلإلجراءات  مميزةمميزة  كمتغيراتكمتغيرات  االقتصاديةاالقتصادية
  ،،  التربيةالتربية  إلجراءاتإلجراءات  تفهمتفهم  أحسنأحسن  إلىإلى  للوصولللوصول  الوالدانالوالدان  يتخذهيتخذه  الذيالذي  لسبيللسبيلاا  ماما  هوهو  الحقيقيالحقيقي
  المجموعـات المجموعـات   مختلفمختلف  بينبين  الطفلالطفل  تربيةتربية  إجراءاتإجراءات  فيفي  االختالفاتاالختالفات  أنأن  مشدداًمشدداً  يقترحيقترح  حيثحيث

  المباشرةالمباشرة  واالتصاالتواالتصاالت  المعلوماتالمعلومات  نفسنفس  إلىإلى  الوصولالوصول  زيادةزيادة  معمع  يقليقل  االقتصاديةاالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعية
    واالقتصاديةواالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعية  المجتمعالمجتمع  تتطبقاطبقا  كلكل  إلىإلى  جديدجديد  منمن  للتعلمللتعلم

  ) ) 180180: :   19921992  ،،  هنرى ومايرهنرى وماير( (                                                                                         
  

  ::  كولربجكولربج  نظريةنظرية  ظلظل  يفيف  الدراسةالدراسة  نتائجنتائج  تفسريتفسري  55..33
  منمن  المستخدمةالمستخدمة  والمراحلوالمراحل  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تالميذتالميذ  إليهإليه  توصلتوصل  الذيالذي  المستوىالمستوى  أنأن  --  أوالًأوالً
  منمن) ) 19631963((  كولبرجكولبرج  إليهإليه  للتوصتوص  ماما  معمع  متفقاًمتفقاً  جاءجاء    المراحلالمراحل  هذههذه  تتابعتتابع  وكذلكوكذلك  ،،  قبلهمقبلهم
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  فيميلفيميل  ،،  منظممنظم  تتابعتتابع  فيفي  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  منمن  معينةمعينة  ومراحلومراحل  بمستوياتبمستويات  يمرونيمرون  الناسالناس  إنإن
  والمراهقينوالمراهقين  سنًاسنًا  األكبراألكبر  األطفالاألطفال  أماأما  ،،  التقليديالتقليدي  قبلقبل  المستوىالمستوى  عندعند  التفكيرالتفكير  إلىإلى  الصغارالصغار

  الدراسةالدراسة  نتائجنتائج  توضحتوضح  ذلكذلك    رغمرغم  ،،  التقليديالتقليدي  المستوىالمستوى  عندعند  التفكيرالتفكير  إلىإلى  يميلونيميلون  والراشدينوالراشدين
  ،،  كولبرجكولبرج  دراسةدراسة  فيفي  عنهمعنهم  العينةالعينة  أطفالأطفال  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  نمونمو  فيفي  تقدماًتقدماً  هناكهناك  أنأن  الحاليةالحالية

  بينبين  االنتقاليةاالنتقالية  المرحلةالمرحلة  علىعلى  كولبرجكولبرج  عينةعينة  فيفي  العمرالعمر  منمن  العاشرةالعاشرة  أطفالأطفال  توزعتوزع  إذإذ
  الثانيةالثانية  المرحلتينالمرحلتين  بينبين  االنتقاليةاالنتقالية  المرحلةالمرحلة  علىعلى  منهممنهم  والقليلوالقليل  ،،  والثانيةوالثانية  األولىاألولى  المرحلتينالمرحلتين
  ..  والثالثةوالثالثة

  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  علىعلى  الليبيةالليبية  العينةالعينة  فيفي  العمرالعمر  منمن  العاشرةالعاشرة  سنسن  تالميذتالميذ  توزعتوزع  بينمابينما  هذاهذا    
  باقيباقي  أماأما  ،،  والثالثةوالثالثة  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  بينبين  االنتقاليةاالنتقالية  ثمثم  األولىاألولى  بالمرحلةبالمرحلة  المرورالمرور  دوندون  أساساًأساساً
    الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة  عندعند  أفرادهاأفرادها  أغلبأغلب  توزعتوزع  الحاليةالحالية  بالدراسةبالدراسة  المستهدفةالمستهدفة  العمريةالعمرية  الفئاتالفئات
    عندعند  وأيضاًوأيضاً
  إلىإلى  وصلتوصلت  قليلةقليلة  ونسبةونسبة  ،،  الرابعةالرابعة  والمرحلةوالمرحلة  والرابعةوالرابعة  الثالثةالثالثة  بينبين  ماما  االنتقاليةاالنتقالية  المرحلةالمرحلة
  أغلبأغلب  توزعتوزع  حيثحيث  قليالًقليالً) )   1414--  1313  ((  منمن  العمريةالعمرية  الفئةالفئة  تراجعتراجع  باستثناءباستثناء  ،،  الخامسةالخامسة
  أنأن  نجدنجد  وبالتاليوبالتالي  ،،  والثالثةوالثالثة  الثانيةالثانية  بينبين  ماما  االنتقاليةاالنتقالية  والمرحلةوالمرحلة  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  علىعلى  أفرادهاأفرادها
  إلىإلى  ذلكذلك  فيفي  راجعاًراجعاً  السببالسبب  ولعلولعل  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تالميذتالميذ  أغلبأغلب  لدىلدى  تستخدمتستخدم  الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة
  اجتماعيةاجتماعية  روابطروابط  منمن  يحتويهيحتويه  بمابما  ،،  الدراسةالدراسة  هذههذه  منهمنه  المنبثقةالمنبثقة  واالجتماعيواالجتماعي  الثقافيالثقافي  اإلطاراإلطار
  ..  اإلطاراإلطار  هذاهذا  داخلداخل  اقتصادياقتصادي  اجتماعياجتماعي  تقاربتقارب  ومنومن  وتقاليدوتقاليد  وأعرافوأعراف

  

  منمن  عاملعامل  الزمنيالزمني  العمرالعمر  أنأن  فيفي  كولبرجكولبرج  دراسةدراسة  معمع  الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة  نتيجةنتيجة  اتفقتاتفقت  --ثانياً ثانياً 
  مستوياتمستويات  بينبين  واضحاواضحا  ربطًاربطًا  يقدميقدم  لملم  كولبرجكولبرج  إنإن  رغمرغم  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  فيفي  المؤثرةالمؤثرة  العواملالعوامل

  عليعلي  عملواعملوا  قدقد  آخرينآخرين  باحثينباحثين  غيرغير  ،،  محددةمحددة  زمنيةزمنية  أعمارأعمار  وبينوبين  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مراحلمراحل  وو
    تحديدتحديد
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  بلبل  ،،  دراساتهمدراساتهم  فيفي  كولبرجكولبرج  وضعهاوضعها  التيالتي  المراحلالمراحل  وو  المستوياتالمستويات  تقابلتقابل  زمنيةزمنية  أعمارأعمار
  بمستويبمستوي  خاللهخالله  منمن  التنبؤالتنبؤ  يمكنيمكن  كمتغيركمتغير  العمرالعمر  استخداماستخدام  بإمكانيةبإمكانية  بعضهابعضها  نتائجنتائج  أشارتأشارت
  الزمنيالزمني  العمرالعمر  استخداماستخدام  إمكانيةإمكانية  عدمعدم  أخريأخري  نتائجنتائج  بينتبينت  حينحين  فيفي  ،،  ومراحلهومراحله  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم
  ليسليس  أنهأنه  إليإلي      GGaarrsseeee  11998800جارسجارس  أشارأشار  فقدفقد  للفرد،للفرد،  الخلقيالخلقي  النموالنمو  بالمستويبالمستوي  للتنبؤللتنبؤ
  انهانه  لمجردلمجرد  الخلقيالخلقي  النموالنمو  منمن  متقدمةمتقدمة  مرحلةمرحلة  إليإلي  يصليصل  سوفسوف  الفردالفرد  أنأن  يضمنيضمن  ماما  هناكهناك
  أنأن  منمن  كولبرجكولبرج  إليهإليه  أشارأشار  ماما  إغفالإغفال  يمكنيمكن  الال  ذلكذلك  ومعومع  ،،  معينمعين  زمنيزمني  عمرعمر  إليإلي  وصلوصل
  وحدهوحده  عليهعليه  االعتماداالعتماد  يمكنيمكن  الال  ولكنولكن  الزمنيالزمني  العمرالعمر  تقدمتقدم  معمع  باستمرارباستمرار  يطرديطرد  الخلقيالخلقي  النموالنمو
  عندعند  الفردالفرد  يقفيقف  أنأن  يحدثيحدث  فقدفقد  ؛؛  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مراحلمراحل  مستوياتمستويات  عليعلي  األفراداألفراد  تقدمتقدم  فيفي

  تساعدتساعد  أخريأخري  عواملعوامل  لوجودلوجود  باإلضافةباإلضافة  ،،  أخريأخري  متقدمةمتقدمة  مراحلمراحل  إليإلي  ينتقلينتقل  والوال  ماما  مرحلةمرحلة
  ..    ))3232: :   19931993  الشافعي،الشافعي،((  الخلقيةالخلقية  أحكامهأحكامه  نمونمو  تقدمتقدم  فيفي  الفردالفرد

  

  أطفالأطفال  أنأن  خاللهاخاللها  منمن  أتضحأتضح  مختلفةمختلفة  ثقافاتثقافات  لثالثلثالث  كولبرجكولبرج  بهابها  قامقام  دراسةدراسة  فيفي  --  ثالثاًثالثاً
  يكنيكن  ولمولم  الدنياالدنيا  الطبقةالطبقة  منمن  أقرانهمأقرانهم  منمن  الخلقيالخلقي  حكمهمحكمهم  فيفي  تقدماتقدما  أكثرأكثر  المتوسطةالمتوسطة  الطبقةالطبقة
  السائدالسائد  المتوسطةالمتوسطة  الطبقةالطبقة  نظامنظام  معمع  يتمشىيتمشى  معينمعين  لفكرلفكر  األطفالاألطفال  تفضيلتفضيل  االختالفاالختالف  هذاهذا  سببسبب
  ،،  السلسلةالسلسلة  نفسنفس  خاللخالل  يتحركونيتحركون  والعاملةوالعاملة  المتوسطةالمتوسطة  الطبقةالطبقة  أطفالأطفال  أنأن  أتضحأتضح  بلبل  ،،  داخلهاداخلها
  ..أبعدأبعد  مدىمدى  وإلىوإلى  أكبرأكبر  بسرعةبسرعة  يتحركونيتحركون  المتوسطةالمتوسطة  الطبقةالطبقة  أطفالأطفال  ولكنولكن
  وجودوجود  بعدمبعدم  يتعلقيتعلق  فيمافيما  ––  الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة  إليهإليه  توصلتتوصلت  بمابما  النتيجةالنتيجة  هذههذه  مقارنةمقارنة  وعندوعند      

  وفقاًوفقاً  الدراسةالدراسة  عينةعينة  بينبين  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  ومراحلومراحل  مستوياتمستويات  درجاتدرجات  متوسطمتوسط  فيفي  اختالفاختالف
    أنأن  لنالنا  اتضحاتضح  المقارنةالمقارنة  عندعند  ––  والثقافيةوالثقافية  واالقتصاديةواالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعية  مستوياتهممستوياتهم  الختالفالختالف
  فيفي  وحدهوحده  يؤثريؤثر  الال  الثقافيالثقافي  االقتصادياالقتصادي  االجتماعياالجتماعي  المستوىالمستوى  أنأن  حيثحيث  منمن  بينهمابينهما  اتفاقاًاتفاقاً  هناكهناك
  المشاركةالمشاركة  فرصفرص  منمن  ألبنائهاألبنائها  األسرةاألسرة  تمنحهتمنحه  ماما  بمقداربمقدار  إالإال  الخلقي،الخلقي،  الحكمالحكم  مراحلمراحل  تقدمتقدم

  التفاعلالتفاعل  إليإلي  السنالسن  نفسنفس  منمن  األقراناألقران  معمع  التفاعلالتفاعل  خاللخالل  منمن  والعمليةوالعملية  والثقافيةوالثقافية  االجتماعيةاالجتماعية
  كولبرجكولبرج  بهابها  قامقام  دراسةدراسة  نتائجنتائج  خاللخالل  منمن  تبينتبين  الوقتالوقت  نفسنفس  وفيوفي  ،،  سناًسناً  األكبراألكبر  المحيطينالمحيطين  معمع
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  وبينوبين  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  ومراحلومراحل  مستوياتمستويات  بينبين  عالقةعالقة  هناكهناك  أنأن  ))19801980((  وآخرونوآخرون
  نتائجنتائج  فيفي  التعارضالتعارض  فهذافهذا) ) 5454: : 19871987  ،،  الخليفيالخليفي((  االقتصاديةاالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعية  المستوياتالمستويات
  .                    .                      المتغيرالمتغير  هذاهذا  حولحول  الدراساتالدراسات  منمن  المزيدالمزيد  إجراءإجراء  عليعلي  يوكديوكد  الذكرالذكر  السالفةالسالفة  الدراساتالدراسات

  

  وآخـرون وآخـرون   كولبرجكولبرج  دراساتدراسات  فانفان  النوعالنوع  ومتغيرومتغير  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  بنموبنمو  يتعلقيتعلق  وفيماوفيما  --  رابعاًرابعاً
  الخلقـي الخلقـي   النمـو النمـو   معـدل معـدل   فيفي  النوعينالنوعين  بينبين  بالفروقبالفروق  يتعلقيتعلق  فيمافيما  متناقضةمتناقضة  نتائجنتائج  عنعن  كشفتكشفت
  فـي فـي   واإلناثواإلناث  الذكورالذكور  بينبين  فروقاًفروقاً  هناكهناك  أنأن  تبينتبين  ))19701970((  كولبرجكولبرج  دراسةدراسة  ففيففي  ،،  وسرعتهوسرعته
  الفعليـة الفعليـة   الممارسـة الممارسـة   إليإلي  تقدمهمتقدمهم  سببسبب  كولبرجكولبرج  ارجعارجع  ولقدولقد  الذكور،الذكور،  لصالحلصالح  الحكمالحكم  مستويمستوي
  إنإن  ))19771977((  جيليجـان جيليجـان   تريتري  حينحين  وفيوفي  ،،  المشكالتالمشكالت  حلحل  فيفي  الذكورالذكور  أبداهاأبداها  التيالتي  األكثراألكثر
  الحكمالحكم  ومراحلومراحل  مستوياتمستويات  حددحدد  ألنهألنه  ؛؛  للذكورللذكور  كولبرجكولبرج  تحيزتحيز  إليإلي  راجعاراجعا  الفروقالفروق  هذههذه  سببسبب
  ) .) .135135: :   19911991  محمد،محمد،( (     فقطفقط  الذكورالذكور  عليعلي  أجراهاأجراها  دراسةدراسة  بعدبعد  الخلقيالخلقي

  الذكورالذكور  بينبين  فطريةفطرية  فروقفروق  وجودوجود    عدمعدم  إليإلي  ))19761976((  توريلتوريل  توصلتوصل  الوقتالوقت  نفسنفس  وفيوفي        
  ظهـرت ظهـرت   التيالتي  التبايناتالتباينات  وانوان  ،،  سرعتهسرعته  أوأو  شكلهشكله    أوفيأوفي  الخلقيالخلقي  النموالنمو  مستويمستوي  فيفي  واإلناثواإلناث

  فـرد فـرد   بكلبكل  الخاصةالخاصة  البيئيةالبيئية  الظروفالظروف  بانبان  توحيتوحي  الباحثينالباحثين  منمن  غيرهغيره  ودراساتودراسات  دراستهدراسته  فيفي
  إليهإليه  توصلتتوصلت  ماما  معمع  النتيجةالنتيجة  هذههذه  تتسقتتسق  بذلكبذلك  ،،  لديهلديه  الخلقيالخلقي  النموالنمو  بسرعةبسرعة  ترتبطترتبط  التيالتي  هيهي

  النـوعين النـوعين   كالكال  أنأن  حالحال  فيفي  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  فيفي  يؤثريؤثر  الال  عاملعامل  النوعالنوع  أنأن  منمن  الحاليةالحالية  الدراسةالدراسة
  بهم،بهم،  المنوطالمنوط  بالدوربالدور  للقيامللقيام  الفرصالفرص  وإتاحةوإتاحة  ،،  االجتماعيةاالجتماعية  التنشئةالتنشئة  منمن  متساويةمتساوية  بفرصبفرص  حظيحظي

  ..  االجتماعيةاالجتماعية  أوأو  التعليميةالتعليمية  أوأو  الثقافيةالثقافية  سواءسواء  الحياةالحياة  مجاالتمجاالت  كافةكافة  فيفي  واالنخراطواالنخراط
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  واملقرتحاتواملقرتحات  التوصياتالتوصيات  4.54.5
  ::  اتاتــوصيوصيــالتالت
بناءعامـة عامـة   بصفةبصفة  الخلقيالخلقي  النموالنموبب  تتعلقتتعلق  نتائجنتائج  منمن  الدراسةالدراسة  هذههذه  إليهاإليها  توصلتتوصلت  ماما  علىعلى  بناء  
  أنأن  يمكنيمكن  التيالتي  التربويةالتربوية  والتطبيقاتوالتطبيقات  التوصياتالتوصيات  بعضبعض  نقدمنقدم  ،،  خاصةخاصة  بصفةبصفة  الخلقيالخلقي  والحكموالحكم
  فيمـا فيمـا   التوصـيات التوصـيات   هذههذه  تتلخصتتلخص  وو  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مجالمجال  وتطويروتطوير  تنميةتنمية  فيفي  منهامنها  يستفاديستفاد
  --::يلييلي
  الدراسـات الدراسـات   عـن عـن   بعيـداً بعيـداً   إجمـاالً إجمـاالً   العربيةالعربية  البيئةالبيئة  فيفي  وتجريبيةوتجريبية  طوليةطولية  بدراساتبدراسات  القيامالقيام  --

  االجتمـاعي االجتمـاعي   لواقـع لواقـع اا  وو  للـدين للـدين   الفعليالفعلي  التأثيرالتأثير  عنعن  للكشفللكشف  وذلكوذلك  ؛؛  والمقارنةوالمقارنة  االرتباطيةاالرتباطية
  سائدةسائدة  وأعرافوأعراف  وتقاليدوتقاليد  عاداتعادات  منمن  تحويهتحويه  بمابما  المجتمعالمجتمع  وثقافةوثقافة  االجتماعيةاالجتماعية  التنشئةالتنشئة  وعواملوعوامل

    الحكــــــــــــــــــــمالحكــــــــــــــــــــم  علــــــــــــــــــــىعلــــــــــــــــــــى
  ..  الخلقيالخلقي

  فـي فـي   ،،  تخصصاتهمتخصصاتهم  بمختلفبمختلف  الباحثينالباحثين  بينبين  بالتعاونبالتعاون  العربيةالعربية  البيئةالبيئة  فيفي  دراساتدراسات  إجراءإجراء  --
  ،،  األفـراد األفـراد   بـين بـين   الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  نمونمو  حلحلاامرمر  فيفي  التماثلالتماثل  أوأو  التشابهالتشابه  عنعن  للكشفللكشف  محاوالتمحاوالت
  عـن عـن   ينشأينشأ  العلميالعلمي  المطلبالمطلب  فهذافهذا  ؛؛  وتطويرهاوتطويرها  تنميتهاتنميتها  فيفي  المساعدةالمساعدة  العواملالعوامل  معرفةمعرفة  وكذلكوكذلك
  إليجـاد إليجـاد   محاولةمحاولة  نهنهأأ  كماكما  ،،  الخلقيالخلقي  للحكمللحكم  المختلفةالمختلفة  النظرياتالنظريات  بينبين  التنسيقالتنسيق  محاولةمحاولة    تحقيقهتحقيقه
  التـي التـي   المختلفةالمختلفة  األدواتاألدوات  بينبين  الفروقالفروق  ققبتضييبتضيي  وذلكوذلك  ،،  العربيةالعربية  والبيئةوالبيئة  تتناسبتتناسب  قياسقياس  أداةأداة

  يعطييعطي  قدقد  األداةاألداة  واختالفواختالف  النظريالنظري  المنطلقالمنطلق  اختالفاختالف  ألنألن  ؛؛  الموضوعالموضوع  هذاهذا  لقياسلقياس  تستخدمتستخدم
  مثـل مثـل   أداةأداة  تطبيقتطبيق  أنأن  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ،،  واحداًواحداً  موضوعاًموضوعاً  يدرسونيدرسون  الال  الباحثينالباحثين  بأنبأن  انطباعاًانطباعاً
  هذاهذا  أنأن  يعنييعني  وإنماوإنما  ،،تحديداًتحديداً  لدينالدينا  ماما  هوهو  هذاهذا  أنأن  يعنييعني  الال  العربيةالعربية  البيئةالبيئة  فيفي  كولبرجكولبرج  اختباراختبار
  ..  األداةاألداة  هذههذه  باستخدامباستخدام  عنهعنه  كشفناكشفنا  ماما
  واالبتعـاد واالبتعـاد   التعليميةالتعليمية  المراحلالمراحل  مختلفمختلف  فيفي  الدراسيةالدراسية  المناهجالمناهج  محتوياتمحتويات  تطويرتطوير  ضرورةضرورة  --
  يجـب يجـب   إنسانيةإنسانية  وقيموقيم  خلقيةخلقية  جوانبجوانب  تتضمنتتضمن  التيالتي  للموادللمواد  التقليديالتقليدي  التلقينالتلقين  عنعن  اإلمكاناإلمكان  قدرقدر
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  تتكـاثف تتكـاثف   بحيـث بحيـث   ،،  مباشـرة مباشـرة   وغيروغير  مباشرةمباشرة  متعددةمتعددة  وبطرقوبطرق  المجتمعالمجتمع  أفرادأفراد  لدىلدى  غرسهاغرسها
  ..  الهدفالهدف  هذاهذا  لتحقيقلتحقيق  المجتمعالمجتمع  فيفي  والتثقيفوالتثقيف  التعليمالتعليم  ووسائطووسائط  وسائلوسائل  مختلفمختلف

  ––  المدرسةالمدرسة  ((  المختلفةالمختلفة  االجتماعيةاالجتماعية  التنشئةالتنشئة  مؤسساتمؤسسات  مختلفمختلف  بينبين  الترابطالترابط  منمن  نوعنوع  إيجادإيجاد  --
  وماوما  التليفزيونالتليفزيون  برامجبرامج  تحديداتحديدا  اإلعالماإلعالم  وسائلوسائل  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ،،  ))  الناديالنادي  ––  المسجدالمسجد  ––  البيتالبيت
  األخالقيـة األخالقيـة   للمواقـف للمواقـف   يجـابي يجـابي اإلاإل  التعزيـز التعزيـز   منمن  نوعاًنوعاً  يعديعد  الترابطالترابط  فهذافهذا  ،،  خاللهاخاللها  منمن  يبثيبث

  ..  المجتمعالمجتمع  داخلداخل  األفراداألفراد  لهالها  يتعرضيتعرض  التيالتي  واإلنسانيةواإلنسانية
  إثـارة إثـارة   خاللخالل  منمن  ،،  وواقعيةوواقعية  علميةعلمية  بخبراتبخبرات  األخالقاألخالق  مجالمجال  فيفي  النظريةالنظرية  الجوانبالجوانب  ربطربط  --

  مـن مـن   نـوع نـوع   إلحـداث إلحـداث   األمثلاألمثل  الطريقةالطريقة  فهيفهي  ،،  الواقعيةالواقعية  األخالقيةاألخالقية  القضاياالقضايا  حولحول  المناقشاتالمناقشات
  يتعلمـه يتعلمـه   مـا مـا   بـأن بـأن   الفردالفرد  يشعريشعر  عندماعندما  يحدثيحدث  قدقد  الذيالذي  االتزاناالتزان  عدمعدم  عنعن  واالبتعادواالبتعاد  االتزاناالتزان
  ..  بهبه  يحدثيحدث  وماوما  الواقعالواقع  أرضأرض  علىعلى  ينطبقينطبق  الال  نظريانظريا

  توفرتوفر  األطفالاألطفال  عندعند  فمثالًفمثالً  ،،  العمريةالعمرية  الفئاتالفئات  لكللكل  الحسنةالحسنة  القدوةالقدوة  نموذجنموذج  توفيرتوفير  علىعلى  العملالعمل  --
  ليسليس  --  األطفالاألطفال  يحبهايحبها  التيالتي  الكرتونيةالكرتونية  والنماذجوالنماذج  المتحركةالمتحركة  الرسومالرسوم  خاللخالل  منمن  النماذجالنماذج  هذههذه
  نماذجنماذج  واإلسالميواإلسالمي  العربيالعربي  تاريخناتاريخنا  ففيففي  ،،  والراشدينوالراشدين  للمراهقينللمراهقين  وكذلكوكذلك  --اآلناآلن  نشاهدنشاهد  كماكما
  سيرسير  منمن  تتخذتتخذ  أنأن  يمكنيمكن  والذينوالذين  ،،  وشخصياتهموشخصياتهم  أخالقياتهمأخالقياتهم  فيفي  بهمبهم  يقتدييقتدي  الذينالذين  منمن  كثيرةكثيرة
  ..  حياتهمحياتهم  جوانبجوانب  كافةكافة  فيفي  الناشئةالناشئة  يتعلمهيتعلمه  أخالقياًأخالقياً  منهاجامنهاجا  حياتهمحياتهم

  إلنشاءإلنشاء  الموضوعالموضوع  بهذابهذا  يتعلقيتعلق  ماما  كلكل  علىعلى  يحتوييحتوي  ييلكترونلكتروناإلاإل  موقعموقع  توفيرتوفير  علىعلى  العملالعمل  --
  ..المجالالمجال  هذاهذا  فيفي  تخصصاتهمتخصصاتهم  بتعددبتعدد  الباحثينالباحثين  لمختلفلمختلف  المنظمةالمنظمة  المعرفةالمعرفة  منمن  سلسلةسلسلة

  أفـراد أفـراد   لـدى لـدى   الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  وتطويروتطوير  تنميةتنمية  شأنهاشأنها  منمن  التيالتي  اإلرشاديةاإلرشادية  البرامجالبرامج  تفعيلتفعيل  --
  . .   لهملهم  العمريةالعمرية  المراحلالمراحل  بمختلفبمختلف  المجتمعالمجتمع
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  ::  اتاتــالمقترحالمقترح
  وهـي وهـي   أهميـة أهميـة   مـن مـن   لهالها  لمالما  المحليةالمحلية  البيئةالبيئة  فيفي  الدراساتالدراسات  بعضبعض  إجراءإجراء  الباحثةالباحثة  تقترحتقترح
  ::  كالتاليكالتالي

  وتعديلهوتعديله  وآخرونوآخرون  كولبرجكولبرج  إعدادإعداد  منمن  األخالقياألخالقي  النضجالنضج  اختباراختبار  لتقنينلتقنين  دراسةدراسة  إجراءإجراء  --
  ..  وتطبيقهوتطبيقه  استخدامهاستخدامه  عمليةعملية  لتسهيللتسهيل  ؛؛

  المسـتويين المسـتويين   بـين بـين   فيمافيما  األفراداألفراد  يندرجيندرج  لماذالماذا  لمعرفةلمعرفة  مقارنةمقارنة  سببيةسببية  دراساتدراسات  إجراءإجراء  --
  ..  العمريةالعمرية  الفئاتالفئات  اختالفاختالف  رغمرغم  الثالثالثالث  المستوىالمستوى  إلىإلى  الوصولالوصول  دوندون  والثانيوالثاني  األولاألول

  مـن مـن   الجانـب الجانـب   هذاهذا  وتطويروتطوير  تنميةتنمية  نهانهاشأشأ  منمن  التيالتي  البرامجالبرامج  إلعدادإلعداد  دراساتدراسات  إجراءإجراء  --
  ..  الشخصيةالشخصية  جوانبجوانب

  ..  الخلقيةالخلقية  األحكاماألحكام  نمونمو  فيفي  اإلسالمياإلسالمي  الدينالدين  تأثيرتأثير  لمعرفةلمعرفة  دراسةدراسة  إجراءإجراء  --
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 ً ً أوال   املراجع العربيةاملراجع العربية: : أوال
 ً ً ثانيا     املراجع األجنبية املراجع األجنبية : : ثانيا
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  املراجعاملراجع  قائمةقائمة
  

  ::  العربيةالعربية  المراجعالمراجع: :   أوالًأوالً
  للطباعةللطباعة  وائلوائل  داردار  ،،  المراهقةالمراهقة  إلىإلى  الحملالحمل  منمن  النموالنمو  ،،) ) 20032003((  قاسمقاسم  الكريمالكريم  عبدعبد  الخير،الخير،  أبوأبو  --11

  ) .  ) .  11((  طط  ،،  والنشروالنشر
  إلـى إلـى   الجنيـين الجنيـين   مرحلةمرحلة  منمن  اإلنساناإلنسان  نمونمو  ،،) )   20082008((  مالمالآآ  ،،  صادقصادق  ،،  فؤادفؤاد  ،،  حطبحطب  بوبوأأ  --22

  ..) ) 55((  طط  ،،  القاهرةالقاهرة  ،،  المصريةالمصرية  نجلونجلواألاأل  مكتبةمكتبة  ،،  ننووالمسنالمسن  مرحلةمرحلة
  الكفيفاتالكفيفات  المراهقاتالمراهقات  لدىلدى  الخلقيالخلقي  النموالنمو  دراسةدراسة  ،،) ) 20002000( (   الخالقالخالق  عبدعبد  منىمنى  ،،  إسماعيلإسماعيل  --33

  معهـد معهـد   ،،  منشـورة منشـورة   غيـر غيـر   ماجستيرماجستير  رسالةرسالة  ،،  الوالديهالوالديه  التنشئةالتنشئة  بأساليببأساليب  وعالقتهوعالقته  والمبصراتوالمبصرات
  ..  القاهرةالقاهرة  جامعةجامعة  ،،  التربويةالتربوية  والبحوثوالبحوث  الدراساتالدراسات

  الطليعـة الطليعـة   داردار  ،،  األخـالق األخـالق   فيفي  والنسبيةوالنسبية  التطورالتطور  ،،) ) 19891989((  الدينالدين  محيمحي  حسامحسام  ،،  لوسيلوسياآلاآل  --44
  ..) ) 11((  طط  ،،  بيروتبيروت  ،،  والنشروالنشر  للطباعةللطباعة

  ،،  لبنـان لبنـان   مكتبـة مكتبـة   ،،  االجتماعيةاالجتماعية  العلومالعلوم  مصطلحاتمصطلحات  معجممعجم  ،،) ) 19821982((  زكيزكي  أحمدأحمد  ،،  البدويالبدوي  --55
  ) .) .33((  طط  ،،  بيروتبيروت

  الجامعيـة الجامعيـة   المعرفةالمعرفة  داردار  ،،  التربيـة التربيـة   تكونتكون  المجتمعالمجتمع  يكونيكون  كماكما  ،،) )   19931993( (   شيلشيل  ،،  بدرانبدران  --66
            ..) ) 11((  طط  ،،  سكندريةسكندريةاإلاإل
  قسمقسم  ،،  األخالقيةاألخالقية  األحكاماألحكام  نمونمو  عنعن  كولبرجكولبرج  نظريةنظرية  ،،) )   20012001((  راجحراجح  علىعلى  أسيةأسية  ،،  بركاتبركات  --77
  االلكترونيااللكتروني  بالموقعبالموقع  مقالةمقالة  ،،    القرىالقرى  أمأم  جامعةجامعة  ،،  النفسالنفس  علمعلم
،،wwwwww..gguullffkkiiddss..ccoomm//ppddff//kkoollbbggjj..ppddff    
  للنشرللنشر  الثقافةالثقافة  داردار  ،،  المبكرةالمبكرة  الطفولةالطفولة  سيكولوجيةسيكولوجية  ،،) )   20052005( (   محمودمحمود  محمدمحمد  ،،  يونسيونس  بنبن  --88

  ).).11((  طط  ،،  والتوزيعوالتوزيع
  ،،  حربـي حربـي   خيـرى خيـرى   محمدمحمد  ترجمةترجمة  ،،  األطفالاألطفال  عندعند  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  ،،) ) 19561956((  جانجان  ،،  بياجيهبياجيه  --99

  ..  القاهرةالقاهرة  ،،مصرمصر  مكتبةمكتبة
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  العلـى العلـى   عبـد عبـد   ترجمـة ترجمـة   ،،  الطفلالطفل  وسيكولوجيةوسيكولوجية  التربيةالتربية  علمعلم  ،،) )   19941994((  جانجان  ،،  بياجيهبياجيه  --1010
  ..))11((  طط  ،،  بيروتبيروت  ،،  للعلومللعلوم  العربيةالعربية  الدارالدار  ،،  الجسمانيالجسماني

  متغيـرات متغيـرات   وبعـض وبعـض   الخلقـي الخلقـي   التفكيرالتفكير  بينبين  العالقةالعالقة  ،،) ) 20042004((  محمدمحمد  بنبن  سعيدسعيد  ،،  البيشيالبيشي  --1111
  بـالموقع بـالموقع   ،،  ،السـعودية ،السـعودية   الطـائف الطـائف   لمحافظةلمحافظة  المتوسطةالمتوسطة  المرحلةالمرحلة  تالميذتالميذ  لدىلدى  المدرسيةالمدرسية  ئةئةييالبالب

  ..  eerreeff..uuqquu..eedduu..ssaa//ffiilleess//TThheessiiss//iinndd44008833..ppddff  االلكترونيااللكتروني
  التربيـة التربيـة   فيفي  البحثالبحث  مناهجمناهج  ،،) )   19731973((  كاظمكاظم  خيرىخيرى  وأحمدوأحمد  الحميدالحميد  عبدعبد  جابرجابر  ،،  جابرجابر  --1212

  ) .) .11((  طط  ،،  القاهرةالقاهرة  ،،  العربيةالعربية  النهضةالنهضة  داردار  ،،  النفسالنفس  وعلموعلم
  العربيـة العربيـة   الدارالدار  ،،  والمراهقةوالمراهقة  الطفولةالطفولة  سايكولوجيةسايكولوجية  ،،) ) 19941994( (   العاليالعالي  عبدعبد  ،،  الجسمانيالجسماني  --1313

  ) .) .11((  طط  ،،  لبنانلبنان  ،،  بيروتبيروت  للعلوم،للعلوم،
  لـدى لـدى   الخلقـي الخلقـي   الحكمالحكم  لتنميةلتنمية  إرشاديإرشادي  برنامجبرنامج  فعاليةفعالية  ،،) ) 20032003((  فوزيفوزي  أحمدأحمد  ،،  جنيديجنيدي  --1414

  ماجسـتير ماجسـتير   رسالةرسالة  ،،  السمعالسمع  وضعافوضعاف  للصمللصم  األملاألمل  بمدارسبمدارس  سمعياًسمعياً  المعاقينالمعاقين  األطفالاألطفال  منمن  عينةعينة
  ..  السويسالسويس  قناةقناة  جامعةجامعة  ،،  التربيةالتربية  كليةكلية  ،،  منشورةمنشورة  غيرغير
  الخلقـي الخلقـي   والنضـج والنضـج   سـري سـري األاأل  المناخالمناخ  بينبين  العالقةالعالقة  ،،) )   20002000((  محمودمحمود  مالمالآآ  ،،  حجازيحجازي  --1515
  ،،التربويـة التربويـة   والبحـوث والبحـوث   الدراساتالدراسات  معهدمعهد  ،،  منشورةمنشورة  غيرغير  ماجستيرماجستير  رسالةرسالة  ،،  المراهقينالمراهقين  بناءبناءلأللأل

  ..القاهرةالقاهرة  جامعةجامعة
    الجيـل الجيـل   داردار  ،،  التطـوري التطـوري   الـنفس الـنفس   علـم علـم   ساسياتساسياتأأ  ،،) )   19891989((  فالحفالح  شفيقشفيق  ،،  حسانحسان  --1616

  ..) ) 11( ( طط  ،،بيروتبيروت
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  ) .) .  الشيخالشيخ  كفركفر  فرعفرع  --  طنطاطنطا
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  ..) ) 11((  طط  ،،  القاهرةالقاهرة  ،،  المصريةالمصرية  النهضةالنهضة  مكتبةمكتبة  ،،  المراحلالمراحل  جميعجميع  فيفي  التالميذالتالميذ  لدىلدى  األخالقياألخالقي
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  ) .) .11((  طط  ،،  القاهرةالقاهرة  ،،  الثقافيةالثقافية  لالستثماراتلالستثمارات  الدوليةالدولية
  فـي فـي   باألنموذجباألنموذج  والتعلموالتعلم  الدورالدور  لعبلعب  فاعليةفاعلية  مدىمدى  ،،) )   19941994((  محمدمحمد  مجديمجدي  ،،  الدسوقيالدسوقي  --2222

  كليـة كليـة   ،،  منشورةمنشورة  غيرغير  دكتوارةدكتوارة  رسالةرسالة  ،،  األطفالاألطفال  منمن  عينةعينة  لدىلدى  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  مستوىمستوى  تنميةتنمية
  ..  شمسشمس  عينعين  جامعةجامعة  ،،  التربيةالتربية

  المتميـزة المتميـزة   بالوالديهبالوالديه  وعالقتهوعالقته  األخالقياألخالقي  الذكاءالذكاء  ،،) )   20062006( (   السميعالسميع  عبدعبد  محمدمحمد  ،،  رزقرزق  --2323
  ) .) .6060((  العددالعدد  ،،  المنصورةالمنصورة  جامعةجامعة  ،،  التربيةالتربية  كليةكلية  مجلةمجلة  ،،  األبناءاألبناء  نظرنظر  وجهةوجهة  منمن
  العربـي العربـي   المكتـب المكتـب   ،،  األخالقياألخالقي  االجتماعاالجتماع  علمعلم  ،،) )   20022002((  الحميدالحميد  عبدعبد  حسينحسين  ،،  رشوانرشوان  --2424

  ) .) .22((  طط  ،،  سكندريةسكندريةاإلاإل  ،،الحديثالحديث
  للنشرللنشر  المسيرةالمسيرة  داردار  ،،  العامالعام  النفسالنفس  علمعلم  ،،) )   20042004( (   وآخرونوآخرون  عودةعودة  محمدمحمد  ،،  الريماويالريماوي  --2525

  ).).11((  طط  ،،  األردناألردن  ،،  عمانعمان  ،،  والطباعةوالطباعة  والتوزيعوالتوزيع
  للنشـر للنشـر   الجامعةالجامعة  المكتبةالمكتبة  ،،  العلمـي العلمـي   البحثالبحث  مناهجمناهج  ،،) ) 19981998((عاشورعاشور  سليمانسليمان  ،،  الزبيديالزبيدي  --2626

  ) .) .11((  طط  ليبيا،ليبيا،  ،،  الزاويةالزاوية  ،،  والتوزيعوالتوزيع
  نفسـية نفسـية   دراسـة دراسـة   ،،  مشاكلهممشاكلهم  ونعالجونعالج  أبناءناأبناءنا  نربينربي  كيفكيف  ،،) )   19831983( (   معروفمعروف  ،،  زريقزريق  --2727

  ).).22((  طط  ،،  بيروتبيروت  ،،  العربيالعربي  الفكرالفكر  داردار  ،،  اجتماعيةاجتماعية  تربويةتربوية
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  أطفالأطفال  لدىلدى  السلوكيةالسلوكية  المشكالتالمشكالت  لبعضلبعض  دراسةدراسة  ،،) )   20002000( (   محمدمحمد  عمرعمر  وسيمةوسيمة  ،،  زكيزكي  --2828
/ /   المسايرةالمسايرة  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  متغيراتمتغيرات  ضوءضوء  فيفي  المنياالمنيا  بمدينةبمدينة  االبتدائيةاالبتدائية  المدرسةالمدرسة  قبلقبل  ماما  مرحلةمرحلة

  ..الميناالمينا  جامعةجامعة  ،،  التربيةالتربية  كليةكلية  ،،    منشورةمنشورة  غيرغير  ماجستيرماجستير  رسالةرسالة  ،،  االندفاعاالندفاع/ /   الترويالتروي  ،،  المغايرةالمغايرة
  ..  القاهرةالقاهرة  ،،  الكتبالكتب  عالمعالم  ،،  النموالنمو  النفسالنفس  علمعلم  ،،) ) 19197744( (   السالمالسالم  عبدعبد  حامدحامد  ،،  زهرانزهران  --2929
  ،،  ""  19991999--19661966  إجـدابيا إجـدابيا   ""  المتغيرةالمتغيرة  المدينةالمدينة  ،،) )   19991999( (   صالحصالح  لوجليلوجلي  ،،  الزويالزوي  --3030

  ) .) .11((  طط  ،،  بنغازيبنغازي  ،،  قاريونسقاريونس  جامعةجامعة  منشوراتمنشورات
  بـالموقع بـالموقع   مترجممترجم  مقالمقال  ،،  األخالقيةاألخالقية  التنميةالتنمية  مراحلمراحل  فيفي  كولبرجكولبرج  ،،))20082008((خليلخليل  ،،  سعدونسعدون  --3131

    االلكترونيااللكتروني
hhttttpp::////ttrraannssllaattee..ggooooggllee..ccoomm..llyy//ttrraannssllaattee??hhll==aarr&&llaannggppaaiirr==eenn%%  
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  لـدى لـدى   التعلـيم التعلـيم   بنـوع بنـوع   وعالقتـه وعالقتـه   الخلقـي الخلقـي   الحكمالحكم  مستوىمستوى  ،،) )   20012001( (   محمدمحمد  ،،  السقاالسقا  --3232
  ..  المنوفيةالمنوفية  جامعةجامعة  ،،  التربيةالتربية  كليةكلية  ،،  منشورةمنشورة  غيرغير  ماجستيرماجستير  رسالةرسالة  ،،  الجنسينالجنسين  منمن  المراهقينالمراهقين

  التعلـيم التعلـيم   طـالب طـالب   منمن  المراهقينالمراهقين  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  ،،) )   19941994( (   محمدمحمد  حمدحمدأأ  ،،  شافعيشافعي  --3333
  جامعـة جامعـة   ،،  للطفولةللطفولة  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  معهدمعهد    ،،  منشورةمنشورة  غيرغير  ماجستيرماجستير  رسالةرسالة  ،،  واألزهريواألزهري  العامالعام

ــين ــينعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ..  الشمسالشمس

  بمسـتوى بمسـتوى   الخلقـي الخلقـي   الحكـم الحكـم   مسـتوى مسـتوى   عالقةعالقة  ،،) )   19931993((  الشافعيالشافعي  إبراهيمإبراهيم  ،،  الشافعيالشافعي  --3434
  ،،  منشورةمنشورة  غيرغير  ماجستيرماجستير  رسالةرسالة  ،،  الثانويةالثانوية  المرحلةالمرحلة  طالبطالب  منمن  عيناتعينات  ثالثثالث  لدىلدى  الدوجماطيةالدوجماطية

  ..  طنطاطنطا  جامعةجامعة  ،،  التربيةالتربية  كليةكلية
  ،،  القـاهرة القـاهرة   الكتبالكتب  عالمعالم  ،،  للطفلللطفل  خالقيةخالقيةاألاأل  التربيةالتربية  ،،) )   20082008( (   اهللاهللا  عبدعبد  إيمانإيمان  ،،  شرفشرف  --3535
  ..))11((طط

  طط،،  بيـروت بيـروت   ،،  للعلومللعلوم  العربيةالعربية  الدارالدار  ،،  المجتمعالمجتمع  مراضمراضأأ  ،،) ) 19981998((وديعوديع  جليلجليل  ،،  شكورشكور  --3636
))11((..  
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  ،،  بيروتبيروت  ،،  للعلومللعلوم  العربيةالعربية  الدارالدار  ،،  المنحرفةالمنحرفة  الطفولةالطفولة  ،،) )   19981998((  وديعوديع  ليلليلجج  ،،  شكورشكور  --3737
  ..))11((طط  ،،لبنانلبنان
  للمـراهقين للمـراهقين   الخلقـي الخلقـي   التفكيـر التفكيـر   فـي فـي   دراسـة دراسـة   ،،) ) 19851985((  الخضريالخضري  سليمانسليمان  ،،  الشيخالشيخ  --3838

  ،،  44مجلدمجلد  ،،  النفسيةالنفسية  للدراساتللدراسات  المصريةالمصرية  الجمعيةالجمعية  ،،  النفسالنفس  علمعلم  فيفي  السنويالسنوي  الكتابالكتاب  ،،والراشدينوالراشدين
  ..المصريةالمصرية  اإلنجلواإلنجلو  مكتبةمكتبة  ،،  القاهرةالقاهرة

  االجتماعياالجتماعي  بالتكيفبالتكيف  وعالقتهاوعالقتها  األخالقيةاألخالقية  األحكاماألحكام  ،،) )   19951995( (   محمدمحمد  فاطمةفاطمة  ،،  ضحاويضحاوي  --3939
  جامعـة جامعـة   ،،  للطفولـة للطفولـة   العلياالعليا  الدراساتالدراسات  معهدمعهد  ،،  منشورةمنشورة  غيرغير  ماجستيرماجستير  رسالةرسالة  ،،  المراهقينالمراهقين  لدىلدى
  ..  شمسشمس  عينعين
    المعرفـة المعرفـة   داردار  ،،  وتطبيقاتـه وتطبيقاتـه   أسسهأسسه  اإلنسانياإلنساني  النموالنمو  ،،) ) 19951995((  محمودمحمود  سيدسيد  ،،  الطوابالطواب  --4040

  ) .) .22((طط  ،،  الجامعيةالجامعية
  فاعليـة فاعليـة   مديمدي  ،،) )   20002000( (   عليعلي  محمدمحمد  مصطفيمصطفي  ،،  الحارونيالحاروني  ،،  محروسمحروس  شحاتةشحاتة  ،،  طهطه  --4141

  ،،  التربيـة التربيـة   مجلةمجلة  ،،  األسريةاألسرية  الرعايةالرعاية  منمن  المحرومينالمحرومين  لديلدي  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  لتنميةلتنمية  مقترحمقترح  برنامجبرنامج
  جامعةجامعة  التربيةالتربية  كليةكلية  عنعن  تصدرتصدر  ،،  واالجتماعيةواالجتماعية  والنفسيةوالنفسية  التربويةالتربوية  للبحوثللبحوث  محكمةمحكمة  علميةعلمية  مجلةمجلة
  . .   20002000  ،،  9595  العددالعدد  ،،  األولاألول  الجزءالجزء  ،،  األزهراألزهر

  المعرفـة المعرفـة   داردار  ،،  وآراءوآراء  نظريـات نظريـات   الطفـل الطفـل   تربيـة تربيـة   ،،) ) 19941994( (   يوسفيوسف  ثناءثناء  ،،  العاصيالعاصي  --4242
  ) .) .11((  طط  ،،  اإلسكندريةاإلسكندرية  الجامعية،الجامعية،

  ) .) .6666((  العددالعدد  ،،  النبأالنبأ  مجلةمجلة  ،،  الطفلالطفل  عندعند  الخلقيالخلقي  النموالنمو  ،،) ) 20052005((  إيمانإيمان  عز،عز،  --4343
  لـدى لـدى   اإلنجـاز اإلنجـاز   علىعلى  والحكموالحكم  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  تطورتطور  ،،) ) 19851985((  جميلجميل  الدينالدين  عزعز  ،،  عطيةعطية  --4444

  ،،  الخامسالخامس  العددالعدد  ،،  التربويةالتربوية  لألبحاثلألبحاث  مجلةمجلة  التربيةالتربية  ،،  المصريةالمصرية  البيئةالبيئة  فيفي  والمراهقينوالمراهقين  األطفالاألطفال
  ..  األزهراألزهر  جامعةجامعة  ،،  التربيةالتربية  كليةكلية  عنعن  تصدرتصدر

    بالموقعبالموقع  الرسميالرسمي  العجمانالعجمان  مجالسمجالس  منتدىمنتدى  ،،  الشخصيةالشخصية  نمونمو  ،،) ) 20052005((  فالحفالح  ،،  العمرهالعمره  --4545
hhttttpp::////wwwwww..aallaajjmmaann..wwss//vvbb//sshhoowwtthhrreeaadd..pphhpp??ss==77cc88ccaa991166006633aa660055ffccccee00ffffee99115599444499dd99
&&tt==2211  9999  
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  بحـث بحـث   ،،  والعولمـة والعولمـة   اإلسالماإلسالم  بينبين  الخلقيةالخلقية  التربيةالتربية  ،،) )   20042004((  قاسمقاسم  بنبن  سليمانسليمان  ،،  العيدالعيد  --4646
  العربيـة العربيـة   المملكةالمملكة  ،،  التربيةالتربية  كليةكلية    ،،  سعودسعود  الملكالملك  جامعةجامعة  ،،  التربيةالتربية  وأولوياتوأولويات  العولمةالعولمة  لندوةلندوة  مقدممقدم

    //hhttttpp::////wwwwww..aalluukkaahh..nneett//PPeerrssoonnaall__PPaaggeess//1155//1199333344  االلكترونيااللكتروني  بالموقعبالموقع  السعودية،السعودية،

    ،،  المصـرية المصـرية   االنجلـو االنجلـو   مكتبـة مكتبـة   ،،  بداعبداعواإلواإل  الموهبةالموهبة  ،،) )   20002000((  براهيمبراهيمإإ  محمدمحمد  ،،  عيدعيد  --4747
  ) .) .22((  طط  ،،القاهرةالقاهرة

  المصريةالمصرية  االنجلواالنجلو  مكتبةمكتبة  ،،  النفسيالنفسي  اإلرشاداإلرشاد  فيفي  مقدمةمقدمة  ،،) ) 20062006((  إبراهيمإبراهيم  محمدمحمد  ،،  عيدعيد  --4848
  ) .) .11((  طط  ،،القاهرةالقاهرة    ،،

  ).).11((  طط  ،،  الهاللالهالل  مكتبةمكتبة  داردار  منشوراتمنشورات  ،،  السلـوكالسلـوك  ،،) ) 19911991((  مصطفيمصطفي  ،،  غالبغالب  --4949
  األحـداث األحـداث   مـن مـن   عينةعينة  لدىلدى  األنااألنا  هويةهوية  تشكلتشكل  ،،) )   20002000((  الفتاحالفتاح  عبدعبد  حسينحسين  ،،  الغامدىالغامدى  --5050

  العربيـة العربيـة   المجلـة المجلـة   ،،  السـعودية السـعودية   المملكـة المملكـة   بمنبمن  الغربيةالغربية  بالمنطقةبالمنطقة  الجانحينالجانحين  وغيروغير  الجانحينالجانحين
  ).).3030((  العددالعدد  الخامس،الخامس،  المجلدالمجلد  ،،  األمنيةاألمنية  للعلومللعلوم  نايفنايف  أكاديميةأكاديمية  ،،  والتدريبوالتدريب  األمنيةاألمنية  للدراساتللدراسات

  األخالقياألخالقي  التفكيرالتفكير  بنموبنمو  األنااألنا  هويةهوية  تشكلتشكل  عالقةعالقة  ،،) ) 20012001((الفتاحالفتاح  عبدعبد  حسينحسين  ،،  الغامدىالغامدى  --5151
  ،،    النفسيةالنفسية  للدراساتللدراسات  المصريةالمصرية  المجلةالمجلة  ،،  والشبابوالشباب  المراهقةالمراهقة  مرحلةمرحلة  فيفي  الذكورالذكور  منمن  عينةعينة  لدىلدى
  ) .) .2929((العددالعدد  ،،  عشرعشر  الحاديالحادي  المجلدالمجلد

  ،،التطبيقالتطبيق  ،،  البحثالبحث  ،،  النظريةالنظرية  األخالقياألخالقي  النموالنمو  فيفي  ،،) ) 19831983((  محمدمحمد  رفقيرفقي  محمدمحمد  ،،  فتحيفتحي  --5252
  ) .) .11((  طط  ،،  الكويتالكويت  ،،  القلمالقلم  داردار
  مقيـاس مقيـاس ) )   مقترحـك مقترحـك ( (   األحكاماألحكام  ترجيحترجيح  مقياسمقياس  ،،) )   19921992( (   محمدمحمد  رفقيرفقي  محمدمحمد  ،،  فتحيفتحي  --5353

  كليـة كليـة   عـن عـن   تصدرتصدر  التربويةالتربوية  لألبحاثلألبحاث  مجلةمجلة  ،،  التربيةالتربية  مجلةمجلة  ،،  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  لقياسلقياس  موضوعيموضوعي
  . .   19921992  ،،  والعشرونوالعشرون  السادسالسادس  العددالعدد  ،،  األزهراألزهر  جامعةجامعة  ،،  التربيةالتربية

  المتغيـرات المتغيـرات   ببعضببعض  وعالقتهوعالقته  األخالقيةاألخالقية  األحكاماألحكام  مستوىمستوى  ،،) )   20012001( (   ماهرماهر  مهامها  ،،  فهيمفهيم  --5454
  رسالةرسالة  ،،  مختلفـة مختلفـة   تعليميةتعليمية  مراحلمراحل  منمن  وطالباتوطالبات  طالبطالب  لدىلدى  والديموجرافيةوالديموجرافية  والمعرفيةوالمعرفية  النفسيةالنفسية
  جامعةجامعة  داخلداخل  الممنوحةالممنوحة  والدكتوراهوالدكتوراه  الماجستيرالماجستير  رسائلرسائل  ملخصاتملخصات  دليلدليل  ،،  منشورةمنشورة  غيرغير  ماجستيرماجستير
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  جامعـة جامعـة   ،،  والبحـث والبحـث   العلياالعليا  للدراساتللدراسات  العامةالعامة  اإلدارةاإلدارة  إعدادإعداد  ،،  عشرعشر  الثانيالثاني  اإلصداراإلصدار  ،،  المنوفيةالمنوفية
  ..  المنوفيةالمنوفية

  لبعضلبعض  كدالةكدالة  المدرسينالمدرسين  لدىلدى  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  مستوىمستوى  تباينتباين  ،،) ) 20052005((  ماهرماهر  مهامها  ،،  فهيمفهيم  --5555
  ..  المنوفيةالمنوفية  جامعةجامعة  ،،  اآلداباآلداب  كليةكلية  ،،  منشورةمنشورة  غيرغير  دكتوراهدكتوراه  رسالةرسالة  ،،  الشخصيةالشخصية  متغيراتمتغيرات

  التربيـة التربيـة   كليـة كليـة   مجلةمجلة  ،،  النفسيالنفسي  والتوافقوالتوافق  الخلقيالخلقي  الحكمالحكم  ،،) ) 19911991((  فتحيفتحي  نادرنادر  ،،  قاسمقاسم  --5656
  ..شمسشمس  عينعين  جامعةجامعة  ،،  التربيةالتربية  كليةكلية  عنعن  تصدرتصدر  ،،) ) 22((  الجزءالجزء  عشرعشر  التاسعالتاسع  العددالعدد
  تنـاول تنـاول   فـي فـي   إنمـائي إنمـائي   منحىمنحى  السويةالسوية  الشخصيةالشخصية  نماذجنماذج  ،،) ) 20102010((  إبراهيمإبراهيم  ،،  قشقوشقشقوش  --5757

  ) . ) . 11((  طط  ،،  القاهرةالقاهرة  المصري،المصري،  االنجلواالنجلو  مكتبةمكتبة  ،،  السويةالسوية  الشخصيةالشخصية
  القاهرةالقاهرة  ،،  المصريةالمصرية  االنجلواالنجلو  مكتبةمكتبة  ،،  المراهقةالمراهقة  سيكولوجيةسيكولوجية  ،،) ) 19801980((  إبراهيمإبراهيم  ،،  قشقوشقشقوش  --5858
  ).).11((طط  ،،

  النموالنمو  فيفي  والبحرينوالبحرين  مصرمصر  أطفالأطفال  بينبين  مقارنةمقارنة  دراسةدراسة  ،،) )   19871987((  محمدمحمد  هدىهدى  ،،  قناويقناوي  --5959
  ) . ) .   6767((  العددالعدد  ،،) ) 66((الجزءالجزء  ،،) )   22((  مجلدمجلد  ،،  تربويةتربوية  دراساتدراسات  ،،الخلقيالخلقي

    ،،  المصـرية المصـرية   اإلنجلواإلنجلو  مكتبةمكتبة  ،،  وحاجاتهوحاجاته  تنشئتهتنشئته  الطفلالطفل  ،،) )   19831983((  محمدمحمد  هدىهدى  ،،  قناويقناوي  --6060
  ..  القاهرةالقاهرة

  طـالب طـالب   لـدى لـدى   الخلقـي الخلقـي   الحكمالحكم  مستوىمستوى  ،،) ) 19881988((  الشونيالشوني  ومحمودومحمود  مصطفىمصطفى  ،،  كاملكامل  --6161
  مجلةمجلة  ،،  وسعوديةوسعودية  مصريةمصرية  عيناتعينات  علىعلى  مقارنةمقارنة  حضاريةحضارية  عبرعبر  دراسةدراسة  ،،  الجنسينالجنسين  منمن  الجامعةالجامعة
  ).).20002000((  ،،  عشرعشر  الرابعةالرابعة  السنةالسنة  ،،  والخمسونوالخمسون  السادسالسادس  العددالعدد  ،،  النفسالنفس  علمعلم
  بحوثبحوث  ،،  األخالقياألخالقي  والتفكيروالتفكير  النموالنمو  فيفي  كولبرجكولبرج  نظريةنظرية  ،،) )   20072007((  الدينالدين  سيفسيف  ،،  كريبةكريبة  --6262
  hhttttpp::////sseeiiffppssyy..mmaakkttoooobbbblloogg..ccoomm  االلكترونيااللكتروني  بالموقعبالموقع  مقالمقال  ،،  الجزائرالجزائر  ،،  النفسالنفس  علمعلم
  والنشـر والنشـر   للطباعـة للطباعـة   قبـاء قبـاء   داردار  ،،  الطفـل الطفـل   نمونمو  رعايةرعاية  ،،) )   19981998((  الدينالدين  عالءعالء  ،،  كفافيكفافي  --6363

  ..القاهرةالقاهرة  ،،والتوزيعوالتوزيع
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  الكتبالكتب  عالمعالم  ،،  المدرسةالمدرسة  قبلقبل  ماما  الطفلالطفل  تربيةتربية  ،،) ) 19911991((  وآخرونوآخرون  حسينحسين  كوثركوثر  ،،  كوجككوجك  --6464
  ) .) .33((طط  ،،  القاهرةالقاهرة  ،،

  اإلعداديـة اإلعداديـة   المرحلتينالمرحلتين  لتالميذلتالميذ  األخالقياألخالقي  النضجالنضج  اختباراختبار  ،،) ) 19841984((  وآخرونوآخرون  ،،  كولبرجكولبرج  --6565
  ..  القاهرةالقاهرة  ،،  المصريةالمصرية  االنجلواالنجلو  مكتبةمكتبة  ،،  قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم  ترجمةترجمة  ،،  والثانويةوالثانوية

  الخلقيـة الخلقيـة   الوظيفةالوظيفة  ضوءضوء  فيفي  طفالطفالاألاأل  رياضرياض  معلماتمعلمات  إعدادإعداد  ،،) ) 20052005((  جيهانجيهان  ،،  لطفيلطفي  --6666
  ..السويسالسويس  قناةقناة  جامعةجامعة  ،،  بورسعيدبورسعيد  النوعيةالنوعية  التربيةالتربية  كليةكلية  ،،  منشورةمنشورة  غيرغير  ماجستيرماجستير  رسالةرسالة  ،،للتربيةللتربية

ـ   عبدعبد  علىعلى  ترجمةترجمة  ،،  األخالقاألخالق  علمعلم  إلىإلى  المدخلالمدخل  ،،) ) 19991999((  ولياموليام  ،،  ليليليلي  --6767 ـ الع   داردار  ،،  ييططااالع
  ..  الجامعيةالجامعية  المعرفةالمعرفة

  الطفـل الطفـل   نمـو نمـو   سـيكولوجية سـيكولوجية   فـي فـي   نظريةنظرية  اتجاهاتاتجاهات  ،،) ) 19911991((  اهللاهللا  عبدعبد  عادلعادل  ،،  محمدمحمد  --6868
  ..  القاهرةالقاهرة  ،،المصريةالمصرية  نجلونجلواألاأل  مكتبةمكتبة  ،،والمراهقوالمراهق

      ،،  ننااعمعم  ،،  والتوزيعوالتوزيع  للنشرللنشر  الكنديالكندي  داردار  ،،  الطفولةالطفولة  النفسالنفس  علمعلم  ،،) ) 19981998((  حسنحسن  ،،  منسيمنسي  --6969
  ..))11((  طط

  عنـد عنـد   الخلقـي الخلقـي   النضجالنضج  فيفي  ميدانيةميدانية  دراساتدراسات  ،،) ) 19831983((  بشايبشاي  وحليموحليم  طلعتطلعت  ،،  منصورمنصور  --7070
  ..  الكويتالكويت  ،،  االجتماعيةاالجتماعية  العلومالعلوم  مجلةمجلة  منشوراتمنشورات  ،،    الكويتالكويت  فيفي  الناشئةالناشئة

  النهضـة النهضـة   داردار  ،،  النفسـي النفسـي   النمـوالنمـو  ،،) )   19711971((  المليجيالمليجي  وحلميوحلمي  المنعمالمنعم  عبدعبد  ،،  المليجيالمليجي  --7711
  ) .) .55((طط  ،،  اإلسكندريةاإلسكندرية  ،،  العربيةالعربية

  ترجمةترجمة  ،،  الخلقيةالخلقية  قيمهمقيمهم  تنميةتنمية  علىعلى  األطفالاألطفال  نساعدنساعد  كيفكيف  ،،) )   19891989((  اشلياشلي  مونتاجيو،مونتاجيو،  --7272
  ..  المصريةالمصرية  النهضةالنهضة  مكتبةمكتبة  ،،  الجمالالجمال  علىعلى  ساميسامي

  منشوراتمنشورات  ،،  وتقنياتهوتقنياته  االجتماعياالجتماعي  البحثالبحث  أسلوبأسلوب  ،،) )   19881988( (   عامرعامر  اهللاهللا  عبدعبد  ،،  الهماليالهمالي  --7373
  ).).22((طط  ،،  بنغازيبنغازي  ،،  قاريونسقاريونس  جامعةجامعة

  ،،  قنـاوي قنـاوي   محمدمحمد  هديهدي  ترجمةترجمة  ،،الطفلالطفل  نمونمو  فيفي  نظرياتنظريات  ثالثثالث  ،،) )   19921992((ومايروماير  هنريهنري  --7474
  ..  القاهرةالقاهرة  ،،  المصريةالمصرية  نجلونجلواألاأل  مكتبةمكتبة



- 168  - 
 

  الثقـافي الثقـافي   االجتماعياالجتماعي  االقتصادياالقتصادي  المستويالمستوي  مقياسمقياس  ،،) ) 20072007((  نوافنواف  معمرمعمر  ،،  الهوارنةالهوارنة  --7575
  ,,  القاهرةالقاهرة  ،،  المصريةالمصرية  االنجلواالنجلو  مكتبةمكتبة  ،،  لألسرةلألسرة

  طط  ،،  لبنانلبنان  ،،  بيروتبيروت  الشروقالشروق  داردار  ،،  سالميةسالميةاإلاإل  التربيةالتربية  دوردور  ،،) )   19831983((  مقدادمقداد  ،،  يالجنيالجن  --7676
))11((..  

    ،،  بيروتبيروت  ،،  اللبنانياللبناني  الكتابالكتاب  داردار  ،،  بياجيهبياجيه  عندعند  الطفلالطفل  تطورتطور  ،،) )   19821982((ننااغسغس  ،،  يعقوبيعقوب  --7777
  ) .) .11((  طط

  ::المراجع األجنبية المراجع األجنبية : : ثانياً ثانياً 
7788--  CCoorrttee  ,,EErriicckk  DDee  ..EE..  WWeeiinneerrtt  FFrraannzz  ::  IInntteerrnnaattiioonnaall  EEnnccyyccllooppeeiiaa  
ooff  DDeevveellooppmmeenntt  &&  IInnssttrruuccttiioonnaall  PPssyycchhoollooggyy  ,,  BBrriittaaiinn  11999966  ..  
7799--MMaaggiillll  FFrraannkk  NN  ..  DDeellggaaddoo  HHeeccttoorr  LL  ::  IInntteerrnnaattiioonnaall  
EEnnccyyccllooppeeddiiaa  OOff  VVoolluummee  ttwwoo  778811  ––  11552277  ,,  UUnniivveerrssiittyy  OOff  AArriizzoonnaa  
,,11999955  ..  
8800--  MMiicchheell  WWaalltteerr  ..  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  ppeerrssoonnaalliittyy  ,,CCoolluummbbiiaa  
UUnniivveerrssiittyy  ,,  PPrriinntteedd  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  OOff  AAmmeerriiccaa  ,,  EE--55  ..11999933  ..  
8811--BBaarrnnyyaarrdd  PPhhiilliipp  &&  GGrraayyssoonn  AAnnddrreeww  ,,  IInnttrroodduucciinngg  
PPssyycchhoollooggiiccaall  RReesseeaarrcchh  ,,  SSiixxttyy  SSttuuddiieess  tthhaatt  sshhaappee  ppssyycchhoollooggyy  ,,  
BBrriittaaiinn  ,,  EE--11,,11999966..    
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  األولاألول  لحقلحقاملامل
  

  ..  االبتدائيةاالبتدائية  للمرحلةللمرحلة  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  اختباراختبار
  ..))19841984((  رونرونــوآخوآخ  برجبرجــكولكول: :   داددادــإعإع    
  ..  قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم: : وتعريبوتعريب  إعدادإعداد    
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  االبتدائيةاالبتدائية  للمرحلةللمرحلة  اخللقياخللقي  النضجالنضج  اختباراختبار
  وآخرونوآخرون  كولبرجكولبرج  إعدادإعداد

  قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم: : وتعريبوتعريب  إعدادإعداد


  

  ................... ................... ..................................................................................................::  ممــــاالساالس
  ] .] .                  [[    أنثىأنثى                            ]  ]                  [[    ذكرذكر        ::  وعوعــــالنالن

  ......................:...............:...............  الدراسيةالدراسية  السنةالسنة  ..............................................::  المدرسةالمدرسة
  ....................................................::  الميالدالميالد  تاريختاريخ  ........................::  الشعبةالشعبة  أوأو  التخصصالتخصص

  //          /  /          :   :   االختباراالختبار  جراءجراءإإ  تاريختاريخ

            حياتـه حياتـه   فـي فـي   منامنا  أيأي  يواجههايواجهها  أنأن  يمكنيمكن  التيالتي  المواقفالمواقف  منمن  موقفانموقفان  يلييلي  فيمافيما  عليكعليك  يعرضيعرض
  بمختلـف بمختلـف   تتصلتتصل  التيالتي  األسئلةاألسئلة  منمن  مجموعةمجموعة  الموقفينالموقفين  هذينهذين  منمن  موقفموقف  كلكل  ويليويلي  اليوميةاليومية
  ..  عليهاعليها  يشتمليشتمل  التيالتي  الجوانبالجوانب
  التـي التـي   األسئلةاألسئلة  مجموعةمجموعة  علىعلى  تجيبتجيب  وأنوأن, ,   جيدةجيدة  قراءةقراءة  موقفموقف  كلكل  تقرأتقرأ  أنأن  منكمنك  والمرجووالمرجو
  لـبعض لـبعض   بالنسبةبالنسبة  المطلوبةالمطلوبة  اإلجابةاإلجابة  تقتصرتقتصر  حيثحيث  منهامنها  سؤالسؤال  كلكل  يتطلبيتطلب  ماما  وفقوفق  بهبه  تتصلتتصل
  اإلجابـة اإلجابـة   وتتطلـب وتتطلـب , ,   خانتينخانتين  بينبين  منمن  واحدةواحدة  خانةخانة  أمامأمام  ]]PP    [[  عالمةعالمة  وضعوضع  علىعلى  األسئلةاألسئلة
  لـذلك لـذلك   خصصخصص  مكانمكان  فيفي  أكثرأكثر  أوأو  عبارةعبارة  كتابةكتابة  ضرورةضرورة  اآلخراآلخر  لبعضهالبعضها  بالنسبةبالنسبة  المطلوبةالمطلوبة
  ..  السؤالالسؤال  عقبعقب
  فهـذه فهـذه   األسـئلة األسـئلة   هـذه هـذه   منمن  أليألي  بالنسبةبالنسبة  خاطئةخاطئة  وأخرىوأخرى  صحيحةصحيحة  إجاباتإجابات  لتوجدلتوجد  أنهأنه  الحظالحظ
  تعبرتعبر  إنهاإنها  طالماطالما  صحيحةصحيحة  تعتبرتعتبر  واإلجابةواإلجابة, ,   بيننابيننا  فيمافيما  عليهاعليها  نختلفنختلف  أنأن  يمكنيمكن  أمورأمور  جميعاًجميعاً
  ..  رأيكرأيك  عنعن  حقيقةحقيقة

  

 ً ً وشكرا   تعاونكتعاونك  علىعلى  وشكرا
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  إلىإلى  برحلةبرحلة  القيامالقيام  علىعلى  زمالئهزمالئه  معمع  اتفقاتفق  محمدمحمد  الرحالتالرحالت  يحبيحب  محمدمحمد.. .. صغيرصغير  تلميذتلميذ  محمدمحمد
  محمـد محمـد   يـوفر يـوفر   أنأن  بشرطبشرط  الرحلةالرحلة  إلىإلى  ذهابهذهابه  علىعلى  سيوافقسيوافق  بأنهبأنه  وعدهوعده  محمدمحمد  والدوالد.. .. الغابةالغابة
  أنأن  قبـل قبـل   ولكنولكن.. ..   المطلوبالمطلوب  المبلغالمبلغ  وفروفر  محمدمحمد.. .. الشخصيالشخصي  مصروفهمصروفه  منمن  الرحلةالرحلة  تكاليفتكاليف
  يريديريد  فهوفهو.. ..   حيرانحيران  محمدمحمد.. ..   وفرهوفره  الذيالذي  المبلغالمبلغ  منهمنه  يطلبيطلب  محمدمحمد  والدوالد  جاءجاء.. .. الرحلةالرحلة  تقومتقوم

  ..  والدهوالده  إلىإلى  النقودالنقود  إعطاءإعطاء  يرفضيرفض  أنأن  فيفي  يفكريفكر  وهووهو  الغابةالغابة  إلىإلى  زمالئهزمالئه  معمع  الذهابالذهاب
  يرفض؟يرفض؟  أمأم  والدهوالده  إلىإلى  النقودالنقود  محمدمحمد  يعطييعطي  هلهل  --11

  [      ][      ]    يرفضيرفض[      ]                  [      ]                    يعطييعطي
  ..............................................................................................................................................................  ؟؟  لماذالماذا

............................................................................................................................................................................  
  ؟؟  الشخصيالشخصي  مصروفهمصروفه  منمن  وفرهاوفرها  التيالتي  النقودالنقود  منهمنه  يطلبيطلب  أنأن  محمدمحمد  والدوالد  حقحق  منمن  هلهل  --22

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  ومؤدب؟ومؤدب؟  مطيعمطيع  أبنأبن  أنهأنه  ذلكذلك  معنىمعنى  فهلفهل  لوالدهلوالده  النقودالنقود  االبناالبن  أعطىأعطى  إذاإذا--33

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  ::  العبارتينالعبارتين  إحدىإحدى  أمامأمام  ""    PP""  ضعضع  --44
    مـن مـن   يوفرهـا يوفرهـا   أنـه أنـه   رغـم رغـم   لوالـده لوالـده   معـه معـه   التـي التـي   النقودالنقود  يعطييعطي  أنأن  محمدمحمد  علىعلى  يجبيجب  --أأ

  . [       ]. [       ]  مصروفهمصروفه
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    مـن مـن   وفرهـا وفرهـا   التـي التـي   نقـوده نقـوده   ألنهاألنها  لوالدهلوالده  النقودالنقود  إعطاءإعطاء  يرفضيرفض  أنأن  محمدمحمد  علىعلى  يجبيجب  --بب
  [       ].[       ].  مصروفهمصروفه
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  منمن  فهلفهل  ––  أصدقائهأصدقائه  رحلةرحلة  فيفي  ذهابهذهابه  علىعلى  بالموافقةبالموافقة  أبنهأبنه  وعدوعد  أنأن  سبقسبق  محمدمحمد  والدوالد  --55

    ؟؟  الال  أمأم  بوعدهبوعده  الوالدالوالد  يفييفي  أنأن  الضروريالضروري
  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  ::  أكملأكمل--66
  ::وعدهوعده  ألنألن  بوعدهبوعده  بفيبفي  أنأن  منامنا  واحدواحد  كلكل  علىعلى  وجبوجب

............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  

    تفـي تفـي   هـل هـل   مـا مـا   بشيبشي  وعدتهوعدته  ولكنكولكنك  ثانيةثانية  مرةمرة  تراهتراه  الال  وقدوقد  تعرفهتعرفه  الال  شخصشخص  قابلكقابلك  --77
  ؟؟  الال  أمأم  بوعدكبوعدك

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  --::  أكملأكمل--88
  ::  أنأن  ابنهابنه  معمع  عالقتهعالقته  فيفي  يراعييراعي  أنأن  الوالدالوالد  علىعلى  يجبيجب  --

............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  



- 175  - 
 

  ::  ألنألن  مهمةمهمة  األشياءاألشياء  وهذهوهذه
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  

  ::  يأتييأتي  ممامما  واحدةواحدة  عبارةعبارة  أمامأمام    ""    PP""  عالمةعالمة  ضعضع  --99
  . [      ] . [      ]   ابنهابنه  شؤونشؤون  كلكل  فيفي  األباألب  يتدخليتدخل  أنأن  يجبيجب  ––  أأ
  . [      ]. [      ]  ابنهابنه  شؤونشؤون  منمن  فقطفقط  معينهمعينه  أمورأمور  فيفي  األباألب  يتدخليتدخل  أنأن  يحبيحب  --بب
  . [      ]. [      ]  ابنهابنه  أمورأمور  فيفي  األباألب  يتدخليتدخل  أالأال  يجبيجب  --جج

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  ::  أكملأكمل  --1010
  ::أنأن  والدهوالده  معمع  عالقتهعالقته  فيفي  يراعييراعي  أنأن  االبناالبن  علىعلى  يجبيجب  --

............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  

  ::  ألنألن  مهمةمهمة  األشياءاألشياء  وهذهوهذه  --
............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
  ::  أكملأكمل  --1111
  ::  اآلتياآلتي  يعمليعمل  أنأن  والدهوالده  موقفموقف  فيفي  االبناالبن  علىعلى  يجبيجب  --

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
  ::  هوهو  ذلكذلك  فيفي  والسببوالسبب

............................................................................................................................................................................  
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  كشفواكشفوا  الذينالذين  األطباءاألطباء  وقرروقرر  ،،  الموتالموت  منمن  تقتربتقترب  بدأتبدأت  ،،  خطيرخطير  بمرضبمرض  امرأةامرأة  أصيبتأصيبت  --

  فيفي  يسكنيسكن  صيدليصيدلي  طبيبطبيب  اكتشفهاكتشفه  الدواءالدواء  منمن  جديداًجديداً  نوعاًنوعاً  استخدمتاستخدمت  إذاإذا  إالإال  تشفىتشفى  أنهاأنها  عليهاعليها
  ..  فقطفقط  ديناردينار  200200  تبلغتبلغ  الدواءالدواء  هذاهذا  تصنيعتصنيع  تكلفةتكلفة  أنأن  معمع  ديناردينار  بألفيبألفي  ويبيعهويبيعه, ,   المدينةالمدينة  نفسنفس

  لـم لـم   ولكنـه ولكنـه   ومعارفـه ومعارفـه   أقاربهأقاربه  منمن  المطلوبالمطلوب  المبلغالمبلغ  يستلفيستلف  أنأن  السيدةالسيدة  هذههذه  زوجزوج  حاولحاول  --
  ..  فقطفقط  ديناردينار  ألفألف  علىعلى  إالإال  الحصولالحصول  يستطعيستطع

  وو  المـوت المـوت   تواجـه تواجـه   زوجتهزوجته  أنأن  أخبرهأخبره  وو  ظروفهظروفه  لهله  شرحشرح  وو  الصيدليالصيدلي  إلىإلى  الزوجالزوج  ذهبذهب  --
  ..  رفضرفض  الصيدليالصيدلي  لكنلكن  وو.. ..   بالتقسيطبالتقسيط  بيعهبيعه  أوأو  الدواءالدواء  ثمنثمن  تخفيضتخفيض  منهمنه  طلبطلب

    الـدواء الـدواء   سـرقة سـرقة   وو  ليالًليالً  الصيدليةالصيدلية  اقتحاماقتحام  فيفي  يفكريفكر  هوهو  وو  شديدشديد  بيأسبيأس  يشعريشعر  الزوجالزوج  بدأبدأ    --
  ..  المطلوبالمطلوب

  ؟؟  الال  أمأم  الدواءالدواء  يسرقيسرق  هلهل--11
  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  ؟؟  صواباًصواباً  أمأم  خطأخطأ  تعتبرتعتبر  السرقةالسرقة  هذههذه  فهلفهل.. ..   لزوجتهلزوجته  الدواءالدواء  سرقسرق  إذاإذا  --22
  [        ][        ]  صوابصواب[       ]         [       ]           خطأخطأ

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  الدواء؟الدواء؟  سرقةسرقة  الزوجالزوج  علىعلى  يحتميحتم  كانكان  هلهل  --33
  ]]              [ [   الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  
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  الدواء؟الدواء؟  يسرقيسرق  أنأن  الظروفالظروف  هذههذه  مثلمثل  فيفي  الزوجالزوج  حقحق  منمن  هلهل  --44
  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  

    حياتهـا حياتهـا   إلنقـاذ إلنقـاذ   الـدواء الـدواء   يسرقيسرق  فهلفهل..  ..    زوجتهزوجته  يحبيحب  الال  الرجلالرجل  هذاهذا  أنأن  فرضتفرضت  إذاإذا--55
  ؟؟  الال  أمأم

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           يسرقيسرق
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  
  ؟؟  الال  أمأم  حياتهاحياتها  إلنقاذإلنقاذ  الدواءالدواء  يسرقيسرق  فهلفهل.. ..   زوجتهزوجته  يحبيحب  الرجلالرجل  هذاهذا  أنأن  فرضنافرضنا  إذاإذا  --66

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           يسرقيسرق
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  

--زوجتـه زوجتـه   ليستليست  وو  الزوجالزوج  عنعن  غريباًغريباً  شخصاًشخصاً    كانكان  المريضالمريض  الشخصالشخص  أنأن  فرضنافرضنا  إذاإذا--77
  ال؟ال؟  أمأم  الدواءالدواء  لهله  يسرقيسرق  فهلفهل

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  هـذا هـذا   علـى علـى   توافقتوافق  هلهل.. ..   اآلخريناآلخرين  حياةحياة  إلنقاذإلنقاذ  جهدهجهده  يبذليبذل  أنأن  منامنا  واحدواحد  علىعلى  يجبيجب--88

    الرأي؟الرأي؟
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  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  لألخالق؟لألخالق؟  مخالفةمخالفة  تعتبرتعتبر  السرقةالسرقة  هذههذه  فهلفهل.. ..   للقانونللقانون  مخالفةمخالفة  تعتبرتعتبر  الدواءالدواء  سرقةسرقة  --99

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  ؟؟  بهبه  يلتزميلتزم  وو  القانونالقانون  يطيعيطيع  أنأن  إنسانإنسان  كلكل  علىعلى  يجبيجب  --1010

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  --::  اآلتيتيناآلتيتين  العبارتينالعبارتين  منمن  واحدةواحدة  أمامأمام  ""    PP""  عالمةعالمة  ضعضع  --1111
  . [     ]. [     ]  للقانونللقانون  احتراماًاحتراماً  الدواءالدواء  سرقةسرقة  عدمعدم  الزوجالزوج  علىعلى  يجبيجب  --أأ
  . [      ]. [      ]  بالقانونبالقانون  االهتماماالهتمام  دوندون  زوجتهزوجته  حياةحياة  إلنقاذإلنقاذ  الدواءالدواء  سرقةسرقة  الزوجالزوج  علىعلى  يجبيجب  --بب
  --::  أكملأكمل  --

    أنأن  هوهو  يفعلهيفعله  أنأن  الزوجالزوج  علىعلى  يجبيجب    كانكان  الذيالذي  نظرينظري  فيفي  المهمالمهم  الشيءالشيء
............................................................................................................................................................................  

  : :   هوهو  ذلكذلك  فيفي  والسببوالسبب
............................................................................................................................................................................  
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  الصحفالصحف  اهتمتاهتمت  وو  لزوجتهلزوجته  وأعطاهوأعطاه  المطلوبالمطلوب  الدواءالدواء  وسرقوسرق, ,   ليالًليالً  الصيدليةالصيدلية  الزوجالزوج  اقتحماقتحم
  --  الشـرطة الشـرطة   ضابطضابط  --  أحمدأحمد  قرأقرأ  ولماولما  ،،  السرقةالسرقة  عمليةعملية  ووصفتووصفت  بالحادثبالحادث  التاليالتالي  اليوماليوم  فيفي

  الصـيدلية الصـيدلية   منمن  يخرجيخرج  رآهرآه  --  جيداًجيداً  يعرفهيعرفه  الذيالذي  --  الزوجالزوج  رأىرأى  أنهأنه  تذكرتذكر  --  العمليةالعملية  وصفوصف
  ..  الدواءالدواء  بسرقةبسرقة  قامقام  الذيالذي  هوهو  الزوجالزوج  هذاهذا  أنأن  الضابطالضابط  وأدركوأدرك.. ..   الحادثالحادث  ليلةليلة  مسرعاًمسرعاً
  رآهرآه  عماعما  الشرطةالشرطة  إبالغإبالغ  بخصوصبخصوص  قرارقرار  اتخاذاتخاذ  علىعلى  قادرقادر  غيرغير  هوهو  حيرانحيران  أحمدأحمد  الضابطالضابط

  

  ال؟ال؟  أمأم  السارقالسارق  هوهو  الزوجالزوج  بأنبأن  الشرطةالشرطة  يبلغيبلغ  أنأن  أحمدأحمد  الضابطالضابط  علىعلى  يجبيجب  هلهل--11
  [        ][        ]  يبلغيبلغ  الال[       ]         [       ]           يبلغيبلغ

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  

  هـو هـو   صـديقه صـديقه   بأنـة بأنـة   الشرطةالشرطة  يبلغيبلغ  فهلفهل  للزوجللزوج  صديقاًصديقاً  كانكان  الضابطالضابط  أنأن  افترضناافترضنا  إذاإذا  --22
  ال؟ال؟  أمأم  السارقالسارق

  [        ][        ]  يبلغيبلغ  الال[       ]         [       ]           يبلغيبلغ
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  

  إلـي إلـي   تحـول تحـول   وو  عليـه عليـه   القبضالقبض  وألقيوألقي  لزوجتهلزوجته  وأعطاهوأعطاه  الصيدليةالصيدلية  منمن  الدواءالدواء  الزوجالزوج  سرقسرق

  يحكميحكم  التيالتي  العقوبةالعقوبة  يحدديحدد  أنأن  القاضيالقاضي  علىعلى  وكانوكان  مذنبمذنب  الزوجالزوج  أنأن  القاضيالقاضي  تبينتبين  المحاكمة،المحاكمة،
  ..  الزوجالزوج  علىعلى  بهابها

  

  --::  اآلتيتيناآلتيتين  العبارتينالعبارتين  منمن  واحدةواحدة  أمامأمام  ""    PP""  عالمةعالمة  ضعضع  --11
  . [       ]. [       ]  ماما  بعقوبةبعقوبة  الزوجالزوج  علىعلى  يحكميحكم  أنأن  القاضيالقاضي  علىعلى  يجبيجب  --أأ
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  .  [        ] .  [        ]   الزوجالزوج  صــراحصــراح  يطلقيطلق  أنأن  القاضيالقاضي  علىعلى  يجبيجب  --بب

  

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  يخـالف يخـالف   مـن مـن   معاقبـة معاقبـة   مـن مـن   البدالبد  فإنهفإنه  --اعتبارنااعتبارنا  فيفي  المجتمعالمجتمع  مصلحةمصلحة  وضعناوضعنا  إذاإذا  --22
  الرأي؟الرأي؟  هذاهذا    علىعلى  توافقتوافق  هلهل--القانونالقانون

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  ::  التاليتينالتاليتين  العبارتينالعبارتين  منمن  واحدةواحدة  أمامأمام  ""    PP""  عالمةعالمة  ضعضع  --33
  --::فإنفإن  اعتبارهاعتباره  فيفي  المجتمعالمجتمع  مصلحةمصلحة  القاضيالقاضي  وضعوضع  إذاإذا
  . [       ]. [       ]  الـــزوجالـــزوج  يعــاقبيعــاقب  --أأ
  . [      ]. [      ]  الزوجالزوج  صراحصراح  يطلقيطلق  --بب
  مـن مـن   يعاقـب يعاقـب   أنأن  تـرى تـرى   فهلفهل  لذلكلذلك  دفعهدفعه  الذيالذي  هوهو  ضميرهضميره  ألنألن  الدواءالدواء  الزوجالزوج  سرقسرق  --جج

  ..  ضميرهضميره  منمن  بدافعبدافع  تصرفهتصرفه  كانكان  ولوولو  حتىحتى  القانونالقانون  يخالفيخالف
  [        ][        ]  يعاقبيعاقب  الال[       ]         [       ]           يعاقبيعاقب

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  --::أكملأكمل--55
  --::أنأن  هوهو  الزوجالزوج  معمع  يفعلهيفعله  أنأن  القاضيالقاضي  علىعلى  يجبيجب  الذيالذي  رأيرأي  فيفي  المهمالمهم  الشيءالشيء

............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
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  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  --::  أكملأكمل  --66
  --::  هوهو  رأيرأي  فيفي  الضميرالضمير

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
  ::  أنأن  عليّعليّ  سيفرضسيفرض    كانكان  ضميريضميري  فإنفإن  الزوجالزوج  هذاهذا  مكانمكان  فيفي  أناأنا  كنتكنت  لولو  أكملأكمل  --77

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
  ::  ألنألن  وذلكوذلك

............................................................................................................................................................................  
  : :   العبارتينالعبارتين  إحدىإحدى  أمامأمام  ""    PP""  عالمةعالمة  ضعضع  --88
    اإلنساناإلنسان  يتصرفيتصرف  األخالقيةاألخالقية  المواقفالمواقف  فيفي
  . [      ]. [      ]  الشخصيالشخصي  إحساسهإحساسه  وو  شعورهشعوره  حسبحسب  --أأ
  . [      ]. [      ]  عنهعنه  فيبتعدفيبتعد  خطأخطأ  وذلكوذلك  فيهفيه  فيسيرفيسير  صوابصواب  هذاهذا  أنأن  أساسأساس  علىعلى  --بب

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  ؟؟  أخالقيةأخالقية  مشكلةمشكلة  الرجلالرجل  هذاهذا  يواجههايواجهها    كانكان  التيالتي  المشكلةالمشكلة  أنأن  تعتبرتعتبر  هلهل  --99
  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  
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  ::  أكملأكمل  --1010
    إذاإذا  أخالقياًأخالقياً  موقفاًموقفاً  منامنا  واحدواحد  أيأي  يواجههيواجهه  الذيالذي  الموقفالموقف  يصبحيصبح  

............................................................................................................................................................................  
  ::  أكملأكمل  --1111
  ::  معناهامعناها  األخالقاألخالق  كلمةكلمة

............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  

  .  .    جزئيجزئي  حلحل  لهالها  يكونيكون  أنأن  يمكنيمكن  هلهل  باألخالقباألخالق  المتعلقةالمتعلقة  المشكلةالمشكلة  --
  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  صحيحاًصحيحاً  يعتبريعتبر  منهممنهم  كلكل  رأيرأي  فإنفإن  المشكلةالمشكلة  حلحل  كيفيةكيفية  فيفي  الناسالناس  يختلفيختلف  وعندماوعندما
  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

    إذاإذا  سليمسليم  أخالقيأخالقي  قرارقرار  هوهو  اتخذتهاتخذته  الذيالذي  القرارالقرار  أنأن    منمن  متأكداًمتأكداً  أكونأكون  --
............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
  سـليم سـليم   قرارقرار  إلىإلى  نتوصلنتوصل  أنأن  اتبعناهااتبعناها  لولو  نستطيعنستطيع  تفكيرتفكير  طريقةطريقة  رأيكرأيك  فيفي  توجدتوجد  هلهل--1414
    األخالقيةاألخالقية  المواقفالمواقف  فيفي

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ::  هيهي  وماوما

............................................................................................................................................................................  
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  فـي فـي   سليمةسليمة  وقراراتوقرارات  الحلولالحلول  إلىإلى  يوصلنايوصلنا  أنأن  يمكنيمكن  هلهل  التفكيرالتفكير  فيفي  العلميالعلمي  األسلوباألسلوب  --
  ::األخالقيةاألخالقية  المشكالتالمشكالت

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  
  
  

                          
                                            

    



- 184  - 
 

  
  
  
  
  

  

  الثانيالثاني  امللحقامللحق                                          
  

  والثانويةوالثانوية  اإلعداديةاإلعدادية  للمرحلةللمرحلة  الخلقيالخلقي  النضجالنضج  اختباراختبار

  وآخرونوآخرون  كولبرجكولبرج  إعدادإعداد

  قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم: :   وتعريبوتعريب  إعدادإعداد
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  والثانويةوالثانوية  اإلعداديةاإلعدادية  للمرحلةللمرحلة  اخللقياخللقي  النضجالنضج  اختباراختبار
  وآخرونوآخرون  كولبرجكولبرج  إعدادإعداد

  قشقوشقشقوش  إبراهيمإبراهيم: :   وتعريبوتعريب  إعدادإعداد
  

ـــاالساالس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
::............................................................................................................      .............      .............  
  [        ][        ]  أنثىأنثى                    ]]              [[  ررــــــــــــذكذك: :   وعوعــــــــــــــالنالن

  ..................................:......:......  الدراسيةالدراسية  السنةالسنة  ....................................................  ::المدرسةالمدرسة
  ........................................  ::الميالدالميالد  تاريختاريخ  ..................................  ::  الشعبةالشعبة  أوأو  التخصصالتخصص

  :      /      /:      /      /  االختباراالختبار  جراءجراءإإ  تاريختاريخ
  


  حياتـه حياتـه   فـي فـي   منامنا  أيأي  يواجههايواجهها  أنأن  يمكنيمكن  التيالتي  المواقفالمواقف  منمن  موقفانموقفان  يلييلي  فيمافيما  عليكعليك  يعرضيعرض
  بمختلـف بمختلـف   تتصلتتصل  التيالتي  األسئلةاألسئلة  منمن  مجموعةمجموعة  الموقفينالموقفين  هذينهذين  منمن  موقفموقف  كلكل  ويليويلي    اليوميةاليومية
  ..  عليهاعليها  يشتمليشتمل  التيالتي  الجوانبالجوانب
  التـي التـي   األسئلةاألسئلة  مجموعةمجموعة  علىعلى  تجيبتجيب  وأنوأن, ,   جيدةجيدة  قراءةقراءة  موقفموقف  كلكل  تقرأتقرأ  أنأن  منكمنك  والمرجووالمرجو
  لـبعض لـبعض   بالنسبةبالنسبة  المطلوبةالمطلوبة  اإلجابةاإلجابة  تقتصرتقتصر  حيثحيث  منهامنها  سؤالسؤال  كلكل  يتطلبيتطلب  ماما  وفقوفق  بهبه  تتصلتتصل
  اإلجابـة اإلجابـة   وتتطلـب وتتطلـب , ,   خانتينخانتين  بينبين  منمن  واحدةواحدة  خانةخانة  أمامأمام] ]   PP[ [   عالمةعالمة  وضعوضع  علىعلى  األسئلةاألسئلة
  لـذلك لـذلك   خصصخصص  مكانمكان  فيفي  أكثرأكثر  أوأو  عبارةعبارة  كتابةكتابة  ضرورةضرورة  اآلخراآلخر  لبعضهالبعضها  بالنسبةبالنسبة  المطلوبةالمطلوبة
  ..  السؤالالسؤال  عقبعقب
  فهذهفهذه  --األسئلةاألسئلة  هذههذه  منمن  أليألي  بالنسبةبالنسبة  خاطئةخاطئة  أخرىأخرى  وو  صحيحةصحيحة  إجاباتإجابات  توجدتوجد  الال  أنهأنه  الحظالحظ
  تعبرتعبر  إنهاإنها  طالماطالما  صحيحةصحيحة  تعتبرتعتبر  واإلجابةواإلجابة, ,   بيننابيننا  فيمافيما  عليهاعليها  نختلفنختلف  أنأن  يمكنيمكن  أمورأمور  جميعاجميعا
  ..  رأيكرأيك  عنعن  حقيقةحقيقة
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 ً ً وشكـــــرا   تعــاونكتعــاونك  علىعلى  وشكـــــرا
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  كبيـر كبيـر   حـد حـد   إلىإلى  والمعسكراتوالمعسكرات  الرحالتالرحالت  ويهوىويهوى  عاماًعاماً  1414  العمرالعمر  منمن  يبلغيبلغ  صبيصبي  محمدمحمد  --

    مـن مـن   ينظمـون ينظمـون   أوأو  رحـالت رحـالت   مـن مـن   بـه بـه   يقومونيقومون  فيمافيما  زمالءهزمالءه  يشاركيشارك  أنأن  علىعلى  ويحرصويحرص
  ..  معسكراتمعسكرات

  منتصـف منتصـف   إجازةإجازة  فيفي  رحلةرحلة  تنظيمتنظيم  علىعلى  المدرسةالمدرسة  فيفي  أصدقائهأصدقائه  وو  زمالئهزمالئه  معمع  محمدمحمد  اتفقاتفق  --
  يـدخر يـدخر   أنأن  شـريطة شـريطة   الرحلةالرحلة  هذههذه  فيفي  اشتراكهاشتراكه  علىعلى  بالموافقةبالموافقة  والدهوالده  ووعدهووعده  الدراسيالدراسي  العامالعام
  ..  الرحلةالرحلة  هذههذه  منمن  االشتراكاالشتراك  تكاليفتكاليف  الشخصيالشخصي  مصروفهمصروفه  منمن  محمدمحمد

  عنعن  قليالًقليالً  ويزيدويزيد  يكفييكفي  مبلغمبلغ  وهووهو  ديناردينار  200200  مبلغمبلغ  الشخصيالشخصي  مصروفهمصروفه  منمن  محمدمحمد  ادخرادخر  --
  ..عليهاعليها  أصدقائهأصدقائه  معمع  اتفقاتفق  التيالتي  للرحلةللرحلة  كاشتراككاشتراك  المطلوبالمطلوب  المبلغالمبلغ

  العملالعمل  فيفي  وزمالئهوزمالئه  الوالدالوالد  أصدقاءأصدقاء  أنأن  حيثحيث  ،،  رأيهرأيه  محمدمحمد  والدوالد  غيرغير  الرحلةالرحلة  تبدأتبدأ  أنأن  قبيلقبيل  --
  فيفي  لالشتراكلالشتراك  المطلوبالمطلوب  المبلغالمبلغ  الوالدالوالد  أيأي  لديهلديه  يكنيكن  ولمولم  مثالًمثالً  الغابةالغابة  إلىإلى  رحلةرحلة  تنظيمتنظيم  قررواقرروا
  ..  أصدقائهأصدقائه  معمع  لرحلتهلرحلته  ادخرهادخره  الذيالذي  المبلغالمبلغ  محمدمحمد  ابنهابنه  منمن  فطلبفطلب  الرحلةالرحلة  هذههذه
  علـى علـى   اتفقـوا اتفقـوا   أنأن  سبقسبق  التيالتي  الرحلةالرحلة  فيفي  زمالئهزمالئه  مرافقةمرافقة  عنعن  يتخلفيتخلف  أنأن  يريديريد  الال  محمدمحمد  --

  مـن مـن   ادخـره ادخـره   الـذي الـذي   المبلـغ المبلـغ   والدهوالده  إعطاءإعطاء  يرفضيرفض  أنأن  فيفي  يفكريفكر  فهوفهو  وبالتاليوبالتالي  ،،  تنظيمهاتنظيمها
    الشخصيالشخصي  مصروفهمصروفه

  والده؟والده؟  إلىإلى  النقودالنقود  إعطاءإعطاء  يرفضيرفض  أنأن  محمدمحمد  علىعلى  ينبغيينبغي  هلهل--11
  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  النقود؟النقود؟  يعطيهيعطيه  أنأن  محمدمحمد  ابنهابنه  منمن  يطلبيطلب  أنأن  الوالدالوالد  حقحق  منمن  هلهل--22
  والده؟والده؟  إلىإلى  النقودالنقود  إعطاءإعطاء  يرفضيرفض  أنأن  محمدمحمد  علىعلى  ينبغيينبغي  هلهل  --

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
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  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
    أبـن أبـن   االبـن االبـن   أنأن  إلـى إلـى   يشـير يشـير   ماما  ذلكذلك  يتضمنيتضمن  فهلفهل  ،،  لوالدهلوالده  النقودالنقود  االبناالبن  أعطىأعطى  إذاإذا  --33

  ؟؟  مؤدبمؤدب  مطيعمطيع
  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  فـي فـي   المهمـة المهمـة   الجوانبالجوانب  أحدأحد  يمثليمثل  هلهل  ،،  الشخصيالشخصي  مصروفهمصروفه  منمن  للنقودللنقود  االبناالبن  ادخارادخار  --44
  الموقف؟الموقف؟

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  رحلـة رحلـة   فـي فـي   زمـالءه زمـالءه   يشاركيشارك  أنأن  يستطيعيستطيع  أنهأنه  ددمحممحم  ابنهابنه  الوالدالوالد  وعدوعد  أنأن  سبقسبق  لقدلقد  --55

  مصروفهمصروفه  منمن  الرحلةالرحلة  هذههذه  فيفي  االشتراكاالشتراك  تكاليفتكاليف  يدخريدخر  أنأن  شريطةشريطة  الدراسيالدراسي  العامالعام  منتصفمنتصف
  ؟؟  الموقفالموقف  هذاهذا  فيفي  أهميةأهمية  الجوانبالجوانب  أكثرأكثر  يعتبريعتبر  أنأن  ينبغيينبغي  الوعدالوعد  هذاهذا  فهلفهل  الشخصي،الشخصي،

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  يعد؟يعد؟  بمابما  يفييفي  أنأن  ––  عامةعامة  بصفةبصفة  ––  منامنا  كلكل  علىعلى  ينبغيينبغي  لماذالماذا  --66

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
  

, , جيداًجيداً  تعرفهتعرفه  الال  إلنسانإلنسان  بالنسبةبالنسبة  نفسكنفسك  علىعلى  قطعتهقطعته  قدقد  بوعدبوعد  تفيتفي  أنأن  عليكعليك  ينبغيينبغي  هلهل  --77
  ؟؟  أخرىأخرى  مرةمرة  تراهتراه  إالإال  ويحتملويحتمل



- 189  - 
 

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
  يحرصيحرص  أوأو  بهابها  يهتميهتم  أنأن  رأيكرأيك  فيفي  الوالدالوالد  علىعلى  ينبغيينبغي  والتيوالتي  أهميةأهمية  األكثراألكثر  األشياءاألشياء  ماما  --88

  ؟؟  بابنهبابنه  عالقتهعالقته  فيفي  الوالدالوالد  عليهاعليها
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  

  ؟؟  أهميةأهمية  األشياءاألشياء  أكثرأكثر  ذكرتذكرت  ماما  يعتبريعتبر  لماذالماذا  --  أأ
............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
  ::  ابنهابنه  علىعلى  الوالدالوالد  سلطةسلطة  تكونتكون  أنأن  ينبغيينبغي  مدىمدى  أيأي  إلىإلى  --99
  .   [       ].   [       ]  مطلقةمطلقة  سلطةسلطة  ابنهابنه  علىعلى  الوالدالوالد  سلطةسلطة  تكونتكون  أنأن  ينبغيينبغي  --أأ

  .   [       ].   [       ]  معينةمعينة  ورورــأمأم  علىعلى  السلطةالسلطة  هذههذه  تقتصرتقتصر  أنأن  ينبغيينبغي    --بب

  .   [       ].   [       ]  ابنهابنه  شؤونشؤون  فيفي  الوالدالوالد  جانبجانب  منمن  تدخلتدخل  أليألي  داعيداعي  الال  --جج
  

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  يحرصيحرص  أوأو  بهابها  يهتميهتم  أنأن  --رأيكرأيك  فيفي––  االبناالبن  علىعلى  ينبغيينبغي  التيالتي  أهميةأهمية  األكثراألكثر  األشياءاألشياء  ماما  --
  بوالده؟بوالده؟  عالقتهعالقته  فيفي  عليهاعليها

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
  ::أهميةأهمية  األشياءاألشياء  أكثرأكثر  هوهو  ذكرتذكرت  ماما  تعتبرتعتبر  لماذالماذا    --1010

............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
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  ينبغيينبغي  والذيوالذي  ،،  أهميةأهمية  األكثراألكثر  الشيءالشيء  هوهو  ماما, ,   برمتهبرمته  السابقالسابق  الموقفالموقف  تتأملتتأمل  عندماعندما  --1111
  ؟؟  الموقفالموقف  هذاهذا  فيفي  يفعلهيفعله  أنأن  --  رأيكرأيك  فيفي  --االبناالبن  علىعلى
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟


  وبـدأت وبـدأت   األسـوء األسـوء   إلىإلى  تتطورتتطور  حالتهاحالتها  وأخذتوأخذت  ،،  ""السرطانالسرطان  ""  خبيثخبيث  بمرضبمرض  امرأةامرأة  أصيبتأصيبت
  منمن  نوعاًنوعاً  تستخدمتستخدم  أنأن  سوىسوى  لعالجهالعالجها  سبيلسبيل  منمن  ليسليس  أنأن  األطباءاألطباء  اعتقداعتقد.. .. الموتالموت  منمن  تقتربتقترب
  احداحد  مؤخراًمؤخراً  إليهاإليها  توصلتوصل  الراديومالراديوم  منمن  خاصةخاصة  تركيبهتركيبه  عنعن  عبارةعبارة  وهووهو  ))  األدويةاألدوية  ((  العقاقيرالعقاقير
  ..فيهافيها  هيهي  تقيمتقيم  التيالتي  المدينةالمدينة  نفسنفس  فيفي  يعملونيعملون  وو  يقيمونيقيمون  الذينالذين  الصيادلةالصيادلة
  بعشـرة بعشـرة   يبيعهيبيعه    كانكان  إليهإليه  توصلتوصل  وو  اكتشفهاكتشفه  الذيالذي  الصيدليالصيدلي  فإنفإن, ,   الدواءالدواء  هذاهذا  ألهميةألهمية  ونظراًونظراً
  الـذي الـذي   الراديـوم الراديـوم   لمقدارلمقدار  ثمناثمنا  ديناردينار) ) 200200((  يدفعيدفع  هوهو  فبينمافبينما  --  األصليةاألصلية  تكلفتهتكلفته  قيمةقيمة  أمثالأمثال

  صـغيرة صـغيرة   جرعةجرعة  لكللكل  ثمناثمنا  ديناردينار  ألفيألفي) ) 20002000((  يطلبيطلب    كانكان, , الدواءالدواء  تركيبةتركيبة  فيفي  يستخدمهيستخدمه
  الدواءالدواء  هذاهذا  منمن

  يطلبهيطلبه  الذيالذي  المبلغالمبلغ  منهممنهم  يقترضيقترض  كيكي  ومعارفهومعارفه  أقاربهأقاربه  كلكل  المريضةالمريضة  السيدةالسيدة  هذههذه  زوجزوج  قصدقصد
  القانونيـة القانونيـة   السـبل السـبل   كـل كـل   المطلـوب المطلـوب   المبلغالمبلغ  تدبيرتدبير  سبيلسبيل  فيفي  وسلكوسلك, ,   للدواءللدواء  ثمناًثمناً  الصيدليالصيدلي
, , ديناردينار  ألفألف) ) 10001000((  علىعلى  إالإال  يحصليحصل  أنأن  يستطعيستطع  لملم  ولكنهولكنه  --  المتاحةالمتاحة  وو  الممكنةالممكنة  الشرعيةالشرعية
  ..  المطلوبةالمطلوبة  التكاليفالتكاليف  نصفنصف  يعادليعادل  ماما  وهووهو
  تواجهتواجه  زوجتهزوجته  أنأن  وأخبرهوأخبره  ظروفهظروفه  لهله  وشرحوشرح, ,   الدواءالدواء  صاحبصاحب  الصيدليالصيدلي  إلىإلى  الزوجالزوج  توجهتوجه
  فرصـة فرصـة   يعطيهيعطيه  بحيثبحيث  بالتقسيطبالتقسيط  إياهإياه  يبيعهيبيعه  أنأن  أوأو  أقلأقل  بثمنبثمن  يبيعهيبيعه  أنأن  منهمنه  وطلبوطلب, ,   الموتالموت
  ..  بذلكبذلك  ظروفهظروفه  تسمحتسمح  أنأن  إلىإلى  المطلوبالمطلوب  الثمنالثمن  إجماليإجمالي  بقيةبقية  دفعدفع  تأجيلتأجيل
  استثماراستثمار  واعتزمواعتزم  الدواءالدواء  هذاهذا  تركيبةتركيبة  اكتشفتاكتشفت  لقدلقد  لهله  وقالوقال, ,   الزوجالزوج  بكالمبكالم  الصيدليالصيدلي  يقتنعيقتنع  لملم
  ..النقودالنقود  منمن  قدرقدر  أكبرأكبر  أيأي, ,   ممكنممكن  عائدعائد  أكبرأكبر  علىعلى  ورائهورائه  منمن  أحصلأحصل  بحيثبحيث  االكتشافاالكتشاف  هذاهذا
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  دوندون  المشروعةالمشروعة  واألساليبواألساليب  الوسائلالوسائل  كلكل  استنفذاستنفذ  فقدفقد  اليأساليأس  منمن  بكثيربكثير  يشعريشعر  الزوجالزوج  وأصبحوأصبح
  يفكريفكر  وبدأوبدأ  زوجتهزوجته  حياةحياة  ينقذينقذ  أنأن  يمكنيمكن  الذيالذي  الدواءالدواء  علىعلى  يحصليحصل  أنأن  يستطعيستطع  لملم  أيأي, , جدوىجدوى
  ..المطلوبالمطلوب  الدواءالدواء  يسرقيسرق  كيكي  الليلالليل  فيفي  الصيدليةالصيدلية  يقتحميقتحم  أنأن  فيفي
  الدواء؟الدواء؟  يسرقيسرق  أنأن  الزوجالزوج  علىعلى  ينبغيينبغي  هلهل--

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  التصرف؟التصرف؟  لهذالهذا  الشخصيالشخصي  تقييمكتقييمك  فمافما  فعال؟فعال؟  الدواءالدواء  سرقةسرقة  علىعلى  الزوجالزوج  قدمقدم  إذاإذا  --22

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  الدواء؟الدواء؟  يسرقيسرق  أنأن  فيهفيه  عليهعليه  يتحتميتحتم  موقفموقف  فيفي  الزوجالزوج    كانكان  هلهل  --33

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  الدواء؟الدواء؟  يسرقيسرق  أنأن  الموقفالموقف  هذاهذا  مثلمثل  فيفي  للزوجللزوج  يحقيحق  هلهل--44

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  حياتها؟حياتها؟  إلنقاذإلنقاذ  الدواءالدواء  يسرقيسرق  أنأن  عليهعليه  يتعينيتعين  هلهل, ,   زوجتهزوجته  يحبيحب  الزوجالزوج  يكنيكن  لملم  إذاإذا--

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
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  الموقف؟الموقف؟  هذاهذا  مثلمثل  فيفي  يؤثريؤثر  أنأن  يمكنيمكن  لهالها  حبهحبه  عدمعدم  أوأو  لزوجتهلزوجته  الزوجالزوج  حبحب  هلهل/ / أأ--66
  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
  ليسـت ليسـت   وو  الزوجالزوج  عنعن  غريباًغريباً  شخصاًشخصاً  الموتالموت  يواجهيواجه    كانكان  الذيالذي  الشخصالشخص  أنأن  لنفترضلنفترض  --77

  اجله؟اجله؟  منمن  الدواءالدواء  يسرقيسرق  أنأن  عليهعليه  ينبغيينبغي  هلهل  --  زوجتهزوجته
  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  حيـاة حيـاة   أنقاذأنقاذ  اجلاجل  منمن  بهبه  يقوميقوم  أنأن  يستطيعيستطيع  شيءشيء  كلكل  يفعليفعل  أنأن  منامنا  كلكل  علىعلى  ينبغيينبغي  هلهل--88
  آخر؟آخر؟  شخصشخص

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  الزوجالزوج  عليهعليه  أقدمأقدم  ماما  يعتبريعتبر  فهلفهل, , السرقةالسرقة  علىعلى  أقدمأقدم  عندماعندما  القانونالقانون  الزوجالزوج  خالفخالف  لقدلقد  --99

  ؟؟  الخلقيةالخلقية  الوجهةالوجهة  منمن  خطأخطأ
  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  القيـام القيـام   يستطيعونيستطيعون  شيءشيء  بأيبأي  القيامالقيام  محاولةمحاولة  الناسالناس  علىعلى  ينبغيينبغي  هلهل, , عامةعامة  بصفةبصفة  --1010
  ؟؟  بهبه  االلتزامااللتزام  وو  القانونالقانون  طاعةطاعة  اجلاجل  منمن  بهبه

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
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  أنأن  الـزوج الـزوج   علـى علـى   ينبغيينبغي    كانكان  أوأو  ينبغيينبغي  لمالما  بالنسبةبالنسبة  الرأيالرأي  هذاهذا  تطبيقتطبيق  يمكنيمكن  كيفكيف--1111
  يفعله؟يفعله؟

............................................................................................................................................................................  
  األكثراألكثر  الشيءالشيء  هوهو  فمافما  يواجههيواجهه  الزوجالزوج    كانكان  الذيالذي  الموقفالموقف  فيفي  ""نفكرنفكر""  نتدبرنتدبر  عندماعندما  --1212

  ؟؟  يفعلهيفعله  أنأن  الزوجالزوج  علىعلى  يتعينيتعين  والذيوالذي  --رأيكرأيك  فيفي  --أهميةأهمية
............................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  


  جرائدجرائد  واهتمتواهتمت  ،،  لزوجتهلزوجته  أعطاهأعطاه  وو  المطلوبالمطلوب  الدواءالدواء  وسرقوسرق, ,   ليالًليالً  الصيدليةالصيدلية  الزوجالزوج  اقتحماقتحم
  ..  السرقةالسرقة  لعمليةلعملية  وصفاوصفا  أوردتأوردت  وو  الصيدليةالصيدلية  اقتحاماقتحام  نبأنبأ  بإبرازبإبراز  التاليالتالي  اليوماليوم
  وو  الجرائـد الجرائـد   فيفي  العمليةالعملية  وصفوصف  ––  جيداًجيداً  الزوجالزوج  يعرفيعرف  وو  بوليسبوليس  ضابطضابط  وهووهو  --  أحمدأحمد  قرأقرأ
  هـذا هـذا   أنأن  عندئـذ عندئـذ   أدركأدرك  وو  أمـس أمـس   ليلةليلة  مهروالًمهروالً  الصيدليةالصيدلية  منمن  يخرجيخرج  الزوجالزوج  رأىرأى  إنهإنه  تذكرتذكر
  ..الدواءالدواء  بسرقةبسرقة  قامقام  الذيالذي  هوهو  الزوجالزوج
  إذاإذا  ماما  بخصوصبخصوص  قراراًقراراً  يتخذيتخذ  أنأن  علىعلى  قادرقادر  غيرغير  وهووهو, ,   أمرهأمره  منمن  حيرةحيرة  فيفي  أحمدأحمد  الضابطالضابط
  ..السارقالسارق  هوهو  الزوجالزوج  بأنبأن  الشرطةالشرطة  يبلغيبلغ  أنأن  عليهعليه  ينبغيينبغي    كانكان

  
  ؟؟  السارقالسارق  هوهو  الزوجالزوج  بأنبأن  الشرطةالشرطة  يبلغيبلغ  أنأن  احمداحمد  الضابطالضابط  علىعلى  ينبغيينبغي  هلهل--11

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

  عليـه عليـه   ينبغـي ينبغـي   فهلفهل    بالزوجبالزوج  حميمةحميمة  وثيقةوثيقة  صداقةصداقة  تربطهتربطه  احمداحمد  الضابطالضابط  أنأن  لنفترضلنفترض--22
  السارق؟السارق؟  هوهو  الزوجالزوج  بأنبأن  الشرطةالشرطة  يبلغيبلغ  أنأن  عندئذعندئذ
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  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
  
  قدمقدم  وو  عليهعليه  القبضالقبض  ألقيألقي  وقدوقد, ,   لزوجتهلزوجته  وأعطاهوأعطاه  الدواءالدواء  سرقسرق  وو  ليالًليالً  الصيدليةالصيدلية  الزوجالزوج  اقتحماقتحم

  إذاإذا  مـا مـا   تحديدتحديد  فيفي  القاضيالقاضي  مهمةمهمة  تتلخصتتلخص  ،،  جيداًجيداً  عملهعمله  يفهميفهم  ممتازممتاز  قاضيقاضي  أمامأمام  للمحاكمةللمحاكمة
  ..  التهمةالتهمة  هذههذه  فيفي  مذنبمذنب  أنهأنه  أوأو  إليهإليه  الموجهةالموجهة  التهمةالتهمة  منمن  بريئاًبريئاً  المتهمالمتهم  الشخصالشخص    كانكان
  بهابها  يحكميحكم  أنأن  ينبغيينبغي  النيالني  العقوبةالعقوبة  هيهي  ماما  يحدديحدد  أنأن,,االعتباراالعتبار, ,   مذنبمذنب  الزوجالزوج  أنأن  للقاضيللقاضي  تبينتبين
  ..  الزوجالزوج  علىعلى

  ::  الزوجالزوج  معمع  القاضيالقاضي  يتصرفيتصرف  كيفكيف  --11
  . [      ]. [      ]  ماما  بعقوبةبعقوبة  الزوجالزوج  علىعلى  يحكميحكم  أنأن  ينبغيينبغي  --  أأ
  . [       ]. [       ]  الزوجالزوج  سراحسراح  يطلقيطلق  أنأن  وو  العقوبةالعقوبة  يرجئيرجئ  يوقفهيوقفه  أنأن  ينبغيينبغي  --بب

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
............................................................................................................................................................................  

  يخـاف يخـاف   مـن مـن   كـل كـل   معاقبةمعاقبة  منمن  البدالبد  فهلفهل, , االعتباراالعتبار  فيفي  المجتمعالمجتمع  مصلحةمصلحة  نأخذنأخذ  عندماعندما--22
  ؟؟  عنهعنه  يخرجيخرج  أوأو  القانونالقانون

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  حيـال حيـال   يتخـذه يتخـذه   أنأن  القاضيالقاضي  علىعلى  ينبغيينبغي  الذيالذي  القرارالقرار  علىعلى  ذلكذلك  تطبيقتطبيق  يمكنيمكن  كيفكيف: :   --33

  الزوج؟الزوج؟
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
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  تجـاه تجـاه   ضـميره ضـميره   عليـه عليـه   يمليهيمليه  ماما  وفقوفق  --  الدواءالدواء  سرقسرق  عندماعندما  --  الزوجالزوج  تصرفتصرف  لقدلقد  --44
  مـن مـن   بـدافع بـدافع   تصـرف تصـرف   قدقد    كانكان  إذاإذا  حتىحتى  القانونالقانون  مخالفمخالف  معاقبةمعاقبة  منمن  البدالبد  فهلفهل, , زوجتهزوجته
  ؟؟  ضميرهضميره

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  مـا مـا   --رأيكرأيك  فيفي  ––  أهميةأهمية  األكثراألكثر  الشيءالشيء  هوهو  فمافما  برمتهبرمته  السابقالسابق  الموقفالموقف  نتأملنتأمل  عندماعندما--55

  يفعله؟يفعله؟  أنأن  القاضيالقاضي  علىعلى  يتعينيتعين  الذيالذي

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  ؟؟  ""ضميرضمير""  كلمةكلمة  معنىمعنى  ماما  أيأي  --إليكإليك  بالنسبةبالنسبة  ""الضميرالضمير""  كلمةكلمة  تعنيتعني  ماذاماذا  --66

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
  يمليـه يمليـه     كـان كـان   الذيالذي  القرارالقرار  هوهو  فمافما, , إليهإليه  اشرنااشرنا  الذيالذي  الزوجالزوج    مكانمكان  فيفي  أنتأنت  كنتكنت  إذاإذا--77

  ضميرك؟ضميرك؟  عليكعليك
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
  يكـون يكـون   عنـدما عنـدما   الفردالفرد  يتصرفيتصرف  فكيففكيف  أخالقياًأخالقياً  قراراًقراراً  يتخذيتخذ  أنأن  الزوجالزوج  علىعلى  يتعينيتعين  كانكان  --88

  ؟؟  أخالقيأخالقي  قرارقرار  اتخاذاتخاذ  بصددبصدد
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  [       ][       ]  الذاتيةالذاتية  أحاسيسهأحاسيسه  وو  مشاعرهمشاعره  عليهعليه  تمليهتمليه  هوهو  ماما  وفقوفق  يتصرفيتصرف  أنأن  --أأ
  [       ][       ]  الخطأالخطأ  وو  الصوابالصواب  منطقمنطق  ضوءضوء  فيفي  يتصرفيتصرف  أنأن  --بب

  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟
  أخالقية؟أخالقية؟  مشكلةمشكلة  الزوجالزوج  هذاهذا  يواجههايواجهها    كانكان  الذيالذي  المشكلالمشكل  اعتباراعتبار  يمكنيمكن  هلهل--99

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  أخالقياً؟أخالقياً؟  موقفاًموقفاً  منامنا  أيأي  يواجههيواجهه  أنأن  يمكنيمكن  الذيالذي  الموقفالموقف  يجعليجعل  الذيالذي  ماما  --1010

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
  ""  فعالفعال  بهبه  قامقام  ماما  بهبه  يبرريبرر  الذيالذي  وو  اتخذهاتخذه  الذيالذي  القرارالقرار  إلىإلى  توصلتوصل  قدقد  الزوجالزوج  كانكان  إذاإذا  --1111

  حـل حـل   هناكهناك  يكونيكون  أنأن  يمكنيمكن    كانكان  ––  المجردالمجرد  بالمعنىبالمعنى  صواباًصواباً  يعتبريعتبر  ماما  ضوءضوء  فيفي  ""السرقةالسرقة
  كانكان  التيالتي  كتلككتلك  أخالقيةأخالقية  لمشكلةلمشكلة  جزئيةجزئية  حلولحلول  الواقعالواقع  هذاهذا  فيفي  يوجديوجد  هلهل, ,   للموقفللموقف  جزئيجزئي

  ؟؟  الزوجالزوج  هذاهذا  يواجههايواجهها
  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم

  مـنهم مـنهم   كـل كـل   رأيرأي  فإنفإن, ,   ماما  مشكلةمشكلة  مواجهةمواجهة  كيفيةكيفية  فيفي  الناسالناس  يختلفيختلف  عندماعندما  إنهإنه  أمأم--1212
  ..؟؟  صحيحاًصحيحاً  يعتبريعتبر

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  سليماًسليماً  أخالقياأخالقيا  قراراًقراراً  اتخذتاتخذت  قدقد  أنكأنك  تتأكدتتأكد  أوأو  تعرفتعرف  كيفكيف  --1313

............................................................................................................................................................................  
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............................................................................................................................................................................  
  إلـى إلـى   يتوصـل يتوصـل   أنأن  خاللهخالله  منمن  الفردالفرد  يستطيعيستطيع, ,   للتفكيرللتفكير  أسلوبأسلوب  أوأو  طريقةطريقة  هناكهناك  هلهل--1414
  ؟؟  مناسبمناسب  وو  سليمسليم  أخالقيأخالقي  قرارقرار

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  
  يؤدييؤدي  أنأن  يمكنيمكن  العلومالعلوم  مجالمجال  فيفي  يستخدميستخدم  الذيالذي  التفكيرالتفكير  نمطنمط  أنأن  الناسالناس  معظممعظم  يعتقديعتقد  --1515

  بالنسبةبالنسبة  ذلكذلك  يصدقيصدق  فهلفهل  مشكالتمشكالت  وو  مواقفمواقف  منمن  يواجههيواجهه  لمالما  صحيحةصحيحة  إجاباتإجابات  إلىإلى  بالفردبالفرد
  ؟؟  األخالقيةاألخالقية  القراراتالقرارات  وو  للمشكالتللمشكالت

  [        ][        ]  الال[       ]         [       ]           نعمنعم
  ..................................................................................................................................................................لماذا؟لماذا؟

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
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  الثالثالثالث  امللحقامللحق
                                                                                                                                                                                                                                      مقياسمقياس

                                                                                                                                                                              االجتماعياالجتماعي  االقتصادياالقتصادي  المستوىالمستوى
  لألسرةلألسرة  الثقافيالثقافي

  
                                                                                                                                                                                                                            الدكتورالدكتور  إعدادإعداد

                                                                                                                                                                                                    ةةالهوارنالهوارن  نوافنواف  معمرمعمر
                                                                                                                                                          التربيةالتربية  كليةكلية_ _   النفسالنفس  علمعلم  بقسمبقسم  درسدرسمم

  20072007  دمشقدمشق  جامعةجامعة
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  لألسرةلألسرة  الثقايفالثقايف  االجتماعياالجتماعي  االقتصادياالقتصادي  املستوىاملستوى  مقياسمقياس
  

  .................     .................     ........................................................:...:...ذذــــــالتلميالتلمي  اسماسم

  .................      .................      ......................................................:........:........نسنســــــجــجــالال

          ..............................................................................................:.......:.......ررــــــــــممالعالع

  ......................................................................................:....:....الدراسيةالدراسية  السنةالسنة

  الدراسـة الدراسـة   إتمـام إتمـام   فيفي  تساعدتساعد  حتىحتى  ،،  ودقةودقة  صدقصدق  بكلبكل  األسئلةاألسئلة  علىعلى  اإلجابةاإلجابة  أرجوأرجو              

  إنهـا إنهـا   حيثحيث  االستمارةاالستمارة  فيفي  تكتبتكتب  التيالتي  المعلوماتالمعلومات  سريةسرية  علىعلى  التأكيدالتأكيد  معمع  المالئمةالمالئمة  بالصورةبالصورة

  ..  فقطفقط  العلميالعلمي  البحثالبحث  لغرضلغرض  تستخدمتستخدم  سوفسوف

  
  بالتوفيـــقبالتوفيـــق  متنياتيمتنياتي  معمع
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  ""  CCuullttuurraall  LLeevveell      :":"--  
    المكانالمكان  فيفي  واألمواألم  األباألب  منمن  كلكل  بلغهبلغه  الذيالذي  التعليميالتعليمي  المستوىالمستوى  أمامأمام" " صحصح""  عالمةعالمة  ضعضع  --11

  يحصليحصل  ولمولم  وأالموأالم  األباألب  منمن  كلكل  قضاهاقضاها  التيالتي  الدراسةالدراسة  سنواتسنوات  أنأن  مالحظةمالحظة  معمع  ،،  المناسبالمناسب
  ..  االعتباراالعتبار  فيفي  تؤخذتؤخذ  الال  شهادةشهادة  علىعلى

    تعليمتعليم  مستوىمستوى  --
  ]]  األماألم[ [               ......              ]]  األباألب[ [                                                                                           

          [       ]      ...      [      ][       ]      ...      [      ]                                                        يكتبيكتب  والوال  أأيقريقر  الال  --
  [       ]       ...     [      ][       ]       ...     [      ]                                                                  ببــــــــويكتويكت  أأيقريقر  --
  [       ]       ...     [      ][       ]       ...     [      ]                            االبتدائيةاالبتدائية  ادةادةــالشهالشه  علىعلى  حاصلحاصل  --
  [       ]       ...     [      ][       ]       ...     [      ]                            اإلعداديةاإلعدادية  ادةادةــالشهالشه  علىعلى  حاصلحاصل  --
  [       ]       ...     [      ][       ]       ...     [      ]                                الثانويةالثانوية  ادةادةــــالشهالشه  علىعلى  حاصلحاصل  --
  [       ]       ...     [      ][       ]       ...     [      ]                                  ططــمتوسمتوس  للــــمؤهمؤه  علىعلى  حاصلحاصل  --
  [       ]       ...     [      ][       ]       ...     [      ]                                  امعيامعيــــــجج  للــمؤهمؤه  علىعلى  حاصلحاصل  --
  [       ]       ...     [      ]    [       ]       ...     [      ]                      العلياالعليا  الدراساتالدراسات  دبلومدبلوم  علىعلى  حاصلحاصل  --
  [       ]       ...     [      ][       ]       ...     [      ]                          اجستيراجستيرــالمالم  ادةادةــــشهشه  علىعلى  حاصلحاصل  --
  ]]            [       ]       ...     [[       ]       ...     [                              ــوراهــوراهــالدكتالدكت  شهادةشهادة  علىعلى  حاصلحاصل  --
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  ::  حالتكحالتك  تناسبتناسب  التيالتي  اإلجابةاإلجابة  أمامأمام) )   صحصح( (   عالمةعالمة  ضعضع
  

  نادراًنادراً  أحياناًأحياناً  دائماًدائماً  العبــــــــــــــــارةالعبــــــــــــــــارة  مم
    ..  ثقافيةثقافية  أوأو  أدبيةأدبية  أوأو  علميةعلمية  كتبكتب  بشراءبشراء  األسرةاألسرة  تقومتقوم  11
    .  .    اليوميةاليومية  الصحفالصحف  بشراءبشراء  األسرةاألسرة  تقومتقوم  22
    . .   وفنيةوفنية  ترفيهيةترفيهية  مجالتمجالت  بشراءبشراء  األسرةاألسرة  تقومتقوم  33
    ..  ثقافيةثقافية  أوأو  أدبيةأدبية  أوأو  علميةعلمية  مجالتمجالت  بشراءبشراء  األسرةاألسرة  تقومتقوم  44
    ..  والمرئيةوالمرئية  السمعيةالسمعية  والشرائطوالشرائط  للكتبللكتب  مكتبةمكتبة  األسرةاألسرة  توفرتوفر  55
    ..  الناديالنادي  فيفي  اشتراكاشتراك  األسرةاألسرة  لدىلدى  66
    ) . ) .   رياضةرياضة/ /   رسمرسم/ /   موسيقاموسيقا/ /   مسرحمسرح( (   الهواياتالهوايات  بأحديبأحدي  األسرةاألسرة  تهتمتهتم  77
    ..  الشقيقةالشقيقة  األقطاراألقطار  أبناءأبناء  معمع  والتعارفوالتعارف  الطوابعالطوابع  جمعجمع  هوايةهواية  األسرةاألسرة  تشجعتشجع  88
    ..  وعائليةوعائلية  ترفيهيةترفيهية  ثقافيةثقافية  برحالتبرحالت  األسرةاألسرة  تقومتقوم  99
    ..  الحديثةالحديثة  العلميةالعلمية  واالختراعاتواالختراعات  االكتشافاتاالكتشافات  متابعةمتابعة  علىعلى  األسرةاألسرة  تحرصتحرص  1010
    ..  وثقافيوثقافي  علميعلمي  طابعطابع  ذاتذات  األسرةاألسرة  أحاديثأحاديث  أغلبأغلب  1111
    ..  سيرهمسيرهم  ذكرذكر  خاللخالل  منمن  وتحترمهموتحترمهم  والعلماءوالعلماء  العلمالعلم  دوردور  األسرةاألسرة  تقدرتقدر  1212
    ..  اآلناآلن  حتىحتى  تتغيرتتغير  ولمولم  واألجدادواألجداد  اآلباءاآلباء  وتقاليدوتقاليد  بأفكاربأفكار  األسرةاألسرة  تتمسكتتمسك  1313
    ..والتليفزيونوالتليفزيون  الراديوالراديو  يبثهايبثها  التيالتي  المختلفةالمختلفة  الثقافيةالثقافية  البرامجالبرامج  األسرةاألسرة  تتابعتتابع  1414
    ..  المسرحالمسرح  أوأو  السينماالسينما  دوردور  إلىإلى  بالذهاببالذهاب  األسرةاألسرة  تهتمتهتم  1515
      للوقتللوقت  مضيعةمضيعة  باعتبارهاباعتبارها  الرياضيةالرياضية  البرامجالبرامج  متابعةمتابعة  علىعلى  األسرةاألسرة  تعترضتعترض  1616

1717  
  المحليةالمحلية  واالقتصاديةواالقتصادية  واالجتماعيةواالجتماعية  السياسيةالسياسية  بالقضايابالقضايا  األسرةاألسرة  تهتمتهتم

  ..  والعالميةوالعالمية
  

  أسئلةأسئلة  علىعلى  وتجيبوتجيب  ،،  خرافيخرافي  بمنطقبمنطق  تحدثتحدث  التيالتي  المشكالتالمشكالت  األسرةاألسرة  تفسرتفسر  1818
  ..  علميعلمي  غيرغير  بشكلبشكل  األبناءاألبناء

  

1919  
  لجلبلجلب)  )  الحجابالحجاب  ––  الزرقاءالزرقاء  العينالعين( (   بالتمائمبالتمائم  حوزتهاحوزتها  فيفي  األسرةاألسرة  تحتفظتحتفظ
    ..  وحمايتهموحمايتهم  ،،  لهملهم  الحظالحظ

    الدينيةالدينية  والمحاضراتوالمحاضرات  الندواتالندوات  ومتابعةومتابعة  حضورحضور  علىعلى  األسرةاألسرة  تحرصتحرص  2020
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  ..والعلميةوالعلمية  والثقافيةوالثقافية
    ..  المنزلالمنزل  خارجخارج  مكتبةمكتبة  إلىإلى  األسرةاألسرة  تذهبتذهب  2121
    ..  الفنيةالفنية  المعارضالمعارض  أوأو  الكتابالكتاب  معرضمعرض  إلىإلى  األسرةاألسرة  تذهبتذهب  2222
    ..تتابع األسرة نشرة األخبار تتابع األسرة نشرة األخبار   2323
    ..  الدينيةالدينية  أوأو  التاريخيةالتاريخية  القصصالقصص  ألبنائهاألبنائها  األسرةاألسرة  تحكيتحكي  2424
    ..  مواهبهممواهبهم  لتنميةلتنمية  الفنيةالفنية  واألدواتواألدوات  الحاجاتالحاجات  بعضبعض  ألبنائهاألبنائها  األسرةاألسرة  توفرتوفر  2525

  


  

  ..  ديناراًديناراً                        شهرياًشهرياً  األسرةاألسرة  تنفقهتنفقه  ماما  إجماليإجمالي  --11
  )                        )                        األبناءاألبناء+ + الوالدينالوالدين( (   األسرةاألسرة  أفرادأفراد  عددعدد  --22

  اإلناثاإلناث  عددعدد                  الذكورالذكور  عددعدد                      األماألم                          األباألب                              
  

  حالتكحالتك  يناسبيناسب  الذيالذي  المستوىالمستوى  إمامإمام)  )    صحصح( (   عالمةعالمة  ضعضع
.................                                                                                                          .................                                                                                                              ملكملك  مسكــــنمسكــــن  فيفي  األسرةاألسرة  تعيشتعيش  --33

                                                                                                        ....................................  ـارـارباإليجـــباإليجـــ  مسكنمسكن  فيفي  األسرةاألسرة  تعيشتعيش
  ..............................................  األقارباألقارب  معمع  مسكنمسكن  فيفي  األسرةاألسرة  تعيشتعيش

......                                                                                                                     ......                                                                                                                     ..........................  شخصشخص11الواحـدةالواحـدة  الغرفةالغرفة  فيفي  يعيشيعيش  --44
                                                                                                                                                                                                                                        ............................................  شخصشخص  22  الواحـدةالواحـدة  الغرفةالغرفة  فيفي  يعيشيعيش
  ..............................  أكثرأكثر  أوأو  أشخاصأشخاص  33  الواحدةالواحدة  الغرفةالغرفة  فيفي  يعيشيعيش

...                                                                                                                ...                                                                                                                ................................  فاخرفاخر  سكـنسكـن  األسرةاألسرة  سكنسكن    مستوىمستوى  --55
....                                                                                           ....                                                                                           ................................  متوسطمتوسط  سكـــنسكـــن  األسرةاألسرة  سكنسكن  مستوىمستوى
  ........................................  شعبيشعبي  سكـــــنسكـــــن  األسرةاألسرة  سكنسكن  مستوىمستوى
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                                                                                                                                                                                                                                                          ..................................................  سيارةسيارة  منمن  أكثرأكثر  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  --66
......                                                                                                                    ......                                                                                                                    ....................................................  دةدةواحواح  سيارةسيارة  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك
  ................................................................  ارةارةسيسي    أيأي  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  الال
......                                                                                                           ......                                                                                                           ..........  وعماراتوعمارات  ومصانعومصانع  أراضأراض  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  --77

                                                                                                                                                                                  ............................................................  منهممنهم  واحدةواحدة  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك
  ................................................  منهممنهم  دةدةواحواح  أيأي  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  الال
.....                                                                                                           .....                                                                                                           ......................  تكيفتكيف  جهازجهاز  منمن  أكثرأكثر  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  --88

                                                                                                                                                                                                                                                  ..............................................  واحدواحد  تكييفتكييف  جهازجهاز  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك
        ..................................................  تكييفتكييف  جهـازجهـاز  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  الال
...                                                                                                       ...                                                                                                       ............  للفيديوللفيديو  وكاميراوكاميرا  فيدوفيدو  جهازجهاز  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  --99

                                                                                                                                                      ................................................  منهمامنهما  واحدواحد  جهازجهاز  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك
  ................................................  منهمامنهما  واحدواحد  أيأي  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  الال

...                                                                                                          ...                                                                                                          ................  ملونملون  تليفزيونتليفزيون  منمن  أكثرأكثر  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  --1010
                                                                                                                                                                                                                                      ......................................................  ملونملون  تليفزيونتليفزيون  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك
  ..................................................  ادياديعع  تليفزيونتليفزيون  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك
.......                                                                                                       .......                                                                                                         أوتوماتيكيةأوتوماتيكية  مالبسمالبس  غسالةغسالة  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  --1111
                                                                                                                                                              ................  أوتوماتيكيةأوتوماتيكية  نصفنصف  مالبسمالبس  غسالةغسالة  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك
  ........................................  عاديةعادية  مالبسمالبس  غسالةغسالة  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك
....................                                                                                                         ....................                                                                                                             ثالجةثالجة  منمن  أكثرأكثر  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  --1212
.......                                                                                                                      .......                                                                                                                      ........................................    واحدةواحدة  ثالجةثالجة  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك
  ..............................................................  ثالجةثالجة  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  الال



- 204  - 
 

...................                                                                                            ...................                                                                                              وموبايلوموبايل  تليفونتليفون  األسرةاألسرة  تمتلكتمتلك  --1313
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– 

  الفعل الصحیح  المرحلة
السبب وراء الفعل 

  الصحیح

النمو المعرفي 

  واالجتماعي
  أسئلة

مرحلة األخالقیة  -1
  الخارجیة

 من القواعد كسر تجنب
             ، السلطة قبل

(  مثًال السلطة طاعة أو
  ) الوالدین

 الثواب  على الحصول
   العقاب وتجنب

 عدم ، الذات حول تمركز
 وجھات أخذ على القدرة

 اإلعتبار  في  اآلخرین نظر
 اآلخرین  بأن  واعتقادھم ،

   المشاعر نفس یحملون

 یسرق أال یجب -1
 یمكن ألنھ الدواء

   یسجن أن

 یسرق أن یجب -2
   أحد یره لم إذا

مرحلة األخالقیة  -2
  الفردیة النفعیة

 التي القوانین الفرد یتبع
 وتوافق حاجاتھ تشبع
 العدالة  مع یتعامل إھتمامھ

 لھذا وفقًا والمساواة
   المبدأ

  تلبیة الحاجات

 واقعیة في فردیة نظرة
 على قادرًا الفرد یصبح
 لحاجاتھ  الواقعي اإلدراك

 اآلخرین وحاجات
   بینھا التوفیق وضرورة

 یسرق أن یجب -1
 الصیدلي ، الدواء
 ولكنھ سیئًا لیس 
   یربح أن یرید

 ال وھو یسرق -2
 یسرق أن یرید

 محتاج ولكنھ 
   نقود لدیھ ولیس

مرحلة أخالقیة -3
  التوقعات الشخصیة

 من متوقع ھو ما تحقیق
 المقربین  من  الشخص

 من متقدمة مرحلة وفي
   االخرین

  لیكون جیدًا ومقبوًال 

 في فردیة نظر وجھة
 القدرة اآلخرین مع عالقتھ
 على التعرف على

 والتوقعات المشاعر
 نفسھ ووضع المتبادلة

 حدود  في(  اآلخرین مكان
(  

 یسرق أن یجب -1
 لماذا ، زوجتھ ألنھا

 یكن لم إذا تزوجھا
   عالجھا على قادرًا

 لن یسرق ال -2
 موتھا ، أحد یلومھ
 بسبب ولیس حق

 لھا حبھ عدم
   أناني الصیدلي

 النظام أخالقیة مرحلة -4
  والضمیر اإلجتماعي

 الحقیقیة الواجبات أداء
 ، المجتمع یفرضھا التي

 یحترم أن یجب القانون
 الشاذة  الحاالت  بعض فیما

 فیھا تصطدم والتي
   ببعضھا القوانین

 إحترام ضرورة
 وضع  ألنھ  القانون
 من المجتمع لحمایة
   السقوط

 یفرق أن الفرد یستطیع
          المجتمع  رؤیة بین

 من)  اإلجتماعي النظام( 
 الدافعیة أو اإلتفاقات
 رؤیة وبین الشخصیة

 للقواعد  ترد التي المجتمع
 تنظر وال واآلداب
 من  إال الشخصیة للعالقات

    النظام في موقعھا خالل

 أن لو یسرق ال -1
 ما سرق شخص كل

 لتھدم یحتاجھ
  المجتمع

 تركھا لو یسرق -2
 یفعل أن دون تموت
 یسأل فقد شیئًا
    قانونیًا

 العقد أخالقیة مرحلة -5
  الفرد وحقوق اإلجتماعي

 على القوانین تحترم أن
 متفق قواعد أنھا أساس
 حقوق  راعت  طالما  علیھا
   األفراد

 بالواجب اإلحساس
 على للمحافظة

 علیھ المتفق القانون
 على حافظ طالما

 وحقوق المجتمع

 والقیم العالقات إدراك
 النسبیة اإلجتماعیة

 بأن وإدراك ، والثابتة
 تعتمد  رسمیة  قوة القانون
   واإلتفاق التعاقد على

 خطأ  الدواء أخذ -1
 القاضي على ولكن 

 إعتباره في یأخذ أن
 المرأة حیاة

 إنقاذھا  وضرورة 
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 مع یتعامل وأن  األفراد
 بمرونة الحالة

   الحیاة في لحقھا

 الحاالت -2
 تبرر ال المؤلمة

 ، القانون كسر
 واحد لكل الیمكن
 أن شیئًا یحتاج

 اإلتفاق  تم  ما یكسر
 تكون قد النھایة

 ولكن  جیدة= ح
 تبرر ال الغایة
   الوسیلة

مرحلة المبادىء   -6
  األخالقیة اإلنسانیة

 المبادىء تتبع أن
 والقوانین اإلنسانیة
 طالما مقبولة اإلجتماعیة

   ذلك على حافظت

 بضرورة اإلیمان
 المبادىء إحترام
   اإلنسانیة

 النظر  وجھة  إلي الوصول
 واحترام للشخص الخالقیة
 في  غایة  كإنسان إنسانیتة

     ذاتھا حد

 یسرق كان  ھل  -1
 تكن لم لو فیما

 زوجتھ المرأة
 ینظر أن یجب
 إنسان  كأي إلیھا
 یكن  لم  وإذا آخر

 مع ذلك  لیفعل 
 یعرفھ ال شخص
 مع یفعلھ فلماذا
   زوجتھ

 یقابل  الرجل  ھذا -2
 حقیقیة ازمھ
 إنسان زوجتھ
 كیف یموت
 تحمل یستطیع
 إنسان رؤیة
 في یسرق یموت

 الحالة ھذه
 على للحفاظ

 اإلنسان حیاة
               فھي

      مقدسة حیاة
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SSuummmmaarryy  
TThhee  ssttuuddyy  aaiimmeedd  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhee  mmoorraall  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  KKuullllbbeerrgg’’ss  

ssttuuddyy..  TThhuuss,,  ttoo  kknnooww  iiff  tthheerree  aarree  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  mmeeddiiuumm  

aavveerraaggee  ooff  mmoorraall  ddeevveellooppmmeenntt  aaccccoorrddiinngg  ttoo    ((aaggeess,,  ttyyppeess,,  tthhee  ssoocciiaall,,  

eeccoonnoommiiccaall,,  aanndd  ccuullttuurraall  lleevveell  ooff  aa  ffaammiillyy))..  IInn  AAggddaabbiiaa  pprreeppaarraattoorryy  

ssttuuddeennttss  sscchhoooollss..  22000099--22001100..    
  

TThhee  ssaammppllee  iinncclluuddeedd  222288  ppuuppiillss..  FFrroomm  tthhee  ffiifftthh  ccllaassss  ttoo  tthhee  tthhiirrdd  

ccllaassss  aatt  pprreeppaarraattoorryy..  WWhhiicchh  tthheeiirr  aaggeess  ((1100--1155))..  TThheenn,,  tthheeyy  ddiivviiddeedd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  aaggeess::  ((1100--1111)),,  ((1111--1122)),,  ((1122--1133)),,  ((1133--1144)),,  ((1144--1155))..  

AAnndd  tthhee  ssttuuddyy  eemmppllooyyeedd  tthhee  mmoorraall  ggrroowwtthh  tteesstt  ffoorr  pprriimmaarryy  aanndd  

pprreeppaarraattoorryy  tthhaatt  KKuullllbbeerrgg  eessttaabblliisshheedd..  MMrr..  IIbbrraahhiimm  KKaasshhkkuusshh  

ttrraannssllaatteedd  11998844,,  aanndd  iitt  iinncclluuddeedd  tthhee  aavveerraaggee  ooff  tthhee  ssoocciiaall,,  

eeccoonnoommiiccaall,,  aanndd  ccuullttuurraall  lleevveell  ooff  aa  ffaammiillyy;;  MMuuaaaammeerr  NNaawwaaff  

HHaawwaarrnnhh  22000077..  

AAfftteerr  tthhaatt  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  mmaaddee  hheerr  qquueessttiioonneerr,,  aanndd  tthhee  ssttuuddyy  

eexxttrraacctt  wwaass::  

11--  tthhee  sseeccoonndd  lleevveell  ““tthhee  ttrraaddiittiioonn””  tthhaatt  iiss  tthhee  ppuubblliicc  oonnee..  

PPaarrttiiccuullaarrllyy,,  tthhee  tthhiirrdd  lleevveell  ““tthhee  mmoorraall  lleevveell  ffoorr  tthhee  hhaannddssoommee  

ppuuppiill””..      

TThhaatt  aacchhiieevveedd  tthhee  hhiigghheesstt  ppeerrcceennttaaggee  bbeettwweeeenn  tthhee  ootthheerrss..  WWhheerreeaass,,  

tthhee  ffiirrsstt  lleevveell  ““bbeeffoorree  ttrraaddiittiioonn””  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssttuuddeennttss  ffoorr  tthhee  
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sseeccoonndd  lleevveell..  TThheenn,,  tthhee  ffoouurrtthh  aanndd  tthhee  ffiifftthh  lleevveellss..  BBuutt  tthheerree  iiss  nnoott  

aannyy  ssttuuddeenntt  iinn  tthhee  ffiirrsstt  aanndd  tthhee  ssiixxtthh  lleevveellss..  

22--  TThhee  ssttuuddyy  sshhoowwss  tthhaatt  lleevveellss  aarree  ccoonnsseeqquueennttllyy..    

33--  TThheerree  aarree  nnoott  aannyy  ssttaattiiccaallllyy  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  mmeeddiiuumm  

aavveerraaggee  ffoorr  tthhee  mmoorraall  ddeevveellooppmmeenntt..  

44--  TThheerree  aarree  ssttaattiiccaallllyy  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  ssttuuddeennttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthheeiirr  aaggeess..  PPaarrttiiccuullaarrllyy,,  tthhaatt  tthheeiirr  aaggeess  ((1100--1111)),,  aanndd  bbeettwweeeenn  

ssttuuddeennttss  aaggeess  ((1111--1122)),,  ((1122--1133)),,  ((1133--1144)),,  ((1144--1155))..  

55--  TThheerree  aarree  nnoott  ssttaattiiccaallllyy  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  mmeeddiiuumm  ooff  tthhee  mmoorraall  

jjuuddggmmeennttss  iinn  tthhee  ssttuuddeennttss  ssaammpplleess,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssoocciiaall,,  

eeccoonnoommiiccaall,,  aanndd  ccuullttuurraall  lleevveell  ooff  aa  ffaammiillyy..                

    

  

  

  

  

  

  
  


