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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ِبيال  َوقاُلوا رَبَّنا ِإَّنَّ َأَطْعنا ساَدتَنا وَُكََباَءَّن َفَأَضلُّوََّن السَّ

ُهْم َلْعًنا َكِبريًا 76) ( رَبَّنا آِِتِْم ِضْعَفْْيِ ِمَن اْلَعذاِب َواْلَعن ْ
(76) 


 صدق هللا العظيم                                 

  76 -76 اآليتْي: االحزابسورة                                 
 


                         















 و                                                                   

 اإلهداء
 

 إىل ...      
 

  رهمهم هللاهم الزكية خنيل الوطن ليبقى شاخماً ... شهداء وطينؤ من سقت دما -

 دة ... ايتام الشهداء                                              الذين غسلوا بدموعهم أجساد اابئهم لتبقى خال -

 عمرهيف واك احلياة ... والدي اطال هللا                                  أش طريقي عناليد اليت ازالت  -

 اعمرهيف اطال هللا       ي العزيزة . والدت  ها ..ها قبل يديءاحشاو تلك اليت عشقت  -

 )) جولياَّن و مارينا (( ... ابنيتَّ  اً  تفياان عليَّ  عرراً وحبْيزهريت النرجس اللت -

 

 

 هدي جهدي هذاأُ لكل هؤالء                           
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كخ تامب رنش  
ذالندههةن ههةلههم عمههم ذلحسههأهذلسشههةن ذلسمهه ذلقههأوسذلدههالمذلهه عامههمبههةلقمم امههمذلحسههأه      

 ههأبرذلمةههةليوذال ههةم  رههرفذلذهه هروذالاهههذم قههأرذال هههرفنررذ ههةامههىذحدههنن ههةم ذلحسههأه
.امى ةذنعمبهامي نفزمهذلخيرذلكثيروذلعممذلهفيروذاةنشيامىذنجةز  ذذلعسل

نأتقههأمبةلذههعروذا تشههةنذلجزيههلذالذذلرسههةل أحسههأووشههعر امههىذن ههةئي هه  ال دههعشيبعهه
( جنهني)ا سنبر  المدنرهج النجكبهر أممنج هبنج الكنرظملم ينبه لهذر هأذ فهي دهةاأتيوأاهذبةله لر

ذلاهر ذ هة يلجهنتذلةههفننةر هةلهي ولمسهةهبذلةهنسفههيذظمسهتلمسهةذلسذهرفامهىرسهةلتيذله ع
يزرعفي ةذال لألسيرقأ ة  ولمسةسنلتان عرف زوهنيب ة ولمسةطمبت نوقتههذلثسهيننفد

فنسنلوأن جزيهايرذلجزذءوأن عتبلل ةقأ ههلهيرغم ن دؤولةةتهذلستعأهةامىذلوفر لي
.في يزذنحدشةته

)الجكبهر يررس ىررتن رشيج (اممذلشفسذلديأرئةسقدمكسةأتقأمبخةلذذلذعروذا تشةندلى     
 ا سنننبر  المدنننرهج)والسهههةسةذألسهههةت ة ذلسحعسهههين(لج ههههه مذلعمسةههه فهههيتقههههيم قهههةيةسذلبحههه ,و

 وشههعرعوتذههجةعهذلستهذصههلذلايبهه ه هذقفههولسههةذبههأذ لههي ههن دههةاأةالننجكبهر رننررـ محنننمج بننجر(
 ذالهذبرة ع ذلقةهسة .لمةفيوذ تشةنيلكلذسةت تيفيقدماممذلشفس

أاترذفهة  شههيبةلجسيهلأتهرهههبخهةلذذلذههعروذأل تشهةندلهىلههل هن ههألهييههأذلعههن ههنوتقهأيرذ و
لهههههههل هههههههن رئةسههههههه  حعسههههههه ذسهههههههت شةفذلقةهسهههههههة و هههههههمهوذئهههههههرذلأولههههههه  ايشههههههه ذلبحههههههه ( ههههههههظفي

 أيريهههذلجشدههة وذالحهههذلذلسأنةهه   أيريهه ذالتحةه هه   أيريهه ذلتدههجيلذلعقههةرع  أيريهه ذلك ر ههةء 
لتدهه يل  ستههيأ شههةءتابيهه  قههةيةسذلزرذاهه   أيريهه ذلبمههأ ةت  أيريهه ذلرههح و أيريهه ذلتر ةهه (

 .   ذذلبح ذلعمسي
مشههعرعوذ تشههةنيذلخةلرههينو عههأفههإن ذلهه ينرزرونههيوقههأ  هذلههيذلههأاملههىلههلذالصههأقةءد شيأقههأ 

.ذل أةذلأرذس وذلسدةنأةطه
 تمن هللا البهييق
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شخصنة السلطة وعالقتها مباوراء املعرفة األخالقية 
                     لذي مىظفي دوائر الذولة

 
 

م مقج  مدبخوص رسرلا 
ةهسة و يرزء ن تامبةتسلمة ذآلهذبفيرة ع ذلقهههههههههه جمدلى

فياممذلشفسرهذبنيلش ةهةذلسةردتير
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ذألستةذذلسدةاأذلألتهر

 أممج هبج الكرظنننننننننم جهني
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  المدبخوص

:دلى أفذلبح ذلحةليذلتعرف
. هظفيهوذئرذلأول في أيش ذلأيهذنة لأ شخرش ذلدما  (1 
 2)  ذلفر( وهالل  في   ذلدما  شخرش  ذلأول لأ  هوذئر  تغيرامى هظفي ذلشهععوف 

 ,وذلحةل ذالرتسةعة   تزوج,وغير تزوج(.ذانةث(و ذل لهر,
 . هظفيهوذئرذلأول في أيش ذلأيهذنة لأ  ةورذءذلسعرف ذألاالقة  (3 
ظفيهوذئرذلأول امىوف  تغيرعذلشهعهالل ذلفرو في ةورذءذلسعرف ذألاالقة لأ  ه (4 

  ذل لهر,وذانةث(,وذلحةل ذالرتسةعة   تزوج,وغير تزوج(.
 هظفيهوذئرذلأول لأ ذارتبةطة بينشخرش ذلدما و ةورذءذلسعرف ذألاالقة عالق ذل (5 

 .في أيش ذلأيهذنة 
ذ (6  شخرش  بين ذارتبةطة  ذلعالق  في ذلفرو  لأ هالل  ذألاالقة  ذلسعرف   ةورذء و لدما 

ذالرتسةعة  ذلحةل  و , ذانةث( و  ذل لهر, ذلشهع  تغيرع وف  امى ذلأول  هوذئر  هظفي
   تزوج,وغير تزوج(.

  ن ذلحةلي ذلبح  ايش  400 تنلفت و هظف   هظفة  ) ذلأيهذنة   أيش  في 2020لمعةم
ذاتةةر  متم  ذلعذهذئة  ذلابقة   وبةلاريق  و شدب  ذلستشةسب  جتسع21.656بةألسمهب  ن )%

( نذانةث172(غير تزوج,و 55 تزورة و 173) ( نذل لهر ش م 228ذلبح و هذقع 
,ولتحقي أ أذفذلبح قة تذلبةحث ببشةء قةةس(غير تزورةت64( ش ن تزورةتو 108 

تكهنبرهرته(Adorno et. al 1955,)رارونأهورنهوذلدما فيضهءنسهذجلقةةسشخرش 
   ن 02ذلش ةئة  ن ري  ضهء في ذالاالقة  ذلسعرف  ورذء  ة لقةةس  قةةس و شةء , فقرة  لهلبرج(

(Kohlberg ,1958) هقفة بعأذستخرذجارةئذذلقةةسذلشفدي21تكهنبرهرتهذلش ةئة  ن )
ل سة.

تابي ذلسقةةسينامىايش ذلبح أظ رتذلشتةئج ة نتي:وبعأ
 هظفيهوذئرذلأول في أيش ذلأيهذنة لةسلأي مشخرش لمدما .ذن (1 
(لأ ذلسهظفينفيشخرش ذلدما امى0.05التهرأفرو هذل دحرةئةة اشأ دته   (2 

  تزوج,وغير تزوج(.وف  تغيرعذلشهع ذل لهر,وذانةث(وذلحةل ذالرتسةعة  
 يتدسهنبسةورذءذلسعرف ذالاالقة . هظفيهوذئرذلأول في أيش ذلأيهذنة ذن (3 



 ع                                                                   

 4)   يال  دته  اشأ دحرةئةة  هذل فر  ذلسعرف 0.05هرأ ورذء  ة في ذلسهظفين لأ  )
, عورههفر هذلذحرةئةة امىذالاالقة امىوف  تغيرذلشهع ذل لهر,وذانةث(

 ذلحةل ذالرتسةعة   تزوج,وغير تزوج(. تغيروف 
 هظفيلأ بينشخرش ذلدما و ةورذءذلسعرف ذألاالقة اعدة درتبةطة االق تهرأ (5 

 (.-0.269بمغت هوذئرذلأول في أيش ذلأيهذنة 
 6)    دته  اشأ دحرةئةة  هذل  فرو  تهرأ شخرش 0.05ال بين ذارتبةطة  ذلعالق  في )

 ذلشهعذلدما   تغيرع وف  امى ذلأول  هوذئر  هظفي لأ  ذالاالقة  ذلسعرف  ورذء و ة
ذلحةل ذالرتسةعة   تزوج,وغير تزوج(. ذل لهر,وذانةث(و

.ذلسقترحةت نذلتهصةةتوذ بشةء امى ةأظ رتهنتةئجذلبح ذلحةليقأ تذلبةحث اأهو
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 هيرتثبت المحب
 رقم الرفحا المهضهع

 ب ذآل  ذلقررنة 

 ج دقرذرذلسذرف

 ه دقرذرذلخبيرذلمغهع

  ه قرذرلجش ذلسشةقذ 

 و ذا أذء

ز شعروذ تشةن
ع-ح ذلسدتخمذ

 ل-ك  بتذلسحتهيةت

 م-ل  بتذلجأذول

 م  بتذلسالح 

 ن  بتذألشعةل

  اإلررر الالرم لوبحثالفرل ا تل : 
 

2-21 

 3-0  ذعم ذلبح أوال .

 22-3 ذلبح أ سة  ةنةة .

 20-22وفرضةةتهذلبح أ أذف ةلثة .

 20 حأوهذلبح رذبعة .

 21-20 تحأيأذلسرامحةتاة دة .

  خي نننننننننظ رررإالفرل الثرني : 
 

21-33 

 06-26 شخرش ذلدما أوال .

 33-06  ةورذءذلسعرف ذألاالقة  ةنةة .

 33  ذلستبشةة(ن ريةتذلبح سهذزن بين ةلثة .ذل

 م يج ا البحث تإجخاةاتوالفرل الثرلث : 
 

12-63 

 12 ش جة ذلبح أوال .

 12-12  جتسعذلبح  ةنةة .

 10-12 ايش ذلبح  ةلثة .

 60-10 ذلبح ةةسيرذبعة . ق

 60 ذلتابي ذلش ةئياة دة .
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 63-60 ئة ذلهسةئلذاحرةسةهسة .

 تتفديخىر هخض ال برئج  الخاءع:الفرل  
 

61-41 

 43-61 وتفدير ةارضذلشتةئج

 43 ذلتهصةةت

 41-43 ذلسقترحةت

 33-41 ذلسرةهر

 222-31 ذلسالح 

 B-Cذلسدتخمذبةلمغ ذالنجميزي 


 ثبت الججاتل

رقم
 ذلجأول

 ذلرفح  اشهذنذلجأول

31 .االقة  دتهيةتو رذحللهلبرجذأل 1
 12-12 . جتسعذلبح  هزعامىوف  تغيرذلشهع ذل لهر,وذانةث( 2

ذلشهع ذل لهر,وذانةث(وذلحةل ذالرتسةعة عايش ذلبح  هزا امىوف  تغير 3
 .  تزوج,وغير تزوج(

12 

 11 .ذلخبرذءفيصالحة فقرذت قةةسشخرش ذلدما ذلشدب ذلس هي لتهذف ررذء 4

 11 .ايش وضهحتعمةسةتوفقرذت قةةسشخرش ذلدما  5

 13-14 .ذلقهةذلتسييزي لفقرذت قةةسشخرش ذلدما بنسمهبذلسجسهاتينذلستارفتين 6

14-13. عة التذالرتبةطبينهرر للفقرةوذلأرر ذلكمة لسقةةسشخرش ذلدما 7
12.هررةت عة الت بةت قةةسشخرش ذلدما 8
 13-10 .ذلسؤشرذتذاحرةئة لسقةةسشخرش ذلدما  9

ذلشدب ذلس هي لتهذف ررذءذلخبرذءفيصالحة  هذقف قةةس ةورذءذلسعرف  10
 .ذالاالقة 

11 

ة بنسمهبذلسجسهاتينذلقهةذلتسييزي لفقرذت قةةس ةورذءذلسعرف ذالاالق 11
 .ذلستارفتين

14 

 عة التذالرتبةطبينهرر للفقرةوذلأرر ذلكمة لسقةةس ةورذءذلسعرف  12
 .ذألاالقة 

13 

 62 .هررةت عة الت بةت قةةس ةورذءذلسعرف ذألاالقة  13

 62 .ذلسؤشرذتذاحرةئة لسقةةس ةورذءذلسعرف ذالاالقة  14



 م                                                                   

ل ذلفر بينذلهساينذلحدةبيوذلفرضيلأررةتذلسهظفينامى قةةسهال 15
 .شخرش ذلدما 

61 

 66 .هالل ذلفرو فيشخر ذلدما امىوف  تغيرعذلشهعوذلحةل ذالرتسةعة  16

هالل ذلفر بينذلهساينذلحدةبيوذلفرضيلأررةتذلسهظفينامى قةةس ة 17
 . ورذءذلسعرف ذالاالقة

63 

هالل ذلفرو في ةورذءذلسعرف ذالاالقة امىوف  تغيرعذلشهعوذلحةل 18
 .ذالرتسةعة 

64 

42.ذلعالق ذالرتبةطة بين تغيرذتذلبح وهاللت ةذاحرةئة 19
ذالاتبةرذلزذئيلهههأالل ذلفرو في عة لذالرتبةطبينشخرش ذلدما و ةورذء20

 .االقة امىوف  تغيرعذلشهعوذلحةل ذالرتسةعة ذلسعرف ذال
40 




 ثبت المامق
رقم

 ذلسمح 

 ذلرفح  اشهذنذلسمح 

31 .كتةبتد يل  س  2
 34-36 . برهرتهذألولة (ذلدما  قةةسشخرش  0

 42-33 . قةةس ةورذءذلسعرف ذالاالقة  برهرتهذألولة ( 3

 40-42 . قةةسشخرش ذلدما  ذُلسعألمتحميلذاحرةئي( 1

 41-43 . قةةس ةورذءذلسعرف ذالاالقة  ذُلسعألمتحميلذاحرةئي( 1

 44-46 . قةةسشخرش ذلدما  برهرتهذلش ةئة ( 6

 222-43 . قةةس ةورذءذلسعرف ذالاالقة  برهرتهذلش ةئة ( 4




  شكرلاثبت 
رقم
 ذلذعل

 ذلرفح  ذلذعلاشهذن

 13 .تهزيعهررةت هظفيهوذئرذلأول امى قةةسشخرش ذلدما  2

62.تهزيعهررةت هظفيهوذئرذلأول امى قةةس ةورذءذلسعرف ذالاالقة 0
42. خاطذالنتذةرفيذلعالق ذالرتبةطة بين تغيرعذلبح 3



 
 

 اإلطار انعاو نهبحثانفصم األول: 

 
 

 كهة انبحثــــــــــــمشأوالً.  
 ة انبحثــــــــــــأهميثانيًا. 

 وفرضياته أهداف انبحثثانثًا. 

 حثـدود انبــــــــــــحرابعًا. 
 د املصطهحاتـــــــخامسًا.حتدي

 
 
 
 
 
 
 



 الفصل األول . اإلطار العام للبحث :
2 

 

  : مذكمة البحثأواًل. 
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 
الذخرية  بشسط خاد الحيغ يتدسػن األف و، ) شخرشة الدمصة( تدع بالتفكيخ القائع عمى تسجيج القػة ي

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

 غيخىا دون   والػضائف العميا فيبتحكع تاتو لفئة مؤسد استغالل ثخواتو و و مياًل لمتحكع بإرادة السجتسع 
حخية البكيع  ةؤمشالس السؤسداتنذصة ا بحااط مسارسات وباالضافة إلى سعييع إل، 

(Duncon,1987: 82) . 
          كيع الحخية لواعالء  وقيام انطسة ديسقخاشيةتغييخات مغ العالع في العقػد االخيخة  هشيجما  و مع    
الفخاد ا والخصخ الحي يذكم قىمشيا مجتسعشا العخاقي يا و غ السجتسعاتالكثيخ م فيالسداواة  و

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

التصخف مغ بحالة  كػنيع يعيذػن  الدمصة يعتقجون برػرة جازمة شخعية الخمػز التي يسيمػن الييا
االقجابحي ،  ) شييغ كػنيع االصمح افخاد مع تكػن إال بيجيعتقجون ان الدمصة يجب ان ال  والفكخي 
02026 01). 

        دساتال حهىخ يتخس عسمت عمى االجتساعي  االرث الدياسي و عػامل التاريخ ويبجو أن       
وتػجيو نحػ اىجاف معيشة ، أي  عتؤثخ في سمػكي بعس األفخادفي ال وعي جعمتيا   بل فكار االو 

عسل عمى تحقيق ال مع الخمد و (Identification)لية التػبحجآال شعػريًا الى الكيام باألفخاد جفع يُ 
بعس  نتائجأشارت  و في ىحا الرجد , (10 02026) صالح، ع أىجافي ويعجونياالخمد ذلظ أىجاف 

بشدعة لى أن ىؤالء األفخاد يتدسػن إ (Adorno et al.,1950)دراسة  نتائج و مشياالجراسات الشفدية 
 و  الئيع لكياداتيع العميا و لزسان  الديصخة عمى األفخاد اآلخخيغ اإلذعان لسغ ىع أعمى مشيع سمصة و

 عغ ذلظ فإنيع يطيخون بعس الخرائز الذخرية , فزالً  الحداسية ألي جية يسكغ أن تعارضيع
، والتفكيخ الشسصي في ترػيخ  و مشطع مغ السعتقجات مثل الحاجة إلى ترّػر العالع في إشار ثابت 

 . (Adorno et al.,1950 : 23)التقميجية  ، والتسدظ بالكيع بحجاث واألفخاداأل



 الفصل األول . اإلطار العام للبحث :
3 

 

وما  مذكالت اخالقية بالجرجة االولى كثيخ مغ مذكالت السجتسعات ىي اساابان مع التدميع      
 و مطاىخ  كل ما نذيجه مغ مطاىخ االنحخاف الدمػكي في مجاالت الحياة السختمفة يؤكج ذلظ
تعبخ عغ ازمة اخالقية  , كل ىحه السطاىخ انساانحخافات الذااب  و االستغالل  الفداد و االىسال و

 . (0 02256الفخيجي، االخالقي ) و الػعي  السعخفةسببيا القرػر في مجال 
، بحيث يختز ىحا  في بشية الذخرية الػعي االخالقي غيابمغ جانب اخخ اليخفى تاثيخ  و    

الػصػل الى بحالة ضعف قجرة الفخد عمى   و ثعالسعاييخ،  و, العادات  و, السثل  و, الجانب بالكيع 
السعاييخ االخالقية الدائجة  و ايات التي يسارسيالدمػكبيغ تداق اال وياقى في بحالة مغ عجمالدػاء ، 

 .(6020، 0550)دمحم،  مجتسعو   في
امكانية ابحجاث التغييخ  إلى ( Swanson & Hill, 1993)و في ىحا الرجد اشار كل مغ      

ما وراء السعخفة )الػعي بأسااب الدمػك االخالقي  السعخفة وزيادة االخالقي السصمػب مغ خالل 
التي كيفية الفي  ػن بجرجة عالية بدمػكيع االخالقي يكػنػن اكثخ اتداقاً فاالفخاد الػاع( االخالقية 

لكيفية جعل سمػكيع االخالقي  ادراكاً و  شعػراً  أكثخ , إذ يكػنػن سختمفة السػاقف الفي  ػن بياترخفي
 . ( Swanson & Hill, 1993:  65)يتالئع مع الستصماات الخاصة لكل تفاعل اجتساعي 

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

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

سيادة عالقات أجتساعية قائسة عمى اساس الشفعية و أستغالل االخخيغ , وىي عالقات بعيجة كل الاعج 
 عغ الكيع اإلندانية و األخالقية  .

ما قػة العالقة  اإلجابة عغ تداؤل رئيذ , ىػ6يسكغ لماابحثة تحجيج مذكمة الاحث الحالي بو عميو     
اإلرتااشية بيغ متغيخات الاحث الحالي ) شخرشة الدمصة , وما وراء السعخفة األخالقية( لجى مػضفي 

 ؟ .و ما اتجاىيا دوائخ الجولة في مجيشة الجيػانية 
 أهمية البحث:ثانيًا. 

 يؤمشػن  أفخادىالى جعل يا السختمفة إعغ شخيق مؤسداتالسجتسعات  الجول و مغ الكثيخ سعت      
 اإلجخاءاتعغ شخيق ىحه بان  إيسانًا مشيا سياسة تقبل اآلخخيغ   الجيسقخاشية و بسبجأ االنفتاح و
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أن يعير بخخاء واشسئشان مدتسخ؛ ألن  بفاعمية كبيخة و مجتسعويدتصيع أي نطام سياسي أن يبشي 
                تشتج أفخادًا ناضجيغ سياسيًا  فخوم( )اريظعمى بحج وصف عالع الشفذ  مثل ىحه الدياسات

          رفس مطاىخ الدمصة الالعقالنية  التغييخ و القجرة عمى الشسػ و اجتساعيًا  يتدسػن باالنفتاح و و
 أفخادىاالسجتسعات التي تشبح سياسة الحاكع الػابحج لمدمصة تجعل  , في بحيغ أن  لياالخزػع  و عجم

 و يحتخمػن العجوان ،  التدمط و ال يحبحون  السداواة ، و و بالعجالة يؤمشػن  و  لػشغبحب ا يشدعػن الى
)جوني الجساعات كميا في السجتسع  سياسة التدامح مع التيارات وو يؤكجون  الحخيات الحقػق و

,6102  :014- 015.)  
جى أبشاء السجتسع أن نػع العقمية الدياسية لإلى   (Gormsen ,2015)في ىحا الرجد ُيذيخ  و      

يختاط بسدتػى اإلنجاز الدياسي ، إذ تسيل الدياسات التي تؤكج عمى مبجأ السذاركة في الحكع الػابحج 
لى التقجم الدياسي في ضػء الدعي نحػ تصػيخ الشطع الدياسية الحجيثة وإيجاد سياسة مذتخكة تزع إ

الدياسية العقمية حدب بل إن وليذ ذلظ ف .(Gormsen,2015:4)األشخاف التي في الجولة جسيعيا 
تعكذ الكيفية التي يؤمشػن بيا في بحكع اآلخخيغ واتخاذ القخارات الدمصة التي يتبشاىا األفخاد نحػ 

وىحا ما سػف   ,  (Heitler,2011:2)، وشسػبحاتيع ومخاوفيع ومثميع العميا السريخية في السجتسع
الكيادات الجيسقخاشية التي تؤكج عمى  ختيارألى إ ػن يسيم التحخر عغ افخاد السجتسع ويجعميع  يشسي

جشديع أو محىبيع  السػاششة واتابحة الفخص لألفخاد جسيعًا في السجتسع بغس الشطخ عغ أعخاقيع و
 .   (Sondrol ,2009:599)الجيشي 

عالقة بيغ االيجولػجيات الدياسية لجى األفخاد وبعس سسات ومغ الججيخ بالحكخ اإلشارة إلى ال     
لى تفزيل الكيادات الدمصػية يطيخون صخامة وجسػدًا في بحل إة ، فاألفخاد الحيغ يسيمػن الذخري

يعانػن مغ مدتػيات  ، و مذكالتيع اليػمية ، ويفزمػن عجم تغييخ الخوتيغ اليػمي وما ىػ مألػف
ػن إلى القادة أنفديع , في بحيغ أضيخ األفخاد الحيغ يسيم و األفخاد  أختيارقمق عالية ، ويسيمػن الى 

درجات  التحخرية درجات عالية مغ السخونة عمى الخبخات الججيجة ، و تفزيل الكيادات الميبخالية و
يدعػن الى  الشذاط ، و جيجة في التػافق مع السذكالت الججيجة ، ومدتػيات عالية مغ الحيػية و

وبحلظ تكػن  , (Crowson,2009:97)السخشحيغ و أن كانػا مغ أبحداب أخخى  اختيار أفزل القادة و
 و      تفكيخىع  سسات شخريتيع و  ىشاك عالقة متاادلة بيغ نػع الدمصة التي يفزميا األفخاد و

       مدتقبمو الدياسي  شخيقتيع في اتخاذ القخارات ، فزال عغ تػجياتيع في تحجيج مريخ السجتسع و
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كيفية التعامل مع  يع وأىجاف الخصط التي سػف يخسسػنيا في تحقيق غاياتيع و وو االجتساعي 
 . (Levinson,1964:298)الزغػط التي مخت بيع  األزمات و

          بالاحث أىسية الجراسات الدابقة التي تشاولتو مغ أيزًا  مفيػم شخرشة الدمصةتشبثق أىسية  و     
  التعربمثل , األخخى مغ الستغيخات  الكثيخبيغ  وجػد عالقات ارتااط بيشو وفزاًل عغ و الجراسة 

عمى عيشة مغ األمخيكان الستذجديغ نحػ  )Barclay,1963) Kelman & دراسةنتائج  تػصمت  فقج
التعرب  ضج الكيع  6مثل, الدمبية  شة أضيخت مجسػعة مغ الخرائزالدياسات السحافطة بأن العي

الحيغ د األفخاعجم التدامح مع  والخػف مغ ضيػر بحخكات تحخرية ججيجة ،  األفكار الحجيثة ، و و
شجيجة مع اآلخخيغ  بحادة وىؤالء األفخاد يختمفػن معيع في الخأي ، وغالاًا ما تكػن مشاقذاتيع 

Kelman& Barclay,1963 : 608)( . 
 أضيخت نتائجلى شخرشة الدمصة إالحيغ يسيمػن و مغ أجل تعخف بعس خرائز األفخاد      

ون ما يصمق عميو بالتسخكد األثشي ألفخاد يطيخ ىؤالء اأن  (Shimp & Sharma ,1987)دراسة 
Ethnocentrism) )  , مجيخ العسل الحي الخمد أو الدياسية أو  الكيادةبأن  لجى الفخدوىػ اعتقاد

غيخ مؤىميغ  ىحا الخمد مشافدي، وذلظ مغ مشصمق اإليسان بأن خخيغ اآلاألفزل مغ بيغ  ػى يفزمو
التام  يطيخ في االنتساء أن الرػاب  يعتقج و, الحي يذغمو الدياسي أو اإلداري السشرب  السثل ىح

 .   (Shimp& Sharma,1987:283) ليحا الخمد
دراسات أخخى في تعخف عالقة شخرشة الدمصة بسفيػم أساليب السعاممة الػالجية  عشيتفي بحيغ     

 ة ( بأن االباء الحيغ يتدع اسمػبيع بالرخام 0551 ,السػسػي )دراسة نتائج اضيخت وفي ىحا الرجد 
 االبشاء الحيغ يتمقػن معاممة أماالتحكع الدائج ، يسيل ابشائيع الى شاعة الدمصة بجرجة كبيخة ،  القػة و و

          لدمصة اآلخخيغ  ععجم الخزػ  يترفػن باالستقالل وفانيع تتدع باالسمػب الجيسقخاشي  والجية
التي  (Koupernik,2008 )دراسة  ىحا ما أكجتو نتائج  , و (002- 6000  0551) السػسػي، 

          ) االىسال ،  الػالجية , الستسثمة بـسعاممة اللى اساليب إكان ىجفيا متابعة االفخاد الحيغ يتعخضػن 
يعانػن مغ  و ,مزصخبيغ سمػكياً  وججت أن مثل ىؤالء األفخاد يكػنػاالحساية الدائجة ( و التدمط ، و 

 . (Koupernik,2008: 239) الخزػع لمدمصة  االخخيغ و االتكال عمىو عجم االستقخار االنفعالي 
بيغ اإلرتااشية ( التي ىجفت الى تعخف العالقة 0225,بحدغ )دراسة  أكجتو أيزًا نتائجوىحا ما      

و التي تػصمت نتائجيا إلى وجػد عالقة إرتااشية دالة التػجو نحػ شاعة الدمصة ،  العشف االسخي و
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داللة  يوجػد فخق ذ, مع  ة الدمصة لجى شماة جامعة تعدو شخرش إبحرائيًا بيغ العشف األسخي 
ذوي السدتػى االجتساعي الثقافي  ذوي السدتػى االجتساعي الثقافي السشخفس ، والصماة ابحرائية بيغ 

ذوي السدتػى االجتساعي الثقافي السشخفس )الذخجبي، الصماة  لرالح  ، و السختفع في شاعة الدمصة
02026 013) . 

ىحا السفيػم )شخرشة الدمصة(  نحػأستسخار تػجو أنطار الاابحثيغ في اآلونة االخيخة  و مع       
    مثل أخخى , عالقة ىحا السفيػم بستغيخات بالاحث و الجراسة أىتست مجسػعة مغ الجراسات بتعخف 

 ) سمػك السخاشخة , و الثالثػث السطمع , و التذػىات السعخفية , والتفكيخ السدتقبمي( .
بعس  سعخفة الجافعية نحػ تفزيل ل (Hiemer & Abele, 2012)تجخيبية قام بيا دراسة  ففي      

غ ) عيشة متػجية يلى نػعفييا إ، صشفت العيشة  رمػز الدمصة وعالقتيا باالقجام عمى سمػك السخاشخة
          وججت الجراسة ان  نحػ الدمصة بجرجة مختفعة ، وعيشة تػجييا مشخفس نحػ الدمصة( ،

 نحػ سمػك  لجييع دافعية عاليةشماة الجامعة ذو الجافعية السختفعة نحػ تفزيل رمػز الدمصة 
سمػك السخاشخة  دافعية نحػذو الجافعية السشخفزة نحػ الدمصة   االفخاديطيخ  لعالسخاشخة  في بحيغ 

(Hiemer & Abele, 2012: 93) . 

قة اإلرتااشية بيغ شخرشة الدمصة والثالػث ( تعخف العال0202أستيجفت دراسة ) جػني , و     
ان شماة كمية القانػن في جامعة السطمع في الذخرية لجى شماة كمية القانػن , والتي أضيخت نتائجيا 

ال يػجج فخق ذو داللة ابحرائية في شخرشة الدمصة عمى  دمصة ، ولمالقادسية ليذ لجييع شخرشة 
و بجاللة كحلظ اضيخت الشتائج وجػد عالقة ارتااشية  ناث ( وو اإلحكػر، الوفق متغيخ الشػع ) 

 (.01360202)جػني ,لجى الصماة  الثالػث السطمع بيغ شخرشة الدمصة وإبحرائية 
( فقج أستيجفت تعخف العالقة اإلرتااشية بيغ شخرشة الدمصة و كل 0205أما دراسة ) الكفائي ,     
ان شماة ماة الجامعة و التي تػصمت نتائجيا إلى التذػىات السعخفية , والتفكيخ السدتقبمي لجى شمغ 

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

و بجاللة وجػد عالقة ارتااشية عكدية  الدمصة ، وشخرشة  ابحرائية بيغ التذػىات السعخفية و
 .( 02260205)الكفائي , شخرشة الدمصة بيغ التفكيخ السدتقبمي وإبحرائية 
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مغ  جػىخياً  بقائو ومقػماً  مجتسع وأي مغ عشاصخ وجػد  اساسياً  عشرخاً  ان األخالقو بسا      
سخ مغ غيخ ان تحكسو مجسػعة فال يدتصيع اي مجتسع ان ياقى ويدت شخريتو،  مقػمات كيانو و

، وتكػن ليع بسثابة السعاييخ السعتسجة  تشطع عالقات افخاده بعزيع باعسالتي القػانيغ  مغ القػاعج و
, أبحتمت دراسة األخالق مكانة ميسة في العمػم  (005 05416عجس،  في تػجيو سمػكيع ) تػق و

الشفذ االخالقي الحي واجو تحجيًا كبيخًا             الشفدية و االجتساعية و التخبػية السختمفة , و مشيا عمع
جػىخ العسل يسثل  الحي  قجرتو عمى تقجيع تفديخ مػثػق بو عغ االداء االخالقي السثاليتسثل في 

 لى عمع الشفذ االخالقي الحجيث عمى انو يختاط بسفيػم إنتيجة لحلظ اصاح يشطخ  االخالقي ، و
الذخرية سسات مع الجػانب الذخرية االخخى ال سيسا  االخالقي اكثخ مسا ىػ عميو الػعي

مغ ثع يسكغ القػل بأن ىحا السجال يجب ان ال يقترخ عمى  ، والسذاعخ السختاصة بيا  و االخالقية
مغ اجل  تعقيجاً  و انسا تعتسج عمى نطخيات اكثخ اتداعاً  فقط و الشطخيات التي تتشاول عامل وابحج 

في تحقيق ىحا اليجف ىػ  الصخيقة الػبحيجة  و,   االداء االخالقي  شاممة عغ تقجيع نطخة متكاممة و
جػانب دراسة الفزال عغ ,  وتجخيبياً  اعصاء الذخرية االخالقية السديج مغ االىتسام والتخكيد نطخياً 

 . Lapsley & Narvaez , 2004 : 193 ))قبل  االىتسام الكافي مغ االخخى التي لع تعط
   هافكار وعي بتعتسج عمى ما يستمكو مغ  لى مدتقبمو إ لى نفدو وإندان ة اإلان نطخ التدميع  مع و    
فيع مػاقف التفاعل  يتسكغ الفخد مغ تفديخ االبحجاث و الػعي ا، اذ في ضػء ىح ومعتقجات و

ما وراء مفيػم ضخورة بحث  ( Kluwe, 1982)كالو  يخى  ,ورؤى فخيجة  االجتساعي ويعصييا معان  
  متحكع بحاتو سفكخانسا ك سفكخ فحدب ، وكندان ليذ يسكششا مغ فيع اإل كػنود لجى االفخا السعخفة

، كسا يدتصيع ان يػجو سمػكو نحػ اىجاف سمػكيات اآلخخيغ  , فزاًل عغ تقييع سيالجيو قجرة عمى تكي
ال يحجث  تفكيخىع  االفخاد انانو مغ الزخوري ان يفيع  فزاًل عغ, تحكيقيا  عمى  يعسل محجده 
 ، ومخصط لو يشطع بذكل  ، ويسكغ ان يخاقب و مشعكذ، وانسا ىػ مدبب قرجي رد فعلو أصجفة 

 . (022 02006، وآخخون  ) العتػم سيصختوانو يقع تحت 
 امثال, السشطخيغ  مغ الاابحثيغ و ان الكثيخ (Swanson & Hill, 1993)سػاندػن وىل  يؤكج      

Blasi, Damon) : , Kohlberg ) الحي يعتخف بػعي الفخد  بحثػا عغ تفديخ لمدمػك االخالقي ،
عمى ان  مع التأكيج،  و البشية االخالقيةأ ، بجال مغ التخكيد عمى الدمػك االخالقي  لمسعخفة االخالقية

التي لع تشال االىتسام الالزم في مجال الاحث في االمػر االخالقية في ما وراء  السفاليعمغ ابخز 
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، وىػ ما وراء السعخفة االخالقية والحي  مفيػم ججيج في مجال ما وراء السعخفة اضافةثع ،  السعخفة
 ، و و ادراكاتو لصبيعةأ او بذكل ادق معخفة الفخد وعيو بأخالقو الخاصة بو  ، و سعخفة الفخدب يتسثل

ة تصبيق امكاني (0552, ىل سػاندػن و) اكجكسا   عسميات واستخاتيجيات الساادئ االخالقية، ماادئ و
التي تعشي تشطيع  سخاقاة ما وراء السعخفية، وب، كػنو يتأثخ  ما وراء السعخفة في مجال الدمػك االخالقي

، تسثل كل ما تخدنو  ان معخفة ما وراء السعخفة في مجال الدمػك االخالقي و, الدمػك االخالقي 
 . (21 02226ل ) الجخاح، السعتقجات الخاصة باالخالق عمى السجى الصػي الحاكخة بحػل السعخفة و

التي تحجث مغ  ، بسخاقاة العسمية السعخفية  تصبيق ما وراء السعخفة عمى الدمػك االخالقي يختاط   
، وان مخاقاة السعخفة بذكل عام تعشي االستسخارية  ردود افعال السعخفة وما وراء السعخفة خالل افعال و

سا وراء السعخفة ف , السعخفة بحػل الجػانب االخالقيةفي الشسػ السعخفي وضاط الفخد لسيارات ما وراء 
 , بل انياو شبيعة الحياة االخالقية , باالخالق  االفكار الستعمقةمجسػعة تشسػ عغ شخيق االخالقية 

الذعػر  و ,المػم و, السدؤولية  و, الفزائل  و, الحقػق  و, الػاجاات  و, الكيع  مغعالع اخالقي 
، فاالفخاد لجييع وعي باالخالق ألن  واعصاء االشار العام لسجتسع اخالقيبالحنب، اي شخح االخالق 

االخالق مجخد وسيمة مداعجة لماقاء عمى الحياة ومعخفة الخيخ مغ الذخ،  ، و ىحا الػعي مػروث
وعميو يسكغ ، االخخيغ يجعل مغ الػاجب عمى كل اندان ان يعسل عمى ابحتخام  فالػعي االخالقي

صفة داخمية وعامة بيغ كل الشاس، بغس الشطخ عغ انتساءاتيع  كػنيا رػت الزسيخب وصفيا
تمظ السمكة العمسية التي يتع بيا التسييد  , التسيد ممكة اندانية لألدراك و االخالقيالػعي ف،  وتسيدىع

بل  الحياة االجتساعية ال تدتكيع بالحاجة البيػلػجيةف،  العسل بالفزائل ، و الخذائل بيغ الفزائل و
الدمػكيات التي تخفس  و الحي يجعل الفخد يرجر ابحكام قيسة عمى االشياء  ػعي االخالقي الفصخي الب

ما يختاط ىحا الػعي بسجى الذعػر بالسدؤولية تجاه الحات  خالقية وغالااً االأو تقبل بشاء عمى القشاعات 
 (. 0160201العيداوي ,واالخخيغ ) 

        القػل ان مفيػم ما وراء السعخفة االخالقية  انيةإمك (Monroe, 2013) مػنخو فيسا يخى       
التحقق مغ  تبحاول التيحزارية السات عبخ جراكثيخ مغ الاذ تست دراستو في  عالسياً  عج مفيػماً يُ 

ىي السيدات التي تسيد ما وراء السعخفة  6 ما مثل التداؤالت الستعمقة بيحا السفيػم , بعس إجابات 
, و البج مغ اإلشارة ىشا إلى ان في ما وراء السعخفة االخالقية ؟  االفخادمف كيف يختو االخالقية ؟ 
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 شاممة بأعتاارىا في اإلجابة عغ مثل ىحه التداؤالت  نطخية كػلبخج  أىسية اعتساد جيؤك (مػنخو)
 .  ( Monroe, 2013: 2-4) في الثقافات السختمفة  أخالقيات األفخادو فيع ألػصف 

دراسة السعخفة األخالقية , إذ تػصمت نتائج ما وراء في دراسة  لساضية اىتساماً شيجت الدشػات ا     
وجػد  مغ فئات عسخية مختمفة  اً فخد (031)عمى   (Swanson & Hill, 1993)سػاندػن وىل 

وكل مغ التفكيخ , جاللة ابحرائية بيغ ما وراء السعخفة االخالقية ب إبحرائية مػجاة وارتااشات 
         ان   -بسعشى -  ان ىحه االرتااشات تدداد مع التقجم في العسخ ك االخالقي، والدمػ  االخالقي و

، اذ تختاط الديادة في مدتػى فيع الستغيخات  ما وراء السعخفة االخالقية تؤثخ عمى الدمػك االخالقي
حيغ يترخفػن والطخوف اثشاء تعاممشا مع القزايا االخالقية بالديادة في الدمػك االخالقي، فاالفخاد ال

 .  (22 02226لمجػانب االخالقية لدمػكيع ) الجخاح،  بصخيقة عقالنية يكػنػن اكثخ وعياً 
( التي 0222,الجخاح )دراسة أما في مجال الاحػث و الجراسات التجخيبية , فقج تػصمت نتائج      

السعخفة فػق استقراء اثخ بخنامج تجريبي في ما وراء السعخفة االخالقية عمى تصػيخ  أستيجفت
جامعة وجػد اثخ لمبخنامج التجريبي لسا وراء الالدمػك االخالقي لجى عيشة مغ شماة  االخالقية و

 . (34 02226السعخفة االخالقية في تصػيخ الدمػك االخالقي )الجخاح، 
اء اثخ بخنامج لتجريب ما ور  التي أستيجفت( 0200,ابخاليسي ) ىحا ما أكجتو نتائج دراسة و     

معخفة و ،  معخفة السيسةو ،  فػق االخالقية ) معخفة الذخز االخالقية عمى السعخفة  عخفةالس
     التي تػصمت إلى  , شالاات السجارس الثانػية  ( مغ 20لـ )مػك االخالقي ــــــــالد االستخاتيجية( و

6 0200اليسي، جػد اثخ لبخنامج ما وراء السعخفة االخالقية في تصػيخ الدمػك االخالقي ) ابخ  و
0402) . 

( تعخف العالقة اإلرتااشية بيغ الدمػك األخالقي 0201في بحيغ استيجفت دراسة ) العيداوي,      
لى ان شماة إ والسخونة األخالقية وما وراء السعخفة االخالقية لجى شماة الجامعة والتي تػصمت نتائجيا

وىشاك عالقة , ا وراء السعخفة االخالقية الجامعة لجييع سمػك اخالقي ومخونة اخالقية ويتستعػن بس
السخونة االخالقية ، وعالقة ارتااشية  بيغ الدمػك االخالقي و بجاللة ابحرائية  مػجاة وارتااشية 

دالة ال تػجج فخوق  بيغ الدمػك االخالقي وما وراء السعخفة االخالقية ، و مػجاة وبجاللة ابحرائية
عالقة  وجػد و, واإلناث( , الشػع )الحكػروفق متغيخ عمى ية ما وراء السعخفة االخالقفي  ابحرائياً 



 الفصل األول . اإلطار العام للبحث :
01 

 

، وما وراء السعخفة االخالقية  السخونة االخالقية و, بيغ الدمػك االخالقي إرتااشية و بجاللة ابحرائية 
                           .                      .( 013-01160201) العيداوي, اخخى  مغ جية

        شخرشة الدمصة بيغ االرتااشية ى العالقة ـــحث الحالي يدتيجف التعخف عملكػن الا       
         جانبيغ فإن أىسية ىحا الاحث تطيخ في   مػضفي دوائخ الجولةلجى  وما وراء السعخفة االخالقية 

 6رئيديغ , ىسا 

 : الجانب النظري    (1)
سية كبيخة تتسثل في تفديخ أن الاحث في مفيػم شخرشة الدمصة في الػقت الحاضخ لو أى -

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 , 

 . الحي يفزمو السػضفيغ
عمى زيادة الفيع الشطخي لستغيخ نفدي خالقية الاحث في مفيػم ما وراء السعخفة اال قج يداعج -

 يؤدي دورًا ميسًا في شخرية الفخد و الجساعة وبشائيا في جػانبيا السختمفة .
, و الجراسات العخبية  و, الجراسات األجشبية  تسكغ الاابحثة مغ الحرػل عمى بعسبالخغع مغ  -

 غيخات أخخى , إال إن ىحا بست ساوإرتااشي ي الاحث مفيػم الجراسات السحمية التي تشاولت 
 . ديع في تقجيع إضافة عمسية ججيجة لمسكتاة السحميةيُ قج الاحث 

 ما وراء السعخفة األخالقية, وىػ األخالقيتشاولو ألبحج السفاليع السيسة في مجال عمع نفذ  -
الشسػ مثل ) , والحي ُيعج مغ السػاضيع السيسة في بحياة األفخاد إلرتااشو بسفاليع أخخى 

 (. و التفكيخ األخالقي,  والدمػك األخالقي,  قياألخال

( شخرشة الدمصة , وما وراء السعخفة األخالقيةُيعج محاولة عمسية لاحث العالقة بيغ متغيخيغ)  -
 اإلفادة, ومغ ثع  -ةعمى بحج عمع الاابحث -لع يدبق دراستيسا معًا مغ قبل الاابحثيغ اآلخخيغ

 . السقتخبحات ػصيات ومغ نتائج ىحا الاحث في تقجيع عجد مغ الت

 : الجانب التطبيقي (2)
بالاحث , وبحلظ ُيذكل خصػة  ُيعج مخجعًا لماابحثيغ بسا يػفخه مغ مقاييذ لمستغيخات السذسػلة  -

 الاحثية. و العمسيةسابقة تديل إجخاء بحػث البحقة في السؤسدات 
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في تحجيج  قج يديع ىحا الاحث في تذكيل قاعجة يدتفاد مشيا الاابحثيغ و السختريغ الشفديغ -
 وتػجيو السػضفيغ الحيغ يعانػن مغ مذكالت في الػعي االخالقي .

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

 .  بسػضفي دوائخ الجولةع الاحث الستسثل تتدامغ أىسية ىحا الاحث مع أىسية مجتس -

اإلرشاد إفادة القائسيغ عمى العسمية التخبػية والتعميسية في وضع الخصط , وترسيع بخامج  -
الخاصة بسػضفي دوائخ الجولة كػنيع يسثمػن شخيحة اجتساعية ميسة في بشاء الالزمة  الشفدي 

 مقتخبحات. مغ تػصيات و, بعج التعخف عمى نتائج الاحث وما يخخج بو  السجتسع 

 :فرضياته  و أهجاف البحثثالثًا. 
 6 أهجاف البحث .1
 6إلىىجف الاحث الحالي التعخف       

 .في مجيشة الجيػانية مػضفي دوائخ الجولة لجى  شخرشة الدمصة (0)
الشػع  ي وفق متغيخ  عمى مػضفي دوائخ الجولةلجى شخرشة الدمصة ق في و داللة الفخ (  (0)

 و الحالة االجتساعية ) متدوج , و غيخ متدوج(.,  اإلناث( و )الحكػر, 
 .مػضفي دوائخ الجولة في مجيشة الجيػانية لجى ما وراء السعخفة األخالقية  (2)
داللة الفخوق في ماوراء السعخفة األخالقية لجى مػضفي دوائخ الجولة عمى وفق متغيخي الشػع  (1)

 متدوج(.)الحكػر, و اإلناث( , و الحالة االجتساعية ) متدوج , و غيخ 
مػضفي دوائخ الجولة لجى اإلرتااشية بيغ شخرشة الدمصة و ماوراء السعخفة األخالقية عالقة ال (1)

 .في مجيشة الجيػانية 
داللة الفخوق في العالقة اإلرتااشية بيغ شخرشة الدمصة و ماوراء السعخفة األخالقية لجى  (2)

          , و الحالة االجتساعية  مػضفي دوائخ الجولة عمى وفق متغيخي الشػع )الحكػر, و اإلناث(
  ) متدوج , و غيخ متدوج(.
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 6 البحث فرضيات .2   
 باختاار الفخضيات الرفخية اآلتية6 ةقػم الاابحثتس     

عمى  شخرشة الدمصةفي  السػضفيغ( لجى 2.21إبحرائيًا عشج مدتػى ) ةق دالو ػجج فخ تال  (0)
 لة االجتساعية ) متدوج , وغيخ متدوج(.و الحااإلناث(  الشػع )الحكػر, و ي وفق متغيخ 

ما وراء السعخفة في  السػضفيغ( لجى 2.21إبحرائيًا عشج مدتػى ) ةق دالو ػجج فخ تال  (0)
الحالة االجتساعية ) متدوج , وغيخ  واإلناث(  الشػع )الحكػر, و ي عمى وفق متغيخ  االخالقية
 متدوج(.

مػضفي دوائخ لجى  ا وراء السعخفة االخالقيةشخرشة الدمصة ومال تػجج عالقة إرتااشية بيغ  (2)
 الجولة في مجيشة الجيػانية .

شخرشة الدمصة ( في العالقة اإلرتااشية بيغ 2.21إبحرائيًا عشج مدتػى ) ةق دالو ػجج فخ تال  (1)
اإلناث(  الشػع )الحكػر, و ي عمى وفق متغيخ  مػضفي دوائخ الجولةلجى  ما وراء السعخفة االخالقية و

 .الجتساعية ) متدوج , و غيخ متدوج( والحالة ا
 
 : حجود البحثرابعًا. 

غيخ الستدوجيغ في مخكد مجيشة  دوائخ الجولة الستدوجيغ وبعس تحجد الاحث الحالي بسػضفي     
 ناث .اإل مغ الحكػر و,  2002الجيػانية لعام 

 
 تحجيج المرطمحات:خامدًا. 

 : ( (The personalization of powerشخرنة الدمطة  .1
 عّخفيا كل مغ 6      

الصاعة  تػجو نفدي لجى الفخد يتدع باالعتقاد و"  : (Adorno et. al,1955) أدورنو وآخرون  -
شخعيتو , مع  أو قائج أو فخد يذغل مشراًا بغس الشطخ عغ كفايتو و التأييج السصمق لحاكع و

الخفس الذجيـــــــــج ألي  ، و ـــــــــــع اوامخهالصاعة العسياء لجسيــــــــ الػضيفية ، وكبيخة لسشدلتو الساالغة ال
 .(Adorno et.al,1955:73) "فخد يسكغ أن يعارض سمصتــــــــــو 
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نطخة معخفية شخرية ذات شابع أبحادي تقػم عمى تفزيل الفخد في تػلي "  : 1993، حفني -
 "ــــػن اإلشار السخجعي لوالسدؤوليات والػضائف العميا في الجولة لخمػز معيشة مغ األفخاد يسثمــــ

 .(2:1993)بحفشي،
و ادارية أو اجتساعية ألفئة سياسية لفخد ما أو تحيد الفخد " : (Altemeyer, 2003)لت ماير أ -

 Altemeyer, 2003) .   161 :) "معيشة وتفزيميا في قيادة الػضائف العميا دون غيخىا 
و كتمة أفخد بل الدمصة او الكيادة ختدااعتقاد لجى الفخد إل" :  (Crowson, 2009)وسون ر ك -

 (.Crowson, 2009 : 93)والساالغة في الجفاع عشيا"  سياسية معيشة
، بػصفو  (Adorno et. al,1955) أدورنػ وآخخون تعخيف  ةالاابحث تتبش التعريف النظري: -

في بشاء مكياس شخرشة الدمصة وتفديخ نتائج الاحث  ىالستبش الشطخي  الشسػذجصابحب تعخيف 
 لي .الحا

شخرشة بعج إجابتو عمى مكياس  السػضفالتي يحرل عمييا الكمية الجرجة  التعريف اإلجرائي: -
 . الاحث الحالي ألغخاضالدمصة الحي تع بشاؤه 

 :Moral  metacognition ) ) 1 ما وراء المعرفة االخالقية .2
 عّخفيا كل مغ 6  

و  وعيو بأخالقو الخاصة بو معخفة الفخد و"  : (Swanson & Hill, 1993) هل  سواندون و -
  "و استخاتيجيات الساادئ االخالقيةأعسميات  ماادئ و و ادراكو لصبيعة وأبذكل ادق معخفة الفخد 

 (3 :Swanson & Hill, 1993) . 

                                                 
1
أول مــغ  (John Flavell)مــغ السفــاليع التــي دخمــت بحــجيثًا إلــى عمــع الــشفذ , وُيعــج جــػن فالفــل (Meta)مفيــػم الـــ   

 (.2160223استعسل ىحا السفيػم في نياية الداعيشات مغ القخن الساضي )أبػ رياش ,
شطخية والجراسات الدابقة تحت عجة تدسيات , فيشاك مغ اشمق عميـو )مـا وراء , وقج ورد ىحا السرصمح في األشخ ال    

كسا ىػ , إذ ال يقابمـو معشـى فـي المغـة العخبيـة  (Meta)ما بعج , ما فػق( , وقج ذىب آخخون إلى اإلبقاء عمى مقصع الـ 
 (.0160225ية مثاًل()الفخماوي وبحدغ,يفي كاماًل بالسعشى السخاد بو في المغة األجشبية , لحا استعسمػا )السيتا انفعال

فـي بحــيغ جــاء فــي مػسـػعة شــخح السرــصمحات الشفدــية تعخيـب ىــحا السفيــػم بـــ ) مـاوراء , مــا بعــج , أعمــى( )الذــخبيشي    
(. وبعــج الاحــث وتقرــي التعخيفــات التــي تشاولــت ىــحا السقصــع لعــجد مــغ الاــابحثيغ , وجــجت الاابحثــة إن مــغ 00160220,

ا ذكختــو الجراســات الدــابقة العخبيــة و السحميــة  , وىــػ ) مــاوراء ( لــحا غيــخت الاابحثــة ىــحا السقصــع األفزــل االتدــاق مــع مــ
 أيشسا ما ورد في الاحث إلى ما وراء .
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وعيو بان الدمػك األخالقي الرحيح ىػ  معخفة الفخد , و"  6  (Kohlberg, 1986)كولبرج  -
يذعخ أنو  بالتالي يكػن تفكيخه وسمػكو في انجاز كل ما الحي يشدجع مع ضسيخه اإلنداني , و

 (.42 6 0223) ابػ غدال ، "   يشدجع مع السعاييخ اإلندانية
وعي الفخد بتفكيخه ومعخفتو السختاصة بشذاشاتو السعخفية وضاط عسميات "   : 2003, الجراح -

شاء تعاممو مع السػاقف التقػيع اث السخاقاة و الستزسشة قجرتو عمى التخصيط و التفكيخ لجيو و
 (.10 02226) الجخاح، " االخالقية

 مسا، اآلخخيغ افعال  عمى اصجار ابحكام معيارية عمى افعالو و لفخدقجرة ا" :  2010,النيمة  -
 02026) الشيمة، " السسشػع  السااح و الخذيمة و الفزيمة و الذخ و يسكشو مغ التسييد بيغ الخيخ و

1.) 
 بػصفو تعخيفًا نطخيًا  (Kohlberg , 1986)كػلبخج تعخيف  ةلاابحثا تتبش التعريف النظري: -

تفديخ نتائج الاحث  و ما وراء السعخفة األخالقيةفي بشاء مكياس  اةالستبش صابحب الشطخيةتعخيف 
 الحالي .

ما وراء بعج إجابتو عمى مكياس  السػضفالتي يحرل عمييا الكمية الجرجة  التعريف اإلجرائي: -
 .ية الحي تع بشاؤه الغخاض الاحث الحالي السعخفة األخالق

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

  انفصم انثاني: إطار نظري
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وجيات الشطخ األخخػ  و يةيتزسغ ىحا الفرل عخضًا لئلشار الشطخؼ الستسثل بالشطخيات الستبش     
وكسا , ومغ ثع السػازنة بيشيا ( وما وراء السعخفة األخبلؾية , شخرشة الدمصة ستغيخؼ البحث )الُسفدخة ل

 يأتي:
 :أواًل. شخرنة الدمطة 

 :المفههم 
( ق. م إلى أن ىشاك مدتػيات متفاوتة عشج األفخاد 339-594) دقخاطل ُتذيخ الكتابات األولى     

عمى افخاد مع ىحا  ، و دارة الجولة لمعالع الحكيعإكػن تحيث بمػغيع لمسعخفة وعميو يجب ان مغ 
 .  (79: 7102الصاعة لمحاكع ) الجليسي،  السجتسع ان يبعجوا فكخة الػالء و

ما تحقيق ىجف الفخد عغ شخيقيا دعى يوسيمة في الدمصة  ( Russell, 1980)روسل  يخػ  و    
قبل ان تػجج  ندان ووجػد اإل وعميو يعػد وجػد ىحا السفيػم إلى التأثيخ في االخخيغشخيق غ ع

 (.74:، 7112ندانية برػرتيا السشطسة ) البلمي، السجتسعات اإل
لحزارة نفديا، ففي قجم اب ججاً  قجيع أن مفيػم الدمصة  فيخػ  (Zambrano, 2000)زمبخانػ أما      

الػقت الحؼ بجأت ؼيو االفخاد العير في جساعات ومحاولتيع تشطيع السيسات السصمػبة لبقائيع ادت 
مفيػم  و ىكحا اخح,  (Zambrano, 2000: 1)سثميع يمغ بيغ االعزاء ل فخدالحاجة الى تفػيس 

في كل  واخحت تتػاجج اتوومػؤسد في شبكة مغ العبلقات االجتساعية في السجتسع وبالتبمػر الدمصة 
الدمصة الدياسية ضاىخة اساسية في الدمػك حتى ،  تسارس فعميا بأشكال متعجدةو زمان ومكان 

 (.3 :7105) رشػان،  الصبيعة البذخيةالخئيدة في سعصيات ال أحج نداني واإل
ثيغ في العمػم والباحعمساء الشفذ جػ تداؤالت عجيجة لضيخت بعج ؾيام الحخب العالسية الثانية و     

( في تػلي االفخادفخاد في التسخكد حػل بعس الخمػز )حػل ندعة بعس األاالجتساعية السختمفة 
 نقز في والتعرب بتداميع ا الكفاية في الؿيادة والخمػز فقجان ىؤالء مغ  خغععمى الالدمصة 
خخ ان آانب مغ ج مغ جانب ، وىحا  (Altemeyer,1998:47)الجيسقخاشية  ندانية واإل السذاعخ

 ، و بأيجيػلػجية معيشة السختبطيتدسػن باالسمػب السشغمق في التفكيخ لجييع ىحه الشدعة  األفخاد الحيغ
          الدياسية  عو يعارضػن معتقجاتيأ عالحيغ يختمفػن معي اإلفخادمحياة تتدع بعجم تحسل لنطخة جامجة 

في  عيتػافقػن معي و عالحيغ يذبيػني ألفخاداالخضا مع  االجتساعية مقابل التدامح و الجيشية و و
 (.24 :7101السعتقجات ) الداعجؼ، 
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ب ن تدمط اآلأ) سيجسػنج فخويج( فيخػ ،  اختمف عمساء الشفذ في تفديخ ىحه الشدعة لجػ األفخاد     
 نا العميا شجيجة ومتدمتة ومشقادة نحػ شاعة قػانيغ الدمصة برػرة القدػتو الذجيجة سيجعل مغ األ و

 .(Gabriel,2011:395)قادة  مغ يسثميا مغ رمػز و متسخكدة حػل تعميساتيا و عقبلنية و
ندان في بمػرة ذاتو ثبات وجػد اإلبإمغ نادػ  الحؼ يعج أولو  (فخوم)أريظ  في حيغ يخػ      

لى ان يشزػؼ تحت اشار جساعة يشراع لؿيسيع إان كل فخد يدعى  , إذالصاعة لآلخخ  بالخزػع و
بغخيدتو درجة مغ  قج اثبت بالتحميل انو ما مغ اندان اال ولجيو بصبعو و و ,جػده مغ خبلليعويثبت و 

 . (59 :0999) فخوم، درجة اخخػ مغ الديصخة عمى االخخيغ  االستعجاد لمصاعة و
الؿيام بسقاببلت  جج بعج قج وف، فيػ مغ السؤيجيغ لسا جاء بو )فخويج ( ( 1950رنػ ،و )ادأما     

, أنيع تعخضػا سػعة مغ اإلفخاد الحيغ حرمػا عمى درجات مختفعة في شخرشة الدمصة لسجشخرية 
كانػا يكبتػن باستسخار عجوانيع تجاه آبائيع خػفًا مشيع  ألسمػب قاٍس في التخبية مغ لجن آبائيع  و

  . (104:2006)زايج،
قة باألبعاد الخئيدة التعرب أن ليحه الشدعة عبل عغ الذخرية و (0945, ايدنظ)  ابحاث و تؤكج    

فخاد الحيغ يدجمػن درجات عالية عمى ، إذ يطيخ األ الميغ( -التحخر( و)الغمطة -)السحافطةلمذخرية
خبلؾياتيا أ التسدظ الذجيج بؿيسيا و وبعج السحافطة خرائز تسيل بالفخد نحػ التأييج السصمق لمدمصة 

 .(95:2006)زايج، ياالغمطة لكل مغ يخالف تػجيو مذاعخ العجاء و و
في اكتداب االجتساعي التعمع الحؼ يمعبو جور ( بعيجًا عغ ال0922,  ال يحىب ) البخت بانجورا و    

باء بالجور االكبخ في تعميع ابشائيع حيث يقػم اآل ,شخرشة الدمصة مغ خبلل تقميج نسػذج اجتساعي 
باء ي تػجج لجػ االباء، فاآلاء ومثيمتيا التشبشخرشة الدمصة اذ يػجج ارتباط مشدق بيغ اتجاىات اآل

بشاء دون وعي بعسمية الشسػذج االجتساعي ويقػم اآل عغ شخيقيشقبلن االتجاىات دون تػجيو مباشخ 
 . (Sears, 1985: 401)مجاراة لبلتجاىات الدائجة في الثقافة التي يعيذان فييا 

الدمصة عغ شخيق ( رأيًا حػل ضاىخة شخرشة 0990في حيغ شخح العالسان )ديغ و أرجايل ,    
الرخاع , فسغ  وجية نطخىع ان الرخاع بذكل عام يشسي عشج االفخاد احداس الفخخ باالنتساء إلى فخد 

, والذعػر بان ىحا الفخد أو الجساعة افزل في ىحه الشاحية أو تمظ مغ األفخاد أو جساعة دون غيخىا 
 (.075:7101أو الجساعات السساثمة التي ال تخبصيع بيا أؼ صمة )السعايصة ,
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الى ثبلثة عػامل ثشائية  (Bales R., 2000)قج تػصل عالع الشفذ االمخيكي روبخت بيمد  و     
 ىي: وشخرشتو لمدمصة مغ عجميا , و تػجياتو  و وؾيس ندان والقصب تؤثخ في سمػك اإل

 . (Dominant Vs. Submissive)الييسشة مقابل الخزػع  -
 . (Friendly Vs. Gravity) الػد مقابل الجفاء -
 .(Accepting Authority Vs. Opposing Authority)قبػل الدمصة مقابل رفس الدمصة -
 (Bales, 2000: 25) .             

قج يتجاخل مع بعس  (Orientation)تػجو كشخرشة الدمصة  مغ الججيخ بالحكخ أن مفيػم و    
التدمصية  و (Belief)السعتقج  و (Attitude)االتجاه  و (Tendency)السيل السفاـيع االخخػ , مثل 

(Authoritarian)  مدتقل اشارت اليو ادبيات عمع الشفذ في ميجان  مفيػمعمى الخغع مغ ان التػجو
في التػجو غيخ السشتج  ، و مفيػم التػجو السشتج (0944, فخوم)  عشجما قجمعمع الشفذ الذخرية 

     . (25 :0999صالح، ) اإلندانيمدمػك للى سسات الذخرية السحخكة إاشارة 
  مجسػعة مغ االتجاىات  كػنو يزعالتػجو اوسع مغ االتجاه يخػ عمع الشفذ االجتساعي  غيخ أن   
ؼيسا بيشيا  االفكار التي يكتدبيا الفخد نتيجة عػامل متخابصة  يتزسغ حدمة مغ االيجولػجيات وو 

 , (21 :7101الخاص ) الداعجؼ،  لتذكل ؼيسا بعج تػجيو العام نحػ الطػاىخ والػقائع في عالسو
احج الستغيخات الشفدية التي تشتسي  اصبح شخرشة الدمصة ُيذيخ مجسػعة مغ الباحثيغ ان مفيػم و 

  . عمع الشفذ االجتساعي و, عمع الشفذ الدياسي   مياديغ عمع نفذ الذخرية , والى 
 : بعض وجهات النظخ الُمفدخة لمفههم شخرنة الدمطة 

في تكػيغ  اساسياً  الػالجية اثخاً السعاممة  ألساليبان  (6191-6581فخويججمهنج ) سييؤكج       
العبلقة مع الدمصة تشذأ مغ عبلقة الفخد بالػالجيغ بسا تسثمو ىحه العبلقة مغ انساط وان شخرية االبشاء 

 ذكيل, وان ىحه العبلقة ىي التي تعسل عمى تسياسية لمسجتسع الحؼ يعير ؼيو  ثقاؼية و اجتساعية و
اذعان ىحا التعامل  سػاء كانمع رمػز الدمصة في السجتسع  يسدتقبماألولى لتعامل الفخد السبلمح ال
مجسػعة مغ الباحثيغ ما جاء بو ، و يؤيج  (79 :7100تسخد ) الحمبػسي،  او عريان و (شخرشة)

 معالدياسي  ي ورتباشية بيغ الػالء الجيشإعبلقات إلى وجػد  ابحاثيع نتائج تػصمت  جماعش )فخويج(
االحادية العقمية )الذخجبي، و الذخرية التعرب، و التسييد، و ،  الػالجية الخاشئة اساليب السعاممة 

7102: 759) . 
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ان اصل التسايدات االجتساعية التي تقػم عمييا شخرشة الدمصة تخجع جسيعيا  (فخويج)يخػ و       
مغ  (فخويج)مشح مخاحل مبكخة مغ حياتو والتي عجىا الى عػامل تكػيشية متأصمة في كيان الفخد الشفدي 

بالعكذ افخاد يشذئػن مدتزعفيغ ومصيعيغ لمدمصة واخخيغ يكػنػا  فيشاكالجعائع االساسية لمذخرية 
خبخات  متفاعل بيغ العػامل التكػيشية وتبقى نتيجة حتسية ل، وان افكار الفخد وتػجياتو الشفدية  تساماً 

 .(77:7109الكفائي ,الصفػلة ) 
، فعشجما  ة االب ىػ الدبب الخئيدي في شخرشة الدمصةمصان تدمت االنا االعمى وخزػعيا لد كسا

الجشدي في مخحمة  -في اثشاء الشسػ الشفدي (عقجة اوديب)تتكػن لجػ الفخد في السخحمة القزيبية 
ؿياده ألوامخه ان حل ىحه العقجة وذلظ في ضػء خزػعو لؤلب ) رمد الدمصة ( وعميو الصفػلة، يتػجب 

يو وتعميساتو ، ألن مغ دون ذلظ سػف يعاني مغ الخػف و   الحب و الخعايةالقمق مغ فقجان  ونػـا
قدػتو  ، اال ان تدمط االب و عاداتو ؾيسو و الجه و تحل بأكتداب الفخد معاييخ و تشتيي العقجة وؼيسا 

        عة قػانيغ الدمصة برػرة مشقادة نحػ شا متدمتة و الذجيجة سيجعل مغ االنا االعمى شجيجة و
 .( Gabriel, 2011 :395) متسخكدة حػل تعميساتيا ومغ يسثميا مغ رمػز ال عقبلنية و

كػنيا التأييج لآلخخيغ مغ ذوؼ الدمصة  مصاعة ول (6181 -6558)كارين ههرني  وتشطخ     
لعجد التام السختبط بسذاعخ ا بالػحجة و تمظ السذاعخ الستسثمةة لحساية الشفذ مغ مذاعخ القمق  وسيم

ية التخمز مغ ىحه  تأييجه ليع يعشي تحقيق استقخار نفدي لو و ، فاعتساد الفخد عمى االخخيغ و الكخـا
، ليحا فيػ يعتقج بأن  السذاعخ اذ يتجشب الفخد الؿيام بأؼ عسل ال يخضي الدمصة التي يخزع ليا

ان الحزارة الحجيثة )ىػرني( وججت , إذ  ( 92: 0993ليع سػف يجشبو االذػ وااللع ) شمتد،  هُ ء  وال
 Basic anxietyالقائسة عمى مبجأ التشافذ تقػد الى انتاج العراب وكل مكػنات القمق االساسي 

ولكي يحسي الفخد نفدو ضج القمق فانو سػف يتػجو نحػ تمبية اؼ شيء تصمبو الدمصة التي يؤيجىا 
 ( .75:7109دون تخدد ) الكفائي ,لخغباتيع بالصاعة و يستثل أ معشػياً  حتى لػ كمفو االمخ ثسشاً 

ما  لسػاجيةيشسي اساليب مختمفة  يجعموالفخد القمق عجم الذعػر باالمغ لجػ أن  )ىػرني(وتخػ      
لى االنتقام لشفدو مغ الحيغ اساؤا إيشدع  عجوانياً  وبالتالي اما ان يكػن ،  قمق يذعخ بو مغ عدلة و

 (. 22:  7111مدمصة ليعػض ما يذعخ بو مغ نقز ) الحديشي، ل مصيعاً  يكػن و أمعاممتو 
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تجاربيا في  و عمى احجاث الصفػلة السبكخة ايزًا ركد فقج ( 6155-6519 هنخي مهراي) أما     
عمى تكػيغ شخريتو مغ خبلل ) الصفػلة ( تشدحب تأثيخاتيا  ويخػ انندان ، فيع شخرية اإل

  .(42: 7101السخاحل التي يسخ بيا ) الشجاوؼ ، 
ن أ و عغ شخيق ابحاثة في دراسة الحاجات لفيع مفيػم الجافعية اإلندانية تػصل )مػراؼ( إلى    

ما يخيج ىػ الحؼ يذعخه بالتػتخ  الشباعىحا الدعي  و, حاجاتو  الشباعبأستسخار  ندان يدعى واإل
ىحه القػة  في السخ ، والحاجة عشج مػراؼ تكػن قػة ف،  التػتخىحا ومتى ما وصل الى مبتغاه انخفس 

 (.  014: ص 7112تشطع العسميات السعخؼية الشباع تمظ الحاجة ) الذسخؼ، 
ندان ىي السفتاح لفيع الدمػك البذخؼ  ان دراسة الشدعات السػجية لدمػك اإل)مػراؼ( يعتقج و      

 حتىيشطع  ط والفخد يخصفيسكغ اكتذافو في الفخد ىػ ما يحسمو مغ تػجو نفدي  ماان اىع  فيػ يؤكج
خبلل سعيو ىحا يشبغي ان يتبشى بعس االفكار  ما تكػن بعيجة السجػ و يحقق اىجافو التي غالباً 
، وتعسل  (032: 0999) صالح،  شخريتويزعيا داخل  االجتساعية و االيجيػلػجية الدياسية و

تػجو الفخد الذخرية بتخكيبة معقجة مغ السػجيات التي تختبط بسجسػعة مغ الحاجات التي تحجد 
 الشفدي نحػ الدمصة مشيا :

الخزػع لخمػز  حاجة مختبصة بالػالء و : (Need Abasement)لهم الحات  الحاجة لمتحقيخ و  -
فخد يطيخ تأييجه لمدمصة رغع اعتخافو ــترغيخ الحات ، فال االستدبلم و الدمصة وتقبل التأنيب و

 بخصئيا.
تأييج  ثل ىحه الحاجة باالعجاب الذجيج بالدمصة وتتس و:  (Need Obedience)الحاجة لمطاعة   -

اوامخه دون مشاقذة ، حتى  و توسمص و هافكار  االنرياع لو فالفخد لجيو ميل التباع  االذعان و الحاكع و
 و مشتبيا لسا يقػم بو.أ تربح عادة سمػكية يداوليا دون ان يكػن واعياً 

حساية الجعع و السعي الفخد لمحرػل عمى  تتسثل في:  (Need Succedanea)الحاجة لممعاضجة   -
 .شخرشة الدمصة  الثبات وجػده مغ خبلل االنرياع لؿيع الجساعة و

و أضيار وتتدع بسقاومة الدياسات السعارضة ،  ( :Need Aggressionالحاجة لمعجوان )  -
  (.72:7109)الكفائي ,خمػز سمصتو ل الغيخ مؤيجة  اتمجساعل السذاعخ والدمػكيات العجوانية 

فقج أجخػ تحميبًل لسجسػعة العػامل الفاعمة في تخكيب  (6151-6111أريك فخوم)أما       
 ان يخسع صػرة تيتع بالسدتقبل وكان متفائبل بآرائو واىتع  اعغ شخيقيوالتي اراد الذخرية اإلندانية 
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في بشاء ان الجدء االساس وتػصل إلى ندان وبأختبلفو في ضػء الذخرية االجتساعية بتفخد اإل
: 7111) الخاوؼ،  يعير ؼيو الفخد ويشتسي اليوالذخرية يتعمق باالنتساء الحزارؼ لمسجتسع الحؼ 

تجعمو يػاجو العالع كحات مشفرمة  االمان و ومخوابط االساسية التي تسشحالفخد لان فقجان  و , (72
شخيقتيغ  ىشاك , وانيجعميا تترخف بو  يصيعيا و ييخب الى سمصة خارجية يخزع ليا وستجعمو 

و  (لمدمصةالسصمق التأييج  الصاعة و) :, وىسا تجاوز عدلتو الفخدية االولى  العادة تحقيق اندانيتو و
 ، ويحقق الذعػر باالمان  حتىرمد في الدمصة  تجفعو التباع وضخورية حاجة قػيةالفخد بىشا يذعخ 

جعل االخخيغ معتسجيغ عميو كميًا لى ويدعى بيحه الصخيقة إ (الديصخة عمى االخخيغب )تتسثلالثانية: 
تتدع حمػل  )فخوم( مغ وجية نطخ , غيخ ان كمتا الصخيقتيغ ويجعل مغ نفدو سمصة مصمقة عمييع

 (.31:  7101)خسيذ،  بالشكػص
ان تػجو الفخد نحػ مطاىخ الدمصة وتأثخ شخريتو بيا يتحجد بالسعاييخ الثقاؼية   و يعتقج )فخوم(     

، ديسقخاشي( اذ تطيخ في ىحه  ، شسػلي ع الحؼ يشسػ ؼيو ) مجتسع ليبخاليالدياسية لمسجتس و
ندعة في التػجو  الفخدالبلعقبلنية ( فاذا تذكمت لجػ و السجتسعات نػعان مغ الدمصة ) العقبلنية ، 

، اما اذا بيغ الشاس عمى اختبلفيع السداواة  نحػ الدمصة العقبلنية فأن ذلظ يشسي لجيو حب الدبلم و
رمػزىا  ندعة نحػ الدمصة البلعقبلنية فانو سيطيخ تػجيا ال عقبلنيا نحػ الدمصة و لفخدلجػ اكان 

يطيخ العجاء لكل مغ يشتقجىا او يخالفيا الخأؼ ) جػني، كسا يتسثل بتأييج قخاراتيا برػرة مصمقة ، 
7102 :027 ). 

في  ر عمساء الشفذتػجيت أنطاأن  بعجوزمبلءه   (6111 -6119 رنهو دتيهدور أ ) و قجم     
         الجكتاتػرية  التدمط وفي مػضػعات  الؿيام باالبحاث و الجراساتثبلثيشيات القخن العذخيغ نحػ 

حتى نسػذجيع الشطخؼ شاعة الدمصة  ات السجتسع أفخادالحخكات االستبجادية وتأثيخىا عمى شخرية  و
الدمصة دراسة عمسية ، كػن الدمصة  شخرشةمفيػم السيسة لجراسة  مغ اولى الشساذج الشطخيةاصبح 

تذكل نقصة محػرية لفيع العبلقة الججلية التي يحسميا ىحا السفيػم مغ تذابظ غيخ مدبػق ، وتعقيجا 
عغ شخيقيا تػصمػا  التي و مدتؽيزة اسعة و جراسات وب بعج ؾياميع  بالغا مع تصػر الحياة االندانية

التأييج السصمق لحاكع  يتدع باالعتقاد نحػ الصاعة و ألفخاداتػجو نفدي لجػ إلى ان بعس األفخاد لجييع 
 . (Adorno et.al,1950: 73)بغس الشطخ عغ كفايتو وشخعيتو  عالياً  يحتل مشرباً  فخداو قائج او  
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حخيات  نطسة الجيسقخاشية وعمى األ ىؤالء االفخاد يذكمػن خصخاً  لى إنإ (وزمبلؤه رنػو اد)يذيخ  و    
اتجاىاتيع في عسميات االختيار واالنتخاب السجتسعي  و آرائيعار والتعبيخ عغ فخاد في االختياأل

يسيمػن الخمػز التي الستسخكدون حػل الدمصة يعتقجون برػرة جازمة شخعية  إذ إن األفخادوالدياسي ، 
كانػا  إنحتى  ,دارية العميا سشاصب اإلالتػلي  فيقجراتيع  و بكفايتيع  الكامليسان اإللجييع  والييا ، 

خرائز عقمية وؾيادية  تستمظن رمػزىع أفخاد غيخ مؤىميغ ، إذ يتخيل ىؤالء األ في الػاقع فاشميغ و
ليع في تػلي الدمصة  مشافذال  وفخاد ، ذكى األأأنيع  -عمى سبيل المثال –مثالية 

(Goertzel,1987: 9)  , داتيعألوامخ قا مبالغ فيياشاعة  و عالياً  استدبلماً  ىؤالءيطيخ  وعميو     
      دارتيا إ مرجاؾية وامكانية كبيخة في تػلي الدمصة و نيع يستمكػن شخعية وأيخون  قخاراتيع ، و و
لى ما إ نسػ ىحه الدسة عشج ىؤالء االفخاد )شخرشة الدمصة( بذكل كبيخ و زمبلؤه( رنػو دا) يفدخ و

عمى ثػابت ومدمسات ال تقبل  دون يختك السخونة الفكخية و عتشقريإذ  يتدسػن بو مغ دوجساتية عالية ،
 عكػنيا تجخل في معشى حياتي الشقاش ألنيا محاشة بجالالت وججانية تجعل مغ كل نقاش فييا عؿيساً 

دون تفكيخ  يؤيج رمػزىع يتفق معيع و سػػ مغ ىػ عمى مبادئيع و ون ال يخ  و ػن ال يدسع علحا في
 (.79:7109لكفائي ,) ا ىػ مدمع بو مدبقاً رمػزىع  بأعتبار كل ما يرجر مغ

في رؤية  لسخونة السعخؼية ايفتقجون  ، و ثابتة ال تقبل السشاقذةعقمية  معتقجات ىع يشصمقػن مغ, و  
 بالدمصاتالتي يفزمػنيا لجييا كفاءة كبيخة مقارنة  الدمصةن أيتخيمػن  مغ الحؿيقة ، و آلخخالػجو ا
يبجون ندعة عجائية  ؾياداتيع ، و عغ ن بجالً ن تكػ أو ؾيادة ججيجة يسكغ أ فخدؼ أيخفزػن  ، و األخخػ 

  . (Feldman,2003:45)تفزيبلتيع الذخرية  يخالف معتقجاتيع و فخدؼ أكبيخة نحػ 
  يطيخون خرائز سمػكية شجيجة التعقيج ، مشيا :كسا أن ىؤالء االفخاد 

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

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

ىحه العػامل تديع بذكل مباشخ في صياغة  حيث أنالشفدية،  عاالجتساعية لفيع تػجياتي الدياسية و
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االجتساعية  الدياسية و االفخادان ايجيػلػجيات , و  شار االيجيػلػجي الػاسع لجػ الفخد نحػ الدمصةاإل
 ؾيام  ، و و السيل الستخسخ في عسق الذخريةأيعبخ عشيا بالشدعات  ما تذكل سسة بارزة  غالباً 

ال  معيار ال مػضػعي و غالبًا يكػن وفقسصمق لمخمد الدياسي التأييج الصاعة و ال االفخاد بدمػكيات
 التي يعيذػن فييا مجتسعاتيعالدياسية ناتجة عغ ثقافة  االجتساعية و الن معتقجاتيععقبلني 

(Adorno & et.al,1955: 1) . 
كػن تاالفخاد الحيغ  فيؤكجون أن و زمبلؤه( لسا جاء بو )فخويج( ادورنػأما ؼيسا يخز تأييج )      

الخغبة الذجيجة في تشفيح  تأييج سياساتيا ، و لجييع االنا االعمى صارمة يتسيدون بصاعة الدمصة و
التي تتسيد بااللتدام بالسعاييخ االجتساعية  االعمىوضائف االنا ، ويبجو ذلظ مغ خبلل  اوامخىا

صخاع دائع داخل  مغالرارمة  ما تدببو السعاممة الػالجية حاوى , (23 :7101السفخوضة ) الداعجؼ، 
الخػف وتطيخ الحاجة الى  وبأتداع مػقفو مغ الدمصة يتع كبت،  الفخد وعجاء ضج سمصة الػالجيغ

مغ  الػالجيغان الشسػ الصبيعي لمفخد يتحقق عشجما يتسكغ  -بسعشى –لمدمصة  الصاعة االستدبلم  و
وبيغ اشباع حاجاتو الى التعبيخ عغ الحات فأذا استعسل  االبغالسػازنة بيغ فخض الزػابط عمى سمػك 

          لى عبلقة كخه نحػىع ىحا إيؤدؼ س،  الضيار سمػك الصاعة االبشاءالسفخشة تجاه  القدػةباء اآل
 (.57 :7101) الجشابي،سمصة االباء عمى كل رمػز الدمصة  إعساموبالتالي يتع كبتيا بدبب الخػف , 

في ان العقاب االبػؼ ىػ العامل االساس في  ( Hart ,1997)ىارت  و في ىحا الرجد يؤكج    
وده بيا تفاعبلت اجتساعية تد  فيي تتبمػر عشج الفخد مغ محرمة خبخات و ثع, انتاج شخرشة الدمصة  

 ف مع رغبة في االصصفا قج يشذأ لجػ الفخد تػجو نفدي و,  و عميو   عسمية التشذئة االجتساعية 
شباع حاجتيغ اساسيتيغ بالشدبة لو ىسا ذلظ إل تسثل مخكد القػة و التي تأييجىا و رمػز الدمصة و

 . (Hart, 1997:232)لمقػة  وحاجتو  حاجة لصاعة الدمصة،
سصيعيغ ألوامخ الدمصة حتى السحعشيغ و الان االفخاد  إلى (Migram , 1974) يجخامكسا يذيخ م    

لجييع استعجاد نفدي مدبق  يكػن ة ػءالسشصق وغيخ كف ، ومخالفة لمعجل و وان كانت ادارتيا فاشمة
ىحا متأصل في الػجػد البذخؼ ، فالفخد مشح الػالدة مجرب عمى ان الصاعة  القػة و لصاعة الدمصة و

 . (007 :7119خصأ ) العتػم، يعج اب وعجم شاعتيا لمدمصة صػ 
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فذل في تصػر شبيعي لمىػ نتاج  تأييجًا مصمقاً تأييجىا  ومعيشة خمػز ب التسدظان  فزبًل عغ     
 لى الخزػع وإبصابع االعتقاد السصمق بالحاجة  الفخد ، االمخ الحؼ يصبع الدمصة الجاخمية ) الزسيخ(

 (.72 :7112ؾيسة عميا ) جبخ،  اعتبار الدمصة عغ شخيقالصاعة 
ان االفخاد الستسخكديغ حػل الدمصة ىع مقجسيغ لخمػزىا ومشقاديغ ليا و زمبلؤه(  ادورنػ) وجج  و    

والدمصة عشجىع مرجر الؿيع والسعخفة ، االمخ الحؼ يؤدؼ الى تقييع االخخيغ بشاًء عمى مجػ اقتخابيع 
خفزػن االخخيغ الستحجيغ لمدمصة ويتذجدون في ايقاع مغ ىحه الدمصة او بعجىع عشيا ، فشجج انيع ي

 (.3 :7112االذػ بيع ) جبخ، 
لمجيسقخاشية ) شخرشة  السزادةلؿياس الشدعات  وضعػا مؿياساً  و زمبلؤه(  ادورنػ) وفي دراسة لـ     

ىا آثار مبيئة ل إلى ان تػصمػا  ، و الحيغ تقػم فمدفتيع عمى شاعة الدمصة لتعخف االفخادالدمصة ( 
في الصفػلة السبكخة مغ حياة الفخد ، فكل  بذكل اكثخ عسقاً  في صياغة سسات الذخرية والفاعمة 

 ، فالعػامل الدياسية و اسخة تحاول ان تبشي اشفاليا عمى وفق اساليب السجتسع الحؼ تعير ؼيو
عة في الطخوف االبشاء وبيحا فأن التغيخات الػاس وبالتالي في سمػكباء االجتساعية تؤثخ في سمػك اآل

لى نسػ انػاع مغ سسات الذخرية في السجتسع إ ىي مغ تؤدؼالسؤسداتية  الدياسية و االجتساعية و
 . (Adorno, 1950 :6)ومنها شخصنة السلطة 

 التبادليةالحتسية  عمى الجور الحؼ تمعبو (    -6118) ألبخت بانجورا في حيغ يؤكج       
Reciprocal Determinism))  ان البيئة إلى  (بانجورا )ىحه الحتسية كسا جاء عمى لدان  ُتذيخإذ

ان ىحه  -بسعشى   -الدمػك بجوره يذكل البيئة , وان كبلىسا يؤثخ ويتأثخ باآلخخ تذكل الدمػك و
الحتسية تخكد عمى تفاعل كل مغ العػامل الجاخمية لمفخد مع الطخوف الخارجية , فالفخد يؤثخ في بيئتو 

 أحػاليا و ضخوفيا و البيئة بجورىا تذكمو بسا يتشاسب و ع مع مقتزياتو وويذكميا بصخيقة تشدج
يخفس الحتسية التي تؤكج عمى الفخد دون  (بانجورا), وبحلظ فان ( 54،3103) الجذعسي, متغيخاتيا 

ان  و يخػ ) بانجورا( , مخاعاة البيئة , وكحلظ يخفس الحتسية التي تؤكج عمى البيئة دون مخاعاة الفخد 
ومغ   جتساعيا ػذجنسيحجث مغ خبلل ع اية سمػكيات يسارسيا األفخاد ومشيا الدمػكيات االخبلؾية تعم

يقػم الػالجان بالجور  , و مغ الجعع الخارجي دعع ذاتي بجالً  مغ خبلل و ىحا يتع ,خبلل السحاكاة 
جاىات اآلباء اتيغ حيث يػجج ارتباط متدق ب, سمػكيات معيشة دون غيخىا  اكداب ابشائيعاألكبخ في 

 التعمع مباشخ مغ خبلل  فالػالجان يشقبلن ىحه االتجاىات دون تػجيو . اآلبشاءالتي تػجج لجػ  ومثيمتيا
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الدائجة  بعسمية مجاراة لبلتجاىاتيقػمان الػالجان , والن ) الشسػذج االجتساعي والسحاكاة (  بالسبلحطة
 (.579:7110)قشاوؼ ,ياخحونيا عشيع  وجاىات تاال يبلحع اآلبشاء ىحه في الثقافة التي يعيذان فييا

  وجهات النظخ الُمفدخة لمفههم شخرنة الدمطة :المهازنة بين 
وججت ان بعس شخرشة الدمصة  الُسفدخة لسفيػماآلراء  و ػجيات الشطخالباحثة لبعج استعخاض      

           , و ىػرني , ) فخويج  اتوجيات الشطخ قج تشاولت السفيػم بصخيقة غيخ مباشخة, كسا في نطخي
 . (, و ادورنػ و زمبلؤهو مػراؼ , و فخوم 

مخاحل مبكخة مغ عػامل تكػيشية متأصمة في كيان الفخد الشفدي مشح أن ىشاك  إذ يخػ )فخويج(      
ناتجة عغ اساليب السعاممة الػالجية تعسل عمى تسايدات لذخرية في اساسية ادعائع  وتسثلحياتو 

 تساماً  بالعكذ اخخيغ يكػنػا  افخاد يشذئػن مدتزعفيغ ومصيعيغ لمدمصة و د فيشاكواضحة بيغ االفخا
               متفاعل بيغ العػامل التكػيشية نتيجة حتسية ل ىيتػجياتو الشفدية  ان افكار الفخد و مع التأكيج عمى

بب الخئيدي في ب ىػ الدصة اآلمخزػعيا لد تدمت االنا االعمى و , وعميو يكػن خبخات الصفػلة  و
 مدتؿببًل. شخرشة الدمصة

 تمظ السذاعخ الستسثمةة لحساية الشفذ مغ مذاعخ القمق  ػسيمكالدمصة  لذخرشة )ىػرني( تشطخ     
ية بالػحجة و ليع يعشي  تأييجه ، فاعتساد الفخد عمى االخخيغ و العجد التام السختبط بسذاعخ الكخـا

ال يخضي  خ اذ يتجشب الفخد الؿيام بأؼ عسلالسذاعالتخمز مغ ىحه  تحقيق استقخار نفدي لو و
 .، ليحا فيػ يعتقج بأن والئو ليع سػف يجشبو االذػ وااللع  الدمصة التي يخزع ليا

ما يخيج  الشباعىحا الدعي  و, حاجاتو  الشباعبأستسخار  ندان يدعى ون اإلأما )مػراؼ( فيخػ أ    
      الحاجة عشج مػراؼ ف،  التػتخىحا اه انخفس ىػ الحؼ يذعخه بالتػتخ ومتى ما وصل الى مبتغ

وبالتالي فان الفخد يعير , ىحه القػة تشطع العسميات السعخؼية الشباع تمظ الحاجة تكػن قػة في السخ ، و
 في مجتسع و ان سعيو في تحقيق حاجاتو قج يجفعو إلى تبشي ايجيػلػجية دون اخخػ و الجفاع عشيا .

          تأثخ شخريتو بيا يتحجد بالسعاييخ الثقاؼية جو الفخد نحػ مطاىخ الدمصة وان تػ و يعتقج )فخوم(     
، ديسقخاشي( اذ تطيخ في ىحه  ، شسػلي الدياسية لمسجتسع الحؼ يشسػ ؼيو ) مجتسع ليبخالي و

ندعة في التػجو  الفخدالبلعقبلنية ( فاذا تذكمت لجػ و السجتسعات نػعان مغ الدمصة ) العقبلنية ، 
، اما اذا بيغ الشاس عمى اختبلفيع السداواة  ػ الدمصة العقبلنية فأن ذلظ يشسي لجيو حب الدبلم ونح
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رمػزىا  ندعة نحػ الدمصة البلعقبلنية فانو سيطيخ تػجيا ال عقبلنيا نحػ الدمصة و لفخدكان لجػ ا
 . يتسثل بتأييج قخاراتيا برػرة مصمقة

وتتسثل بشسػذج شاعة  برػرة مباشخة  خرشة الدمصةشمفيػم  وجيات نطخ فدختىشاك غيخ أن      
العػامل  األخح بشطخ االعتبارىسية والحيغ اشارو ؼيو إلى أ و زمبلؤه(  ادورنػالدمصة الحؼ شخحو  ) 

ىحه العػامل  حيث أنالشفدية،  عاالجتساعية لفيع تػجياتي العػامل الدياسية و, مثل  باالفخادالتي تحيط 
, فزبًل عغ الجور  شار االيجيػلػجي الػاسع لجػ الفخد نحػ الدمصةغة اإلتديع بذكل مباشخ في صيا

وىحا مايتع  التي تتسيد بااللتدام بالسعاييخ االجتساعية السفخوضة االعمىوضائف االنا  الحؼ تسارسو
 خبلل سشػات الصفػلة السبكخة عغ شخيق اساليب السعاممة الػالجية .

خت ىحا السفيػم بالرػرة ذاتيا التي فدخت بيا جسيع الدسات أما نطخية )بانجورا( فانيا قج فد   
, و ذلظ  عشج شخيق نسحجة االفخاد ليحه الدمػكيات  والخرائز و الدمػكيات السختمفة عشج االفخاد 

 ن .امغ أفخاد اخخيغ , و غالبًا ىع الػالج
فـي بشـاء  ىالستبشـشطـخؼ لشسـػذج ال( بػصـفو اآخرخون  رنه وو اد) نسػذج تتبش قج ةفإن الباحث و عميو     

          مؿيــــاس شخرــــشة الدــــمصة وتفدــــيخ نتــــائج البحــــث الحــــالي, فزــــبًل عــــغ تفــــخده فــــي شــــخح ىــــحا السفيــــػم
 .وتفديخه 

 :وراء المعخفة األخالقية  ثانيًا. ما
 : المفههم 

في ذلظ ألىسيتيا  الحزارات و مخمػقة عبخ تاريخ االمع و ةمكاناحتمت األخبلق مشح قجيع الدمان      
تذغل مداحة واسعة في  وليحا اخحتندان مع مختمف جػانب حياة اإل ياتفاعم نتيجةندان حياة اإل
 (.75 :7114) ضافخ، مدتقبمو حاضخه و نداني في ماضيو وإلالفكخ ا

بأتجاه واحج غايتو الحفاظ عمى  الفمدفات القجيسة جسيعاً الحزارات و تفديخ االخبلق في يكاد      
 وقج دعت اغمب الذخائع و ,رغع االختبلف في السشيج الحؼ تجعػ اليو كل فمدفة  ندان والسجتسعاإل

ان اختمفت  ، و دعسيا واجباتو و لى االخبلق مغ خبلل تأكيجىا عمى حقػق الفخد وإالقػانيغ القجيسة 
 العمي)تعامميع ؼيسا بيشيع  في مجػ قجرتيا عمى الدام افخادىا بػاجباتيع و محقػق ، ولفي مجػ احتػائيا 

 ،7117: 50). 
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وكانت  معشى مقجساً  ىعصتُ االخبلق الفاضمة باآللية لكي ارتبصت ففي حزارة وادؼ الخافجيغ       
الذخائع  السحبة ، كسا ان القػانيغ و التػاضع و التعاون و الذفقة و ىحه االخبلق تشادؼ بالخحسة و

 في ممحسة كمكامر و لظ واضحاً يتجمى ذ و, احتػت عمى شػاىج عجة تتعمق باالىتسام االخبلقي 
 :7110السجتسع )البياتي، حساية الفخد و ندان وحقػق اإل اىتساماتيا بالعجالة و قػانيغ حسػرابي و

99) . 
فعل  حب الشاس و عجالة وكبيخة لم قجماء السرخييغ اىسية أعصىحزارة وادؼ الشيل فقج في  اما     

ندان عشجما يسػت ال يحرل عمى اعتقجوا ان اإلو لحة االعسال الرا الخيخ وقج ربصػا بيغ الخمػد و
 (.79:7105العيداوؼ ,الخمػد اال بعج حرػلو عمى حكع بربلح اعسالو ) 

عسمػا عمى نذخ انذغمػا بجراسة األخبلق و الحيغ  (افبلشػن  و, سقخاط سفة , امثال )بلو وجج الف     
الدعادة ان ىحه الفزائل مبلزمة لمعقل ،  و, السداواة  و, العجالة  و, الحق  و, الفزيمة  و,  السعخفة
البحث في االخبلق وعبلقة الشاس عغ شخيق سذ عمع االخبلق ؤو عج ميُ الحؼ  ( سقخاط) إذ يخػ 

 (ارسصػ)، ان االخبلق والسعامبلت ال تكػن صحيحة اال اذا اسدت عمى العمع ، اما  بعزيع ببعس
الجانب االخبلقي، ويسكغ تحريل  : الجانب العقمي وىسا, فقج عج االخبلق فزيمة ليا جانبان 

االخبلقي الدمػكي فيتع التػصل اليو عغ شخيق  الجانبالجانب العقمي مشيا بػساشة التعميع ، اما 
 االمانة والعفة و كسا اكج ان الفزيمة تعشي الرفات السيسة في نطخه وىي الرجق و ) السسارسة(التعػد

 .(71 -09 :0992، ) البياتياالخبلص  العجالة و
زسغ لكل فخد ت التي شكل االخبلقشخيعة خط بذكل دقيق  و بػصفو مشيجاً  ياالسبلمالجيغ  و     

) صمى هللا عميو وآلو سبحانو وتعالى مغ نبيو دمحم قج جعل هللا  ان يحيا حياة امشة مدتقخة و ومجتسع
وىكحا اتخحت الفمدفة  (5ية اآل، القمعسػرة ) ( ) وانظ لعمى خمق عطيع ()قجوة حدشة بقػلو وسمع( 

شخائق التعامل بيغ  شخائع الدمػك و لبلخبلق و الدشة الشبػية الذخيفة مرجراً  االسبلمية القخآن الكخيع و
 (.50 :0997الشاس )محخوس وخميفة ،

إذ يعصي مجسػعة مغ الفبلسفة و السخبيغ  العخب , أمثال )الفارابي( , باألخبلق  ُعشيكسا      
بي( األخبلق أىسية كبخػ في حياة اإلندان , ويخػ أن كل الفزائل األخبلؾية تحتاج إلى )الفارا

السسارسة والتأديب , وعمى افخاد السجتسع جسيعًا االجساع والتعاون مغ أجل خمق السجيشة الفاضمة التي 
 (.57:7117ع افخادىا بالخمق القػيع الحؼ يػصميع إلى الدعادة ) العمي ,تيتس
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 األىسيةرخ الشيزة االوربية ساد الصابع العمسي عمى البحث االخبلقي , مع االخح بشطخ و في ع    
( أن االخبلق الفاضمة 0241-0492آراء وابحاث الفبلسفة القجامى , فيخػ الفيمدػف )ريشيو  ديكارت 

 -0949ايع يىي ما تشذأ مغ سيصخة العقل عمى العاشفة , ويؤكج عالع االجتساع  ) إميل دورك
عمى ان السجتسع ىػ السرجر الػحيج لؤلخبلق وأنو ىػ مغ يقػم بالجور الخئيذ في تذكيل ( 0902

 ( .73:7103سمػك األفخاد مغ أجل مدايخة السعاييخ االجتساعية ) الجذعسي ,
كػنيا  السختبصة بياالسفاـيع  و ي مػضػع االخبلق ـوجيات الشطخ فىكحا نجج تعميبًل لتعجد     

         حدية مسا جعل االخبلق تأخح مداحة واسعة  و, عقمية  و, فمدؽية  ية ، ومدتسجة مغ اشخ ديش
           السعخفة فخوع العمع و مياديغ ومدتقبمو في شتى  و, حاضخه  و, نداني في ماضيو الفكخ اإل مغ

 (.99 :7110) البياتي، 
في السجال الفمدفي , غيخ انو و بالخغع مغ ما ُحطي بو مفيػم الػعي باالخبلق مغ اىتسام كبيخ     

مغ  ( Rest,1986) يعج مغ السفاـيع الحجيثة التي يتع تشاوليا في عمع الشفذ , ويعج عالع الشفذ رست
استصاع باالعتساد عمى نطخية )كػلبخج( ان يقجم تػجيًا  يثأوائل الباحثيغ السيتسيغ في ىحا السجال , ح

, إذ عسل عمى تػحيج جػانب األخبلق الكػلبخجي الججيج( ججيجًا في ىحا السجال اشمق عميو ) السشطػر 
و         الثبلثة :) السعخفة , و االنفعال , والدمػك( في إشار يػضح تفاعل الجانبيغ السعخفي 

االنفعالي عغ شخيق مجسػعة مغ العسميات السدؤولة عغ إنتاج الدمػك االخبلقي , وذلظ مغ خبلل 
اخمية عشج الفخد , وىي : ) الحداسية االخبلؾية , و الحكع االخبلقي  اربعة مكػنات تسثل العسميات الج

و الجافعية االخبلؾية , و الفعل أو الصابع االخبلقي , و أن ىحه السكػنات ال تعج ؾيسًا أو سسات 
شخرية بل أنيا وحجات رئيدة مغ التحميل تدتعسل لتتبع كيؽية استجابة الفخد في مػقف ما , وان ىحه 

 . (353-357:7109تعسل برػرة مجتسعة و ال تعسل بانفخاد ) دمحم و عبج ,السكػنات 
ن بجراسة األخبلق و السفاـيع السختبصة بيا , مثل ) التصػر ػ حا أخح العمساء و الباحثـــــــــو ىك    

 االخبلقي  و الدمػك االخبلقي , و السخونة االخبلؾية , والذخرية االخبلؾية , و الػعي األخبلقي ( ,
غيخ ان الباحثيغ في اآلونة االخيخة دعػ إلى ضخورة ايجاد تفديخات لمدمػك االخبلقي ُتسيد وعي 
االفخاد بالسعخفة االخبلؾية أكثخ مغ التخكيد عمى الفعل االخبلقي نفدو أو بشية السخحمة االخبلؾية , 

 (.37 -30:7113وىحا ما اصصمح عميو الحقًا  ما وراء السعخفة االخبلؾية )الجخاح ,
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  ما وراء المعخفة األخالقية :لمفههم بعض وجهات النظخ الُمفدخة 
أن االخبلق تاتي اساسًا عغ شخيق التخمي عغ الجوافع  (6191-6581فخويج) سيجمهنج يخػ       

ودفعيا إلى التدامي وجعميا ذات ؾيسة اجتساعية أكبخ , مؤكجًا ان  البجائية ) الغخيدية( أو الديصخة
الخبلقي لمفخد تعتسج عمى مػقف الػالجيغ مشو في سشػات حياتو األولى , فالفخد يتسثل جحور التصػر ا

 ( . 79:7103الدمصة الػالجية التي تربح ؼيسا بعج مرجر الثػاب و العقاب )الجذعسي ,
    اوامخه   مغ الشػع نفدو ويتسثل بو ويتقسز أن الفخد في شفػلتو يتػحج مع والجهاوضح )فخويج(     

فيي  (Ideal Ego) , اما االنا السثالية  (Super Ego)ـيو ليكػن مشيا مايدسى باالنا االعمى و نػا 
بػصفيا مشطػمة لمزبط فيي تعسل تشسػ نتيجة السكافأة أؼ استجماج كل ما يػافق عميو اآلب , التي 

االعمى  , وعميو فان االنا( 7:0992تحل محل الزبط الرادر عغ الػالجيغ ) غزبان ,الجاخمي لمفخد 
تخشج الفخد لدمػكو السدتقبمي متاثخًا بخبخاتو الساضية في حياتو السبكخة , وان الزسيخ الحؼ يذكل جدءًا 

و القمق مغ ذلظ االنا االعمى يعاقب الفخد عشجما يدمظ سمػكًا ال اخبلؾيًا عغ  شخيق الذعػر بالحنب 
ثالية فتتسيد بالبحث عغ الفزيمة وتحجد نتيجة الستجماجو تحخيسات والجيو و عقػباتيا , أما االنا الس

 ( .79:7103السطاىخ االخبلؾية اليادفة )الجذعسي ,
التي رسختيا  مػكيات السسشػعةـــبالدعمى اىسية العػامل الشفدية البلشعػرية السختبصة ( فخويج)يؤكج      

يذ مرجره العقل الزسيخ االخبلقي لوان ،   التي تيجد الحزارة االندانيةو الثقافة ضج الغخائد 
 ان االحداس بالحنب وو الخالز بل ىػ نتاج النعكاس ؾيع الجساعة ومعاييخىا عمى البشية الشفدية ، 

، فاالحداس بالحنب ىػ تعبيخ عغ  قدػة االنا االعمى ، وصخامة الزسيخ االخبلقي كميا شيء واحج
الػعي بالسعخفة االخبلؾية يجج  نو عميو أ لمسخاؾبة مغ شخف االنا االعمى ، ادراك االنا لكػنو خاضعاً 

لؤلنا االعمى وىػ يعج السسثل  الشفدية ذلظ باعتباره يسثل الػضيفة  اصمو في الثقافة ال في الصبيعة ، و
بل يشذأ  ، فالزسيخ االخبلقي ليذ معصى جاىدا وقبمياً  الزػابط االجتساعية الشفدي لمؿيع االخبلؾية و

)  مغ استبصان الفخد لؿيع السجتسع الحؼ يشتسي اليو يتذكل انصبلقاً  بشذػء االنا االعمى ىحا االخيخ الحؼ
 .(94- 95:7105العيداوؼ ,

أول السشطخيغ الحيغ تحجثػا عغ العبلقة الػثيقة بيغ التصػر  (6151 -6511بياجيه جان ) ُيعج      
( أن االخبلق , إذ يعتقج )بياجيونطخيتو الشسائية السعخؼية في السعخفي و تصػر الدمػك االخبلقي 

     تتصػر وتتكامل مغ مخاحل متعاؾبة وبرػرة مشتطسة , وفي كل مخحمة تييء االرضية لسخحمة 
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يتسثل في عسميات متتالية بشفذ التعاقب   هحيث ان الشسػ السعخفي عشج, أعمى مغ الػعي االخبلقي 
، ويعتقج ان التفكيخ يشسػ ، وان اتسام كل مخحمة يعتسج عمى السخاحل الدابقة ليا  الثابت مغ السخاحل

التفكيخ  تصػران  و ,خارجية  لجػ الفخد في عسميات تحػيمية لبشى السعخفة استجابة لزغػط داخمية و
االخبلقي يسكغ فيسو  التصػراالخبلقي يفتخض ؼيو انو يعكذ الشسػ السعخفي ، فأن تختيب مخاحل 

, و يخػ )بياجيو( ان ىشاك ثبلثة  (Berk,1999:321) وتفديخه عغ شخيق فيع مخاحل الشسػ السعخفي
 مخاحل ليحا التصػر , و ىي :

سشػات( ,  5 –تستج ىحه السخحمة مغ )الػالدة  : (Premoral Stage)مخحمة ما قبل االخبلق  -
ويتسيد االشفال فييا بالفيع القميل لمقزايا االخبلؾية , و الحع )بياجيو( ان االشفال في ىحه 

 ػرة اعتباشية  قػاعج االلعاب التي يسارسػنيا مغ اجل تحقيق  السخحمة يغيخون و يعجلػن بر
 (.731:7112) الدغػل و اليشجاوؼ ,الفػز 

وفق ) بياجيو( تستج ىحه السخحمة مغ  :( Moral realism Stage )مخحمة الػاقعية االخبلؾية  -
بتة ال تتغيخ , و ( سشػات , وفييا يشطخ االشفال إلى العجالة والقػاعج االخبلؾية عمى انيا ثا2 -5)

يعتقجون ان العجالة مصمقة , اما القػاعج فيي مفخوضة مغ الحيغ يسثمػن الدمصة , و ان حكسيع 
        عمى األفعال يرجر بشاًء عمى مايتختب عمييا مغ نتائج بغس الشطخ عغ الشية أو القرج 

 (.730:7112) الدغػل و اليشجاوؼ ,
تكػن بجاية ىحه السخحمة في  :( Moral Autonomy Stage)مخحمة االستقبللية األخبلؾية  -

الصجار  تسثل ندقًا متجاندًا متكامبل مغ االفكار التي تذكل اساساً الدشة العاشخة مغ العسخ , و 
و التخكيب العسيق الحؼ يحتػؼ عمى السدمسات التي أاحكام اخبلؾية معيشة ، اؼ انيا االشار العام 

والء الفخد  تعخيف الخصأ االخبلقي و سيا تحميل السػاقف وتكػن وجية الشطخ التي يتع عمى اسا
عمى  اً عشجما يرل الفخد  لسخحمة السخاىقة يكػن قادر  و االىتسام بخفاـية االخخيغ، لسبجأ السداواة و

بالقػاعج مغ اجل  و حاالت لع يخبخىا مغ قبل كسا يطيخ اىتساماً أقػانيغ في اوضاع  بشاء قػاعج و
 ان تفكيخ االشفال في السذاكل و (بياجيو) و يؤكجكشطام مثيخ ،  ؿيسيايالقػاعج نفديا حيث 

لمشسػ السعخفي ، اذا كان الفخد  امكانية الشطخ الييا مغ نػاحي مختمفة يعج مغ الجػانب السيسة 
عمى البالغيغ تذجيع ىحا الػعي اذ  لتفكيخه و قادر عمى التحكع وتػجيو تفكيخه اؼ يربح واعياً 
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         ؼ ادراك الفخد لػجيات الشطخ السختمفة أا وراء السعخفة  تجخيج العاكدة  م (بياجيو)يدسي 
  (. 92-92:7105العيداوؼ,) 

في الشسػ االخبلقي  نطخيتوتستج جحور  الحؼ (6111-6581كهلبخج لهرانذ )وجية نطخ أما        
ػرج ىخبخت ميج ج ، و(  (Boldwin,1906مغ بػلجيغ  لى الشطخيات التي وضعيا كلإ تاريخياً 

Meed,1934)) لمشسػ السعخفي اساسيا الشطخؼ مدتسجه عمى نحػ مباشخ مغ نطخية بياجيو , في حيغ 
(,1932  Piaget)عسمية نسػ التفكيخ االخبلقي  ,  فيخػ أن(Moral  Reasoning) بسخاحل  تسخ

 ختمفة تتدع كل وحجد ست مخاحل م (كػلبخج)، اال ان كسا ذكخ )بياجيو(  متعاؾبة متدمدمة ثابتة و
 مع استسخار الشسػ بصخيقة و نزجاً أ احجة مشيا بشػع مسيد مغ التفكيخ االخبلقي ، وتربح اكثخ تقجماً 

في الشسػ حتى يربح  (Ideally)تجريجية خبلل ىحه السخاحل، ويدتسخ الفخد عمى السدتػػ السثالي 
 .(502( )كسال, ب ت:لدادسةالسخحمة ا )عمى مدتػػ أ اصجار االحكام في  عمى التفكيخ و ادراً ق

، حيث استصاع ( بياجيو)تعج ىحه الشطخية امتجاد لمشطخية التصػرية االدراكية التي دعا الييا  و    
وىي مغ الشطخيات التي اىتست بكيؽية تعمع , ادخال بعس التعجيبلت عمى ىحه الشطخية ( كػلبخج )

قي ، فزبل عغ خبلغ عسمية التصػر االمؿية مغ خبلل تصػره الحىشي ، وتتزسالصفل القػاعج الخُ 
عسمية اجتساعية اخخػ ىي مدألة تقبل االدوار فعشجما يقػم الصفل بتعمع الؿيع  السدتػػ الحىشي

تقبل ادوار االخخيغ ، مسا يجعمو يعيج تذكيل مفيػم الحات لجيو ومفيػمو  ، فأنو يتعمع ايزاً االخبلؾية 
ان  ( كػلبخج)وجج و  ,بيغ العالع االجتساعي  بيشو وعغ االخخيغ كسا يقػم ببشاء عبلقات ججيجة 

           ثبلث مخاحل رئيدية اؼ مخحمتيغ فخعيتيغ  و تشقدع الى ست مخاحل فخعية االفخاداستجابات 
 .( 33:7103الجذعسي ,السخاحل )  في كل مخحمة رئيدة ، وؼيسا يأتي عخض ليحه السدتػيات و

    
     : (Preconventional Level)التقميجي  االخالقي قبل .المدتهى األول  

يتجاوب الصفل عشج بمػغو ىحا السدتػػ مع القػاعج الثقاؼية ، ويسيد ما كان مشيا لمخيخ او الذخ        
والرحيح او الخصأ، ولكشو يفدخ ىحه الترشيفات اما بشاء عمى الشتائج السادية او الستعة التي تؤدؼ 

، او قج يفدخىا بشاء عمى القػة الجدسانية ألولئظ  كافأة وتبادل مشافعالييا بالفعل في اشار عقاب وم
 فالصفل ال يحتخم القػانيغ السفخوضة مغ مرادر الدمصة   الحيغ يرجرون ىحه القػاعج والترشيفات

 لى مخحمتيغ :إيشقدع ىحا السدتػػ  ، و و اذػ حديألسا تختبط بو مغ عقاب  لكشو يتبعيا تحدباً 
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 The Punishment andمخحمة التهجه نحه العقاب والطاعة  المخحمة االولى: . أ

Obedience 
 كػن الفعل خيخًا او شخًا بغس الشطخ عغ السعشى االنداني الستزسغ  فيتحجد الشتائج او العػاقب      

وعجم مخالفة الدمصة ؾيسة في حج ذاتيا وليذ عمى اساس  تجشب العقاب  يعج فييا او في ؾيستيا، و
 .(Kohlberg, 1981: 40) خبلقي ضسشي تدانجه عقػبة او سمصةاحتخام امخ ا

 Instrumental , Relativist المخحمة الثانية : مخحمة التهجه الهسيمي االجخائي . ب

Orientation 
لى اشباع حاجات الفخد إاالسباب (  الفعل الرحيح ىػ ما يؤدؼ ) عغ شخيق اتخاذ الػسائل و      

ندانية في ضػء القػاعج بحلظ تعامل العبلقات اإل ، و خيغخاجات االح ، وقج يذبع احياناً  الذخرية
، ولكشيا  السذاركة تبادل السشفعة و السعسػل بيا في الدػق التجارؼ ، حيث تتػافخ مبادغ االمانة و

       ، ذلظ ان التبادلية ) تبادل السشفعة( تعسل في اشار مبجأ  الػاقعية لسقتزيات السادية و تخزع دائساً 
، بل  و تمسذ وتحخؼ العجالةأبالجسيل  ال عخفاناً  و والءً   تبحلظ فالقزية ىشا ليد افجني أفجك" ، و "

 .(Rest, 1983: 571-572) قزية مرمحة شخرية
 :Conventional Level االخالقي التقميجي  .المدتهى الثاني  

و امتو باعتبارىا ذات ؾيسة أو جساعتو أ عائمتوالى تػقعات وآمال الفخد في ىحا السدتػػ يشطخ      
تتصمب الحفاظ عمييا والتسدظ بيا ، بغس الشطخ عغ الشتائج السشطػرة او السباشخة و في حج ذاتيا 

اذعان لمشطام االجتساعي فقط ، بل  مدايخة لمتػقعات الذخرية و والسػقف ىشا ليذ مػقف امتثال و
 ارتباط كامل مع مغ يذاركػنو  تبخيخه و وتأييجه  مػقف يتصمب الػالء والعسل لمحفاظ عمى الشطام و

 لى مخحمتيغ :إؼيو، ويشقدع ىحا السدتػػ 
المخحمة الثالثة : مخحمة التهجه من خالل االندجام مع االخخين او مخحمة ما يدمى بالهلج  . أ

 : الطيبةالبنت  الطيب و
Instrumental Concordance or god boy – nice girl Orientation                

يػجج ىشا تعاضع في  يحطى باستحدانيع، و ىػ الحؼ يدعج او يداعج االخخيغ و الدػؼ الدمػك      
درجة االمتثال لمرػر الشسصية لسا يعتبخ سمػك االغمبية او الدمػك " الصبيعي السألػف " ، ويتع الحكع 

اولػيتو  حكع لو اىسيتو وعمى الدمػك بأستسخار الشية فعشج قػلشا مثبل " انو يعشي خيخًا " يكػن ىحا ال
 لصيفًا. وال لكػنإبالتأييج ال لذيء  الفخدعمى ما عجاه مغ آراء وبحلظ يحطى 
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    Law and Order Orientation المخحمة الخابعة: مخحمة التهجه الى القانهن والنظام . ب
فاظ عمى الشطام القػاعج الثابتة الخاسخة والح في ىحه السخحمة عادة ما يكػن التػجو نحػ الدمصة و     

 اضيار االحتخام لمدمصة و عميو فأن الدمػك الدميع ىشا يتسثل في اداء الفخد لػاجبو و االجتساعي ، و
 (.703:  0992) زيعػر،  الحفاظ عميو لحاتو مخاعاة الشطام االجتساعي و

 االخالقي بعج التقميجي او االستقاللي او مدتهى المبادئ: .المدتهى الثالث 
Post-  Conventional ,Autonomous, or Principled Level                              

السبادغ الذخعية التي يسكغ  لتحجيج الؿيع االخبلؾية و واضحاً  يتزسغ ىحا السدتػػ جيجاً       
االفخاد الستسدكيغ بيحه السبادغ وبرخف الشطخ  بغس الشطخ عغ سمصة الجساعات و تصبيقيا عسمياً 

 ىسا:, ارتباشيع بيحه الجساعات ويتكػن ىحا السدتػػ مغ مخحمتيغ  االفخاد و عغ انجماج
 , The Social- Contractالمخحمة الخامدة :مخحمة التهجه الى شخعية العقج االجتماعي  . أ

Legallstic  Orientation 

ػق ما تتزسشو االفعال الرحيحة مغ نفعية ، فأنو يسكغ تحجيجىا عمى اساس الحق فزبًل عغ     
تفحريا ثع وافق  بشاء عمى السدتػيات الؿياسية التي بحثيا السجتسع كمو و ، و الذخرية العامة

مساثبًل عمى القػاعج  عمييا، وثسة وعي كامل بشدبية الؿيع واالراء الذخرية، كسا ان ىشاك تأكيجاً 
الذيء الستفق بغس الشطخ عغ  االجخائية التي يجب مخاعاتيا بػية التػصل الى اتفاق باالجساع، و

فأن الحق ) الخأؼ الدميع ( امخ يتػقف عمى  الؿيع و االراء الذخرية   عميو دستػريًا او ديسقخاشيًا،
ذلظ مع ضسان امكانية تغييخ القانػن في ضػء ما  والتأكيج عمى " وجية الشطخ السذخوعة" ، و

 .  يدتجج مغ اعتبارات رشيجة يجعػ الييا صالح السجتسع
 The Universal Ethicalة: مخحمة التهجه الى المبجأ االخالقي العام المخحمة الدادس . ب

Principle Orientation 

 يتع تعخيف الحق عمى انو قخار نابع مغ الزسيخ في ضػء السبادغ االخبلؾية السختارة ذاتيا      
مجخدة لسبادغ ذات شبيعة االتداق، وىحه ا العسػمية و السشصؿية و لى الذسػلية وإوالتي تحتكع 

) القاعجة الحىبية ، االمخ القصعي ( ، وىي ليدت قػاعج اخبلؾية محدػسة ، بل ىي في واخبلؾية
احتخامو  احتخام كخامتو و ، و ندانالسداواة في حقػق اإل التبادلية و صسيسيا مبادغ عامة في العجل و

 .( 509)كسال, ب ت :  فخديتوبػصفو اندانًا لو 
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) مخحمة السعاييخ االخبلؾية العالسية العامة ( مغ مخاحل التصػر الخمقي  تسثل السخحمة الدادسةو     
مفيػم ما وراء السعخفة االخبلؾية ، اذ يتخصى الفخد في ىحه السخحمة مشاقذة  (كػلبخج)التي وضعيا 

صبلحيتيا في مػاقف ليرل الى السبادغ االخبلؾية العامة التي تحكع البذخ ككل ،  القػانيغ و
لشفدو وتحتكع الى  الفخدف عغ شخيق ما يقخره الزسيخ شبقا لسبادغ اخبلؾية يختارىا فالرػاب يعخ 

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

الرػاب والخصأ وعغ الحق والباشل وعغ الفزيمة والخذيمة  وبحلظ يربح اكثخ قجرة عمى التعامل مع 
انو يربح  فزبًل عغالسػاقف الججيجة السترارعة ويدمظ تبعا لسفاـيسو الخمؿية دون ضغط مغ الخارج 

لعيداوؼ ) ااكثخ قجرة عمى تعسيع السفاـيع الخمؿية التي تعمسيا في عبلقتيا بأفعال معيشة 
,92:7105.) 

عمى الخغع مغ تختيبيا في الحجوث فأنيا ليدت مصمقة في وجػدىا في كل ( كػلبخج )ان مخاحل       
، بل قج تكػن غيخ ثابتة  ، كسا انيا ليدت ثابتة في تػقيتيا عشج البذخ جسيعاً  االفخادما يتعخض لو 

االعخاف او القانػن يسكغ ان تعصيشا مؤشخًا عشج الفخد ذاتو في كل السػاقف ، ولكغ عجد مخات االلتدام ب
( ُيبيغ مدتػيات مخاحل 0,  و ججول ) (99:  0995عغ السخحمة التي يكػن عمييا الفخد ) عػدة، 

 ( األخبلؾية .كػلبخج نطخية )
 (6ججول)

 مخاحل كهلبخج األخالقية مدتهيات و
 Descriptionالهصف  Stageالمخحمة  Levelالمدتهى 

الل ما األول: االستج
 قبل التقميجؼ

التػجو نحػ العقاب و  .0
 .الصاعة

التػجو نحػ السكافأة  .7
 الذخرية.

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

الثاني: االستجالل 
 التقميجؼ

التػجو نحػ الػلج الصيب و  .3
 البشت الصيبة.

 التػجو نحػ احتخام الدمصة. .5

 تحدان.إشاعة القػانيغ لشيل االس -
إشاعة القػانيغ إلضيار احتخام الدمصة  -

. 
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الثالث: االستجالل 
 ما بعج التقميجؼ

التػجو نحػ التعاقج  .4
 االجتساعي.

 التػجو نحػ الزسيخ. .2

تعكذ االخبلق اتفاقًا اجتساعيًا لمعسل  -
بصخائق تخجم الرالح العام و تحافع 

 عمى حقػق األفخاد.
تعكذ األخبلق معاييخ تع تحويتيا  -

 .داخمياً 
 (35:7103)الجذعسي, 

 
       و اليتأثخ بثقافة  ابقة الحكخ عالسي بصبيعتو ـــان تدمدل ىحه السخاحل س ( كػلبخج) افتخض     

ان كل  -بسعشى –أو ديغ , كسا أن التقجم عغ شخيق ىحه السخاحل يتسيد بديادة التسايد و التكامل 
ة , ويذتسل عمى كل ماسبقو , باإلضافة إلى مدتػػ يتسيد بتشطيع عقمي أفزل مغ السدتػػ الحؼ سبق

 .  اتداقاً  أنو يذتسل عمى تسايدات ججيجة و تشطيع ىحه التسايدات في أبشية أكثخ شسػلية و
عجد مغ وتسكغ ) كػلبخج( مغ التػصل إلى ىحه السدتػيات واالحكام السشاضخة ليا عغ شخيق   

 حبل لكل مفارقة وسبباً  يصمب مشو و الخاشج وأل التي يعخضيا عمى الصفاالخبلؾية الحؿيؿية السفارقات 
 : االخبلؾيةمغ أمثمة ىحه السفارقات  يفدخ شبيعة اختياره ليحا الحل ، و

)) مخضت زوجة أحج األفخاد مخضًا شجيجًا و وجج أن هناك دواء واحجًا يمكن أن يذفيها , فحهب الدوج 
الجواء هحا , قال له الدوج انه اليممك المال الى الريجلية فطمب صاحب الريجلية ثمنًا كبيخًا مقابل 

الكافي و أن زوجته سهف تمهت إذا لم تتناول هحا الجواء , فإجابه الريجلي أنه غيخ مدؤول , و انه 
و أقاربه محاواًل اقتخاض من حقه يبيع هحا الجواء بالثمن الحي يذاء , وعميه عاد الدوج إلى اصحابه 

ن من أن يجمع إال مبمغًا بديطًا , و في الميل عنجما أقفمت جميع المبمغ المطمهب و لكنه لم يتمك
المحالت , ذهب الدوج و كدخ زجاج الريجلية وأخح الجواء.   فهل كان الدوج مريبًا أم مخطأ في 

 سمهكه هحا ؟(( .
أىسية خاصة لجور الحكاء في الػعي باالخبلق وضبصو , إذ يخػ أن الفخد كسا أن )كػلبخج( يعصي    
ذكى يدمظ بذكل أخبلقي أكثخ مغ الفخد األقل ذكاءًا , ألن األول أقجر عمى استيعاب قػانيغ بيئتو األ

 (.073-077:0995االجتساعية , وتكييف أبشيتو السعخؼية لتتشاسب مع القػانيغ ) تػق و عجس ,
ة ما وراء السعخفالػعي األخبلقي )تاريخ  فقج عخض (1115 -6191هايند كينذتاينخ) أما      

ىحا السفيػم خبلل مخاحل زمشية مختمفة ، رابصًا اياه  تعخض لياالتصػرات التي  أىع مبيشاً  (االخبلؾية
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ان الػعي االخبلقي يشذأ مغ صسيع ويخػ  , بتحػالت السجتسع ونػعية التخبية االخبلؾية الدائجة ؼيو
باقي الطػاىخ يمحقيا مثل ة بقجر ما ىػ ضاىخ  وثابتاً  مصمقاً  الػاقع الحؼ يػجج ؼيو ، فيػ ليذ كياناً 

و اخبلؾية أ ان مفيػم ما وراء السعخفة االخبلؾية قج انصمق مغ سمصة عميا ديشية  التغييخ، و التحػل و
ربصو بالبشية الشفدية  اخيخاً  السجتسع و و االخخيغتع انبثاقو مغ االحداس بالسدؤولية الفخدية تجاه ف

حصات وغيخىا تبيغ لشا ان الزسيخ االخبلقي ليذ دائخة ، ان ىحه الس لمفخد في تفاعميا مع السجتسع
عميو فان مفيػم  التي ال يدمع ىػ نفدو مشيا و مغمقة عمى نفديا بل تشفتح عمى الخارج بكل تغيخاتو و

بيغ مخحمتيغ في الػعي  (ىايشد كيشذتايشخ)لقج ميد و  ,ما وراء السعخفة االخبلؾية ندبي متغيخ 
 ة االخبلؾية (:االخبلقي ) ما وراء السعخف

 بالػعي الجساعي واالشخ السخجعية . كان فييا الػعي االخبلقي مختبصاً المخحمة االولى :  -
وىي التي تسيدت بطيػر الفخد الحخ السدتقل الحؼ اصبح يتحسل مدؤولية افعالو المخحمة الثانية :  -

ىايشد )خمز الييا ان الشتيجة التي ي, وعميو التاريخ  تجاه السجتسع و فالفخد اصبح مدؤوالً  ,
, و ىي االنتقال مغ تبخيخ االفعال امام سمصة اخبلؾية تجاه السجتسع وتجاه التاريخ   (كيشذتايشخ

العيداوؼ متصػرة ) معخفة تاريخية مشفتحة و أن ما وراء السعخفة االخبلؾية ىي جدء مغ بشية و
,92:7105.) 

 
  معخفة األخالقيةما وراء الوجهات النظخ الُمفدخة لمفههم المهازنة بين : 

 نتيجة لتشاوليا ؼيسا بيشيا  وجيات الشطخ الُسفدخة لسفيػم ما وراء السعخفة األخبلؾية تتسايد       
الزسيخ االخبلقي ليذ مرجره العقل  (فخويج)إذ يخػ األخبلق عغ شخيق مجاالت وضيؽية مختمفة , 

 , و أن الزسيخ االخبلقي ىحاية لمفخد معاييخىا عمى البشية الشفد بل ىػ نتاج النعكاس ؾيع الجساعة و
مغ استبصان الفخد لؿيع  قبميًا ، بل يشذأ بشذػء االنا االعمى الحؼ يتذكل انصبلقاً  و ليذ معصى جاىداً 

عمى ما وراء السعخفة االخبلؾية , وعميو يسكغ أن تفدخ نطخية )فخويج( مفيػم السجتسع الحؼ يشتسي اليو 
نسػه ندان بل ىػ بشية تختبط بجيازه الشفدي ، الحؼ يتذكل عبخ مخاحل لجػ اإل قبمياً  ليذ كياناً أنو 

تؤثخ في حياتشا  نفديةقػة  يكػن ىحا السفيػم  ,  و بالتالي وعمى وفق شخوط جشدي ,  –الشفذ 
  . في سمػكشا العسمي الفكخية و



 الفصل الثاني . اإلطار النظري :
21 

 

بسا يتبلئع لفخد يتبمػر عشج االزسيخ االخبلقي ان  السعخؼية الشسائية تونطخيفي  خػ في( أما) بياجيو      
يأخح باصجار احكامو الخاصة عمى االشياء مغ كػنيا محسػدة و ان الفخد ,  البيئة التي يعير فييا و
 السشصمقات مغ دون ان يكتخث باالشكال الطاىخية ليا .  الشػايا و و محمػمة عمى اساس الجوافع وأ

يديخ  البج أنشيائية في سمع التكامل االخبلقي السخحمة اليرل إلى الحؼ و يؤكج )بياجيو( أن الفخد     
لى ان يتكػن مشح مخاحمو العسخية األولى إبرػرة تجريجية  في االتجاه الصبيعي و لجيوالحذ االخبلقي 

ماىػ مقخر أخبلؾيًا ختيار ي , واالعتجاد بالشفذ ب أخح الفخد، ؼي لجيو الحذ نفدو السػجػد عشج الكبار
لشطام السقخرات  بالتالي يخزع نفدو ارادياً  و ة السقخرات االخبلؾية , ياغربسا يديع في ص وبشفدو , 

 ياضػابص واالخبلؾية مع السقخرات  , وعميو عشجما يتعاشى الفخد عمى الجسيع  ةاالخبلؾية الداري
 .  ثقتو بشفدو االستقبللية الدمػكية ولجيو كخس تت

         عغ شخيق السخحمة الدادسة االخبلؾية فدخ مفيػم ما وراء السعخفة (كػلبخج) في حيغ أن     
تختبط احكام الفخد االخبلؾية فييا بسبادغ اخبلؾية مجخدة  تمظ السخحمة التي ) مخحمة السبادغ العالسية(

 السداواة و لمعجالة و وعميو يشطخ الفخد فييا  اإلنداني , الزسيخ  و  بالفيع السشصقي مختبصة ايزاً 
ندان إلندانيتو دون اعتبار ألؼ مؤثخات باحتخام حقػق اإل ىدانية عامة تعشحقػق االفخاد كسبادغ ان

      الؿيع التي تصبق برخف الشطخ عغ سمصة الجساعة  السبادغ االخبلؾية و لفخداخخػ ، اؼ يحجد ا
فيػ يعتبخ ان ىشاك وجيات نطخ  لياعغ انتسائو ايزًا برخف الشطخ , و بيحه السبادغ  تتسدظ التي 

الزسيخ يجب ان يحكع  عشجما يكػن ىشاك اختبلف بيغ القانػن و, و ان الؿيع تطل ندبية مختمفة و 
 الزسيخ. 

ما وراء السعخفة مفيػم عخض تاريخ قج ف مختمف بعس الذيء (ىايشد كيشذتايشخ) و كان     
شذأ ي مالسفيػ ىحا ان وىػ ،  سخاحل زمشية مختمفةبىحا السفيػم  مخَّ بياالتصػرات التي  مبيشاً و االخبلؾية 

ضاىخة كباقي الطػاىخ  ػبقجر ما ى ثابتاً  وأ مصمقاً  ليذ كياناً  ػتػجج ؼيو في الحؼمغ صسيع الػاقع 
مشفتحة عمى الجسيع الزسيخ االخبلقي ليذ دائخة مغمقة عمى نفديا بل وان التغييخ .  يمحقيا التحػل و

                 .  التخبية االخبلؾية الدائجة ؼيو ونػعية بتحػالت السجتسع  وان ىحا السفيػم مختبط برػرة كبيخة 
  نطخية )كػلبخج( إشارًا نطخيًا , وذلظ لبلسباب اآلتية :وقج تبشت الباحثة 

تفخد الشطخية في شخح مفيػم ما وراء السعخفة األخبلؾية برػرة أكثخ وضػحًا مغ الشطخيات    -
 األخخػ . 
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ػرة عامة وما وراء السعخفة األخبلؾية برػرة خاصة , برعالسية الشطخية في تفديخىا لمشسػ الخمقي  -
 دراسات سابقة في ثقافات مختمفة . و ىحا ما ايجتو

 اعتساد الشطخية في بشاء مؿياس البحث الحالي , فزبًل عغ اعتساد التعخيف الشطخؼ . -
 

 : البحث وجهات النظخ )الُمتبناة( الُمفدخة لمتغيخي المهازنة بين ثالثًا. 
, إال كبل متغيخؼ البحثالخغع مغ الجور الحؼ تسارسو العػامل الخارجية في  انو عمى لباحثة تخػ ا     

ان الجور الحاسع فييسا يكػن لمعػامل الجاخمية و بالتالي تقع إمكانية الحج مغ )شخرشة الدمصة( , 
شطخ االعتبار وتشسية ) ما وراء السعخفة األخبلؾية ( عمى الفخد ذاتو أكثخ مغ السجتسع , مع االخح ب

 مداعجة الفخد عمى ذلظ .   إمكانية مؤوسدات السجتسع السختمفة
و  ادورنػ) جاءت رؤية الباحثة ىحه عغ شخيق العخض الدابق لشطخيات البحث الستبشاة , إذ يؤكج     

            العػامل الدياسية , مثل  السحيصة بالفخدالعػامل دور  األخح بشطخ االعتبارىسية زمبلؤه( أ 
تديع بذكل مباشخ في صياغة  وشخرشتو لمدمصة  كػنيا،  االجتساعية لفيع تػجياتو الشفدية و

وضائف االنا  , فزبًل عغ الجور الحؼ تسارسو شار االيجيػلػجي الػاسع لجػ الفخد نحػ الدمصةاإل
 الستسثمة بااللتدام بالسعاييخ االجتساعية الدائجة . االعمى

عسمية  مؿية مغ خبلل تصػره الحىشيالقػاعج الخُ  لفخدتعمع ا يتدامغ معأنو  ) كػلبخج(  و يؤكج    
تقبل  ، فأنو يتعمع ايزاً االخبلؾية بتعمع الؿيع  لفخداجتساعية اخخػ ىي مدألة تقبل االدوار فعشجما يقػم ا

ت مفيػمو عغ االخخيغ كسا يقػم ببشاء عبلقا و ذاتو , دوار االخخيغ ، مسا يجعمو يعيج تذكيل مفيػم أ
 الحؼ يعير ؼيو . بيغ العالع االجتساعي ججيجة بيشو و

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هإجراءاتمنهجية انبحث وانفصم انثانث :  
 

 ــة انبحثـأوالً. منهجيــــ
 ع انبحثــــــــتمثانيًا.جم

 ة انبحث ـــــــــــعينثانثًا.
 انبحث ـــــيسيارابعًا. مق

 ي ــانتطبيق اننهائخامسًا.

  انىسائم اإلحصائيةسادسًا.
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 واالجخاءات التي تؼ استعساليا لتحقيق أىجافلسشيجية البحث , و  عخضا  يتزسؽ الفرل الحالي       
الستبعة لتحقيق الستظمبات االساسية في إعجاد  والخظؾات ,عيشة ال السجتسع واختيار حيث تحجيجمؽ 

خرائص استخخاج ما وراء السعخفة االخالقية , ومؽ ثؼ مكياس  وبشاء, شخرشة الدمظة مكياس 
 . لكال السكياسيؽ الكياس الشفدي

 أواًل. منيجية البحث :

العالقات  الحالي السشيج الؾصفي كؾنو أندب السشاىج مالئسة لجراسة البحث الباحثة في  عسمتاست    
التحميل لمغاىخة السجروسة  و, االرتباطية بيؽ الستغيخات والكذف عؽ الفخوق بيشيا مؽ اجل الؾصف 

 2006االتجاىات )جابخ،  السيؾل و القجرات و ج يسكؽ استخجامو في دراسة الدسات والسشيىحا إذ ان 
مؽ حيث تحجيج مجتسع البحث واختيار متتابعة في ذلػ مجسؾعة خظؾات عمسية  تاتبع و, ( 109:

الستسثمة  و,  السشاسبة في إعجاد وبشاء السقاييذ السدتخجمة فيو إتباع اإلجخاءات  عيشة مسثمة لو و
            ثبات  صجق ومؽ الكياس الشفدي ليا استخخاج خرائص  صياغة الفقخات ، و, و ؼ يلاج السفتحجيب
 قجرة عمى التسييد . و

 : 1مجتمع البحثثانيًا. 

والباال    2020يتحجد مجتسع البحث الحالي بسؾعفي بعض دوائخ الجولة في مجيشة الجيؾانية لمعام      
 ( يبيؽ ذلػ . 2( مؽ اإلناث , وججول )792ؽ الحكؾر , و )م (1055( , بؾاقع )1847عجدىؼ )

 (2جدول )
 مجتمع البحث موزع عمى وفق متغير النوع )الذكور, واإلناث(

                                                 
 ( .2شعب األفخاد في الجوائخ السحكؾرة في ججول ) تؼ الحرؾل عمى إحرائيات مجتسع البحث مؽ وحجات و 1

 ت
 

 المجموع النوع الدائرة 
 اإلناث الذكور

 155 59 96 استئشاف الجيؾانية محكسة 1
 66 27 39 العقاري مجيخية التدجيل  2
 210 60 150 نيةالجيؾا كيخباءمجيخية  3
 96 45 51 واألحؾال السجنية الجشديةمجيخية  4
 300 120 180 الجيؾانية زراعةمجيخية  5
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 :  نة البحثعيثالثًا. 

( مؾعفا  ومؾعفة  400تؼ اختيار العيشة بالظخيقة الظبكية العذؾائية  إذ اختيخ باألسمؾب الستشاسب )    
( وبشدااااابة 73:1981وُيعاااااج ىاااااحا الحجاااااؼ مشاسااااابا  فاااااي بشااااااء السقااااااييذ الشفداااااية ) الدوبعاااااي و خاااااخون ,

( غيخ متادوج 55ا  و)متدوج173) ) ( مؽ الحكؾر مشيؼ228%( مؽ مجتسع البحث وبؾاقع )21.656)
( غياااخ متدوجاااات , وقاااج بمغااات ندااابة الاااحكؾر 64( ماااشيؽ متدوجاااات و )108( ماااؽ اإلنااااث )172, و )

 ( يبيؽ ذلػ .3%( مؽ عيشة البحث , وججول )43%( , فيسا بمغت ندبة اإلناث )57)
 (3جدول)

                                            النوع )الذكور, واإلناث( ي عينة البحث موزعة عمى وفق متغير 
 والحالة االجتماعية )متزوج , وغير متزوج(

 450 252 198 الجيؾانية بمجيةمجيخية  6
 170 50 120 الجيؾانية صحةدائخة  7
 400 179 221 الجيؾانية تخبيةمجيخية  8

 1847 792 1055 السجسؾع              

 ت
 

 المجموع اإلناث الذكور دائرةال

 غير متزوج متزوج غير متزوج متزوج

 34 05 08 05 16 استئشاف الجيؾانية محكسة 1
 14 02 04 02 06 العقاري مجيخية التدجيل  2
 45 05 08 08 24 الجيؾانية كيخباءمجيخية  3
 21 04 06 03 08 واألحؾال السجنية الجشديةمجيخية  4
 65 10 16 08 31 الجيؾانية زراعةمجيخية  5
 97 20 34 11 32 الجيؾانية بمجيةمجيخية  6
 37 04 07 06 20 الجيؾانية صحةدائخة  7
 87 14 25 12 36 الجيؾانية تخبيةمجيخية  8

 400 172 228 السجسؾع
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 : البحث  ياسيرابعًا. مك

لجى ( ما وراء السعخفة االخالقية  , وشخرشة الدمظة مؽ اجل قياس متغيخي البحث الحالي )      
استشادا  باعجاد مكياس لكياس شخرشة الدمظة  ةالباحث تقام مؾعفي دوائخ الجولة في مجيشة الجيؾانية 

           , لتي اطمعت عمييا اعؽ الجراسات الدابقة فزال   (Adorno et. al,1955) أدورنؾ و خخون  نسؾذجإلى 
العخض  و,  (Kohlberg ,1981) في ضؾء نغخية كؾلبخج لسا وراء السعخفة االخالقيةبشاء مكياس  و

 :  اآلتي ُيبيؽ ذلػ
 : (The personalization of power Scale) شخصنة الدمطةمكياس  (1)
غيخ انيا لؼ تتسكؽ مؽ ظة شخرشة الدملمحرؾل عمى مكياس ُمعّج ُمدبقا  لكياس  ةالباحث تسع    

لحرؾل عمى ا تأستظاع في حيؽ ,الحرؾل عمى مكياس أجشبي أو عخبي لكياس ىحا السفيؾم 
مكياس )الكفائي   ( , و الثانية2102األولى مكياس ) جؾني ,تيؽ محميتيؽ لكياس ىحا السفيؾم ندخ

 , وذلػ لالسباب اآلتية :, غيخ انيا لؼ تتبشى ايًّ مشيسا  (2102,

إال  مرسسيؽ لكياس شخرشة الدمظة اكان وانة ؽ اطمعت عمييسا الباحثي السكياسيؽ المحان كال -
سا ُمراغة فقخاتيكانت حيث ) مؾعفي دوائخ الجولة ( وعيشة البحث الحالي  انال يشدجس ساأني

  لكياس ىحا السفيؾم لجى طمبة الجامعة .

لكياس شخرشة الدمظة  راغةمُ اإلطالع عمى فقخات السكياسيؽ اتزح ان فقخاتيسا كانت بعج  -
الفخد تؾجو يشدجؼ وىجف البحث الحالي الستسثل في تعخف  الدياسية أو الحدبية , وىحا ما ال

أن كان مجيخ الجائخة أو  ما حتى و قائج أو فخد يذغل مشربا  ألي السظمق  هتأييجو شفدي ال
 السؤسدة التي يعسل فييا .

عؽ طخيق مجسؾعة مؽ الخظؾات السحكؾر انفا   السفيؾمكياس مكياس ل بشاءرتات الباحثة او عميو       
 الستتابعة , وىي : 

 نعريًا: مفيومالتحديد  . أ
 (Adorno et. al,1955)  خخون  أدورنؾ ومؽ خالل تبشي تعخيف  ا  نغخي السفيؾمتؼ تحجيج      

الفخد يتدؼ  تؾجو نفدي لجى"  :, بؾصفو  الحي سبقت اإلشارة إليو في الفرل األول ليحا السفيؾم و
, شخعيتو  عؽ كفايتو و بغض الشغخ مشربا   يذغل فخدو أقائج لالتأييج السظمق  الظاعة و وباالعتقاد 
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ج ألي اااااااااالخفض الذجي و ، ع اوامخهاااااااااااااااااااعسياء لجسيالالظاعة  الؾعيفية ، و لسشدلتو مع السبالغة الكبيخة
 . " واااااااااان يعارض سمظتأيسكؽ  فخد
 :إعدادىا وجمع الفقرات  . ب

 السقاييذ ذات العالقة التي قامت بكياس ىحا الستغيخ أو تشاولتو نغخيا   عمى ةع الباحثاطالبعج     
 , اإلطار الشغخي السعتسج بسا يتفق و باعتساد مايرمح مؽ فقخاتيا و يامش ة  مدتفيج الجراسة بالبحث و

بعض الجراسات الدابقة  الشغخي و اإلطارة مؽ عؽ وضع عجد مؽ الفقخات مؽ خالل االفاد فزال  
السفيجة  األفكاربعض  فزال  عؽالحالي ,  الُسفدخ لسفيؾم البحثالشغخي  اإلطار و تداوقتالتي 

 السختريؽ في عمؼ الشفذ األساتحةالسذخف وبعض  األستاذالتي تؼ استشباطيا مؽ خالل التحاور مع 
عمييا  اإلجابة تكؾن  مؾعفي دوائخ الجولةلجى  الدمظة شخرشة( فقخة لكياس 22قج تؼ اختيار ) عميو
 األسذ اآلتية في صياغة فقخات السكياس الحالي : مع مخاعاة ,خساسي وفق تجرج عمى 

 مباشخا  .  صخيحا  و ان يكؾن محتؾى الفقخة واضحا  و -

 االبتعاد عؽ التعبيخ المغؾي السعقج والسخبػ في الفقخة .  -

 . التي تذتسل عمى أكثخ مؽ فكخة واحجة, أو  أن ال تكؾن الفقخات طؾيمة -

 جابة بذكل صخيح . ان تثيخ السجيب بحيث تجفعو إلى اإل -

 (.     22 :0291)أبؾ الشيل، . تجشب الفقخات التي تؤدي إلى اإليحاء  -
 : تصحيح المكياس.  ج   

وضع بجائل و شخرشة الدمظة في بشاء مكياس  (Likert Method)طخيقة ليكخت عسال تؼ است        
 الفقخاتفي حداب قيؼ  ، والسكياس  بشاء، وذلػ ألنيا ال تحتاج إلى جيج كبيخ في اإلجابة عؽ فقخاتو 

تؾفخ مكياسا  أكثخ تجاندا  ، كسا أن الثبات فييا يكؾن  ، و فيي سيمة في البشاء والترحيح , أو أوزانيا
قج وضعت الباحثة  و (.169 : 1985، جيجا ، فزال  عؽ إنيا تدسح بأكبخ تبايؽ بيؽ األفخاد )عيدؾي 

 . , ابجا ( نادرا  , غالبا  , أحيانا  ,  دائسا  ) ىي أمام الفقخات , و بجائل مشاسبة 
           ( تعظى لو دائسا  با )االتجاه االيجابي عؽ فقخات السكياس ذات  السؾعفإذا كانت إجابة و عميو      

( تعظى لو )درجة واحجة( ، أما  ابجا   فقخات السكياس با)خسذ درجات( في  حيؽ إذا كانت إجابتو عؽ )
( ستعظى لو )درجة واحجة( واذا كانت دائسا  با) العكديتجاه اإل إذا كانت اإلجابة عؽ الفقخات ذات 

 ( ستعظى لو )خسذ درجات( . ابجا   إجابتو عؽ فقخات السكياس با)
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 : اإلجابة. إعداد تعميمات د    

لحا , جابتو فقخات السكياس إجيب أثشاء كياس بسثابة الجليل الحي يدتخشج بو السُ عج تعميسات الستُ       
قج حخصت الباحثة عمى أن تكؾن تعميسات  و،  مفيؾمة روعي عشج إعجادىا أن تكؾن مبدظة و

 :  السكياس عمى وفق االعتبارات اآلتية

 . كل فقخةجابة السشاسبة إزاء جيب لبجيل اإلالتأكيج عمى الجقة في اختيار السُ  -

 دون إجابة . التأكيج عمى عجم تخك أية فقخة  -

لمتقميل مؽ عامل  األسؼال داعي لحكخ  التأكيج عمى أن اإلجابة لغخض البحث العمسي فقط و -
 السخغؾبية االجتساعية عشج اإلجابة .

 (.2وضعت الباحثة مثاال  يؾضح طخيقة اإلجابة عمى فقخات السكياس )ممحق/ -
 مكياس وتعميماتِو:الفقرات صالحية .  ه   

لمتأكج ماؽ صاالحية الفقاخات ىاي قياام عسمة ان أفزل الؾسائل السدت ( Ebel ,1972)يحكخ ايبل         
عاااجد ماااؽ الخباااخاء السخترااايؽ بتقاااجيخ صاااالحيتيا فاااي قيااااس الرااافة التاااي وضاااعت ماااؽ اجمياااا )عبااااس 

 (.264: 2009و خخون، 
بجائماو   التّعخف عماى ماجى صاالحية السكيااس وتعميساتاو وجل أمؽ و استشادا  إلى ما ذكخ  نفا  , و        
 , اباجا ( ناادرا  , غالباا  , أحياناا  ,  دائساا  ) تتسثل باا فقخة  وبخسدة بجائل  (26سكياس السكؾن مؽ )الخض عُ 

ما يتعمق بساجى  لبيان  رائيؼ ومالحغاتيؼ فيالسختريؽ في مجال عمؼ الشفذ  2مؽ الخبخاء( 10)عمى 
         تحميميااااا  بعااااج جسااااع  راء الخبااااخاء و و ألجمااااو متااااو لميااااجف الااااحي وضااااع ء، و مال صااااالحية السكياااااس

تاااؼ االبقااااء عماااى ( 157 :1985)عاااؾدة ، الخبخاءكثخ بااايؽ تقاااجيخات أ%( فااا80ندااابة اتفااااق ) باعتسااااد و
                                                 

 : االحرف اليجائية لمقب العممي وا عمى وفقمرتبة )الخبراء ( االساتذة االفاضل  أسماء 2
 أ. د عمي شاكخ عبج االئسة / جامعة القادسية / كمية اآلداب . -

 أ. د عمي صكخ جابخ / جامعة القادسية / كمية التخبية . -

 أ.م.د ارتقاء يحيى حافظ / جامعة القادسية / كمية التخبية . -

 أ.م.د خالج أبؾ جاسؼ عبج / جامعة القادسية / كمية التخبية . -

 أ.م.د راضي حدؽ عبيج / جامعة القادسية / كمية التخبية لمبشات . -

 أ.م.د سالم ىاشؼ حافظ / جامعة القادسية / كمية اآلداب . -

 أ.م.د طارق دمحم بجر / جامعة القادسية / كمية اآلداب . -

 أ.م زيشة عمي صالح / جامعة القادسية / كمية اآلداب . -

 دسية / كمية اآلداب .أ.م عمي عبج الخحيؼ صالح / جامعة القا -

 د سالم احسج الجشابي / جامعة بغجاد / كمية اآلداب . م. -
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      كساااا حرااامت ماااؾافقتيؼ عماااى تعميساااات السكيااااس وباااجائل اإلجاباااة ( ,24جسيااع الفقاااخات باساااتثشاء الفقاااخة )
ُيباايؽ ( 4, وجااجول )( 4)ممحااق / فقاخة (25بعاج عخضااو عمااى الخباخاء مكااؾن مااؽ) بياحا يكااؾن السكياااس و

 ذلػ .
 (0)جدول 

 شخصنة الدمطةفي صالحية فقرات مكياس الندبة المئوية لتوافق آراء الخبراء 

 المعارضون  الموافقون  العدد أرقام الفقرات
 الندبة التكرار  الندبة التكرار

12,10,8,7,6,5,3,2,1  
25,22,21,20,18,17,16,15,14,13,

26 

 صفخ% صفخ 100% 10 20

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

 :( فقراتو وضوح تعميمات المكياس والتجربة االستطالعية األولى ).  و
ومعخفاااة , ) مااؾعفي دوائاااخ الجولاااة (  لزااسان وضاااؾح تعميساااات السكيااااس وفيااؼ فقخاتاااو لعيشاااة البحاااث    

          مؾعااف ومؾعفااة ( 30)طبااق السكياااس عمااى عيشااة اسااتظالعية بماا  عااجد أفخادىااا  جابااةالؾقاات الااالزم لإ
 تياوطمااب مااشيؼ إبااجاء مالحغاااتيؼ حااؾل وضااؾح الفقااخات وصااياغ ةتساات اإلجابااة بحزااؾر الباحثاا ثحياا

احثاة ان فقاخات السكيااس مبل اتزاح قاج و ,  ، وفيسا إذا كانت ىشاك فقخات غيخ مفيؾماة وطخيقة اإلجابة
 ال حاجة إلى تغيياخ أو تعاجيل صاياغة أياة فقاخة ماؽ فقاخات السكيااس جيب ولمسُ واضحة كانت وتعميساتو 
              ( دقيقااااة 11-7تاااخاوح بااايؽ )يجاااابتيؼ عماااى السكياااااس إفااااي  الساااؾعفيؽالؾقااات الااااحي اساااتغخقو  فيساااا كاااان

 الؾقت السدتغخق في اإلجابة .( ُيبيؽ عيشة وضؾح التعميسات وحداب 5و ججول )  ,
 (5جدول)

  شخصنة الدمطةفقرات مكياس  عينة وضوح تعميمات و
 المجموع النوع الدائرة

 اناث ذكور
 10 5 5 الجيؾانية كيخباءمجيخية 
 10 5 5 الجيؾانية حةااااااااااااصدائخة 

 10 5 5 مجيخية تخبية الجيؾانيااااااااة
 30 15 15 ااااااااااااااااااااااؾعالسجساااااااااااااااااااااا
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 : (التحميل اإلحصائيالتجربة األستطالعية الثانية ).  ز  
مؽ الستظمبات األساسية لبشاء السقااييذ الشفداية كاؾن التحميال السشظقاي  ُيعج تحميل الفقخات إحرائيا         

ىااحا اليااجف مااؽ , و  (Ebel,1972:408)ليااا قااج ال يكذااف عااؽ صااالحيتيا أو صااجقيا بالذااكل الااجقيق 
التااي يكيداايا السكياااس وباايؽ  فااي الراافة الجيااجيؽ فااخادالسسياادة باايؽ األ الفقااخاتاإلبقاااء عمااى  اإلجااخاء ىااؾ

الفااااخق باااايؽ مجسااااؾعتيؽ  اويعااااج أساااامؾب، (1990:114)اإلمااااام , فااااي تمااااػ الراااافة الغيااااخ جيااااجيؽ فااااخاداأل
مية )االتدااق الاجاخمي( , اجاخائييؽ متظخفتيؽ )االتداق الخارجي( وأسمؾب عالقة درجة الفقخة بالجرجة الك

 . تحقيق ذلػ مشاسبيؽ في 
  ان المتطرفت تانالمجموع: 

إلى ضخورة إبقاء الفقخات ذات القؾة التسييدية في الرؾرة  (Ghisell, 1981)يذيخ جيدل       
ب القؾة يعج حداو  , الشيائية لمسكياس، واستبعاد الفقخات غيخ السسيدة أو تعجيميا أو تجخيبيا مؽ ججيج

التسييدية لمفقخات جانبا  ميسا  في التحميل اإلحرائي لمفقخات وذلػ لمتأكج مؽ قجرتيا في تؾضيح 
                        .(98 :0229في الدسة السخاد قياسيا  )عبج الخحسؽ، بيؽ األفخاد الفخوق الفخدية 

الباحثااة بتظبيااق ت لداامظة  قاماالحداااب القااؾة التسييديااة لكاال فقااخة مااؽ فقااخات مكياااس شخرااشة او      
مؽ مؾعفي دوائخ الجولة في مجيشة الجيؾانية  مؾعف ومؾعفة( 400) السكياس عمى عيشة البحث البالغة

تااااؼ تختيااااب درجاااااات ة حداااااب الجرجاااااة الكميااااة لكاااال اساااااتسار  و السااااؾعفيؽبعااااج ترااااحيح اساااااتجابات  و، 
 (99ماؽ )درجاتياا التاي تخاوحات و دنى درجاة تشازليا  ابتجاء  مؽ أعمى درجة وانتياء بأاالستسارات تختيبا  

%( ماؽ االساتسارات الحاصامة عماى أعماى 27ندابة ) اختاارت الباحثاة ماؽ ثاؼو  ،( درجة 30لى )إدرجة 
( الاى 99تخاوحت درجاتيا بايؽ ) و  استسارة (108)والبال  عجدىا سسيت بالسجسؾعة العميا  و الجرجات

ارات الحاصااااامة عماااااى أدناااااى الاااااجرجات وساااااسيت ماااااؽ االساااااتس %(27اختياااااار ندااااابة ) و ، ( درجاااااة76)
 ( درجة.30لى )إ( 60تخاوحت درجاتيا بيؽ ) و  ( استسارة أيزا  108)والبال  عجدىابالسجسؾعة الجنيا 
مؽ الجرجات العميا والجنيا تسثال أفزال ندابة يسكاؽ أخاحىا فاي تحميال الفقاخات  %( 27)وىكحا فأن ندبة 

يسكاؽ ماؽ حجاؼ وتساايد  حيشساا يكاؾن تؾزياع الاجرجات عماى  وذلػ ألنيا تقاجم لشاا مجساؾعتيؽ بأقراى ماا
 ( .74: 1981السكياس عمى صؾرة مشحشى التؾزيع االعتجالي )الدوبعي و خخون ، 

 الااجنيا كااال السجسااؾعتيؽ العميااا و لااجرجات اإلنحااخاف الساياااري  وبعااج اسااتخخاج الؾسااط الحدااابي  و     
لعيشتاايؽ مدااتقمتيؽ  (t. test)االختبااار التااائي  الباحثااة بتظبيااق ت، قامااعمااى مكياااس شخرااشة الداامظة 

الختبار داللة الفخوق بيؽ أوساط السجسؾعتيؽ ، وُعّجت الكيساة التائياة السحداؾبة مؤشاخا  لتسيياد كال فقاخة 
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ُيبايؽ ( 6جاجول ) و ,  (0.05)عشج مدتؾى داللاة  (1.98)البالغة  مؽ خالل مقارنتيا بالكيسة الججولية
 ذلػ .

 (6جدول )
 بأسموب المجموعتين المتطرفتين شخصنة الدمطةتمييزية لفقرات مكياس القوة ال

 ت
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

الكيمة التائية 
 3المحدوبة

مدتوى الداللة 
(...0)  

 
الوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 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
 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

                                                 
 ( .1.96( = )214( وبجرجة حخية )0.05الججولية عشج مدتؾى ) ةالكيسة التائي 3
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 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 الفقرة بالدرجة الكمية لممكياس 

ىؾ مؽ أدق  ، و  خخ لتحميل الفقخات إيجاد عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس أسمؾبا  ُيعج       
 , وتؤكج( 95 :1985لفقخات السكياس )عيدؾي ،الؾسائل السعتسجة في حداب االتداق الجاخمي 

(Anastasi, 1976)  عشجما  االجرجة الكمية لمسفحؾص أفزل محػ داخمي يسكؽ االعتساد عمييأن
 . (Anastasi, 1976: 206)يتعحر الحرؾل عمى محٍػ خارجي 

تححف الفقخة وعميو  ,مايارا  لرجق االختبار تعجوتفتخض ىحه الظخيقة ان الجرجة الكمية لمفخد      
، عمى اعتبار ان الفقخة ال تكيذ إحرائيا  غيخ دال عشجما يكؾن معامل ارتباطيا بالجرجة الكمية 

 (. 43 :1981)الدوبعي و خخون، كميا  الغاىخة التي يكيديا االختبار 
ت ، إذ كان والستخخاج عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس تؼ تظبيق معامل ارتباط بيخسؾن     

رتباط كانت دالة ( وقج بيشت الشتائج أن جسيع معامالت اإل400االستسارات الخاضعة لمتحميل )
( باستثشاء معامالت ارتباط الفقخات 398ودرجة حخية ) (0.05عشج مدتؾى داللة ) إحرائيا  

 (7, وججول) (0.098)عشج مقارنتيا بالكيسة الحخجة لجاللة معامل اإلرتباط البالغة ( 13,12,9,6)
 ُيبيؽ ذلػ .

 (7جدول )
 شخصنة الدمطةالدرجة الكمية لمكياس و معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة 

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

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 
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7 0.149 16 0.518 25 0.381 
8 0.535 17 0.402 - - 
9 0.027 18 0.169 - - 

 
 . فقخة (20)مكؾنا  مؽ  شخرشة الدمظةيبقى مكياس وعؽ طخيق االجخائيؽ الدابقيؽ وعميو        

 :و الثبات صدق ال. مؤشرات  ح
 بشاء عشجالكياس الشفدي ضخورة التحقق مؽ بعض الخرائص سجال رؾن برختالس يؤكج     

الثبات ، إذ  الرجق و , ومؽ اىؼ ىحه الخرائص تعسالوميسا كان الغخض مؽ اس, و و تبشيو أمكياس 
الرالحية لسا ييتؼ السكياس بسعخفتو وقياسو ) عبج الخحسؽ ،  تؾفخ ىحه الخرائص شخوط الجقة و

0229 : 082  ).  
 :اإلجخاءات اآلتية مؽ خالل وعميو تحققت الباحثة مؽ تؾفخ ىحه الخرائص في السكياس الحالي ,    
 الصدق :  (1)

               وضع لكياسو  ىؾ أن يكيذ السكياس ما ومعاني ضحأو  عج الرجق مفيؾما  واسعا  ويُ      
اليكيذ شيئا   و لكياسيا سؼصيكيذ الؾعيفة التي  مكياسالرادق  السكياسأّن  -بسعشى  -

عجة عؽ طخيق لسكياس الحالي الباحثة مؽ صجق ا  توقج تحقق, ( 287: 2000)ممحؼ، اخخ
 مؤشخات , وىي :

  :الصدق العاىري 
أن الحرؾل عمى الرجق الغاىخي ىؾ أحج االجخاءات الستخخاج  ((Kidder, 1987يخى       

شػ أن أفزل وسيمة الستخخاج الرجق ال ، و (Kidder, 1987: 132)معامل صجق السكياس 
الغاىخي ىي عخض فقخات السكياس عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء السختريؽ واالخح بارائيؼ حؾل مجى 

 ( .  679: 1985تسثيل فقخات السكياس لمرفة السخاد قياسيا )الغخيب ، 
ى عخضو عم شخرشة الدمظة عؽ طخيقالرجق لسكياس مؤشخات مؽ  السؤشخوقج تحقق ىحا      

 (.2) ممحق/تعميساتو  الخبخاء واالخح بارائيؼ حؾل صالحية فقخات السكياس و
 : صدق البناء 

و خاصية ألى قياس بشاء نغخي محجد إن يذيخ بسؾجبو أويقرج بو السجى الحي يسكؽ لمسكياس    
تؾجب  مفيؾم شخرشة الدمظة، ولسا كان السكياس مرسسا  لكياس  (81:1985) عيدؾي ,معيشة 
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و يعج صجق البشاء أكثخ أنؾاع الرجق قبؾال  و السفيؾم دون غيخه , مؽ اختيار فقخات تكيذ ىحا التحقق 
لمرجق مؽ حيث  (Ebel (1972,، إذ يخى عجد كبيخ مؽ السختريؽ أنو يتفق مع جؾىخ مفيؾم دقة 

ى تذبع السكياس بالسعشى العام ، ويتحقق ىحا الشؾع مؽ الرجق  حيشسا يكؾن لجيشا مايار نقخر عم
   . (131 :1990مام ، )اإلأساسو أن السكياس يكيذ بشاء  نغخيا  محجدا  

السكياس إذ أن ( مؤشخات عمى ىحا الشؾع مؽ الرجق  2,8ججول تعج اساليب تحميل الفقخات ) و    
 .(14: 0290خخون،   )الدوبعي والحي تشتخب فقخاتو في ضؾء ىحيؽ السؤشخيؽ يستمػ صجقا  بشائيا  

 الثبات : (2)
عج الثبات مؽ الخراائص االسااساية لمسقاييذ الشفداية مع اعتبار تقجم الراجق عميو ، الن يُ      

يسكؽ القؾل ان كل عميو ، و  فيسا قج ال يكؾن السكياس الثابت صاادقا    السكياس الراادق يعج ثابتا  
حدااب اليجف مؽ  ويبقى( ، 143: 1990, و  خخون  مامصاادق ىؾ ثابت بالزاخورة )اإل مكياس

الثبات ىؾ تقجيخ اخظاء السكياس واقتخاح طخائق لمتقميل مؽ ىحه االخظاء ، ويسكؽ التحقق مؽ ثبات 
أو عادة االختبار إ طخيقة  )مشيا ما يكيذ االتدااق الخارجي أو مؤشخات ق ائالسقاييذ الشفداية بعجة طخ 

عجاد صاؾرتيؽ إ تي تعتسج عمى طخيقة الرؾر الستكافئة  ال يداسى بسعامل االستقخار عبخ الدمؽ ، وما 
 )كيذ االتدااق الجاخمي ت واالخخى ،  (متكافئتيؽ لمسكياس مؽ حيث خراائص الفقخات وطبيعتيا 

وقج تؼَّ ,  (Eble , 1972: 412)  (، وكحلػ تحميل التبايؽكخونباخ  -ومعامل ألفاالتجدئة الشرفية   
 : مؽ خالل مؤشخيؽ ىسالسكياس الحالي ا التحقق مؽ ثبات

 إعادة اإلختبار: -اإلختبار 
وفااق ىااحه الظخيقااة ىااؾ عبااارة عااؽ قيسااة معاماال االرتباااط باايؽ درجااات األفااخاد عمااى معاماال الثبااات  نَّ إ     

التي نحرل عمييا مؽ التظبياق األول وععاادة تظبياق السكيااس عماى األفاخاد أنفدايؼ وبفاصال زمشاي مالئاؼ 
مت الباحثاااة طخيقاااة إعاااادة االختباااار الساااتخخاج إساااتخج, وقاااج (  Anastasi,1976:115) بااايؽ التظبيقااايؽ
مؾعاف ومؾعفااة    ( 30عيشاة التظبيااق االساتظالعي لمسكيااس السؤلفااة ماؽ )درجاات  باعتساااد معامال الثباات

إذ   أُعيااج عمييااا تظبيااق السكياااس بعااج مزااي إساابؾعيؽ مااؽ بجايااة التظبيااق األول ( , ومااؽ ثااؼ5/جااجول), 
إلاى إسابؾعيؽ وبحداب  ياق األول والتظبياق الثااني تستاج بايؽ إسابؾعتذيخ األدبيات إلى أن السجة بيؽ التظب

بااايؽ درجاااات اإلرتباطياااة إيجااااد العالقاااة بعاااج ىاااحا تاااّؼ  ( و34: 1981) الدوبعاااي و خاااخون،ةطبيعاااة الغااااىخ 
 (0.72الاحي بما ) (Pearson Correlation Cofficient)التظبيقيؽ بإستعسال معامل إرتباط بيخساؾن 
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إلاى أن  عجد مؽ الباحثيؽ ذيخلة ألغخاض البحث العمسي ويسكؽ الخكؾن إلييا إذ يُ وتعج ىحه الكيسة مقبؾ  ,
 ( . 58:  1985)عيدؾي ، فأكثخ( 0.70) يعج جيجا  ان كان الثبات السدتخخج بيحه الظخيقة معامل 

 كرونباخ :-ألفا 
أنَّ استخخاج الثبات عمى وفق ىحه الظخيقة يتؾقف عمى االتداق في استجابة الفخد عمى كل فقخة      

مؽ فقخات السكياس، وىؾ يعتسج عمى االنحخاف الساياري لمسكياس كمو واإلنحخاف الساياري لكل فقخة 
      .( 254 : 1993) عؾدة ،  مؽ فقخات السكياس بسفخدىا

بعج تظبيق معادلة  و البحث ,، اعتسجت الباحثة عمى درجات عيشة  ظخيقةولحداب الثبات بيحه ال     
شخرشة لالتداق الجاخمي عيخ معامل ثبات مكياس  (Alfa Cronbach Formula)ألفا كخونباخ 

   وتعج ىحه الكيسة مقبؾلة ألغخاض البحث العمسي ويسكؽ الخكؾن إلييا 4(0.75بيحِه الظخيقة ) الدمظة
عامالت ارتباط مكياس شخرشة الدمظة السدتخخج بالظخيقتيؽ ومقايدتو بالجراسات ( ُيبيؽ م8, وججول)
 الدابقة .

 (8جدول)
  شخصنة الدمطةمكياس  درجات معامالت ثبات

 
 : ممكياسلالكمية  أستخراج الدرجة. ط 

أثبت  والتي( فقخات 1، بعج ححف ) ( فقخة20يتكؾن مؽ)شخرشة الدمظة أصبح مكياس        
ىي  فلمسؾعلحا فان أعمى درجة محتسمة ,  التحميل اإلحرائي ضعف قؾتيا التسييدية واتداقيا الجاخمي

ة كمسا كانت درجعميو ( درجة ، و 63( , والؾسط الفخضي لمسكياس )21( وأدنى درجة لو ىي )105)
قل مؽ درجتو أوكمسا كانت  شخرشتو لمدمظةكبخ مؽ الؾسط الفخضي كان ذلػ مؤشخا  عمى أ السؾعف

 يا.الؾسط الفخضي كان مؤشخا  عمى انخفاض

                                                 
 .( فأكثخ1.81معامل الثبات ُيعج جيجا  اذا كان مخبعو ) 4

 معامل الثبات الدراسة
 الفا كرونباخ إعادة اإلختبار

 0.75 0.72 الجراساااااااااااااااااااااااااااااة الحالياااااااة
 0.72 -  2016ة جؾني, دراساااااااا

 0.78 0.83 2019دراسة الكفائي, 
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  :لممكياس  المؤشرات اإلحصائية. ي 
ت األدبيات العمسية ان السؤشخات االحرائية التي يشبغي ان يترف بيا أي مكياس تتسثل أوضح     

الحي يسكؽ التعخف عميو مؽ خالل مؤشخيؽ أساسييؽ ىسا الؾسط  في تعخف طبيعة التؾزيع االعتجالي ,
ػ الحدابي واالنحخاف الساياري , وانو كمسا قمت درجة االنحخاف الساياري واقتخبت مؽ الرفخ دل ذل

 (.02110211) البياتي و اثشاسيؾس, التقارب بيؽ قيؼ درجات التؾزيع عمى وجؾد نؾع مؽ التجانذ أو
السشؾال يكؾن التؾزيع التكخاري متساثال  , في حيؽ يكؾن التؾزيع  الؾسيط و وحيشسا تتظابق قيؼ الؾسط و 

               بعض   الع بعزيا ممتؾيا  سالبا  أو مؾجبا  عشجما تكؾن ىحه السقاييذ الثالثة ال تتداوق م
( وان كانا ُيعجان (Kurtosisو التفخطح  (Skewness)( كحلػ فأن االلتؾاء 1910220) فيخكدؾن،

خاصيتيؽ مؽ خرائص التؾزيعات التكخارية , حيث يذيخ معامل االلتؾاء إلى درجة تجسع التكخارات 
جسع التكخارات في مشظقة ما لمتؾزيع االعتجالي  عشج الكيؼ السختمفة لمتؾزيع , ومعامل التفخطح إلى مجى ت

(. وىكحا عشج مقارنة درجة التفخطح السحدؾبة ألي تؾزيع بالكيسة 90-1210299) عؾدة والخميمي,
(, فإذا كانت الكيسة السحدؾبة اكبخ مؽ الكيسة السايارية كان التؾزيع 1.224السايارية لمتفخطح البالغة )

ة السحدؾبة اقل مؽ الكيسة السايارية كان التؾزيع مدظحا  ) العاني مجببا  , أما إذا كانت الكيس
 لسكياس شخرشة الدمظة بحداب السؤشخات اإلحرائية  ةالباحث تقام , و (02110292والغخابي,
تكخاراتيا تقتخب مؽ التؾزيع االعتجالي مسا يدسح بتعسيؼ  ان الجرجات و توجج ذلػ و يبيؽ( 2وججول)

 ( يؾضح ذلػ.0ياس وشكل )نتائج تظبيق ىحا السك
 (4جدول )

 شخصنة الدمطةالمؤشرات اإلحصائية لمكياس 

 قيستيا السؤشخات اإلحرائية ت
 63 الؾسط الفخضي 0
 56.055 الؾسط الحدابي 2
 0.609 الخظأ الساياري لمؾسط 4
 56.000 الؾسيط 1
 55.00 السشؾال 8
 12.186 االنحخاف الساياري  2
 148.508 التبايؽ 1
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  0.006 االلتؾاء 9
 0.562 - التفخطح 2

 69.00 السجى 01
 30.00 أقل درجة 00
 99.00 أعمى درجة 02

 

 

 

 

 
 

 

 
 (4شكل)

 شخصنة الدمطةعمى مكياس  موظفي دوائر الدولةتوزيع درجات 
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 : (Moral  metacognition  Scale) ما وراء المعرفة األخالقيةمكياس  (2)
غيخ انيا لؼ  ما وراء السعخفة األخالقيةلمحرؾل عمى مكياس ُمعّج ُمدبقا  لكياس  ةالباحث تسع    

لحرؾل عمى ا تتسكؽ مؽ الحرؾل عمى مكياس أجشبي لكياس ىحا السفيؾم , في حيؽ أستظاعت
 اوي الايدسكياس )محمية تسثمت ب ( , و الثانية 2114, الجخاحسكياس ) عخبية تسثمت بتيؽ األولى ندخ

 , وذلػ لالسباب اآلتية :( , غيخ انيا لؼ تتبشى ايًّ مشيسا 2101,

بجائل عمى ( 5( مؾقف ولكل مؾقف )15يتكؾنان مؽ )ا ساتزح أنياإلطالع عمى السكياسيؽ بعج  -
السذخف وبعض  األستاذالتحاور مع ومؽ خالل شكل عبارات متجرجة وفق نغخية )كؾلبخج( 

تظؾر مخاحل التفكيخ لكياس  ىحه البجائل ُمراغةاتزح ان  السختريؽ في عمؼ الشفذ األساتحة
ىجف  , وىحا ما ال يشدجؼ و( و ال ترمح لكياس ماوراء السعخفة األخالقية كؾلبخجاألخالقي عشج )
 .البحث الحالي 

) مؾعفي دوائخ وعيشة البحث الحالي  انال يشدجسان كال السكياسيؽ المحان اطمعت عمييسا الباحثة  -
و    ُمراغة لكياس ىحا السفيؾم لجى طمبة الجامعة .  السؾاقف واجاباتياكانت  حيثالجولة ( 

السفيؾم السحكؾر انفا  عؽ طخيق مجسؾعة مؽ الخظؾات مكياس لكياس  بشاءعميو أرتات الباحثة 
 الستتابعة , وىي : 

 نعريًا: المفيومتحديد  . أ
         ليحا السفيؾم  (Kohlberg ,1981) كؾلبخجمؽ خالل تبشي تعخيف  ا  نغخي السفيؾمتؼ تحجيج       

وعيو بان الدمؾك  معخفة الفخد , و" :, بؾصفو  الحي سبقت اإلشارة إليو في الفرل األول و
سمؾكو في  و  بالتالي يكؾن تفكيخه األخالقي الرحيح ىؾ الحي يشدجؼ مع ضسيخه اإلنداني , و

 . "انجاز كل مايذعخ أنو يشدجؼ مع السعاييخ اإلندانية  
 :وإعدادىاجمع الفقرات  . ب

 السقاييذ ذات العالقة التي قامت بكياس ىحا الستغيخ أو تشاولتو نغخيا   عمى ةع الباحثاطالبعج     
 , اإلطار الشغخي السعتسج بسا يتفق و و االفكار التي جاءت بيامؽ  ة  مدتفيج الجراسة بالبحث و

ما وراء السعخفة  ا  أخالقيا  لكياسمؾقف( 08) صياغةالشغخي تؼ  اإلطارعؽ االفادة مؽ  فزال  
يسثل , إذ االختيار مؽ بجيميؽ وفق عمى عمييا  اإلجابة تكؾن  مؾعفي دوائخ الجولةلجى  األخالقية
 في حيؽ ال يسثل البجيل )ب( ىحا السفيؾم . , )أ( السفيؾم الُسخاد تعخفو في البحث الحالي  البجيل 
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 : تصحيح المكياس.  ج   
 لمساؾعفيؽحاج ماا السؾاقاف الحياتياة  إلاىي تسثال ااااف المفغياة التاااااااااااااااامؾب السؾاقاااااااااااااأس ةالباحث تاعتسج    

 ما وراء السعخفة االخالقيةمفيؾم أحجى ىاتيؽ الابارتيؽ لكياس ؛ مع بجيميؽ لإجابة عمى شكل عبارات 
ى عشاج اااااااااجىسا عشاج اإلجاباة  وتعظيختاار احا ال تكيذ ىحا السفيؾم , وعمى السؾعف أنوالابارة اأُلخخى 

 أختااارا إذا اااااااااااااا، أم السؾعاافمااؽ قباال  ادرجااة عشااج اختيارىاا( 2) السفيااؾمالترااحيح الابااارة التااي تكاايذ 
           يااااخفض الابااااارة  عبااااارة والسؾعااااف وعميااااو يختااااار   (0درجااااة ) ىفيعظاااا السفيااااؾمتكاااايذ ال الابااااارة التااااي 
 اأُلخخى .  

 : اإلجابةميمات . إعداد تعد   

لحا روعي , مسكياس لجابتو إجيب أثشاء عج تعميسات السكياس بسثابة الجليل الحي يدتخشج بو السُ تُ       
ال  التأكيج عمى أن اإلجابة لغخض البحث العمسي فقط ومع  مفيؾمة عشج إعجادىا أن تكؾن مبدظة و

مثاال  يؾضح طخيقة , و وضع اإلجابة  لمتقميل مؽ عامل السخغؾبية االجتساعية عشج األسؼداعي لحكخ 
 (.4السكياس )ممحق/ مؾاقفاإلجابة عمى 

 مكياس وتعميماتِو:الفقرات صالحية .  ه 

بجائماو   وتعميساتاو و مؾاقاف مكيااس ماا وراء السعخفاة االخالقياةجل التّعخف عماى ماجى صاالحية أمؽ      
مؽ الخبخاء السختريؽ في مجاال عماؼ  (10)عمى ( 3) ممحق/  مؾقفا   (15سكياس السكؾن مؽ )الخض عُ 

 لبيااان  رائيااؼ ومالحغاااتيؼ فيسااا يتعمااق بسااجى صااالحية السكياااس, وىااؼ أنفداايؼ فااي السكياااس األول الااشفذ 
نداابة  باعتساااد و تحميميااا  بعااج جسااع  راء الخبااخاء و و ألجمااو متااو لميااجف الااحي وضااع ء، و مال ومؾاقفااو
السؾاقااف مااع إجااخاء بعااض التعااجيالت االبقاااء عمااى جسيااع تااؼ  الخبااخاءكثخ باايؽ تقااجيخات أ%( فاا80اتفاااق )
بعاااج  السكيااااس يبقاااىبياااحا  و  كساااا حرااامت ماااؾافقتيؼ عماااى تعميساااات السكيااااس وباااجائل اإلجاباااة , البدااايظة

 ( ُيبيؽ ذلػ .10( , وججول )5)ممحق / مؾقفا   (15عخضو عمى الخبخاء مكؾن مؽ)
 (44)جدول 

 مواقف مكياس ما وراء المعرفة االخالقيةالحية في صالندبة المئوية لتوافق آراء الخبراء 

 المعارضون  الموافقون  العدد أرقام الفقرات
 الندبة التكرار  الندبة التكرار

 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% 
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 :( وضوح تعميمات المكياس وفقراتوالتجربة االستطالعية األولى ).  و
ومعخفااة ) مااؾعفي دوائااخ الجولااة ( ,  لعيشااة البحااث السؾاقاافلزااسان وضااؾح تعميسااات السكياااس وفيااؼ     

مؾعااف ومؾعفااة           ( 30)طبااق السكياااس عمااى عيشااة اسااتظالعية بماا  عااجد أفخادىااا  جابااةالؾقاات الااالزم لإ
شيؼ إبااجاء وطمااب ماا ةتساات اإلجابااة بحزااؾر الباحثاا ثحياا( 5وىااؼ انفداايؼ فااي السكياااس األول )جااجول /

 ,  غيخ مفيؾمة مؾاقف، وفيسا إذا كانت ىشاك  السؾاقف وعبارات اإلجابة عمييامالحغاتيؼ حؾل وضؾح 
ال حاجااة  وواضاحة كاناات وتعميساتاو و عباارات اإلجاباة عشيااا السكياااس  مؾاقافمباحثااة ان ل اتزاح قاج و

تاخاوح يابتيؼ عماى السكيااس جإفي  السؾعفيؽالؾقت الحي استغخقو  فيسا كانإلى تغييخ أو تعجيل صياغة 
 .( دقيقة12-9بيؽ )

 : (التحميل اإلحصائيالتجربة األستطالعية الثانية ).  ز 
الفاااخق بااايؽ مجساااؾعتيؽ متظاااخفتيؽ )االتدااااق الخاااارجي( وأسااامؾب عالقاااة درجاااة الفقاااخة  ايعاااج أسااامؾب        

 . تحقيق ذلػ بالجرجة الكمية )االتداق الجاخمي( , اجخائييؽ مشاسبيؽ في 
  ان المتطرفت تانالمجموع: 

الباحثااة ت قاماا  مااا وراء السعخفااة االخالقيااةلحداااب القااؾة التسييديااة لكاال فقااخة مااؽ فقااخات مكياااس و      
مؽ مؾعفي دوائخ الجولة فاي مجيشاة  مؾعف ومؾعفة( 400) بتظبيق السكياس عمى عيشة البحث البالغة

تاؼ تختيااب درجااات ة جااة الكمياة لكاال اسااتسار حدااب الجر  و السااؾعفيؽبعااج تراحيح اسااتجابات  و الجيؾانياة 
 (30ماؽ )درجاتياا التاي تخاوحات و تشازليا  ابتجاء  مؽ أعمى درجة وانتياء بأدنى درجاة االستسارات تختيبا  

%( ماؽ االساتسارات الحاصامة عماى أعماى 27ندابة ) اختاارت الباحثاة ماؽ ثاؼو  ،( درجة 17لى )إدرجة 
( 30تخاوحاات درجاتيااا باايؽ ) و  اسااتسارة (108)بااال  عااجدىا والسااسيت بالسجسؾعااة العميااا  و  الااجرجات
ماااؽ االساااتسارات الحاصااامة عماااى أدناااى الاااجرجات وساااسيت  %(27اختياااار ندااابة ) و ، ( درجاااة27الاااى )

 ( درجة.17لى )إ( 24تخاوحت درجاتيا بيؽ ) و  ( استسارة أيزا  108)والبال  عجدىابالسجسؾعة الجنيا 
العميا والجنيا تسثال أفزال ندابة يسكاؽ أخاحىا فاي تحميال الفقاخات   مؽ الجرجات%( 27)وىكحا فأن ندبة 

حيشسااا يكااؾن تؾزيااع الااجرجات عمااى  تيؽ بأقرااى مااا يسكااؽ مااؽ حجااؼ وتسااايدوذلااػ ألنيااا تقااجم لشااا مجسااؾع
 . السكياس عمى صؾرة مشحشى التؾزيع االعتجالي

 معاملمخبع كاي و تعسال مؽ اسمباحثة لكان البج ) متقظع( جابة بسا أن السكياس ثشائي اإل و     
الجنيا عؽ  العميا و تيؽالسجسؾعالسؾعفيؽ لكل مؾقف في بيؽ استجابات  مؽ أجل تعخف الفخوق  فاي

، ومؽ ثؼ  ( في كل مجسؾعةد االجابة عمى البجيل )بااعج(، و جابة عمى البجيل )أد اإلاعجا طخيق جسع 
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)عبج قجرة الفقخات عمى التسييد وتظبيق معادلة معامل فاي ألستخخاج قيسة مخبع كاياستخخاج 
  (.2210229الخحسؽ,

مؤشااخا  لتسييااد كاال فقااخة مااؽ خااالل مقارنتيااا بالكيسااة لسعاماال اإلرتباااط ُعااّجت الكيسااة السحدااؾبة  و       
 ُيبيؽ ذلػ .( 11ججول ) و ,  (0.05)عشج مدتؾى داللة  (0.089)البالغة  الججولية

 (11جدول )
 بأسموب المجموعتين المتطرفتين ما وراء المعرفة االخالقيةالقوة التمييزية لفقرات مكياس 

 ت
 قيمة مربع كاي 

 المحدوبة
قيمة مربع كاي 

 5 الجدولية

معامل قيمة   
Øفاي   

 6مدتوى الداللة
(...0)  

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
 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

                                                 
 (.0حخية )( , ودرجة 1018قيسة مخبع كاي الججولية عشج مدتؾى داللة ) 5
)غياخ دالاة  و ، وىشاك ثالث حاالت تعج الفقخة غياخ دالاة وىاي )دالاة ساالبة( تعج الفقخة دالة عشجما تكؾن )دالة مؾجبة(  6

 )غيخ دالة سالبة(.و مؾجبة(، 
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 الفقرة بالدرجة الكمية لممكياس : عالقة درجة 
وعميو تححف الفقخة عشجما  ,مايارا  لرجق االختبار تعجتفتخض ىحه الظخيقة ان الجرجة الكمية لمفخد     

ان الفقخة ال تكيذ الغاىخة التي  اساس، عمى غيخ دال إحرائيا  يكؾن معامل ارتباطيا بالجرجة الكمية 
 . كميا   السكياسيكيديا 

مؾقف الستخخاج معامل االرتباط بيؽ درجات كل  (Point Biseriol)عسال معامل ارتباط باستو     
, و كانت االستسارات   (2,1)اذ كانت اإلجابة عشيا متقظعة تقظعا  ثشائيا  والجرجة الكمية لمسكياس 

تبيؽ أن جسيع معامالت االرتباط كانت دالة , ( استسارة 400الخاضعة لمتحميل بيحا األسمؾب )
 الحخجة لجاللة يا أكبخ مؽ الكيسة( حيث كانت قيس398( وبجرجة حخية )0.05عشج مدتؾى ) حرائيا  ا

 ( ُيبيؽ ذلػ .12, وججول)( 0.098)والبالغة معامل االرتباط 
 (12جدول )

 ما وراء المعرفة األخالقيةالدرجة الكمية لمكياس و معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة 

 معامل االرتباط الفقرة طمعامل االرتبا الفقرة

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 - - 

 
 (08)مكؾنا  مؽ  ما وراء السعخفة األخالقيةيبقى مكياس وعؽ طخيق االجخائيؽ الدابقيؽ وعميو     
 . قفا  مؾ 
 :و الثبات صدق ال. مؤشرات  ح

اإلجخاءات في السكياس الحالي , مؽ خالل الثبات  الرجق و تحققت الباحثة مؽ تؾفخ خرائص      
 :اآلتية 
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 الصدق : (1)
 مؤشخات , وىي :عجة عؽ طخيق لسكياس الحالي افي رجق تحقق ال 
  :الصدق العاىري 

عخضو  عؽ طخيق ما وراء السعخفة األخالقيةياس الرجق لسكمؤشخات مؽ  السؤشختحقق ىحا      
 (.3) ممحق/تعميساتو  و مؾاقف السكياس وبجائل إجابتياعمى الخبخاء واالخح بارائيؼ حؾل صالحية 

 : صدق البناء 
 صجق البشاء لمسكياس الحالي عؽ طخيق أسمؾبيؽ , ىسا : تحقق

 (.11السجسؾعتان الستظخفتان ) االتداق الخارجي( ) ججول  -
 (.12قة درجة الفقخة ) السؾقف( بالجرجة الكمية لمسكياس )ججول عال -

السكياس الحي  أن ومؤشخات عمى ىحا الشؾع مؽ الرجق   ىحهتعج اساليب تحميل الفقخات  إذ    
 .تشتخب فقخاتو في ضؾء ىحيؽ السؤشخيؽ يستمػ صجقا  بشائيا  

 الثبات :( 2)
 : خالل مؤشخيؽ ىسامؽ لسكياس الحالي ا التحقق مؽ ثباتتؼَّ      

 إعادة اإلختبار: -اإلختبار 
          الباحثااااااة طخيقااااااة إعااااااادة االختبااااااار السااااااتخخاج معاماااااال الثبااااااات باعتساااااااد درجااااااات عيشااااااة  عسمتسااااااتا     

          ( , ومااؽ ثااؼ أُعيااج عمييااا تظبيااق السكياااس 5/جااجول)( , 30التظبيااق االسااتظالعي لمسكياااس السؤلفااة مااؽ )
          جايااااااة التظبيااااااق األول  إذ تذاااااايخ األدبيااااااات إلااااااى أن السااااااجة باااااايؽ التظبيااااااق بعااااااج مزااااااي إساااااابؾعيؽ مااااااؽ ب

                                                             .ةاألول والتظبياااااااااااااق الثااااااااااااااني تستاااااااااااااج بااااااااااااايؽ إسااااااااااااابؾع إلاااااااااااااى إسااااااااااااابؾعيؽ وبحداااااااااااااب طبيعاااااااااااااة الغااااااااااااااىخ 
يقاااايؽ بإسااااتعسال معاماااال إرتباااااط بيخسااااؾن و تااااّؼ بعااااج ىااااحا إيجاااااد العالقااااة اإلرتباطيااااة باااايؽ درجااااات التظب

(Pearson Correlation Cofficient( الحي بم )0.80)وتعج ىحه الكيسة مقبؾلاة ألغاخاض البحاث  7 ,
العمسااي ويسكااؽ الخكااؾن إلييااا إذ ُيذاايخ عااجد مااؽ الباااحثيؽ إلااى أن معاماال الثبااات السدااتخخج بيااحه الظخيقااة  

 .  ( فأكثخ0.70يعج جيجا  ان كان )
 
 
 

                                                 
 .( فأكثخ1.81معامل الثبات جيجا  اذا كان مخبعو )ويعج  7
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  ئة النصفيةالتجز : 
معامل ثباتو إلى نرفيؽ متكافئيؽ وذلػ  حدابىحه الظخيقة عمى تجدئة السكياس السظمؾب  تعتسج     

بعج تظبيقو عمى عيشة واحجة , والتقديؼ قج يكؾن عذؾائيا  أو ان تذكل الفقخات الفخدية إحجى نرفي 
 (.0229:021السكياس والفقخات الدوجية الشرف اآلخخ )عبج الخحسؽ ,

لحداب الثبات بيحه الظخيقة تؼ استعسال معامل ارتباط بيخسؾن بيؽ نرفي السكياس حيث تألف  و    
بمغت  و( 08بعج تكخار قيسة السؾقف)الفخدية والدوجية  السؾاقفعمى أساس  مؾاقف( 9كل نرف مؽ )

السكياس ( ولسا كان معامل االرتباط السدتخخج بيحه الظخيقة ىؾ لشرف 1012قيسة معامل االرتباط )
( وىؾ 1092معامل الثبات ) ليربح ( (Sperman- Brownبخاون  –تعجيمو بسعادلة سبيخمان  جخى 

( ُيبيؽ معامالت ثبات مكياس ما وراء السعخفة 04وججول ), معامل ثبات جيج يسكؽ الخكؾن اليو 
 , ومقايدتو بالجراسات الدابقة .االخالقية بكال الظخيقتيؽ الدابقتيؽ 

 (31جدول)
  ما وراء المعرفة األخالقيةمكياس  ت معامالت ثباتدرجا

 : ممكياسلالكمية  أستخراج الدرجة. ط 
التحميل اإلحرائي  إجخاءبعج   قفا  مؾ ( 08يتكؾن مؽ) ما وراء السعخفة االخالقيةمكياس  بقيَّ       

ىي  لمسؾعفلحا فان أعمى درجة محتسمة ,  واستخخاج خرائص الكياس الشفدي مؽ صجق وثبات
ة كمسا كانت درجعميو ( درجة ، و 22.5( , والؾسط الفخضي لمسكياس )15( وأدنى درجة لو ىي )30)

درجتو وكمسا كانت  عخفة االخالقيةما وراء السكبخ مؽ الؾسط الفخضي كان ذلػ مؤشخا  عمى أ السؾعف
 يا.قل مؽ الؾسط الفخضي كان مؤشخا  عمى انخفاضأ

  :لممكياس  المؤشرات اإلحصائية. ي 
( 01) وججول , ما وراء السعخفة االخالقيةلسكياس بحداب السؤشخات اإلحرائية  ةالباحث تقام    
العتجالي مسا يدسح بتعسيؼ نتائج تكخاراتيا تقتخب مؽ التؾزيع ا ان الجرجات و توجج ذلػ و يبيؽ

 ( يؾضح ذلػ.2تظبيق ىحا السكياس وشكل )
 

 معامل الثبات الدراسة
 التجزئة النصفية إعادة اإلختبار

 0.86 0.80 الجراسة الحالية
 - 0.80   2014دراسة الايداوي ,
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 (40جدول )
 ما وراء المعرفة االخالقيةالمؤشرات اإلحصائية لمكياس 

 قيستيا السؤشخات اإلحرائية ت
 22.5 الؾسط الفخضي 0

 25.237 الؾسط الحدابي 2

 0.119 الخظأ الساياري لمؾسط 4

 25.000 الؾسيط 1

 25.00 سشؾالال 8

 2.394 االنحخاف الساياري  2

 5.735 التبايؽ 1

 -0.504 االلتؾاء 9

 0.191 التفخطح 2

 13.00 السجى 01

 17.00 أقل درجة 00

 30.00 أعمى درجة 02

 

 
 

 (2شكل )
 

 ما وراء المعرفة االخالقيةعمى مكياس  موظفي دوائر الدولةتوزيع درجات 
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 التطبيق النيائي:امدًا. خ
         ا مؽ صجق سلي لكياس الشفديالبحث واستخخاج خرائص ا ياسيبعج االنتياء مؽ إجخاءات مك      

( 1و 2يؽ برؾرتيا الشيائية )ممحق/اسيالسك يؽبتظبيق ىح ةالباحث تقجرة عمى التسييد , قام ثبات و و
لمسجة  ض دوائخ الجولة في مجيشة الجيؾانية مؾعف و مؾعفة في بع( 111البالغة ) البحثعمى عيشة 

 . 12/14/2121ولغاية  11/12/2121مؽ 
 

 سادسًا. الوسائل اإلحصائية:
في  (Spss)أىجاف البحث  استعانت الباحثة بالحقيبة اإلحرائية لمعمؾم االجتساعية  تحقيقلغخض    

 : الؾسائل اإلحرائية اآلتية باستعسال الحاسبة االلكتخونية وعؽ طخيق  معالجة البيانات احرائيا  
 مكياس شخرشة الدمظة االختبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ الستخخاج القؾة التسييدية لفقخات  -

 .الستظخفتيؽ باسمؾب السجسؾعتيؽ 
 ، لتحقيق اآلتي: معامل ارتباط بيخسؾن  -

 .ة الدمظة لسكياس شخرشالجرجة الكمية  ايجاد العالقة االرتباطية بيؽ درجة كل فقخة وأ .    
إعادة اإلختبار لسكياسي البحث واستخخاج ثبات ما وراء السعخفة الستخخاج الثبات بظخيقة  .ب   

 . التجدئة الشرفيةاألخالقية بظخيقة 
 ج. ايجاد العالقة االرتباطية بيؽ شخرشة الدمظة وما وراء السعخفة األخالقية.   
الستخخاج (Alpha Formula For Internal Consistency)معادلة الفا لألتداق الجاخمي    -

 . الثبات لسكياس شخرشة الدمظة
مخبع كاي الستخخاج القؾة التسيدية لفقخات مكياس ما وراء السعخفة االخالقية باسمؾب السجسؾعتيؽ  -

 الستظخفتيؽ .
ب معامل ارتباط فاي الستخخاج القؾة التسيدية لفقخات مكياس ما وراء السعخفة االخالقية باسمؾ  -

 السجسؾعتيؽ الستظخفتيؽ .
ما وراء الستخخاج ارتباط فقخات مكياس  ( Point Biseriol)معامل ارتباط بؾيشت  بايديخيال -

 بالجرجة الكمية لمسكياس . السعخفة االخالقية
  السدتخخج بظخيقة ثبات مكياس ما وراء السعخفة األخالقية معادلة سبيخمان بخوان لترحيح   -

 .التجدئة الشرفية 
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 االختبار التائي لعيشة واحجة لمتعخف عمى داللة الفخق بيؽ الؾسط الحدابي والؾسط الفخضي  -
 لجرجات السؾعفيؽ عمى مكياسي البحث . 

 ي الشؾع             وفق متغيخ  البحث يعمى مكياسبيؽ السؾعفيؽ ق و تخخاج الفخ ااااااااااااااتحميل التبايؽ الثشائي الس  -
 عية.الحالة االجتسا و 
الحالة  و الشؾعوفق متغيخ  في العالقة االرتباطية عمىق و معادلة االختبار الدائي الستخخاج الفخ  -

 االجتساعية.
 
 



 
 
 
 

  وتفسريها: عرض اننتائج انفصم انرابع
 

  عرض اننتائج وتفسريها 

  انتىصيات 
  املقرتحات 
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يتزسغ ىحا الفرل عخض الشتائج التي تع التػصل الييا بعدج تحميدل ابابدات السدػضفيغ عمد    د       
,  مدددغ فددع تعددجمع عدددجي مددغ التػصددد ات  أىددجاا الثحددث   فدددع تفددديخىا  دددي ظددػ  امشددخ الشطخ ددد  الست شدداة

 - السعتخحات  عم  الشحػ اآلتي :

   ة الديهانية :مدينفي لدى مهظفي دوائر الدولة  شخرنة الدلطةتعرف  1.
شخرش  عم  مق اس  السػضفيغل  أن الػسط الحدابي لجربات اتذيخ السعالجات اإلحرائ         
عشج  (  63) 1( ف سا بمغ الػسط الفخظي12.186بإنحخاا مع اري قجره )   (56.055بمغ ) الدمص 
بيشيسا باستعسال  اختثار الفخق  الػسط الحدابي لعيش  الثحث بالػسط الفخظي لمسق اس ,    معامد

أك خ مغ الق س  التائ    (11.398-) االختثار التائي لعيش   احجة  ت يغ أن الق س  التائ   السحدػب  
( , مسا ُمذيخ ال  ان 399(   بجرب  حخ   )0.05عشج مدتػى يالل  ) (1.96)الجج ل   الثالغ  

  يغ ذلظ.( يُ 15بج ل )   ل ذ لجييع شخرش  لمدمص  , السػضفيغ  ي ي ائخ مجيش  الجيػان  
 (51جدول)

 شخرنة الدلطةعلى مقياس  المهظفينداللة الفرق بين الهسطين الحدابي و الفرضي لدرجات 
 

عدد 
 أفراد
 العينة

 الهسط
 الحدابي

 االنحراف
 المعياري 

 الهسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

القيمة 
التائية 
 المحدهبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

 مدتهى 
 الداللة
0.05 

 يال  1.96 11.398- 933 63 12.186 56.055 400

 

  الُست ش (Adorno et. al,1955) أي رنػ  آخخ ن  نسػذج  سكغ تفديخ ىحه الشت ج  عم           
سخن غيخ الستفتح ال باالعتجال   الحىغيتستعػن  ي ان مػضفي ي ائخ الج ل   ي مجيش  الجيػان   

ن اختمفت  ي إتفيسيا حت       آلخخ غتع ل أ كار ا العجرة عم ,  عم و تكػن لجييع سترمب ال
 ي حيغ تخى الثاحث  ان ما مخ بو بمجنا خالل الدشػات االخيخة مغ نداعات س اس   ,  عمزسػنيا معي

عم  بس ع مطاىخ الح اة  ,  الخغث   ي اقرا   تيس ر اآلخخ  انعكاس آفارىا اصصفا ات حدب   
عجم الجج ى مغ  بعام    مغ ام خاي  بجس ع السدتػ ات يجركػن  الد اس   ,  االقترايم  بعمت الكثيخ

 . صصفاااال مثل ىحا
                                                 

 عجي الفعخات.×  جائل/عجيىا الػسط الفخظي = مجسػع أ زان ال 1
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لدى مهظفي دوائر الدولة على وفق  شخرنة الدلطةق اإلحرائية في وتعرف داللة الفر   .2
 غير متزوج( : اإلناث( , والحالة االجتماعية )متزوج , و ) الذكهر , والنهع  ي متغير 
إحرائيًا عند مدتهى  ةق دالوهجد فر تال  : الفرضية الرفرية اآلتيةتم إختبار  و عليه     

و الحالة اإلناث(  النهع )الذكهر, و ي على وفق متغير  شخرنة الدلطةفي  المهظفين( لدى 1...)
 االجتماعية ) متزوج , وغير متزوج(.

شخرش   لغخض تعخا يالل  الفخ ق بيغ اال ساط الحداب   لجربات السػضفيغ عم  مق اس      
غيخمتد ج(  عم      متغيخ الشػع )الحكػر   اإلناث( ,  الحال  االبتساع   )متد ج     الدمص 

,  بج ل  (0.05عشج مدتػى يالل  ) (Tow way Anova)استعسمت الثاحث  تحميل التثايغ الثشائي  
  يغ ذلظ.( يُ 16)

 (51جدول )
 الحالة االجتماعية وفق متغيري النهع وعلى  شخرة الدلطةداللة الفروق في 

 مردر التباين

 

 مجمهعة المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

متهسط 
 المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مدتهى 
 الداللة

S-g 

 3.314 482.634 1 482.634 النهع

3.84 

 

0.05 

 

الحالة 
 1.523 221.742 1 221.742 االجتماعية

التفاعل 
الحالة  x)النهع
 ماعية(االجت

266.706 1 266.706 1.832 

 145.613 396 57662.711 الخطأ

  400 1316120.000 الكلي
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  ت يغ الشتائج الدابع  مامأتي :

 اإلناث( : أ.الفرق وفق متغير النهع )الذكهر، و  
ل  ال يخق  ا شخرش  الدمص مق اس اإلناث عم   ( الداب  أن الفخق بيغ الحكػر  16مغ بج ل )    

( بالق س  الجج ل   3.314مدتػى الجالل  اإلحرائ   عشج معامد  الق س  الفائ   السحدػب  الثالغ  )
, اذ بمغ الػسط الحدابي لمحكػر  (398,1)   يرب  حخ   (0.05)( عشج مدتػى يالل  3.84الثالغ  )

            ( 57.959,  ي حيغ كان الػسط الحدابي لإلناث ) (11.823)( بإنحخاا مع اري 54.618)
  عم  الخغع مغ ان السػضفيغ ل ذ لجييع شخرش  لمدمص  ,  (12.431)بإنحخاا مع اري قجره   

تفديخ مسكغ    شخرش  الدمص  ي اإلناث  أنو ل ذ ىشاك  خق بيغ الحكػر   ُتذيخ ىحه الشت ج  ال 
  ,  نفديااالبتساع   الد اس     الطخ ا ايركػا     عاشػا اإلناث  السػضفيغ مغ الحكػر  أن  ذلظ

  السصم  لفخي ما  التأييجعغ  االبتعاي مسا ي عيع ال   يياالكثيخ الغسػض الحي مكتشف  بالتالي خ خ ا 
 . الخصأ الرػاب   تحجي ليع سمفا   أ  بساع  معيش  

 ( :غير متزوج متزوج ، وب. الحالة االجتماعية)
   متغيخ الحال  امبتساع   عشج عم     شخرش  الدمص ىشاك  خق بيغ السػضفيغ  ي ل ذ      

( عشج مدتػى الجالل  3.84( بالق س  الفائ   الجج ل   الثالغ  )1.523معامد  الق س  الفائ   السحدػب  )
, اذ كان الػسط الحدابي لمسػضفيغ الستد بيغ ( 398,1  يرب  حخ   ) (0.05)اإلحرائ   

لػسط الحدابي لمسػضفيغ الغيخ متد بيغ ف سا كان ا (11.894)( بإنحخاا مع اري 55.412)
)شخرش  ش  ع  متغيخ  ال ذلظ  أن معػي,   سكغ  (12.772)(  بإنحخاا مع اري 57.057)

  عم و  ان اال خاي الستد بيغ   غيخ الستد بيغ كالىسا خ خ ا تافيخ ذلظ عم  الح اة برػرة الدمص ( 
 عام  .

 الحالة االجتماعية : ج. تفاعل النهع و

ال يخق    غيخ الستد بيغيخت الشتائج أن الفخق بيغ السػضفيغ الحكػر  اإلناث مغ الستد بيغ أض    
( بالق س  الفائ   الجج ل   1.832ال  مدتػى الجالل  االحرائ   عشج معامد  الق س  الفائ   السحدػب  )

الحال   ع  (    بحلظ لع مطيخ ىشاك تفاعال  بيغ الشػ 0.05( عشج مدتػى يالل  )3.84الثالغ  )
 .  عم  شخرش  الدمص االبتساع    ي التأفيخ 
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 لدى مهظفي دوائر الدولة في مدينة الديهانية : ما وراء المعرفة االخالقيةتعرف   .3
بإنحخاا    (25.237) بمغ السػضفيغاإلحرائ   ال  أن الػسط الحدابي لجربات  اتتذيخ السعالج    

لجربات عشج معامد  الػسط الحدابي  (  22.5الفخظي )( ف سا بمغ الػسط 2.394مع اري قجره )
اختثار الفخق بيشيسا باستعسال االختثار التائي لعيش   احجة   بالػسط الفخظي لمسق اس ,   السػضفيغ

الجج ل   الثالغ  التائ   ىي أك خ مغ الق س    (22.861) ت يغ أن الق س  التائ   السحدػب  بمغت 
, مسا يثذيخ ال  أن السػضفيغ  ي ي ائخ ( 399(   بجرب  حخ   )0.05عشج مدتػى يالل  ) (1.96)

  يغ ذلظ. ( يُ 17 بج ل ),  يتدسػن بسا  را  السعخ   االخالق  الج ل   ي مجيش  الجيػان   

 (51جدول)
 ما وراء المعرفة االخالقيةعلى مقياس  المهظفينداللة الفرق بين الهسطين الحدابي و الفرضي لدرجات 
 

عدد 
 رادأف

 العينة

 الهسط

 الحدابي

 االنحراف

 المعياري 

 الهسط

 الفرضي

 درجة

 الحرية

القيمة 
التائية 
 المحدهبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

 مدتهى 

 الداللة

0.05 

400 
25.237 2.394 22.5 933 

 يال  1.96 22.861

 
كمسا ام خاي ان  الُست شاة  ي (Kohlberg ,1958) كػل خج    نطخ   عم  قج تعػي ىحه الشت ج       

 عم  مثايئ العجال   قائعتش ث  قخاراتيع عغ نطام شخري مغ الق ع   كانػا أكثخ استعالل   تعجمػا بالعسخ
الفخي مصػر نطام مغ الق ع خاص بو يشدجع مع الزسيخ   إذا     احتخام كخام  االندان  , السدا اة   

 العانػن . عم  ختعارض العانػن مع الزسيخ عشجىا يتع تخب ح كف  الزسي

ى وفق لدى مهظفي دوائر الدولة عل ما وراء المعرفة االخالقية داللة الفروق اإلحرائية في 4.
 :غير متزوج(  الحالة االجتماعية )متزوج , و ) الذكهر , اإلناث( , ومتغيري النهع 

( 1...مدتهى ) إحرائيًا عند ةق دالوهجد فر تال  : تم إختبار الفرضية الرفرية اآلتية و عليه    
والحالة اإلناث(  النهع )الذكهر, و ي على وفق متغير  ما وراء المعرفة االخالقيةفي  المهظفينلدى 

 االجتماعية ) متزوج , وغير متزوج(.
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ما  را  السعخ   تعخا يالل  الفخ ق بيغ متػسصات يربات السػضفيغ عم  مق اس   مغ أبل    
 اإلناث( ,  الحال  االبتساع   )متد ج    غيخ متد ج(       متغيخي الشػع )الحكػر  االخالق  

 ذلظ.  يغيُ ( 18( ,  بج ل )0.05استعسمت الثاحث  تحميل التثايغ الثشائي عشج مدتػى يالل  )
 

 (51جدول )
 الحالة االجتماعية وفق متغيري النهع وعلى  ما وراء المعرفة االخالقيةداللة الفروق في 

 مردر التباين
 

 ربعاتمجمهعة الم
S-S 

درجة 
 الحرية
D-F 

 متهسط المربعات
M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مدتهى 
 الداللة

S-g 

 0.015 0.087 1 0.087 النهع

3.84 

 

0.05 

 

 5.054 28.835 1 28.835 الحالة االجتماعية

 xالتفاعل )النهع
 0.002 010. 1 0.010 الحالة االجتماعية(

 5.705 396 2259.321 الخطأ

  400 257061.000 الكلي

  ت يغ الشتائج الدابع  أن :

 اإلناث( : أ.الفرق وفق متغير النهع )الذكهر، و 
ما  را  مق اس اإلناث عم   ىشاك  خق بيغ الحكػر  يت يغ انو ل ذ الداب  أن  (18مغ بج ل )

بالق س  الفائ   الجج ل   الثالغ  ( 0.015 ذلظ عشج معامد  الق س  الفائ   السحدػب  ) السعخ   االخالق  
اذ بمغ الػسط الحدابي لمحكػر ( 398,1  يرب  حخ   ) (0.05)( عشج مدتػى يالل  3.84)
             ( 25.209 دددددددددددددددددي حيغ كان الػسط الحدابي لإلناث) (2.346)(  بانحخاا مع اري 25.258)
شامم  لمجس ع  ل ذ  بأن امخالق ىي عام     سكغ تفديخ ذلظ ,  (2.464)بانحخاا مع اري   

التعامل مع العػانيغ  أ   ي يا ا  الػعي بيا ي اكتداب) الحكػر ,  اإلناث(  الشػعىشاك اختالا  ي 
أن الفخي يتعجم خالل سمدم  فابت  مغ السخاحل الشػع    (كػل خج) حا ما أكجهى,    امخالق    العػاعج
 . الخمعي  لمتصػر
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 ( :غير متزوج متزوج، وب. الحالة االجتماعية)
    متغيخ الحال   ما  را  السعخ   االخالق  أضيخت الشتائج  أن الفخق بيغ السػضفيغ  دددددددددددددددي      

عشج معامد    لرالح الحكػر االبتساع   )متد ج , غيخ متد ج( يخق  ال  مدتػى الجالل  االحرائ   
 (0.05)( عشج مدتػى يالل  3.84( بالق س  الفائ   الجج ل   الثالغ  )5.054سحدػب  )الق س  الفائ   ال

(  بانحخاا 25.412حيث كان الػسط الحدابي لمسػضفيغ الستد بيغ )( 398,1  يرب  حخ   )
(  بانحخاا 24.823كان الػسط الحدابي لمسػضفيغ غيخ الستد بيغ )ف سا  , (2.374)مع اري 
 سكغ تفديخ ذلظ  ي ظػ  كل مغ االستعخار العاشفي   االبتساعي الحي ,    (2.402)مع اري 

مفاه ع العجل   السدا اة  ي  مع ذو اال خاي الستد بيغ   الستسثل بتحسل مدؤ ل   االسخة   اياراك
 الحعػق   الػابثات اإلندان  .

 الحالة االجتماعية : ج. تفاعل النهع و

ذ  ياللددددد  احردددددائ     ددددد  التفاعدددددل الثشدددددائي بددددديغ الشدددددػع               أضيدددددخت الشتدددددائج أندددددو لددددد ذ ىشددددداك  دددددخق      
غيدخ متدد ج( اذ كاندت الق سد  الفائ د  السحددػب   الحالد  االبتساع د  ) متدد ج ,   اإلنداث(   )الدحكػر,  

(    بحلظ لع 0.05( عشج مدتػى يالل  )3.84(  ىي أقل مغ الق س  الفائ   الجج ل   الثالغ  )0.002)
 قدج تعدػي مثدل ,  مدا  را  السعخ د  االخالق د ل الشػع مدع الحالد  االبتساع د   دي التدأفيخ عمد  مطيخ تفاع

ىحه الشت ج  ال  أن كل متغيدخ مدغ الستغيدخات قدج يدؤفخ عشدجما معسدل بصخ عد  مددتعم  أكثدخ مسدا لدػ عسدل 
 .  متغيخ أخخمع 
لدى مهظفي دوائر الدولة  شخرنة الدلطة وما وراء المعرفة االخالقية العالقة االرتباطية بين 5.

  :في مدينة الديهانية
شخرنة الدلطة وما ال تهجد عالقة إرتباطية بين  : تم إختبار الفرضية الرفرية اآلتية و عليه     

 مهظفي دوائر الدولة في مدينة الديهانية .لدى  وراء المعرفة االخالقية
 لجى ص   ما  را  السعخ   االخالق  شخرش  الدمبيغ االرتثاش   مبل التعخا عم  العالق      

تع حداب معامل ارتثاط بيخسػن بيغ يربات السػضفيغ  ي كال الستغيخ غ    ت يغ أن معامل  السػضفيغ
(    مبل تعخا يالل  ق س  معامل االرتثاط تع استعسال االختثار التائي -0.269االرتثاط بيشيسا )
( أك خ مغ الق س  التائ   الجج ل   الثالغ  5.57السحدػب  ) بج أن الق س  التائ       لسعامل االرتثاط
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ارتثاش   عالق  ىشاك ىحا معشي أن   (   398(  يرب  حخ   )0.05( عشج مدتػى يالل  )1.96)
 ( .3,  شكل ) (19احرائ   كسا ىػ م يغ  ي بج ل ) بجالل  بيغ الستغيخ غ عكد   

 (51جدول )
 بحث وداللتها اإلحرائيةالعالقة االرتباطية بين متغيرات ال

معامل  الستغيخات
 االرتثاط

الق س  
التائ   
 السحدػب 

الق س  التائ   
 الجج ل  

 يرب 
 الحخ  

مدتػى 
 الجالل 
0.05 

شخرش  الدمص  / ما  را  
 يال  398 1.96 5.57 -0.269 السعخ   االخالق  

 

 
 (3شكل)

 حثمخطط االنتذار في العالقة االرتباطية بين متغيري الب
   ي ظػ  ش  ع  كال الستغيخ غ السذسػليغ  ي الثحث الحالي تخى الثاحث  ان ىحه الشت ج  مشصق       
 شخرش   عل ذ لجيي السػضفيغنت ج  اليجا ام ل التي أشارت ال  أنَّ ما أضيختو متدع  مع   

 السعخ   امخالق   يتدسػن بسا  را  السػضفيغ؛ كحلظ نت ج  اليجا الثالث التي أشارت ال  أن  لمدمص 
تسكشيع مغ االستجاب   مغ استعالل    ي قخاراتيع  سكغ ان تعػي ىحه العالق  ال  ما مستمكو     

االبتساعي مغ أحجاث الد اسي   لمسػاقف السختمف  بذكل مشاسب ,  يع  اعػن لسا مجخي  ي عالسيع 
 أكثخ تػا عا  مع أنفديع  مع بيئتيع.   مػاقف  لجييع قجرة عم  أن ُمغيخ ا مغ سمػك اتيع ل حجفػا عالق 
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 شخرنة الدلطة وما وراء المعرفة االخالقية داللة الفروق اإلحرائية في العالقة اإلرتباطية بين 6.
 :الحالة االجتماعية  لدى مهظفي دوائر الدولة في مدينة الديهانية وفق متغيري النهع , و

إحرائيًا عند مدتهى  ةق دالوهجد فر تال  : تم إختبار الفرضية الرفرية اآلتية و عليه     
مهظفي دوائر لدى  شخرنة الدلطة وما وراء المعرفة االخالقية( في العالقة اإلرتباطية بين 1...)

 .والحالة االجتماعية ) متزوج , و غير متزوج( اإلناث(  النهع )الذكهر, و ي على وفق متغير  الدولة

 شخردش  الددمص مجاي ياللد  الفدخ ق بديغ يربدات السدػضفيغ  دي لتحعي  ىحا اليجا قامت الثاحث  بإ    
( لسعخ دد  ياللدد  الفددخق بدديغ Z-testباسددتعسال االختثددار الدائددي ) بسددا  را  السعخ دد  االخالق دد يربدداتيع   

, اذ كان معامل االرتثاط عشج السػضفيغ )الحكػر(  (279: 1977)ال  اتي  افشاسيػس معاممي االرتثاط 
      (  كاندددت الشت جددد  اندددُو التػبدددج  دددخ ق بددديغ الدددحكػر -0.335شدددج )اإلنددداث( مددددا ي )(  ع-0.216مددددا ي )

( اصدغخ مدغ الق سد  2391( الن الق سد  الدائ د  السحددػب   الثالغد  )0.05اإلناث عشدج مددتػى ياللد  )  
 ( . 1.96الدائ   الجج ل   الثالغ )

يددخ متددد ج( كددان معامددل االرتثدداط عشددج غ أمددا  ددي مددايتعم  بستغيددخ الحالدد  االبتساع دد  ) متددد ج ,     
( ,  كاندددددت الشت جددددد  اندددددُو التػبدددددج  دددددخ ق بددددديغ 0.338(  عشدددددج غيدددددخ الستدددددد بيغ )-0.205الستدددددد بيغ )

( أصددغخ 2311( الن الق سدد  الدائ دد  السحدددػب  )0.05الستددد بيغ  غيددخ الستددد بيغ عشددج مدددتػى ياللدد  )
  يغ ذلظ .يُ  (20(  بج ل )1.96مغ الق س  الدائ   الجج ل   الثالغ  )

 (.2جدول )
                                 شخرنة الدلطة داللة الفروق في معامل االرتباط بين ـــاالختبار الزائي ل

 وفق متغيري النهع و الحالة االجتماعيةعلى  وما وراء المعرفة االخالقية

معامل  الستغيخات العالق 
 االرتثاط

الق س  
السع ار   
لسعامل 

 طاالرتثا

الق س  
الدائ   
 السحدػب 

الق س  
الدائ   
 الجج ل  

مدتػى 
 الجالل 
0.05 

شخرش  الدمص  / 
مددددددددددددددا را  السعخ   
 االخالقيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 1.32 0.216 -0.216 الحكػر

 

1.96 
 غيخ يال 

 0.350 -0.335 اإلناث

 1.55 0.205 -0.205 متد بيغ

 
 غيخ يال 

 0.350 -0.338 غيخ متد بيغ
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 ي  لحكػر  اإلناثالتي ُتذيخ ال  انعجام الفخ ق بيغ ا )كػل خج(تتف  ىحه الشت ج   مدمسات نطخ       
باالظا   ال  ان السػضفيغ )الحكػر ,  اإلناث( , ) الستد بيغ ,  غيخ  لمتصػر امخالقي  ,الشسط العام 
تكػن  ,   س اس   تكاي ,  ميش  يتعخظػن لسػاقف ح ات     , احجة  يئ    ي بمع ذػن  الستد بيغ( 

 متذابي  .

 : التهصيات 

 بشا   عم  ما تػصل ال و الثحث مغ نتائج تػصي الثاحث  باآلتي:       
لتذخ ز العمسي الستػاظع ىحا الجيج الشفدييغ مغ السخشجيغ  الثاحثيغ  مغ السعشييغ ا اية  .1

 العسل عم  تكػ غ االتجاىات االمجاب    ي السجتسع .  مدمص   ام خاي السذخرشيغ ل
 داية مدغ ىدحه الثػابدت اإل الجيش د   دي بشدا  مجتسدع متشداغع نفدد ا      تػض ف الق ع االبتساع د    .1

 . ي شيػع فعا   الحػار ال ّشا   ق ػل اآلخخ
جتسع ؛  يحا االبتعاي عغ التصخا  ي الخصاب اإلعالمي   الد اسي السػبو ال  أبشا  الس .3

 . الخصاب مغ شأنو ان مخم  حال  مغ االصصفاا  را  بعس الخمػز غيخ الكفػ ة
اإل اية مغ االلتدام بالعػاعج   السعاييخ امخالق   الدائجة  ي السجتسع   ي بشا  مجتسع  اع   .4

 باالخالق   الفزائل ,  عامال  بيا .
 ي ر ع مدتػى ما  را  ما  را  السعخ   استخجام ال خامج التجر     العائس  عم  استخات ج ات  .5

 السعخ   االخالق   لجى ام خاي غيخ الستد بيغ .
 
 : المقترحات 

 تعتخح الثاحث  ابخا  الثحػث اآلت   التي استعختيا خالل انجاز الثحث إلتسام االستفاية مشيا:  
, اشثا  ,  ) اساتحة بامع أبخا  بحػث مذابي  لمثحث الحالي عم  شخائح ابتساع   أخخى   .1

 ربال ييغ( .

          اساليب السعامم  الػالجم  لتعخا العالق  االرتثاش   بيغ شخرش  الدمص   بحث ابخا   .2
  التدمط( .  ) االىسال ,    العدػة ,



 9 عرض النتائج وتفسيرها .  الرابعالفصل 
67 

 

مثل ,  متغيخات نفد   أخخى  العالق  االرتثاش   بيغ شخرش  الدمص بحث لتعخا ابخا    .3
  (. , الذخر   اليامذ   , احتخام الحات يالد اس ند  السعتعجات الجيشي  )

ما  را  الخػا مغ التعي ع االبتساعي الدم ي   العالق  االرتثاش   بيغ بحث لتعخا ابخا   .4
  .السعخ   االخالق   

 . الدمػك امخالقي  تصػ خ    يما  را  السعخ   االخالق  بحث لتعخا تأفيخ ابخا  .5

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 ــادرــــــــــــاملصـ
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 المرادر العربية A 
المؤتمر الدولي                     ( ; ، تقخيخ حالة لفتيات السجارس الثانؾية في ايخان ، 3122ابخاهيسي ، غافام ) -

    .:9?8_ =8?8، ص  @9الثاني حهل التعليم ، وعلم النفس التربهي ، المجلد 
، مكتبة                 5، طوالتربهي اإلحراء النفدي واالجتماعي ( ; 2:95أبؾ الشيل، محسؾد الديج ) -

 , مرخ. ، القاىخة الخانجي
دار السديخة لمشذخ والتؾزيع              ,2ط , التعليم المعرفي( ; 3118أبؾ رياش , حديؽ ) -

 ، االردن . , عسان والظباعة
   ، 3، ط نظريات التطهر االنداني وتطبيقاتها التربهية ;( 3118ابؾ غدال ، معاوية محسؾد ) -

      , االردن.الظباعة ، عسان  دار السديخة لمشذخ والتؾزيع و
(; بشاء مقياس لقياس التفكيخ الخمقي لجى طالب السجارس 3125حسج , شاكخ و دمحم , حدام)أ -

 , بغجاد , العخاق . :;-8, ص  8;مجلة البحهث التربهية و النفدية , العدد االعجادية , 
، مؤسدة شباب الجامعة لمشذخ ،               علم اجتماع الدلطة ( ;3121قجاحي ، ىذام محسؾد )اإل -

 االسكشجرية ، مرخ.   
، وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي ،  التقهيم والقياس( ; 1::2مام ، مرظفى محسؾد )اإل -

 , العخاق. بغجاد
  اإلحراء الهصفي    ( ; 2:88البياتي ، عبج الجبار تؾفيق و اثشاسيؾس ، زكخيا ) -

 ، وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي ، بغجاد، العخاق . واالستداللي في التربية وعلم النفس
دراسة مقارنة في الشسؾ الخمقي والتؾافق االجتساعي   ألطفال ( ; 7::2البياتي ، دمحم سميسان ) -

كمية التخبية ،  (اطروحة دكتهراه غير منذهرة )،  دور الجولة واقخانيؼ الحيؽ يعيذؾن مع والجييؼ
 العخاق. ,، جامعة بغجاد 

االخالق االندانية في القخان والدشة الشبؾية ونغخيات ( ; 3112) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
، 8، العدد  8للعلهم التربهية والنفدية وعلم االجتماع ، المجلد المجلة العراقية ،  عمؼ الشفذ

 بغجاد، العخاق .
، جؾن اساسيات علم النفس التربهي ( ; 2:95تؾق ، محي الجيؽ ، وعجس ، عبج الخحسؽ ) -

 , االردن.وأيمي واوالده ، عسان 
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الؾاطئ  -أساليب معالجة السعمؾمات لحوي التحسل الشفدي العالي( ; 3117جابخ، عمي صكخ ) -
، كمية التخبية،  (اطروحة دكتهراه غير منذهرة)، وعالقتيا بالقجرة العقمية لجى طمبة اإلعجادية

 , بغجاد , العخاق. الجامعة السدتشرخية
رسالة ماجدتير )،  اثخ الذخرية التدمظية في تكؾيؽ االنظباع( ; 3118جبخ ، لؤي خدعل ) -

 شرخية ، بغجاد ، العخاق.، كمية االداب ، الجامعة السدت (غير منذهرة
اثخ بخنامج تجريبي في ما وراء السعخفة االخالقية ( ; 3114الجخاح ، عبج الشاصخ ذياب ذيب ) -

،  عمى تظؾيخ السعخفة فؾق االخالقية والدمؾك االخالقي لجى فئة مؽ طمبة جامعة اليخمؾك
 , االردن. جامعة عسانكمية الجراسات التخبؾية , ،   (اطروحة دكتهراه غير منذهرة)

الشداىة االخالقية وعالقتيا باالنتساء االجتساعي لجى ( ; 3124الجذعسي ، عمياء قاسؼ دمحم ) -
 ، كمية التخبية ، جامعة القادسية ، العخاق. (رسالة ماجدتير غير منذهرة)،  طمبة الجامعة

طمبة التسخكد االثشي وعالقتو بالجسؾد الفكخي لجى ( ; 3121الجشابي ، نجى صباح عباس ) -
 ، كمية التخبية ، جامعة بغجاد ، العخاق. (اطروحة دكتهراه غير منذهرة)،  الجامعة

شخرشة الدمظة وعالقتيا بالثالؾث السغمؼ في الذخرية ( ; 3127جؾني ، احسج عبج الكاعؼ ) -
,        ، جامعة بابل  @9مجلة كلية التربية للعلهم االندانية ،العدد ،  لجى طمبة كمية القانؾن 

 .<<8 -<>8ص 
القاىخة ،  ، دار اآلفاق العخبية2، طسيكهلهجية الفرد في المجتمع (;1002)محسؾد شسال ,حدؽ -

 , مرخ.
العالج ،  ، الؾقاية و ميهل المراهقين المظاهر واالسباب( ; 3111الحديشي ، شياب الجيؽ ) -

 . دار اليادي لمشذخ ، بيخوت ، لبشان
،  ر التؾجيات نحؾ الدمظة لجى االطفال السخاىقيؽتظؾ ( ; 3122الحمبؾسي ، قاسؼ دمحم نجه ) -

 ، كمية التخبية ، جامعة بغجاد ، العخاق. (رسالة ماجدتير غير منذهرة)
مركز ،   الذخرية الفاشية، اعسال الشجوة السرخية الفخندية الخامدة( ; 4::2حشفي ، قجري ) -

 خة ، مرخ.جامعة القاى, تذرين الثاني  @8_89البحهث والدراسات الدياسية ، 
الذعؾر باالغتخاب وعالقتو بالذخرية التدمظية لجى طمبة ( ; 3121خسيذ ، رنا طالب ) -

سدتشرخية ، بغجاد ، ال ، كمية االداب ، الجامعة  (رسالة ماجدتير غير منذهرة)،  الجامعة
 .  العخاق
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لتظخف مفيؾم الدمظة وعالقتو بتظؾر اليؾية واالتجاه نحؾ ا( ; 3128الجليسي ، سؾسؽ حدؽ ) -
،كمية التخبية لمبشات ، جامعة بغجاد،  (اطروحة دكتهراه غير منذهرة )، لجى طمبة الجامعة 

 العخاق .
االستقالل الؾعيفي لمفخد وعالقتو بتؾجياتو الخمقية وسبل ( ; 3111الخاوي ، لظيف ياسيؽ ) -

 العخاق. ، كمية االثار ، جامعة بغجاد ، (اطروحة دكتهراه غير منذهرة)، حسايتو الشفدية 
، السكتب الجامعي لمشذخ ،  البيروقراطية الدلطة و( ; 3125رشؾان ، حديؽ عبج الحسيج ) -

 القاىخة ، مرخ.
، سمدمة عالؼ السعخفة ، العجد  سيكهلهجية العالقات بين الجماعات( ; 3117زايج ، احسج ) -

 ، الكؾيت . 437
، دار الكتب  3، ط لنفسمدخل الى علم ا( ; 3118الدغؾل ، عساد ، واليشجاوي ، عمي ) -

 . ، االمارات العخبية الستحجةالجامعي ، العيؽ 
االختبارات والمقاييس ( ; 2:92الكشاني، أبخاهيؼ ) وبكخ، دمحم الياس  والدوبعي ، عبج الجميل  -

 , العخاق. ، دار الكتب لمظباعة والشذخ ، جامعة السؾصل النفدية
ة ومبدطات في التحليل النفدي والرحة احاديث نفدية اجتماعي( ; 2:97زيعؾر ، عمي ) -

 ، دار الظميعة لمظباعة والشذخ ، بيخوت ، لبشان. العقلية
ترشيف الحات وعالقتو بالتؾجو نحؾ الييسشة االجتساعية لجى  ;(3121)الداعجي ، كاعؼ ششؾن  -

 ، كمية االداب ، جامعة بغجاد ، العخاق. (رسالة ماجدتير غير منذهرة)،  طمبة الجامعة
, دار الشيزة العخبية ,  مهسهعة شرح المرطلحات النفدية( ; 3112بيشي , لظفي)الذخ  -

 , لبشان . بيخوت
فاعمية بخنامج عالجي معخفي سمؾكي في خفض              ( ; 3127الذخجبي ، نبيمة عبج الكخيؼ ) -

 ، ::9، ص  =مجلة كلية التربية ، العدد جامعة تعد ، مدتؾى التظخق الفكخي لجى طمبة 
 .     ليمن ا

حسج دلي الكخبؾلي ، وعبج الخحسؽ ; ، تخجسة  نظريات الذخرية( ; 2:94شمتد ، دوآن )  -
 . ، العخاق القيدي ، مظبعة جامعة بغجاد ، بغجاد

، دار الفخقان لمشذخ ،  علم نفس الذخرية( ; 3118الحؾسان ، كاعؼ ) الذسخي ، بذخى ، و -
 عسان ، االردن.
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، مظبعة التعميؼ العالي ،  الذخرية بين التنظير والقياس; ( 2:99، قاسؼ حديؽ )  صالح -
 بغجاد ، العخاق.

دار  , 3ط ،الذخرية العراقية المظهر والجههر; (3124) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 خ ، بغجاد ، العخاق.صفاف لمشذ

اثخ التجريب عمى السيارات االجتساعية في تشسية االلتدام ( ; 3116عافخ ، سؾسؽ سسيخ ) -
، كمية التخبية ،  (رسالة ماجدتير غير منذهرة)،  االخالقي لجى طالبات السخحمة الستؾسظة

 . الجامعة السدتشرخية ، العخاق
, مجيخية الكتب لمظباعة والشذخ,  اإلحرائيةالطرق (; 2:93الغخابي, سميؼ ) العاني, صبخي و -

 جامعة السؾصل , العخاق .
( ; :311نؾفل، دمحم بكخ و العبدي، دمحم مرظفى وأبؾ عؾاد، فخيال دمحم، ) عباس، دمحم خميل و -

لظباعة،  ، دار السديخة لمشذخ والتؾزيع و3، طمدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس
 ردن.اال -عسان

 دار الفكخ العخبي ،, 4ط،  النظرية والتطبيق–القياس النفدي ( ; 9::2خحسؽ ، سعج )عبج ال -
  بيخوت , لبشان .

، اثخاء لمشذخ والتؾزيع ، عسان  2، ط علم النفس االجتماعي( ; :311العتؾم ، عجنان يؾسف ) -
 ، االردن .

تنمية مهارات ( ; 3122العتؾم ، عجنان يؾسف ، والجخاح ، عبج الشاصخ، وبذارة ، مؾفق ) -
 , االردن . ، دار السديخة لمشذخ والتؾزيع ، عسان 4، ط التفكير

القيؼ الستجيو نحؾ تحقيق الحات وعالقتيا بااللتدام ( ; 3113العمي ، ماججة ىميل شغيجل ) -
 ,، كمية التخبية  (اطروحة دكتهراه غير منذهرة)،  االخالقي واالكاديسي لجى طمبة الجامعة

 . ية ، العخاقالجامعة السدتشرخ 
،  ، السظبعة الؾطشية القياس والتقهيم في العملية التدريدية :(2:96ج سميسان )سعؾدة ، اح -

 , االردن .اربج
دار األمل،  ، 3،  طالقياس والتقهيم في العملية التدريدية( ; 4::2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ، االردن. أربج
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، دار القمؼ  ،  2، ط الطفهلة والربا( ; 2:95عؾدة ، احسج سميسان ، ودمحم ، رفقي عيدى ) -
 الكؾيت .

اإلحراء للباحث في التربية والعلهم ( ; 2:99عؾدة ، احسج سميسان والخميمي ، خميل يؾسف ) -
 ، دار الفكخ لمتؾزيع والشذخ ، عسان، االردن.اإلندانية

الدمؾك االخالقي وعالقتو بالسخونة االخالقية وما وراء ( ; 3125لعيداوي، افتخار محي )ا -
، الجامعة السدتشرخية  (اطروحة دكتهراه غير منذهرة )،  السعخفة االخالقية لجى طمبة الجامعة

 ، العخاق.
ة ، دار السعخف القياس والتجريب في علم النفس والتربية( ; 2:96عيدؾي ، عبج الخحسؽ ) -

 , لبشان. الجامعية ، بيخوت
، مكتبة االنجمؾ السرخية ،  التقهيم و القياس النفدي و التربهي ( ; 2:96الغخيب ، رمدية ) -

 , مرخ.القاىخة 
الميتا انفعالية لدى العاديين وذوي اإلعاقة ( ; :311حدؽ , وليج ) الفخماوي , حسجي و -

 ردن., األ عساندار صفاء لمشذخ والتؾزيع ,, 2ط,  الذهنية
, سعج زىخان، سمدمة السعخفة ;، تخجسةاإلندان بين المظهر والجههر (;2191) فخوم. آريػ -

 . الفشؾن، الكؾيت ، السجمذ الؾطشي لمثقافة و240 العجد
قي ظالحكؼ االخالقي وعالقتو بالتفكيخ السش( ; :311الفخيجي ، عبج الكخيؼ خذؽ بشجر حمؾ ) -

, كمية التخبية ,  ) رسالة ماجدتير غير منذهرة( ،سشة( 29، 27، 25لجى السخاىقيؽ باالعسار )
 جامعة بغجاد ، العخاق. 

, تخجسة; ىشاء  التحليل اإلحرائي في التربية وعلم النفس(; 2::2فيخكدؾن , جؾرج) -
 , العخاق . محدؽ العكيمي , دار الحكسة , بغجاد

, دار  -االسس والنظريات-علم نفس النمه (; 3112قشاوي , ىجى و عبج السعظي , حدؽ) -
 قباء لمظباعة والشذخ , القاىخة , مرخ.

شخرشة الدمظة بجاللة التذؾىات السعخفية والتفكيخ السدتقبمي ( ; :312الكفائي، ارتقاء يحيى ) -
 , العخاق.، كمية التخبية ، جامعة بابل  (اطروحة دكتهراه غير منذهرة)،  لجى طمبة الجامعة

, جامعة  مالحظات تقهيمية على نظرية كهلبرج , كلية التربيةج العديد )ب.ت( ; كسال , عب -
 قظخ , قظخ.
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سمؾك التسمق واخظاء العدو االساسي فيو وعالقتيسا ( ; 3117الالمي ، ابتدام شخيجي )  -
، كمية االداب ، الجامعة السدتشرخية ،  (اطروحة دكتهراه غير منذهرة)،  بالذخرية التدمظية

  . العخاق
تشسية القيؼ لجى طالب الجامعة ، ( ; 3::2محخوس ، دمحم االصسعي ، وخميفة ، دمحم ابخاهيؼ ) -

 , مرخ. يناير ، جامعة عين شمس 99-92مؤتمر التربية والنظام العالمي الجديد ، للفترة 
(; الؾعي االخالقي وعالقتو باسمؾب تدمط الؾالجيؽ لجى :312دمحم , عباس و عبج , سمؾى فائق) -

-;::, ص 8=, عدد =8مجلة العلهم التربهية والنفدية , مجلد ة السخحمة الثانؾية , طمب
:=8. 

، مكتبة  اتجاهات نظرية في سيكهلهجية نمه الطفل المراهق( ; 2::2دمحم ، عادل عبج هللا ) -
 , مرخ. انجمؾ السرخية ، القاىخة

، دار الفكخ لمشذخ ،  2، ط علم النفس االجتماعي( ; 3121السعايظة ، خميل عبج الخحسؽ ) -
 عسان ، االردن.

و    ، دار السديخة لمشذخ مناهج البحث في التربية و علم النفس( ; 3113ممحؼ ، سامي دمحم ) -
 , االردن .التؾزيع و الظباعة ، أربج 

دراسة مقارنة في السدايخة بيؽ الظمبة عمى وفق اساليب معاممة ( ; 5::2السؾسؾي ، خجيجة ) -
 ، كمية التخبية ، الجامعة السدتشرخية ، العخاق. (ماجدتير غير منذهرة رسالة)، الؾالجيؽ 

الذخرية غيخ السكتسمة وعالقتيا باالنقياد لالخخيؽ وتجشب ( ; 3121الشجاوي ، عجنان عمي ) -
، كمية االداب ، جامعة بغجاد ،  (اطروحة دكتهراه غير منذهرة)،  االذى لجى طمبة الجامعة

 . العخاق
  . WWW.addoha.Ibda3.org ،درس الهاجب A ( 3121لمظيف )الشيمة ، عبج ا -

 

 المرادر االجنبية  ; 
 

-  Adorno T. ,et al .(1950) : The Authoritarian Personality , Harper & Row , 

New York : U.S.A.                                                                                             

- Adorno T. (1955) : Authority , Harper & Row , New York : U.S.A.           

http://www.addoha.ibda3.org/


 9  المصادر
78 

 

 -  Altemeyer , B. (1998) : The other authoritarian personality . L.   Advances 

In experimental social psychology , Journal of psychology ,30 , 47-92.           

                                                                                  

- Altemeyer , B.(2003) : What Authority Personification ? A simulation , 

Analysis of social Issues and Public Policy , New York , 3 , 161-169 .       

        -  Anastasi,A.(1976): Psychological Testing, New York, Macmillan.      

- Bales , R.F (2000) : Consumer research , 2nd ed , Harper and row 

publishers. USA.                                                                                        

- Berk , L.E. (1999) : Infants children adolescents (3rd ed) Boston : Allyn 

and Bacon.                                                                                                  

- Crowson , H.M. (2009) : Right- wing authoritarianism and social dominance 

orientation as meditators of world view beliefs on attitudes related to the war 

terror , Journal of social Psychology , 4, 93 ,103 .                                       

- Duncon ,R. W (1987) : Development Roles of the Military in Cuba , Modal 

Personality and nation Building , in Sheldon W. Simon , ed , The military 

and security in the third world Boulder , col Westview press, 82.                

- Ebel ,R.L. (1972) : Essentials of Educational  Measurement , New York , 

U.S.A.                                                                                                           

- Feldman , S. (2003) : Enforcing social conformity : A theory of Authority, 

Journal of Political psychology , 24, 41- 74 .                                               

- Gabreil , Y (2011) : Psychoanalytic approaches to leadership. In A. 

Bryman  D. Collinson , K. Grint , B. Jackson & m.uh- Bien (eds) , The 

SAGE Handbook of leadership , Sage, 393- 405, London : U.K.                 

- Geortzel , T.G (1987) : Authoritarianism of personality and political 

attitudes , Journal of social psychology , 127 , 7- 18 .                                 

- Gormsen , L. (2015) : Political Personalities Debate the Issues , General 

Social Science , vol . 65.                                                                             

- Hart , I . (1997) : Maternal child – rearing practices and authority ideology , 

Journal of Abnormal and social psychology , 55.232                               . 

- Heitler , Susan (2011) : Freud Had It Right About Leaders , from : 

                            .https://WWW.Psychologytoday.com 

- Hiemer , Julia & Abele , Andrea E. (2012) : High power motivation? Low 

power situation ? The impact of power , power stability and power motivation 

on risk- taking personality and individual Differences , Journal of 

Psychology 53, 486-490                                                                              . 

https://www.psychologytoday.com/


 9  المصادر
78 

 

- Kelman , H. C. Barclay , J. (1963) : The F scale as a measure of breadth of 

perspective, The Journal of Abnormal and Social Psychology 67 ,6 , 15 -608 

.                                                                                                             

- Kidder, L. K. (1987) : Research Methods In Relation, Hult Rinchart And 

Winston, London.                                                                                         

- Kohlberg , L. (1981) : Amoral stages : A current Formulation and a 

response to critics , Human Development.                                                    

- Koupernik , A. (2008) : The child in his family , Wiley inter science 

publication , New York.                                                                                

- Lapsley , D. K. & Narvaez , D. (2004) : Asocial –cognitive approach to the 

moral personality . In D. K. Lapsley & D. Narvaez (Eds.) , Moral 

development , self and identity (pp. 189 -212). Mahwah , NJ : Lawrence 

Erlbaum Associates .                                                                                    

- Levinson , Daniel J. (1964) : Idea Systems in the Individual differences in 

social behavior , Guilford Press , 100 .                                                          

- Monroe , (2013) : Thinking – about – thinking about morality moral 

metacognitin ,  http: // uppereassmonroe blogs . wm. Edu.                           

- Rest , J. & others (1983) : Designing and Validating Measure of Moral 

Judgment , stage performance and stage consistency approaches , Journal of 

Educational psychology , 84 , 1                  .                                                   

- Sears, D. et al, (1985) : Social psychology : prentice – Hall , inc , 5th ed. 

London .U.K.                                                                                                 

- Shimp ,T. & Sharm, S. (1987) : Costumer Ethnocentrism construction and 

validation of the CETSCAIE , journal of marketing   Research , 24 ,3 , 280- 

289 .                                                                                                              

- Sondrol , P. C. (2009): Totalitarian and Authoritarian Dictators : A 

Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner, Journal of Latin 

American Studies 23 ,3 : 599.                                                                         

- Swasnson , H. L. & Hill G. (1993) : Metacognitive aspects of moral 

reasoning and Behavior , Adolescence, 28 .                                                   

- Zambrano, Eduard (2000): Authority , social , theories of essay prepared for 

international encyclopedia of the social and behavior  sciences of not redone.  

                                                                                                        



 
 

 قــــــــاملالح
 
 
 
 

 



 :  المالحق 
58 

 

 (1ممحق )
 كتاب تدييل ميسة 
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 (2ممحق )

 )برؾرتو األولية(الدمظة  شخرشةمكياس 
 جامعة القادســــــــية / كمية اآلداب 
 قدؼ عمؼ الشفس / الدراسات العميا

 ) الساجدتير(         
 ــــــــــــــــــــمظةشخرشة الدـــــاستبانة آراء الدادة الخبراء في مدى صالحية مكياس 

 
 السحترم ..األستاذ الفاضل الدكتؾر .........................................................

 -:تحية طيبة 
بساوراء السعرفة األخالقية لدى وعالقتيا  شخرشة الدمظة) السؾسؾم  بحثياإجخاء  ةخوم الباحثت      

 ـــــمظة ـــشخرشة الدـــــــأىجاف البحث وجــــؾد مكياس لقيـاس  تحقيقتظمب و  (.مؾعفــــــــــــــي دوائر الدولة
The personalization of power  عمى  ةوبعج اطالع الباحث,  مؾعفي دوائخ الجولةلجى

يتؾفخ فيو الرجق والثبات  شخرشة الدمظةبشاء مكياس لكياس  تارتأاألدبيات والجراسات الدابقة 
شخرشة  ؾاعخف الحيؽ (Adorno et. al,1955) أدورنؾ وآخخون  نسؾذجدًا إلى والسؾضؾعية استشا

 فردو أقائد لالتأييد السظمق  الظاعة وو تؾجو نفدي لدى الفرد يتدؼ باالعتقاد "  :إنيا عمى  الدمظة
الؾعيفية ، والظاعة  لسشزلتو , مع السبالغة الكبيرةعؽ كفايتو وشرعيتو  بغض الشغر مشربا   يذغل

 . " وــــــــــن يعارض سمظتأيسكؽ  فردد ألي ـــــــــوالرفض الذدي ، ع اوامرهـــــــــــــــــــلجسي عسياءال
(Adorno et.al,1955:73). 

ان تكؾنؾا أحج االعزاء السحكسيؽ  ةونغخًا لسا تتستعؾن بو مؽ خبخة ، ومكانة عمسية يدخ الباحث    
 لإلفادة مؽ آرائكؼ الكيسة بذأن:

  .فقخات السكياس لكياس ما وضعت ألجمو  صالحية    -
  .إجخاء ماتخونو مشاسبًا ) تعجيل , أو ححف , أو اضافة (     -
 , ابجًا(. نادراً , غالبًا , أحيانًا ,  دائساً بجائل اإلجابة وىي: )    -

 
 مع الذكر واإلمتشان لمجيؾد العمسية السبذولة في تقؾيؼ السكياس

 
 الساجدتير ةطالب                                                              السذرف           

 زيشب دمحم حسزةأ.م.د أحسد عبد الكاعؼ جؾني                                                     
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غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

 التعديل

    .يبآراء قادت اً واثق تما دم اآلخخيؽليذ ىشاك داِع لدساع آراء  1
    الدياسية التي اؤيجىا اكثخ كفاءة مؽ االخخيؽ . ةالذخري 2
    تؾجياتي نحؾ رمؾز الدمظة تتغيخ وفق انجازاتيؼ لمسرمحة العامة . )ع( 3
    . أومؽ بسقؾلة مؽ ليذ معي فيؾ ضجي 4
    دون مشاقذة حتى وأن خالفت قشاعاتي. مجيخ الجائخةأقؾم بتشفيح تعميسات  5
    )ع( . اقذة اتجاىاتي الدياسيةمش أتقبل 6
    القؾة والقجرة التي تؤىمو لمديظخة عمى االخخيؽ. مجيخ دائختشالجى  7
    يشتابشي االرتياح عشجما انجد العسل الحي يخجم الذخرية الدياسية التي أؤيجىا . 8
    أرى أن مؽ الخظأ تأييج فكخة القائج الؾاحجة .)ع( 9

    قائج الحدب الحي أومؽ بو لسا شعخنا بالسعاناة. لؾ أيج جسيع الشاس 11
    ي فخد يشتسي الى تيارات سياسية اخخى .أرفض الحؾار مع أ 11
    أشعخ أن تؾجياتي التتظابق مع تؾجيات مدؤولي في العسل .)ع( 12
    ن قادة االحداب االخخى ال أمان ليؼ.أرى أ 13
    . العامميؽمؽ االمؾر الؾاجبة عمى كل  يااعسل بالتي  مجيخ الجائخة تأييجن إ 14
    . ؤمؽ بعقيجتوأجل الكيان الدياسي الحي ألجي االستعجاد بالتزحية مؽ  15
    أقؾم بأي عسل مؽ أجل فؾز الذخص الحي أؤيجه في االنتخابات . 16
    .حسايتي يذكل مرجر  مجيخ الجائخة التؤثخ عمى مشاصختي لو كؾنواخظاء  17
    تسدػ بذخرية قيادية معيشة دون غيخىا أمخ غيخ صحيح . )ع(ال 18
    )ع(  . تؾافق األحدابن مرمحة الؾطؽ تتحقق مؽ خالل أ يبجو 19
    . باالنزباط والحدم في بمجنا ىشاك رمد قيادي واحج يترف 21
    . ن يكؾن ىشاك قائج واحج يديظخ عمى الحكؼأاالستقخار يعشي  21
اكثخ جساىيخية مؽ رمؾز التي انتسي الييا الدياسية  الجساعة أرى ان رمد 22

 . الجساعات االخخى 
   

    معتقجاتي الدياسية خظؾط حسخ ال اسسح بتجاوزىا. 23
    وال ومؽ بعجنا الظؾفان.أأؤمؽ بالسبجأ الحي يقؾل : نحؽ  24
    .أفكار مؽ أؤمؽ بو قائجًا صائبة رغؼ محاولة االخخيؽ اقشاعي بخظئيا 25
    عمى خظأ. وسؾاء كانؾا عمى صؾاب أسمؾكيات مجيخي في العسل  أدافع عؽ 26
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 (3ممحق )
 مكياس ما وراء السعرفة االخالقية )برؾرتو األولية(

 

 جامعة القادســــــــية / كمية اآلداب 
 قدؼ عمؼ الشفس / الدراسات العميا

 ) الساجدتير(         
 وراء السعرفة األخالقية ماء في مدى صالحية مكياس استبانة آراء الدادة الخبرا

 
 األستاذ الفاضل الدكتؾر ........................................................... السحترم

 -تحية طيبة :
) شخرشة الدمظة وعالقتيا بساوراء السعرفة األخالقية لدى تخوم الباحثة إجخاء بحثيا السؾسؾم       

ماوراء السعخفة تحقيق أىجاف البحث وجــــؾد مكياس لقيـاس تظمب و ــــــــي دوائر الدولة(. مؾعفــــــ
وبعج اطالع الباحثة عمى لجى مؾعفي دوائخ الجولة ,   Moral  metacognition  األخالقية

                       يتؾفخ فيو  ماوراء السعخفة األخالقيةمكياس لكياس  بشاءارتأت األدبيات والجراسات الدابقة 
ماوراء الحي عخف  (Kohlberg ,1958) في ضؾء نغخية كؾلبخجالرجق والثبات والسؾضؾعية 

وعيو بان الدمؾك األخالقي الرحيح ىؾ الذي  معرفة الفرد , و"  :عمى إنيا السعخفة األخالقية
أنو يشدجؼ مع  بالتالي يكؾن تفكيره وسمؾكو في انجاز كل مايذعر يشدجؼ مع ضسيره اإلنداني , و

 .(7002008) أبؾ غدال ," السعايير اإلندانية  
ونغخًا لسا تتستعؾن بو مؽ خبخة ، ومكانة عمسية يدخ الباحثة ان تكؾنؾا أحج االعزاء السحكسيؽ     

 لإلفادة مؽ آرائكؼ الكيسة بذأن:
  .السكياس لكياس ما وضعت ألجمو  مؾاقفصالحية     -
 عجيل , أو ححف , أو اضافة ( . إجخاء ماتخونو مشاسبًا ) ت    -
لكل مؾقف مؽ السؾاقف , عمسًا أن البجيل)أ( يسثل ماوراء السعخفة  بجائل اإلجابة مالئسة     -

 ( درجة .1( درجة, في حيؽ أن البجيل )ب( اليسثل ىحا السفيؾم ويعظى )2األخالقية ويعظى )
 

 ياسمع الذكر واإلمتشان لمجيؾد العمسية السبذولة في تقؾيؼ السك
 

 طالبة الساجدتير                                                              السذرف           
 أ.م.د أحسد عبد الكاعؼ جؾني                                                     زيشب دمحم حسزة
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 التعديل غير صالحة صالحة السؾاقف ت

 الق عالية , ىؾ الذي :أرى أن الفرد الذي لديو أخ 1
 يعسل مايخاه مشاسبًا بغض الشغخ عؽ القؾانيؽ والزؾابط . . أ

 يشفح القؾانيؽ والتعميسات الؾعيفية واليحيج عشيا . . ب

   

 اذا أنجزت عسال  متسيزا  في دائرتي , ولؼ أحرل عمى كتاب شكر أو مكافأة فأني: 2
 أ. أستسخ في أداء عسمي الؾعيفي باليسة نفديا.

 عسمي اليؾمي أسؾة بدمالئي االخخيؽ .ب. أنجد 

   

 لؾ شاىدت مؾعفا  يحاول أبتزاز أحد السراجعيؽ فأني : 3
 أ. أقؾم بتأنيبو ومحاولة مشعو مؽ الكيام بحلػ.

 ب. ال أتجخل ألن األمخ اليعشيشي .

   

 أرى أن مؽ الرفات الجيدة لسدير الدائرة أن يقؾم : 4
 مؽ القؾانيؽ والتعميسات . أ. بسخاعاة الجؾانب اإلندانية أكثخ

 ب. يمتدم بتظبيق القؾانيؽ والتعميسات الشافحة .

   

 في حالة تكرار تأخري عؽ الدوام فأني : 5
 أ. الؾم نفدي أكثخ مؽ تفكيخي بالعقؾبة .

 ب. اقجم االعتحار تجشبًا لمعقؾبة .

   

 أرى أن الرضا الؾعيفي يتحقق مؽ خالل : 6
 . أ. تحقيق احتياجات االخخيؽ

 ب. الحرؾل عمى السكافئات .

   

 أذا شاىدُت شخرا  قام بدرقة بزاعة ما مؽ أحد االسؾق فأني : 7
 أ. أحاول نرحُو ومعخفة األسباب ومداعجتو لتجاوز ىحا الدمؾك الخاطئ .

 ب. أتخكو وشأنو .

   

 في حالة تكريؼ أحد زمالئي السؾعفيؽ فأني : 8
 بو مؽ عسل أمام الدمالء اآلخخيؽ .أ. أقؾم بتيشئتو والثشاء عمى ماقام 

 ب. اقجم لو التيئشة .

   

 لؾ كمفشي مدير الدائرة بانجاز عسال  ما , ولؼ انجزه في الؾقت السحدد فأني : 9
 أ.أقجم لو اعتحاري , عمى أن اليتكخر ذلػ مدتكباًل .

 ب. أعتحر احتخامًا لمشغام الؾعيفي .

   

 أخالقية ىي التي :أرى أن السؾاقف التي تكؾن مذكمة  11
 أ. تشافي الكيؼ اإلندانية واالجتساعية الستفق عمييا .

 ب. تخالف القؾانيؽ الدائجة .
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اذا أصيب أحد زمالئػ السؾعفيؽ بسرض عزال)ُمدتعري( يتظمب عالجو مبمغ  11
 كبير اليدتظيع تؾفيره فأنػ :

 ئػ عمى ذلػ .أ. تقؾم بديارتو وتقجم السداعجة لو قجر السدتظاع , وتحث زمال
 ب. تدوره وتجعؾ لو بالذفاء .

   

 لؾ طمب مشي مدير الدائرة تقديؼ مقترح لرفع كفاءة عسل السؾعفيؽ فأني اقترح : 12
 أ. األىتسام بالجؾانب اإلندانية واألخالقية الزخورية لحساية وأحتخام اإلندان .

 ب. ضخورة أحتخام الدمظة والسحافغة عمى الشغام االجتساعي . 

   

 أرى أن الدمؾك األخالقي الرحيح , ىؾ الدمؾك الذي يشدجؼ مع : 13
 أ. الزسيخ والكيؼ اإلندانية .

 ب. التؾجيات العقائجية والقانؾنية .

   

 يشبغي أن تركز التربية الدميسة لألبشاء عمى : 14
 أ. احتخام اإلندان ألخيو اإلندان بغض الشغخ عؽ جشدو وعخقو .

 والقؾانيؽ . ب. االلتدام باالنغسة

   

 لؾ َعرَض عميَّ أحد األشخاص سمعة ثسيشة لكؽ بدعر زىيد فأني ال أشترييا : 15
 أ. النيا قج تكؾن مدخوقة أو مجيؾلة السرجر .

 ب. خؾفًا مؽ السدؤولية القانؾنية .
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 (4ممحق )
 مكياس شخرشة الدمظة )اُلسعد لمتحميل اإلحرائي(

 
 

 اختي السؾعفة ... اخي السؾعف ...
 -تحية طيبة : 

التي تدتيجف الباحثة مؽ خالل أجابتػ عمييا الؾقؾف عمى  أرائػمجسؾعة مؽ الفقخات التي تعكذ  يجيػنزع بيؽ      
بذأنيا , لسا لحلػ مؽ أىسية كبيخة لمبحث العمسي كؾنكؼ تسثمؾن شخيحة اجتساعية ميسة يخجى قخاءتيا بجقة  مؾاقفػ

و السؾقف الحي يعبخ عؽ رأيكؼ , وستحغى أجابتكؼ بتقجيخ أ( تحت البجيل √ذلػ بؾضع عالمة) واالجابة عمييا و 
  ىشاك إجابة صحيحة وأخخى خاطئةؾجج تالباحثة ولؽ يظمع عمييا احج سؾاىا عمسًا أنو ال 

  الفقخات ىحه جسيع  عمى اإلجابة في معيا تعاونكؼ الباحثة تأمل لحا,  وصخاحة صجق مؽ فيكؼ نعيجه لسا ونغخاً    
 .العمسي البحث ألغخاض محجودة السعمؾمات وستكؾن 

 
 السثال االتي : يؾضح كيفية االجابة عمى فقرات السكياس .

         
 

 مؾمات عامة :مع
 :    ذكر                      أنثى      الشؾع

      غير متزوج                      متزوج:     الحالة االجتساعية
 
 
 

  لتعاونكؼ واالحترام الذكر وافر مع
 

 الباحثة
 

  بدائل االجابة الفقرات ت
 ابدا   نادرا   احيانا   غالبا   دائما  

   √      وال ومؽ بعجنا الظؾفان.أأؤمؽ بالسبجأ الحي يقؾل : نحؽ  1



 :  المالحق 
89 

 

 بدائل اإلجابة الفقرات ت
 ابدا   نادرا   احيانا   غالبا   دائسا  

      .يبآراء قادت اً واثق تما دم اآلخخيؽساع آراء ليذ ىشاك داِع لد 1
      الدياسية التي اؤيجىا اكثخ كفاءة مؽ االخخيؽ . ةالذخري 2
      تؾجياتي نحؾ رمؾز الدمظة تتغيخ وفق انجازاتيؼ لمسرمحة العامة .  3
      . أومؽ بسقؾلة مؽ ليذ معي فيؾ ضجي 4
      دون مشاقذة حتى وأن خالفت قشاعاتي. مجيخ الجائخةأقؾم بتشفيح تعميسات  5
       . مشاقذة اتجاىاتي الدياسية أتقبل 6
      القؾة والقجرة التي تؤىمو لمديظخة عمى االخخيؽ. مجيخ دائختشالجى  7
      يشتابشي االرتياح عشجما انجد العسل الحي يخجم الذخرية الدياسية التي أؤيجىا . 8
      أييج فكخة القائج الؾاحجة .أرى أن مؽ الخظأ ت 9

      لؾ أيج جسيع الشاس قائج الحدب الحي أومؽ بو لسا شعخنا بالسعاناة. 11
      ي فخد يشتسي الى تيارات سياسية اخخى .أرفض الحؾار مع أ 11
      أشعخ أن تؾجياتي التتظابق مع تؾجيات مدؤولي في العسل . 12
      خى ال أمان ليؼ.ن قادة االحداب االخأرى أ 13
      . العامميؽمؽ االمؾر الؾاجبة عمى كل  اعسل بياالتي  مجيخ الجائخة تأييجن إ 14
      . ؤمؽ بعقيجتوأجل الكيان الدياسي الحي ألجي االستعجاد بالتزحية مؽ  15
      أقؾم بأي عسل مؽ أجل فؾز الذخص الحي أؤيجه في االنتخابات . 16
      .حسايتي يذكل مرجر  الجائخة التؤثخ عمى مشاصختي لو كؾنو مجيخاخظاء  17
      التسدػ بذخرية قيادية معيشة دون غيخىا أمخ غيخ صحيح .  18
       . تؾافق األحدابن مرمحة الؾطؽ تتحقق مؽ خالل أ يبجو 19
      . باالنزباط والحدم في بمجنا ىشاك رمد قيادي واحج يترف 21
      . ن يكؾن ىشاك قائج واحج يديظخ عمى الحكؼأاالستقخار يعشي  21
اكثخ جساىيخية مؽ رمؾز التي انتسي الييا الدياسية  أرى ان رمد الجساعة 22

 . الجساعات االخخى 
     

      معتقجاتي الدياسية خظؾط حسخ ال اسسح بتجاوزىا. 23
      عمى خظأ. وعمى صؾاب أسؾاء كانؾا سمؾكيات مجيخي في العسل  أدافع عؽ 24
      أفكار مؽ أؤمؽ بو قائجًا صائبة رغؼ محاولة االخخيؽ اقشاعي بخظئيا. 25
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 (5ممحق )

 مكياس ما وراء السعرفة االخالقية )اُلسعد لمتحميل اإلحرائي(
 

 اخي السؾعف ... اختي السؾعفة ...
 -تحية طيبة : 

التي تدتيجف الباحثة مؽ خالل  اتجاىػ حؾل بعض القزايا عبخ عؽي تنزع بيؽ أيجيػ مجسؾعة مؽ السؾاقف الت     
أجابتػ عمييا الؾقؾف عمى مؾاقفكؼ بذأنيا , لسا لحلػ مؽ أىسية كبيخة لمبحث العمسي كؾنكؼ تسثمؾن شخيحة اجتساعية 

عؽ رأيكؼ ,  البجيل او السؾقف الحي يعبخ امام( √ميسة يخجى قخاءتيا بجقة واالجابة عمييا وذلػ بؾضع عالمة) 
 وستحغى أجابتكؼ بتقجيخ الباحثة ولؽ يظمع عمييا احج سؾاىا عمسًا أنو ال تؾجج ىشاك إجابة صحيحة وأخخى خاطئة 

ونغخًا لسا نعيجه فيكؼ مؽ صجق وصخاحة , لحا تأمل الباحثة تعاونكؼ معيا في اإلجابة عمى  جسيع ىحه الفقخات     
 العمسي. وستكؾن السعمؾمات محجودة ألغخاض البحث

 

 السثال االتي : يؾضح كيفية االجابة عمى فقرات السكياس .
        

 
 معمؾمات عامة :

  الشؾع :    ذكر                      أنثى    
 الحالة االجتساعية :    متزوج                      غير متزوج     

 
 

 مع وافر الذكر واالحترام لتعاونكؼ 
 

 الباحثة

  الموقف ت
 
 
 

 
 إذا تجاىل زميمػ القاء التحية عميػ , فإنػ : 1

 تحاول معخفة تجاىمو لػ . . أ
 √     تترخف بشفذ ما ترخف بو  . . ب
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 السؾاقف ت

 أرى أن الفرد الذي لديو أخالق عالية , ىؾ الذي : 1
 يعسل مايخاه مشاسبًا بغض الشغخ عؽ القؾانيؽ والزؾابط . . ت
 لؾعيفية واليحيج عشيا .يشفح القؾانيؽ والتعميسات ا . ث

 اذا أنجزت عسال  متسيزا  في دائرتي , ولؼ أحرل عمى كتاب شكر أو مكافأة فأني: 2
 أ. أستسخ في أداء عسمي الؾعيفي باليسة نفديا.
 ب. أنجد عسمي اليؾمي أسؾة بدمالئي االخخيؽ .

 لؾ شاىدت مؾعفا  يحاول أبتزاز أحد السراجعيؽ فأني : 3
 ومحاولة مشعو مؽ الكيام بحلػ.أ. أقؾم بتأنيبو 

 ب. ال أتجخل ألن األمخ اليعشيشي .
 أرى أن مؽ الرفات الجيدة لسدير الدائرة أن يقؾم : 4

 أ. بسخاعاة الجؾانب اإلندانية أكثخ مؽ القؾانيؽ والتعميسات .
 ب. يمتدم بتظبيق القؾانيؽ والتعميسات الشافحة .

 :في حالة تكرار تأخري عؽ الدوام فأني  5
 أ. الؾم نفدي أكثخ مؽ تفكيخي بالعقؾبة .

 ب. اقجم االعتحار تجشبًا لمعقؾبة .
 أرى أن الرضا الؾعيفي يتحقق مؽ خالل : 6

 أ. تحقيق احتياجات االخخيؽ .
 ب. الحرؾل عمى السكافئات .

 أذا شاىدُت شخرا  قام بدرقة بزاعة ما مؽ أحد االسؾق فأني : 7
 اب ومداعجتو لتجاوز ىحا الدمؾك الخاطئ .أ. أحاول نرحُو ومعخفة األسب

 ب. أتخكو وشأنو .
 في حالة تكريؼ أحد زمالئي السؾعفيؽ فأني : 8

 أ. أقؾم بتيشئتو والثشاء عمى ماقام بو مؽ عسل أمام الدمالء اآلخخيؽ .
 ب. اقجم لو التيئشة .

 فأني : لؾ كمفشي مدير الدائرة بانجاز عسال  ما , ولؼ انجزه في الؾقت السحدد 9
 أ.أقجم لو اعتحاري , عمى أن اليتكخر ذلػ مدتكباًل .

 ب. أعتحر احتخامًا لمشغام الؾعيفي .
 أرى أن السؾاقف التي تكؾن مذكمة أخالقية ىي التي : 11

 أ. تشافي الكيؼ اإلندانية واالجتساعية الستفق عمييا .
 ب. تخالف القؾانيؽ الدائجة .
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 يؽ بسرض عزال)ُمدتعري( يتظمب عالجو مبمغ كبير اليدتظيع تؾفيره فأنػ :اذا أصيب أحد زمالئػ السؾعف 11
 أ. تقؾم بديارتو وتقجم السداعجة لو قجر السدتظاع , وتحث زمالئػ عمى ذلػ .

 ب. تدوره وتجعؾ لو بالذفاء .
 لؾ طمب مشي مدير الدائرة تقديؼ مقترح لرفع كفاءة عسل السؾعفيؽ فأني اقترح : 12

 الجؾانب اإلندانية واألخالقية الزخورية لحساية وأحتخام اإلندان .أ. األىتسام ب
 ب. ضخورة أحتخام الدمظة والسحافغة عمى الشغام االجتساعي . 

 أرى أن الدمؾك األخالقي الرحيح , ىؾ الدمؾك الذي يشدجؼ مع : 13
 أ. الزسيخ والكيؼ اإلندانية .

 ب. التؾجيات العقائجية والقانؾنية .
 أن تركز التربية الدميسة لألبشاء عمى :يشبغي  14

 أ. احتخام اإلندان ألخيو اإلندان بغض الشغخ عؽ جشدو وعخقو .
 ب. االلتدام باالنغسة والقؾانيؽ .

 لؾ َعرَض عميَّ أحد األشخاص سمعة ثسيشة لكؽ بدعر زىيد فأني ال أشترييا : 15
 أ. النيا قج تكؾن مدخوقة أو مجيؾلة السرجر .

 ؽ السدؤولية القانؾنية .ب. خؾفًا م
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 (6ممحق )
 مكياس شخرشة الدمظة )برؾرتو الشيائية(

 
 

 اخي السؾعف ... اختي السؾعفة ...
 -تحية طيبة : 

التي تدتيجف الباحثة مؽ خالل أجابتػ عمييا الؾقؾف عمى  أرائػمجسؾعة مؽ الفقخات التي تعكذ  يجيػنزع بيؽ      
بذأنيا , لسا لحلػ مؽ أىسية كبيخة لمبحث العمسي كؾنكؼ تسثمؾن شخيحة اجتساعية ميسة يخجى قخاءتيا بجقة  مؾاقفػ

و السؾقف الحي يعبخ عؽ رأيكؼ , وستحغى أجابتكؼ بتقجيخ أ( تحت البجيل √واالجابة عمييا وذلػ بؾضع عالمة) 
  ة صحيحة وأخخى خاطئةىشاك إجابؾجج تالباحثة ولؽ يظمع عمييا احج سؾاىا عمسًا أنو ال 

  الفقخات ىحه جسيع  عمى اإلجابة في معيا تعاونكؼ الباحثة تأمل لحا,  وصخاحة صجق مؽ فيكؼ نعيجه لسا ونغخاً    
 .العمسي البحث ألغخاض محجودة السعمؾمات وستكؾن 

 
 السثال االتي : يؾضح كيفية االجابة عمى فقرات السكياس .

         
 

 معمؾمات عامة :
 :    ذكر                      أنثى      الشؾع

      غير متزوج                      متزوج:     الحالة االجتساعية
 
 
 

  لتعاونكؼ واالحترام رالذك وافر مع
 

 الباحثة
 

  بدائل االجابة الفقرات ت
 ابدا   نادرا   احيانا   غالبا   ئما  دا

   √      وال ومؽ بعجنا الظؾفان.أأؤمؽ بالسبجأ الحي يقؾل : نحؽ  1
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 بدائل اإلجابة الفقرات ت
 ابدا   نادرا   احيانا   غالبا   دائسا  

      .يبآراء قادت اً واثق تما دم اآلخخيؽليذ ىشاك داِع لدساع آراء  1
      الدياسية التي اؤيجىا اكثخ كفاءة مؽ االخخيؽ . ةالذخري 2
      وفق انجازاتيؼ لمسرمحة العامة . تؾجياتي نحؾ رمؾز الدمظة تتغيخ  3
      . أومؽ بسقؾلة مؽ ليذ معي فيؾ ضجي 4
      دون مشاقذة حتى وأن خالفت قشاعاتي. مجيخ الجائخةأقؾم بتشفيح تعميسات  5
      القؾة والقجرة التي تؤىمو لمديظخة عمى االخخيؽ. مجيخ دائختشالجى  6
      لعسل الحي يخجم الذخرية الدياسية التي أؤيجىا .يشتابشي االرتياح عشجما انجد ا 7
      لؾ أيج جسيع الشاس قائج الحدب الحي أومؽ بو لسا شعخنا بالسعاناة. 8
      ي فخد يشتسي الى تيارات سياسية اخخى .أرفض الحؾار مع أ 9

      . العامميؽمؽ االمؾر الؾاجبة عمى كل  اعسل بياالتي  مجيخ الجائخة تأييجن إ 11
      . ؤمؽ بعقيجتوأجل الكيان الدياسي الحي ألجي االستعجاد بالتزحية مؽ  11
      أقؾم بأي عسل مؽ أجل فؾز الذخص الحي أؤيجه في االنتخابات . 12
      .حسايتي يذكل مرجر  مجيخ الجائخة التؤثخ عمى مشاصختي لو كؾنواخظاء  13
      غيخىا أمخ غيخ صحيح .  التسدػ بذخرية قيادية معيشة دون  14
       . تؾافق األحدابن مرمحة الؾطؽ تتحقق مؽ خالل أ يبجو 15
      . باالنزباط والحدم في بمجنا ىشاك رمد قيادي واحج يترف 16
      . ن يكؾن ىشاك قائج واحج يديظخ عمى الحكؼأاالستقخار يعشي  17
اكثخ جساىيخية مؽ رمؾز ي الييا التي انتسالدياسية  أرى ان رمد الجساعة 18

 . الجساعات االخخى 
     

      معتقجاتي الدياسية خظؾط حسخ ال اسسح بتجاوزىا. 19
      أفكار مؽ أؤمؽ بو قائجًا صائبة رغؼ محاولة االخخيؽ اقشاعي بخظئيا. 21
      عمى خظأ. وسؾاء كانؾا عمى صؾاب أسمؾكيات مجيخي في العسل  أدافع عؽ 21
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 (7ممحق )
 مكياس ما وراء السعرفة االخالقية )برؾرتو الشيائية(

 
 اخي السؾعف ... اختي السؾعفة ...

 -تحية طيبة : 
التي تدتيجف الباحثة مؽ خالل  اتجاىػ حؾل بعض القزايا عبخ عؽنزع بيؽ أيجيػ مجسؾعة مؽ السؾاقف التي ت     

ا لحلػ مؽ أىسية كبيخة لمبحث العمسي كؾنكؼ تسثمؾن شخيحة اجتساعية أجابتػ عمييا الؾقؾف عمى مؾاقفكؼ بذأنيا , لس
البجيل او السؾقف الحي يعبخ عؽ رأيكؼ ,  امام( √ميسة يخجى قخاءتيا بجقة واالجابة عمييا وذلػ بؾضع عالمة) 

 خخى خاطئة وستحغى أجابتكؼ بتقجيخ الباحثة ولؽ يظمع عمييا احج سؾاىا عمسًا أنو ال تؾجج ىشاك إجابة صحيحة وأ
ونغخًا لسا نعيجه فيكؼ مؽ صجق وصخاحة , لحا تأمل الباحثة تعاونكؼ معيا في اإلجابة عمى  جسيع ىحه الفقخات     

 وستكؾن السعمؾمات محجودة ألغخاض البحث العمسي.
 

 السثال االتي : يؾضح كيفية االجابة عمى فقرات السكياس .
        

 
 

 معمؾمات عامة :
 الشؾع :    ذكر                      أنثى     

 الحالة االجتساعية :    متزوج                      غير متزوج     
 
 

 مع وافر الذكر واالحترام لتعاونكؼ 
 

 الباحثة

  الموقف ت
 
 
 

 
 إذا تجاىل زميمػ القاء التحية عميػ , فإنػ : 1

 تحاول معخفة تجاىمو لػ . . أ
 √     بشفذ ما ترخف بو  .تترخف  . ب
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 السؾاقف ت

 أرى أن الفرد الذي لديو أخالق عالية , ىؾ الذي : 1
 يعسل مايخاه مشاسبًا بغض الشغخ عؽ القؾانيؽ والزؾابط . . ت
 يشفح القؾانيؽ والتعميسات الؾعيفية واليحيج عشيا . . ث

 اذا أنجزت عسال  متسيزا  في دائرتي , ولؼ أحرل عمى كتاب شكر أو مكافأة فأني: 2
 ستسخ في أداء عسمي الؾعيفي باليسة نفديا.أ. أ

 ب. أنجد عسمي اليؾمي أسؾة بدمالئي االخخيؽ .
 لؾ شاىدت مؾعفا  يحاول أبتزاز أحد السراجعيؽ فأني : 3

 أ. أقؾم بتأنيبو ومحاولة مشعو مؽ الكيام بحلػ.
 ب. ال أتجخل ألن األمخ اليعشيشي .

 ن يقؾم :أرى أن مؽ الرفات الجيدة لسدير الدائرة أ 4
 أ. بسخاعاة الجؾانب اإلندانية أكثخ مؽ القؾانيؽ والتعميسات .

 ب. يمتدم بتظبيق القؾانيؽ والتعميسات الشافحة .
 في حالة تكرار تأخري عؽ الدوام فأني : 5

 أ. الؾم نفدي أكثخ مؽ تفكيخي بالعقؾبة .
 ب. اقجم االعتحار تجشبًا لمعقؾبة .

 مؽ خالل : أرى أن الرضا الؾعيفي يتحقق 6
 أ. تحقيق احتياجات االخخيؽ .
 ب. الحرؾل عمى السكافئات .

 أذا شاىدُت شخرا  قام بدرقة بزاعة ما مؽ أحد االسؾق فأني : 7
 أ. أحاول نرحُو ومعخفة األسباب ومداعجتو لتجاوز ىحا الدمؾك الخاطئ .

 ب. أتخكو وشأنو .
 في حالة تكريؼ أحد زمالئي السؾعفيؽ فأني : 8

 قؾم بتيشئتو والثشاء عمى ماقام بو مؽ عسل أمام الدمالء اآلخخيؽ .أ. أ
 ب. اقجم لو التيئشة .

 لؾ كمفشي مدير الدائرة بانجاز عسال  ما , ولؼ انجزه في الؾقت السحدد فأني : 9
 أ.أقجم لو اعتحاري , عمى أن اليتكخر ذلػ مدتكباًل .

 ب. أعتحر احتخامًا لمشغام الؾعيفي .
 السؾاقف التي تكؾن مذكمة أخالقية ىي التي :أرى أن  11

 أ. تشافي الكيؼ اإلندانية واالجتساعية الستفق عمييا .
 ب. تخالف القؾانيؽ الدائجة .
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 اذا أصيب أحد زمالئػ السؾعفيؽ بسرض عزال)ُمدتعري( يتظمب عالجو مبمغ كبير اليدتظيع تؾفيره فأنػ : 11
 السدتظاع , وتحث زمالئػ عمى ذلػ . أ. تقؾم بديارتو وتقجم السداعجة لو قجر

 ب. تدوره وتجعؾ لو بالذفاء .
 لؾ طمب مشي مدير الدائرة تقديؼ مقترح لرفع كفاءة عسل السؾعفيؽ فأني اقترح : 12

 أ. األىتسام بالجؾانب اإلندانية واألخالقية الزخورية لحساية وأحتخام اإلندان .
 ام االجتساعي . ب. ضخورة أحتخام الدمظة والسحافغة عمى الشغ

 أرى أن الدمؾك األخالقي الرحيح , ىؾ الدمؾك الذي يشدجؼ مع : 13
 أ. الزسيخ والكيؼ اإلندانية .

 ب. التؾجيات العقائجية والقانؾنية .
 يشبغي أن تركز التربية الدميسة لألبشاء عمى : 14

 أ. احتخام اإلندان ألخيو اإلندان بغض الشغخ عؽ جشدو وعخقو .
 دام باالنغسة والقؾانيؽ .ب. االلت

 لؾ َعرَض عميَّ أحد األشخاص سمعة ثسيشة لكؽ بدعر زىيد فأني ال أشترييا : 15
 أ. النيا قج تكؾن مدخوقة أو مجيؾلة السرجر .

 ب. خؾفًا مؽ السدؤولية القانؾنية .
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Abstract 

The study aims to investigate: 

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

2. The signs of differences in the personalization of power among the 

employees according to gender (male/ female) and the marital status 

(married/single). 

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

4. The signs of differences in the Moral Metacognition among the employees 

in Al-Diwaniyah Province according to gender (male/ female) and the 

marital status (married/single). 

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

Metacognition among the employees in Al-Diwaniyah Province. 

6. 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.  
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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. There are no apparent differences statistically at level (0.05) in the 

personalization of power among the employees according to gender 

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

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

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

Metacognition among the employees according to gender (male/ female), 

but there are apparent differences statistically according to the marital 

status (married/single).  

5. 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). 

6. 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. 
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