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يعد النمو اخللقي معيارا للحكم على سواء سلوك الفرد وما يؤمن، مشكلة البحث: مدخــــل
به من قيم وتقاليد اجتماعية ، آما ان هذا النمو يعد نتاجا هلذه القيم واملعتقدات ألنه

لوك سليم وقومي ، وألنه يتشكل من تفاعل آل املؤسسات املعنية بالتنشئةاالساس لكل س
عباس.(االجتماعية واليت تزود الفرد بأطار اخلربة اليومية يف جماالت احلياة وجوانبها املختلفة 

 ).19،ص1988،

الت     واذا آان ضعف االهتمام جبوانب النمو اخللقي يف آل مظاهر احلياة يسبب العديد من املشك
فأن) 62،ص1979فرح ،(على مستوى العالقات االسرية واتمع معا داخل اطار الثقافة الواحدة 

 Moral( عدم قدرة الفرد على النمو اخللقي السليم يؤدي اىل آثري من التصادمات اخللقية
encounter ( (اليت تتكون يف الغالب نتيجة لعجز الفرد عن حتقيق التوازن بني الرغبات

  ) Hoffman, 1980,P. 321.(ية واملعايري اخللقية السائدة الشخص

لقد اشارت العديد من الدراسات والبحوث العلمية اىل ان ضعف النمو اخللقي يتأثر       
بعوامل عدة تؤثر يف سلوك االنسان وعالقاته االسرية واالجتماعية ،فقد اشارت اشارت دراسة

اىل ان ضعف النمو اخللقي للفرد يؤدي اىل الشعور ) Aronson & metter 1976( أرنسون وميرت 
بكسنستني(، وبينت دراسة ) Aronson & metter 1976 ,PP. 121-127. ( الواطئ الحرتامه لذاته 

Bixenstine 1977 ( ارتباط النمو اخللقي الواطئ بضعف احرتام الفرد للكبار)، 1988عباس
ط ضعف النمو اخللقي بالسلوك العدواني واحلاق اىل ارتبا1988، وتوصلت دراسة عباس ) 18،

 )Flieshman 1973فليشمان (، واشارت دراسة ) 21 ، ص1988عباس ، (الضرر باألشياء واالخرين 
 ) . 24،ص1980توق ،(اىل وجود عالقة بني ضعف مستويات النمو اخللقي والتفكك االسري 

ة للكشف عن مراحل النمو اخللقي من اجل   وانطالقا مما تقدم يأتي البحث احلايل حماولة علمي
 .االستفادة منه يف ااالت النفسية واالجتماعية والرتبوية 

 
 

لتحقيق السعادة او الغاية المثلى لالنسان فصدرت بذلك اخالق الخير او 
  .)29-27،ص1975اسماعيل ،(الفضيلة عند سقراط وافالطون وارسطو 

لقوانين القديمة قد دعت الى االخالق كذلك نجد ان اغلب الشرائع وا   
من خالل تأكيدها على حقوق الفرد وواجباته ، وان اختلفت في مدى 
احتوائها الحقوق كافة وفي مدى قدرتها على التزام افرادها بواجباتهم 

فقد قدم لنا التاريخ شواهد على ،)25ص،1995العبيدي،(وتعاملهم فيما بينهم 
قة في تشريع القوانين وكان هدفا من ان االخالق احتلت مكانة مرمو

اهداف التربية ، ففي حضارة وادي الرافدين اكدت شريعة حمورابي على 
مبدأ العدالة التي كانت تمثل عدالة اآلله وتمييزها بين االنسان الشرير بأنه 
ذلك الشخص الذي يغتصب ماهو ليس ملكا له ويتخطى حدود النظم 

 .)9-6،ص1988جواد،(يعمل بها المقررة من اآلله والتي يجب ان 

كذلك نجد ان كل الديانات السماوية قد ركزت على موضوع االخالق   
 واولته اهمية كبرى ، بل انها كانت رساالت اخالقية في اصالح المفوس

والضمائر بما تحتويه من تعاليم تحبذ السلوك السوي وتدفع اليه ،فضال 
 كل يجعلها اكثر فاعليةعن اسهامها في فهم معنى الحياة وغرضها بش

 واستحقاقا ، فقد اكد االسالم على موضوع االخالق وذلك من خالل مدح
وِإنََّك َلعَلى(  بقوله تعالى)صلى اهللا عليه وسلم(الرسول الكريم محمد

 وهكذا نجد انه من ينظر الى االيات القرانية ،)4:القلم( )ُخُلٍق عِظيٍم
 او بعيدة الى التمسك  من دعوة قريبةالكريمة يرى ان اغلبه تكاد التخلو

صلى (بالقيم االخالقية الرفيعة ،كما ان المتتبع لسيرة الرسول الكريم محمد 
 في قوله وفعله يجد دروسا نظرية وعملية في التعامل )اهللا عليه وسلم

االخالقي والنمو الخلقي القويم ذات االسس المتينة ،فقد جعل عليه الصالة 

      ث ــــــــــة البحـــــــــــأهمي. 1
يعد النمو الخلقي أحد اهم مظاهر النمو االجتماعي واالنفعالي والعقلي 
لدى الفرد فهو يمثل جانبا مهما في بناء الشخصية االنسانية ويعد جانبا 
راقيا فيها ،حيث يختص بالقيم والعادات والتقاليد والمعايير االجتماعية 

 على مدى سواء الشخصية أو انحرافها والتي يمكن من خالله ان نحكم
 ).67ص،1987قناوي،(.

وعلى هذا االساس فليس من الغريب ان يبدي الفالسفة وعلماء النفس 
اهتماما كبيرا في دراستهم لألخالق وتعريفهم له على الرغم من التباين 
واالختالف في نظرتهم الى مفهومه والذي يمكن تحديده بثالث معاني 

 : وهي)Hoffman,1988,P 261امها في االدبيات العلمية رئيسية تم استخد

ان األخالق تتمثل بمقاومة االغراء أو كف السلوك الذي يعد  -
 .خطأ على ارغم من انه يثير المتعة أو اللذة 

ان األخالق تتمثل بأيثار االخرين على مصلحة الفرد الذاتية  -
 .ووضع حقوق االخرين بالمقدمة 

قواعد االجتماعية والثقافية التي يكتسبها ان األخالق هي مجموعة ال -
الفرد والتي تحكم سلوكه في المواقف االجتماعية بقوة الواجب 

 (Schiamberg, 1988,P. 53   والضمير

     وهكذا نجد ان معنى االخالق قد استخدم في الفلسفة اليونانية
ا كمسألة سلوكية خالصة واستنادا الى مبادئ عملية جعلت من الفضيلة علم

 ومن الرذيلة جهال ، كما انحصرت المشكلة االخالقية في وسائل غائية 
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 :سيتم اتعراض المصطلحات االتية 

 Development/ وـــــــــــ النم-أ
 النمو بأنه نضج تدريجي وتعبير عن Youngعرف يونك   

الالشعور ،وتكامل في جوانب متفتحة من شخصية الفرد تتمثل  في أسلوب 
،وعرفه ) 48،ص1988جورارد،(. متماسك في حياته وذات معنى لديه

السيد بانه سلسلة متتابعة من تغيرات تهدف الى 
 وعرفه جورارد بأنه تغيير نحو وعي أوسع ،)18،ص1974،السيد(.غاية

 ).276،ص1988جورارد، (وكفاءة أعلى وأصالة أعمق

 Moral /القـــــــــــ األخ-ب
 :عرفت األخالق بتعريفات عدة وهي

والمثل العليا بصورة تميل الى تكامل للعادات واالتجاهات والعواطف 
، وعرفها باندورا بأنها مجموعة )216،ص1956،السيد(االستقرار والثبات 

رد عن طريق التقليد من السلوكيات المقبولة اجتماعيا والتي تعلمها الف
 وعرفها كراهام بأنها نشاط يسلكه ،)Bandura,1963,P.543 ( والتعزيز

 ،) Graham,1972,P.1 م التي يؤمن  ى المبادئ واالحكاالفرد اعتمادا عل
وعرفها مكدوجل بأنها نوع من السلوك تمد االنسان بالثبات في الرأي 
،والصالبة في المعتقد والقوة في ضبط النفس والقابلية على التوجيه الذاتي 

، وعرفها  ) Hash,1975,P.9( واالستقالل في التصرف عن االخرين
مجتمع وعاداته واتباع الغايات واالهداف هادفيلدبانها االمتثال لمعايير ال

، وعرفها دسوقي بأنها عادات )وعرفها ، )122،ص1976هادفيلد،(الصحيحة 
دسوقي ( من قبل الجماعة  )Folkways(وتقاليد وأعراف وطرق متبعة 

وعرفها توق بأنها مجموعة من القواعد والقوانين يتمثلها ، )308ص،1980،
قفه وافعاله في المجتمع الفرد في سلوكه بحيث تحدد موا

 .)24،ص1980توق،(

  Moral development/ يــــو الخلقــــالنم -ج   
عرف بياجيه النمو الخلقي بأنه مجموعة من المعايير الذاتية للنفس 
البشرية بحيث تصبح مندمجة بها ومنسجمة معها عندما تكون مستقلة عن 

رفها كولبرك بأنها وع، )Mosher,1976,p.122( أي موقف محفز او رادع 
تحوالت تحدث في البيئة الفكرية للفرد بحيث تشمل جانبين االول تقويمي 

Evalutive وهو الحكم على نمو الفرد من خالل افعاله الصائبة أو  
  يتمثل بوصف تطور الفرد Descriptiveالخاطئة ، اما الثاني فهو وصفي 

( النمو من خالل مواجهة المشكالت الخلقية في اثناء مراحل
Kohlberg,1975,P.583 (  اما ريست فعرفه بانه بناء عقلي اساسي يدرك ،

األشخاص بواسطته حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم وذلك من خالل اتخاذ 
 ،أما هوفمان فيرى بأنه ) Rest, 1979,P.76(القرارات الصائبة حولها 

 الخلقي اثناء مجموعة من التغيرات النوعية التي تطرأ على مراحل التفكير
ويرى توق بأنها جملة التغيرات  ) Hoffman,1980. P.295(فترة نمو الفرد 

النوعية تطرأعلى األحكام الخلقية للفرد أثناء فترة نموه 
 ).24،ص1980توق،(

 وذلك  Restوقد تبنى الباحث التعريف النظري للنمو الخلقي لريست 
 وضعها هذا الباحث وعلى العتماده في قياس هذا المتغير على األداة التي

  ،Restالذي تبناه ريست  Kohlbergاالطار النظري لكولبرك 

أما التعريف االجرائي فيعرف الباحث النمو الخلقي بأنه الدرجة عليها 
 Definingالطالبة الجامعية من خالل االجابة على اختبار تحديد القضايا 

Issues Test لخلقية على وفق والتي يتم من خاللها تحديد المرحلة ا
 .نظام كولبرك للنمو الخلقي 

ريــــــــــــــــار النظـــــــــــ االط. 5
االلتزام بها ، تعتمد جميع المجتمعات على قواعد يفترض بأفرادها   

 وذلك النها تتضمن بشكل عام اعتبارات قانونية ودينية وتقليدية ، كما يختلف 

،بل ذهب الى )الدين حسن الخلق(له والسالم من االخالق اساس الدين بقو 
انما (ابعد من ذلك جينما جعل الرسالة االسالمية متممة للقيم النبيلة بقوله 

 .)بعثت ألتمم مكارم االخالق

ان النمو الخلقي لدى الفرد وان كان يعد العامل االساس في تماسك 
شخصيته وقدرته على التفاعل مع االخرين والتكيف لما يستخدمون في 

قف وظروف الحياة المختلفة، فهو يؤثر بالفرد ويتأثر ببيئته ،كما انه موا
يبقى الجانب األهم واألكثر تأثيرا في العالقات االجتماعية ،ففي الوقت 

 الذي تبرز

اهميته في تشكيل الشخصية السليمة ،فأن البناء الشخصي للفرد يبقى 
قي، وهكذا نجد ان مفككا وعاجزا عن التكيف ان لم يكن مقرونا بالبناء الخل

النمو الخلقي يعد مقوما اساسيا من مقومات المجتمع ومحورا جوهريا في 
 ،ألن الهدف األساس له هو  )Jones,1988,P.326(بناءه واستمراره  

تعضيد العالقات االجتماعية وتعزيز تكيف الفرد مع نفسه ومع االخرين 
ساهم في السيطرة والتصرف على وفق معتقداته الخاصة ، فالنمو الخلقي ي

.على نوازع االنسان وتعديلها وبالتالي جعل المجتمع مجتمعا ثابتا متوازنا

 أذ اليمكن بدونه تصور مجتمع ينهض ويزدهر حتى لو اخذ  -
بأسباب الحضارة الصناعية وسبلها وقطع األشواط البعيدة فيها ،فالذي 
ينظر الى تاريخ األمم والشعوب يرى ان سبب سقوط هذه األمم 

 .واندحارها هو ابتعا طالبات جامعة بغداد 
 .األربعالمراحل الدراسية  -

 .جميع االختصاصات العلمية واالنسانية دها عن الفضيلة واألخالق 

الحضارة الصناعية وسبلها وقطع األشواط البعيدة فيها ،فالذي ينظر 
الى تاريخ األمم والشعوب يرى ان سبب سقوط هذه األمم واندحارها هو 

 .دها عن الفضيلة واألخالق ابتعا

فالنمو الخلقي عنصرا اساسيا من عناصر وجود المجتمع وبقاءه 
ومقوما جوهريا من مقومات كيان الفرد وشخصيته ، فال يستطيع أي 
مجتمع ان يبقى ويستمر دون أن تحكمه مجموعة من القوانين والقواعد 

ير المعتمدة في تنظم عالقات أفراده بعضهم ببعض وتكون لهم بمثابة المعاي
، فهو ضروري للفرد ) 24،ص1980توق،(توجيه سلوكهم وتقويم انحرافهم 

والمجتمع معا ، فكما ان الفرد التتم انسانيته اال به فكذلك المجتمع اليصلح 
حاله واليستقيم أمره واليصبح للحياة أي معنى اال به ايضا ، فبفضله 
 ينهض العمل الصالح النافع من اجل خير المجتمع

 ).226،ص1975الشيباني،(.واالمة

         ثــــــــــــــداف البحـــــــــأه. 2
 :يهدف البحث الحالي الى

 .اعداد أداة لقياس النمو الخلقي لدى طالبات الجامعة  -

 .التعرف على مستوى النمو الخلقي لدى طالبات الجامعة  -

المقارنة في النمو الخلقي لدى طالبات الجامعة على وفق  -
 .الدراسيةيري التخصص والمرحلة متغ

  ثــــــــــــدود البحـــــــــــــــح. 3
 :يتحدد البحث الحالي ب

 طالبات جامعة بغداد -

 .األربعالمراحل الدراسية  -
 جميع االختصاصات العلمية واالنسانية -

 اتــــــــــد المصطلحــــــــــــــتحدي.  4

Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn 2006 
 

 2006       خريف- 12الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

 186   



 Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@

 

جد النظريات النمائية المرحلية ، والنظريات الديناميكية المتفاعلة ، وهكذا ن
ان هذا التصنيف يضع عدة نظريات متعارضة اصالً في صنف واحد ، 
وفي هذا النوع نالحظ خطأ التصنيف والتبسيط الذي ال مبرر له ، 
فالنظرية التحليلية والنظرية المعرفية في النمو الخلقي كلتاهما نظريتان 
مرحليتان ، إال انهما تختلفان اختالفات جذرية في طبيعة االفتراضات 

ساسية وفي طبيعة التفسير للتغيرات في االحكام الخلقية للفرد أثناء نموه اال
، ولهذا فأنه من االجحاف وضع هاتين النظريتين في صنف واحد ، وقد 
يميل البعض االخر الى محاولة تصنيف نظريات النمو الخلقي الى ثالثة 

ليلية مداخل اساسية ومدخل ثانوي ، فالنظريات االساسية هي النظرية التح
 وتابع تطويرها تالميذه فيما بعد ، والنظرية (Freud)التي قدمها فرويد 

  Kohlberg وتابع تطويرها كولبرك (Piaget)المعرفية التي قدمها بياجيه 
 والتي يمثلها (Social Learning Theory)ونظرية التعلم االجتماعي 

 (Bandura & Walters)مجموعة من علماء النفس أمثال باندورا وولترز 
 ، اما المدخل الثانوي فهو االتجاه (Dolard & Miller)ودوالرد وميللر 

. (Rest)المعاصر في تفسير النمو الخلقي وتمثله نظرية ريست 
وانطالقاً مما تقدم سيتم عرض النمو المعرفي وعالقته بتطور النمو 

 :تييأ وكذلك استعراض النظريات التي تناولت النمو الخلقي وكما الخلقي،

 1.  يـــو الخلقـــــور النمــــــه بتطـــــــي وعالقتــــــو المعرفــــالنم  -5
تبرز العالقة بين النمو المعرفي وتطور النمو الخلقي ، وذلك من 
خالل التأثير المباشر للنمو المعرفي في النمو الخلقي إذ يتطلب النمو 

ا تقدم بالعمر، فالشاب ال الخلقي من الفرد ان يفكر في القضايا الخلقية كلم
يمكنه اال بعد مرحلة المراهقة ، وزيادة نمو التفكير الصوري لديه أن 
يصل الى المراحل التي تلي المستوى التقليدي او ما يعرف بمستوى 
العرف االجتماعي في النمو الخلقي ، وهذه المراحل هي التي تتميز بغلبة 

 كلما اصبح الفرد قادراً على المبادئ الخلقية المجردة ، وهذا يعني انه
المزيد من التفكير المجرد ازداد تمسكه بالمبادئ الخلقية المجردة بحيث ال 
يعود مقيداً بمعايير الفئة االجتماعية التي ينتمي اليها ، اما في مرحلة 
المراهقة فأن الفرد يصل الى مستوى النمو الخلقي الذي يعرف بمستوى 

ي انه يؤمن بأن السلوك ينبغي ان يجاري العرف االجتماعي ، وهذا يعن
ويساير النظام االجتماعي السائد ، حتى ينتهي به االمر اخيراً الى الحرص 

  (Kohlberg , 1971, P. 121)على التمسك بهذا النظام وتبريره 

وإذا كان المراهقون االكثر استقالالً في تفكيرهم الخلقي غير قادرين 
لى ما هو عليه ، وال هم مستعدين لتقبل ما على تقبل النظام االجتماعي ع

يكون عند الوالدين من معتقدات فأنهم يبدأون في التوصل الى المبادئ 
الخلقية الخاصة بهم ، كما ان معظم المراهقين يبدأون فعالً بمناقشة القضايا 
والمبادئ الخلقية والتفكير فيها ، أالّ ان الكثيرين منهم ال يتجاوزون هذه 

ال يتخطونها ، لكن البعض منهم يمضي ويواصل تفكيره لكي المرحلة و
يصل من خالل ذلك الى مبادئ عقلية واضحة وشاملة ، وبذلك يصل الى 

 بالتفكير االستداللي الخلقي ، ولعل من (Kohlberg)ما يسميه كولبرك 
االمثلة التي يمكن ان توضح ما المقصود بالمبدء المجرد الشامل هو 

ياة االنسان وضرورة احترام الفرد ، فقد أستجاب احد االعتقاد بقدسية ح
 سنة للمشكلة المحيرة الخلقية )16(المراهقين كان يدعى ستيف وكان عمره 

، التي يقوم فيها رجل بسرقة دواء لزوجته المريضة ، بعد ان طلب 
بحكم قانون (الصيدلي ثمن باهض بحيث يعجز الرجل عن شرائه قائال 

خطئاً ، ولكن بأحكام الطبيعة واهللا يكون الصيدلي المجتمع يكون الرجل م
مخطئاً ، والزوج محقاً ، وان حياة االنسان فوق اية مكاسب مالية ، 
وبغض النظر عمن كان يحتضر ، حتى وأن كان شخصاً غريباً ال تربطنا 

مسن واخرون ،  ()به رابطة على المرء ان يسعى جاهداً في انقاذه من الموت
 .) 499 ، ص1986

هكذا نجد ان تحول المعايير الخلقية الى ضوابط داخلية ذاتية تفيد في و

تكون  تفسير هذه القواعد في المجتمع الواحد بحيث نجد ان بعض األشخاص
لهم أساليبهم الخاصة المتميزة معيارياً عن غيرهم ، فضالً عن ان اسلوب 

السرة ومع التعامل الخلقي لدى كل فرد ماهو اال حصيلة تجارب عديدة في ا
 .زمالء اللعب وغيرهم 

واذا كان تقدم االطفال في العمر يؤدي الى زيادة تعرضهم الحكام القيم  
والمعايير بصورة صريحة او ضمنية كما تبرز في تصرفات االبوين 
والمعلمين واالصدقاء ، على الرغم من ان بعض هذه االحكام قد تكون غير 

عايير قد تعزز في الطفل معايير منسجمة مع بعضها البعض، فأن تلك الم
والديه عادة عن طريق الثواب والعقاب بشكل او بأخر ، فالوالدان عندما يكافأن 
او يعاقبان الطفل معتقدين بأنه يدرك صلة ردود فعلهما بتصرفاته التي يعاقب 
او يكافأ عليها ، فأن هذا ال يحدث دائماً وخاصة عندما يحصل التعزيز بعد 

سمح للطفل بأدراك االمور التي عوقب او كوفيء من أجلها مرور وقت ال ي
، وهكذا نجد أن هذه التناقضات بين ) 165 ، ص1988هانت وهيلتن ، (

االيديولوجيات األخالقية والسلوك تسبب قدراً من التشويش لدى الطفل ولكنها 
 .) 198، ص 1985 ، الحمداني(تمثل ايضاً مصدراً للنمو الخلقي 

 يبلغ سن الرشد ، فأنه يرى ان االفراد المحيطين به قد ان الطفل عندما
حققوا قدراً من االخالقية الذاتية أي االيديولوجيا التي تضمن ضبط سلوكهم 
الى حد قليل او كثير ، كما ان استبطان مقاييس المجتمع الخارجية يتم عن 

بة تصبح طريق التنشئة االجتماعية للطفل ، فالقواعد الخارجية المكافئة والمعاق
عواطف للخوف واللذة ، وهي تضبط بشكل فاعل سلوك الفرد لصالح 
المجتمع، غير ان المسايرة الكاملة تحمل في طياتها مخاطر عدم المرونة 
واالستبدادية، وأن طاعة اوامر المجتمع بدون استفسار ال يمكن ان يكون 

كذا نجد ان تعبيراً عن االعتقاد الخلقي، وذلك النعدام عنصر االختيار ، وه
التناقضات الكامنة في عملية التنشئة االجتماعية تحول دون الخضوع المطلق 

  .) 166، ص 1988هانت وهيلتن ، (لقواعد المجتمع الخلقية 

واذا كان الفالسفة وعلماء النفس قد أبدوا اهتماماً واسعاً بموضوع االخالق 
 ، وبناءاً على التاريخ ، إال انهم اعتقدوا بأنها تختلف وفقاً للمكان والزمان

مرت النظرة الى االخالق بثالثة مراحل  والثقافة ، وعلى هذا األساس فقد 
تاريخية عبر العصور المختلفة ، ففي المرحلة االولى كانت النظرة اليونانية 

وعامة سواء كان  القديمة قد نظرت الى االخالق على أنها مطلقة وموضوعية 
مد على ما يجلب الخير للفرد والمجتمع من عالم المثل أو انها تعت

(Schiamberg , 1988, P. 54) وفي المرحلة الثانية التي سميت بمرحلة ، 
العصور الوسطى فقد تم النظر الى االخالق على أنها موضوعية وعالمية وان 

 أي انها تتميز بالالهوتية ، فما تالئم وتوافق مع احكام الدين )اهللا(مصدرها هو 
 وما تعارض مع احكام الدين فهو غير خلقي ، وهكذا نجد ان فهو خلقي ،

االعتقاد في معايير االخالق خالل تلك المرحلتين كان على أساس االخالق 
 .) 79، ص 1983 فتحي ،(العالمية الموضوعية لجميع المجتمعات

اما في المرحلة الثالثة وهي المرحلة الحديثة فقد تم النظر الى االخالق 
بية وان المجتمعات تختلف في النظر الى االخالق ومعايير السلوك على انها نس

التي ترتضيها النشاطات االجتماعية واالنسانية فيها، فما يكون سلوكا خلقبا في 
 ، وهكذا نجد )80 ، ص1983 فتحي ،(مجتمع قد اليكون كذلك في مجتمع أخر 

طلقون منها ان لكل حضارة في كل عصر معايير خلقية متباينة المستويات ين
 مطلقة تتفق عليها الحضارات جميعها لتقويم السلوك ، بحيث ال توجد معايير

 .) 198 ص ،1985الحمداني ، (أالّ في نطاق محدود 

على الرغم من ان البحث في مجال النمو الخلقي حديث العهد ، إال ان 
وا المنظرين قد تناولوه بالبحث والدراسة في نظرياتهم النفسية ، وقد أختلف

فيما بينهم في طبيعة افتراضاتهم نحوه ، وبالتالي في طبيعة تفسيره 
بأعتباره مظهراً أساسياً من مظاهر نمو شخصية االنسان، فقد يميل البعض 

 منهم الى تصنيف نظريات النمو الخلقي في صنفين رئيسيين وهما 
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المجتمع الذي يعيش فيه ذلك الفرد، والطفل ينمو خلقياً في مراحل متتابعة 
االجتماعية والعقلية والمعرفية والجسمية مثلما يمر نموه في الجوانب 

وعلى أية حال فقد كان لظهور االتجاه المعرفي في  1983، ويتيج (
الدراسات النفسية دوراً كبيراً في تطوير االهتمام بموضوع النمو الخلقي 

 في المفاهيم (Piaget)وتطور االحكام الخلقية ، والسيما دراسات بياجيه 
بموضوع نمو المفاهيم في شتى المجاالت ،فقد الخلقية ضمن أهتماماته 

أعتقد بياجيه ان النمو الخلقي للفرد هو مثل النمو العقلي أو المعرفي 
(Cognitive Development) كجزء من عملية النضج ضمن اطار الخبرة 

العامة ، فالنمو الخلقي بهذا المعنى يرتبط بسلسلة من المراحل شبيهة 
رد ، وهكذا فقد تمكن بياجيه من تحديد مستويات بمراحل النمو المعرفي للف

لهذا النمو يتلو بعضها البعض االخر ، بحيث لن يصل طفل ما الى 
مستوى ما من تلك المستويات حتى يكون قد مارس فعالً المستوى الذي 
قبله ، كما ان الفرد ال يمكن ان ينتقل من حالة متقدمة خلقياً الى حالة اكثر 

االنتقال من مرحلة الى اخرى يكون بأتجاه واحد وهو تأخراً ، وذلك الن 
  .(Wright , 1971, P. 83)ما يعرف بأتجاه التكامل الى االمام 

 ان النمو الخلقي للطفل في البداية ما هو (Piaget)يرى بياجيه  
إال شعور غامض حتى السنة السابعة او الثامنة من عمره ، أما بعد هذا 

 فهذا هو (Moral Realism)م االخالق الواقعية العمر يبدأ الطفل بأستخدا
المستوى األول من مستويات النمو الخلقي ، فالطفل في هذا المستوى غير 
قادر بعد على أستخدام المفاهيم المتطورة ، ألنه يعتمد في تفكيره على 
الصور والخياالت الذهنية التي تتولد عن االشياء كما تحدث في الواقع ، 

كيره يكون متمركزاً حول ذاته ، وال يستطيع الطفل ان فضالً عن ان تف
يضع بعين االعتبار وجود وجهات نظر تختلف عن وجهة نظره الخاصة ، 
كما ان االمور يمكن ان ينظر اليها من مناظير مختلفة ، ولهذا فأن احكامه 
  الخلقية تكون متسقة مع طبيعة تفكيره ، فالطفل الذي يسبب ضرراً اكبر

اخر يسبب ضرراً أقل ، حتى لو كانت نية األول هي  منطفل باًذن اكثر هو
 ، (Sprinthall, 1984, P. 243)المساعدة ونية الثاني هي اللعب والعبث  

كما تتميز هذه المرحلة بالمسؤولية الموضوعية بمعنى ان الطفل يلتزم 
لة التزاماً حرفياً بالقواعد الخلقية حين يطبقها ، وان هذه القواعد غير قاب

للتغيير او الحذف ، وكذلك القيمة المطلقة لالخالق بمعنى ان الطفل يعتقد 
ان كل االفراد لديهم افكاراً مشتركة عن الخطأ والصواب ، ولهذا يعرف 
الطفل الخطأ الخلقي وما يترتب عليه من عقوبات ، كما يعرف ما عليه 

 المستوى اما) .Sprinthall, 1984, P)من التزام وذلك بأطاعته للسلطة 
 ، فالطفل (Moral Relativism)الثاني فيسمى مستوى االخالق النسبية 

عندما يتطور تفكيره اكثر ويدخل في مرحلة التفكير بأستخدام المفاهيم 
المادية منها والمجردة يستطيع ان يدرك ماهية األشياء بشكل ابعد مما في 

 فأن الطفل  ، ولهذا)27، ص 1980توق ، (حدودها من الواقع الملموس 
يتخلص من األفكار الثابتة التي كان قد التزم بها في المستوى األول 

 نسبية ويستبدل بها نظاماً يدخل في االعتبار اصدار احكاماً خلقية نسبية
اعتماداً على النية والقصد من وراء الفعل الذي يجريه ، كما ان تقديره 

  ،1977 جابر ،(معهم لمشاعر االخرين واتجاهاتهم ينمو من خالل تفاعله 
 .) 169ص

كذلك فأن طريقة التطور والتغير ومبادئ التنظيم تختلف باختالف نمط 
الناحية الخلقية ، فاالخالقية الواقعية هي نتاج عوامل متفاعلة مع بعضها 
البعض ، حيث يتمثل األول بعدم النضج المعرفي ، اما العامل الثاني 

كبار ، وهكذا يعد العامل األول فيتضح باالحترام االحادي الجانب لل
المصدر االكثر اهمية ، حيث يتداخل فيه التمركز حول الذات والواقعية ، 
فالتمركز حول الذات يتصف بعدم قدرة الطفل على التمييز بين الجوانب 
الشخصية وجوانب العالم الخارجي بحيث تمنعه هذه النظرة كما تم االشارة 

خرين ومشاعرهم بنظر االعتبار في الى ذلك من أخذ وجهات نظر اال
  (Rest , 1983, P. 571)المواقف االجتماعية 

هداية السلوك وارشاده ، بيد ان ذلك يتوقف الى حد كبير على طبيعة  
العالقة بين الطفل والوالدين ، فمثالً ان االبوين لو كانا يتصفان بالدفء 

ران الطفل والحب ويقدمان للطفل نماذج طيبة للسلوك الخلقي ويحاو
بالحسنى ، ويزودانه بتفسيرات للقواعد والمعايير بدالً من فرض النظام 
بصورة تعسفية ، عندئذ نجد ان الطفل قد وصل الى درجة اكبر من 
النضج في النمو الخلقي ، كما نجده قد استدخل المعايير الخلقية للوالدين 

س فأن امثال واخذ يسلك بحسب ما تفرضه هذه المعايير ، وعلى هذا األسا
هذين الوالدين نجدهما يوضحان للطفل الجوانب الواقعية والعملية من 
المواقف ، او يفسران له كيف ان السلوك غير المالئم قد يكون مضراً 
ومؤذياً للطفل واالخرين، كذلك فهم يستثيرون في الطفل الكبرياء وتطلعه 

والدين يكونون الى النضج وبلوغ مرحلة الرشد، ولهذا فأن مثل هؤالء ال
من أهل الثقة ال من أهل التسلط واالستبداد او التسيب واالهمال والتساهل 

  .)501، ص 1986مسن واخرون، (

 (freud) دـــــ فروي–ة ـــــة التحليليـــــالنظري  -5.2
ان قيم الطفل االخالقية يتم اكتسابها في السنوات  (Freud)اعتقد فرويد 

اكثر ان الطفل يتوحد مع والده من نفس جنسه الخمس األولى ، وبتحديد 
ويتقمص اوامره ونواهيه ليكون منها ما يسمى االنا  (Identifies)ويتمثل به 

 وهذا النظام هو الذي يلي (Graham, 1972, P. 34) (Super Ego)االعلى 
االنا في التكوين وهو ما يعرف بالضمير حيث يعمل على ان يكون الرقيب 

الهو ( وأن عمله الوظيفي تقويم نشاطات النظامين السابقين الذي ال ينام ،
 ، فاالنا االعلى يهدد ويعاقب االفعال غير الخلقية النه يمثل السلطة )واالنا

الداخلية في ذات الفرد لكي يمنع كل عمل غير مقبول اجتماعياً اثناء غياب 
وحتمياً وال السلطة الخارجية ، ومن هنا فأن النمو الخلقي أساسهبايولوجياً 

 )53 -52 ، ص1994فتوحي ، (دور للطفل في ذلك 

وإذا كانت أوامر االب ونواهيه ماهي أالّ أوامر ونواهي المجتمع في 
المحصلة النهائية ، فأن ما يدفع الطفل الى التوحد مع النموذج الذكري 
طبقاً لهذه النظرية هو كون الطفل يعيش خالل السنة االولى من عمره 

رعاية مع أمه ،بيد أن األم احياناً قد تسحب هذا الحب لغايات عالقة حب و
الضبط فيتولد لدى الطفل شعور مرير بالقلق ازاء هذا التهديد بفقدان هذا 
الحب ، مما يدفع به بطريقة ال شعورية الى تقمص شخصية االم 
وأمتصاص سلوكها واتجاهاتها، ونتيجة أدراك الطفل الذكر في وقت الحق 

بأنه ال يستطيع ان ينافس االب األقوى على حب أمه ، فأنه قد من طفولته 
يدفع ال شعورياً الى التوحد مع أبيه وأمتصاص معاييره وسلوكه ، السيما 
وان هذا االب يمتلك مصادر كثيرة من القوة بحيث يستطيع ان يمارسها 

 .Graham, 1972, P)علىالطفل الذي يكون قادر على أدراك ذلك 
رويد يرى ان أحساس الطفل بالعدل مثالً هو رد فعل لما كذلك فأن ف(36

يشعر به من حسد لالطفال االخرين الذين يتمتعون بحب الوالدين وعنايتهم 
، وانه طالما ال يستطيع ان يكون أتجاهاً عدائياً تجاه هؤالء األخرين دون 
انيلحق الضرر بمفسه ،فأنه يتقمص شخصيتهم ويتصرف ال شعورياً تجاه 

 العدائي وذلك بأن يطلب معاملة تساوية للجميع ، فالعدالة شعوره
االجتماعية تعني ان الفرد عندما ينكر على نفسه اشياء كثيرة لكي يضطر 
االخرون الى االستغناء عنها او عدم المطالبة بها ، فالمطالبة بالمساواة هي 

 ، )47، ص 1995العبيدي ، (أصل الضمير االجتماعي واالحساس بالواجب 
وهكذا نجد ان التحليل الفرويدي لقضية األخالق ينطلق من منظور 

 وان الطفل يعد أخالقياً عندما يمتص - اخالقي أو ال اخالقي -االثنينية 
 ويعد .معايير أبوية ، وبالتالي معايير المجتمع خالل عملية التقمص 

 ,Graham)الطفل ال أخالقي عندما ال يتمكن من أمتصاص تلك المعايير 
1972, P. 37).  

 1960(piaget) :هــــــــة بياجيـــــــريــنظ  -5.3   
تعد دراسة النمو الخلقي لدى الفرد جزء من نموه االجتماعي  ، حيث 

 يتعلم هذا الفرد ما يعد صواباً وما يعد خطًأ ، وذلك من خالل وظيفة 
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: املستوى االول
مستوى ماقبل العرف

    االجتماعي

   
 املرحلة االوىل   

    

رحلة الثانيةامل  

 
      
      
   

: املستوى الثاني
مستوى العرف 

    االجتماعي

   
   

املرحلة الثالثة
مرحلة التوافق 
 بني األشخاص

    

الرابعةالمرحلة   
  التمسكمرحلة

      
      
   

: املستوى الثالث
مستوى مابعد العرف 

 االجتماعي

Conventional level Post-    

   
   

 مرحلة اخلامسة
مرحلة االتفاق 
االجتماعي 

   واحلقوق الفردية

 املرحلة السادسة
مرحلة املبادئ 
اخللقية العامة 

 والضمري
 

المستوى األول ويسمى بالمستوى الخلقي ما قبل العرف   5.4.1 
  :(Preconventional Level) ) ما قبل التقليدي( االجتماعي

ان الطفل في هذا المستوى يكون متجاوباً مع القواعد الثقافية وتسميات 
ما هو جيد وسيء، خطأ وصواب ، ولكنه يفسر تلك التسميات اما على 

 أو )المكافأة والعقاب(المتعة واللذة   النتائج المادية ، أو على أساس أساس
ن بالقواعد والتسميات على أساس القوة الجسدية لهؤالء االفراد الذين ينطقو

(Grinder , 1978 , P. 287) وهكذا نجد ان الطفل في هذا المستوى ، 
الفرد غير انه يكون يطور مفاهيمه الخلقية تبعاً لمفاهيم الثقافة التي يعيش فيها 

 .Rest, 1985 , P)محكوماً بقوى المجتمع الخارجية التي تمتلك الثواب والعقاب 
 : مستوى يتضمن مرحلتين هما  ، كذلك فأن هذا ال(261

 مرحلة أخالقية العقاب والطاعة : المرحلة االولى  5.4.1.1
(The Punishment And Obedience Orientation) 
نب العقاب الناجم عن يقوم الطفل في هذه المرحلة بأطاعة االوامر لتج

، وهكذا نجد ان الطفل يقوم بطاعة ) 27 ، ص1980توق ، ( عدم الطاعة 
اعد التي يضعها اصحاب السلطة، وال يحاول القيام بكسرها وذلك القو

تجنباً للعقاب، وبالتالي فأن أي فعل يخالف تعليمات السلطة يعد فعالً سيئاً 
بغض النظر عن المعنى االنساني او الظروف االرتباطية بالعقاب، 
فاخالقية الطفل تكون مرتبطة باالذعان للسلطة التي تصدر تلك االوامر 

(Grinder , 1978, P. 287) (Sommer , 1978 , P. 72) 

 وتسمى بمرحلة المنفعة االداتية-الثانية المرحلة  5.4.1.2
(The Instrument Relativist Orientation)  

يقتصر الفعل الصحيح أو الخاطىء ، السيء والرديء في هذه المرحلة 
في بعض على األفعال التي ترضي وتشبع حاجات الفرد الخاصة ، و

األحيان حاجات الناس اآلخرين ، اما العالقات البشرية فينظر إليها على 
نفس األسس التي تشبه أسس التعامل في السوق، بحيث تتبلور بدايات 
التعاون التي يكون لكل طرف فيها حقوقه وواجباته المحددة عن طريق 

ام بطريقة مادية األتفاق المتبادل أو المنفعة المتبادلة، ولكنها تفسر على الدو
 , Grinder)ألن التبادلية تعني أني سأعمل ما تريد لكي تعمل أنت ما أريد 

1978 , P. 287) (Sommer , 1978 , PP. 73-78).  

اما العامل الثالث الذي يتجلى بالواقعية فيتمثل بالخضوع لالمر الواقع  
قعية او الظاهر دون االلتفاف الى القصد او النية ، بحيث تفرض الوا

الطاعة لقواعد واوامر الكبار بأعتبارها قواعد خارجية مطلقة ال يمكن 
تغييرها ، وان أي خرق لهذه القواعد يعد عمالً سيئاً ، فالصحيح بنظر 
الطفل هو ما تطابق مع هذه االوامر والخطأ هو ما يفشل في التطابق معها 

(Rest, 1983, P. 572).  

 على النقيض من المستوى األولأما مستوى االخالق النسبية فيكون
بحيث يرى الطفل الذي يصل الى هذا المستوى ان القواعد ليست جامدة او 
غير قابلة للتغيير ، وانما هي مرنة وقد تم وضعها والمحافظة عليها عبر 
االتفاق الجماعي المتبادل ،  بحيث لم يعد الطفل يحدد احكامه الخلقية 

اسطة النتائج وانما يضع تاكيدا اكبر على لالفعال الصحيحة او الخاطئة بو
حضور اوغياب النية والقصد ، كما يصاحب هذه المرحلة تخلي الطفل 
عن فكرة التمركز حول ذاته بحيث يصل الى مرحلة التفكير المتبادل وهذا 
يعني تطور مفهوم الذات عند الطفل كشخص يتكلم ويدرك ويفكر وهو 

نه يتميز عنهم ، وهذا يعني ان متساوي في االهمية مع االخرين ولك
 Hoffman)لالفراد االخرين جهات نظر تختلف عن وجهات نظره الخاصة 

, 1970, P. 266) 

 (Kohlberg)1971:ركـــــة آولبـــــنظري5.4  
 في النمو الخلقي بمثابة (Piaget)كانت االبحاث التي قام بها بياجيه 

في النمو الخلقي ،  (Kohlberg)االساس للنظرية التي توصل اليها كولبرك 
فقد أستمد ألهامه بشكل رئيسي من دعامتين قويتين وهما نظرية بياجيه 

)Piaget  (  ونظرية جون ديوي )John Dewey  ( وعلى هذا األساس فقد
أطلق كولبرك على نظريته تسمية النظرية التطورية الفلسفية 

(Developmental Philosophic Theory)وحيد دراسة  ، والتي تعني ت
المراحل العامة للتطور مع التعريف الفلسفي لهذا التطور من حيث المبادئ 

 (Grinder, 1978, P. 285)االخالقية العامة والمبادئ المعرفية 

أن النمو المعرفي لدى كولبرك وان كان امراً ضرورياً ، فأنه ال يكفي 
لى من مستواه لتطور النمو الخلقي ، فالفرد قد يكون في مستوى معرفي أع

الخلقي نتيجة الرتباطه بعوامل اخرى في بيئته االجتماعية التي يعيش فيها 
(Kohlberg , 1975, P. 38) كذلك فقد تمكن كولبرك من ان يضمن في ، 

نظريته المراحل النمائية التسلسلية ومفاهيم الصراع وعدم االتزان كشروط 
 في ذلك طريقة بياجيه  مستخدماً)27، ص1980، توق (مسبقة للنمو الالحق 

السريرية، ومعتمداً في تحديد المراحل الخلقية على استجابات االفراد 
لمجموعة من القصص االفتراضية التي تصور معضالت تخلق لدى الفرد 

 ، كما ان البيانات المستمدة من )22، ص 1980توق ، (صراعاً معيناً 
في النمو الخلقي تحقق أستجابات االفراد قد اقنعت كولبرك بان التغيرات 

من خالل ترتيب غير متباين يعكس البنى االخالقية العامة ، كذلك يؤكد 
على ان المراحل الستة في النمو الخلقي ومستوياتها مرتبة هرمياً وبشكل 
منطقي ، بحيث ان النمو يسير بشكل تلقائي تحت شروط البيئة الطبيعية ما 

م المرحلة يتضمن ان كل فرد البد لم توجد هنالك أعاقات معينة، وان مفهو
وان يسير ضمن هذا التتابع المرسوم للمراحل السابقة، فضالً عن ان 
مفهوم المرحلة يتضمن ان جميع االفراد يمرون في المراحل نفسها مع 

 ,Grinder)التباين فيما بينهم السرعة ومحتوى تفكيرهم في نفس المرحلة 
1978, P. 286 قد صاغ ثالث مستويات لوصف    وهكذا نجد ان كولبرك

تطور النمو الخلقي للفرد بحيث يحتوي كل مستوى على طورين او 
 يتقدم الطفل فيها من المرحلة االكثر )1(مرحلتين وكما موضحة في الشكل 

 :بدائية الى المرحلة االكثر تطوراً وكما يأتي 

يوضح مستويات ومراحل النمو اخللقي )1(شكل 
 حسب نظرية آولربك
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 ، كما أن الفرد يقوم بأتباع (Grinder , 1978 , P. 288)المجتمع بكامله 

القوانين وأحترام القيم اإلجتماعية بناءاً على إقتناعه بأن القانون هو نتاج 
العقد اإلجتماعي على مجموعة من القيم التي يجب على الجميع أحترامها 

، كذلك فأن هناك إدراك واضح ) 13 ، ص1995دويدار ، (وعدم مخالفتها 
ذه المرحلة لنسبية القيم الشخصية واآلراء مع وجود من قبل الفرد في ه

التأكيد المماثل على القواعد اإلجرائية للوصول الى إجماع في الرأي ، 
بمعزل عن ما هو متفق عليه دستورياً ألن الحق ما هو إالّ مسألة قيم 
ووجهات نظر شخصية ، وأن النتيجة تتجلى في التأكيد على وجهة النظر 

التأكيد على إحتمال تغيير القانون من حيث اإلعتبارات القانونية ، مع 
العقالنية للمنفعة األجتماعية وليس على أساس تجميده كما جاء في المرحلة 
السابقة ، أما في خارج حدود المملكة القانونية فإن األتفاق والتعاقد ما هو 
 إالّ عناصر ملزمة في المسؤولية وهذا ما يطلق عليه باألخالق الرسمية

(Grinder , 1978 , P. 288).  

مرحلة المبادىء الخلقيةالعامة : المرحلة السادسة 5.4.3.2 
    The Universal ethicalPrinciple Orientation  /والضمير

يقوم الفرد في هذه المرحلة باأللتزام بالمبادىء والقيم الخلقية العامة   
قوق اإلنسان، فإذا التي أرتضتها الشعوب عبر العصور من حيث حرية وح

ما تعارضت هذه المبادىء العامة مع القوانين اإلجتماعية فإن الفرد يرجح 
دائماً هذه المبادىء العامة ، ويبرر التزامه بها بأن اإليمان بصدق 
المبادىء الخلقية العامة هو واجب على كل إنسان عاقل، ألنها هي التي 

 , Schiamberg)ت السماوية تحقق السعادة له ، وتدعوا لها كافة الديانا
1988 , P. 361)  والحق يعرف من خالل قرار الغير وطبقاً لمبادىء ،

خلقية مختارة ذاتياً ، والتي تلجأ الى الفهم الشامل المنطقي والى العمومية 
 , Grinder , 1978)والثبات، ولهذا فإن تلك المبادىء هي مطلقة وأخالقية 

P. 288) يتجنب أحتقار الذات نتيجة لقيامه بعمل ، ويخضع لها الفرد لكي
يعارض مبادىء الضمير ، وهكذا نجد أن هذه المرحلة الخلقية تتميز 

  .)28 ، ص1980توق ، (بشموليتها وثباتها وعالميتها 

 أن تسلسل النمو (Kohlberg)وعلى أية حال فقد أفترض كولبرك 
يتأثر بثقافة أو الخلقي في المراحل السابقة الذكر هو عالمي بطبيعته وال 

دين ، كما إن النمو الخلقي يتماشى مع نمو التفكير جنباً الى جنب، وأنه 
يتبلور معه بنفس الطريقة، ولهذا فإن المتقدم عبر هذه المراحل يتميز 
بزيادة في التكامل والتمايز لديه ، وهذا يعني كل خطوة في النمو الخلقي 

ق بحيث يشتمل على كل ما تتميز بتنظيم عقلي أفضل من المستوى الساب
سبقه، فضالً عن أنه يشتمل على تمايزات جديدة بحيث تنظم في أبنية أكثر 

 شموالً وأت

 Theory social learning  /يــم اإلجتماعــة التعلـنظري 5.5 
 يرى اصحاب نظرية التعلم االجتماعي ان النمو الخلقي كأي سلوك

 اجتماعياً متعلم
علم المباشر والتقليد، بحيث تقوم التأثيرات البيئية بدور يتكون بوساطة الت

مهم فيه ، وذلك من خالل تمثل الفرد واكتسابه للمعايير الثقافية لمجتمعة، 
وهكذا نجد ان معظم دراسات وبحوث هذه النظرية قد ركزت على النمو 
الخلقي والسلوك الخلقي وليس على التفكير أو التعليل أو الحكم الخلقي 

كذلك فقد رفض أصحاب هذه النظرية أعتبار ، )15 ص،1990كيدي، الع(
 كما هو الحال عند -السلوك الخلقي دالة لالبنية العقلية المفترضة 

 ، وذلك العتقادهم بأن السلوك الخلقي يتكون عند الفرد عن -المعرفيين 
 وأن مبادئه العامة كافية - متضمنة التعلم عن طريق التقليد -طريق التعلم

فسير تعلم السلوك الخلقي ، وهذا يعني ان االجراءات التدريبية المتضمنة لت
في تعلم السلوك الخلقي هي نفسها المتضمنة في تعلم أي نوع آخر من 
أنواع السلوك، ألنه إذا ما تم فهم اكتساب السلوك الخلقي فلن تكون هناك 

  .)29، ص 1980توق ، (حاجة الفتراض أبنية عقلية اخرى 

  Imitation)ن أصحاب نظرية التعلم عن طريق التقليد وإذا كا

 المستوى ( مستوى العرف اإلجتماعي: المستوى الثاني 5.4.2  
 Conventional Level )التقليدي

يتم في هذا المستوى الخلقي تعزيز توقعات أسرة الفرد ومجموعته أو 
 يعي قومه بحيث يلتزم الفرد بأعراف وتقاليد النظام اإلجتماعي ، كذلك

مع اآلخرين حتى يزداد أدراكه  هذا المستوى العالقات المشتركة الفرد في
لتوقعات اآلخرين ، وبالتالي يقوم بأتباع القواعد والمعايير األجتماعية 
الخلقية بأدراكه لها وأعترافه بها ، كما يتم إدراك هذه األمور على أنها 

الواضحة واألتجاه قيمة بحد ذاتها بغض النظر عن القوانين المباشرة و
الفعلي منها ، وليس على أساس توافقها أو تطابقها مع التوقعات الشخصية 

أبراهيم ، (والنظام اإلجتماعي حسب وإنما على أساس الوالء لها وتعزيزها 
 ، كذلك فأن هذا المستوى (Grinder , 1978 , P. 287) )121 ، ص1985

 :يتضمن مرحلتين هما 

 مرحلة التوافق بين األشخاص: ثةالمرحلة الثال 5.4.2.1 
The Interpersonal Concordance Stage : 

 على هذه المرحلة بأنها مرحلة الولد (Kohlberg)وقد أطلق كولبرك 
الجيد، أو البنت الجيدة، حيث يحافظ كل منهما على عالقات طيبة مع 
اآلخرين ويحصل على تأييدهم، وهذا يعني أن طاعتهما وانصياعهما يكون 

 ، وقد )121، ص 1985 ، أبراهيم(جنباً لرفض اآلخرين لهما وكراهيتهم ت
تبرز هذه الطاعة بأن كل فرد بحاجة إلى ان يكون محبوباً من قبل 
الجماعة التي يعيش فيها ، بحيث يسعى الى ارضائهم بشتى الوسائل من 
أجل الحفاظ على ديمومة العالقات الطيبة بهم وتبادل األدوار معهم والتخل 
من التمركز حول الذات ، وترجيح المصلحة العامة على المصلحة 

 ، أما السلوك فغالباً ما يتم الحكم )12 ص ،1995دويدار ، (الخاصةالشخصية 
 ، وذلك ألن الفرد يكسب )إن قصده حسن(عليه من خالل النية أو القصد 
 (Grinder , 1978 , P. 287)الموافقة من خالل كونه لطيفاً 

 /مرحلة التمسك بالعرف والقانون: مرحلة الرابعةال 5.4.2.2
The Law and Order Orientation 

 في هذه المرحلة بالعرف لذاتهما ويجعلهما المصدريتمسك الفرد 
 لينظمالوحيد للحكم على سلوكه وذلك ألن القانون قد وضع القانون و

نون من العالقات بين األفراد، ولهذا تنبع ضرورة المحافظة على هذا القا
ضرورة المحافظة على المؤسسات اإلجتماعية التي ينضمها ذلك القانون ، 
 ، أما المنظور األجتماعي لهذه المرحلة فينطلق من فصل وجهة نظر الفرد

الفرد وعالقاته الشخصية عن العالقات القانونية من أجل ترجيح األلتزام 
 .Richard , 1974 , P)بالقانون على كل شيء مهما كانت الظروف 

 وهكذا نجد أن هنالك توجه نحو السلطة والقوانين الثابتة وإدامة ،(167
النظام والكيان اإلجتماعي، بحيث يتضمن السلوك الصحيح قدرة الفرد على 
القيام بواجباته وإظهار األحترام للسلطة والحفاظ على النظام اإلجتماعي 

 (Grinder , 1978  P. 287)من أجل ذاته هو ال من أجل اآلخرين 

 (مستوى ما بعد العرف اإلجتماعي: المستوى الثالث 5.4.3 
 l  Post - Conventional Level )التقليدي المستوى ما بعد

يظهر في هذا المستوى أن هناك جهد واضح لتطور مفهوم القيم 
األخالقية والمبادىء العالمية واألحكام الخلقية على نحو التخلص من 

لعرفي الجامد لكي تصبح أكثر شموالً وعمومية من المفهوم القانوني أو ا
 ، وهكذا فأن هذا المستوى يتضمن (Grinder , 1978 , P. 288)السابق 

 :مرحلتين هما 

مرحلة األتفاق األجتماعي : المرحلة الخامسة 5.4.3.1
 The soicial-contrast legalistic  /والحقوق الفردية

orientation 
 تتفق مع النغمة النفعية ، فاألفعال الصحيحة إن هذ المرحلة في العموم

تميل إلى أن تُعرف على أساس الحقوق الفردية العامة ، وعلى أساس 
  المقاييس التي درست بشكل دقيق وتمت الموافقة عليها من قبل
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من خالل التأثير المباشر للنمو المعرفي في النمو الخلقي إذ يتطلب النمو 
العمر ، فالشاب الخلقي من الفرد أن يفكر بالقضايا المختلفة كلما تقدم في 

ال يمكنه إال بعد مرحلة المراهقة وزيادة نمو التفكير الصوري أن يصل 
الى المراحل التي تلي المستوى التقليدي أو ما يعرف بمستوى العرف 
اإلجتماعي في النمو الخلقي ، كذلك أن العديد من علماء النفس قد قدموا 

 هذا النمو (Freud)وجهات نظرهم حول النمو الخلقي ، فقد فسر فرويد 
من خالل إكتساب الطفل للقيم الخلقية الذي يتم خالل السنوات الخمس 
األولى من حياته بعد أن يتوحد مع والده من نفس الجنس ويتمثل به 
ويتقمص أوامره ونواهيه ليكّون ما يسمى باألنا العليا ، كما أعتبر أصحاب 

 متعلم إجتماعياً يتكون نظرية التعلم اإلجتماعي أن النمو الخلقي كأي سلوك
رؤى نظرية جديدة  (Rest)بواسطة التعلم المباشر والتقليد ، وأدخل ريست 

للمكونات المعرفية والمفاهيم الداخلة في المراحل المختلفة كان من بينها 
مفهوم التعاون الذي يتمثل بأن كل فرد يقوم بوضع مجموعة من التوقعات 

اس معه في إطار تعاوني متزن حول الكيفيات التي سيتصرف بها الن
حسب المرحلة التي يمر بها الفرد، كذلك يرى أصحاب األتجاه المعرفي 
أن النمو الخلقي مثل النمو المعرفي للفرد أنما هو جزء من عملية النضج 
ضمن إطار خبرة العمر العامة ، والنمو الخلقي بهذا المعنى يرتبط بسلسلة 

لمعرفي لدى الفرد ، وقد تمكن بياجيه من المراحل شبيهة بمراحل النمو ا
(Piaget) من تحديد مستويات للنمو الخلقي يتلو بعضها بعضاً بحيث لن 

يصل طفل ما الى مستوى معين من تلك المستويات حتى يكون قد مارس 
فعالً المستوى الذي قبله ، كما أن الفرد ال ينتقل من حالة متقدمة أخالقياً 

ك ألن األنتقال من مرحلة إلى أخرى يكون بأتجاه الى حالة أكثر تأخيراً وذل
واحد هو إتجاه التكامل الى األمام ، ويرى أن هنالك مستويين للنمو الخلقي 

أما كولبرك للفرد هما مستوى األخالق الواقعية ومستوى األخالق النسبية 
(Kohlberg) فقد صاغ ثالثة مستويات للنمو الخلقي بحيث يضم كل 

قيتين أعتمد الباحث في دراسة متغير النمو الخلقي مستوى مرحلتين خل
على هذه النظرية ، وذلك ألنها تمثل نظرية معرفية شاملة وحديثة في هذا 
الشأن ، فضالً عن أن البحوث الحديثة قد إعتمدت على هذه النظرية في 

 دراسة هذا المتغير

 :ةــــات السابقـــالدراس  - 6
السابقة ، هو االفادة منها في كان الهدف من إستعراض الدراسات 

مجال تحديد االهداف ، وانتقاء االسلوب االفضل من أجل تحقيق تلك 
األهداف، وحسن اختيار العينة واالساليب االحصائية المناسبة ، وكذلك 
النتائج التي توصلت اليها ، وقد حرص الباحث على ابراز هذه الجوانب 

ات التي توزعت على محورين قدر المستطاع في استعراضه لهذه الدراس
 :رئيسيين ومصنفة الى دراسات عربية وأجنبية وكاالتي 

:ةـــــــــــات العربيـــــــــالدراس - 6.1  

  :1982 دراسة أرناؤوط  - 6.1.1
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين مستويات النمو الخلقي 

ن ، ولتحقيق هذا الهدف تم ومستويات النمو المعرفي لدى االطفال االردنيي
وذلك من أجل  (Piaget)تطبيق ستة اختبارات شبيهة باختبارات بياجيه 

التعرف على المرحلة المعرفية التي يحتلها الطفل على وفق مراحل بياجيه 
 بعد ان تم تعريبه (Kohlberg)المعرفية ، كذلك تم استخدام اختبار كولبرك 

 طفالً ممن تتراوح اعمارهم )54(فت من على البيئة االردنية على عينة تأل
 سنوات، وبعد معالجة البيانات )10( سنة وبمتوسط قدره )15 -5(بين 

احصائياً باستخدام معامل ارتباط بيرسون توصلت الدراسة الى وجود 
أرناؤوط (. عالقة دالة وموجبة بين النمو الخلقي لالطفال والنمو المعرفي 

  .)105 -3 ، ص1982، 

1985 دــــــــة محمــــــــدراس - 6.1.2  
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين النمو الخلقي والنمو 

 المعرفي ومتغيرات الجنس ، والعمر ، ومن اجل تحقيق هذا الهدف قام

 Learning) وعلى االخص دوالرد وميللر (Dolard & Miller) قد اعطيا
 فأن تدعيم السلوك أو تغيره تبعاً اهمية كبيرة للتعزيز في عملية التعلم ،

 يؤدي بالسلوك الذي ينتهي - ثواب أو عقاب-لنمط التعزيز المستخدم 
بالثواب الى ان يتكرر مرة اخرى في مواقف مماثلة للموقف الذي أثيب 
فيه ذلك السلوك ، في حين نجد ان السلوك الذي ينتهي بالعقاب يميل الى 

  .)209، ص  1985 داني ،الحم(التوقف واالمتناع عن الحدوث 

 فأنهما على الرغم من (Bandura & Walters)أما باندورا وولترز 
موافقتهما على مبدأ التعزيز وأثره في تقوية السلوك الخلقي ، فقد أشارا 
الى أن التعزيز وحده اليعد كافياً لتفسير كيفية حدوث بعض أنماط السلوك 

لتي اليستطيع الفرد فيها ان التي تظهر فجأة لدى الطفل ، أو الظروف ا
يفترض أن هذه االنماط السلوكية قد تكونت تدريجياً عن طريق التعزيز 

(Graham , 1972, P. 20)  كما أفترض باندورا وولترز ،(Bandura & 
Walters) أن التعلم عن طريق تقليد النموذج يمكن ان يفسر حدوث التعلم 

طريق تقليد النموذج يمكن ان في هذه المواقف ، وان مبادئ التعلم عن 
تنطبق بنفس الدرجة على تعلم جميع انواع السلوك بما في ذلك السلوك 
الخلقي ، كذلك فأن مشاهدة الطفل لنموذج ينتهك القواعد الممنوعة يولد 
لديه أستعداداً النتهاك هذه القواعد ، وان هذا االستعداد قد يعبر عن نفسه 

وع بشكل يفوق سلوك افراد لم يتمكنوا من بأن يسلك االفراد السلوك الممن
 .(Graham, 1972, P. 23)مالحظة مثل هذا النموذج 

  (Rest)         1975 تــة ريســـنظري 5.6
رؤى جديدة للمكونات المعرفية والمفاهيم الداخلة  (Rest) لقد أدخل ريست 

ي فسره في المراحل المختلفة للنمو الخلقي كان من بينها مفهوم التعاون الذ
عند عرضه للمراحل الخلقية على انه يتمثل بأن كل فرد يقوم بوضع 

 معه في يات التي سيتصرف بها الناسمجموعة من التوقعات حول الكيف
 وعلى هذا إطار تعاوني وذلك حسب المرحلة التي يمر بها هذا الفرد

  :للنمو الخلقي ستة مراحل وهي (Rest)األساس فقد حدد ريست 

 .وتتمثل هذه المرحلة في أن الطفل يدرك:فظة على الذات مرحلة المحا

 وذلك من خالل نمط العالقات التعاونية الوالدين،كيفية مسايرة تعليمات  
: غير لمتوازنة بين الطفل ووالديه ،مرحلة المحافظة على الذات تبادلياً 

وتتمثل في أن الطفل يدرك ان هنالك عالقات اجتماعية تعاونية متوازنة 
بادلة ، وان على كل فرد اطاعة التعليمات والقواعد طالما أنها ال ومت

تتعارض مع مصالحه الشخصية ، مرحلة المحافظة على العالقات 
وتتمثل في أن الفرد يدرك ان العدل يكون بتأدية كل فرد : الشخصية 

لدوره في اطار الجماعة التي ينتمي اليها بناءاً على معرفته المتبادلة 
كار االخرين ، ومعرفتهم لمشاعره ، وبالتالي أقامة التوازن لمشاعر وأف

: القائم بينهم على هذا األساس ، مرحلة المحافظة على كيان المجتمع 
وتتمثل هذه المرحلة في ان الفرد يدرك ان التوازن في العالقات 
االجتماعية  يقوم على معرفة كل فرد بدوره وادوار االخرين والقيام بها ، 

لق نظام اجتماعي مستقر ، مع ان االدوار قد تكون موزعة هنا من اجل خ
قسرياً بين أفراد المجتمع ، مرحلة المحافظة على كيان االفراد بأعتبارهم 

وتتمثل هذه المرحلة في أن الفرد يدرك انه أذا أراد :بشر داخل مجتمع 
قوق االفراد ايجاد التوازن في المجتمع فال بد لهم من ان يحققوا امناً للح

االساسية في الحياة ، وبالتالي فأن احترام القوانين العامة هي التي تعطي 
لكل فرد الحق في التعبير عن رأيه والتخلص من قسرية االدوار 
المفروضة عليه ، مرحلة المحافظة على كيان االنسان في كل زمان 

 وتتمثل هذه المرحلة في أن الفرد يتطور ادراكه الى ان التفاعل: ومكان 
التعاوني المتوازن ال يكون أالّ بتحقيق األمن وضمان الحق والعدل المطلق 
في كل زمان ومكان ، وهذا ال يمكن ان يتحقق إال بالتوازن بين الحقوق 

 دويدار ،(المتعارضة والقضاء نهائياً على القسرية في التعامل مع االخرين 
 ) .15 ، ص1995

 رفي وتطور النمو الخلقي تبرز ان العالقة بين النمو المعخالصة القول
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 Sociamoral Reflection Objective)فكير الخلقي االجتماعي للت
Measure)، واستبيان أساليب الضبط الوالدي (The Father's 

Disciplinary Quastionnaire) ، واستبيان أساليب الضبط االمومي، وبعد
ان تمت معالجة البيانات احصائياً باستخدام معامل االرتباط المتعدد 

وصلت هذه الدراسة  الى ان هنالك عالقة سلبية بين واالختبار التائي ت
التأكيد على القوة من جانب االب والنمو الخلقي لدى الطلبة، بينما لم تكن 

 (Love Withdrowel)هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين سحب الحب 
من جانب االب والنمو الخلقي لدى الطلبة، كذلك اشارت نتائج هذه الدراسة 

هنالك عالقة دالة بين النمو الخلقي والتعليم الوالدي، وان هنالك بأنه ليست 
عالقة ايجابية دالة بين التأكيد على القوة من جانب االم والنمو الخلقي، 
وانه ليست هنالك عالقة دالة احصائية بين اسلوب سحب الحب من جانب 

 بين االم والنمو الخلقي لدى الطلبة، والى وجود فروق ذات داللة احصائية
 -Al)أساليب الضبط التي يمارسها االباء واالمهات ولصالح االمهات 

Nefaey, 1988, P. 2583).  

  :1989 دراسة بو حمام - 6.1.5
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على مستوى الحكم الخلقي ، والفروق بين 
الجنسين لدى طلبة معهد علم النفس بجامعة وهران بالجزائر ، ومن اجل 

الذي أعده  ) ( .D.I.Tذا الهدف تم تطبيق اختبار تحديد القضايا تحقيق ه
 طالب وطالبة  جامعية )100( على عينة تألفت من (Rest)ريست 

 من االناث، وبعد تحليل )50( من الذكور و)50(توزعوا بالتساوي بواقع 
البيانات ومعالجتها احصائياً توصلت هذه الدراسة الى ان افراد العينة قد 

 )المرحلتين الثالثة والرابعة (ضمن مستوى العرف االجتماعيوقعوا 
 ، كذلك اظهرت هذه الدراسة فروقاً ذات داللة احصائية %)85(وبنسبة 

على وفق متغير الجنس في النمو الخلقي ولصالح الذكور في المرحلة 
  ..)132 -107 ، ص1989 بو حمام ، (.رابعة ال

        :1990 امــــــــة بو حمــــــــدراس 6.1.6
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين الحكم الخلقي 

واالتجاهات الدينية لدى الطلبة المسلمين المتواجدين في المملكة المتحدة ، 
 :وذلك من خالل اختبار الفرضيات االتية 

ين الحكم الخلقي واالتجاه الدينيهنالك عالقة ذات داللة احصائية ب. أ
قة ذات داللة احصائية بين الحكم الخلقي والمستوى هنالك عال.ب

 .التعليمي 
هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين االتجاه الديني ومدة االقامة .ج

 .في المملكة المتحدة 
هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين الحكم الخلقي ومدة االقامة . د

 .في المملكة المتحدة 
 لريست (D.I.T)تبار تحديد القضايا ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق اخ

طالب من المسلمين ) 90(ومقياس االتجاه الديني على عينة تألفت من 
 سنة ، )43 -18( دولة مسلمة ممن تراوحت اعمارهم بين )22(ينتمون الى 

وبمستوى تعليمي من البكلوريوس الى الدكتوراه ، وبعد معالجة البيانات 
 براون ، -ن ومعامل ارتباط سبيرمان احصائياً بأستخدام تحليل التباي

توصلت الدراسة الى انه ليست هنالك عالقة بين الحكم الخلقي واالتجاه 
الديني ، كذلك كشفت هذه الدراسة عدم وجود عالقة بين الحكم الخلقي 
ومدة االقامة في المملكة المتحدة ، والى عدم وجود عالقة بين الحكم 

ست هنالك عالقة بين االتجاه الديني ومدة الخلقي والمستوى التعليمي ، ولي
 .) 199 -198 ، ص1990، بو حمام (االقامة في المملكة المتحدة 

  :ة ــــات االجنبيـــ الدراس - 6.2
  1975 (Campagna & Harter)/  دراسة آمبانا وهارتر6.2.1

 ف على عالقة النمو الخلقي: أستهدفت هذه الدراسة التعر 

 تلميذ وتلميذة ، تم اختيارهم من )100(نة تألفت من الباحث بأختيار عي 
تالميذ المرحلة االساسية االولى والثانية في المدارس الحكومية توزعت 

 تلميذ وتلميذة، وموزعين بالتساوي )50(بالتساوي على المرحلتين بواقع 
على وفق متغير الجنس، وتراوحت اعمار المرحلة االساسية االولى بين 

 سنوات ، اما اعمار المرحلة الثانية فقد )9(ت وبمتوسط قدره  سنوا)10- 8(
 سنة ، وبعد ان تمت )13( سنة وبمتوسط قدره )14 -12(تراوحت بين 

السيطرة في هذه الدراسة على متغير المستوى االقتصادي واالجتماعي 
حيث كان كل افراد العينة تقريباً من نفس المستوى االقتصادي 

 للنمو الخلقي (Kohlberg)ث بتطبيق اختبار كولبرك واالجتماعي قام الباح
 للنمو المعرفي ، واختبار الذكاء المصور، (Walker)، واختبار ولكر 

واستمارة المستوى االقتصادي واالجتماعي لالسرة على عينة البحث ، 
ومعالجة البيانات احصائياً توصلت هذه الدراسة الى عدم وجود تأثير دال 

 ، كذلك (Kohlberg)لنمو الخلقي على اختبار كولبرك لمتغير الجنس في ا
توصلت هذه الدراسة الى وجود فروق دالة للعمر في مستويات النمو 
الخلقي ولصالح المرحلة الثانية ، ووجود عالقة دالة بين النمو الخلقي 

  .)6 -5 ، ص1985محمد ، (والنمو المعرفي 

  :1986دراسة ناصر  - 6.1.3
سة التحليلية التعرف على بنية النمو الخلقي لدى أستهدفت هذه الدرا

عينة من االطفال والمراهقين المصريين ، وذلك من خالل الكشف عن 
العالقة بين النمو الخلقي ومتغيرات العمر ، والجنس ، والمستوى 

تألفت  ةناالقتصادي واالجتماعي، ولغرض تحقيق هذا الهدف تم اختيار عي
 اختيارهم من طلبة المرحلة االبتدائية  طالب وطالبة ، تم)900(من 

واالعدادية والثانوية بعد ان تم توزيعهم على وفق المستوى االقتصادي 
واالجتماعي الى ثالثة مجموعات بعد ان وزعت عليهم استمارة المستوى 

 ، ) منخفضة- متوسطة -مرتفعة (االقتصادي واالجتماعي لالسرة وهي 
 للنمو الخلقي ذو الصورة الكاملة (Kohlberg)وبعد تطبيق اختبار كولبرك 

، وتحليل البيانات  أحصائياً بأستخدام تحليل التباين ، توصلت هذه الدراسة 
الى عدم وجود تأثير دال لمتغير الجنس في مستويات النمو الخلقي لدى 
أفراد العينة، كما توصلت هذه الدراسة الى وجود تأثير دال لمتغير العمر 

 الخلقيفي مستويات النمو

الخلقي ومتغيرات العمر ، والجنس ، والمستوى االقتصادي 
 )900(واالجتماعي، ولغرض تحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة تألفت من 

طالب وطالبة ، تم اختيارهم من طلبة المرحلة االبتدائية واالعدادية 
والثانوية بعد ان تم توزيعهم على وفق المستوى االقتصادي واالجتماعي 

ى ثالثة مجموعات بعد ان وزعت عليهم استمارة المستوى االقتصادي ال
 ، وبعد تطبيق ) منخفضة- متوسطة -مرتفعة (واالجتماعي لالسرة وهي 

 للنمو الخلقي ذو الصورة الكاملة ، وتحليل (Kohlberg)اختبار كولبرك 
 البيانات  أحصائياً بأستخدام تحليل التباين ، توصلت هذه الدراسة الى عدم

وجود تأثير دال لمتغير الجنس في مستويات النمو الخلقي لدى أفراد 
العينة، كما توصلت هذه الدراسة الى وجود تأثير دال لمتغير العمر في 
مستويات النمو الخلقي ولصالح الطلبة في المرحلة االعدادية ، والى وجود 

ولصالح تأثير دال لمتغير المستوى االقتصادي واالجتماعي الفراد العينة 
 ، 1986ناصر ، (االفراد من ذوي المستوى االقتصادي واالجتماعي المرتفع 

 .) 7 -4ص

 :1988 يـــــــة النفعـــــــــدراس - 6.1.4
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين النمو الخلقي وأساليب 
الضبط الوالدي وتعليم الوالدين ، وكذلك التعرف على الفروق في أساليب 
الضبط بين االم واالب لدى طلبة الكلية في الصفوف العليا في بعض 

 )265(الجامعات السعودية ، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة بلغت 
طالب موزعين على اربعة كليات ، وممن تطوعوا لالشتراك في هذه 

 الدراسة بحيث اكمل كل طالب الصيغة العربية من المقياس الموضوعي
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لمجموعة الرابعة ، اما  في ا%)5( في المجموعة الثالثة ، ونسبة %)10(
بالنسبة للمرحلة االولى فلم يتوزع افراد العينة عليها بشكل كبير فيما عدا 

 بحيث برزت نسبة توزعهم - الجانحين المضطربين-المجموعة االولى 
بصورة واضحة ، اما المجموعة الرابعة فقد برزت نسبة توزعهم في 

 -Jurkovic & Prentice, 1977, PP. 414) %)70(المرحلة الثالثة وبنسبة 
420). 

  :1977 (Whiteman)ان ـــــة وايتمــــ دراس - 6.2.4 
كان من بين أهداف هذه الدراسة التعرف على العالقة بين الحكم الخلقي 
والقدرة على فهم االخرين ، ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق اختبار تحديد 

 لتقدير فهم (Biar & Mands) واختبار باير وماندس (D. I. T)القضايا 
طالب وطالبة تم اختيارهم من طلبة ) 250(االخرين على عينة تألفت من 

 )125( من الذكور و )125(المرحلة الثانوية وقد توزعوا بالتساوي بواقع 
 سنة وبعد تحليل البيانات )16-13(من االناث وممن تتراوح اعمارهم بين 

بيرسون توصلت هذه الدراسة ومعالجتها احصائياً باستخدام معامل ارتباط 
الى ان هنالك عالقة دالة وموجبة بين مستويات الحكم الخلقي والقدرة على 

 .(Whiteman, 1977, P. 4124)فهم االخرين 

   :1977 (Maqsud) ودــــــــة مقصــــــدراس - 6.2.5
استهدفت هذه الدراسة التعرف على أثر اختالف البيئة والتعلم في 

لدى عينة من المراهقين النيجيريين وذلك من خالل اختبار الحكم الخلقي 
 :الفرضيتين االتيتين 

ان المراهقين المسلمين الذين يعيشون في بيئة مدرسية متجانسة  -
يتقدمون اكثر في الحكم الخلقي على اقرانهم الذين يعيشون في بيئة 

 .مدرسية غير متجانسة 
 (Kohlberg)ك  ان تبديل اسماء الشخصيات في معضالت كولبر-

باسماء مسلمة سوف يؤثر في التفسير الخلقي لدى المراهقين 
 .المسلمين 

 .Maqsud, 1977, PP)في البيئة المتجانسة والبيئة غير المتجانسة  
36- 44) 

 الخلقي لدى ان تبديل اسماء الشخصيات في معضالت كولبركر
 )150(من ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة تتألف المراهقين 

طالب تم اختيارهم من بين طلبة المرحلة المتوسطة ، وممن تتراوح 
 سنة ، ومن طلبة المدارس الداخلية بعمر يتراوح )15 -12(اعمارهم بين 

 لالحكام (Kohlberg) سنة ، وبعد تطبيق اختبار كولبرك )15 -14(بين 
قتصادي  ، واستبيان المستوى اال(PRM)الخلقية ، ومصفوفة رافن المتقدمة 

واالجتماعي ، ومعالجة البيانات احصائياً توصلت هذه الدراسة الى وجود 
فروق ذات داللة احصائية في مراحل النمو الخلقي بين المراهقين في 
البيئة المدرسية الداخلية المتجانسة والمراهقين في البيئة المدرسية الداخلية 

 غير المتجانسة ، كذلك غير المتجانسة ولصالح الطلبة في البيئة المدرسية
استجابات (أوضحت هذه الدراسة عدم وجود فروق في التفسير الخلقي 

 لكال النوعين من القصص ، قصص بأسماء شخصيات مسلمة ، )المراهقين
وقصص اخرى بأسماء شخصيات غربية بين المراهقين في البيئة 

  .(Maqsud, 1977, PP. 36- 44)المتجانسة والبيئة غير المتجانسة  

  :1980 (Parick) كــــة باريــــــدراس  - 6.2.6
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على أثر العوامل البيئية االسرية      

في الحكم الخلقي للمراهقين الهنود، ولتحقيق ذلك فقد قام الباحث 
 أسرة تم اختيارهم )39(فرداً يمثلون ) 117(باختيار عينة تألفت من 
 وان كل اسرة تكونت من ثالثة اشخاص طفل من الطبقة الوسطى ،

 (Kohlberg)واحد ووالديه ،  كما قام الباحث بتطبيق اختبار كولبرك
لقياس الحكم الخلقي ، ومقياس رعاية الطفل الذي أعده هوفمان 

  ، وكذلك تقدير مدى تشجيع الوالدين(.Hoffman et al)واخرون 

هور بعض االنماط باالضطراب النفسي الذي تم تمييزه من خالل ظ 
السلوكية المعادية للمجتمع مثل امتالك الرغبة في التدمير والسلوك 
االندفاعي والكذب ، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بأختيار عينة من 

 مراهق طبيعي ومضطرب نفسياً ، وقد توزعت )44(المراهقين تألفت من 
مضطربين بحيث بلغ العينة الى مجموعتين شملت العينة االولى االفراد ال

 مراهق مضطرب تم اختيارها من أحد المراكز الخاصة بعالج )21(عددها 
االضطراب النفسي ، في حين شملت العينة الثانية المراهقين الطبيعيين 

 مراهق تم اختيارها من بين طلبة المدارس االبتدائية )23(وقد بلغ عددها 
ت المعلمين والمدرسين والمتوسطة ، وكذلك من خالل الرجوع الى تقويما

، فضالً عن المرشدين النفسيين في تلك المدارس ، وبعد اختبار 
 الخاصة باالحكام الخلقية (Kohlberg)المجموعتين بواسطة مقابلة كولبرك 

من أجل التعرف على مستوى النمو الخلقي الذي يمثله المراهق ، وتحليل 
بين وجود فروق دالة في البيانات احصائياً باستخدام االختبار التائي ت

مستوى النمو الخلقي بين المراهقين المضطربين نفسياً والمراهقين 
الطبيعيين ولصالح الطبيعيين بحيث كان المراهقون الطبيعيين يحتلون 

المراهقون المرحلة الثالثة وهي مستوى العرف االجتماعي ، في حين كان 
ى ما قبل العرف المضطربين يحتلون المرحلة الثانية وهي ضمن مستو

  (Campagna & Harter, 1975, PP. 199 - 205) االجتماعي 

 (Miller)1976: رــــــة ميللــــ دراس - 6.2.2
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين النمو الخلقي والتفكير 

 :الديني ، وذلك من خالل اختبار الفرضيات االتية 

 .نمو الخلقي والتفكير الديني  هنالك عالقة دالة بين مراحل ال-
 هنالك عالقة دالة بين النمو الخلقي والعمر والحالة االقتصادية -

 .واالجتماعية
 التفكير الديني والعمر والحالة االقتصادية عالقة بين هنالك -

 .واالجتماعية

 كـــــس وبرنتـــــة يورآوفــــدراس - 6.2.3 
:لفروض االتية  أستهدفت هذه الدراسة اختبار ا       

 هل ان الجانحين المضطربين أقل في مستوى النمو الخلقي من -
 الجانحين العصابيين ؟ 

هل ان الجانحين العصابيين أقل في مستوى النمو الخلقي من  -
 الجانحين بسبب ظروف بيئية؟

هل ان الجانحين العصابيين أقل في مستوى النمو الخلقي من غير  -
 الجانحين  ؟

قيق هذا الهدف بأختبار تلك الفروض قام الباحثان بأختيار عينة تألفت ولتح
 مراهق توزعوا على أربعة مجموعات، بحيث شملت كل )48(من 

 مراهق، وقد شملت المجموعة االولى المراهقين )12(مجموعة على 
الجانحين المضطربين، في حين شملت المجموعة الثانية الجانحين 

المجموعة الثالثة الجانحين بسبب ظروف بيئية، العصابيين، بينما شملت 
اما المجموعة الرابعة فقد شملت المراهقين من غير الجانحين، وبعد ان قام 

 لقياس مستوى النمو الخلقي (Kohlberg)الباحثان بتطبيق اختبار كولبرك 
لدى االفراد، وتحليل البيانات احصائياً باستخدام تحليل التباين اظهرت 

 مستوى النمو الخلقي للجانحين المضطربين هو أقل من مستوى النتائج بأن
النمو الخلقي لدى الجانحين العصابيين ، وان الجانحين بسبب ظروف بيئية 
هم أعلى مستوى في النمو الخلقي من الجانحين العصابيين، وان المراهقين 
غير الجانحين هم اعلى مستوى في مراحل النمو الخلقي من الجانحين 

يين، كذلك فقد أشارت نتائج هذه الدراسة الى ان أفراد هذه العينة العصاب
 في (Kohlberg)في المجموعات األربع قد توزعوا على مراحل كولبرك 

المستوى ما قبل التقليدي وخصوصاً في المرحلة الثانية وكانت 
  للمجموعة الثانية ، ونسبة %)45( للمجموعة االولى ، و%)40(نسبتهم
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العرق ومكانته في اضافية عن كل طالب تشمل الجنس والعمر الزمني و
المدرسة والحالة االجتماعية واالقتصادية والتحصيل في المدرسة والقابلية 
على التربية البدنية ، ومعالجة البيانات احصائياً توصلت هذه الدراسة الى 
ان تقييم صغار السن عامة في مجموعة المعاقين قد تم بشكل أقل في 

ن غير المعاقين، وان الطلبة المنزلة االجتماعية من زمالئهم في الصف م
المحبوبين المعاقين كانوا اكثر تقبالً من اقرانهم غير المحبوبين، كذلك فان 
الطلبة من ذوي مستوى النمو الخلقي العالي اظهروا اتجاهات اكثر تقبالً 
للمعاقين من الطلبة من ذوي مستوى النمو الخلقي الواطيء، كما ان 

هن من المعاقين مما كان لدى الفتيان، كما ان الفتيات كن اكثر قبوالً القران
الطلبة االكبر عمراً كانوا اكثر قبوالً للمعاقين من الطلبة االصغر عمراً 
وفي نفس الصف، فضالً عن ان االفراد الذين كانوا من منزلة اجتماعية 
مماثلة لمنزلة المعاقين اظهروا تقبالً اكثر للمعاقين من االفراد الذين 

م في تلك المنزلة االجتماعية واالقتصادية، كذلك وجد بان يختلفون عنه
االفراد المعاقين من المنزلة االجتماعية واالقتصادية المختلفة متشابهون في 
النمو الخلقي والقابلية على تلقي التربية البدنية والمهارات االجتماعية 

(Cowardin , 1984, P. 2064).  

  1985 (Rest & Thoma) دراسة ريست وتوما  -6.2.9
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على اثر المراحل الدراسية الجامعية 
على االحكام الخلقية ، ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق اختبار تحديد القضايا 

(D. I. T) 177( على عينة من  طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية بلغت( 
سطى في والية منيسوتا طالب يمثلون الطبقة االجتماعية واالقتصادية الو

 طالب يمثلون المرحلة )105(، وقد  توزعوا بواقع (Minesota)االمريكية 
 طالب ، وبعد تطبيق )72(المتوسطة ، بينما يمثل المرحلة االعدادية 

 طالب يمثلون )26(اختبار تحديد القضايا على عينة البحث تم اختيار 
 )33(، واختيار )1977 ، 1976 ، 1974(المرحلة المتوسطة في االعوام 

طالب يمثلون المرحلة االعدادية ، والجل التعرف على اثر المرحلة 
 طالب في المرحلة المتوسطة )59(الجامعية تم تقسيم عينة البحث البالغة 

واالعدادية الى قسمين كان القسم االول قد تكون من الطلبة الذين واصلوا 
ما القسم الثاني فقد تكون من  طالب ، أ)38(تعليمهم الجامعي وكان عددهم 

 طالب ، وبعد )21(الطلبة الذين لم يواصلوا تعليمهم الجامعي وكان عددهم 
تطبيق اختبار استيعاب المفاهيم الخلقية ، ومقياس االتجاه نحو النظام 

 طالب المشار اليها اعاله ، )59(والقانون على عينة البحث البالغة 
دام تحليل التباين من الدرجة الثانية ومعالجة البيانات احصائياً باستخ

واالنحدار المتعدد ، توصلت هذه الدراسة الى ان الطلبة الذين واصلوا 
تعليمهم الجامعي قد تفوقوا على الطلبة الذين لم يواصلوا تعليمهم الجامعي 

 -Ret & Thoma, 1985, P. 709)في األحكام الخلقية 

 1986 (White) تـــــة وايــــدراس  - 6.2.10
أستهدفت هذه الدراسة الكشف عن مراحل النمو الخلقي لدى االطفال ، 
وكذلك التعرف على اثر العمر في مستوى النمو الخلقي، ولتحقيق هذا 

 طفل )430(دراسة طولية طبقت على عينة تألفت من الهدف تم استخدام 
 من االناث ، وقد )210( من الذكور و)220(من الذكور واالناث وبواقع  

 سنة ، كما تم اختيار هذه العينة من ثالثة )12 -7(تراوحت اعمارهم بين 
 ، وممن ينتمون الى (Minesota)مدارس في والية منيسوتا االمريكية 

الطبقة االجتماعية واالقتصادية الوسطى، وبعد تطبيق اختبار تحديد 
 ،1984 ، 1983(القضايا ذو الصورة المختصرة ولمدة ثالث سنوات 

على عينة البحث وتحليل البيانات احصائياً بأستخدام تحليل التباين  )1985
من الدرجة الثانية واالختبار التائي توصلت هذه الدراسة الى عدم وجود 

 ، في )1984 ، 1983(فروق دالة احصائياً بين طلبة السنة االولى والثانية 
لة مراحل النمو الخلقي ، في حين اظهرت هذه الدراسة فروق ذات دال

 ولصالح االطفال )1985 ، 1983(احصائية بين السنة االولى والثالثة 
االكبر عمراً ، كما تمركزت نتائج عينة البحث وبصورة رئيسية في 

   %)60( ، وفي المرحلة الثانية وبنسبة %)40(المرحلة األولى وبنسبة 

لطفلهما، وذلك من خالل معضالت تشجيعية تتجلى بمقدار الفرص  
مها الوالدين لطفلهما للمشاركة في مناقشة معضالت خلقية ، التي يقد

كذلك فقد تم جمع البيانات من خالل جلستين في بيوت المستجيبين 
ومقابلة االب واالم والطفل كل على حدة ، ومن ثم مقابلتهم مرة 
اخرى بصورة جماعية ، وبعد معالجة البيانات احصائياً باستخدام 

 ، توصلت هذه (T- test)االختبار التائي و (Chi- square)مربع كاي 
سنة ، ) 16 -15( من اطفال المرحلة العمرية %)78(الدراسة الى ان 

 سنة كانوا يقعون )13 -12( من اطفال المرحلة العمرية %)50(و
ضمن المرحلة الثالثة والرابعة أي ضمن مستوى العرف االجتماعي 

صائية بين الفئتين ، كذلك اظهرت هذه الدراسة فروق ذات داللة اح
العمريتين ولصالح الفئة االكبر عمراً ، كما وجد فروق ذات داللة 
احصائية في متوسط درجات الحكم الخلقي بين االطفال في عمر 

 سنة وامهاتهم، كما اظهرت نتائج الدراسة )16 -15(
فروق ذات داللة احصائية بين االباء وزوجاتهم عند مستوى داللة 

  .(Parick, 1980. PP. 1030 - 1039)االباء   ولصالح )0.001(

  : 1984 (Lewis) دراسة لويس  - 6.2.7
كان من بين اهداف هذه الدراسة المقارنة في النمو الخلقي بين الطلبة 
المبدعين والطلبة ذوو القدرات االعتيادية، وكذلك معرفة العالقة بين النمو 

النمو الخلقي ومتغيرات الخلقي والنمو المعرفي، ومعرفة العالقة بين 
الجنس والعمر والمستوى االقتصادي واالجتماعي ، ولتحقيق هذا الهدف 

 مراهق ومراهقة تم اختيارهم )120(قام الباحث باختيار عينة تألفت من 
 )60( مراهق و)60(بطريقة عشوائية من طلبة المدارس الثانوية وبواقع 
لمراحل الدراسية في مراهقة، وقد توزعوا أيضاً بشكل متساوي على ا

 مراهق )40(المرحلة االعدادية، حيث شملت المرحلة العاشرة على 
 مراهق ومراهقة، )40(ومراهقة، وشملت المرحلة الحادية عشر على 

 مراهق ومراهقة أيضاً، وبعد )40(وشملت المرحلة الثانية عشر على 
لثالثة ومعامل تحليل البيانات احصائياً باستخدام تحليل التباين من الدرجة ا

ارتباط ولتحقيق فرضيات هذا الهدف قام الباحث باختيار عينة تألفت من 
 طالب وطالبة تم اختيارهم من المراحل االبتدائية والمتوسطة )60(

سنة ، توزعوا بالتساوي على ) 16- 10(واالعدادية وبعمر يتراوح بين 
 للحكم (Kohlberg)وفق متغير الجنس ،  وبعد تطبيق اختبار كولبرك 

 Goldman's Test of)الخلقي ، واختبار كولدمان للتفكير الديني 
Religious Thinking)  ، ًعلى عينة البحث ، ومعالجة البيانات احصائيا

توصلت هذه الدراسة الى ان هنالك عالقة دالة وموجبة بين مراحل النمو 
نمو الخلقي الخلقي والتفكير الديني ، والى وجود عالقة دالة وموجبة بين ال

 .والعمر 
بيرسون اظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في 
النمو الخلقي والنمو المعرفي بين الطلبة المبدعين والطلبة االعتياديين 
ولصالح ابناء الفئة العليا ، وكذلك توصلت هذه الدراسة الى عدم وجود 

ى وفق متغيري الجنس فروق ذات داللة احصائية في النمو الخلقي عل
والعمر ، كذلك وجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة بين النمو الخلقي 

 .(Lewis , 1984 , PP. 232- 241)والنمو المعرفي 

  :1984 (Cowardin) واردنــــة آــــدراس  - 6.2.8
 أستهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين العوق والنمو الخلقي، 

 طالب موزعين )80(دف تم اختيار عينة من الطلبة بلغت ولتحقيق هذا اله
 من االناث، )39( من الذكور و)30( طالب غير معاق وبواقع )69(على 

 من الذكور من الذين )6( من االناث و)5( طالب معاق وبواقع )11(و
سجلوا في صف للتربية البدنية، وبعد اجراء مقابالت كولبرك مع الطلبة 

فراد في النمو الخلقي، والحصول على بيانات لقياس لتحديد مستويات اال
 (Kohlberg)القبول االجتماعي وكذلك من تقييم المعلم للمهارات 

 االجتماعية ومعاملة القرين او الزميل، كما تم جمع بيانات وصفية
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 :مجاالت خمسة هي

 على عينة ) األستدالل، التمييز ، اإلستنتاج ، التفسير ، وتقويم المناقشات
 طالب جامعي )88(وا بواقع  طالب وطالبة جامعية توزع)32(بلغت 

 طالبة جامعية ، وقد تم اختيارها بطريقة عشوائية من طلبة )214(و
المراحل االولى والثانية والثالثة والرابعة في كلية االداب بتلك الجامعة ، 
وبعد تحليل البيانات ومعالجتها احصائياً باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

قة موجبة ودالة بين النمو الخلقي توصلت هذه الدراسة الى وجود عال
ومستوى التفكير الناقد بمجاالته الخمسة لدى الطالبات الجامعيات وعند 

 ، في حين لم تكن تلك العالقة دالة لدى الطالب في )0.05(مستوى داللة 
هذين المتغيرين ، كما لم تتوصل هذه الدراسة الى وجود فروق ذات داللة 

توى التفكير الناقد تبعاً لمتغيري الجنس في متغيري النمو الخلقي ومس
  (Anderson,1988, P.2151)والمرحلة الدراسية 

   :1988 (Dewit)وت ــــة ديــــ دراس - 6.2.14
كان من بين اهداف هذه الدراسة معرفة العالقة بين الحكم الخلقي وبين 

 عينة نمو الهوية الذاتية والتفكير الديني ، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار
 طالب وطالبة جامعية تم توزيعهم بالتساوي على وفق )200(تتألف من 

 سنة، وبمتوسط قدره )22-18(متغير الجنس، وقد تراوحت اعمارهم بين
 (Rest) سنة، وبعد تطبيق اختبار تحديد القضايا الذي اعده ريست )20(

ية  ، ومقياس داالس لنمو الهوية الذات(Kohlberg)على وفق نظام كولبرك 
(Dallas Identity Scale) 1981  واختبار كولدمان للتفكير الديني ،

(Goldman’s Test of Religious Thinking) على عينة البحث ومعالجة 
البيانات احصائياً باستخدام معامل ارتباط بيرسون اظهرت النتائج وجود 

وبين عالقة دالة وموجبة بين نمو الهوية الذاتية والحكم الخلقي من جهة، 
نمو الهوية الذاتية والتفكير الديني من جهة اخرى ، في حين لم تظهر 

 .Dewit, 1988, P)وجود عالقة دالة بين الحكم الخلقي والتفكير الديني 
2474).  

  : 1988 (Moran)ورانــــة مـــــــدراس  - 6.2.15
صممت هذه الدراسة للتعرف على العالقة بين النمو الخلقي والفعل      

الخلقي، والتعرف على المرحلة الخلقية عن طريق تقييم مجموعة من 
الشباب الجانحين وغير الجانحين، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة 

 مفحوص من الذكور الجانحين المحكومين ، وبعمر يتراوح )60(تألفت من 
 مفحوص من غير الجانحين، وبعد تطبيق مقياس )20(و سنة )17-14(بين 
 Kohlberg’s Moral Reasoning Scale )كولبرك(ر الخلقي لـ التفكي

 Turiel’s Social)، ومقياس فهم العرف او التقليد االجتماعي لـتوريل 
Convention Understanding Scale ومقياس التنشئة االجتماعية 

 Hogan’s Socialization and Autonomy)واالستقاللية الذاتية لهوكان 
Scale) البحث واجراء التحليالت االحصائية كشفت نتائج هذه  على عينة

الدراسة على ان المفحوصين الجانحين قد اظهروا تأخيرات في التطور 
االساسي في أدائهم على مقاييس التفكير المنطقي الخلقي وفهم االعراف 
االجتماعية والتنشئة االجتماعية واالستقاللية الذاتية، كذلك فقد كان غالبية 

لمنحرف قد وقع ضمن مستوى ما قبل العرف االجتماعي حيث الشباب ا
 االخالقية والتفكير المنطقي المعرفي -كان يفتقر الى الخاصية االجتماعية 

المتسق داخلياً ، كما كانت هنالك عالقة دالة وموجبة بين النمو الخلقي 
والفعل الخلقي ، ووجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة بين المرض النفسي 

 , Moran , 1988)لتفكير الخلقي فيما يخص مجموعة الجرائم الجنسية  وا
PP. 3666 - 3667).  

  : 1988 (Goolsby) يـــــة آولسبـــــدراس  - 6.2.16
أستهدفت هذه الدراسة معرفة العالقة بين النمو الخلقي المعرفي وبين 

ؤية ، مهنة التسويق ، وذلك من خالل تأثير مجموعة من المتغيرات التنب
كالتنبؤ بالنجاح في العمل ، وااللتزام التنظيمي، والمسؤولية االجتماعية في 

 االعمال ، والتعليم الرسمي، والجنس، والعمر وخصائص ، المنظمة 

  (White , 1986, PP. 133 - 142) . 

 : 1987 (Romeo) وـــة روميــــدراس   - 6.2.11
ن تأثير التعليمات في النمو كان من بين اهداف هذه الدراسة هو الكشف ع

الخلقي المعرفي والتفكير الخلقي المنطقي ، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام 
المجموعة الضابطة غير المتكافئة المطورة من قبل كامبل وستانلي 

(Campbell & Stanley) 1969 طالب )201( ، واختيار عينة تتألف من 
انوية ، وبعد تقسيم عينة البحث وطالبة تم اختيارهم من طلبة المدارس الث

تكمل كل منهما الى مجموعتين أحداهما ضابطة واالخرى تجريبية بحيث 
استبيان معلوماتي واختبار مسبق والحق ، كما قُدمت للمجموعة التجريبية 

، وقبل انهاء  (Kohlberg)مآزق موقفية من النوع الذي صممه كولبرك 
عتين اختبار تحديد القضايا الذي التجريب وبعده تم اعطاء كل من المجمو

، وبعد معالجة البيانات احصائياً باستخدام تحليل  (Rest)اعده ريست 
التباين واالختبار التائي توصلت هذه الدراسة الى عدم وجود فروق ذات 
داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ، والى عدم وجود 

لمجموعتين على  كل مستوى وكل فروق ذات داللة احصائية في اداء ا
مرحلة من مراحل تطور التفكير الخلقي ، والى وجود عالقة ارتباطية بين 
متغيرات الجنس ومستوى التعليم عند الوالدين واالنتماء الديني للوالدين 
وسنوات تعليم الوالدين واالنتماء الديني للمفحوصين وبين مستويات 

 - Romeo , 1987 , PP. 2595)د ومراحل التفكير الخلقي لدى االفرا
2596).  

 :1988 (Moen) وانــــة مــــدراس  - 6.2.12
كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على العالقة بين النمو 

 )الوجداني(الخلقي، والنمو المعرفي، والنمو االنفعالي ، والنمو العاطفي 
خالل اختبار لدى الطلبة الموهوبين في المدارس الثانوية ، وذلك من 

 :الفرضيات االتية 

هل ان هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين النمو الخلقي والنمو  -
 المعرفي ؟

 هل ان هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين النمو المعرفي والنمو -
 العاطفي  ؟

 هل ان هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين النمو الخلقي -
 واالنفعالي والعاطفي ؟

 طالب موهوب )49(حقيق هذا الهدف تم اختيار عينة تألفت من ولت
ومن مدرستين في المرحلة الثانوية في ضواحي احد المدن في ، الواليات 
المتحدة االمريكية وبعد تطبيق اختبار الحكم الخلقي، ومقاييس النمو 
االنفعالي والعاطفي على عينة البحث واجراء المعالجات االحصائية 

امل االرتباط المتعدد ، توصلت هذه الدراسة الى وجود عالقة باستخدام مع
 ، )0.05(دالة وموجبة بين النمو الخلقي والنمو المعرفي عند مستوى داللة 

والى وجود عالقة دالة وموجبة بين النمو المعرفي والنمو العاطفي عند 
 والى وجود عالقة دالة وموجبة بين النمو الخلقي ،)0.05(مستوى داللة 

 ، كذلك فقد اشارت نتائج )0.001(االنفعالي والعاطفي عند مستوى داللة و
هذه الدراسة الى انه عند توفير الفرصة للطلبة الموهوبين والتوقعات 
بخصوص النمو االنفعالي والمعرفي فأن الطلبة  الموهوبين قد تطوروا 
ار نحو حالة واسعة من التفاصيل والتعقيد في فن القدرة على اتخاذ القر

(Moen , 1988 , P. 259 

  :1988 (Anderson) ونــــة آندرســــدراس  - 6.2.13
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين النمو الخلقي ومستوى 
التفكير الناقد والجنس لدى طلبة كلية االداب في جامعة فوردهم 

(Furdham University) اختبار  ، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتطبيق
 للتعرف على مستويات (Rest)الذي أعده ريست  ((D. I. T)تحديد القضايا 

 - ومقياس التفكير الناقد الذي أعده واطسون )ومراحل النمو الخلقي
  فقرة ذو )80(وهو مقياس يتألف من  (1980 (Watson - Glazer)كليزر

Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn 2006  2006       خريف- 12الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل 

 195   



 Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@

 
          

 748 - - 169185 158 236 عالزراعة10

الرتبية 11
الرياضية

ا
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الرتبية 12
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 اءنساني=اء    *-علمي  =ع   *-التخصيص  = ت*
 :ةــــــــث التطبيقيــــــــة البحــــعينـ - 7.2

 طالبة جامعية، ممن تتراوح )200(تألفت عينة هذا البحث من 
 سنة ، وقد تم أختيار )20.5( سنة وبمتوسط قدره )23 -18(أعمارهن بين

معة بغداد هذه العينة بالطريقة الطبقية العشوائية من أربعة كليات في جا
 ، )ابن الهيثم( التربية - العلوم- االدارة واالقتصاد -االداب : وهي

. موزعين بالتساوي على وفق متغيري التخصص والمرحلة الدراسية
  .                          يوضح ذلك)2(والجدول 

 )2(دول ـــــــج
عينة البحث التطبيقية موزعني على وفق متغريي  

 الدراسيةالتخصص واملرحلة 

 املرحلة

 ت الكليةت
الثا األوىل

 نية
الثا
 لثة

الرا
 بعة

 اموع

 50 12 12 12 14 إ اآلداب1

2
األدارة 
واألقتصا

 د
 50 12 12 14 12 إ

 50 12 14 12 12 ع العلوم3

4
الرتبيــة 
أبـــــن 
 اهليثم

 50 14 12 12 12 ع

  200 50 50 50 50 اموع الكلي

 للشركة، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة تتألف منوالقوانين االخالقية 
 من )146( من الذكور و)150( مهني في مجال التسويق بواقع )296(

استخدام اختبار  سنة ، وبعد )55- 30(االناث ، وممن تتراوح اعمارهم بين 
 لقياس النمو الخلقي ، ومعالجة البيانات احصائياً (D. I. T)تحديد القضايا 

م معامل ارتباط بيرسون ، توصلت هذه الدراسة الى عدم وجود بأستخدا
تأثير دال احصائياً للمستوى التعليمي في النمو الخلقي ، والى وجود عالقة 
بين النمو الخلقي والتنبؤ بالنجاح وااللتزام التنظيمي والمسؤولية االجتماعية 

لخلقي في االعمال، والى وجود عالقة ذات داللة احصائية بين النمو ا
والجنس، والى عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين النمو الخلقي 

 . (Goolsby , 1988, P. 3793)والعمر والخصائص التنظيمية للشركة  

 :ث و إجراءاتــــهــــــــة البحــــــــمنهجيـ - 7
من أجل تحقيق أهداف هذا البحث كان البد للباحث من أن يحدد 

ر عينة من ذلك المجتمع ، وأعداد أداة تتصف مجتمع بحثه ، واختيا
بالصدق والثبات ، ومن ثم استخدام الوسائل االحصائية المناسبة لتحليل 
بيانات هذا البحث ومعالجتها، لذا سيقوم الباحث هنا بأستعراض هذه 

 :اإلجراءات وكما يأتي 

 البحــثع ـــمجتم -7.1
2003 للعام الدراسي تحدد مجتمع البحث الحالي بطالبات جامعة بغداد

 : وذلك لألسباب اآلتية 2004-

ان جامعة بغداد تعد في مقدمة الجامعات التي يتوزع طلبتها على 
مختلف محافظات القطر مما يجعلها أكثر تمثيالً لجميع شرائح المجتمع 
التي ينتمي إليها الطلبة في القطر ،كما انها تعد الجامعة األم في القطر 

اكبر عدد من الطالبات مقارنة بأعدادهن في الجامعات والتي تشتمل على 
 2004 - 2003الرسمية االخرى ، وقد بلغ عدد طالباتها في العام الدراسي 

 كلية علمية وأنسانية ، )21( طالبة جامعية ، موزعين على )20833(
يوضح أعداد الطالبات الجامعيات موزعن على فق متغيري ) 1(وجدول 

 .دراسية التخصص والمرحلة ال

 )1(جـــــــدول
جمتمع البحث موزعني حسب متغريي التخصص واملرحلة 

 )الدراسة الصباح(الدراسية يف جامعة بغداد 

ت الكليةت املرحلة

1 2 3 4 56

امو
 ع

الكل
 ي

الطب 1
البيطري

 358 -97 82 56 56 67ع

 440 -52 79 93 119 97عالصيدلة2

طب 3
 الكندي

 24 - - - - 24ع

طب 4
 األسنان

20918 241 197 109ع
7

- 943 

 16717144743 145 162 108ع الطب5

 72 -- 5 7 11 49عالتمريض6

الرتبية 7
أبن 
 اهليثم

2650 --699 642 486 823ع

1362 --338 295 317 412ع العلوم8

 917 -21936 191 207 264ع اهلندسة9
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طبيق األول ، تم حساب نفس العينة بفاصل زمني قدره اسبوعين من الت
التطبيقين األول والثاني باستخدام معامل  العالقة بين درجات االفراد في 

 .)0.86(ارتباط بيرسون ، وقد بلغ معامل ثبات االختبار 

  :(Split - Half Method) ةــة النصفيــة التجزئـــطريق. ب
 قام الباحث في هذه الطريقة بأستخدام نفس البيانات في التطبيق

األول من طريقة اعادة االختبار ، حيث تم تقسيم فقرات االختبار الى 
كل نصف يحتوي على  نصفين ، فقرات فردية واخرى زوجية ، وكان 

 فقرة ، وبعد ان قام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون )18(
(Person Correlation) بين درجات نصفي االختبار، وجد ان معامل 

 ولما كان معامل االرتباط المستخرج هو لنصف )0.89(االرتباط بلغ 
االختبار ، قام الباحث بعد ذلك بتصحيح معامل االرتباط باستخدام 

، واصبح  (Sperman - Brown Formula) براون -معادلة سبيرمان
 (Allen, 1979, P. 79)) 0.94(معامل الثبات بعد التعديل 

  :يـــــــق النهائــــــ التطبي - 7.4
إلنتهاء من أعداد أختبار تحديد القضايا بصورته النهائية ، وبهدف بعد ا

اإلجابة على تساؤالت البحث الحالي، قام الباحث بتوزيع األختبار على 
 طالبة جامعية ، وقد جرى )200(عينة البحث األساسية المؤلفة من 

 15/3لفترة من التطبيق النهائي من قبل الباحث وبشكل مباشر منه ، وذلك ل
  2004 /1/5لغاية و

 :عــرض النتائـــج و مناقشتــــها - 8

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصل إليها البحث الحالي 
على وفق أهدافه المرسومة ، ومناقشة تلك النتائج في ضوء االطار 

 :النظري ، والدراسات السابقة التي تم عرضها وكما يأتي 

 الخلقي لدى طالبات الجامعة لنمو  التعرف على مستوى ا - 8.1
لغرض االجابة على هذا الهدف والذي تساءل عن مستوى النمو الخلقي 
لدى طالبات الجامعة ، فقد تم استخدام النسبة المئوية للتعرف على نسبة 
توزيع عينة البحث على مراحل النمو الخلقي الذي تم قياسه بواسطة 

ر كأداة للقياس، فقد أظهرتنتيجة  الذي اختي)D. I. T(اختبار تحديد القضايا 
هذا البحث ان طالبات العينة يتوزعن على ثالثة مراحل خلقية مختلفة 
ضمن مستويين خلقيين، حيث بلغ عدد طالبات العينة  في المستوى الثاني 

 طالبة والذي يشمل المرحلتين )162(وهو مستوى العرف االجتماعي 
فرد باعراف وتقاليد النظام  وهو مستوى التزام ال)الثالثة والرابعة(

مرحلة التوافق بين ( طالبة في المرحلة الثالثة وهي )54(االجتماعي، منهن 
 طالبة في )108(من طالبات العينة ، و %)28.42( ويمثلن نسبة )االشخاص

 ويمثلن نسبة )مرحلة التمسك بالعرف والقانون(المرحلة الرابعة وهي 
 طالبة  ممن وصلن الى المستوى )28( من العينة ، وكان هنالك %)56.84(

الثالث وهو مستوى ما بعد العرف االجتماعي وهو مستوى تطور مفهوم 
القيم االخالقية والمبادئ العالمية واالحكام الخلقية على نحو التخلص من 

من العينة ،  %)14.73(المفهوم القانوني او العرفي الجامد ويمثلن نسبة 
 )B , 5 A 5 , 6( والذي يشمل المراحل  )P(ويرمز لهذا المستوى بالرمز 

 وتم )Kohlberg(ضمن المراحل الخلقية التي حددتها نظرية كولبرك 
 استمارات لحصولهن )10( ، وقد الغيت )Rest(قياسها باختبار ريست 

 ، وجدول )الفقرات األعتباطية) (M( درجات او اكثر في المؤشر )4( على
 . يوضحان ذلك )2 ( والشكل )3(

 

 : ثــــــــآداة البح - 7.3 
   (Defining Issues Test) اختبار تحديد القضايا لقياس النمو الخلقي 

 :اد اختبار تحديد القضايا 

 : (Validity)دق ــــــرات الصــــــمؤش - 7.3.1
 بتحليل بيانات اختبار تحديد القضايا 1978 (Davison)لقد قام دافيسون 

 مستجيب )160(لـ  1974 (.Rest et al)من دراسة ريست واخرون 
يمثلون مستويات دراسية مختلفة، وقد اوضحت النتائج وجود اتجاهات 

 لالحكام الخلقية المستمدة من استجابات افراد العينة (Trends)تطورية 
الختبار تحديد القضايا، وبتعبير اخر ان هذه االحكام تطابق التوقعات 

رية ، وتسير بنفس تتابع المراحل الخلقية النظرية للنظرية االدراكية التطو
 مما يؤكد صدق البناء لهذا االختبار (Kohlberg)التي حددها كولبرك 

(Davison, 1978, P. 145) . 

كذلك فقد اشارت العديد من الدراسات العلمية الى وجود ارتباط 
عالي بين اختبار تحديد القضايا واختبارات اخرى تقيس الحكم الخلقي 

بين اختبار تحديد القضايا واختبار  لغ معامل االرتباط ، حيث ب
 Comprehention of Social)استيعاب المفاهيم الخلقيةواالجتماعية 

Moral Concepts) (CSMC)) 0.58( بينما بلغ معامل االرتباط بين ، 
 The Law and)هذا االختبار وبين اختبار االتجاه نحو النظام والقانون 

Order Test) )0.59( وهكذا فقد استنتج كارول ، (Carroll) 1977 ان 
هذا االرتباط المعتدل بين المقياسين يؤيد صدق البناء لكل منهما 

(Carroll, 1977, P. 25) . 

 عندما قامت بتحليل نتائج 1980 (Lawrence)كما اشارت لورنس 
اربعة عشر دراسة تجريبية تضمـنتت بـرامج تدخلية مختلفة 

(Intervention Programes) ، أسـتهـدفـت رفع مستوى التفكير الخلقي 
الى ان نتائج هذه الدراسات قد اعطت دليالً مستقالً لقدرة اختبار تحديد 
القضايا على قياس التغيرات التطورية التي تحدث باتجاه المراحل العليا ، 
فضالً عن قدرة هذا االختبار على التمييز بين المجموعتين الضابطة 

 ,Lawrence)ة وبين المعالجة التجريبية الناجحة وغير الناجحةوالتجريبي
1980, PP. 186- 187) وهكذا نجد ان البحث الحالي لم يكتفي بصدق ، 

االختبار المشار اليه في الدراسات السابقة ، بل تم استخراج الصدق 
 .الظاهري لالختبار 

  : (Reliability)ات ــــــــرات الثبـــــــــــــمؤش - 7.3.2
 بدراسة من اجل ايجاد معامل ثبات 1978 (Davison)قام دافيسون 

اختبار تحديد القضايا للصورة القصيرة عن طريق اعادة االختبار، بعد 
فترة تتراوح بين اسبوعين الى ثالثة اسابيع من التطبيق األول فوجد ان 

 ، Davison, 1978, P. 397  (P. 397)(، ) 0,70(معامل الثبات كان مقداره 
 ان معامل ثبات اختبار 1975 بدراسته (Panwitch)كذلك فقد وجد بانويج 

 ، وبلغ عند اعادة االختبار بعد فترة ثمانية (81 .0)تحديد القضايا كان 
 ، واتضح ايضاً عدم وجود )0.57(أشهر على مجموعتين من طلبة الكلية 

نالك ما لم يكن ه  درجات االختبار خالل بضعة اشهر تغير كبير في
برنامج تأهيلي مركز يستهدف رفع مستوى التفكير الخلقي عند االفراد 

(Panwitch, 1975, P. 183)  اما في الدراسات التي أجريت في البيئة
العربية الختبار تحديد القضايا ، فقد بلغ معامل الثبات في دراسة 

 التي اجريت على عينة من طلبة الجامعة االردنية بلغ معامل1995دويدار
ومن اجل . ) 94، ص1995دويدار، ) (0.73(الثبات بطريقة االتساق الداخلي 

زيادة اطمئنان الباحث على ثبات االختبار ، فقد تم استخراج الثبات 
 :بطريقتين هما 

    :  (Test Retest Method) ارـــادة االختبـــة اعــــطريق. أ
 عينة تألفـت    قـام الباحث بتطبـيق اخـتبـار تحـديد الـقضايا عـلى      

   طالبة جامعية وبعد ان قام الباحث بأعادة تطبيق االختبار على )48(  من 
Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn 2006  2006       خريف- 12الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل 

 197   



 Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@

 

 ، ودراسة بوحمام )34 ، ص1995دويدار ، ( 1988ودراسة قارة 
،  1995دويدار،  (1995، ودراسة دويدار )132-107ص، 1989بوحمام، (

والتي )Holiston , 1970 , P. 201 (1970، ودراسة هولستون )34ص
 1989 الجامعيات قد تمركزن في توصلت جميعاً إلى أن الطالبات

المرحلة الرابعة من مراحل النمو الخلقي أي في مستوى العرف 
 .اإلجتماعي

ويمكن تفسير هذه النتيجة التي تشير الى أن أكثر من نصف أفراد العينة 
من طالبات الجامعة يقعن ضمن المستوى الثاني وفي المرحلة الرابعة وهي 

 من مراحل النمو الخلقي، وذلك من خالل مرحلة التمسك بالعرف والقانون
 من أن األفراد إذا كانوا ينتمون الى مجتمع )Kohlberg (ما أشار إليه كولبرك

واحد له عاداته وتقاليده ، ويسود فيه النظام والقانون فإن السلوك الخلقي 
واإلجتماعي لديهم له أهمية كبرى وأن الخروج عن هذا السلوك يعني بالتالي 

ن القانون والعرف اإلجتماعي السائد، فضالً عن القدرة الكبيرة الخروج ع
للطالبة الجامعية على إدراكها الواسع للمواقف التي تحيط بها في الحياة 
العامة، مما يقودها بالتالي الى معرفة أن القانون قد وضع لينظم عالقات 

والعمل على األفراد فيما بينهم ، لذا تنبع ضرورة المحافظة على هذا القانون 
ديمومته وديمومة سيطرته في مجاالت الحياة كافة ، مما يؤدي بها إلى 

 .أرتفاع مستوى النمو الخلقي الى هذا المستوى 

اولى ( المقارنة في النمو الخلقي على وفق متغير المرحلة الدراسية -أ
 ) :  رابعة –

ى كان الوسط الحسابي لعينة الطالبات الجامعيات في المرحلة االول
، بينما كان الوسط )149.2( وتباين )124.5(على اختبار تحديد القضايا 

الحسابي لعينة الطالبات الجامعيات في المرحلة الرابعة على نفس االختبار 
، وبعد إستخدام األختبار التائي لعينتين مستقلتين )150.4( وتباين )123.6(

 داللة أحصائية  وهي غير ذات)0.52(ظهر بأن القيمة التائية المحسوبة 
 مما يشير إلى أن طالبات المرحلة االولى ال يختلفن )0.05(عند مستوى 

 يوضح ذلك  ) 5(عن طالبات المرحلة الرابعة في النمو الخلقي ، وجدول 

 )5(دول ـــــجـ

 املقارنة يف النمو اخللقي على وفق متغري املرحلة
 الدراسية

 ت 1
 نوع العينة أوىل
 العدد 100
 الوسط احلسابي 124.5
 التباين 149.2
 احملسوبة 1.96
 اجلدولية 0.52

القيمة 
التائية 
 احملسوبة

 مستوى الداللة غري ذاتداللة
وتتفق هذه النتيجة التي تم التوصل اليها في البحث الحالي والتي تشير الى 
ان طالبات المرحلة االولى ال يختلفن عن طالبات المرحلة الرابعة في النمو 

 ، ودراسة 1988 ، ودراسة قارة 1987لقي مع نتائج دراسة درويش الخ
 والتي اشارت الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في 1988الخطيب 

دويدار ، (النمو الخلقي بين طالبات الجامعة على وفق متغير المرحلة الدراسية 
 Rusnak 1980 ، كذلك فقد اتفقت مع نتائج دراسة روسناك )27ص ، 1995

)Rusnak , 1980 , P. 2361( 1988 ،  ودراسة اندرسون Anderson 
)Anderson, 1988, P. 2151 ( والتي اظهرت عدم وجود فروق ذات داللة ،

وفق متغير المرحلة الدراسية ، كما اشارت  احصائية في النمو الخلقي على 
عمر  الى عدم وجود عالقة بين النمو الخلقي والRandall 1988دراسة راندال 

، بينما تختلف ) Randall, 1988, P. 3793(الذي يعبر عنه بالمرحلة الدراسية 
 هذه النتيجة التي تم التوصل إليها في هذا البحث مع نتائج دراسة ناصر

 دال لمتغير العمر أي انه كلما كان الفرد اكبر عمراً كلما تقدم الى 

 )3(دول ــــــج 
احل النمو اخللقيتوزيع افراد العينة على مستويات ومر

مستوى مـا
قبل العرف
 اإلجتماعي

ــرف ــتوى العـ مسـ
 األجتماعي

مستوى مـا بعـد
العــــــــــرف

 اإلجتماعي

ــتويات مس
النمــــو

 اخللقي
مراحــــل
النمو    

 اخللقي

ـة املرحلـــ
 الثانية

املرحلـــة
 الثالثة

املرحلــــة
 الرابعة

 Pاملؤشر 
5A + 5 B + 6 

 108 54 - العدد
ــبة النس
ــة املئوي

%)( 

 النسبة  56.84 28.42 -
 (%)املئوية 

 

 )2(ل ــــــشك
النسبة املئوية موع طالبات عينة البحث الكلية

 موزعة حسب مراحل النمو اخللقي
 

 
وهكذا تبين لنا أن أكثر من نصف العينة هن في المرحلة الرابعة من 
 مراحل النمو الخلقي، وللتحقق من هذا الهدف  قام الباحث بأستخدام

ينة واحدة أليجاد داللة تلك الفروق ، وقد ظهر أن لعالتائي  األختبار
 )123.6(الوسط الحسابي لعينة طالبات الجامعة على إختبار تحديد القضايا 

، وبعد )108(، بينما كان الوسط الفرضي )13.5(وأنحراف معياري 
وبة إستخدام األختبار التائي لعينة واحدة ظهر بأن القيمة التائية المحس

 مما يشير إلى أن )0.05( وهي ذات داللة أحصائية عند مستوى )15.7(
 .  يوضح ذلك )4(طالبات الجامعة يتصفن بنمو خلقي عاٍل ، وجدول 

)4( دول ـــــج  

الوسط احلسابي واالحنراف املعياري والقيمة  
التائية احملسوبة لعينة طالبات اجلامعة على 

 اختبار النمو اخللقي

امعةطالبات اجل  نوع العينة 
 العدد 190
 الوسط احلسابي 123.6
 األحنراف املعياري 13.5
 الوسط الفرضي 108
 القيمة التائية احملسوبة 15.7
 مستوى الداللة 0.05

 
وللتأكد من أن الفروق في توزيع العينة على المراحل حقيقية وليست 

احث مربع كاي ناجمة عن متغيرات دخيلة أو عوامل عشوائية، إستخدم الب
 وهي )52.55(لعينة واحدة إذ تبين أن قيمة مربع كاي المحسوبة كانت 

 ودرجة حرية )0.05( عند مستوى )5.99(أكبر من القيمة الجدولية البالغة 
مما يشير الى ان العدد االكبر من طالبات العينة هن في المرحلة  . )2(

تتفق نتيجة هذا الهدف الرابعة من مراحل النمو الخلقي وبصورة حقيقية ، و
الشيخ، ( 1985الذي تم التوصل اليه في هذا البحث مع نتائج دراسة الشيخ 

  ، 1987 ، ودراسة الخطيب 1987، ودراسة درويش )125-7، ص1985
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وذلك من خالل مابينه كولبرك من ان الشباب في هذه المرحلة لهم 
أدراك واضح يتعلق بان القانون قد وضع لينظم عالقات االفراد ، 

ظة على المؤسسات االجتماعية المختلفة وان له القدرة على المحاف
وادامة النظام والكيان االجتماعي، وان بامكانه ايضاً ان يضمن 
لكل فرد في هذه  الحياة حقوقه وواجباته بحيث يقوم كل فرد 
بدوره منطلقاً من وجهة نظر المحافظة على النظام االجتماعي 

 لتنظيم واحترام السلطة مهما كانت الظروف ألنه السبيل الوحيد
حياة االفراد ، مما ادى كل ذلك الى عدم االختالف في النمو 

  .)Richard , 1974 , P. 167 (الخلقي على وفق هذا المتغير 

 :  التوصيــات و المقترحــات- 9
  :The Recommendations اتـــ التوصي - 9.1

في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي ، يوصي الباحث 
  :باآلتي

األهتمام بأساليب التنشئة اإلجتماعية للطالبة الجامعية سواء أكان . 1
ذلك في األسرة أم في المؤسسات التربوية بهدف تبيان الدور الذي من 
الممكن أن تقوم به المرأة في المجتمع عندما تتعامل بوعي مع واقعها ، 

وذج ضيح مفاهيم التربية الخلقية الدينية وطرح األنم تووالعمل على
تأكيد المؤسسات الجامعية -حذوه ليقتدوا به ويحذو الخلقي المثالي القويم

على وضع البرامج العلمية واألرشادية التي تؤدي الى زيادة مستوى نمو 
 .النمو الخلقي لدى الطالبة الجامعية 

تضمين المناهج الدراسية في المراحل كافة بما يضمن النمو . 2
الجامعية بهدف العمل على خلق شخصيات الخلقي السليم لدى الطالبة 

قوية والتعامل معها وفق مجرياتها بأرادة أكثر دون الوقوع في 
األندفاعات القوية التي تؤدي الى هدم حواجز الشخصية وأختالط 
المواقف فيما بينها ، وأضافة الدروس الخاصة باألخالق واآلداب مع 

دراكها بصورة ضرورة مناقشة مضامينها من أجل مساعدتهن على إ
  .صحيحة

توجيه وسائل األعالم المسموعة والمرئية والمقروءة وتركيزها . 3
على القيم األخالقية الحميدة وتضمين خططها ببرامج تحمل في طياتها 
تأكيدات على المبادىء الخلقية وتوظيف القصة واخبار الصالحين وتقديم 

صواب والخطأ ، الخبرات والمواقف الخلقية ، وقضايا الصراع بين ال
والفضيلة والرذيلة بأنفتاح وأقتناع للخروج بمبادىء خلقية محددة ، 
وتدعيم أتجاهات خلقية مقصودة بما يؤدي الى رفع مستوى النمو الخلقي 

 .لدى الطالبة الجامعية 

التأكيد على صفة التعاون بين األفراد بهدف التخلي عن بعض . 4
ين بالحسبان وتشجيع اإليثار المصالح الشخصية ،  ووضع حقوق اآلخر

 .لدى الطالبات الجامعيات 

تبني الكليات العلمية واإلنسانية في الجامعات العراقية لخطط . 5
بحثية تتضمن الجوانب النفسية التي تتعلق بالمتغيرات المؤثرة في النمو 

 شخصية الطالبة الجامعية وتعزيز أصالتها الى الخلقي بما يؤدي الى تنمية
 .ممكن أقصى حد 

  :The Suggestions رحاتـــ المقت -
وإستكماالً للفائدة المتوخاة من هذا البحث ، فقد أقترح الباحث إجراء 

 :البحوث والدراسات العلمية اآلتية 

إجراء دراسات وبحوث مماثلة للبحث الحالي على شرائح أجتماعية مختلفة 
 وعلى مراحل دراسية أخرى كمرحلة الدراسة

 Kohlbergتتبعية لتغطي المستويات التي حددها كولبرك جراء دراسة إ
 . ومراحلها في اكتساب النمو الخلقي

مرحلة خلقية عليا، مما يدلل على ان طالبات المرحلة الرابعة يختلفن  
-4 ، ص1986ناصر ، (عن طالبات المرحلة االولى في النمو الخلقي 

القة بين النمو  والتي اشارت الى وجود ع1990 ، ودراسة بو حمام )7
 ، وكذلك )199 -198ص،  1990بوحمام ، (الخلقي والمرحلة الدراسية  

والتي تشير الى وجود ) Miller (1976تختلف مع نتائج دراسة ميللر 
 ,Miller(فروق ذات داللة احصائية بين النمو الخلقي المراحل العمرية 

1976 , P. 787( 1978 ، ونتائج دراسة توريل واخرون) Turiel et 
al(. التي ترى ان العمر يرتبط ارتباطاً داالً بالنمو الخلقي أي كلما كان 

الفرد اكبر عمراً كلما تقدم الى مرحلة خلقية عليا ، مما يشير الى ان 
طالبات المرحلة الرابعة يختلفن عن طالبات المرحلة االولىفي النمو 

ع نتائج دراسة ، كذلك اختلفت م) Turiel et al., 1978, P. 75 (الخلقي
 والتي توصلت الى ان الطلبة )Rest & Thoma (1985توما   ريست

الذين واصلوا تعليمهم الجامعي قد تفوقوا على الطلبة الذين لم يواصلوا 
 .Rest & Thoma , 1985 , PP(تعليمهم الجامعي في الحكم الخلقي 

ي  والت)White (1986 ، كما اختلفت مع نتائج دراسة وايت )709-714
اظهرت وجود فروق دالة احصائياً بين طلبة السنة االولى والسنة 

، ) White, 1986, PP. 133-142(الثالثة ولصالح االطفال االكبر عمراً 
ويمكن تفسير هذه النتيجة التي تشير الى ان طالبات المرحلة االولى ال 
يختلفن عن طالبات المرحلة الرابعة في النمو الخلقي وذلك من خالل 

 في أن افراد عينة البحث اذا كانوا ينتمون )Kohlberg( اكده كولبرك ما
الى مجتمع واحد يسوده عرف اجتماعي محدد له عاداته وتقاليده ، قد 
يؤدي الى عدم اختالفهم في النمو الخلقي ، وهذا مما ادى الى عدم 

 , Grinder , 1974(االختالف بين الطالبات الجامعيات في هذا المتغير
P. 287(. 

-علمي (المقارنة في النمو الخلقي على وفق متغير التخصص . ب
 ) :انساني

كان الوسط الحسابي لعينة طالبات االقسام االنسانية على اختبار 
 ، بينما كان الوسط الحسابي )141.3( و تباين )122.1(تحديد القضايا 

 وتباين )121.3(لعينة طالبات االقسام العلمية على نفس االختبار 
، وبعد إستخدام األختبار التائي لعينتين مستقلتين تبين أن القيمة )160.7(

 وهي غير ذات داللة أحصائية عند )0.46(التائية المحسوبة كانت 
 مما يشير إلى أن عينة طالبات االقسام االنسانية اليختلفن )0.05(مستوى 

يوضح  )6(عن عينة طالبات االقسام العلمية في النمو الخلقي ، وجدول 
 .ذلك 

 )6(دول ـــــج
 املقارنة يف النمو اخللقي على وفق متغري التخصص

 ت 1 2
األقسام  طالبات

 العلمية
طالبات األقسام 
 نوع العينة األنسانية

 العدد 100 100
 الوسط احلسابي 122.1 121.3
 التباين 141.3 160.7

 احملسوبة 0.46

 اجلدولية 1.96
القيمة 
 التائية 

 مستوى الداللة داللةغري ذات 

وتتفق هذه النتيجة التي توصل اليها البحث الحالي مع نتائج 
 ، والتي اشارت الى ان طلبة االقسام )Rettie (1981 دراسة ريتي

اإلنسانية ال يختلفون عن طلبة االقسام العلمية في النمو الخلقي
)Rettie, 1981, P. 4348( . ير ويمكن تفسير هذه النتيجة  التي تش

الى ان طالبات االقسام العلمية اليختلفن عن طالبات االقسام 
 االنسانية في النمو الخلقي
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جلمعية املصرية للدراسات النفسية ، مكتبة األجنلوا
 .املصرية ، القاهرة 

النمو األخالقي لألحداث) . 1988( عباس ، مضر طه  -
 جامعة بغداد-األسوياء والعدوانيني ، آلية اآلداب 

 ) .رسالة ماجستري غري منشورة(، 

النمو) . 1995(بيدي ، نوري جودي حممد  الع -
اخللقي للمراهق العراقي وعالقته باألجتاه الديين

،) أبن رشد(ومراقبة الذات والعمر ، آلية الرتبية 
 ) .أطروحة دآتوراه غري منشورة(جامعة بغداد ، 

احلكم اخللقي). 1990( العكيدي، مسري يونس حممود  -
لية الرتبية، آ- دراسة مقارنة-للمراهق العراقي

رسالة ماجستري غري(، جامعة بغداد ، ) أبن رشد(
 ) .منشورة

يف النمو اخللقي ،). 1983(فتحي، حممد رفقي حممد  -
النظرية ، البحث ، التطبيق ، دار القلم ، جامعة

 .الكويت 

أثر املناقشة يف) . 1994(فتوحي ، فاتح أبلحد  -
بيةتعديل األحكام اخللقية للمراهقني ، آلية الرت

أطروحة دآتوراه غري(، جامعة بغداد ، ) أبن رشد(
 ) .منشورة

يف الثقافة واحلضارة ، دار) . 1979(فرح ، الياس  -
 .الرشيد للنشر ، بغداد 

دراسة مقارنة بني أطفال) . 1987(قناوي ، هدى  -
مصر والبحرين يف النمو اخللقي ، جملة دراسات تربوية

 .، الد الثاني ، اجلزء السابع 
عالقة النمو) . 1985(حممد ، عادل عبد اهللا . 

  املعريف بنمو
التفكري اخللقي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي ،

رسالة ماجستري(آلية الرتبية ، جامعة الزقازيق ، 
 ).غري منشورة

أسس سايكولوجية) . 1986( مسن ، بول وآخرون  -
الطفولة واملراهقة ، ترمجة عبد العزيز سالمة ،

 .مكتبة الفالح ، القاهرة 

دراسات حتليلية لبنية) . 1986( ناصر، حممد خالد  -
النمو اخللقي لدى األطفال واملراهقني املصريني ، آلية

رسالة ماجستري غري(اآلداب ، جامعة القاهرة ، 
 ) .منشورة

املدخل اىل) . 1984( نايت ، رآس ونايت ، مرجريت  -
ي اجلسماني ، مطبعةعلم النفس احلديث ، ترمجة عبد عل
 .األرشاد ، مكتبة النهضة ، بغداد 

الطفولة واملراهقة) . 1976(آي .  هادفيلد ، جي -
، ترمجة أمحد شوآت وعدنان خالد ، دار الكتب

 .للطباعة والنشر ، جامعة املوصل ، املوصل 

منو) . 1988( هانت ، سونيا ، وجينفر هيلتون  -
ترمجة وتقدمي قيسشخصية الفرد واخلربة األجتماعية ، 

 .النوري ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 

مقدمة يف علم النفس ،). 1983( ويتيج، ارنوف  -
ترمجة عادل عز الدين االشول وآخرون، دار ماآجروهيل

 .للنشر ، القاهرة 

 :المصادر األجنبية . ثانياً
- AL-Nefaey, A. A. (1988) . The relationship between moral
development, parental discipline , and parental education 
among college students in Saudi Arabia , Dissertation 
Abstracts International , Vol. 49 , No. 9.  
- Allen , M. J. & Wendy , M. Y. (1979 . (Introduction to 
measurement theory , New York , U. S. A. 
-Anderson , J. P. (1988) . The relationship of moral 
development , critical thinking and genedaf among college 
students , Dissertation Abstracts International , Vol. 49 , No. 8 
-Aronson , A. & Metter , P. R. (1961) . Dishonest behaviour 
afunction of different levels of induced self-esteem 

 .إجراء دراسات تتناول أثر القدوة في تغيير األحكام الخلقية .1 

إجراء دراسات أخرى تتناول عالقة النمو الخلقي بمتغيرات أخرى . 2
لم يتناولها البحث الحالي كالنمو المعرفي والذكاء وأحترام اآلخرين 

 .والعدوان

 :المصادر العربية . أوالً
 .رآن الكرمي الق -

اإلنسان وعلم) . 1985(براهيم ، عبد الستار ا -
، شباط) 86(النفس ، سلسلة عامل املعرفة ، العدد 

 الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت 

العالقة بني مستويات). 1982(ارناؤوط، سعادت حممد  -
  .النمو املعريف ومستويات احلكم اخللقي لدى عينة

قضايا علم األخالق) . 1975( قباري حممد امساعيل ، -
، دراسة نظرية من زاوية علم اإلجتماع ، الطبعة
األوىل ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، األسكندرية 

مستوى احلكم اخللقي لدى) . 1989(بومحام، حيالني  -
طلبة معهد علم النفس جبامعة وهران، الة الرتبوية

 . ، جامعة الكويت ، العدد احلادي والعشرون

 العالقة بني احلكم). 1990(  
اخللقي واألجتاهات الدينية للطلبة املسلمني باململكة -

املتحدة ، الة العربية للرتبية ، الد العاشر ،
 .العدد األول ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

املستوى األقتصادي). 1980(توق، حمي الدين  -
ب الوالدي وتأثريمها على النموواألجتماعي والرتتي

اخللقي عند عينة من األطفال األردنيني ، جملة العلوم
األجتماعية ،

 . أآتوبر -العدد الثالث، تشرين األول 

علم النفس) . 1977(جابر ، جابر عبد احلميد  -
 .الرتبوي ، دار النهضة العربية ، القاهرة

فلسفة األخالق من) . 1988(جواد ، حسن فاضل  -
منظور فكري عربي معاصر ، آلية اآلداب ، جامعة

 ).رسالة ماجستري غري منشورة(بغداد ، 

) .1988(م ولندزمن ، تيد . جورارد ، سيدني -
الشخصية السليمة ، ترمجة محد ديل الكربويل، وموفق
احلمداني، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،
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