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يف هذينت   وراء املعرفت األخالقيت لذي هىظفي دوائر الذولت شخصنت السلطت وعالقتها مبا
 الذيىانيت

 ج حسدةـزيشب محس/  الباحثة                                              يـــػ جؽنـاحسج عبج الكاظ .م.دأ. 
 جامعة القادسية –كمية اآلداب                                          جامعة القادسية –كمية اآلداب       

 السدتخمص 

 :إلىىجف البحث الحالي التعخف 
 .مػضفي دوائخ الجولة في مجيشة الجيػانية لجى  شخرشة الدمصة (1)
 .مػضفي دوائخ الجولة في مجيشة الجيػانية لجى ما وراء السعخفة األخالقية  (2)
مػضفي دوائخ الجولة في مجيشة لجى اإلرتباشية بيغ شخرشة الدمصة و ماوراء السعخفة األخالقية عالقة ال (3)

 .الجيػانية 
داللة الفخوق في العالقة اإلرتباشية بيغ شخرشة الدمصة و ماوراء السعخفة األخالقية لجى مػضفي  (4)

) متدوج , و غيخ  و اإلناث( , و الحالة االجتساعيةمتغيخي الشػع )الحكػر,  دوائخ الجولة عمى وفق
 متدوج(. 

 ىعتع اختيار  2020لمعام  في مجيشة الجيػانية ( مػضفًا ومػضفة 400)تألفت عيشة البحث الحالي مغ       
( مغ 228%( مغ مجتسع البحث وبػاقع )21.656باألسمػب الستشاسب وبشدبة ) وبالصخيقة الصبكية العذػائية  

( غيخ 64و ) ( مشيغ متدوجات108( مغ اإلناث )172( غيخ متدوج , و )55متدوجًا و)173)  الحكػر مشيع )
 أدورنػ وببشاء مكياس لكياس شخرشة الدمصة في ضػء نسػذج  ان, ولتحقيق أىجاف البحث قام الباحث متدوجات

( فقخة , وبشاء مكياس لكياس ما وراء السعخفة 32تكػن برػرتو الشيائية مغ ) (Adorno et. al 1955,) آخخون 
( مػقفًا بعج استخخاج 26تكػن برػرتو الشيائية مغ ) (Kohlberg ,1958) كػلبخجاالخالقية في ضػء نطخية 

 خرائز الكياس الشفدي ليسا. 
 و بعج تصبيق السكياسيغ عمى عيشة البحث أضيخت الشتائج ما يأتي:  

 مػضفي دوائخ الجولة في مجيشة الجيػانية ليذ لجييع شخرشة لمدمصة . ان (1)
 مػضفي دوائخ الجولة في مجيشة الجيػانية يتدسػن بسا وراء السعخفة االخالقية . ان (2)
مػضفي دوائخ لجى إرتباشية عكدية بيغ شخرشة الدمصة و ماوراء السعخفة األخالقية عالقة تػجج  (3)

 (.-0.269الجولة في مجيشة الجيػانية بمغت)
( في العالقة اإلرتباشية بيغ شخرشة الدمصة وما 0.05ال تػجج فخوق دالة إحرائيًا عشج مدتػى ) (5)

 متغيخي الشػع )الحكػر, و اإلناث( ووراء السعخفة االخالقية لجى مػضفي دوائخ الجولة عمى وفق 
 الحالة االجتساعية ) متدوج , و غيخ متدوج( .

 عجد مغ التػصيات و السقتخحات  . انا أضيختو نتائج البحث الحالي قجم الباحثو بشاًء عمى م      
 
 شخرشة الدمصة ، ما وراء السعخفة االخالقية ، مػضفي دوائخ الجولة.الكمسات السفتاحية:  ●

 

 



 
3 

The personalization of power its relation with the Moral  metacognition  of 

Employees of state departments in Al- Diwaniyah province 
  As.Pr.Dr.Ahmed Abdulkadhim Johni                              Zainab Mohmmed Hamzah                                                   
 college Arts- university Al –Qadisiyah                college Arts- university Al –Qadisiyah                                 

 

 

Abstract 

The study aims to investigate: 

1. The Personalization of  Power of  the employees in Al- Diwaniyah Province.  

2. The Moral Metacognition of the employees in Al-Diwaniyah Province. 

3. The correlation between the Personalization of Power and the Moral 

Metacognition among the employees in Al-Diwaniyah Province. 

4. The signs of differences in the Personalization of Power and the Moral 

Metacognition among the employees in Al-Diwaniyah Province according to 

gender (male/ female) and the marital status (married/single). 

The sample of the current study is consisted of (400) male and female 

employees in Al-Diwaniyah Province (in 2020). Those employees were selected 

randomly according to the proportional method and by (21,656%) from the research 

community; (228) males: (173 are married) and (55 are single), and ( 172) females; 

(108 are married) and (64 are single). In order to achieve the objectives of the study, 

the researcher builds a scale to measure the Personalization of Power in light of 

(Adorno et al.) model; which is finally formed of (21) items. Besides, the researcher 

builds a scale to measure the Moral Metacognition in light of Kohlberg’s model; 

which is finally formed of (15) situations to find out the characteristics of the 

psychological scale for them.  

After applying the two models on the sample of the study, the results showed 

the following: 

1. The employees in Al-Diwaniyah Province do not have the personalization 

of power.  

2. The employees in Al-Diwaniyah Province have the Moral Metacognition. 

3. There is an inverse correlation between the Personalization of Power and the 

Moral Metacognition among the employees in Al-Diwaniyah Province 

which is (0.269). 

4. There are no apparent differences statistically at level (0.05) in the 

correlation between the Personalization of Power and the Moral 

Metacognition among the employees in Al-Diwaniyah Province according 

to gender (male/ female) and the marital status (married/single). 

Based upon the results of the current study, the researcher presents a  number  

of recommendations and suggestions. 

 

 

Key Words : personalization of power , the Moral  metacognition , Employees 

of state departments. 
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  : مذكمة البحث
نساط الذخرية و سمػكيات األفخاد في الادراسة ضخورة عمى عمساء الشفذ  جيكالخغع مغ تأب     

 ةسط شخرينتشتج مثل ىحه السجتسعات  أن إذ، بالذسػلية  فيياالحكع  نطامترف يالسجتسعات التي 
 االذخرية ىح بشسط األفخاد الحيغ يتدسػن  و، ) شخرشة الدمصة( تدع بالتفكيخ القائع عمى تسجيج القػة ي

أشكال  مغ لى شكلإاالجتساعية  تحػيل مطاىخ الحياة الدياسية و يسارسػن سمػكيات مختمفة بيجف
ُيطيخ األفخاد مغ أصحاب ىحا الشسط مياًل لمتحكع  كساالسرالح الفئػية الخاصة ،  و الييسشة االجتساعية 

باالضافة ،  غيخىا دون   والػضائف العميا فيبتحكع تمؤسداتو لفئة  استغالل ثخواتو و و بإرادة السجتسع 
 . (Duncon,1987: 82)حخية البكيع  ةؤمشالس السؤسداتنذصة ا حباط مسارسات وإلى سعييع إل

          كيع الحخية لواعالء  وقيام انطسة ديسقخاشيةتغييخات مغ العالع في العقػد االخيخة  هشيجما  و مع    
الفخاد ا والخصخ الحي يذكم قىمشيا مجتسعشا العخاقي يب و غ السجتسعاتفي الكثيخ مالسداواة  و

اتجاىاتيع  و حخيات االفخاد في التعبيخ عغ ارائيع  عمى االنطسة الجيسقخاشية و خاً كبيالسذخرشيغ لمدمصة 
، اذ ان االفخاد الستسخكدون حػل الدمصة  الدياسي االنتخاب السجتسعي و في عسميات االختيار و

 والتصخف الفكخي مغ حالة  كػنيع يعيذػن  يعتقجون برػرة جازمة شخعية الخمػز التي يسيمػن الييا
 .(15 :2010االقجاحي ،  ) شييغ كػنيع االصمح افخاد مع إال بيجتكػن يعتقجون ان الدمصة يجب ان ال 

، حيث يختز ىحا  في بشية الذخرية الػعي االخالقي غيابمغ جانب اخخ اليخفى تاثيخ  و    
الػصػل الى حالة بالتالي  ضعف قجرة الفخد عمى  السعاييخ، و و, العادات  و, السثل  و, الجانب بالكيع 

 السعاييخ االخالقية الدائجة في و يات التي يسارسياالدمػكبيغ تداق اال حالة مغ عجمويبقى في الدػاء ، 
 .(132:، 1991)دمحم،  مجتسعو  

تعخض ليا السجتسع العخاقي عسػمًا  ال زال يالتي السدتسخة و نتيجة لصبيعة األزمات  جمتقعمى ما  بشاءً     
, تعج مذكمة شخرشة الدمصة سػاء أكانت في مجال العسل أو في و بزسشو أفخاد مجتسع البحث الحالي 

مجاالت الحياة كافة واحجة مغ السذكالت الخئيدة في تفكظ العالقات  االجتساعية في السجتسع  , فزاًل 
عمى سيادة عالقات عغ أن غياب الػعي االخالقي )ما وراء السعخفة األخالقية ( يسكغ أن يعسل 

ستغالل االخخيغ , وىي عالقات بعيجة كل البعج عغ الكيع اس الشفعية و اجتساعية قائسة عمى اسا
 اإلندانية و األخالقية  .

تجاه اما قػة و  تحجيج مذكمة البحث الحالي باإلجابة عغ تداؤل رئيذ , ىػ: انيسكغ لمباحثو عميو     
السعخفة األخالقية( لجى العالقة اإلرتباشية بيغ متغيخات البحث الحالي ) شخرشة الدمصة , وما وراء 

 مػضفي دوائخ الجولة في مجيشة الجيػانية ؟ .
 أىسية البحث:

تؤمغ بسبجأ  أفخادىالى جعل عغ شخيق مؤسداتيا السختمفة إالسجتسعات  الجول و العجيج مغ سعت      
يدتصيع أي  اإلجخاءاتعغ شخيق ىحه بان  إيسانًا مشيا سياسة تقبل اآلخخيغ   الجيسقخاشية و االنفتاح و
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مثل ىحه أن يعير بخخاء واشسئشان مدتسخ؛ ألن  بفاعمية كبيخة و مجتسعونطام سياسي أن يبشي 
اجتساعيًا  يتدسػن  و تشتج أفخادًا ناضجيغ سياسيًا  )اريظ فخوم(عمى حج وصف عالع الشفذ  الدياسات

, في  لياالخزػع  و عجم  رفس مطاىخ الدمصة الالعقالنية التغييخ و القجرة عمى الشسػ و باالنفتاح و
       حب الػشغ يشدعػن الى أفخادىاالسجتسعات التي تشبح سياسة الحاكع الػاحج لمدمصة تجعل  حيغ أن 

و  الحخيات الحقػق و و يحتخمػن العجوان ،  التدمط و ال يحبحون  السداواة ، و و بالعجالة يؤمشػن  و
  (.159 -158;  3127)جوني ,الجساعات كميا في السجتسع  سياسة التدامح مع التيارات ويؤكجون 

          بالبحث أىسية الجراسات الدابقة التي تشاولتو مغ أيزًا  مفيػم شخرشة الدمصةتشبثق أىسية  و     
 فقج  التعربمثل , األخخى مغ الستغيخات  الكثيخبيغ  وجػد عالقات ارتباط بيشو وفزاًل عغ و الجراسة 
عمى عيشة مغ األمخيكان الستذجديغ نحػ  )Barclay,1963) Kelman & دراسةنتائج  تػصمت 

 التعرب  ضج الكيع و :مثل, الدمبية  شة أضيخت مجسػعة مغ الخرائزالدياسات السحافطة بأن العي
الحيغ األفخاد عجم التدامح مع  والخػف مغ ضيػر حخكات تحخرية ججيجة ،  األفكار الحجيثة ، و

شجيجة مع اآلخخيغ  حادة وىؤالء األفخاد يختمفػن معيع في الخأي ، وغالبًا ما تكػن مشاقذاتيع 
Kelman& Barclay,1963 : 608)( . 

( تعخف العالقة اإلرتباشية بيغ شخرشة الدمصة والثالػث 2016أستيجفت دراسة ) جػني , و     
ان شمبة كمية القانػن في جامعة السطمع في الذخرية لجى شمبة كمية القانػن , والتي أضيخت نتائجيا 

فق ال يػجج فخق ذو داللة احرائية في شخرشة الدمصة عمى و  دمصة ، ولمالقادسية ليذ لجييع شخرشة 
بيغ و بجاللة إحرائية كحلظ اضيخت الشتائج وجػد عالقة ارتباشية  ناث ( وو اإلحكػر، المتغيخ الشػع ) 

 (.157:2016)جػني ,لجى الصمبة  الثالػث السطمع شخرشة الدمصة و
( فقج أستيجفت تعخف العالقة اإلرتباشية بيغ شخرشة الدمصة و كل 2019أما دراسة ) الكفائي ,     
ان شمبة التذػىات السعخفية , والتفكيخ السدتقبمي لجى شمبة الجامعة و التي تػصمت نتائجيا إلى مغ 

ال يػجج فخق ذو داللة احرائية في شخرشة الدمصة عمى وفق  جامعة لجييع شخرشة الدمصة ، وال
جاللة وبلى وجػد عالقة ارتباشية شخدية إتػصمت الجراسة كسا  ,ناث( و اإلحكػر، المتغيخ الشػع )

و بجاللة وجػد عالقة ارتباشية عكدية  شخرشة الدمصة ، و احرائية بيغ التذػىات السعخفية و
 .( 166:2019)الكفائي , شخرشة الدمصة بيغ التفكيخ السدتقبمي وإحرائية 

      هافكار وعي بتعتسج عمى ما يستمكو مغ  لى مدتقبمو إ لى نفدو وإندان ان نطخة اإلالتدميع  مع و    
فيع مػاقف التفاعل االجتساعي  يتسكغ الفخد مغ تفديخ االحجاث و الػعي ا، اذ في ضػء ىح ومعتقجات و

لجى  ما وراء السعخفةمفيػم ضخورة بحث  ( Kluwe, 1982)كالو  يخى  ,ورؤى فخيجة  ويعصييا معان  
لجيو قجرة عمى   متحكع بحاتو سفكخانسا ك سفكخ فحدب ، وكندان ليذ يسكششا مغ فيع اإل كػنواالفخاد 

 يعسل ، كسا يدتصيع ان يػجو سمػكو نحػ اىجاف محجده سمػكيات اآلخخيغ  , فزاًل عغ تقييع سياتكي
 رد فعلو أال يحجث صجفة  تفكيخىع  االفخاد انالى انو مغ الزخوري ان يفيع  , باالضافةتحكيقيا  عمى 
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 سيصختوانو يقع تحت  ، ولو  مخصطيشطع بذكل  ، ويسكغ ان يخاقب و مشعكذ، وانسا ىػ مدبب قرجي
 . (266 :2011، وآخخون  ) العتػم

وما وراء  شخرشة الدمصة بيغ االرتباشية لكػن البحث الحالي يدتيجف التعخف عمى العالقة  و     
 :رئيديغ , ىسا  جانبيغ فإن أىسية ىحا البحث تطيخ في   مػضفي دوائخ الجولةلجى  السعخفة االخالقية 

 : الجانب الشعخي    (1)
أن البحث في مفيػم شخرشة الدمصة في الػقت الحاضخ لو أىسية كبيخة تتسثل في تفديخ  -

دون  بعس الخمػز الدياسية , و الجيشية , و االجتساعية معتقجات نحػاندياق بعس األفخاد 
الشطام الدياسي داعج عمى التشبؤ بشػع قج ي السفيػم اىح تعخف و قياسفزال عغ أن  تفكيخ , 

 . السػضفيغ الحي يفزمو
عمى زيادة الفيع الشطخي لستغيخ نفدي البحث في مفيػم ما وراء السعخفة االخالقية  قج يداعج -

 يؤدي دورًا ميسًا في شخرية الفخد و الجساعة وبشائيا في جػانبيا السختمفة .
 : الجانب التطبيقي (2)

الشفديغ في تحجيج قج يديع ىحا البحث في تذكيل قاعجة يدتفاد مشيا الباحثيغ و السختريغ  -
 وتػجيو السػضفيغ الحيغ يعانػن مغ مذكالت في الػعي االخالقي .

عمع الشفذ و ،  يعكذ البحث تصبيقات مجاالت ميسة في العمػم الشفدية)عمع الشفذ الدياسي -
 الرحة الشفدية (.و و عمع نفذ األخالق , ,  عمع نفذ الذخريةو االجتساعي، 

 .  بسػضفي دوائخ الجولةية مجتسع البحث الستسثل تتدامغ أىسية ىحا البحث مع أىس -
 : أىجاف البحث

 :إلىىجف البحث الحالي التعخف       
 .في مجيشة الجيػانية مػضفي دوائخ الجولة لجى  شخرشة الدمصة (1)
 .مػضفي دوائخ الجولة في مجيشة الجيػانية لجى ما وراء السعخفة األخالقية  (2)
مػضفي دوائخ الجولة في لجى اإلرتباشية بيغ شخرشة الدمصة و ماوراء السعخفة األخالقية عالقة ال (3)

 .مجيشة الجيػانية 
داللة الفخوق في العالقة اإلرتباشية بيغ شخرشة الدمصة و ماوراء السعخفة األخالقية لجى مػضفي  (4)

) متدوج , و غيخ تساعيةالجدوائخ الجولة عمى وفق متغيخي الشػع )الحكػر, و اإلناث( , و الحالة ا
  متدوج(.

 : حجود البحث
غيخ الستدوجيغ في مخكد مجيشة  دوائخ الجولة الستدوجيغ وبعس تحجد البحث الحالي بسػضفي     

 ناث .اإل مغ الحكػر و,  2020الجيػانية لعام 
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 تحجيج السرطمحات:
 : ( (The personalization of powerشخرشة الدمطة  .1

 عّخفيا:      
 الصاعة و تػجو نفدي لجى الفخد يتدع باالعتقاد و"  : (Adorno et. al,1955) أدورنؽ وآخخون  -

شخعيتو , مع السبالغة  أو قائج أو فخد يذغل مشربًا بغس الشطخ عغ كفايتو و التأييج السصمق لحاكع
الخفس الذجيـــــــــج ألي فخد يسكغ  ، و الصاعة العسياء لجسيـــــــــــــــــــع اوامخه الػضيفية ، وكبيخة لسشدلتو ال

 .(Adorno et.al,1955:73) "أن يعارض سمصتــــــــــو 
، بػصفو تعخيف  (Adorno et. al,1955) أدورنػ وآخخون تعخيف  انالباحث ىتبش التعخيف الشعخي: -

 في بشاء مكياس شخرشة الدمصة وتفديخ نتائج البحث الحالي . ىالستبش الشطخي  الشسػذجصاحب 
شخرشة بعج إجابتو عمى مكياس  السػضفالتي يحرل عمييا  الكمية الجرجة التعخيف اإلجخائي: -

 . البحث الحالي ألغخاضالدمصة الحي تع بشاؤه 
 :( ( Moral  metacognition ما وراء السعخفة االخالقية .2

 عّخفيا:  
الرحيح ىػ الحي  وعيو بان الدمػك األخالقي معخفة الفخد , و"  :  (Kohlberg, 1986)كؽلبخج  -

بالتالي يكػن تفكيخه وسمػكو في انجاز كل مايذعخ أنو يشدجع مع  يشدجع مع ضسيخه اإلنداني , و
 (.80 : 2007) ابػ غدال ، "   السعاييخ اإلندانية

 بػصفو تعخيفًا نطخيًا  (Kohlberg , 1986)كػلبخج تعخيف  انالباحث ىتبش التعخيف الشعخي: -
تفديخ نتائج البحث  و ما وراء السعخفة األخالقيةفي بشاء مكياس  اةالستبش صاحب الشطخيةتعخيف 
 الحالي .

ما وراء بعج إجابتو عمى مكياس  السػضفالتي يحرل عمييا  الكمية الجرجة التعخيف اإلجخائي: -
 .السعخفة األخالقية الحي تع بشاؤه الغخاض البحث الحالي 

 اإلطار الشعخي :
 :شخرشة الدمطة  مفيؽم
في  تػجيت أنطار عمساء الشفذأن  وزمالءه بعج  (1969 -1903 رنؽو دتيؽدور أ )قجم      

         الجكتاتػرية  التدمط وفي مػضػعات  الكيام باالبحاث و الجراساتثالثيشيات القخن العذخيغ نحػ 
حتى نسػذجيع الشطخي شاعة الدمصة  ات السجتسع أفخادالحخكات االستبجادية وتأثيخىا عمى شخرية  و

شخرشة الدمصة دراسة عمسية ، كػن الدمصة مفيػم السيسة لجراسة  اصبح مغ اولى الشساذج الشطخية
تذكل نقصة محػرية لفيع العالقة الججلية التي يحسميا ىحا السفيػم مغ تذابظ غيخ مدبػق ، وتعقيجا بالغا 

و التي تػصمػا عغ شخيقيا إلى ان  مدتفيزة اسعة و سات وجرابعج قياميع  ب مع تصػر الحياة االندانية
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التأييج السصمق لحاكع او قائج  يتدع باالعتقاد نحػ الصاعة و األفخادتػجو نفدي لجى بعس األفخاد لجييع 
 . (Adorno et.al,1950: 73)بغس الشطخ عغ كفايتو وشخعيتو  عالياً  يحتل مشرباً  فخداو  
حخيات  نطسة الجيسقخاشية وعمى األ ىؤالء االفخاد يذكمػن خصخاً  لى إنإ (وزمالؤه رنػو اد)يذيخ  و    

اتجاىاتيع في عسميات االختيار واالنتخاب السجتسعي  و آرائيعفخاد في االختيار والتعبيخ عغ األ
يسيمػن الخمػز التي الستسخكدون حػل الدمصة يعتقجون برػرة جازمة شخعية  إذ إن األفخادوالدياسي ، 

كانػا في  إنحتى  ,دارية العميا سشاصب اإلالتػلي  فيقجراتيع  و بكفايتيع  الكامليسان اإللجييع  و الييا ،
خرائز عقمية وقيادية مثالية  تستمظن رمػزىع أفخاد غيخ مؤىميغ ، إذ يتخيل ىؤالء األ الػاقع فاشميغ و

 ,  (Goertzel,1987: 9)ليع في تػلي الدمصة  مشافذال  وفخاد ، ذكى األأأنيع  -عمى سبيل السثال –
نيع يستمكػن أيخون  قخاراتيع ، و و  ألوامخ قاداتيع مبالغ فيياشاعة  و عالياً  استدالماً  ىؤالءيطيخ  وعميو

نسػ ىحه الدسة  و زمالؤه( رنػو دا) يفدخ و دارتيا إ مرجاقية وامكانية كبيخة في تػلي الدمصة و شخعية و
 عتشقريإذ  لى ما يتدسػن بو مغ دوجساتية عالية ،إ )شخرشة الدمصة( بذكل كبيخ عشج ىؤالء االفخاد
عمى ثػابت ومدمسات ال تقبل الشقاش ألنيا محاشة بجالالت وججانية تجعل  دون يختك السخونة الفكخية و

سػى مغ ىػ  ون ال يخ  و ػن ال يدسع علحا في عكػنيا تجخل في معشى حياتي مغ كل نقاش فييا عكيساً 
ىػ مدمع بو رمػزىع  دون تفكيخ بأعتبار كل ما يرجر مغ يتفق معيع و يؤيج رمػزىع عمى مبادئيع و

 (.28:2019) الكفائي , مدبقاً 
في رؤية  لسخونة السعخفية ايفتقجون  ، و ثابتة ال تقبل السشاقذةعقمية  معتقجات ىع يشصمقػن مغ, و  

 بالدمصاتالتي يفزمػنيا لجييا كفاءة كبيخة مقارنة  الدمصةن أيتخيمػن  مغ الحكيقة ، و آلخخالػجو ا
يبجون ندعة عجائية  قياداتيع ، و عغ ن تكػن بجالً أو قيادة ججيجة يسكغ أ فخدي أيخفزػن  ، و األخخى 

  . (Feldman,2003:45)تفزيالتيع الذخرية  يخالف معتقجاتيع و فخدي أكبيخة نحػ 
  ئز سمػكية شجيجة التعقيج ، مشيا :يطيخون خراكسا أن ىؤالء االفخاد 

 . التأثخ االنفعالي الذجيج بآرائيع التسدظ بسعتقجات رمػز الدمصة و  -
 السسارسات الالأخالقية تجاه مغ يعارضيع. ضيار العجائية وإ التحيد لخمػز الدمصة و  -
 . الخمػز السشافدة لمدمصة مغاالستقخار  مان وعجم األ الذعػر بالتيجيج و  -
مام تحجي الدمصة أالقػانيغ التي تربح عكبة  الحخيات و عجم االعتخاف بالحقػق و -

(Crowson,2009: 93) . 
العػامل , مثل  باالفخادالعػامل التي تحيط  األخح بشطخ االعتبارىسية أ  و زمالؤه( ادورنػو يؤكج )     

ىحه العػامل تديع بذكل مباشخ في صياغة  حيث أنالشفدية،  عاالجتساعية لفيع تػجياتي الدياسية و
zاالجتساعية  الدياسية و االفخادان ايجيػلػجيات , و  شار االيجيػلػجي الػاسع لجى الفخد نحػ الدمصةاإل

االفخاد  قيام  ، و و السيل الستخسخ في عسق الذخريةأيعبخ عشيا بالشدعات  ما تذكل سسة بارزة  غالباً 
الن ال عقالني  معيار ال مػضػعي و غالبًا يكػن وفقسصمق لمخمد الدياسي التأييج الصاعة و ال بدمػكيات
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 & Adorno) مجتسعاتيع التي يعيذػن فيياالدياسية ناتجة عغ ثقافة  االجتساعية و معتقجاتيع

et.al,1955: 1) . 
كػن لجييع تاالفخاد الحيغ  فيؤكجون أن و زمالؤه( لسا جاء بو )فخويج( ادورنػأما فيسا يخز تأييج )      

،  الخغبة الذجيجة في تشفيح اوامخىا تأييج سياساتيا ، و االنا االعمى صارمة يتسيدون بصاعة الدمصة و
         التي تتسيد بااللتدام بالسعاييخ االجتساعية السفخوضة  االعمىويبجو ذلظ مغ خالل وضائف االنا 

صخاع دائع داخل الفخد وعجاء  مغالرارمة  ما تدببو السعاممة الػالجية حاوى , (73 :2010) الداعجي، 
 الخػف وتطيخ الحاجة الى االستدالم  و وبأتداع مػقفو مغ الدمصة يتع كبت،  ضج سمصة الػالجيغ

مغ السػازنة بيغ فخض  الػالجيغان الشسػ الصبيعي لمفخد يتحقق عشجما يتسكغ  -بسعشى –الصاعة لمدمصة 
السفخشة  القدػةباء اتو الى التعبيخ عغ الحات فأذا استعسل اآلوبيغ اشباع حاج االبغالزػابط عمى سمػك 

يتع كبتيا بدبب الخػف ,   على عالقة كخه نحػىىحا إيؤدي س،  الضيار سمػك الصاعة االبشاءتجاه 
 (.42 :2010وبالتالي تعسع سمصة االباء عمى كل رمػز الدمصة ) الجشابي،

تسخكديغ حػل الدمصة ىع مقجسيغ لخمػزىا ومشقاديغ ليا ان االفخاد السو زمالؤه(  ادورنػ) وجج  و    
والدمصة عشجىع مرجر الكيع والسعخفة ، االمخ الحي يؤدي الى تقييع االخخيغ بشاًء عمى مجى اقتخابيع مغ 
ىحه الدمصة او بعجىع عشيا ، فشجج انيع يخفزػن االخخيغ الستحجيغ لمدمصة ويتذجدون في ايقاع االذى 

 (.3 :2007بيع ) جبخ، 
 ما وراء السعخفة األخالقية :مفيؽم 

لى إ في الشسػ االخالقي تاريخياً  نطخيتوتستج جحور  الحي( 1969-1876كؽلبخج لؽرانذ ) يخى       
, ( (Meed,1934جػرج ىخبخت ميج  ، و(  (Boldwin,1906مغ بػلجيغ  الشطخيات التي وضعيا كل

,  (Piaget  1932,)لمشسػ السعخفي  اساسيا الشطخي مدتسجه عمى نحػ مباشخ مغ نطخية بياجيو في حيغ
 متعاقبة بسخاحل متدمدمة ثابتة و تسخ (Moral  Reasoning)عسمية نسػ التفكيخ االخالقي  فيخى أن

د مغ احجة مشيا بشػع مسي حجد ست مخاحل مختمفة تتدع كل و (كػلبخج)، اال ان كسا ذكخ )بياجيو( 
تجريجية خالل ىحه السخاحل،  مع استسخار الشسػ بصخيقة و نزجاً أ التفكيخ االخالقي ، وتربح اكثخ تقجماً 
اصجار  عمى التفكيخ و ادراً قفي الشسػ حتى يربح  (Ideally)ويدتسخ الفخد عمى السدتػى السثالي 

 .(416( )كسال, ب ت:السخحمة الدادسة )عمى مدتػى أ االحكام في 
، حيث استصاع ( بياجيو)تعج ىحه الشطخية امتجاد لمشطخية التصػرية االدراكية التي دعا الييا  و    

وىي مغ الشطخيات التي اىتست بكيفية تعمع الصفل , ادخال بعس التعجيالت عمى ىحه الشطخية ( كػلبخج )
عغ السدتػى قي ، فزال خالمكية مغ خالل تصػره الحىشي ، وتتزسغ عسمية التصػر االالقػاعج الخُ 

، فأنو االخالقية عسمية اجتساعية اخخى ىي مدألة تقبل االدوار فعشجما يقػم الصفل بتعمع الكيع  الحىشي
تقبل ادوار االخخيغ ، مسا يجعمو يعيج تذكيل مفيػم الحات لجيو ومفيػمو عغ االخخيغ كسا  يتعمع ايزاً 

تشقدع  االفخادان استجابات  ( كػلبخج)وجج و  ,بيغ العالع االجتساعي  يقػم ببشاء عالقات ججيجة بيشو و
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في كل مخحمة رئيدة ، وفيسا يأتي  ثالث مخاحل رئيدية اي مخحمتيغ فخعيتيغ  و الى ست مخاحل فخعية
 .( 33:2013الجذعسي ,السخاحل )  عخض ليحه السدتػيات و

 (1ججول)
 مدتؽيات و مخاحل كؽلبخج األخالقية

 Descriptionالؽصف  Stageالسخحمة  Levelالسدتؽى 
األول: االستجالل ما 

 قبل التقميجي
التػجو نحػ العقاب و  .1

 الصاعة.
التػجو نحػ السكافأة  .2

 الذخرية.

 إشاعة القػانيغ لتجشب العقػبة . -
 إشاعة القػانيغ لشيل السكافأة . -

الثاني: االستجالل 
 التقميجي

التػجو نحػ الػلج الصيب و  .3
 البشت الصيبة.

 الدمصة.التػجو نحػ احتخام  .4

 إشاعة القػانيغ لشيل االستحدان. -
 إشاعة القػانيغ إلضيار احتخام الدمصة . -
 

الثالث: االستجالل ما 
 بعج التقميجي

التػجو نحػ التعاقج  .5
 االجتساعي.

 التػجو نحػ الزسيخ. .6

تعكذ االخالق اتفاقًا اجتساعيًا لمعسل  -
بصخائق تخجم الرالح العام و تحافظ عمى 

 حقػق األفخاد.
 األخالق معاييخ تع تحويتيا داخميًا.تعكذ  -

 (34:2013)الجذعسي, 
 

تسثل السخحمة الدادسة ) مخحمة السعاييخ االخالقية العالسية العامة ( مغ مخاحل التصػر الخمقي و     
مفيػم ما وراء السعخفة االخالقية ، اذ يتخصى الفخد في ىحه السخحمة مشاقذة  (كػلبخج)التي وضعيا 

صالحيتيا في مػاقف ليرل الى السبادئ االخالقية العامة التي تحكع البذخ ككل ، فالرػاب  القػانيغ و
 السثاليةلشفدو وتحتكع الى السبادئ  الفخديعخف عغ شخيق ما يقخره الزسيخ شبقا لسبادئ اخالقية يختارىا 

اتداع نصاق  و     السداواة بغخض تحقيق التػازن بيغ الحقػق الستعارضة ومع زيادة الشسػ  لمعجل و
خاصة بعج االلتحاق بالجامعة او العسل تتكػن لجيو مفاليع محجدة عغ الرػاب والخصأ وعغ  الخبخة و

الحق والباشل وعغ الفزيمة والخذيمة  وبحلظ يربح اكثخ قجرة عمى التعامل مع السػاقف الججيجة 
الى انو يربح اكثخ قجرة عمى السترارعة ويدمظ تبعا لسفاليسو الخمكية دون ضغط مغ الخارج باالضافة 

 (.87:2014) العيداوي ,تعسيع السفاليع الخمكية التي تعمسيا في عالقتيا بأفعال معيشة 
عمى الخغع مغ تختيبيا في الحجوث فأنيا ليدت مصمقة في وجػدىا في كل ما ( كػلبخج )ان مخاحل       

، بل قج تكػن غيخ ثابتة عشج  بذخ جسيعاً ، كسا انيا ليدت ثابتة في تػقيتيا عشج ال االفخاديتعخض لو 
الفخد ذاتو في كل السػاقف ، ولكغ عجد مخات االلتدام باالعخاف او القانػن يسكغ ان تعصيشا مؤشخًا عغ 

  (98:  1984السخحمة التي يكػن عمييا الفخد ) عػدة، 
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 مجتسع البحث :
والبـالغ   2020يتحجد مجتسع البحـث الحـالي بسـػضفي بعـس دوائـخ الجولـة فـي مجيشـة الجيػانيـة لمعـام      

 ( يبيغ ذلظ. 2، وججول )( مغ اإلناث792مغ الحكػر , و ) (1055( , بػاقع )1847عجدىع )
 (2ججول )

 مجتسع البحث مؽزع حدب متغيخ الشؽع )ذكؽر ، اناث(

 
 :  عيشة البحث

( مػضفـًا ومػضفـة  400تع اختيـار العيشـة بالصخيقـة الصبكيـة العذـػائية  إذ اختيـخ باألسـمػب الستشاسـب )    
ــــــاييذ  ( وبشدــــــبة 73:1981الشفدــــــية ) الدوبعــــــي وآخــــــخون ,وُيعــــــج ىــــــحا الحجــــــع مشاســــــبًا فــــــي بشــــــاء السق

( غيـخ متـدوج , 55متدوجًا و)173) ) ( مغ الحكػر مشيع228%( مغ مجتسع البحث وبػاقع )21.656)
%( 57( غيخ متدوجات , وقج بمغت ندبة الحكػر )64( مشيغ متدوجات و )108( مغ اإلناث )172و )

 ( يبيغ ذلظ .3, وججول )%( مغ عيشة البحث 43, فيسا بمغت ندبة اإلناث )
 
 
 
 
 

 ت
 

 السجسؽع الشؽع الجائخة 
 اإلناث الحكؽر

 155 59 96 محكسة استئشاف الجيؽانية 1
 66 27 39 مجيخية التدجيل العقاري  2
 210 60 150 مجيخية كيخباء الجيؽانية 3
مجيخية الجشدية واألحؽال  4

 96 45 51 السجنية

 300 120 180 مجيخية زراعة الجيؽانية 5
 450 252 198 مجيخية بمجية الجيؽانية 6
 170 50 120 صحة الجيؽانيةدائخة  7
 400 179 221 مجيخية تخبية الجيؽانية 8

 1847 792 1055 السجسؽع              
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 (3ل )ججو
 والحالة االجتساعية )متدوج , وغيخ متدوج(  الشؽع )الحكؽر, واإلناث( ي عيشة البحث مؽزعة عمى وفق متغيخ 

 : مكياسي البحث 
 : (The personalization of power Scale)مكياس شخرشة الدمطة  (1)

السفيػم السحكػر انفًا عغ شخيق مجسػعة مغ الخصػات الستتابعة , بشاء مكياس لكياس  انالباحث ىأرتا  
 وىي : 

 نعخيًا: السفيؽمتحجيج  . أ
ليحا  (Adorno et. al,1955) آخخون  أدورنػ ومغ خالل تبشي تعخيف  اً نطخي السفيػمتع تحجيج      

 أنفًا.الحي سبقت اإلشارة إليو  السفيػم و
 جسع الفقخات و إعجادىا: . ب

عمى عمييا  اإلجابة تكػن  مػضفي دوائخ الجولةلجى  شخرشة الدمصة( فقخة لكياس 37) تع صياغة
 مع مخاعاة األسذ اآلتية في صياغة فقخات السكياس الحالي : خساسي ,وفق تجرج 

 ان يكػن محتػى الفقخة واضحًا و صخيحًا و مباشخًا .  -

 أن ال تكػن الفقخات شػيمة , أو التي تذتسل عمى أكثخ مغ فكخة واحجة . -

                                                           (.     33: 2:95)أبػ الشيل، ان تثيخ السجيب بحيث تجفعو إلى اإلجابة بذكل صخيح .  -
 : ترحيح السكياس.  ج   

شخرشة الدمصة و وضع بجائل في بشاء مكياس  (Likert Method)شخيقة ليكخت عسال تع است        
أو  الفقخاتفي حداب قيع  ، والسكياس  بشاء، وذلظ ألنيا ال تحتاج إلى جيج كبيخ في اإلجابة عغ فقخاتو 

 . , ابجًا( نادراً , غالبًا , أحيانًا ,  دائساً ) ىي أمام الفقخات , و بجائل مشاسبة  انضع الباحثو و  , أوزانيا
    

 ت
 

 السجسؽع اإلناث الحكؽر جائخةال

 غيخ متدوج متدوج غيخ متدوج متدوج

 34 05 08 05 16 محكسة استئشاف الجيػانية 1
 14 02 04 02 06 التدجيل العقاري مجيخية  2
 45 05 08 08 24 مجيخية كيخباء الجيػانية 3
 21 04 06 03 08 مجيخية الجشدية واألحػال السجنية 4
 65 10 16 08 31 مجيخية زراعة الجيػانية 5
 97 20 34 11 32 مجيخية بمجية الجيػانية 6
 37 04 07 06 20 دائخة صحة الجيػانية 7
 87 14 25 12 36 تخبية الجيػانيةمجيخية  8

 400 172 228 السجسػع
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 : اإلجابة. إعجاد تعميسات د 
لحا روعي , جابتو فقخات السكياس إجيب أثشاء عج تعميسات السكياس بسثابة الجليل الحي يدتخشج بو السُ تُ       

 مع تقجيع مثال يػضح كيفية اإلجابة .،  مفيػمة إعجادىا أن تكػن مبدصة وعشج 
 سكياس وتعميساتِو:الفقخات صالحية .  ه   

 (26سكياس السكػن مغ )الخض بجائمو  عُ  جل التّعخف عمى مجى صالحية السكياس وتعميساتو وأمغ       
مــغ الخبــخاء السخترــيغ ( 10)عمـى  , ابــجًا( نــادراً , غالبــًا , أحيانـًا ,  دائســاً ) تتسثـل بـــ فقـخة  وبخسدــة بــجائل 

متـــو ء، و مال مـــا يتعمـــق بســـجى صـــالحية السكيـــاس لبيـــان آرائيـــع ومالحطـــاتيع فـــيفـــي مجـــال عمـــع الـــشفذ 
كثخ بـيغ أ%( فـ80ندـبة اتفـاق ) و باعتسـاد تحميميـا بعج جسع آراء الخبـخاء و و ألجمو لميجف الحي وضع 

كســــا  ( ,24تــــع االبقــــاء عمــــى جسيــــع الفقــــخات باســــتثشاء الفقــــخة )( 157 :1985)عــــػدة ، بخاءالختقــــجيخات 
بعـج عخضـو عمـى الخبـخاء  بيحا يكػن السكياس و  حرمت مػافقتيع عمى تعميسات السكياس وبجائل اإلجابة

 ( ُيبيغ ذلظ .4, وججول )فقخة (25مكػن مغ)
 (4)ججول 

 شخرشة الدمطةفي صالحية فقخات مكياس الشدبة السئؽية لتؽافق آراء الخبخاء 
 السعارضؽن  السؽافقؽن  العجد أرقام الفقخات

 الشدبة التكخار  الشدبة التكخار
12,10,8,7,6,5,3,2,1  

25,22,21,20,18,17,16,15,14,13 
 صفخ% صفخ 100% 10 20

23,19,11,9,4 5 9 90% 1 10% 
24 1 7 70% 3 30% 

 :( فقخاتو وضؽح تعميسات السكياس واألولى )التجخبة االستطالعية .  و
) مػضفي دوائـخ الجولـة ( , ومعخفـة الػقـت  لزسان وضػح تعميسات السكياس وفيع فقخاتو لعيشة البحث    

مغ اتزح  و( مػضف ومػضفة 03)شبق السكياس عمى عيشة استصالعية بمغ عجد أفخادىا  الالزم لإلجابة
ال حاجة إلى تغييـخ أو تعـجيل صـياغة  جيب ولمسُ يساتو كانت واضحة ان فقخات السكياس وتعم ىحا اإلجخاء

 .( دقيقة 11-7فيسا كان الػقت الحي استغخقو السػضفيغ في إجابتيع عمى السكياس يتخاوح بيغ )أية فقخة 

 

 : (التحميل اإلحرائيالتجخبة األستطالعية الثانية ).  ز  
ـــيغ مجســـػعتيغ            متصـــخفتيغ )االتدـــاق الخـــارجي( وأســـمػب عالقـــة درجـــة الفقـــخة يعـــج أســـمػبا الفـــخق ب

 بالجرجة الكمية )االتداق الجاخمي( , اجخائييغ مشاسبيغ في تحقيق ذلظ  .
  ان الستطخفت تانالسجسؽع: 

بتصبيــق السكيــاس  انالباحثــ لحدــاب القــػة التسييديــة لكــل فقــخة مــغ فقــخات مكيــاس شخرــشة الدــمصة  قــام    
بعـج  ومػضـف ومػضفـة مـغ مـػضفي دوائـخ الجولـة فـي مجيشـة الجيػانيـة ، ( 033) عمى عيشة البحث البالغة

االســتسارات تختيبــًا تــع تختيــب درجــات ة حدــاب الجرجــة الكميــة لكــل اســتسار  و الســػضفيغترــحيح اســتجابات 
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( 03( درجــة إلــى )99وحــت درجاتيــا مــغ )و التــي تخاتشازليــًا ابتــجاًء مــغ أعمــى درجــة وانتيــاء بــأدنى درجــة 
ســسيت  و %( مــغ االســتسارات الحاصــمة عمــى أعمــى الــجرجات77ندــبة ) اختــار الباحثــان ومــغ ثــع ،درجــة 

 و ( درجــة ،77( الــى )99و تخاوحــت درجاتيــا بــيغ )  اســتسارة (131)والبــالغ عــجدىا بالسجسػعــة العميــا 
والبــالغ نــى الــجرجات وســسيت بالسجسػعــة الــجنيا مــغ االســتسارات الحاصــمة عمــى أد %(77اختيــار ندــبة )

 ( درجة.03( إلى )73و تخاوحت درجاتيا بيغ )  ( استسارة أيزاً 131)عجدىا
مــغ الــجرجات العميــا والــجنيا تسثــل أفزــل ندــبة يسكــغ أخــحىا فــي تحميــل الفقــخات  %( 77)وىكــحا فــأن ندــبة 

حيشســا يكــػن تػزيــع الــجرجات عمــى   وذلــظ ألنيــا تقــجم لشــا مجســػعتيغ بأقرــى مــا يسكــغ مــغ حجــع وتســايد
 ( .70: 1911السكياس عمى صػرة مشحشى التػزيع االعتجالي )الدوبعي وآخخون ، 

عمـى  الـجنيا كال السجسػعتيغ العميا و و اإلنحخاف السعياري لجرجاتبعج استخخاج الػسط الحدابي  و     
لعيشتيغ مدتقمتيغ الختبار داللة  (t. test)بتصبيق االختبار التائي  انالباحث ، قاممكياس شخرشة الدمصة 

الفـــخوق بـــيغ أوســـاط السجســـػعتيغ ، وُعـــّجت الكيســـة التائيـــة السحدـــػبة مؤشـــخًا لتسييـــد كـــل فقـــخة مـــغ خـــالل 
 ُيبيغ ذلظ .( 5ججول ) و ,  (0.05)عشج مدتػى داللة  (1.98)البالغة  مقارنتيا بالكيسة الججولية

 (5ججول )
 بأسمؽب السجسؽعتيؼ الستطخفتيؼ شخرشة الدمطةالقؽة التسييدية لفقخات مكياس 

 ت
 السجسؽعة الجنيا السجسؽعة العميا

الكيسة التائية 
 1السحدؽبة

مدتؽى الجاللة 
(0.05)  

 
الؽسط 
 الؽسط الحدابي االنحخاف السعياري  الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 دالة 7.304 1.19839 2.7222 1.16763 3.8981 1
 دالة 6.670 1.41641 2.5556 1.22947 3.7593 2
 دالة 3.542 1.21003 1.7778 1.35991 2.3981 3
 دالة 10.616 0.93154 1.5370 1.44855 3.2963 4
 دالة 6.743 1.22915 2.3241 1.37046 3.5185 5
 دالة 2.783 1.19575 1.9907 1.34274 2.4722 6
 دالة 2.207 1.31832 3.0185 1.33343 3.4167 7
 دالة 12.798 1.01848 1.5093 1.37886 3.6204 8
 دالةغيخ  1.532 1.65036 2.6204 1.35532 2.9352 9

 دالة 11.895 1.22099 1.7963 1.19285 3.7500 10
 دالة 6.354 1.35914 2.1759 1.46574 3.3981 11
 دالةغيخ  -0.511 1.21631 2.8148 1.18090 2.7315 12
 دالةغيخ  58800. 1.58480 3.7407 1.41724 3.8611 13
 دالة 4.440 1.37273 3.1481 1.29257 3.9537 14
 دالة 11.189 0.78846 1.2963 1.46054 3.0833 15
 دالة 12.251 0.70521 1.2685 1.49974 3.2222 16
 دالة 9.235 1.11908 1.6667 1.37311 3.2407 17

                                                 
 ( .1.96( = )214( وبجرجة حخية )0.05الكيسة التائية الججولية عشج مدتػى ) 1
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 دالة 4.493 1.42068 2.0185 1.30287 2.8519 18
 دالة 5.751 1.52299 2.1296 1.55281 3.3333 19
 دالة 11.061 0.82844 1.3796 1.43037 3.1389 20
 دالة 4.719 1.64208 2.7037 1.49798 3.7130 21
 دالة 15.278 0.76047 1.3981 1.26249 3.5648 22
 دالة 12.224 0.88172 1.3704 1.34213 3.2593 23
 دالة 10.915 1.05553 1.7315 1.30058 3.4907 24
 دالة 8.838 0.83639 1.4630 1.46574 2.8981 25

 
 : عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس 

، إذ كانت  الستخخاج عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس تع تصبيق معامل ارتباط بيخسػن     
 رتباط كانت دالة إحرائياً ( وقج بيشت الشتائج أن جسيع معامالت اإل400االستسارات الخاضعة لمتحميل )

( عشج 13,12,9,6( باستثشاء معامالت ارتباط الفقخات )398ودرجة حخية ) (0.05عشج مدتػى داللة )
 ( ُيبيغ ذلظ .6, وججول) (0.098)مقارنتيا بالكيسة الحخجة لجاللة معامل اإلرتباط البالغة 
 (6ججول )

 شخرشة الدمطةالجرجة الكمية لسكياس و معامالت االرتباط بيؼ درجة كل فقخة 
 معامل االرتباط الفقخة معامل االرتباط الفقخة معامل االرتباط الفقخة

1 0.372 10 0.446 19 0.228 
2 0.319 11 0.269 20 0.429 
3 0.104 12 - 0.040   21 0.213 
4 0.426 13 0.010 22 0.541 
5 0.300 14 0.173 23 0.462 
6 0.065 15 0.445 24 0.458 
7 0.149 16 0.518 25 0.381 
8 0.535 17 0.402 - - 
9 0.027 18 0.169 - - 

 
 . فقخة (32)مكػنًا مغ  شخرشة الدمصةيبقى مكياس وعغ شخيق االجخائيغ الدابقيغ وعميو        

  :و الثبات رجق ال. مؤشخات  ح
 مغ تػفخ ىحه الخرائز في السكياس الحالي , مغ خالل اإلجخاءات اآلتية : انتحقق الباحث   

               وضع لكياسو  ىػ أن يكيذ السكياس ما ومعاني ضحأو  عج الرجق مفيػمًا واسعًا ويُ الرجق : (1)
اليكيذ شيئًا  و لكياسيا صسعيكيذ الػضيفة التي  مكياسالرادق  السكياسأّن  -بسعشى  -

عجة عغ شخيق لسكياس الحالي مغ صجق ا انالباحث  توقج تحقق, ( 287: 2000)ممحع، اخخ
 ىي : مؤشخات , و



 
16 

 :شخرشة الدمصة عغ شخيقالرجق لسكياس مؤشخات مغ  السؤشخوقج تحقق ىحا  الرجق العاىخي 
     .تعميساتو  عخضو عمى الخبخاء واالخح بارائيع حػل صالحية فقخات السكياس و

 : ويقرج بو السجى الحي يسكغ لمسكياس أن يذيخ بسػجبو إلى قياس بشاء نطخي محجد  صجق البشاء
( مؤشخات عمى 6,7 و تعج اساليب تحميل الفقخات )ججول ,( 2:96;61أو خاصية معيشة ) عيدػي ,

ىحا الشػع مغ الرجق  إذ أن السكياس الحي تشتخب فقخاتو في ضػء ىحيغ السؤشخيغ يستمظ صجقًا 
 .(54: 2:92عي و آخخون، بشائيًا )الدوب

 الثبات : (2)
 : مغ خالل مؤشخيغ ىسالسكياس الحالي ا التحقق مغ ثباتقج تعَّ  و

 إعادة اإلختبار: -اإلختبار 
وفق ىحه الصخيقة ىػ عبارة عغ قيسة معامل االرتباط بيغ درجـات األفـخاد التـي عمى ن معامل الثبات أ     

السكيــاس عمــى األفــخاد أنفدــيع وبفاصــل زمشــي مالئــع بــيغ نحرــل عمييــا مــغ التصبيــق األول وبعــادة تصبيــق 
شخيقـــة إعـــادة االختبـــار الســـتخخاج معامــــل  انإســـتخجم الباحثـــ, وقـــج (  Anastasi,1976:115) التصبيقـــيغ

ـــات مػضـــف ومػضفـــة    , ( 30عيشـــة التصبيـــق االســـتصالعي لمسكيـــاس السؤلفـــة مـــغ )درجـــات  باعتســـاد الثب
إذ تذـيخ   أُعيـج عمييـا تصبيـق السكيـاس بعـج مزـي إسـبػعيغ مـغ بجايـة التصبيـق األول ( , ومغ ثـع6)ججول/

األدبيـات إلـى أن السـجة بـيغ التصبيـق األول والتصبيـق الثـاني تستـج بـيغ إسـبػع إلـى إسـبػعيغ وبحدـب شبيعــة 
تصبيقــيغ بــيغ درجــات الاإلرتباشيــة إيجــاد العالقــة بعــج ىــحا تــّع  ( و34: 1981) الدوبعــي وآخــخون،ة الطــاىخ 

وتعـج ىـحه  , (0.72الـحي بمـغ) (Pearson Correlation Cofficient)بإستعسال معامل إرتباط بيخسـػن 
الثبات إلى أن معامل  عجد مغ الباحثيغ ذيخالكيسة مقبػلة ألغخاض البحث العمسي ويسكغ الخكػن إلييا إذ يُ 

 ( . 58:  1985)عيدػي ، فأكثخ( 0.70) يعج جيجًا ان كان السدتخخج بيحه الصخيقة 
 كخونباخ :-ألفا 

أنَّ استخخاج الثبات عمى وفق ىحه الصخيقة يتػقف عمى االتداق في استجابة الفخد عمى كل فقخة مغ      
مغ فقخات السكياس، وىػ يعتسج عمى االنحخاف السعياري لمسكياس كمو واإلنحخاف السعياري لكل فقخة 

 .     ( 254 : 1993) عػدة ، فقخات السكياس بسفخدىا 
بعج تصبيق معادلة ألفا  و البحث ,عمى درجات عيشة  ان، اعتسج الباحث ولحداب الثبات بيحه الصخيقة     

 شخرشة الدمصةلالتداق الجاخمي ضيخ معامل ثبات مكياس  (Alfa Cronbach Formula)كخونباخ 
   . العمسي ويسكغ الخكػن إلييا( وتعج ىحه الكيسة مقبػلة ألغخاض البحث 0.75بيحه  الصخيقة )

 : مسكياسلالكمية  ط . أستخخاج الجرجة
( فقخات والتي أثبت التحميل 5( فقخة ، بعج ححف )32أصبح مكياس شخرشة الدمصة يتكػن مغ)       

( 105ىي ) لمسػضفلحا فان أعمى درجة محتسمة اإلحرائي ضعف قػتيا التسييدية واتداقيا الجاخمي , 
 ة السػضفكمسا كانت درجعميو ( درجة ، و 63( , والػسط الفخضي لمسكياس )21ىي ) وأدنى درجة لو
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قل مغ الػسط درجتو أوكمسا كانت  شخرشتو لمدمصةكبخ مغ الػسط الفخضي كان ذلظ مؤشخًا عمى أ
 يا.الفخضي كان مؤشخًا عمى انخفاض

 .( تػزيع درجات مػضفي دوائخ الجولة عمى مكياس شخرشة الدمصة1والذكل )
 

 
 

 

 (1شكل)
 تؽزيع درجات مؽظفي دوائخ الجولة عمى مكياس شخرشة الدمطة

 

 : (Moral  metacognition  Scale)مكياس ما وراء السعخفة األخالقية  (2)
السفيػم السحكػر انفًا عغ شخيق مجسػعة مغ الخصػات الستتابعة , بشاء مكياس لكياس  انالباحث أرتاى

 وىي : 
 نعخيًا: السفيؽمتحجيج  . أ
         ليحا السفيػم  (Kohlberg ,1981) كػلبخجمغ خالل تبشي تعخيف  اً نطخي السفيػمتع تحجيج  
 .انفاً  الحي سبقت اإلشارة إليو و
 جسع الفقخات وإعجادىا: . ب
 تكػن  مػضفي دوائخ الجولةلجى  ما وراء السعخفة األخالقية مػقفًا أخالقيًا لكياس( 26) صياغةتع  

االختيار مغ بجيميغ , إذ يسثل البجيل  )أ( السفيػم الُسخاد تعخفو في البحث وفق عمى عمييا  اإلجابة
 في حيغ ال يسثل البجيل )ب( ىحا السفيػم . الحالي  ,

 : ترحيح السكياس.  ج   
مـع  ػضفيغلمسـحـج مـا السػاقـف الحياتيـة  إلـىي تسثـل ــــف المفطية التـــــــــــــــمػب السػاقــــــــــــأس انالباحث اعتسج    

 مفيــػم مـــا وراء السعخفــة االخالقيـــةأحــجى ىـــاتيغ العبــارتيغ لكيـــاس ؛ بــجيميغ لإلجابــة عمـــى شــكل عبـــارات 
ى عشــج ــــــــــيختــار احــجىسا عشــج اإلجابــة  وتعص ال تكــيذ ىــحا السفيــػم , وعمــى السػضــف أنوالعبــارة اأُلخــخى 

العبـارة  أختـارا إذا ـــــــــــــ، أم السػضـفمغ قبل  ادرجة عشج اختيارى( 3) السفيػمالترحيح العبارة التي تكيذ 
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وعميــــــــو يختــــــــار السػضــــــــف عبــــــــارة و يــــــــخفس العبــــــــارة              (2درجــــــــة ) ىفيعصــــــــ السفيــــــــػمتكــــــــيذ ال التــــــــي 
 اأُلخخى .  

 : اإلجابة. إعجاد تعميسات د   
  تعميسات السكياس االعتبارات ذاتيا التي تع تحجيجىا في السكياس االول . روعي عشج إعجاد      
  

 سكياس وتعميساتِو:الفقخات صالحية .  ه
بجائمــو   وتعميساتــو و مػاقــف مكيــاس مــا وراء السعخفــة االخالقيــةجــل التّعــخف عمــى مــجى صــالحية أمــغ      

لبيـان آرائيـع ومالحطـاتيع فيسـا أنفدـيع فـي السكيـاس األول  الخبخاء مػقفاً  (15سكياس السكػن مغ )الخض عُ 
تع االبقاء عمى جسيـع السػاقـف مـع إجـخاء بعـس التعـجيالت  , وعميوومػاقفو  يتعمق بسجى صالحية السكياس

بعـج عخضـو  السكيـاس يبقـىبيـحا  و  كسا حرمت مػافقتيع عمى تعميسات السكياس وبجائل اإلجابة البديصة ,
 ( ُيبيغ ذلظ .7, وججول )مػقفاً  (15مغ) عمى الخبخاء مكػن 

 (7)ججول 
 مؽاقف مكياس ما وراء السعخفة االخالقيةفي صالحية الشدبة السئؽية لتؽافق آراء الخبخاء 

 السعارضؽن  السؽافقؽن  العجد أرقام الفقخات
 الشدبة التكخار  الشدبة التكخار

 صفخ% صفخ 100% 10 13 15,14,13,12,11,10,9,7,6,5,3,2,1

8,4 2 9 90% 1 10% 

 :( وضؽح تعميسات السكياس وفقخاتوالتجخبة االستطالعية األولى ).  و
) مــػضفي دوائــخ الجولــة ( , ومعخفــة  لعيشــة البحــث السػاقــفلزــسان وضــػح تعميســات السكيــاس وفيــع     

 قــج و , التــي شبـق عمييــا السكيــاس االول ســتصالعية االعيشـة الشبـق السكيــاس عمــى  الػقـت الــالزم لإلجابــة
ــ ال حاجــة إلــى  وان مػاقــف السكيــاس و عبــارات اإلجابــة عشيــا وتعميساتــو كانــت واضــحة  اناتزــح لمباحث

 ( دقيقة.17-9يتخاوح بيغ ) السدتغخق لإلجابةفيسا كان الػقت الحي تغييخ أو تعجيل 
 
 : (التحميل اإلحرائيالتجخبة األستطالعية الثانية ).  ز 

يعج أسمػبا الفخق بيغ مجسػعتيغ متصخفتيغ )االتداق الخـارجي( وأسـمػب عالقـة درجـة الفقـخة بالجرجـة         
 الكمية )االتداق الجاخمي( , اجخائييغ مشاسبيغ في تحقيق ذلظ  .

  ان الستطخفت تانالسجسؽع: 
بتصبيق  انالباحث قام  االخالقيةما وراء السعخفة لحداب القػة التسييدية لكل فقخة مغ فقخات مكياس و      

مػضـف ومػضفـة مـغ مـػضفي دوائـخ الجولـة فـي مجيشـة الجيػانيـة  ( 033) السكياس عمى عيشة البحث البالغة
االســتسارات تــع تختيــب درجــات ة حدــاب الجرجــة الكميــة لكــل اســتسار  و الســػضفيغبعــج ترــحيح اســتجابات  و
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( درجــة إلــى 03و التــي تخاوحــت درجاتيــا مــغ )بــأدنى درجــة  تشازليــًا ابتــجاًء مــغ أعمــى درجــة وانتيــاءتختيبــًا 
 و  %( مـغ االسـتسارات الحاصـمة عمـى أعمـى الـجرجات77ندـبة ) اختـار الباحثـان ومـغ ثـع ،( درجـة 17)

( درجـة 77( الـى )03و تخاوحـت درجاتيـا بـيغ )  اسـتسارة (131)والبالغ عـجدىا سسيت بالسجسػعة العميا 
والبـالغ ستسارات الحاصمة عمى أدنى الجرجات وسسيت بالسجسػعة الجنيا مغ اال %(77اختيار ندبة ) و ،

 ( درجة.17( إلى )70و تخاوحت درجاتيا بيغ )  ( استسارة أيزاً 131)عجدىا
مــغ الــجرجات العميــا والــجنيا تسثــل أفزــل ندــبة يسكــغ أخــحىا فــي تحميــل الفقــخات  %( 77)وىكــحا فــأن ندــبة 

ى مــا يسكــغ مــغ حجــع وتســايد حيشســا يكــػن تػزيــع الــجرجات عمــى وذلــظ ألنيــا تقــجم لشــا مجســػعتيغ بأقرــ
 . السكياس عمى صػرة مشحشى التػزيع االعتجالي

مغ استعسال مخبع كاي و معامل فاي  انو بسا أن السكياس ثشائي اإلجابة ) متقصع( كان البج لمباحث     
مغ أجل تعخف الفخوق  بيغ استجابات السػضفيغ لكل مػقف في السجسػعتيغ العميا و الجنيا عغ شخيق 
جسع اعجد اإلجابة عمى البجيل )أ(، واعجد االجابة عمى البجيل )ب( في كل مجسػعة ، ومغ ثع استخخاج 

خخاج قجرة الفقخات عمى التسييد)عبج قيسة مخبع كاي وتصبيق معادلة معامل فاي ألست
 (. 9::2;3:الخحسغ,

 مؤشخًا لتسييد كل فقخة مغ خالل مقارنتيا بالكيسة الججوليةلسعامل اإلرتباط ُعّجت الكيسة السحدػبة  و     
 ُيبيغ ذلظ .( 1ججول ) و ,  (0.05)عشج مدتػى داللة  (0.089)البالغة 

 (8ججول )
 بأسمؽب السجسؽعتيؼ الستطخفتيؼ ما وراء السعخفة االخالقيةالقؽة التسييدية لفقخات مكياس 

 قيسة مخبع كاي  ت
 السحدؽبة

قيسة مخبع كاي 
 2الججولية 

معامل قيسة   
Øفاي   3مدتؽى الجاللة 

(0.05)  

1 20.2253 

3.84 

 دالة 0.306
 دالة 0.286 17.6679 2
 دالة 0.470 47.7144 3
 دالة 0.514 57.0663 4
 دالة 0.422 38.4661 5
 دالة 0.429 39.7528 6
 دالة 0.485 50.8086 7
 دالة 0.547 64.6291 8
 دالة 0.353 26.9155 9

                                                 
 (.2( , ودرجة حخية )1.16قيسة مخبع كاي الججولية عشج مدتػى داللة ) 2
)غيـخ دالـة  و ، وىشـاك ثـالث حـاالت تعـج الفقـخة غيـخ دالـة وىـي )دالـة سـالبة( تعج الفقـخة دالـة عشـجما تكـػن )دالـة مػجبـة(  3

 )غيخ دالة سالبة(.و مػجبة(، 
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 دالة 0.441 42.0079 10
 دالة 0.322 22.3957 11
 دالة 0.574 71.1668 12
 دالة 0.391 33.0223 13
 دالة 0.381 31.3547 14
 دالة 0.452 44.1296 15

  درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس :عالقة 
الستخخاج معامل االرتباط بيغ درجات كل مػقف  (Point Biseriol)باستعسال معامل ارتباط    

(  , و كانت االستسارات 2,1والجرجة الكمية لمسكياس اذ كانت اإلجابة عشيا متقصعة تقصعًا ثشائيًا )
, تبيغ أن جسيع معامالت االرتباط كانت دالة احرائيًا  ( استسارة400الخاضعة لمتحميل بيحا األسمػب )

( حيث كانت قيسيا أكبخ مغ الكيسة الحخجة لجاللة معامل 398( وبجرجة حخية )0.05عشج مدتػى )
 ( ُيبيغ ذلظ .9, وججول)( 0.098االرتباط والبالغة )

 (9ججول )
 وراء السعخفة األخالقيةما الجرجة الكمية لسكياس و معامالت االرتباط بيؼ درجة كل فقخة 

 معامل االرتباط الفقخة معامل االرتباط الفقخة
1 0.128 9 0.182 

2 0.148 10 0.353 

3 0.330 11 0.252 

4 0.301 12 0.357 

5 0.261 13 0.326 

6 0.331 14 0.305 

7 0.334 15 0.304 

8 0.345 - - 

 مػقفًا . (26)مكػنًا مغ  وراء السعخفة األخالقيةما يبقى مكياس وعغ شخيق االجخائيغ الدابقيغ وعميو 
مغ تػفخ خرائز  الرجق و الثبات في السكياس  انتحقق الباحث :و الثبات رجق ال. مؤشخات  ح

 الحالي , مغ خالل اإلجخاءات اآلتية :
 مؤشخات , وىي :عجة عغ شخيق لسكياس الحالي تحقق الرجق في ا ( الرجق :1)
 :ما وراء السعخفة األخالقية عغ الرجق لسكياس مؤشخات مغ  السؤشختحقق ىحا   الرجق العاىخي

 تعميساتو و مػاقف السكياس وبجائل إجابتياعخضو عمى الخبخاء واالخح بارائيع حػل صالحية  شخيق
 : صجق البشاء 

 تحقق صجق البشاء لمسكياس الحالي عغ شخيق أسمػبيغ , ىسا :
 (.8السجسػعتان الستصخفتان ) االتداق الخارجي( ) ججول  -
 (.9عالقة درجة الفقخة ) السػقف( بالجرجة الكمية لمسكياس )ججول -
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 : مغ خالل مؤشخيغ ىسالسكياس الحالي ا التحقق مغ ثباتتعَّ  ( الثبات :2) 
 إعادة اإلختبار: -اإلختبار 

ـــــــة            انإســـــــتخجم الباحثـــــــ      ـــــــات باعتســـــــاد درجـــــــات عيش شخيقـــــــة إعـــــــادة االختبـــــــار الســـــــتخخاج معامـــــــل الثب
عيج عمييـا تصبيـق , ومغ ثع أُ  انفديع في السكياس االول( , 30التصبيق االستصالعي لمسكياس السؤلفة مغ )

  قبيـــإلـــى أن الســـجة بـــيغ التص بعـــج مزـــي إســـبػعيغ مـــغ بجايـــة التصبيـــق األول  إذ تذـــيخ األدبيـــات السكيـــاس 
.                                                             ةاألول والتصبيــــــــــــــق الثــــــــــــــاني تستــــــــــــــج بــــــــــــــيغ إســــــــــــــبػع إلــــــــــــــى إســــــــــــــبػعيغ وبحدــــــــــــــب شبيعــــــــــــــة الطــــــــــــــاىخ 

 Pearsonو تّع بعج ىحا إيجاد العالقة اإلرتباشية بيغ درجات التصبيقيغ بإستعسال معامل إرتباط بيخسػن )
Correlation Cofficient(الحي بمـغ )وتعـج ىـحه الكيسـة مقبػلـة ألغـخاض البحـث العمسـي ويسكـغ 0.80 , )

الخكػن إلييا إذ ُيذيخ عـجد مـغ البـاحثيغ إلـى أن معامـل الثبـات السدـتخخج بيـحه الصخيقـة  يعـج جيـجًا ان كـان 
 ( فأكثخ . 0.70)

 : التجدئة الشرفية 
لحداب الثبات بيحه الصخيقة تع استعسال معامل ارتباط بيخسػن بيغ نرفي السكياس حيث تألف كل 

( و بمغت قيسة 26( مػاقف عمى أساس السػاقف الفخدية والدوجية بعج تكخار قيسة السػقف)9نرف مغ )
اس جخى ( ولسا كان معامل االرتباط السدتخخج بيحه الصخيقة ىػ لشرف السكي1.87معامل االرتباط )

( وىػ معامل 1.97ليربح معامل الثبات ) ( (Sperman- Brownبخاون  –تعجيمو بسعادلة سبيخمان 
 .ثبات جيج يسكغ الخكػن اليو 

 : مسكياسلالكمية  ط . أستخخاج الجرجة
( مػقفًا  بعج إجخاء التحميل اإلحرائي 26بقيَّ مكياس ما وراء السعخفة االخالقية يتكػن مغ)      

( 30ىي ) لمسػضفلحا فان أعمى درجة محتسمة واستخخاج خرائز الكياس الشفدي مغ صجق وثبات , 
 السػضف ةكمسا كانت درجعميو ( درجة ، و 22.5( , والػسط الفخضي لمسكياس )15وأدنى درجة لو ىي )

قل مغ درجتو أوكمسا كانت  ما وراء السعخفة االخالقيةكبخ مغ الػسط الفخضي كان ذلظ مؤشخًا عمى أ
( يػضح تػزيع درجات مػضفي دوائخ الجولة عمى 2وشكل ) , ياالػسط الفخضي كان مؤشخًا عمى انخفاض

 .مكياس ما وراء السعخفة االخالقية
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 (2شكل )
 الجولة عمى مكياس ما وراء السعخفة االخالقيةتؽزيع درجات مؽظفي دوائخ 

 

 التطبيق الشيائي:
بعج االنتياء مغ إجخاءات مكياسي البحث واستخخاج خرائز الكياس الشفدي ليسا مغ صجق                

( 8و 7بتصبيق ىحيغ السكياسيغ برػرتيا الشيائية )ممحق/ قجرة عمى التسييد , قام الباحثان و ثبات و
لمسجة مغ  ( مػضف و مػضفة في بعس دوائخ الجولة في مجيشة الجيػانية 511عمى عيشة البحث البالغة )

 . 14/3131/:1ولغاية  15/13/3131
 الؽسائل اإلحرائية:

عغ شخيق  عالجة البيانات احرائياً في م (Spss)الحقيبة اإلحرائية لمعمػم االجتساعية  انالباحث ستعسلا
 : باستعسال الػسائل اإلحرائية اآلتية الحاسبة االلكتخونية و

باسمػب  مكياس شخرشة الدمصة االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ الستخخاج القػة التسييدية لفقخات  -
 الستصخفتيغ .السجسػعتيغ 

 ، لتحقيق اآلتي: معامل ارتباط بيخسػن  -
 .لسكياس شخرشة الدمصة الجرجة الكمية  العالقة االرتباشية بيغ درجة كل فقخة وأ .ايجاد     

إعادة اإلختبار لسكياسي البحث واستخخاج ثبات ما وراء السعخفة الستخخاج الثبات بصخيقة  .ب   
 . التجدئة الشرفيةاألخالقية بصخيقة 

 السعخفة األخالقية.ج. ايجاد العالقة االرتباشية بيغ شخرشة الدمصة وما وراء    
الستخخاج (Alpha Formula For Internal Consistency)معادلة الفا لألتداق الجاخمي    -

 . الثبات لسكياس شخرشة الدمصة
مخبع كاي الستخخاج القػة التسيدية لفقخات مكياس ما وراء السعخفة االخالقية باسمػب السجسػعتيغ  -

 الستصخفتيغ .
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تخخاج القػة التسيدية لفقخات مكياس ما وراء السعخفة االخالقية باسمػب معامل ارتباط فاي الس -
 السجسػعتيغ الستصخفتيغ .

ما وراء السعخفة الستخخاج ارتباط فقخات مكياس  ( Point Biseriol)معامل ارتباط بػيشت  بايديخيال -
 بالجرجة الكمية لمسكياس . االخالقية

ثبات مكياس ما وراء السعخفة األخالقية السدتخخج بصخيقة   التجدئة معادلة سبيخمان بخوان لترحيح   -
 .الشرفية 

لجرجات  االختبار التائي لعيشة واحجة لمتعخف عمى داللة الفخق بيغ الػسط الحدابي والػسط الفخضي  -
 السػضفيغ عمى مكياسي البحث . 

الحالة  و الشػعوفق متغيخ  ة عمىفي العالقة االرتباشيق و معادلة االختبار الدائي الستخخاج الفخ  -
 االجتساعية.

 
 : عخض الشتائج وتفديخىا 

   مجيشة الجيؽانية : في لجى مؽظفي دوائخ الجولة شخرشة الدمطةتعخف  1.
تذيخ السعالجات اإلحرائية إلى أن الػسط الحدابي لجرجات السػضفيغ عمى مكياس شخرشة       

( و عشج 63) 4( فيسا بمغ الػسط الفخضي12.186و بإنحخاف معياري قجره ) (56.055الدمصة بمغ )
مقايدة الػسط الحدابي لعيشة البحث بالػسط الفخضي لمسكياس , و إختبار الفخق بيشيسا باستعسال 

أكبخ مغ الكيسة التائية  (11.398-) االختبار التائي لعيشة واحجة  تبيغ أن الكيسة التائية السحدػبة 
,  لرالح الػسط الفخضي (399( و بجرجة حخية )0.05عشج مدتػى داللة ) (1.96)الججولية البالغة 

( ُيبيغ 10مسا ُيذيخ إلى ان السػضفيغ في دوائخ مجيشة الجيػانية ليذ لجييع شخرشة لمدمصة , و ججول )
 ذلظ.

 (10ججول)
 الفخضي لجرجات السؽظفيؼ عمى مكياس شخرشة الدمطةداللة الفخق بيؼ الؽسطيؼ الحدابي و 

 

 عجد أفخاد
 العيشة

 الؽسط
 الحدابي

 االنحخاف
 السعياري 

 الؽسط
 الفخضي

 درجة
 الحخية

الكيسة التائية 
 السحدؽبة

الكيسة التائية 
 الججولية

 مدتؽى 
 الجاللة
0.05 

400 
56.055 12.186 63 4:: 

 دالة 1.96 11.398-

 

                                                 
 عجد الفقخات.× الػسط الفخضي = مجسػع أوزان البجائل/عجدىا  4
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في  ىالُستبش (Adorno et. al,1955) أدورنػ وآخخون  نسػذجويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة عمى وفق      
يتستعػن باالعتجال و الحىغ الستفتح السخن غيخ السترمب , ان مػضفي دوائخ الجولة في مجيشة الجيػانية 

يا معيع , في في مزسػنوعميو تكػن لجييع القجرة عمى تقبل أفكار اآلخخيغ و تفيسيا حتى وبن اختمفت 
ان ما مخ بو بمجنا خالل الدشػات االخيخة مغ نداعات سياسية واصصفافات حدبية ,  انخى الباحثيحيغ 

والخغبة في اقراء وتيسير اآلخخ وانعكاس آثارىا عمى جسيع مطاىخ الحياة الدياسية , واالقترادية 
 جعمت الكثيخ مغ األفخاد وبجسيع السدتػيات يجركػن عسػمًا عجم الججوى مغ ىكحا اصصفاف .

 ما وراء السعخفة االخالقية لجى مؽظفي دوائخ الجولة في مجيشة الجيؽانية :تعخف   .2
و بإنحخاف  (25.237) اإلحرائية الى أن الػسط الحدابي لجرجات السػضفيغ بمغ اتتذيخ السعالج    

( و عشج مقايدة الػسط الحدابي لجرجات 22.5( فيسا بمغ الػسط الفخضي )2.394معياري قجره )
السػضفيغ بالػسط الفخضي لمسكياس , و إختبار الفخق بيشيسا باستعسال االختبار التائي لعيشة واحجة  تبيغ 

عشج  (1.96)الججولية البالغة التائية و ىي أكبخ مغ الكيسة (22.861) أن الكيسة التائية السحدػبة بمغت 
, مسا يثذيخ إلى أن السػضفيغ في دوائخ الجولة في مجيشة ( 399ة حخية )( و بجرج0.05مدتػى داللة )

 ( ُيبيغ ذلظ. 11وججول )الجيػانية يتدسػن بسا وراء السعخفة االخالقية , 
 

 (11ججول)
 داللة الفخق بيؼ الؽسطيؼ الحدابي و الفخضي لجرجات السؽظفيؼ عمى مكياس ما وراء السعخفة االخالقية

 

 عجد أفخاد
 العيشة

 الؽسط
 الحدابي

 االنحخاف
 السعياري 

 الؽسط
 الفخضي

 درجة
 الحخية

الكيسة التائية 
 السحدؽبة

الكيسة التائية 
 الججولية

 مدتؽى 
 الجاللة
0.05 

 دالة 1.96 22.861 ::4 22.5 2.394 25.237 400

كمسا تقجمػا الُستبشاة في ان األفخاد  (Kohlberg ,1958) كػلبخجقج تعػد ىحه الشتيجة عمى وفق نطخية    
تشبثق قخاراتيع عغ نطام شخري مغ الكيع قائع عمى مبادئ العجالة , و  وكانػا أكثخ استقالليةبالعسخ 

السداواة , و احتخام كخامة االندان ، فالفخد يصػر نطام مغ الكيع خاص بو يشدجع مع الزسيخ، فإذا 
 ػن .القان تعارض القانػن مع الزسيخ عشجىا يتع تخجيح كفة الزسيخ عمى

 

العالقة االرتباطية بيؼ شخرشة الدمطة وما وراء السعخفة االخالقية  لجى مؽظفي دوائخ الجولة في 3.
  :مجيشة الجيؽانية

 لجى شخرشة الدمصة وما وراء السعخفة االخالقيةبيغ االرتباشية ألجل التعخف عمى العالقة     
تع حداب معامل ارتباط بيخسػن بيغ درجات السػضفيغ في كال الستغيخيغ ، وتبيغ أن معامل  السػضفيغ
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( ، وألجل تعخف داللة قيسة معامل االرتباط تع استعسال االختبار التائي -0.269االرتباط بيشيسا )
جولية البالغة ( أكبخ مغ الكيسة التائية الج5.57لسعامل االرتباط  و وجج أن الكيسة التائية السحدػبة )

( ، و ىحا يعشي أن ىشاك عالقة ارتباشية 398( ودرجة حخية )0.05( عشج مدتػى داللة )1.96)
 . (12إحرائية كسا ىػ مبيغ في ججول )وبجاللة عكدية بيغ الستغيخيغ 

 (12ججول )
 العالقة االرتباطية بيؼ متغيخات البحث وداللتيا اإلحرائية

الكيسة التائية  معامل االرتباط الستغيخات
 السحدػبة

الكيسة التائية 
 درجة الحخية الججولية

مدتػى 
 الجاللة
0.05 

شخرشة الدمصة / ما وراء السعخفة 
 -0.269 االخالقية

 دالة 398 1.96 5.57

في ضػء شبيعة كال الستغيخيغ السذسػليغ في البحث الحالي   ان ىحه الشتيجة مشصكية  ثانخى الباحي    
أضيختو نتيجة اليجف األول التي أشارت الى أنَّ السػضفيغ ليذ لجييع شخرشة  لمدمصة و متدقة مع ما 

 . ؛ كحلظ نتيجة اليجف الثالث التي أشارت الى أن السػضفيغ يتدسػن بسا وراء السعخفة األخالقية
لمسػاقف  يسكغ ان تعػد ىحه العالقة إلى ما يستمكو مغ استقاللية في قخاراتيع تسكشيع مغ االستجابة و    

السختمفة بذكل مشاسب , فيع واعػن لسا يجخي في عالسيع الدياسي و االجتساعي مغ أحجاث ومػاقف 
 ولجييع قجرة عمى أن ُيغيخوا مغ سمػكياتيع ليحجثػا عالقة أكثخ تػافقًا مع أنفديع ومع بيئتيع. 

 
داللة الفخوق اإلحرائية في العالقة اإلرتباطية بيؼ شخرشة الدمطة وما وراء السعخفة االخالقية  .4

 :لجى مؽظفي دوائخ الجولة في مجيشة الجيؽانية وفق متغيخي الشؽع , و الحالة االجتساعية 
بإيجـاد داللـة الفـخوق بـيغ درجـات السـػضفيغ فـي شخرـشة الدـمصة و  انلتحقيق ىحا اليـجف قـام الباحثـ    

( لسعخفة داللة الفخق بيغ معـاممي Z-testدرجاتيع بسا وراء السعخفة االخالقية باستعسال االختبار الدائي )
, اذ كــان معامــل االرتبــاط عشــج الســػضفيغ )الــحكػر( يدــاوي  (279: 1977)البيــاتي واثشاســيػس،االرتبــاط 

و اإلنـاث عشـج  ة انُو التػجج فـخوق بـيغ الـحكػر( فكانت الشتيج-0.335وعشج )اإلناث( يداوي ) (-0.216)
( اصــغخ مــغ الكيســة الدائيــة الججوليــة 2.43( الن الكيســة الدائيــة السحدــػبة والبالغــة )0.05مدــتػى داللــة )

 ( . 1.96البالغة)
ـــة االجتساعيـــة ) متـــدوج , و غيـــخ     متـــدوج( كـــان معامـــل االرتبـــاط عشـــج أمـــا فـــي مـــايتعمق بستغيـــخ الحال

( , فكانت الشتيجة انُو التػجج فـخوق بـيغ الستـدوجيغ 0.338( وعشج غيخ الستدوجيغ )-0.205الستدوجيغ )
( أصـــغخ مـــغ الكيســـة 2.66( الن الكيســـة الدائيـــة السحدـــػبة )0.05وغيـــخ الستـــدوجيغ عشـــج مدـــتػى داللـــة )

 ُيبيغ ذلظ .( 13( وججول )1.96الدائية الججولية البالغة )
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 (13ججول )

وما وراء السعخفة االخالقية عمى وفق متغيخي الشؽع و الحالة   ةشخرشة الدمطاالختبار الدائي لـــجاللة الفخوق في معامل االرتباط بيؼ 
 االجتساعية

الكيسة السعيارية  معامل االرتباط الستغيخات العالقة
 لسعامل االرتباط

الكيسة الدائية 
 السحدػبة

الكيسة الدائية 
 الججولية

مدتػى 
 الجاللة
0.05 

شخرشة الدمصة / 
مــــــــــــــاوراء السعخفة 
 االخالقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.216 -0.216 الحكػر
1.32 

 

1.96 
 غيخ دالة

 0.350 -0.335 اإلناث

 1.55 0.205 -0.205 متدوجيغ

 
 غيخ دالة

 0.350 -0.338 غيخ متدوجيغ

تتفق ىحه الشتيجة ومدمسات نطخية )كػلبخج( التي ُتذيخ إلى انعجام الفخوق بيغ الحكػر واإلناث في      
باالضافة إلى ان السػضفيغ )الحكػر , واإلناث( , ) الستدوجيغ , وغيخ  الشسط العام لمتصػر األخالقي  ,

لسػاقف حياتية , وميشية , و سياسية تكاد تكػن الستدوجيغ(  يعيذػن في بيئة و احجة , و يتعخضػن 
 متذابية .

 : التؽصيات 
 باآلتي: انػصي الباحثيبشاًء عمى ما تػصل إليو البحث مغ نتائج        

إفادة السعشييغ مغ الباحثيغ و السخشجيغ الشفدييغ مغ ىحا الجيج العمسي الستػاضع لتذخيز  .1
 تكػيغ االتجاىات االيجابية في السجتسع .األفخاد السذخرشيغ لمدمصة  و العسل عمى 

االبتعاد عغ التصخف في الخصاب اإلعالمي و الدياسي السػجو الى أبشاء السجتسع ؛ فيحا  .2
 الخصاب مغ شأنو ان يخمق حالة مغ االصصفاف وراء بعس الخمػز غيخ الكفػءة .

في رفع مدتػى ما وراء استخجام البخامج التجريبية القائسة عمى استخاتيجيات ما وراء السعخفة  .3
 السعخفة االخالقية لجى األفخاد غيخ الستدوجيغ .

 : السقتخحات 
 ىا خالل انجاز البحث إلتسام االستفادة مشيا:ؤ إجخاء البحػث اآلتية التي استقخ  انقتخح الباحثي  

أجخاء بحػث مذابية لمبحث الحالي عمى شخائح اجتساعية أخخى ) اساتحة جامعة , اشباء , رجال   .1
 ديغ( .

إجخاء بحث لتعخف العالقة االرتباشية بيغ شخرشة الدمصة ومتغيخات نفدية أخخى , مثل )ندق  .2
 السعتقجات الجيشي و الدياسي , إحتخام الحات , الذخرية اليامذية (. 

 .إجخاء بحث لتعخف العالقة االرتباشية بيغ الخػف مغ التقييع االجتساعي الدمبي و ما وراء .3
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 : السرادر 
الخانجي ، القاىخة ,  ، مكتبة  4، طاإلحراء الشفدي واالجتساعي والتخبؽي ( : 1984أبػ الشيل، محسػد الديج ) -

 مرخ.
،   دار السديخة لمشذخ  2، ط نعخيات التطؽر االنداني وتطبيقاتيا التخبؽية :( 2007ابػ غدال ، معاوية محسػد ) -

 و الصباعة ، عسان , االردن.     والتػزيع
، مؤسدة شباب الجامعة لمشذخ ،               عمػ اجتساع الدمطة( : 2010، ىذام محسػد ) اإلقجاحي -

 االسكشجرية ، مرخ.   
اإلحراء الؽصفي      واالستجاللي في التخبية وعمػ ( : 1977البياتي ، عبج الجبار تػفيق و اثشاسيػس ، زكخيا ) -

 بغجاد، العخاق .، وزارة التعميع العالي والبحث العمسي ،  الشفذ
،  )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرة(( : اثخ الذخرية التدمصية في تكػيغ االنصباع ، 2007جبخ ، لؤي خدعل ) -

 كمية االداب ، الجامعة السدتشرخية ، بغجاد ، العخاق.
معة ، ( : الشداىة االخالقية وعالقتيا باالنتساء االجتساعي لجى شمبة الجا2013الجذعسي ، عمياء قاسع دمحم ) -

 ، كمية التخبية ، جامعة القادسية ، العخاق. )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرة(
)اطخوحة ( : التسخكد االثشي وعالقتو بالجسػد الفكخي لجى شمبة الجامعة ، 2010الجشابي ، نجى صباح عباس ) -

 ، كمية التخبية ، جامعة بغجاد ، العخاق. دكتؽراه غيخ مشذؽرة(
( : شخرشة الدمصة وعالقتيا بالثالػث السطمع في الذخرية لجى شمبة كمية 2016جػني ، احسج عبج الكاضع ) -

 .177 -157، جامعة بابل ,        ص  29مجمة كمية التخبية لمعمؽم االندانية ،العجد القانػن ، 
، دار  بارات والسقاييذ الشفديةاالخت( : 1981الدوبعي ، عبج الجميل و بكخ، دمحم الياس و الكشاني، أبخاليع ) -

 الكتب لمصباعة والشذخ ، جامعة السػصل , العخاق.
،  (: ترشيف الحات وعالقتو بالتػجو نحػ الييسشة االجتساعية لجى شمبة الجامعة2010الداعجي ، كاضع ششػن ) -

 ، كمية االداب ، جامعة بغجاد ، العخاق. )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرة(
 , دار الفكخ العخبي ، بيخوت , لبشان . 3، ط الشعخية والتطبيق–الكياس الشفدي ( : 1998)عبج الخحسغ ، سعج  -
، دار  3، ط تشسية ميارات التفكيخ( : 2011العتػم ، عجنان يػسف ، والجخاح ، عبج الشاصخ، وبذارة ، مػفق ) -

 السديخة لمشذخ والتػزيع ، عسان , االردن .
 ، دار القمع  ، الكػيت . 1( : الصفػلة والربا ، ط1984رفقي عيدى )عػدة ، احسج سميسان ، ودمحم ،  - -
 ، السصبعة الػششية ، اربج, االردن . الكياس والتقؽيػ في العسمية التجريدية :(1985عػدة ، احج سميسان ) -
 .، دار األمل، أربج ، االردن 2،  طالكياس والتقؽيػ في العسمية التجريدية( : 1993عػدة, احسج سميسان ) -
( : الدمػك االخالقي وعالقتو بالسخونة االخالقية وما وراء السعخفة االخالقية لجى 2014العيداوي، افتخار محي ) -
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 )مقياس شخصنة السلطة بصورته النهائية(

 بجائل اإلجابة الفقخات ت
 ابجاً  نادراً  احياناً  غالباً  دائساً 

      .يبآراء قادت اً واثق تما دم اآلخخيغليذ ىشاك داع  لدساع آراء  1
      الدياسية التي اؤيجىا اكثخ كفاءة مغ االخخيغ . ةالذخري 2
      تػجياتي نحػ رمػز الدمصة تتغيخ وفق انجازاتيع لمسرمحة العامة .  3
      . أومغ بسقػلة مغ ليذ معي فيػ ضجي 4
      دون مشاقذة حتى وأن خالفت قشاعاتي. مجيخ الجائخةأقػم بتشفيح تعميسات  5
      القػة والقجرة التي تؤىمو لمديصخة عمى االخخيغ. مجيخ دائختشالجى  6
      يشتابشي االرتياح عشجما انجد العسل الحي يخجم الذخرية الدياسية التي أؤيجىا . 7
      لػ أيج جسيع الشاس قائج الحدب الحي أومغ بو لسا شعخنا بالسعاناة. 8
      ي فخد يشتسي الى تيارات سياسية اخخى .أرفس الحػار مع أ 9
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      . العامميغمغ االمػر الػاجبة عمى كل  اعسل بياالتي  مجيخ الجائخة تأييجن إ 10
      . ؤمغ بعقيجتوأجل الكيان الدياسي الحي ألجي االستعجاد بالتزحية مغ  11
      أقػم بأي عسل مغ أجل فػز الذخز الحي أؤيجه في االنتخابات . 12
      .حسايتي يذكل مرجر  مجيخ الجائخة التؤثخ عمى مشاصختي لو كػنواخصاء  13
      التسدظ بذخرية قيادية معيشة دون غيخىا أمخ غيخ صحيح .  14
       . تػافق األحدابن مرمحة الػشغ تتحقق مغ خالل أ يبجو 15
      . باالنزباط والحدم في بمجنا ىشاك رمد قيادي واحج يترف 16
      . ن يكػن ىشاك قائج واحج يديصخ عمى الحكعأاالستقخار يعشي  17
اكثخ جساىيخية مغ رمػز الجساعات التي انتسي الييا الدياسية  ان رمد الجساعة أرى  18

 . االخخى 
     

      معتقجاتي الدياسية خصػط حسخ ال اسسح بتجاوزىا. 19
      أفكار مغ أؤمغ بو قائجًا صائبة رغع محاولة االخخيغ اقشاعي بخصئيا. 20
      عمى خصأ. وكانػا عمى صػاب أسػاء سمػكيات مجيخي في العسل  أدافع عغ 21

 

 
 
 
 

 مكياس ما وراء السعخفة االخالقية )برؽرتو الشيائية(
 السؽاقف ت

 أرى أن الفخد الحي لجيو أخالق عالية , ىؽ الحي : 1
 يعسل مايخاه مشاسبًا بغس الشطخ عغ القػانيغ والزػابط . . أ

 يشفح القػانيغ والتعميسات الػضيفية واليحيج عشيا . . ب
 اذا أنجدت عساًل متسيدًا في دائختي , ولػ أحرل عمى كتاب شكخ أو مكافأة فأني: 2

 أ. أستسخ في أداء عسمي الػضيفي باليسة نفديا.
 ب. أنجد عسمي اليػمي أسػة بدمالئي االخخيغ .

 لؽ شاىجت مؽظفًا يحاول أبتداز أحج السخاجعيؼ فأني : 3
 بحلظ.أ. أقػم بتأنيبو ومحاولة مشعو مغ الكيام 

 ب. ال أتجخل ألن األمخ اليعشيشي .
 أرى أن مؼ الرفات الجيجة لسجيخ الجائخة أن يقؽم : 4

 أ. بسخاعاة الجػانب اإلندانية أكثخ مغ القػانيغ والتعميسات .
 ب. يمتدم بتصبيق القػانيغ والتعميسات الشافحة .
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 في حالة تكخار تأخخي عؼ الجوام فأني : 5
 تفكيخي بالعقػبة .أ. الػم نفدي أكثخ مغ 

 ب. اقجم االعتحار تجشبًا لمعقػبة .
 أرى أن الخضا الؽظيفي يتحقق مؼ خالل : 6

 أ. تحقيق احتياجات االخخيغ .
 ب. الحرػل عمى السكافئات .

 أذا شاىجُت شخرًا قام بدخقة بزاعة ما مؼ أحج االسؽق فأني : 7
 الدمػك الخاشئ .أ. أحاول نرحُو ومعخفة األسباب ومداعجتو لتجاوز ىحا 

 ب. أتخكو وشأنو .
 في حالة تكخيػ أحج زمالئي السؽظفيؼ فأني : 8

 أ. أقػم بتيشئتو والثشاء عمى ماقام بو مغ عسل أمام الدمالء اآلخخيغ .
 ب. اقجم لو التيئشة .

 لؽ كمفشي مجيخ الجائخة بانجاز عساًل ما , ولػ انجده في الؽقت السحجد فأني : 9
 ري , عمى أن اليتكخر ذلظ مدتكباًل .أ.أقجم لو اعتحا

 ب. أعتحر احتخامًا لمشطام الػضيفي .
 أرى أن السؽاقف التي تكؽن مذكمة أخالقية ىي التي : 10

 أ. تشافي الكيع اإلندانية واالجتساعية الستفق عمييا .
 ب. تخالف القػانيغ الدائجة .

 يتطمب عالجو مبمغ كبيخ اليدتطيع تؽفيخه فأنغ :اذا أصيب أحج زمالئغ السؽظفيؼ بسخض عزال)ُمدتعري(  11
 أ. تقػم بديارتو وتقجم السداعجة لو قجر السدتصاع , وتحث زمالئظ عمى ذلظ .

 ب. تدوره وتجعػ لو بالذفاء .
 لؽ طمب مشي مجيخ الجائخة تقجيػ مقتخح لخفع كفاءة عسل السؽظفيؼ فأني اقتخح : 12

 واألخالقية الزخورية لحساية وأحتخام اإلندان .أ. األىتسام بالجػانب اإلندانية 
 ب. ضخورة أحتخام الدمصة والسحافطة عمى الشطام االجتساعي . 

 أرى أن الدمؽك األخالقي الرحيح , ىؽ الدمؽك الحي يشدجػ مع : 13
 أ. الزسيخ والكيع اإلندانية .

 ب. التػجيات العقائجية والقانػنية .
 الدميسة لألبشاء عمى :يشبغي أن تخكد التخبية  14

 أ. احتخام اإلندان ألخيو اإلندان بغس الشطخ عغ جشدو وعخقو .
 ب. االلتدام باالنطسة والقػانيغ .

 لؽ َعخَض عميَّ أحج األشخاص سمعة ثسيشة لكؼ بدعخ زىيج فأني ال أشتخييا : 15
 أ. النيا قج تكػن مدخوقة أو مجيػلة السرجر .

 القانػنية .ب. خػفًا مغ السدؤولية 
 

 




