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  ٢٥/٤/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر  ؛ ٩/١٠/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 
  

  :ملخص البحث 
 الرابعة السنة الدراسیةیهدف البحث إلى التعرف على مستوى الحكم الخلقي لدى طلبة 

واألولى في كلیة التربیة الریاضیة وبعض الكلیات العلمیة واإلنسانیة في جامعة الموصل وكذلك 
ة الریاضیة وبعض الفروق في مستوى الحكم الخلقي بین طلبة المرحلة الرابعة في كلیة التربی

 . T . I(الكلیات العلمیة واإلنسانیة في جامعة الموصل وقد تم استخدام اختبار تحدید القضایا 
D (وقد استنتج الباحثان أن أغلب طالب المرحلة األولى والمرحلة . الذي صوره جمیس رست

ة الموصل هم في الرابعة في كلیة التربیة الریاضیة وبعض الكلیات العلمیة واإلنسانیة في جامع
المستوى الثاني من مستویات الحكم الخلقي لنظام كولبرك الذي یعرف االجتماعي وفي المرحلة 

األولى والرابعة في كلیة التربیة السنة الدراسیةالثالثة والرابعة وعدم وجود فروق بین طالب 
 .حكم الخلقيالریاضیة وبعض الكلیات العلمیة واإلنسانیة في جامعة الموصل في مستویات ال
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Abstract: 

This paper drives at expounding the level of moral or ethical 

judgement of the student in the first and fourth year at the college of 

Physical Education in comparison to the moral judgments of their peers at 

some other humanities and science colleges at Mosul University. Also, it 

aims at finding out the level of moral judgment between the fourth year 
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students at the College of Physical Education and their peers at other 

humanities and science colleges at Mosul University besides the 

difference at the level of moral judgment of first year students at the 

College of Physical Education and their peers at other humanities and 

science college at Mosul University. The scale used include the D.I.T. 

scale designed by James Rest. The researchers have come out with the 

conclusion that the majority of first and fourth year at the College of 

Physical Education and some humanities and science colleges at Mosul 

University stand at the second level of moral judgement at Colberg Scale 

generally designated as the social mores’ level (the most dominant) for 

first and fourth year students respectively. The findings also indicated 

that there is no difference in moral judgement of the first year and fourth 

year students at the College of Physical Education on the hand, and their 

peers at other humanities and science colleges at Mosul University in 

moral judgement level. 

  
  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

یعـــد الحكـــم الخلقـــي مـــن أهـــم جوانـــب الشخـــصیة اإلنـــسانیة، ویكتـــسب هـــذا الجانـــب أهمیـــة 
ولعــل األهمیــة . خاصــة فــي المجتمعــات المعاصــرة بــشكل عــام والمجتمعــات النامیــة بــشكل خــاص

تمـع ومقومـا جوهریـا مـن ن كونها عنصرا أساسیا من عناصر وجـود المجمالقصوى لألخالق تأتي 
 تحكمـه مجموعـة مـن أن یبقـى ویـستمر دون أنمقومات كیانه وشخصیته فال یستطیع أي مجتمـع 

القوانین التي تنظم عالقات أفراده بعضهم ببعض وتكـون لهـم بمثابـة المعـاییر المعتمـدة فـي توجیـه 
تماعیـة وتعـزز تكیـف  تقویـة العالقـات االجإلـى تهـدف أنولهذا یمكن للمبـادئ األخالقیـة . سلوكهم

 قلنـا إذ، ولـن نكـون مبـالغین )٢٥، ١٩٨٠تـوق، (الفرد مع نفسه واآلخرین وفق معتقداتـه الخاصـة 
فمــا یــدور حولــه .  كثیــر مــن المــشكالت مجتمعنــا الراهنــة هــي مــشكالت أخالقیــة فــي صــمیمهاإن

وانحرافـات الحدیث على كل لسان من نفاق الكثیـر مـن النـاس ومظـاهر التـسیب واإلهمـال والفـساد 
الــشیخ، (الــشباب وغیرهــا، إنمــا هــي جمیعــا تعبــر عــن أزمــة خلقیــة وعــن قــصور فــي نموهــا الخلقــي 

لــذا تعــد مــسالة تعلــم األبنــاء وتــربیتهم واالهتمــام بمــشكالتهم وقــضایاهم األخالقیــة ). ١٣١، ١٩٨٢
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 فـي ان في المجتمعات الحدیثة من أهم المسؤولیات التي تقع على عاتق كل من األسرة والمجتمع
واحد فبقدر ما ینال هوالء الناشئة من اهتمام وحسن تربیة وتوجیه ینعكس ذلك على مستقبل األمة 

  ). ١٢٤، ١٩٧٩زین، (وتطورها 
 ویم ســـــلوك الفـــــرد وفـــــي بنـــــاءه النفـــــسيممـــــا تقـــــدم تتبـــــین أهمیـــــة الجانـــــب الخلقـــــي فـــــي تقـــــ

ویعطـي تأكیـد األدیـان .  المجتمـع األنـاني بأسـرهوٕاصـالحواالجتماعي فهو یعني تهذیب الشخصیة 
 یقــال بــان األخــالق أنالــسماویة علــى أهمیــة وضــرورة االلتــزام بــه خــصوصیة أخــرى بحیــث یمكــن 

أمــا الــنظم . الــدین، فیجــب علــى الفــرد التــشبع بــالقیم الخلقیــة الفاضــلة واالهتمــام بهــامــن جــزء كبیــر 
 المـدارس - والتعلیمیـة التربویة فقد أكدت هي األخرى على األخالق وبمختلف مؤسـساتها التربویـة

 األخـالق والتربیـة متالزمـان فـال تربیـة أن وهذا االهتمام نابع من حقیقـة أساسـیة مفادهـا -والكلیات
دون أخالق وال أخالق دون تربیة وهـي تـسعى لتطـویر األحكـام الخلقیـة لـدى المتعلمـین مـن خـالل 

 یخلــو مؤلــف فــي التربیــة دون ولهــذا فــال یكــاد. المنــاهج والــدروس علــى اخــتالف أنواعــه ومــستویاته
  . األخالق والحث علیها والنهي عن اإلخالل بها إلىاالشاره 

  ) ١٢، ١٩٩٩البیرقدار، (
من هنا تتجلى أهمیة البحث الحالي والحاجة إلیه في التعرف على مـستوى الحكـم الخلقـي 

 نة الدراســیةالــسلــدى شــریحة تربویــة واجتماعیــة لهــا أهمیتهــا فــي نمــو المجتمــع وتطــوره وهــم طلبــة 
الرابعــة واألولــى فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة باعتبارهــا أحــد المؤســسات التربویــة والتعلیمیــة التــي لهــا 
دور فــي تنمیــة جوانــب مختلفــة فــي شخــصیة الطلبـــة فــضال عــن دورهــا الكبیــر فــي رفــع مـــستواهم 

 الـسنةرنتهم مـع طلبـة البدني والنفسي والعقلي من خالل برامجها التعلیمیة والتدریبیة المختلفـة ومقـا
الرابعــة واألولــى فــي بعــض الكلیــات العلمیــة واإلنــسانیة فــي جامعــة الموصــل، والوقــوف مــن خــالل 

 مدى مساهمة المناهج الریاضیة في رفع مستوى األحكام الخلقیة لدى أولئك الطلبة وال إلىالنتائج 
ستوى األحكـام الخلقیـة لـدى  تدني مـإلىسیما وان هناك العدید من الدراسات األجنبیة التي أشارت 

الریاضــیین فــي البیئــات األجنبیــة وعللــت ذلــك بالــدعم والتــشجیع الــذي یحــصل علیــه الریاضــي مــن 
 اإلقــدام علــى ممارســات ســلوكیة غیــر إلــى مدربیــه ممــا یــؤدي بــه أو مــن مدرســیه أوأعــضاء فریقــه 

  .Horince, 1995, 160)(خلقیة 
  
  : مشكلة البحث٢-١

 على المجتمع من تغیرات سریعة وتبدالت في كافة یطرأ  الظروف الراهنة وماإن
 نسمیه أن تحلل في بعض القیم الخلقیة خاصة لدى بعض الشباب مما یمكن إلىالمیادین أدت 

 المبادئ واألعراف أن علمنا إذا والسیماباألزمة الخلقیة التي هي نتاج لظروف الحیاة المتغیرة، 
مع العربي ذات قیمة وشأن وتمثل شیئا ما، وقد ال تفي التي حانت آلبائنا وأجدادنا في المجت
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بالضرورة وال تجد لها تجاذبا لدى الشباب المعاصر فال تحفل لدیهم وال تستجیب لمطالبهم 
لهذه األسباب ولظهور حاالت من التردي الخلقي واالجتماعي عند . المختلفة في عالم الیوم

تي تتناول القیم واألحكام الخلقیة والوقوف السات  االهتمام بالدراإلىبعض الشباب دعت الضرورة 
فضال عن كل ذلك فان مشكلة البحث . عندها من خالل نتائج هذه الدراسات ومحاولة معالجتها

 البحث الحالي یتناول شریحة اجتماعیة تربویة لها أن علمنا إذا وضوحا أكثرالحالي تبدو بشكل 
الذین سیكونون فیما بعد قدوه لمن بعدهم وقادة و الجامعة مساس بالتربیة الخلقیة وهم طلبة 

   .موجهین لمجتمعهم من خالل ممارستهم ألنشطتهم المختلفة
  
   : أھداف البحث٣-١

  :یهدف البحث التعرف على
  طلبـةوبعض ة الرابعة واألولى في كلیة التربیة الریاضیةلسنمستوى الحكم الخلقي لدى طلبة ا .١

   معة الموصلفي جا الكلیات العلمیة واإلنسانیة
ة الرابعـة فــي كلیـة التربیــة الریاضـیة وبعــض سنالفـروق فــي مـستوى الحكــم الخلقـي بــین طلبـة الــ .٢

 . الكلیات العلمیة واإلنسانیة في جامعة الموصل

ة األولـى فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة وبعــض سنالفـروق فـي مـستوى الحكـم الخلقـي بـین طلبــة الـ .٣
  .الموصلفي جامعة الكلیات العلمیة واإلنسانیة 

   
  :جاالت البحثم٤-١
الرابعة واألولى في كلیة التربیة الریاضیة وبعض الكلیات العلمیة سنة طالب ال:المجال البشري -

قسم / الهندسة المدني ،علوم الحاسبات والریاضیات (  وهيواإلنسانیة في جامعة الموصل
  .)قسم علوم الحیاة / قسم الترجمة ، والتربیة / اإلحصاء ، اآلداب 

  . كلیات جامعة الموصل:المجال المكاني - 
  .٢٠/٣/٢٠٠٥ ولغایة ١٦/٩/٢٠٠٤ المدة من :ألزمانيالمجال  -
  
  :  تحدید المصطلحات٥-١
هـــو البنـــاء الفعلـــي األســـاس الـــذي یـــدرك النـــاس بواســـطته الحقـــوق والمـــسؤولیات "الحكـــم الخلقـــي  -

   ).Rest, 1979, f,76" (ویتخذون القرارات حولها
عـــدد االســـتجابات المناســـبة التـــي یبـــدیها المـــستجیب فـــي : حثتـــان الحكـــم الخلقـــي إجرائیـــاتعـــرف البا

  .تفضیله البدائل المقترحة وترتیبها في حل المشكلة المستثارة في اختبار تحدید القضایا
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  : اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢
  : اإلطار النظري١-٢
  : المقدمة١-١-٢

نب الخلقي في الشخصیة كما اهتم الفالسفة باألخالق منذ اهتم العلماء والمربون بالجا
 العصور اهتماما كبیرا ولعل هذا االهتمام جاء من كونه إحدى دعائم المجتمع والمقوم أقدم

 اإلغریق قبل المیالد كما اعتنى الفالسفة فالسفهاألساس لكیانه وشخصیته، فقد درس األخالق 
 مستفیضة في وأراء بالجانب الخلقي فكانت لهم بحوث المسلمون وعلمائهم ومربیهم عنایة خاصة

ومن . هذا الموضوع، ودرست األخالق من قبل علماء النفس والتربیة وكان لهم آراؤهم ونظریاتهم
هنا تعددت اآلراء واختلفت النظریات في تفسیر األخالق والنمو الخلقي ونتج عن ذلك ثالثة 

  :كیر الخلقي وتطورهما وهيمداخل أساسیة لتفسیر السلوك الخلقي والتف
  

  :Cognitive perspective المنظور االدراكي .أوال
ـــة  ـــسلة مـــن المراحـــل شـــبیهة أنیـــرى أصـــحاب النظریـــة االدراكی ـــرتبط بسل  النمـــو الخلقـــي ی

بمراحــل نمــو الفــرد المعرفــي، وحــددوا مــستویات للحكــم الخلقــي یتلــو بعــضها بعــضا حتــى ال یــصل 
ویـرون . لمستویات ما لم یكن قد مارس فعـال المـستوى الـذي قبلـه مستوى أعلى من تلك اإلىالفرد 

 تــأخرا وذلــك الن االنتقــال مــن أكثــر حالــة ســابقة إلــى الفــرد ال ینتقــل مــن حالــة متقدمــة أخالقیــا أن
 أو األمام وان االخـتالف بـین المـستویات الخلقیـة إلى أخرى یكون دائما باتجاه التكامل إلىمرحلة 

اختالف في . یمر بها الفرد في مسار تطوره األخالقي هو اختالف في النوعالمراحل الخلقیة التي 
ــــــوى  ــــــیس اخــــــتالف فــــــي الكــــــم والمحت ــــــر األخالقــــــي ول ــــــة وطبیعــــــة التفكی ــــــات العقلی طبیعــــــة العملی

  .ویمكن توضیح هذا االتجاه من خالل النظریات اآلتیة ).١٩٨٠،٢٦توق،(
  

 Jean piaget: نظریة بیاجیھ .١
ذا االتجــاه الــذي مازالــت أفكــاره التــي ضــمنها كتابــه الحكــم الخلقــي  مؤســس هــ)بیاجیــه(یعــد 

نموذجا ودلیل عمل لعـدد ضـخم جـدا مـن البحـوث التـي تتنـاول عملیـات )١٩٣٢( عند الطفل عام 
النمو الخلقي بوجه عام وٕاصدار األحكـام الخلقیـة بـشكل خـاص وعلـى الـرغم مـن صـدور كـم هائـل 

 في إظهار خطورة الدور الـذي تلعبـه )بیاجیه(إلىول یعود  الفضل األأن إالمن الكتب والمقاالت، 
ـــة ونمـــوه  ـــى المواقـــف االجتماعی ـــیم والمعـــاییر والقواعـــد التـــي یـــستخدمها الطفـــل فـــي أحكامـــه عل الق

  ).Rosen, 1980, p.17(، )٢٩٥، ١٩٨٥عبد المجید، (المعرفي 
ن والقواعـد االجتماعیـة وقد اهتم بیاجیه بتطور المفاهیم واألحكام الخلقیة المرتبطـة بـالقوانی

ومدى إمكانیة استیعاب الطفل هذه القواعد في مختلف مراحل نموه، وتتبع أحكام األطفـال الخلقیـة 
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٢٥٥  

ســنة وقــدم وصــفا لخــصائص نمــو الطفــل المعرفــي عــن طریــق تحلیــل أحكامــه ) ١٢-٦(مــن ســن 
 وكــان ).٢٤، ١٩٨٩العبــایجي، (حــول الموضــوعات األخالقیــة فــي مختلــف المواقــف االجتماعیــة 

تركیـز بیاجیـه علــى الحكـم الخلقـي ولــیس علـى الـسلوك الخلقــي فـي معظـم البحــوث التـي آجراهــا اذ 
 الختبار ردود األفعال على المواقف الخلقیـة تتـضمن سـؤاال )بیاجیه(كانت القصص التي صممها 

، )Bull, 1969, p.12( یفعـل فـي القـصة؟ أنممیـزا فـي القـصة هـو مـاذا یجـب علـى الطفـل 
)Rosen, 1980, p.18(واستمر٠ )فـي دراسـاته حـول المفـاهیم األخالقیـة كالعدالـة ) بیاجیه 

  -:وحول مفاهیم الكذب والسرقة وانتهت أعماله بالتوصل الى أربع مراحل للنمو الخلقي هي
 مهتما بهذه المرحلة وهي تمثل )بیاجیه(لم یكن ): ما قبل األخالقیة(المرحلة األولى هي  .١

  .  خلقیةمبادئ أوقیم مرحلة عدم التقید بآي 
وعادة ما ( سلطة خارجیة الحكم أووهنا یفرض اآلخرون ): التبعیة(المرحلة الثانیة تمثل  .٢

  . ضوابط ومحددات هذا المستوى هي الثواب والعقابإن، )یكونون الكبار الراشدین 
الشعور وهذه تمثل مرحلة اإلحساس باآلخرین و ): أخالقیة التبادلیة الثنائیة(المرحلة الثالثة  .٣

  .بالمسؤولیة تجاههم والتمسك بقواعد سلوكیة متبادلة
 الحكم أووهي أعلى المراحل وتسمى مرحلة االستقالل ): االستقاللیة(المرحلة الرابعة تمثل  .٤

  ). ١٥٩ ،١٩٨٥حجاج، (الذاتي إذ تنبعث قواعد السلوك الخلقي من داخل الشخص 
  

   :L.kohlberg نظریة لورانس كولبرك .٢
 أن )كـولبرك( یـرى إذ . شـموال أكثـر أنهـا إال ) بیاجیه( امتدادا لنظریة)كولبرك( تعد نظریة

، )٧٣، ١٩٨٥تــوق، ( أخــرى هــو نتــاج طبیعــي لنمــو الفــرد معرفیــا إلــىاالنتقــال مــن مرحلــة خلقیــة 
 یكـون فـي مرحلـة أن تتجـاوز المرحلـة المعرفیـة وان الفـرد برأیـه یمكـن أنیمكن  فالمرحلة الخلقیة ال

وقـــد اهـــتم ). ١٣٨، ١٩٨٨الخطیـــب، ( مـــن المرحلـــة الخلقیـــة ولـــیس العكـــس أكثـــرلیـــة منطقیـــة عا
كولبرك بمـستوى نمـو األحكـام الخلقیـة للطفـل عـن طریـق تقـدیم إجابـات علـى مواقـف إشـكالیة تولـد 

 تتجاذبهــا عــدة وجهــات نظــر فمــن المبــادئ أنوتتمیــز المعــضالت المقدمــة بأنهــا یمكــن . صــراعات
 في البحث عدم وجود إجماع فـي المجتمـع علـى حـل المـشكالت المقدمـة األساسیة لنظریة كولبرك

ـــد ثـــالث مـــستویات )كـــولبرك(ولقـــد خـــرج ). ٣٧، ١٩٩٦غـــضبان، (  مـــن دراســـاته المتعـــددة بتحدی
أساسیة لنمو التفكیر الخلقـي یحتـوي كـل منهـا علـى مـرحلتین، وتعبـر كـل مرحلـة مـن هـذه المراحـل 

 لتنظیمهــا، فتكــون وحـــدة بنائیــة معرفیــة مختلفــة عـــن ادةوٕاعــعــن تغیــر نــوعي فــي البیئـــة المعرفیــة 
الغامـــدي، ( اتـــساقا مـــع معیـــار النـــضج او الكفایـــة األخالقیـــة وأكثـــر تركیبـــا أكثـــر تكـــون إذســـابقتها 
  :  فیما یأتي)كولبرك(ویمكن إیجاز مستویات ومراحل نظریة ). ١٣، ٢٠٠٤
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٢٥٦  

ألطفــال وعــدد مــن المــراهقین یقــع ا: أخالقیــة مــا قبــل العــرف االجتمــاعي:  الم  ستوى األول-
ونـــسبة مـــن الجـــانحین والمجـــرمین فـــي هـــذا المـــستوى الـــذي تـــرتبط فیـــه أحكـــام الفـــرد األخالقیـــة 

 مرفــــوض وذلــــك مــــن خــــالل القــــوى أوبـــااللتزام بالقواعــــد االجتماعیــــة المحــــددة لمــــا هــــو مقبـــول 
. لمترتبـــة علیهـــا غیـــر الـــسارة اأوالخارجیـــة التـــي تفرضـــها هـــذه القواعـــد والنتـــائج المادیـــة الـــسارة 

  : ویشمل هذا المستوى مرحلتین
یقــع غالبیــة األطفــال تحــت ســن عــشر ســنوات فــي  :أخالقیــة العقــاب والطاعــة:  المرحلــة األولــى-

 ربــط األحكــام األخالقیــة إلــى، ممــا یــدفع بهــم دواتهــمهــذه المرحلــة نتیجــة لتمركــزهم الــشدید حــول 
.  من ردود أفعال مادیة لمن یمثـل الـسلطةبقواعد السلطة الخارجیة وما یترتب على سلوك الفرد

 غیــر المقبـول هـو مــا تعاقـب علیــه أو والخطـأ المقبـول هــو مـا تثیـب علیــه الـسلطة أوفالـصحیح 
السلطة، لذلك یعد الفرد طاعة السلطة قیمة أخالقیة بحد ذاتها ال ألنـة علـى درایـة بأهمیـة القـیم 

 ,Colbey( ل ألنها تجنبه التعرض للعقاب األخالقیة واالجتماعیة التي تحمیها هذه القواعد، ب

1987, p.52.(  
تـرتبط األحكـام الخلقیـة  : أخالقیـة الفردیـة والغائیـة النفعیـة وتبـادل المـصالح:  المرحلة الثانیـة-

بمــــا یــــشبع عملیــــا حاجــــات الفــــرد نفــــسه وحاجــــات اآلخــــرین إذا كــــان إشــــباعها ضــــرورة إلشــــباع 
 یفهمهـا علــى إذات اإلنـسانیة مـن وجهـة نظــر نفعیـة  العالقــإلـىحاجاتـه، ولهـذا فـان الفــرد ینظـر 

 أنهـا إالوانطالقـا مـن هـذا الفهـم تظهـر عناصـر العدالـة والتقـسیم العـادل، . أساس تبـادل المنـافع
تفهم من وجهة نظر مادیة وعملیة تبادلیة وذلك تبعـا لقـانون األخـذ والعطـاء ولـیس علـى أسـاس 

  ).Kohlberg, 1984, p.292( العدالة نفسها مبدأتطبیق 
یقــع كثیــر مــن المــراهقین ونــسبة كبیــرة مــن : أخالقیــة العــرف االجتمــاعي: الم  ستوى الث  اني -

 كمـا تـسمى أخالقیـة التمـسك أوالراشدین في هذا المستوى وتمثل أخالقیـات العـرف االجتمـاعي 
رد  تــرتبط أحكــام الفــإذ االجتماعیــة فــي التفكیــر األخالقــي، إلــىبالقــانون نقلــة كیفیــة مــن الذاتیــة 

 یقــوم تفكیــره علــى أســاس فكــر المجموعــة إذاألخالقیــة بالمحافظــة علــى الــسلوك المتوقــع منــه، 
  : ویشمل هذا المستوى مرحلتین هما). ٣٩، ١٩٨٣فتحي، (
ــة- ــة الثالث ــات المــسایرة:  المرحل ــة والعالق ــة التوقعــات المتبادل كمــا یــسمي كــولبرك هــذه : أخالقی

 إدراكـــا لحاجـــات اآلخـــرین أكثـــر یـــصبح الفـــرد إذ الجیـــدة  البنـــتأوالمرحلـــة أخالقیـــة الولـــد الجیـــد 
ابــو ( إدراكــا الرتبــاط قبــولهم لــه بــسلوكه تجــاههم أكثــروانفعــاالتهم وتوقعــاتهم منــه، كمــا یــصبح 

  ). ٢٥٩، ٢٠٠٠جادو، 
وتمثل هذه المرحلة نقلة كیفیة في النمو : أخالقیة النظام االجتماعي والضمیر:  المرحلة الرابعة-

 مرفــوض فالــصواب أوتبط األحكــام الخلقیــة فیهــا بــالنظرة القانونیــة لمــا هــو مقبــول  تــر إذالخلقــي 
یرتبط بطاعـة مطلقـة وكـسر ألي سـبب یعـد سـلوكا غیـر مقبـول بـصرف النظـر عـن الـضرورات 
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ــــة تختلــــف تمامــــا عــــن أن إالالملحــــة والحاجــــات الفردیــــة،   أخالقیــــات القــــانون فــــي هــــذه المرحل
ولى التي یظهـر فیهـا التـزام بقواعـد الـسلطة خوفـا مـن العقـاب، أخالقیات السلطة في المرحلة األ

وذلك الن المبرر لاللتزام بالقانون في هذه المرحلة یرتبط بادراك الفرد ألهمیته في الحفاظ على 
  ). Kohlberg, 1981, p.50(النظام االجتماعي من االنهیار 

  
اإلفراد یمكن أن تحقق هذا قلة من  :مرحلة ما بعد العرف االجتماعي: المستوى الثالث -

 وٕاتباعها القیم والمبادى األخالقیة اإلنسانیة وٕاتباعالمستوى وفیه تظهر محاولة واضحة لتحدید 
بصرف النظر عن مدى ارتباطها بالقانون والعرف االجتماعي ویشمل هذا المستوى مرحلتین 

  :هما
 إلىیصل قلیل من األفراد  :أخالقیة العقد االجتماعي والحقوق الفردیة:  المرحلة الخامسة-

هذه المرحلة التي یتمكن الفرد فیها من إدراك نسبیة القیم والحاجات الفردیة، مما یعني تطور 
نظرته للقانون ال بوصفه قواعد جامدة للمحافظة على النظام االجتماعي فحسب ولكن بوصفه 

لجمیع، ومن هذا المنطق قواعد متفقا علیها بوصفها عناصر لعقد اجتماعي بین األفراد یحمي ا
ترتبط أحكام الفرد األخالقیة بقیمة الشخصیة المرتبطة بهذا الفهم الجدید لمعنى القانون القائم 

 تغییر هذه القواعد عند فشلها في أمكانعلى احترام الحقوق الفردیة واالجتماعیة وهذا یعني 
   ).Kohlberg, 1984, p.294(تحقیق العدالة للجمیع 

ندرة من األفراد من یمكن لهم ): اإلنسانیة(أخالقیة المبادى العالمیة : سادسة المرحلة ال-
 اعتبارها مرحلة افتراضیة ترتبط حسب مبادئ عدد إلى )كولبرك(تحقیق هذه المرحلة، مما دفع 

من النماذج النادرة،اذ ترتبط إحكام الفرد األخالقیة فیها بمبادئ أخالقیة مجردة ذاتیة االختیار 
  ).١٦، ٢٠٠٤، الغامدي(

  
   ):Jams – R. Rest(ست ینظریة جیمس ر. ٣

 فـي فكرتـه عـن المراحـل األخالقیـة مـن خـالل أطروحتـه )كـولبركلورانس ( )ریست(لقد أید 
 لنیــل شــهادة الــدكتوراه والتــي جــاءت إســنادا فــي هــذا المجــال لدراســتین ١٩٦٩التــي تقــدم بهــا عــام 

 قـدم اعتراضـات هلكنـ.  بعـضها عـن بعـض نوعیـاسبقتاه بالتطور الخلقي علـى وفـق مراحـل مختلفـة
 وصــعوبة )كــولبرك( فــي قیــاس الحكــم الخلقــي معتقــدا تعقیــد منهجیــة )كــولبرك(مهمــة علــى طریقــة 

 أن )ریــست(، ویــرى )Deplama, 1975, p.186(تطبیــق البــاحثین غیــر المــدربین لهــا 
ثــل نظــرة مختلفــة للنظــام  تمثــل أنظمــة للتعــاون، وكــل مرحلــة تم)كــولبرك(المراحــل التــي أشــار إلیهــا 

 مالئمـة إلدراك العالقـات بـین أكثـراالجتماعي التعاوني قائمة على أبعاد تتمثل في ظهـور طرائـق 
ومـن ). ١١١، ١٩٨٣فتحـي، (الناس وكیفیة إعطاء التوازن لمصالح األطراف المشتركة ورغباتهـا 
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ذبذبون بـین مراحـل كثیـرة،  األفراد یتأن )ریست(خالل إجراء مجموعة من الدراسات التجریبیة وجد 
 اســـتجابتهم لمراحـــل النمـــو األخالقـــي تختلـــف بـــاختالف أنـــواع وأدوات االختبـــار المـــستعملة أنأي 

 البحـوث والدراسـات أن )ریـست(ولقـد أكـد). Rest, 1979, p.64(وطرائق تصحیح االختبـار 
 طریقـــة إلـــى ، ونتیجـــة لهـــذه االعتراضـــات فقـــد توصـــل)كـــولبرك(لـــم تؤیـــد نمـــط النمـــو الـــذي اقترحـــه 

وقــد اســتخدم هــذا ) D.I.T(موضــوعیة لقیــاس الحكــم الخلقــي تمثلــت فــي اختبــار تحدیــد القــضایا 
المقیاس في دراسات كثیرة وذلك الن النتائج التي یتم التوصل إلیها عن طریق هذا المقیاس تكون 

ه فـتح أفاقـا ، ولكـن عملـ)كـولبرك( بتأثره بأعمـال هصادقة وثابتة وبجهد اقل وعلى الرغم من اعتراف
جدیــدة للعمــل وفــق النظریــة االدراكیــة التطوریــة وذلــك إلدخالــه تعــدیالت مهمــة فیهــا، ومنهــا اختبــار 

 ,Augla, 1984ِ)تحدیــد القــضایا الــذي أعطــى دفعــة قویــة إضــافیة لبحــوث النمــو الخلقــي 

p.25) (Walker, 1980, p.128.(  
  

  :Behaviorism Perspective المنظور السلوكي .ثانیا
 النمو الخلقي یخضع لقوانین التعلم شانه في ذلك شـان أي إن أصحاب هذا المنظور یرى
، لــذلك تركــزت معظــم )التقلیــد والتعزیــز والثــواب والعقــاب واالنطفــاء والتعمــیم والتمییــز(ســلوك مثــل 

 أوالدراسـات والبحـوث التــي أجریـت وفــق هـذا المنظــور علـى الــسلوك الخلقـي، ولــیس علـى التفكیــر 
 صـاحب نظریـة الـتعلم ) سـكنر(ویؤكـد). Greif, 1981, p.223( الحكـم الخلقـيأوالتعلیـل 

 الــسلوك الخلقــي أنفهــو یــرى . اإلجرائــي أهمیــة تــأثیر األحــداث البیئــة فــي تطــور الــسلوك الخلقــي
 الفـرد برؤیــة أنمــاط یبــدأفمـن خــالل سلــسلة مـن اإلجــراءات . یتـشكل مــن خـالل التنــشئة االجتماعیــة

وان .  بتطــویر أنمــاط ســلوكه األخالقــي لكــي یتناســب مــع هــذه اإلجــراءاتمعینــة مــن الــسلوك فیقــوم
 تتـــأثر بقدرتـــه علـــى التفكیـــر وتنظیمـــه الـــذاتي وكـــذلك علـــى األنمـــاطقـــدرة الفـــرد علـــى اكتـــساب هـــذه 

فمــن خــالل اســتخدام التعزیــز اإلیجــابي ). ٣٤، ١٩٨٨عبــاس، (التعزیــز المــصاحب لــذلك الــسلوك 
غــوب فیهـــا ومــن ضـــمنها الــسلوك اللفظـــي والنــشاط المعرفـــي  تتطـــور ســلوكیات خلقیـــة مر أنیمكــن 

)Dort(ویعطـــي)فقـــد اهـــتم )مـــاورر( األهمیـــة عینهـــا لتعزیـــز فـــي عملیـــة التعلـــیم أمـــا)دوالرد ومیلـــر 
ـــــا لتتطـــــور الـــــسلوك الخلقـــــي  ـــــي تعـــــد عـــــامال جوهری باآللیـــــات التـــــي تتـــــضمنها عملیـــــة التقلیـــــد والت

)Graham, 1972, p.113(ة النظر الـسلوكیة تـدور حـول فكـرة ، وعلى أیة حال فان وجه
أساسیة هي العملیات العقلیة، ومنهـا اكتـساب الـصفات الشخـصیة والـسلوك االجتمـاعي والـذي یـتم 

ـــتعلم فمفهـــوم العـــدل   اآلراء أوعـــن طریـــق االقتـــران والتعزیـــز والنمذجـــة وغیـــر ذلـــك مـــن أســـالیب ال
 العقــاب أي التقلیــد وفــسرت هــذه أواألخالقیــة علــى ســبیل المثــال یمكــن تغییرهــا عــن طریــق اإلثابــة 

النظریة ومفهوم العدالة الذي یعد قمة المبادى األخالقیة عنـد كـولبرك داخـل نطـاق مبـادئ التعزیـز 
 قــضیة العدالــة غالبــة مــا تكــون ببــساطة نوعــا مــن األداة أن، أي )٣٥، ١٩٩٠الزبیــدي، (والعقــاب 
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٢٥٩  

السلوك الخلقـي بـصفة عامـة فـیمكن الحكیمة والمشكلة هي كیفیة التوزیع بحكمة أما في ما یخص 
، ١٩٨٣فتحـــي، (إخـــضاعه لعملیـــات تعـــدیل الـــسلوك حتـــى نحـــصل علـــى إنـــسان متمـــدن اجتماعیـــا

١٨.(  
  

   : Psycho Analysis Perspective منظور التحلیل النفسي .ثالثا
 اإلحساس الخلقي، فهـو یهـتم بالجانـب أویؤكد هذا المنظور على دراسة المشاعر الخلقیة 

 ذلك عدم امتالك اإلحساس يوال یعن لفظي أولإلنسان، بدال مما یظهر من سلوك عملي الداخلي 
وقـد یرجـع .  لفـظأو لـم یظهـر علـى هیئـة عمـل إن اللغة فمن الـصعب معرفـة اإلحـساس أوبالعمل 
 الدراسـة العلمیـة كونهـا ظـاهرة إلـى في نقل دراسة األخـالق مـن میـدان الفلـسفة )فروید( إلىالفضل 
حوث التحلیل النفـسي التـي أجریـت علـى االضـطرابات النفـسیة، فالتحلیـل النفـسي كـان  بإلىنفسیة 

 تــضمن )یــدرو ف(الــذي قدمــه ) الــذات والهــي(ینطــوي علــى مجموعــة مــن المعــاني الخلقیــة وان كتــاب
 تكوین الـضمیر یـتم فـي حـدود الـسنوات إنكثیرا من أعماله المتعلقة بالشعور الخلقي ویؤكد فروید 

 الطفــل یتوحــد مــع والــده بــروابط عاطفیــة هــي االحتــرام إنمــن عمــر الطفــل ویبــین الخمــس األولــى 
 رغبـة الولـد العاطفیـة نحـو أمـه أنوالحب فیقوم بعملیة التوحد مع األب والرغبة الجنـسیة نحـو أالم 

 حــد األزمــة ونتیجــة لهــذا الــصراع یتكــون مــا إلــىتجعلــه فــي مواجهــة مــع أبیــه، وتــصاعد التنــافس 
والتـــي یكـــون لهـــا اثـــر كبیـــر علـــى الشخـــصیة الالحقـــة وتـــصل بـــشكل عـــال . )بعقـــدة أودیـــب(یـــسمى

 یولد مسالتین مهمتـین األولـى )عقدة أودیب(وذلك الن عبور . بالضبط الخلقي والمسؤولیة الخلقیة
وقـد .  یتبنى االبن فیهما أالنا األعلى ألبیـهإذ والثانیة تكوین أالنا األعلى )عقدة أودیب(هي زوال 

 ثالثة أنظمة وظیفیة كل وظیفة منها متعلقة بـاألخرى وكـل نظـام إلىالعقل اإلنساني  )فروید(قسم 
  . أالنا العلیا– أالنا – ألهو أوأالنا الدنیا : في هذه األنظمة ینبثق مما سبقه وهي

 أالنا العلیا هي الحارس األخالقي األول للشخص وهي أن نظریة التحلیل النفسي ترى إن
جــة األولــى علــى النمــو األخالقــي، وتعــد مركــز المفــاهیم والمعــاییر األخالقیــة األداء المــسؤولة بالدر 

فـي شخـصیة الفــرد وتتكـون أالنــا العلیـا مـن خــالل تفحـص شخــصیة الوالـدین مـن حیــث همـا القــدوة 
 الطفــل یكتــسب معــاییر النمــو والــسلوك األخالقــي عــن أن بهمــا أي اإلقتــداءوالنمــوذج الــذاتي یجــب 

  ).٥٢، ١٩٩٤ فتوحي،(طریق الوالدین 
  
  : الدراسات السابقة٢-٢
  :١٩٩٧ دراسة فتوحي، ١-٢-٢

  " جامعة الموصل–النمو الخلقي لطلبة كلیة التربیة "
  :  التعرف علىإلىهدفت الدراسة 
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٢٦٠  

  . مستوى النمو الخلقي لطلبة كلیة التربیة في جامعة الموصل-
  .دراسي داللة الفروق في النمو الخلقي تبعا لمتغیري الجنس والتخصص ال-

شـــملت عینـــة الدراســـة طلبـــة كلیـــة التربیـــة للـــسنتین األولـــى والرابعـــة مـــن األقـــسام اإلنـــسانیة 
طالب من كل قسم من أقسام ) ١٠(طالبا اختیروا عشوائیا وبواقع ) ١٨٠(والعلمیة والبالغ عددهم 

لتـــاریخ، علـــم الـــنفس، اللغـــة اإلنكلیزیـــة، ا(الكلیـــة ومـــن كـــال الجنـــسین، تمثلـــت األقـــسام اإلنـــسانیة بــــ
الكیمیــاء، الفیزیــاء والریاضــیات، علــوم (  األقــسام العلمیــة فتمثلــت بـــأمــا، )الجغرافیــة، اللغــة العربیــة

،وقد طبق الباحث الصورة القصیرة من اختبار تحدیـد القـضایا لقیـاس مـستوى النمـو الخلقـي )الحیاة
اســتخدم الباحــث ، كمــا )هــاینز والــدواء، الــسجین الهــارب، الجریــدة(المكــون مــن ثــالث قــصص وهــي

 وقانون النـسب المئویـة وسـیلتین إحـصائیتین لمعالجـة النتـائج وقـد توصـل إلـى النتـائج )كاي(مربع 
  :اآلتیة

یقعون في المرحلة الرابعـة مـن النمـو الخلقـي الـذي یمثـل %) ٤٦( اغلب الطلبة وهم بنسبة إن .١
  .)كولبرك(مستوى العرف االجتماعي لنظام 

 النمــو الخلقــي بــین الطلبــة تبعــا لمتغیــري الجــنس والمــستوى عــدم وجــود فــروق دالــة فــي مراحــل .٢
  .الدراسي

 األولــى قــد شــغلوا المرحلــة الثالثــة فــي حــین شــغل غالبیــة طلبــة الــسنة الرابعــة الــسنة طلبــة إن .٣
ـــــــسادسة ) p(مؤشـــــــر  ـــــــل مراحـــــــل النمـــــــو الخامـــــــسة أ والخامـــــــسة ب وال ـــــــذي یمث ـــــــوحي، (ال فت

٣٢٧-١٩٩٧،٣٢٠.(  
  
  ):١٩٩٩( دراسة البیرقدار ٢-٢-٢

  "الحكم الخلقي لدى طلبة معاهد إعداد المعلمین في محافظة نینوى"
  : التعرف علىإلىهدفت الدراسة 

  .مستوى الحكم الخلقي لدى طلبة معاهد إعداد المعلمین في محافظة نینوى -
الفروق في الحكم الخلقي لدى طلبة معاهد المعلمین في محافظة نینوى على وفق متغیـري  -

  .راسيالجنس والمستوى الد
 الدراســـیتین الـــسنتینشـــملت عینـــة البحـــث طلبـــة المعاهـــد الثالثـــة مـــن كـــال الجنـــسین ومـــن 

وقــد طبقـت الباحثــة الـصورة القــصیرة مــن . طالـب وطالبــة) ٢٣١( والخامــسة والبـالغ عــددهم األولـى
هـاینز والـدواء، (اختبار تحدید القضایا لقیاس مستوى النمو الخلقي المكون من ثالث قصص وهـي

، وكانــــت الوســــائل اإلحــــصائیة التــــي اســــتخدمتها الباحثــــة مربــــع كــــاي )الهــــارب، الجریــــدةالــــسجین 
  : النتائج اآلتیةإلىواالختبار التائي ومعامل االرتباط وقانون النسب المئویة للوصول 
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٢٦١  

 إن غالبیة الطلبة من المعاهد الثالثـة ومـن كـال الجنـسین یقعـون ضـمن المرحلـة الرابعـة أي إن .١
المـــستوى (هـــم فـــي مـــستوى التمـــسك بالنظـــام والقـــانون والعـــرف االجتماعیـــة%) ٨٦.٦٩(نـــسبة 

  ).الثاني لنظام كولبرك
  .وجود فروق ذات داللة في متغیر الجنس في مراحل النمو الخلقي لصالح الطالبات .٢
 الثالثـة والرابعـة فـي حـین وجـد فـرق الـسنتینعدم وجود فروق في متغیـر المـستوى الدراسـي فـي  .٣

  ). ٨٠-٥٥، ١٩٩٩البیرقدار، ( الخامسة السنةلصالح طلبة ) p (دال في مؤشر
  

  :إجراءات البحث. ٣
 بطریقة المسح لمالئمة وطبیعة ألوصفي استخدمت الباحثتان المنهج : منھج البحث١-٣

  .البحث
  : مجتمع البحث وعینتھ٢-٣

تین الدراسیالسنتین لغرض اختیار عینة البحث تم تحدید مجتمع البحث المتمثل بطلبة 
) ٤٢٤٥(الرابعة في كلیة التربیة الریاضیة وبعض كلیات جامعة الموصل والبالغ عددهم و األولى 

 وكلیة علوم يالهندسة المدنوالتي شملت كلیة ). ٢٠٠٥-٢٠٠٤(طالب وطالبة للعام الدراسي 
  قسم الترجمة ممثلین عن األقسام العلمیة وكلیة اآلداب قسم اإلحصاءالحاسبات والریاضیات

  .  ممثلین عن األقسام اإلنسانیة وقد تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة قسم علوم الحیاةةلیة التربیوك
 تم تحدید مجتمع البحث سحبت عشوائیا خمسة أقسام من هذه الكلیات وبواقع أنبعد 

من مجموع الطلبة الكلي )% ٥٠(قسم واحد من كل كلیة ثم سحبت عینة عشوائیة طبقیة وبنسبة 
 العدد الفعلي للعینة بعد استبعاد الطلبة الراسبین أصبح وبذلك ةطالبا وطالب) ٧٦٩ (والبالغ

  . عدد أفراد عینة البحثیبین)١ ( المرقم والجدولا وطالبةطالب) ٣٨٨(والمؤجلین والطلبة العرب 
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  )١(الجدول 
   والكلیاتللسنوات الدراسیةتوزیع أفراد العینة تبعا یبین 

  الكلیة والقسم  دراسیة الالسنة
  الرابع  األول

  المجموع

  ١٢٣  ٤٤  ٧٩  )عام(التربیة الریاضیة 
  ٨٠  ٤٩  ٣١  )مدني(الهندسة 

  ٤٤  ٢٧  ١٧  )اإلحصاء(علوم الحاسبات والریاضیات
  ٨١  ٣٩  ٤٢  )ترجمة( اآلداب 
  ٦٠  ٢٥  ٣٥  )حیاةالم و عل(التربیة 

  ٣٨٨  ١٨٤  ٢٠٤  المجموع
   

  :  أداة البحث٣-٣
شــملت فــي طبیعتهــا قیــاس الحكــم الخلقــي * دد مــن المقــاییس علــى عــاإلطــالع تــم أنبعــد 
ــــــد القــــــضایا . ومــــــستویاته ــــــار تحدی ــــــار اختب ــــــم اختی ــــــد ت ــــــذي طــــــوره جــــــیمس رســــــت ) D.I.T(فق ال

)J.Rest,1974 ( ـــه یتمتـــع بدرجـــة عالیـــة مـــن الـــصدق أداة للبحـــث الحـــالي وذلـــك مـــن حیـــث كون
هـــا وكـــذلك یتمتـــع هـــذا االختبـــار  علیاإلطـــالعوالثبـــات بـــین جمیـــع االختبـــارات والمقـــاییس التـــي تـــم 

). Rest, 1973, p.500 (بموضــوعیة التــصحیح التــي تقلــل مــن التحیــز فــي إعطــاء الــدرجات 
 ( ومن قبل) ١٩٩٠( عام  ) العكیدي (فضال عن كونه مكیف ومطبق على البیئة العراقیة من قبل

  ).١ملحق( سهولة تطبیقه واالقتصاد في الوقت والجهد إلىإضافة ). ١٩٩٣( عام )فتوحي
  
  : طریقة تصحیح االختبار١-٣-٣

) هانز والدواء، السجین الهـارب، الجریـدة(یتكون اختبار تحدید القضایا من ثالث قصص 
 هناك تصادم بین قیمتین خلقیتین متعارضتین أووكل قصة في هذا االختبار تتضمن مأزقا معینا 

 ,Martin&Other, 1977( یتخـــذ قـــرارا لـــصالح إحـــدى القیمتـــین أنتـــستلزم مـــن المـــستجیب 

p.426( ـــدائل حیـــث یـــشیر المـــستجیب إلـــى أحـــدها كمـــا لـــو كـــان هـــو ، ویتبـــع كـــل قـــصة ثـــالث ب
 أوفقـرة ) ١٢(الشخصیة الرئیسة فیها لتقریـر مـا ینبغـي عملـه ثـم بعـد ذلـك ینتقـل إلـى تقـدیر أهمیـة 

ل، قـضیة علــى مقیــاس لیكـرت المكــون مــن خمــسة أوزان، ثـم یرتــب أهــم أربـع قــضایا بــشكل متسلــس
هــل " وضــع الفقــرة األولــى الممثلــة للمرحلــة الرابعــة وهــي إذاففــي القــصة األولــى علــى ســبیل المثــال 

) ٤( أهمیـــة بالدرجــة األولـــى یحــصل علـــى أكثــرعلــى أنهـــا "  نلتـــزم بقــوانین المجتمـــعأنینبغــي لنــا 
ذادرجــات فــي المرحلــة الرابعــة،   علــى  اختارهــا علــى إنهــا األكثــر أهمیــة بالدرجــة الثانیــة فیحــصلوٕا
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٢٦٣  

ذادرجـــات فـــي المرحلـــة الرابعـــة، ) ٣(  اختارهـــا علـــى أنهـــا األكثـــر أهمیـــة بالدرجـــة الثالثـــة فیعطـــى وٕا
ذادرجتان في المرحلة الرابعة،   اختارها على أنها األكثر أهمیة بالدرجة الرابعة فیعطى درجة فـي وٕا

بعـد ذلـك تجمـع الـدرجات . ختبـارالمرحلة الرابعة، وهكذا مع بقیة الفقرات والقـصص الـثالث فـي اال
 الدرجات الخام الكلیة التي یحصل علیهـا أنالتي حصل علیها الطالب في كل مرحلة خلقیة علما 

 نـــسب مئویـــة تقـــسم إلـــى تحویـــل الـــدرجات الخـــام وألجـــلدرجـــة ) ٣٠( تـــساوي أنالمـــستجیب یجـــب 
ص وعلیــه فــان قــص) ٣(الن عــدد قــصص االختبــار تــساوي ) ٠.٣(الدرجــة الكلیــة للمرحلــة علــى 

، )٣٢٣، ١٩٩٧فتـوحي، ( اسـتخداما مـن غیرهـا، أكثرمرحلة الفرد الخلقیة السائدة هي التي تكون 
  ). ١٩٩٩،٦٠البیرقدار، (
   

  : الصدق٢-٣-٣
 لبیـان مـدى صـالحیة •تم عرض االختبار وفقراته على مجموعـة مـن الخبـراء والمختـصین

  %.١٠٠محكمین على صدق األداة بنسبة مقیاس األحكام الخلقیة لطلبة الجامعة وقد اتفق ال
  
  : الثبات٣-٣-٣

 الـــسنةطــالب مــن ) ١٠(اســتخرج الثبــات بطریقــة إعــادة االختبــار علــى عینــة مؤلفــة مــن 
واسـتخرج معامـل الثبـات . طالب من األقسام العلمیة ومـا یقـابلهم مـن اإلنـسانیة) ٥(بواقع . األولى

احثتـان معامـل االرتبـاط بـین درجـات المـرحلتین ، إذ وجـدت الب)بیرسـون(باستخدام معامل االرتباط 
السائدتین لدى أفراد العینة وهما المرحلة الثالثة والرابعـة فـي التطبیقـین األول والثـاني، فكانـت قیمـة 

على التوالي، وهـي مؤشـرات تـدل علـى ثبـات جیـد لالختبـار ) ٠.٧٤(و ) ٠.٧٦(معامالت الثبات 
 معامـل ثبـات أنفقـد وجـد ) ١٩٩٠العكیـدي، ( ت الـسابقة قیاسا على المؤشرات الواردة في الدراسا

                                           
   أسماء الخبراء والمختصین•
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة/ د كامل عبد الحمید عباس.م. أ - ١
  . جامعة الموصل/ كلیة التربیة/ د فاتح ابلحد فتوحي.م. أ - ٢
  .لموصلجامعة ا/ كلیة التربیة األساسیة/ د خشمان حسن علي.م. أ - ٣
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ د ناظم شاكر الوتار. أ - ٤
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ د زهیر یحیى.م.أ - ٥
  . جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ د ثیالم یونس.م.أ - ٦
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ د ضرغام .م.أ - ٧
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 هـــذا أنللـــصورة القـــصیرة عـــن طریـــق إعـــادة االختبـــار، كمـــا ) ٠.٧٠(اختبـــار تحدیـــد القـــضایا هـــو 
  .االختبار یتمتع باتساق داخلي وثبات عالیین 

  )٧٤، ١٩٩٠العكیدي، (
  
  : تطبیق األداة٤-٣

  )٢٩/٣/٢٠٠٥ولغایة) ١٨/١/٢٠٠٢(تم تطبیق األداة على عینة الدراسة للفترة من 
   
  : الوسائل اإلحصائیة٥-٣
  . معامل االرتباط بیرسون-
  . قانون النسبة المئویة-
  .  مربع كاي لحساب داللة الفروق-
  
  :عرض النتائج ومناقشتھا -٤
 األولى في كلیة السنة عرض نتائج مستوى الحكم الخلقي لدى طلبة ١-٤

علمیة واإلنسانیة في جامعة التربیة الریاضیة وبعض الكلیات ال
  :الموصل

  )٢(الجدول
   األولى من أفراد العینة تبعا لمستویات الحكم الخلقيالسنة توزیع طلبة یبین

  المؤشر  مراحل الحكم الخلقي
  )P(مؤشر   المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة

  ٢١  ٧٥  ١٠٨  التكرار
  %١٠.٣  %٣٦.٨  %٥٢.٩  النسبة المئویة

 األولــى هــم فــي المــستوى الــسنةإن أغلبیــة طــالب  :مایــاتي) ٢ (لمــرقم ا مــن الجــدولیتبــین
فـي %) ٥٢.٩(الثاني من مستویات الحكم الخلقي الذي یعرف بمستوى العرف االجتماعي وبواقع 

هــــم فــــي %) ١٠.٣(فــــي المرحلــــة الرابعــــة و%) ٣٦.٨(المرحلــــة الثالثــــة وهــــي المرحلــــة الــــسائدة و
ضمن مستویات الحكـم الخلقـي والـذي یطلـق علیـه مـستوى الذي یمثل المستوى الثالث ) P(المؤشر

المرحلـــة الخامـــسة أ، والمرحلـــة الخامـــسة ب، والمرحلـــة (مـــا بعـــد العـــرف االجتمـــاعي والـــذي یـــشمل 
  ). السادسة
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٢٦٥  

 الرابعة في كلیة السنة عرض نتائج مستوى الحكم الخلقي لدى طلبة ٢-٤ 
 في جامعة التربیة الریاضیة وبعض الكلیات العلمیة واإلنسانیة

  :الموصل
  )٣( الجدول

   توزیع طلبة المرحلة الرابعة من أفراد العینة تبعا لمستویات الحكم الخلقيیبین
  المؤشر  مراحل الحكم الخلقي

  )P(مؤشر   المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة
  ٢١  ١١٠  ٥٣  التكرار

  %١١.٤  %٥٩.٨  %٢٨.٨  النسبة المئویة
  
  

 الرابعــة هــم فــي المــستوى الــسنةإن أغلبیــة طــالب  :ایــاتيم) ٣ ( المــرقم مــن الجــدولبــینت
فـي %) ٢٨.٨(الثاني من مستویات الحكم الخلقي الذي یعرف بمستوى العرف االجتماعي وبواقع 

هــــم فــــي %) ١١.٤(فــــي المرحلــــة الرابعــــة وهــــي المرحلــــة الــــسائدة و%) ٥٩.٨(المرحلــــة الثالثــــة و
ت الحكـم الخلقـي والـذي یطلـق علیـه مـستوى الذي یمثل المستوى الثالث ضمن مستویا) P(المؤشر

المرحلـــة الخامـــسة أ، والمرحلـــة الخامـــسة ب، والمرحلـــة (مـــا بعـــد العـــرف االجتمـــاعي والـــذي یـــشمل 
  ). السادسة

  
 عرض نتائج الفروق في مستوى الحكم الخلقي بین طلبة المرحلة ٣-٤

في األولى في كلیة التربیة الریاضیة وبعض الكلیات العلمیة واإلنسانیة 
  .جامعة الموصل

  )٤(الجدول 
   األولى تبعا لمتغیر الكلیةالسنة الفروق في األحكام الخلقیة لدى طالب یبین

  الكلیة  قیمة مربع كاي  مراحل الحكم الخلقي
  الجدولیة  المحسوبة  pمؤشر  الرابعة  الثالثة

مستوى 
  الداللة

  ٨  ٢٩  ٤٢  )عام( التربیة الریاضیة
  ٣  ١٢  ١٦  )مدني( الهندسة

  ٢  ٦  ٩  )إحصاء(علوم الحاسبات والریاضیات 
  ٤  ١٦  ٢٢  )ترجمة(اآلداب 

  ٤  ١٢  ١٩  )علوم الحیاة(التربیة 

١٥.٥١  ٠.٢٦٣  

ند 
 ع

دال
یر 

غ
٠.

٠٥
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٢٦٦  

صـغر )٠,٢٦٣(إن قیمـة كـاي المحـسوبة قـد بلغـت :ما یـاتي) ٤ ( المرقم من الجدولبینیت
، وتــستدل )٨(ودرجــة حریــة ) ٠.٠٥(اللــة عنــد مــستوى د) ١٥.٥١٠(مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة 

ة األولــى فــي كلیــة الــسنالباحثتــان مــن ذلــك الــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین طــالب 
  .التربیة الریاضیة وبعض الكلیات العلمیة واإلنسانیة في جامعة الموصل

بالمستوى ة األولى في مستوى األحكام الخلقیة المتمثل السنوتعزو الباحثتان تشابه طالب 
 الـذي یعـرف بمـستوى العـرف االجتمـاعي وفـي )كـولبرك(الثاني من مستویات الحكم الخلقي لنظام 

األولى قــد خــضعوا الــى القــیم الخلقیــة والمعــاییر الــسنةالمرحلــة الثالثــة الــى ان جمیــع الطــالب فــي 
و الحكــم  مــستوى نمــمــن ثــماالجتماعیــة نفــسها والتــي بــدورها تحــدد الــسلوك الخلقــي ونمــط التفكیــر و 

الـى ان تركیـز ) ١٩٩٤فتـوحي، (الخلقي في أثناء تنشئتهم، وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل الیـه 
الطلبــة العــراقیین هــو فــي مــستوى العــرف االجتمــاعي والــذي یرجــع ســببه الــى طبیعــة القــیم الدینیــة 

ق الــسائدة تقیــدا واألعـراف االجتماعیــة الــسائدة فــي مجتمعنــا والتــي تلــزم الفــرد بالتقیــد بــالقیم واألخــال
  ).١٧٣ ، ١٩٩٤فتوحي، (تاما 

  
 السنة عرض نتائج الفروق في مستوى الحكم الخلقي بین طلبة ا٤-٤

الرابعة في كلیة التربیة الریاضیة وبعض الكلیات العلمیة واإلنسانیة في 
  .جامعة الموصل

  )٥(الجدول 
  متغیر الكلیة الرابعة تبعا لالسنةالفروق في األحكام الخلقیة لدى طالب بین ی

  الكلیة  قیمة مربع كاي  مراحل الحكم الخلقي
  الجدولیة  المحسوبة  pمؤشر  الرابعة  الثالثة

مستوى 
  الداللة

  ٥  ٢٥  ١٤  )عام( التربیة الریاضیة
  ٥  ٢٩  ١٥  )مدني( الهندسة

  ٣  ١٦  ٨  )إحصاء(علوم الحاسبات والریاضیات 
  ٥  ٢٥  ٩  )ترجمة(اآلداب 

  ٣  ١٥  ٧  )علوم الحیاة(التربیة 

١٥.٥١  ٠.٩٨٢  

ند 
 ع

دال
یر 

غ
٠.

٠٥
  

وهي ) ٠.٩٨٢(إن قیمة كاي المحسوبة قد بلغت  :ما یاتي) ٥ ( المرقم من الجدولبینیت
، )٨(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) ١٥.٥١٠(اصغر من قیمتها الجدولیة البالغة 

الرابعة في السنةعنویة بین طالب وتستدل الباحثتان من ذلك الى عدم وجود فروق ذات داللة م
  .كلیة التربیة الریاضیة وبعض الكلیات العلمیة واإلنسانیة في جامعة الموصل

 الرابعة بالمستوى الخلقي الثاني من السنةوترى الباحثتان ان تمتع أغلبیة طالب 
ة  الذي یعرف بمستوى العرف االجتماعي وفي المرحل)كولبرك(مستویات الحكم الخلقي لنظام 
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٢٦٧  

الرابعة ربما كان سببه التغیرات االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة التي شهدها المجتمع العراقي في 
 تلك التغیرات التي كانت لها انعكاساتها على أسالیب التنشئة االجتماعیة عامة األخیرةاالونة 

ن بحریة إذ ترى الباحثتان ان الطلبة في الوقت الحاضر یتمتعو . والتنشئة األسریة خاصة
عدم  والتفرد في الشخصیة الى حد معین وبالتالي ألذات مما ساعدهم على تأكید أكثرواستقاللیة 

 أي مرحلة ما بعد العرف )كولبرك(في نظام ) p( درجات الحكم الخلقي مؤشرأعلى الوصول الى
بة اذ توصل الى ان غالبیة طل) ١٩٩٧فتوحي، (ولم تتفق هذه الدراسة مع دراسة . االجتماعي

) p( الرابعة في كلیة التربیة هم في مرحلة ما بعد العرف االجتماعي أي في مرحلة مؤشر السنة
، كما لم تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج )٣٢٧- ٣٢٠، ١٩٩٧فتوحي،  ()كولبرك(في نظام 

اذ توصلت الى ان طالب وطالبات المرحلة الخامسة في المعاهد ) ١٩٩٩البیرقدار، (دراسة 
  .لنظام كولبرك ) p( في جامعة الموصل هم قي مؤشر الثالثة

  ) ٨٠-٥٥، ١٩٩٩البیرقدار،(
الرابعة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة فـــي الــسنةوتــضیف الباحثتــان ان وجــود أغلبیــة طــالب 

نفــس مــستوى الحكــم الخلقــي لبقیــة الكلیــات یعــود الــى ان البــرامج التربویــة والریاضــیة والعلمیــة التــي 
 الطلبة لم تكـن أدنـى مـن البـرامج التـي تقـدمها بقیـة الكلیـات الـى الطلبـة وهـذا مـا تمنحها الكلیة الى

ان تقــویم األخــالق یمكــن عــن طریــق العنایــة بالریاضــة البدنیــة حیــث ) ١٩٨٦الــسامرائي، (یؤكــده 
  ) ٤، ١٩٨٦السامرائي، (الطاعة والنظام 

  
  :  االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥
 األولـى فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة وبعـض الكلیـات العلمیـة واإلنـسانیة لـسنةاإن أغلبیة طـالب  .١

 الذي )كولبرك(في جامعة الموصل، هم في المستوى الثاني من مستویات الحكم الخلقي لنظام
  ).المرحلة السائدة(یعرف بمستوى العرف االجتماعي وفي المرحلة الثالثة 

تربیـة الریاضـیة وبعـض الكلیـات العلمیـة واإلنـسانیة  الرابعـة فـي كلیـة الالـسنةان أغلبیة طـالب  .٢
 )كــولبرك (نظــاملفــي جامعــة الموصــل، هــم فــي المــستوى الثــاني مــن مــستویات الحكــم الخلقــي 

  ).المرحلة السائدة(الذي یعرف بمستوى العرف االجتماعي وفي المرحلة الرابعة 
 وبعـض الكلیـات العلمیـة  األولى فـي كلیـة التربیـة الریاضـیةالسنةعدم وجود فروق بین طالب  .٣

  .واإلنسانیة في جامعة الموصل في مستویات الحكم الخلقي
 الرابعة في كلیة التربیـة الریاضـیة وبعـض الكلیـات العلمیـة السنةعدم وجود فروق بین طالب ا .٤

  .واإلنسانیة في جامعة الموصل في مستویات الحكم الخلقي
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٢٦٨  

  : التوصیات٢-٥
 وٕاشـراكض المشاكل الخلقیة التي تحدث فـي الحیـاة الیومیـة ضرورة قیام المدرسین بمناقشة بع .١

 اإلجماع بالرأي إلىالطالب في حلها والتعبیر عن آرائهم بحریة تامة ثم العمل على الوصول 
  . حل إیجابي یتفق علیه الجمیعإلىفیها والوصول 

 إثــارة العمــل علــى تطبیــق برنــامج تربــوي أخالقــي فــي المراحــل الدراســیة المختلفــة یعتمــد علــى .٢
  . مراحل أعلىإلىالقضایا الخلقیة ومناقشتها كمحاولة لرفع المستوى الخلقي للطلبة 

فـي ) اإلجماع بالرأي(إجراء دراسة تجریبیة لمعرفة اثر بعض األسالیب مثل المناقشة والتدخل  .٣
  . تطویر مستوى الحكم الخلقي

نتهم مـع طـالب جامعـة إجراء دراسة مشابهة للدراسـة الحالیـة علـى طـالب جامعـة أخـرى ومقـار  .٤
  .الموصل
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٢٦٩  

   : واالجنبیةالمصادر العربیة
، دار المسیرة للنشر والتوزیـع ٢علم النفس التربوي، ط): ٢٠٠٠(ابو جادو،صالح محمد علي  .١

  .   والطباعة، عمان، األردن
الحكم الخلقي لدى طلبـة معاهـد إعـداد المعلمـین فـي ): "١٩٩٩(البیرقدار، تنهید عادل فاضل  .٢

  .، كلیة التربیة، جامعة الموصل)غیر منشورة(، رسالة ماجستیر "وىمحافظة نین
المستوى االقتصادي واالجتماعي والترتیب الوالدي وتأثیرها على ): ١٩٨٠(توق، محي الدین  .٣

، ٨، الــسنة٣النمــو الخلقــي عنــد عینــة مــن األطفــال األردنیــین، مجلــة العلــوم االجتماعیــة، العــدد
  .الكویت

 العالقـة بـین النمـو المعرفـي واألحكـام الخلقیـة لـدى عینـة األطفـال ):١٩٨٥(توق، محـي الـدین .٤
  .١٨األردنیین، المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة، العدد

التربیة الخلقیـة نظـرة تحلیلیـة، بحـوث ودراسـات، مركـز البحـوث ): ١٩٨٥(حجاج، عبد الفتاح  .٥
  .، منشورات جامعة قطر، قطر١٢التربویة، مجلد

توزیـــع طلبــة الجامعـــة األردنیــة علـــى مراحــل النمـــو الخلقــي حـــسب : )١٩٨٨(الخطیــب، بــالل  .٦
، كلیــة الدراسـات العلیــا، الجامعــة )غیـر منــشورة(منبـتهم الثقــافي واالجتمـاعي، رســالة ماجــستیر 

  .  األردنیة، عمان، األردن
أســالیب ضــبط الولــدین وعالقتهمــا بــالنمو الخلقــي ): ١٩٩٠(الزبیــدي، بــشار خلیــل إســماعیل  .٧

، كلیـــة االداب، جامعــــة )غیـــر منــــشورة(هداء واقــــرانهم اآلخـــرون، رســــالة ماجـــستیر البنـــاء الـــش
  .بغداد

الطفل العربي واإلنمـاء، بیـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، مجلـة ): ١٩٧٩(زین، الیاس  .٨
  . ١٠المستقبل العربي، ع

ربویـة أخالق العلمـاء العـرب المـسلمین، مركـز البحـوث الت): ١٩٨٦(السامرائي، مهدي صالح  .٩
  .والنفسیة، جامعة بغداد، بغداد

البحوث النفسیة في التفكیر الخلقي، حولیـة كلیـة التربیـة، ): ١٩٨٢(الشیخ، سلیمان الخضري  . ١٠
 .، جامعة قطر١ع

النمو األخالقي لألحداث األسویاء والعدوانیین، رسالة ماجـستیر ): ١٩٨٨(عباس، مضر طه  . ١١
 . ، كلیة اآلداب، جامعة بغداد)غیر منشورة(

نمـو مفهـومي األمانـة والـصدق لـدى األطفـال العـراقیین ): ١٩٨٩(لعبایجي، ندى فتـاح زیـدان ا . ١٢
، جامعـــة )ابـــن رشـــد(، كلیـــة التربیـــة )غیـــر منـــشورة( ســـنة، رســـالة ماجـــستیر ١٣-٥مـــن عمـــر 

  . بغداد
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٢٧٠  

نمـو الحكـم الخلقـي لـدى ): ١٩٨٥(عبد المجید، بثینة احمد و عبد الخالق، وفاء محمـد كمـال  . ١٣
االبتدائیــــة، الجمعیــــة المــــصریة النفــــسیة، جامعــــة حلــــوان، المــــؤتمر األول لعلــــم طفــــل المرحلــــة 

  .النفس
الحكم الخلقي للمراهق العراقي دراسة مقارنة، رسـالة ): ١٩٩٠(العكیدي، سمیر یونس محمود  . ١٤

  .، جامعة بغداد)ابن رشد(، كلیة التربیة )غیر منشورة(ماجستیر 
القــي لــدى الجــانحین وغیــر الجــانحین بالمنطقــة النمــو األخ): ٢٠٠٤(الغامــدي، حمیــد الفــارس  . ١٥

مـــــن (الغربیــــة مـــــن المملكــــة العربیـــــة الـــــسعودیة، رســــالة ماجـــــستیر، جامعـــــة ام القــــرى، مكـــــة، 
  ). االنترنیت

اثـر النمـاذج الحیـة والمتلفـزة والمكتوبـة علـى األحكـام الخلقیـة ): ١٩٩٦(غضبان، عـامر منیـر  . ١٦
، كلیـة الدراسـات العلیـا، )غیـر منـشورة(ر لدى طلبة الصف الـسادس األساسـي، رسـالة ماجـستی

  .الجامعة األردنیة، عمان، األردن
، )النظریــــة، البحــــث، التطبیــــق(فــــي النمــــو األخالقــــي ): ١٩٨٣(فتحــــي، محمــــد رفقــــي محمــــد  . ١٧

  . ،دار القلم، جامعة الكویت١ط
اثــر المناقــشة فــي تعــدیل األحكــام الخلقیــة للمــراهقین، أطروحــة ): ١٩٩٤(فتــوحي، فــاتح ابلحــد  . ١٨

  .  ، جامعة بغداد)ابن رشد(، كلیة التربیة )غیر منشورة(كتوراه د
النمــو الخلقــي لــدى طلبــة كلیــة التربیــة، مجلــة التربیــة والعلــم، ): ١٩٩٧(فتــوحي، فــاتح ابلحــد  . ١٩

  .، من منشورات كلیة التربیة، جامعة الموصل، العراق٢٠ع
20. Colbey, A. & Kohlberg, L.(1987): The Measurement of moral 

Judgment. New Yourk: Cambridge University press. 

21. Deplama, D.J.(1975): Theory in moral Development: Acommentary, 

In David depalma and Jennem foley, Moral development Current 

Theory and Research. New jersey, Lawrence Erlbaum Associates 

Publishers. 

22. Graham, D.(1972):  Moral learning and Development Theory and 

research. Wiley and Sons, New York. 

23. Greif, E.B.(1981): “Father, Children and moral Development “. In 

Lanp, (M.E.): The Role of the Father in Child Development, Wiley, 

N.G. 
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٢٧١  

24. Kohlberg, L.(1981): Essays on Moral Development: Vol.l, the 

Philosophy of  Moral Development. New York, Harper and Row.  

25. Kohlberg, L.(1984): The Psychology of Moral Development Harper 

and Row: San Francisco. 

26. Marten, R.M.& Others.(1977): “The reliability, validity and design of 

Defining Issues Test”. Developmental psychology, No4. 

27. Walker, L.(1980): “Development in Judging Moral Issues by James 

Rest”. Minneopolis American J. of Education, Vol.l,No.l.  

28. Horince,L.(1995): Administration of Physical Education and Sport 

Programs. WCB publishers, USA. 

29. Rest,J.R.(1979): Development in Judging Moral Issues, University of 

Minnesota press, Minneapolis, Minn. 

30. 30.Bull, Norman J.(1969): Moral Judgment From childhood to 

Adolescence. First Published, London, Routlged kegan Paul Limited. 

31. Rosen, Huch.(1980): The Development of Socio Moral Knowledge 

Acognitive Structural Approach. Colubia Universsity. New York. 
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  المالحق
  جامعة الموصل    

  كلیة التربیة الریاضیة
  استبیان أراء الخبراء

  
  :المحترم…………………………………األستاذ الفاضل

ة بین طلبة كلیة التربیة الریاضیة دراسة مقارنة لألحكام الخلقی"تروم الباحثتان إجراء 
وقد اعتمدت الباحثتان على مقیاس تحدید "  األولى والرابعةلسنتینوبعض كلیات جامعة الموصل ل

 في الحكم )كولبرك(وفق نظریة ) J.Rest, 1972(الذي طوره جیمس رست ) D.I.T(القضایا 
  .الخلقي لقیاس الحكم الخلقي للطلبة

، تمثل )هانز والدواء، السجین الهارب، الجریدة( هي والمقیاس مكون من ثالث قصص
كل قصة فیها مشكلة خلقیة معینة یبدي الطالب استجابته اذ تمثل هذه االستجابة حكما خلقیا 

  .لهذه المشكلة
ونظرا لما تتمتعون به من درایة في هذا المجال التربوي وزیادة في االطمئنان على صحة 

بحث فالباحثتان تعرضها علیكم ونرجو إبداء رأیكم ومالحظاتكم األداة ومدى مالءمتها لعینة ال
  . عنها مع جزیل الشكر واالحترام

  
  

  :االسم واللقب العلمي
  :االختصاص

  : التوقیع
  
  
  
  
  الباحثتان
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  بالصیغة النهائیة) D.I.T(اختبار تحدید القضایا 
  :             القسم:السنة الدراسیة:          الجنس:        العمر

یهدف هذا االختبار الى معرفة كیفیة تفكیر الناس بشان المشاكل والقضایا االجتماعیة 
ولما كان لألفراد أراء مختلفة في القضایا االجتماعیة فالباحثتان ترغبان في معرفة رأیك في عدد 
من القصص التي تمثل كل واحدة منها قضیة اجتماعیة تحتوى على مشكلة ومما یجدر ذكره ان  

فیما یلي مثال لنمط القصص . انات لن تستخدم إال إلغراض البحث فقط ولن یطلع علیها أحدالبی
  :التي یحویها االستبیان وطریقة اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بها

محمود رجل متزوج وله طفالن صغیران ودخله متوسط یفكر محمود ان یشترى سیارة (
لقیام برحالت أثناء العطل علما بان ال أحد من أفراد الستخدامها في ذهابه وٕایابه للعمل ولتسوق و 

  ). أسرته یمتلك سیارة
هناك عدد من األسئلة تدور في ذهن محمود یجب أخذها بعین االعتبار قبل شراء 

لو كنت مكان محمود فما هي أهمیة كل سؤال من األسئلة التالیة في اتخاذ محمود ، السیارة
یطلب من ) فروع(حظ بان االستبیان  یتكون من ثالثة أجزاء للقرار المتعلق بشراء السیارة؟ ال

  المستجیب ان یجیب على الفقرات واألسئلة الواردة في تلك األجزاء 
نعم او ال (  هل یجب على محمود ان یشترى السیارة؟ اشر على واحدة من االختیارات التالیة بـ.أ

  ) او ال أستطیع ان اقرر
  ……یجب ان ال یشترى السیارة . … أستطیع ان اقرر ال. …یجب ان یشترى السیارة (*) 

  . قدر أهمیة كل سؤال من األسئلة التالیة فیما یتعلق بشراء محمود للسیارة.ب
عظیم   األسئلة  ت

  األهمیة
كبیر 
  األهمیة

بعض 
  األهمیة

قلیل 
  األهمیة

غیر 
  مهم

١.  
هل الشركة التي سیتم شراء السیارة منها هي اقرب شركة 

الحظ ان تقدیر محمود لهذا السؤال (محمود من نزالء سكن 
هو عدیم األهمیة بمعنى ان مكان تواجد الشركة لیس بذي 

  ).   أهمیة في اتخاذ محمود لقرار الشراء
  ــ        

٢.  
هل شراء سیارة مستعملة سیكون اكثر اقتصادیة من شراء 

الحظ ان هذا السؤال یتمتع بدرجة عظیمة (سیارة جدیدة؟ 
  ).تخاذ محمود قرار شراء السیارةمن األهمیة في ا

           ـــ

هل لون السیارة اخضر، علما ان هذا اللون المفضل لدى   .٣
       ـــ      محمود؟ 

٤.  
الحظ اذا (؟٦٠٠هل ستكون سعة المحرك باالنج المكعب 

لم تكن متأكدا من فهم عبارة سعة الموتور باالنج عند ذلك 
   ضع إشارة

  . دیم األهمیةفي الخانة األخیرة، خانة ع(  )
  ــ        

٥.  
( افضل من السیارة الصغیرة؟) ستیشن(هل السیارة الواسعة 

الحظ ان هذا السؤال یتمتع بأهمیة عظیمة عند شراء 
  ). السیارة

           ـــ

٦.  
الحظ اذا كانت العبارة (هل الصندوق األمامي متباین؟ 

في الخانة األخیرة، خانة (  ) غیر مفهومة ضع إشارة    
  .األهمیةعدیم 

  ــ        
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٢٧٤  

ورتب أربعا من تلك األسئلة حسب تقدیرك ألهمیتها ) ب( ارجع الى األسئلة السابقة في الجزء .ج
وفقا للترتیب المبین في أدناه اذ یجب ان تختار السؤال األكثر أهمیة من بین هذه األسئلة ثم 

لذي تعتقد انه یقع في ثم اختر السؤال ا) السؤال األكثر أهمیة(اكتب رقم هذا السؤال في حقل 
سؤال في مرتبة الثانیة من (المرتبة الثانیة من حیث األهمیة، وضع رقم هذا السؤال في حقل 

، ثم اختر السؤال الذي تعتقد انه یقع في المرتبة الثالثة من حیث األهمیة )حیث األهمیة
 ثم اختر السؤال ،)السؤال في المرتبة الثالثة من حیث األهمیة(وضع رقم هذا السؤال في حقل 

الذي تعتقد انه یقع في المرتبة الرابعة من حیث األهمیة وضع رقم هذا السؤال في حقل 
  ). سؤال في المرتبة الرابعة من حیث األهمیة(
ان أهم األسئلة سیكون من األسئلة التي قدرت بذات أهمیة عظیمة وفي هذا المثال فان : الحظ

ألسئلة وسیقوم الفرد باختیار أحد هذین السؤالین لیعتبره هي أهم ا) ٥و٢(األسئلة ذات األرقام 
السؤال األكثر أهمیة ثم یضع السؤال األخر في المرتبة الثانیة من حیث األهمیة، وبعد ذلك 

ویضعه في المرتبة الثالثة من حیث ) ٣(یختار السؤال الذي یلیه باألهمیة وهو السؤال رقم 
ة الذي یعتقد انه أهمها لیضعه في المرتبة الرابعة في األهمیة ثم یختار أحد األسئلة الباقی

  . األهمیة
السؤال األكثر األهمیة 

  بالدرجة األولى
السؤال األكثر األهمیة 

  بالدرجة الثانیة
السؤال األكثر األهمیة 

  بالدرجة الثالثة
السؤال األكثر األهمیة 

  بالدرجة الرابعة
١  ٣  ٢  ٥  

  
  القصة األولى

مرض سرطاني وكان هناك دواء واحد اعتقد األطباء انه ربما ینقذ كانت امرأة تعاني من 
وكانت . حیاتها وهو نوع من الرادیوم اكتشفه أحد الصیادلة في المدینة التي تعیش فیها هذه السیدة

دینار في حین یطلب الصیدلي ) ٢٥٠٠٠(تكلفة تحضیر كمیة صغیرة من هذا الدواء تساوي 
الى كل ) سلوان(ذهب زوج السیدة المریضة ویدعى السید . بیعدینار ثمنا لها عند ال) ٥٠٠٠٠(

دینار وهي نصف قیمة الدواء وقد ) ٢٥٠٠٠(معارفه القتراض المال، اال انه لم یحصل اال على 
اخبر السید سلوان الصیدلي ان زوجته على وشك الموت وطلب منه ان یبعه الدواء بسعر 

انه : المتبقي فیما بعد، ولكن الصیدلي رفض قائالارخص من السابق او ان یدفع له ثمن الدواء 
 الزوج یائسا وبدا یفكر في أصبحصاحب االختراع وانه یرید تحقیق أرباح من هذا الدواء، لذلك 

  .السطو على الصیدلیة لیال لیسرق الدواء إلنقاذ حیاة زوجته
  :هل یجوز للزوج ان یسرق الدواء؟ اشر على واحدة من االختیارات اآلتیة. أ

  .   ……یجب ان ال یسرقه..(*) …أقررال أستطیع ان ..(*) …یجب ان یسرقه(*) 
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٢٧٥  

  :قدر أهمیة كل سؤال من األسئلة اآلتیة وحسب المقاییس المبینة في الجدول االتي. ب
  األهمیة

غیر   األسئلة  ت
  مهم

قلیل 
  األهمیة

بعض 
  األهمیة

كثیر 
  األهمیة

  عظیم

  ــ          المجتمع؟هل یبغي علینا ان نلتزم بقوانین   .١

٢.  
ألیس من الطبیعي لزوج یحب زوجته ان یهتم بها الى درجة 

  ان یسرق دواء من اجل إنقاذها؟  
           ـــ

٣.  
مستعد ان یطلق علیه الرصاص أثناء ) سلوان(هل ان 

  السرقة، او ان یزج به في السجن من اجل دواء قد ینفع؟  
       ـــ    

٤.  
 ان له صلة مصارع محترف او) سلوان(هل ان 

  بالمصارعین المحترفین؟
  ــ        

٥.  
یقوم بالسرقة من اجل نفسه، او ان یفعل ذلك ) سلوان(هل 

  كلیا لمساعدة شخص اخر ؟
           ـــ

٦.  
هل علینا ان نحترم حقوق الصیدلي في استغالل ما 

  یخترعه؟
  ــ        

٧.  
هل ان جوهر الحیاة اكثر أهمیة من تحدید موعد الموت 

  االجتماعیة والفردیة؟من الناحیة 
          

٨.  
ما القیم التي یجب ان تشكل األساس في الحكم على 

  تصرفات الناس تجاه بعضهم البعض؟ 
          

٩.  
هل یسمح للصیدلي ان یحتمي بقانون ال قیمة له ال یحمي 

  سوى األغنیاء؟
          

١٠.  
هل یقف القانون مانعا في هذه الحالة في طریق ابسط 

  یة ألي فرد في المجتمع؟المتطلبات األساس
          

            هل یستحق الصیدلي ان یسرق النه جشع وقاسي؟  .١١

١٢.  
هل تسبب السرقة في مثل هذه الحالة خیرا عاما لكل 

  المجتمع او ال؟
          

  
) ب(اختر من بین األسئلة المذكورة في أعاله األسئلة األربعة األكثر أهمیة لك استنادا للفرع . ج

  ):یكتفي بذكر رقم السؤال(للترتیب المبین في ادناه ورتبها وفقا 
  ……             األكثر أهمیة بالدرجة الثالثة   -   ……         األولىاألكثر أهمیة بالدرجة  - 
  …… أهمیة بالدرجة الرابعة األكثر - ……          األكثر أهمیة بالدرجة الثانیة   - 
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٢٧٦  

  القصة الثانیة
عشر سنوات وبعد سنة استطاع الهرب من السجن، وانتقل حكم على رجل بالسجن مدة 

وعمل بجد مدة ثماني سنوات ادخر ) عبد اهللا(الى منطقة جدیدة من البالد واتخذ لنفسه اسم 
خاللها ماال كافیا لتأسیس شركة خاصة به، وكان عادال مع زبائنه، ویعطي العاملین عنده أعلى 

وفي أحد األیام تعرفت علیه . ال الخیریة أیضااألجور، ویعطي معظم أرباحه الخاصة لألعم
على انه الشخص الذي هرب من السجن من ثماني سنوات وان ) سناء(جارته القدیمة السیدة 

  .    الشرطة مازالت تبحث عنه
وتعیده الى السجن؟ اشر على ) عبد اهللا(ان تبلغ الشرطة عن السید ) سناء(هل على السیدة . أ

  :آلتیةواحدة من االختیارات ا
  .   ……یجب ان ال تبلغ عنه ..(*)   …أقررال أستطیع ان .. (*) …یجب ان تبلغ عنه (*) 

  :قدر أهمیة كل سؤال من األسئلة اآلتیة وحسب المقاییس المبینة في الجدول االتي. ب
  األھمیة

غیر   األسئلة  ت
  مھم

قلیل 
  األھمیة

بعض 
  األھمیة

كثیر 
  عظیم  األھمیة

طیبا بما فیھ الكفایة لمثل ھذا ) عبد هللا(ألم یكن السید   .١
  الزمن الطویل لیثبت انھ لیس بالرجل السیئ؟

  ــ        

في كل مرة یھرب شخص من العقاب لجریمة أقترفھا، أال   .٢
  . یشجع ذلك اآلخرین على اقتراف مزید من الجرائم

           ـــ

أال نكون افضل حاال من غیر سجون وال اضطھاد من   .٣
  نوني؟ النظام القا

       ـــ    

  ــ          قد دفع دینھ للمجتمع؟) عبد هللا(ھل حقا ان السید   .٤

من ) عبد هللا(ھل یحبط المجتمع ما كان یتوقعھ السید   .٥
  إنصاف لھ؟

           ـــ

ما الفوائد التي تكون علیھا السجون بعیدا عن المجتمع   .٦
  وبخاصة لشخص جید؟

          

ثل ھذه القسوة لیعید كیف یمكن ألي شخص ان یكون بم  .٧
  الى السجن؟) عبد هللا(السید 

          

ھل ان العدالة ان یقضي جمیع السجناء مدة كاملة او اخلي   .٨
  ؟)عبد هللا(سبیل السید 

          

            ؟)عبد هللا(جارة السید ) سناء(ھل كانت السیدة   .٩

أال یكون من واجب المواطن اإلبالغ عن مجرم ھارب   .١٠
  الظروف؟بغض النظر عن 

          

كیف یمكن تحقیق افضل خدمة الدارة الناس والمصلحة   .١١
  العامة؟

          

او یحمي )عبد هللا(ھل ان الذھاب الى السجن ینفع السید   .١٢
  أي فرد من أفراد المجتمع؟

          

 )ب(اختر من بین األسئلة المذكورة في أعاله األسئلة األربعة األكثر أهمیة لك استنادا للفرع . ج
  ):یكتفي بذكر رقم السؤال(ورتبها وفقا للترتیب المبین في أدناه 

  ……             األكثر أهمیة بالدرجة الثالثة   - ……         األكثر أهمیة بالدرجة األولى   - 
  ……األكثر أهمیة بالدرجة الرابعة  - ……          األكثر أهمیة بالدرجة الثانیة   - 
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٢٧٧  

  القصة الثالثة
ي المرحلة األخیرة من الثانویة، أراد ان یصدر نشرة جداریه أسبوعیة للطلبة، فرید طالب ف

فقد أراد االحتجاج ضد بعض األوامر المدرسیة . كي یتمكن من التعبیر عن الكثیر من أفكاره
وعندما بدا فرید بكتابة نشرته، طلب موافقة مدیره الذي أعرب . مثل منع الطلبة من إطالة الشعر

. ه من صدور النشرة بشرط ان یعرض فرید كل مقاالته للحصول على الموافقةعن عدم ممانعت
وقد قدم فرید بطلب نشر عدة مقاالت قبلها المدیر جمیعها، فنشر فرید عددا منها خالل 
األسبوعین الالحقین، إال ان المدیر لم یتوقع ان النشرة ستلقى هذا االهتمام، فقد كان الطلبة في 

وقد اعترض . تى بداوا بتنظیم احتجاجات ضد عدد من األوامر المدرسیةمنتهى الحماس لها، ح
 الغاضبون على أفكار فرید واتصلوا بالمدیر هاتفیا طالبین منه إیقاف إصدار النشرة، ألنها اآلباء

لم تكن ذات روح وطنیة، ونتیجة لآلثار المتصاعدة، أمر المدیر فرید في التوقف عن كتابة 
  .      اته كانت سببا في توقف العملیة الدراسیة ان نشاطوأكدالنشرة، 

  :هل على المدیر ان یوقف النشرة؟ اشر على واحدة من االختیارات اآلتیة. أ
  .   ……یجب ان ال یوقفها ..(*)  …ال أستطیع ان اقرر .. (*) …یجب ان یوقفها (*) 

  :لجدول اآلتيقدر أهمیة كل سؤال من األسئلة اآلتیة وحسب المقاییس المبینة في ا. ب
  األھمیة

غیر   األسئلة  ت
  مھم

قلیل 
  األھمیة

بعض 
  األھمیة

كثیر 
  عظیم  األھمیة

  ــ          ھل كان المدیر اكثر مسؤولیة تجاه الطلبة او تجاه االباء؟   .١

إذا كان المدیر قد الزم نفسھ بالسماح للنشرة بالصدور   .٢
           ـــ  لوقت طویل، أم انھ وافق على إصدار عدد واحد منھا؟ 

ھل یبدا الطلبة باحتجاج اكبر لو إن المدیر أوقف صدور   .٣
       ـــ      عدد واحد من النشرة؟

ھل یمتلك المدیر الحق في إصدار األوامر لطلبة تھدد   .٤
  ــ          مصلحة المدرسة؟

           ـــ  في ھذه الحالة؟) كال(ھل للمدیر الحریة في الكالم والقول   .٥

النشرة،ھل سیمنع الطلبة من المناقشة إذا أوقف المدیر   .٦
            الكاملة للمشكالت المھمة؟  

            یفقد الثقة بھ؟ ) فرید(ھل ان أمر المدیر ھذا یجعل   .٧

            موالیا حقا لمدرستھ ووطنیا تجاه بالده؟) فرید(ھل كان   .٨

ما تأثیر إیقاف النشرة في تربیة الطلبة في التفكیر الناقد   .٩
            لمستقلة؟واألحكام ا

یتجاوز بشكل ما على حقوق اآلخرین ) فرید(ھل كان   .١٠
            عندما ینشر أفكاره الخاصة؟

 الغاضبین في حین انھ اآلباءھل كان المدیر متأثرا بعدد   .١١
            ؟أفضلیعرف ما یدور في المدرسة بصورة 

            یستخدم النشرة الثارة الكراھیة والغضب؟) فرید(ھل كان   .١٢

) ب(اختر من بین األسئلة المذكورة في أعاله األسئلة األربعة األكثر أهمیة لك استنادا للفرع . ج
  ):یكتفي بذكر رقم السؤال(ورتبها وفقا للترتیب المبین في أدناه 

  ……             األكثر أهمیة بالدرجة الثالثة   - ……         األكثر أهمیة بالدرجة األولى   - 
   ……األكثر أهمیة بالدرجة الرابعة  - ……          یة بالدرجة الثانیة  األكثر أهم - 
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