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دادإـع
مــــــــيدة بالقســــــــاملع

رافإـش
  

ومدير املركز القومي لالمتحانات  أستاذ علم النفس الرتبوي
 جامعة بنها –كلية الرتبية  - ويم الرتبويوالتق

 أستاذ علم النفس الرتبوي
جامعة بنها –كلية الرتبية 

 أستاذ علم النفس الرتبوي املساعد
 جامعة بنها -كلية الرتبية 

كيددت لالقي دد  فدد   دد   يهدف  لبحثددل لبثددلب  لبددف لبى ددت  ينددف لبىحدليل فدد   تل دد  لبى 

(  دل الدي  2052وذبك بفى يينة تك نت  دل   ،لبمسى ى لبفرلس  ،لبن ع ، ىغيتلت لبىخصص

 ،(19,45بمى سدددددد  يمددددددت    ،(1348لنددددددل    ،704لبمددددددت نىيل لب لن جددددددة ولب:ل   ددددددة  ذ دددددد ر  

اُلبدددل ينددديهس  ل دددلدا بنم ى دددفلت  ،(  دددل لبىخصصددديل لب نمددد  ولال  ددد 2,36ولنثدددتل     دددلر   

اُلبدل ينديهس  ل دلد لبى كيدت لالقي د  بنتل)دفيل  ليدفل   ف   دة  ،ف ة وآقت بنى كيت لالقي  لبم ت 

بى ددفيت  ةبددة لب ددتوت  دديل تكددتلرلت  2وبلسددىخفلا لالسددن   لئ صددل    ددل ،(2001 ،يبددف لب ىددل 

أظهددتت نىددل ب لبحثددل فتو ددلح  لبددة ل صددل  لح فدد  تكددتلرلت ب دد   تل دد   ، تل دد  لبى كيددت لالقي دد 

 . ت لالقي   الح لح بنىخصص ولبن ع ولبمسى ى لبفرلس لبى كي
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Variance in moral thinking stages according to specialization, 

gender and academic level 

Abstract 

The present research aims at identifying the variance in moral 

thinking stages according to gender, specialization and academic level. 

The research sample included (2052) secondary and university 

students (males: 704, females: 1348), with mean age (19,45), and a 

standard deviation (2,36) of scientific and literary specializations.. The 

research tool was moral thinking scale for adults (Prepared by Fawkia 

Abdel Fattah, 2001). Using the statistical method chi-square test to 

estimate the significance of the differences between the repetitions of 

moral thinking stages, the results of the study revealed statistically 

significant differences in the repetitions of some stages of moral thinking 

according to specialization, gender and academic level. 
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 أسلسد لح   مل ت ف  ؤثتلح  ، ل ينلصت وج   لبم:ىمع وب ل ه  لح أسلس لح ت ىبت لالقيت ينصت 
 :ىمددع أ  يح ددف   نسددل ف فددي يسددى  ع أبإل  ولةجىمددلي  ينددف لبمسددى ى لب ددت  فددف  ن ددة لالفكددلر

وت د ا  ،لالفدتل  ف مدل  يدنهس ديل  ي دلت لبتدنمس   وجسىمت لذل بس تثكمه  :م ية  ل لبضد لب  لبىد
فدددف  ندددل  )خصددد ة لب دددت  وتثفيدددف  جلنحدددلح  همدددلح   لب:لندددأل لالقي دددوُج دددف  ،هس دددفور لبم جددده بسدددن  

فهدد  ي: دد  سددن    ،هىمددلا لب:لنددأل لالقي ددف بددلبل س ولب ددل لت ولبم ددلييتل بددف  ددلفة لوبلئ ،سددن  ه
لبددف  ددف  لب:لنددأل لالقي ددف  سدد  ةح  قندد بددكبك ي ىبددت  ، ددع   ددلييت ويددل لت لبم:ىمددع لح لب ددت   ى لف دد

 دل  شدكيت لبم:ىمدع  لح وبد    دل لبمحلبغدة لب د ن بدي    يدت  ،كبيت يمل ن لن ه لبي ا  ل  شكيت
 .(4  2009 ، س    شت   ،Akindele, 2017: 28   شكيت أقي  ة  ه

لبدددف نمددد   وجشددديت ،أ دددف ج لندددأل أو  ثدددف لت لبسدددن   لالقي دددف لبى كيدددت لالقي ددد  دددف وجُ 
 ، يسددبل  د  ف دد  أو سددن   أقي دد وهدد  ،بأل)دد ل  ولال دفل   لبى كيدت لبددكى يى نددل بدلبى ي س لبخن دد

 دددد  ت  دددد   ددددل ل ورل   ،مددددلا سددددل فبدددد    :ددددت  ت بيددددل أو تن يددددك ب ددددلن   أو ن  فددددلبى كيت لالقي دددد
ولب  د    ،يى نل بلب تج ة لبىف يص   ل قيبهل لب ت  لبدف لبثكدس ،لةقى لرجل لبص ل  أو لبخ ي

نبيد   ،2 2001 ،ف   دة يبدف لب ىدل  ،142  1985 ،لبشد  ينف  بترلت هكل لةقى لر  سدن مل  
 (.15-13  2015 ، ثمف أ   لب فل ،لبسيف

( لبدددف أ  ينمدددل  لبدددن   يسدددىخف     صددد ن  647  2000 ، جشددديت   سددديل لبغل دددفو 
ولبثكدس  (Moral reasoning)  لةسدىفةن لالقي دو  (Moral thinking)  لبى كيدت لالقي د

يندف   )دلر  لبدف لبىغييدت فدف يمن دلت لبى كيدت أو لبثكدس لبخن دبإل (Moral judgment)  لبخن 
 بمخىن ة.قين  تل   لبنم  ل  ل ه    ب ن أو غيت   ب ن أقي  لح 

(  يل تشيت لبف أ  لبنم  240-239  2007 ،ى ل   ه فف ذبك  ف   ة يبف لب ىل تو 
هدكل ي ندف  ، ل  ت نة لبف أقتى  و   لح  ولبى كيت يخىنف  ملح  ، ت نة  ل  تل   لبنضب  لالقي 

فكد   نهمدل يدفن   وبلبىدلب ،فهد   ثصدنة بنى كيدت  أ  لبى كيت ينم  فف  تل   أ دل لبثكدس لالقي د
يىضدد  ف مددل يصددفر يددل لب ددت   ددل أ كددلا   وجددفلن  نسددل   تفدد  فددلبى كيت لالقي دد ،ف لآلقددتيندد

وجى نل بلةسىتلت : ة لبىف يص   هل لب دت  بمسدى ى نضدب  ،أقي  ة بنم ل ف ولالف لن ولبىصتفلت
وبدددكبك  ،بىزل لتددده بلب  ليدددف لالقي  دددة لب ل دددةللب دددت  و   بددد ي أ كل ددده لالقي  دددة ولبىدددف ت دددف  ؤ)دددتلح 

 هندل  ف وجى دل   هدل فدف ذبدك  ىخفا  ل لد   ببتج بل لد لبنم  أو لبى كيت أو لبثكدس لالقي دسيُ 
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(  يدل أ)دلرول لبدف أ  Garrigan, Adlam & Langdon, 2018: 80 ،74  2011 ،ذ د 
  يدددددىس ولب دددددتلر لالقي ددددد  ولةسدددددىفةن لالقي ددددد   دددددل لبثكدددددس لالقي دددددف ولبى كيدددددت لالقي ددددد كدددددي

 ينف لآلقت. لفن     نه مىتل فلت يلسىخفل هس 
وينددف  ددل يددؤ ل بدده  ددل  دد س وت لبيددف  ،بنثكددس ينددف سددن   لب ددت     ددلرلح    ددف لبنمدد  لالقي ددوجُ 

وج ددف هددكل لبنمدد  نىلجددل بهددكل لبلدد س ولبم ى ددفلت الندده لالسددلد بكدد  سددن   سددن س و دد جس  يددل  ،جىملع ددةل
ذبددك بدد  ين  نددف جفيددف  نى :ددة بمددل ي دد ا لب ددت  أثنددل  نمدد ل  ى ددفي   نيىدده لبم تف ددة لالقي  ددة لب ل مددة و 

يى تض به  ل قبتلت  يل تنى   لال كلا لالقي  ة تفرج: ل  ل لةهىمل لت لبشخصد ة لالنلن دة لبدف 
و ل لةيىمل  ينف   لييت و حل ئ قلرج ة لبدف لةيىمدل  يندف  ،لةهىمل لت ولبمس  ب لت لةجىملع ة

   :ددت   ولبمحددل مبمل يددة لبددف لبى كيددت فددف لبلدد س لبو ددل لبى كيددت فددف لبنىددل ب ل ،  ددلييت و حددل ئ  لقن ددة
وبددكبك  ددع ت ددفا لب دددت  قددين لب مددت لبز ندد  ينى دد   دددل لبمتل دد  لبددفن ل لبددف لبمتل دد  لب ن دددل  ،لةنسددلن ة

 .)431  2014 ،ل ت   لبف ت ، نلر  ص  فMolchano, 2016: 474 ,  بنثكس لالقي  
 ,Kohlberg, 1975: 47-49, Wade, 2015: 13-15)فد    1958وج فا   ببتج يلا 

Li, Hoa & She, 2018: 149, ، 399  2016 ، دتو   ثمدف ،118  1985 ، ثمدف ع سدف) 
 ف قتج   ببتج  ل  رلسلته لبمى ف    ىثفيدف ثيثدة  سدى جلت أسلسد ة بنمد  و  ،نمتجىه ف  لبنم  لبخن  

لببن ددة لبم تف ددة   فدد  ددلح ن ع  دد   نهددل ينددف  ددت نىيل تىضددمل  دد   نهددل تغيددتلح    يثىدد    لبى كيددت لالقي دد
   ف وجمكل لي:لز قصل صهل لالسلس ة ف مل ينأك ت نض:لح   لبف نم   ل لبى كيت لالقي   تؤ 

 ي(املســـــــتو  قبـــــــ  التقليــــــــد  أخالقيـــــــات مـــــــا قبـــــــ  الع ـــــــر       املســـــــتو  ا ول   
 The pre-conventional morality  

فهمدددده بن ضددددليل لب ددددت   ددددل  رجددددة يلب ددددة  ددددل لبىمت ددددز  دددد ن لبددددكلت تثكددددس ي ددددلن    يددددل
وجشدددم  هدددكل لبمسدددى ى  ،ت:لههدددلر و  أف لبددده لبسدددن   ة   نسدددلن ة وبلبىدددلبلةجىملع ددة ولب ي دددلت لئ

ولبدكى يمكدل  ،ف مدل  يدنهس  ينف  دت نىيل ت كسدل   رجدة يلب دة  دل لبكلت دة رغدس لةقدىي  لبند ي
   لي:لزل ف مل ين

 :Punishment and obedience morality المرحلة األولى: أخالقية العقاب والطاعة
يى:ه لالفتل  فف هكل لبمت نة نث  ت:نأل لب  ل أل لبسنب ة  يل تسىنف لب لية بفيهس ينف 

 .جيفيل لح أسلد لبخ    ل لب  ل  وب   بسبأل لبش  ر بلبكنأل أو لبتغحة فف أ  يك ن ل أفتل 
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 ,Individualism المرحلة الثانية : أخالقية الفردية والغائية النفعية وتبااد  المااال   

instrumental purpose and exchange morality  : 
وبهددكل ف تدتتح  لال كدلا فدف هدكل لبمت ندة بمدل يشدحع  لجدلت لب دت  ن سده و لجدلت لآلقدتجل

نسدددلن ة  دددل وجهدددة نمدددت ن   دددة لذ ي همهدددل يندددف أسدددلد تحدددل ن فددد   لب دددت  ينمدددت لبدددف لب ي دددلت لئ
 لبمنلفع وب   ينف أسلد تث يل  بفأ لب فلبة. 

  Conventional morality ي(املستو  التقليد  أخالقيات الع ر  ستو  الثانى امل

لبى كيددددت نمدددد  ن نددددة ن ع ددددة  ددددل لبكلت ددددة لبددددف لةجىملع ددددة فددددف  فدددد  هددددكل لبمسددددى ى يثددددف 
 همل  وجىس ذبك  ل قين  ت نىيل ، لالقي 

 Mutual interpersonal والمسااير   ،العالقات ،المرحلة الثالثة: أخالقية التوقعات المتبادلة

expectation relationships and conformity morality: 
لبصدل أل فدف هدكل لبمت ندة هد  لبثكدس لبدكى ف ده لر دل  و سدليف    يك   لبثكدس لالقي د

فف هكل لبمت نة ي ك   تص لبشدخص يندف   ولبى كيت لالقي  ،ينلن لسىثسلنهسبك   بآلقتجل
وهندل  ،وهف   دلييت قلرج دة ،لب لا لبكى ت ترل لب:ملية  ع   لييت لبسن   أ  ييتف بسن  ه  ى  لح 

 ة. فلية ل ى ل  لبشخص يل لبكلت ة فف لصفلر لال كلا لالقي  
 Social system andالمرحلاااة الرابعاااة: أخالقياااة الناااااا اميتمااااعى وال ااامير 

conscience morality  : 
تمكنده  دل فهدس لبنمدلا   جص  لب ت  فف هكل لبمت نة لبف  رجة يلب دة  دل لبنمد  لبم تفدو 

لب تجدددل لبصدددث   أو وج ى دددف لب دددت  أ  لسىشددد لرل ب لجحلتددده ت:دددلل لبم:ىمدددع،   جىمدددليف وبلبىدددلبلة
 لب:م ع  ل لبس  ط.   بىزلا بلب لن   ينف ليىحلر أنه يثميثف  بلة  بىزلا لالقي لة

ــث    ــتو  الثالـ ــر     املسـ ــد الع ـ ــا بعـ ــات مـ ــد أخالقيـ ــد التقليـ ــتو  بعـ -The post ي(املسـ

conventional morality  
لبنمددد   دددل يصددد  لبدددف هدددكل لبمت ندددة يدددف   نيددد   دددل لب دددي  النهدددل تى ندددأل  رجدددة يلب دددة 

 ل تمت زل   ن ذلته أو  ل يتتح   هل  ل  نلفع، فينى   قيبهل لب ت  جىمليف لولبن   /  لبم تف
لبم لزندة  ديل لبث د ت ظهلر فهملح جفيفلح بنل س ولب  ليف لالقي  ة ي د ا يندف ل فورل لبف   هكل يؤ و 

 وجشىم  هكل لبمسى ى ينف  ت نىيل ف جىملع ة ولبث  ت لب ت يةلة
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 Social contract and المرحلة الخامسة: أخالقية العقد اميتماعى والحقوق الفردية

individual rights morality: 
تسددىنف لبددف ينمددلح بينهددل   ليىبدت  دد ببتج هددكل لبمت نددة  ت نددة لبمحددل ئ فددف لبى كيددت لالقي دد

 فرلت لبى كيت لبشكن ة لبم:ت   لب من ة ولبى كيت لالقي ف فف هكل لبمت نة ي ك  لهىمل ه بمن  ة 
لبم:ىمع لالكبت وذبك ال  لب ت  ي ى ف بي  لب لن   ي:أل أ  يثلفظ ينف لبث  ت لئنسلن ة وجخدفا 

جىملع دة  ى دل ينيهدل للح فلب  لنيل ولب     لبمى ن ة بلبسن   ب ست أك ت  ل   نهل ي د   لبم:ىمع،
 .ب ست صث ثة بثف ذلتهل ينف لب ك   ل لبمت نة لبتلب ة  فه

 General ethical principles المرحلة السادساة: أخالقياة المباادل العاماة ساننساانية      

morality: 
 دع  يى دليتى  د ببتج أ  لبصد ل  ولبخ دي فدف هدكل لبمت ندة يىثدف  وف دلح بمدل ي دترل لبضدميت بمدل 

 . ىتلا  تل ة لالفتل لفف ج هتهل  حل ئ يل ة بنمسلول  فف    ت لئنسل  و    ئ لالقي  ة وهلبمحل
  2016 ،تشددديت   دددتو   ثمدددفو  ،وفددد  لالدددلر تددديثيت لب مدددت يندددف لبى كيدددت لالقي ددد  بن دددت 

فمددع ت ددفا لب دددت   ،لب  ل ددد  لبمددؤثت  فددف نمدد  لبى كيدددت لالقي ددف  ددل( لبددف أ  لب مددت ولبخبددت  460
و ع نم  لب    وت ف ده فدف لب مدت يمدت بلب فيدف  ،ة ة ىكلكه بلآلقتجل يفر  لب  ليفبلب مت ونى :
 يددل يدددؤ   فددف لبمت نددة لب:ل   ددة  قلصددةو   وبنخبددت  تيثيتهددل فددف لبنمدد  لالقي دد ، ددل لبخبددتلت

 .قي  ة ىكل   هس لبف تشكي  أ كل ه لالت لي  لب ت  لبمسىمت  ع لالقتجل ولة
جدز   دل يمن دة  يندف أندهلبى كيدت لالقي دف  لبدفبم تفييل ينمل  لبن   ل ينمت فتجل  ل

ولبدكى يثدف   دمل لالدلر لبخبدت  لب ل دة بثيدل يمدت   لبنضب      ل يثف  بلبنسحة بننم  لب  ند
قلصددة   يل ددة ولبنمدد  لالقي دد  وجىميددز لبنمدد  لب  ندد ، ب ددف   تل دد  )ددبيهة بمتل دد  لبنمدد  لب  ندد

أك ددت ت  يددفلح،    تل دد  لبسددلب ة بهددل، وتىميددز  بنددل  فكددت بنددف ينددف لبم ىىددلبع لبمتل دد ، فكدد   ت نددة تُ 
نى ددلن  ددل  ت نددة أقي  ددة القددتى يثددف   ىىددلبع ول ددف ينددف جم ددع لالفددتل ، فكدد  فددت  يبددفأ نمدد ل ولة

وجدددؤثت الب  دددة  ،Jeong, 2003: 27)  بلبمت ندددة لالوبدددف فلب لن دددة  ىدددف لبسل سدددة  لالقي ددد
  ة لبى  يىبنلهل لب ت   يل تؤثت لبم ل  لبى  أ   ( ف  الب  ة لال كلا لالقي ،لبىخصص  ينم 

 مددل  ،يفرسددهل لب ددي  و ثى لهددل ينددف التج ددة ت كيددتهس و  ددلب:ىهس بن ضددليل ولبمشددكيت لالقي  ددة
لنل ( ف  الب  ة لال كلا لالقي  ة لبى  يىنحلهل لب دت  و دل لبممكدل أ  يتجدع  ،يؤثت لبن ع  ذ  ر

 دة فى:ددف لالسدت  أك دت  دح لح  ددع لئندل  وتسدلهيح  ددع ذبدك لبدف أسدن   لبىتب ددة ولبىنشد ة لةجىملع
وف مددل يندد  يت ددلح بددح   لبفرلسددلت لبىدد  تنلوبددت لبى كيددت لالقي دد  فدد   دد    ىغيددتلت  ،لبددك  ر

 لبمسى ى لبفرلس   يل  ،لبىخصص ،لبن ع
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  تخىنف  تل د  لبى كيدت لالقي د  بدلقىي  لبىخصدص  يدل ت صدنت  رلسدة   دلتس لبصدمف، 
 ،توت ف  جم ع  تل   لبثكس لبخن   بصدلب  تخصدص لبكن دلت لئنسدلن ة( لبف وج   ف2006

( وصد  الدي  لبىخصدص لال  د  لبدف لبمت ندة لبخل سدة 2009 ،وف   رلسة    س    شدت 
والددي  لبىخصددص لب نمدد  لبددف لبمت نددة لبتلب ددة  ، أقي  ددة لب  ددف لةجىمددلي  ولبث دد ت لب ت يددة(

 ، ثمدف لبمث سد  ،ت صنت  رلسى    ثمدف لب صدل مل  ، أقي  ة لبنملا لةجىملي  ولبضميت(
( لبددف تدديثيت لبىخصددص ينددف 2014 ،تددل ت   لبددفل ، نددلر  صدد  ف ،2011 ، ددلتس لبصددمف 

وإ  أ)ددددلرت  ، سدددى جلت/  تل دددد  لبى كيددددت لالقي دددد  وذبددددك بصدددلب  الددددي  لبكن ددددلت لئنسددددلن ة
ا وجد   تديثيت ( لبدف يدف2017 ،فى ثدة  ىيندة ،يميندة قدي   ،2011 ، رلسى   أزهلر لبنث لن 

 بنىخصص ينف  سى جلت/  تل   لبى كيت لالقي  .

 وهندل ت صدنت  رلسدى    دلتس لبصددمف  ،تخىندف  تل د  لبى كيدت لالقي د  بدلقىي  لبندد ع، 
( لبددف وجدد   فددتوت فدد  2011 ، ددلتس لبصددمف  ، ثمددف لبمث سدد  ، ثمددف لب صددل ،2006

ولبمسددليت ( بنثكددس لبخن دد  بصددلب   ،لب ي ددلت ،لبمت نددة لب لب ددة  أقي  ددة لبى   ددلت لبمىحل بددة
ولبمتل    لبتلب ة  أقي  ة لبنملا لةجىملي  ولبضميت( ولبخل سة  أقي  دة لب  دف  ،لبك  ر

لةجىملي  ولبث  ت لب ت ية( ولبسل سدة  أقي  دة لبمحدل ئ لب ل دة أو لئنسدلن ة(  دل  تل د  
( لبدف وصد ن 2009 ،وأ)لرت نىل ب  رلسة    س    شت  ،لبثكس لبخن   بصلب  لئنل 

ولبددك  ر لبددف  ،لئنددل  لبددف لبمت نددة لبخل سددة  أقي  ددة لب  ددف لةجىمددلي  ولبث دد ت لب ت يددة(
 ،وفدددد   رلسددددة  أ مددددف لبغتليحددددة ،لبمت نددددة لبتلب ددددة  أقي  ددددة لبنمددددلا لةجىمددددلي  ولبضددددميت(

( وصددد  لبدددك  ر لبدددف لبمدددت نىيل لب لن دددة  أقي  دددة لب ت يدددة ولبغل  دددة لبن   دددة وتحدددل ن 2014
ولبمسددليت (  ددل  تل دد  لبثكددس  ،لب ي ددلت ،لبمصددلب ( ولب لب ددة  أقي  ددة لبى   ددلت لبمىحل بددة

 ينمددل وصدد  لئنددل  لبددف لبمددت نىيل لبخل سددة  أقي  ددة لب  ددف لةجىمددلي  ولبث دد ت  ،لبخن دد 
 مدددل ت صدددنت  رلسدددة   ندددلر  ،لب ت يدددة( ولبسل سدددة  أقي  دددة لبمحدددل ئ لب ل دددة أو لةنسدددلن ة(

( لبف تيثيت لبن ع ينف  سى جلت/  تل   لبى كيدت لالقي د  2014 ،لبفلتل ت    ، ص  ف
 ،ل ىسددددلا لبسددددن ل  ،Akindele, 2017وإ  أ)ددددلرت  رلسددددلت   ،وذبددددك بصددددلب  لئنددددل 

أسددد ف  ،2012 ،غلب دددة  ثمدددف ،2011 ،سدددهف سدددك ك ،2010 ،بيندددف  دددتا لبدددفيل ،2004
 ،فى ثدة  ىيندة ،ي  يميندة قد ،2017 ،سدميت لبتجمدلو   ،يد ن  )دلهيل ،2014 ،لبك ين 
 ( لبف يفا وج   تيثيت بنن ع ينف  سى جلت/  تل   لبى كيت لالقي  .2017
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  تخىنف  تل   لبى كيت لالقي   بلقىي  لب مت لبز ن / لبمسى ى لبفرلسد   مدل فد   رلسدة
(  يددل وصدد  الددي  لبمسددى ى 2011 ، ددلتس لبصددمف  ، ثمددف لبمث سدد  ،  ثمددف لب صددل

ة لبدددف لبمت ندددة لب لن دددة  أقي  دددة لب ت يدددة ولبغل  دددة لبن   دددة وتحدددل ن لبفرلسددد  لب دددلن  بلب:ل  ددد
 ،والددددي  لبمسددددى ى لالون لبددددف لبمتل دددد  لب لب ددددة  أقي  ددددة لبى   ددددلت لبمىحل بددددة ،لبمصددددلب (
ولبمسددليت ( ولبتلب ددة  أقي  ددة لبنمددلا لةجىمددلي  ولبضددميت( ولبسل سددة  أقي  ددة  ،لب ي ددلت

(  لندددت لب دددتوت فددد  2014 ،فددد   رلسدددة  أ مدددف لبغتليحدددةو  ،لبمحدددل ئ لب ل دددة أو لئنسدددلن ة(
وفددددد  لبمتل ددددد   لبتلب دددددة  ،(19-18لب لب دددددة( بصدددددلب  لب  دددددة لب متجدددددة   ،لبمددددت نىيل  لب لن دددددة

 أقي  دددة لبنمدددلا لةجىمدددلي  ولبضدددميت( ولبخل سدددة  أقي  دددة لب  دددف لةجىمدددلي  ولبث ددد ت 
-21( بصدددلب  لب  دددة لب متجدددة  لب ت يدددة( ولبسل سدددة  أقي  دددة لبمحدددل ئ لب ل دددة أو لئنسدددلن ة

 ,Raaijmakers, Engles & Hoof, 2005, Takagi مدل ت صدنت  رلسدلت   ،(22

2014, Akindele, 2017،   نيدددت   ،2001 ،ينددد  لب مدددت   ،200 ،سددديل لبغل دددف 
 ،غلب دددددة  ثمدددددف ،2011 ،أزهدددددلر لبنث دددددلن  ،2006 ، دددددلتس لبصدددددمل   ،2001 ،لبمتيدددددأل
( لبدددف تدددديثيت لب مدددت لبز ندددد / لبمسددددى ى 2017 ،سدددميت لبتجمددددلو   ،يددد ن  )ددددلهيل ،2012

لبفرلسددد  يندددف  سدددى جلت/  تل ددد  لبى كيدددت لالقي ددد  بصدددلب  لبمت ندددة لب متجدددة/ لبمسدددى ى 
 ,Shehab, 2002, Krettenaur & Eichlerوإ  أ)دلرت  رلسدلت   ،لبفرلسد  لاليندف

2006, Stey,Lapsley & McKeever, 2013, Wade, 2015،  ل ىسدلا لبسدن ل، 
( لبددف 2014 ،أسدد ف لبك يندد  ،2011 ،سددهف سددك ك ،2010 ،ينددف  ددتا لبددفيلب ،2004

 يفا وج   تيثيت بن مت/ لبمسى ى لبفرلس  ينف لبى كيت لالقي  .

   ت صنت  رلسلتShehab, 2002،  2009 ،  س    شت  ،2006 ، لتس لبصمف، 
 ، ف نلر  صد  ،2014 ،أس ف لبك ين  ،أ مف لبغتليحة ،2011 ، ثمف لب صل وآقتو  

فى ثددة  ،يمينددة قددي   ،2017 ،سددميت لبتجمددلو   ،يدد ن  )ددلهيل ،2014 ،تددل ت   لبددفل
( لبدف أ  لبمت ندة لالقي  دة لبسدل ف  بدفى أفدتل  لب يندة هد  لبمت ندة لبتلب دة 2017 ،كىينة

ف   يل وص  أغنب ة أفتل  لب يندة  ،بنثكس لبخن    أقي  ة لبنملا لةجىملي  ولبضميت(
( لبدددف لبمت ندددة لبخل سدددة  أقي  دددة لب  دددف لةجىمدددلي  2011 ،فددد   رلسدددة  سدددهف سدددك ك

 ،لب ي دلت ، ينمل  صنت لبمت نة لب لب دة  أقي  دة لبى   دلت لبمىحل بدة ،ولبث  ت لب ت ية(
 (.2012 ،ولبمسليت ( ينف أينف تكتلر ف   رلسة  غلب ة  ثمف
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ل ددد  لبى كيدددت وة مدددت لبحل  دددة يدددفا لت دددلت نىدددل ب لبفرلسدددلت لبىددد  تنلوبدددت لبىحدددليل فددد   ت 
وعلىىذلك ىىحلد مىىلةل  ىى ل ل ،لالقي دد  فدد   دد    ىغيددتلت لبىخصددص ولبندد ع ولبمسددى ى لبفرلسدد 

 فذلا  ساؤالتلا  ا ي :لبمثا 
ه  ت جف فتوت  لبة ل صل  ل فد  تكدتلرلت  تل د  لةسدىفةن لالقي د  الح دلح بنىخصدص  -1

 ينم / أ   ؟
لالقي دددددد  الح ددددددلح  هدددددد  ت جددددددف فددددددتوت  لبددددددة ل صددددددل  ل فدددددد  تكددددددتلرلت  تل دددددد  لةسددددددىفةن -2

 بنن ع ذ  ر/ لنل ؟
هدد  ت جددف فددتوت  لبددة ل صددل  ل فدد  تكددتلرلت  تل دد  لةسددىفةن لالقي دد  الح ددلح بنمسددى ى  -3

 لب ت ة لبتلب ة جل  ة(؟ ،لب ت ة لالوبف جل  ة ،لبفرلس   لبصف لب لن  لب لن   

لبى كيددت لالقي دد  فدد   دد    يهدف  لبحثددل لبثددلب  لبددف لبى ددت  ينددف لبىحدليل فدد   تل دد 
 لبمسى ى لبفرلس . ،لبىخصص ، ىغيتلت لبن ع

يسدىمف لبحثدل لبثددلب  أهميىده  دل تنلوبدده بمىغيدت ينددف  رجدة  بيدت   ددل لالهم دة  يددل ل  
لبى كيت لالقي د   دل لبمثدف لت لبهل دة بنسدن   لالقي د  بن دت  بكد  ي كدت فد  ينلصدت لبم  دف 

ة لالقي  ة  ب  لصفلر لبثكس أو لب دتلر لالقي د ف ونمدتلح بمدل ت لن ده لبم:ىم دلت لبيد ا أو لبمشكن
 ل قن  و ص ر ول   ف  لب:لنأل لالقي  ف فد   لبفرلسدة لبثلب دة تثدلون ت ج ده نمدت لب دل ميل 
يندددف لب من دددة لبى ن م دددة ولبىتب جدددة لبدددف  دددتور  لئهىمدددلا  هدددكل لب:لندددأل  مدددل أ  بألسدددت  ولبىنشددد ة 

 ملع ة بن ت   ورلح  بيتلح ف  هكل لبشي .لةجى

  Moral Thinkingا خالقى  التفكري

( بيندده بدد    :ددت  ت بيددل وتن يددك بنمددلا أو  ددلن   2  2001 ،وت تفدده  ف   ددة يبددف لب ىددل 
 دت  سل ف    ت     ل ل ورل  لةقى دلر  ديل لبصد ل  أو لبخ دي يى ندل بلب تج دة لبىد  يصد   هدل لب

 لبف لبثكس ولب     ينف  بترلت هكل لةقى لر.
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وج دددت  لجتل  دددلح بلبفرجدددة لبىددد  يثصددد  ينيهدددل لب لبدددأل يندددف  ل دددلد لبى كيدددت لالقي ددد  
 (.2001 ،بنتل)فيل  ليفل   ف   ة يبف لب ىل 

 تىم    فو  لبحثل ف مل ين  
 ت لبى كيت لالقي  .وجىم   ف      ع لبحثل وه   ىغيا مللا موضوعي:ل 
 :وجىم   فد  يدف   دل  ،وجىم   ف  لبم:ىمع لبك  لقىيتت  نه يينة لبحثل ا مللا ب ري

الددددي  لبصددددف لب ددددلن  لب ددددلن   فدددد  يددددف   ددددل لبمددددفلرد لب لن جددددة بمثلفمددددلت لبمن ف ددددة 
 ،ويددددف   ددددل الددددي  لب ددددت ىيل لالوبددددف ولبتلب ددددة  ددددل  ن ددددلت  لبىتب ددددة ،ولب ني ب ددددة ولبغتب ددددة

 لب أل لبب  ت ( ب:ل  ة  نهل. ،لبزرلية ،لبهنفسة ، الب ن ،لآل ل 
 س ف  ،  تس ت بيل أ ل  لبحثل ف   فلرد  سحك لبضثل  لب لن جة لبمشىت ةا مللا م اني

لبشددهيف لبهددل    ندديل( بمثلفمددة  ،لسدد نهل لب لن جددة لبمشددىت ة ، شدد ا لب لن جددة لبمشددىت ة
 ،لن جة لبمشىت ة( بمثلفمة لب ني ب دة ىمف  لب  ،و فرسى   لبش مل  لب لن جة  نلت ،لبمن ف ة

 ،لآل ل  ،و ن دددلت  لبىتب دددة ،و فرسدددة   يدددت لبتقدددل لب لن جدددة لبمشدددىت ة( بمثلفمدددة لبغتب دددة
 لب أل لبب  ت ( ب:ل  ة  نهل. ،لبزرلية ،لبهنفسة ،لب ن ا

 وجىم دد  فدد  و ددت ت بيددل أ ل  لبحثددل فدد  لب صدد  لبفرلسدد  لب ددلن  بن ددلا ا مىىللا ا ىىاني  
 (.2019-2018لب:ل     

يمكدددل صددد لغة  ،لسددىنل لح لبدددف  شددكنة لبحثدددل ولئالدددلر لبنمددت  ونىدددل ب لبفرلسدددلت لبسددلب ة
 فتوض لبحثل ينف لبنث  لبىلب  

ة ت جددف فددتوت  لبددة ل صددل  ل فدد  تكددتلرلت  تل دد  لةسددىفةن لالقي دد  الح ددلح بنىخصددص  -1
 ينم / أ   .

 تكتلرلت  تل   لةسىفةن لالقي   الح لح بنن ع ذ  ر/ لنل .ة ت جف فتوت  لبة ل صل  ل ف   -2
ة ت جددف فدددتوت  لبدددة ل صددل  ل فددد  تكدددتلرلت  تل ددد  لةسددىفةن لالقي ددد  الح دددلح بنمسدددى ى  -3

 لب ت ة لبتلب ة بلب:ل  ة(. ،لب ت ة لالوبف ،لبفرلس   لبصف لب لن  لب لن   
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 ث ــــــة البحــــــعين
( 2019-2018( اللبحدلح واللبحدة بلب دلا لبفرلسد   2052  تك نت يينة لبحثل لالسلس ة  ل

( بمى سدد  455وبنددع يددف هس    ددل لبىخصصدديل لب نمدد  ولال  دد   ددل الددي  لبصددف لب ددلن  لب ددلن   
 ،والددي  لب ددت ىيل لالوبددف ولبتلب ددة  ددل  ن ددلت  لآل ل  ،(0,87ولنثددتل     ددلر    ،(16,78يمددت   

 يدل   ندت  ن دلت  لب ند ا ولبهنفسدة  ،( جل  دة  نهدلب  دت  لب دأل لب ،لبزرلية ،لبهنفسة ،لب ن ا ،لبىتب ة
وبندددع  ،و نيىددد   لآل ل  ولبىتب دددة( لبىخصدددص لال  ددد  ،ولبزرليدددة ولب دددأل لبب  دددت ( لبىخصدددص لب نمددد 

( اللبحددددلح 1,48ولنثددددتل     ددددلر    ،(18,77( بمى سدددد  يمددددت   899يددددف  الددددي  لب ت ددددة لالوبددددف  
 (.0,99ولنثتل     لر    ،(22,61ة بمى س  يمت   ( اللبحلح واللبح698ولب ت ة لبتلب ة   ،واللبحة

 ث ــــــــــــأداة البح
 (.2001 ، ل لد لبى كيت لالقي   بنتل)فيل  ليفل   ف   ة يبف لب ىل 

 اس:ااااف المقيااااوا
يىضدمل لبمل دلد  ،تس ليفل   ل لد لبى كيدت لالقي د  بنتل)دفيل فد   د   نمتجدة  د ببتج

 يدل ُي دفا  د   ،   نهدل ل)دى ىل  دل  ل دلد  د ببتج بننضدب لالقي د قمسة   ل ف أقي  دة لثنىدل
( سدؤلةح يند   د  سدؤلن سدت لسدى:لبلت 21وجبندع لب دف  لبكند    ،   ف  ىب يدلح ب دف   دل لالسد نة

تم دددد  لبمتل دددد  لبسددددت بنى كيددددت لالقي دددد  ينددددف  دددد ببتجف وجددددىس يددددتض لةسددددى:لبلت لبسددددت ينددددف 
 نهدل  دع ت  د   سدبأل لةقى دلر أ   دل يؤجدف لبثكدس  يخىدلر ول دف  ،لبم ث صيل ب تج ة يش ل  ة

  ل ت لبحل  ة لبثلب ة  ىصدم س  لالقي   لبك  أصفرل بن     ينف أ  لةقى لر بس يكل يش ل  لح 
 ور ة لجلبة قلصة بلبمل لد بنى سيت(.

 اس:اا  المقيااة تاحيااريقااط
وجدىس لبىصدث      دع  يىس لئجلبة يندف لبمل دلد ب تج دة لنى ل  دة  لةقى دلر  دل  ى دف (
وتىددتلو  لبددفرجلت ينددف  ،ر دس لبمت نددة لبىدد  تم نهددل لةسددى:لبة أ ددلا لب حددلر  لبمنى ددل  ينددف  دد  سددؤلن

( وه  لبثف لال نف بنمت نة لالوبف  لب لية ق فل وت:نحل بن  ل ( لبف 1لبمل لد  ل  يل لبفرجة  
 القي  ة لب ل ة(.(  رجة وه  لبثف لالينف بنمت نة لبسل سة   ت نة لبمحل ئ ل126 
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 اس:ااة للمقيااريااومتااص السيكااائااالخا
 ل ت ُ  ف  لبمل لد بلبىث ل  ل ثحلت لبمل لد بلسدىخفلا التج دة ليدل   ت بيدل لةقىحدلر 

وبنىث ل  ل صفت لبمل لدف  ،(0,74ي ا وبنغت   مة   ل   ثحلت لبمل لد   15ب لص  ز ن  
بلة ددلفة لبددف لبصددفت  ،    صددفت لبمثكمدديل(تددس يت دده ينددف ب دد  أسددلتك  ينددس لبددن   لبىتبدد

، 19-17، 16-14( اللبحدددل واللبحدددة  دددل لبمتل ددد  لب متجدددة  150لب دددل ن  يندددف ييندددة يدددف هل  
لل( اللبحل واللبحة  ل    ف ة يمتجة.50( يل ل   ل ع  20-22

لبمل ددلد ب ددف ت ب  دده ينددف أفددتل  لب يندددة لوفدد  لبحثددل لبثددلب  تث  ددت لبحل  ددة  ددل ثحدددلت
( اللبحلح واللبحة بمفرسة سحك لبضثل  لب لن جة لبمشدىت ة لبىلب دة 135بمك نة  ل  لةسى يع ة ل

وذبك  ل قين  سدل    ل د  لةرتحدلط  ديل  ،و ن ة لبىتب ة جل  ة  نهل ،ئ لر  لبحلج ر لبى ن م ة
( 0,192وتتلو ددددت  دددد س   ددددل يت لةرتحددددلط  دددديل   ، رجددددة  دددد  عحددددلر  ولبفرجددددة لبكن ددددة بنمل ددددلد

( ف مدل 0,01جم ع   س   ل يت لةرتحلط  لبة ل صدل  ل يندف  سدى ى  ةبدة  و لنت  ،(0,527و 
  مدل تدس ،(  مدل يدفن يندف ثحدلت لبمل دلد0,05(  لندت  لبدة يندف  سدى ى  ةبدة  20يدفل لب حدلر   

 سل    ل   لب حلت بلسىخفلا   ل   أب ل  تونحدل  بنمل دلد  كد   يدل  نغدت   مدة   ل د  أب دل 
ت ب  ده   تت  ة وتفن يندف ثحدلت لبمل دلدف وبنىث دل  دل صدفت لبمل دلد تدس ( وه    مة0,651 

( وتدددس  سدددل  1994 دددع  ل دددلد لبثكدددس لبخن ددد  ليدددفل    دددلفظ يبدددف لبسدددىلر    ىدددزل ليندددف نثددد  
( ينددف  دد   ددل لبمل لسدديل وبنددع   ل دد  لةرتحددلط 71  ل دد  لةرتحددلط  دديل  رجددلت لب ددي      

    حدددلت لبمثدددك ف دددف تدددس تصدددث ثه بلسدددىخفلا   ل بدددة ولن ي دددلح  دددل تددديثت هدددكل لب ل ددد ،(0,646 
( 0,677وبنددع   ل دد  لبصددفت   ،(278-276  1989 ،تصددث     ل دد  لبصددفت  صدد  ت فددتج

ل(.0,91  يل  ل  ثحلت  ل لد لبثكس لبخن    ل ليفل   لفظ يبف لبسىلر 

 سلرت لجتل لت لبحثل ينف لبنث  لبىلب  
بى كيددددددت لالقي دددددد  بنتل)ددددددفيل هب ددددددف لبىث ددددددل  ددددددل صددددددف هل وثحلتهددددددله ت بيددددددل  ل ددددددلد ل -1

 ينف لب ينة لبمسىهففة.
 ،لندددددل  ( ،تصددددن ن يينددددة لبحثددددل فدددد   دددد   لبمىغيددددتلت لبفيم جتلف ددددة  لبندددد ع   ذ دددد ر -2

الددي   ،لبمسددى ى لبفرلسدد   لبصددف لب ددلن  لب ددلن    ،أ  دد ( ،لبىخصددص لبفرلسدد   ينمدد 
 ة(.لب ت ة لبتلب  ،لب:ل  ة  لب ت ة لالوبف
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تثفيدددف  ت ندددة لبى كيدددت لالقي ددد  فددد   ددد   لبفرجدددة لبىددد  يثصددد  ينيهدددل لبمشدددلر  وف دددلح  -3
 ب تج ة تصث   لبمل لد ينف لبنث  لآلت  

  21-1لبمت نة لالوبف  لب لية ولبخ    ل لب  ل (  تىتلو   رجة لب ت   يل.) 
   42-22لبمت نة لب لن ة  لبمن  ة لبنسب ة ولبم ليضة(  تىتلو   رجة لب ت   يل.) 
   63-43لبمت نة لب لب ة  لةبىزلا بلبمسليت  أو لب بف لب يأل(  تىتلو   رجة لب ت   يل.) 
  لبمت نة لبتلب ة  لبمثلفمة ينف لب لن   ولبنملا لةجىملي (  تىتلو   رجة لب ت   ديل

 64-84.) 
   105-85لبمت نة لبخل سة   ت نة لب  ف لةجىملي (  تىتلو   رجة لب ت   يل.) 
  126-106 نة لبسل سة  لبمحل ئ لالقي  ة لب ل ة(  تىتلو   رجة لب ت   يل  لبمت.) 

 دم ــــي املستخــــائــــوب اإلحصــــا سل
 بى فيت  ةبة لب توت ف  تكتلرلت  تل   لبى كيت لالقي  . 2كل تس لسىخفلا

 رض ا ول   ـــج الفـــائـــنت
"اللدوجىىىللفىىىرو لةا ىىى لي تىىىاايالفىىىيلدسىىىرا اتل را ىىى لاال ىىى لال للب دددتض لالون  يدددنص

 ولب:فون لبىلب  ي    نىل ب ذبك.األخالقيلطبقًال ل ختصلعلمي/لأةبي"ل

 لتقدير داللة الفروق  2( يوضح نتائج اختبار كا1جدول  
 علمي(. ،يف تكرارات مراح  االستدالل ا خالقي طبقًا للتخصص  أدبي

 ةـــــــوعـــــــاجملم
 مراح  االستدالل ا خالقي

 مستو  الداللة درجات احلرية 2قيمة كا
 املرحلة اخلامسة املرحلة الرابعة املرحلة الثالثة

 التخصص
 534 475 6 1015أدبي ن=

3.549 2 0.01 
 524 495 14 1033علمي ن=

 ( يىض  1و ل جفون  
ف  تكتلرلت  ت نى  لةسدىفةن لالقي د    01ف0ت جف فتوت  لبة ل صل  لح ينف  سى ى  -1

ولبمسددددليت ( ولبتلب ددددة  أقي  ددددة لبنمددددلا  ،لب ي ددددلت ،لب لب ددددة  أقي  ددددة لبى   ددددلت لبمىحل بددددة
 لةجىملي  ولبضميت( الح لح بنىخصص وذبك بصلب  لبىخصص لب نم . 
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 فدد  تكددتلرلت لبمت نددة لبخل سددة  أقي  ددة 01ف0ت جددف فددتوت  لبددة ل صددل  لح ينددف  سددى ى  -2
لب  ددددف لةجىمددددلي  ولبث دددد ت لب ت يددددة(  ددددل  تل دددد  لةسددددىفةن لالقي دددد  وذبددددك بصددددلب  

 لبىخصص لال    وبلبىلب  بس يىث ل لب تضف ولبشك  لبىلب  ي    ذبك 

 
 علمي(. ،( الفروق يف تكرارات مراح  االستدالل ا خالقي طبقًا للتخصص  أدبي1شك   

بة ل صدل  لح فد   ت نىد  لةسدىفةن لالقي د   وف مل يخص لبنى :ة لبمتتح ة   ج   فتوت  ل
ولبمسددددليت ( ولبتلب ددددة  أقي  ددددة لبنمددددلا لةجىمددددلي   ،لب ي ددددلت ،لب لب ددددة  أقي  ددددة لبى   ددددلت لبمىحل بددددة
يتجع ذبك لبدف الب  دة لبىخصدص لب نمد  لبدك  ُيكسدأل  لرسد ه  ،ولبضميت( بصلب  لبىخصص لب نم 

لب دددددي  لبدددددكيل ي ضدددددن   لبىخصدددددص لب نمددددد    مدددددس لب:فيدددددة ولال لندددددة لب نم دددددة بلئ دددددلفة لبدددددف أ  
)خص لتهس جل   و ىزندة و تجصدة يندف لبى كيدت ب مدل بثكدس لبمد ل  لب نم دة لبىد  يفرسد نهل  ىدف  بد  

وجكدد   بألقدديت  ور أسلسدد  فدد  لتددزل  )خصدد لتهس والب  ددة  رلسددىهس ت: نهددس ة  ،لبىثددل هس بلب:ل  ددة
 مددل أ  الب  ددة  رلسددىهس أغنبهددل يندد ا الب   ددة  ،هسيحددل رو  لبددف لبمشددكيت ف سددليتول لالفددتل   ددل  دد ب

ل ل أ    أو أسد   فن:دفهس ينىز د   بلب دلن    ،بثىة ت: نهس ينمتو  لبف لال) ل  ل ل ص ل  أو ق ي
بليىحلرل  تج لح بث  أ   شكنة فمل وجهة نمتهس أ  لب  ليف لب لن ن ة ه    ليدف   فسدة هدففهل  مليدة 

 (.2016 ، تو   ثمف ،2013 ، ب  رلسى    ثمف لبس يفوهكل  ل أ)لرت لب ه نىل ،لبم:ىمع
أ ددددل ف مددددل يخددددص لب ددددتوت فدددد  تكددددتلرلت لبمت نددددة لبخل سددددة  أقي  ددددة لب  ددددف لةجىمددددلي  

فد مكل ت سديت هدكل  ،ولبث  ت لب ت ية(  ل  تل   لةسدىفةن لالقي د  بصدلب  لبىخصدص لال  د 
 رلسددىهس لئنسددلن ة ولبىتب جددة  لبنى :ددة فدد   دد   أ  لب ددي  ذو  لبىخصصددلت لال   ددة تىدد   بهددس
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 ،ول ىددتل  لبثندد ن بهددل ،لب تصدة فدد  لجددتل  لبمنل شددلت لالقي  ددة ولبم ل ددف ولبمشددكيت لةجىملع ددة
كمددل أ  لبىخصصددلت لئنسددلن ة و ددل تثى جدده  ددل  دد ل   رلسدد ة ت: دد  لب لبددأل فدد  ت لصدد   سددىمت 

ُتكسدبهس لب دفر  يندف لبىثنيد   ع     يلت لالقيت ولبل س ولال   ولبىتب دة ولبدنمس لئجىملع دة و 
ولبن ددف ف  ى ددفو  أ  لب دد لنيل ولب  دد   لبمى ن ددة بلبسددن   ب سددت أك ددت  ددل   نهددل ي دد  لح لجىملع ددة 
 ى ل ينيهل فه  ب ست صث ثة بثف ذلتهل ال  لب دلن    دل وجهدة نمدتهس ي:دأل أ  يثدلفظ يندف 

 ،ب  رلسددى     سد    شددت وهدكل  ددل أ)دلرت لب دده نىدل  ،لبث د ت لئنسدلن ة وجخددفا لبم:ىمدع لالكبددت
  (.2014 ،تل ت   لبف  ، نلر  ص  ف ،2009

 ثمددف  ،2006 ،نصددت لب ندد  ،وتى ددل هددكل لبنى :ددة جز  ددلس  ددع  رلسددى    ددلتس لبصددمل  
(  يددل تبدديل أ   ت نددة لبثكددس لبخن دد  تخىنددف 2011 ، ددلتس لبصددمف  ، ثمددف لبمث سدد  ،لب صددل

وفددد  جم دددع  تل ددد  لبثكدددس  05ف0 ة بدددلقىي   ىغيدددت لبىخصدددص يندددف  سدددى ى لبفةبدددة لئ صدددل 
 لبخن   و لنت لةقىيفلت بصلب  ذو  لبىخصصلت لئنسلن ة.

 ي   ــــانــــرض الثــــج الفــــائــــنت

"اللدوجللفرو لةا ى لي تىاايالفىيلدسىرا اتل را ى لاال ى لال لينص لب تض لب لن  يندف 
بى دفيت  ةبدة لب دتوت  2 سدل   دلوبنىث ل  ل هكل لب تض تدس األخالقيلطبقال لنوعلككو /ليناث".ل

  يل  :م يلت لبفرلسة ف   تل   لةسىفةن لالقي   ولب:فون لبىلب  ي    نىل ب ذبك.

 لتقدير داللة الفروق  2( يوضح نتائج اختبار كا2جدول  
 إناث(. ،يف تكرارات مراح  االستدالل ا خالقي طبقًا للنوع  ذكور

 ةـــــوعـــــاجملم
 ا خالقي مراح  االستدالل

 مستو  الداللة درجات احلرية 2قيمة كا
 املرحلة اخلامسة املرحلة الرابعة املرحلة الثالثة

 النوع
 292 400 12 704ذكور ن=

47.602 2 0.01 
 766 570 8 1344إناث ن=

 ( يىض  2و ل جفون  
 تل دد   فدد  تكددتلرلت لبمت نددة لب لب ددة  ددل 0,01ت جددف فددتوت  لبددة ل صددل  ل ينددف  سددى ى  -1

لةسىفةن لالقي    أقي  لت لبى   لت لبمىحل بةف لب ي لتف لبمسليت ( الح لح بنن ع وذبك 
 بصلب  لبك  ر.
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فدد  تكددتلرلت لبمددت نىيل لبتلب ددة  أقي  ددة  0,01ت جددف فددتوت  لبددة ل صددل  ل ينددف  سددى ى  -2
يدة(  دل لبنملا لةجىملي  ولبضميت( ولبخل سة  أقي  ة لب  ف لةجىملي  ولبث  ت لب ت 

 تل   لةسىفةن لالقي   الح لح بنن ع وذبك بصدلب  لئندل  وبلبىدلب  بدس يىث دل لب دتضف 
 ولبشك  لبىلب  ي    ذبك 

 
 إناث(. ،( الفروق يف تكرارات مراح  االستدالل ا خالقي طبقًا للنوع  ذكور2شك   

 ،لب ي دلت ،حل بدةوف مل يخص لب توت ف  تكتلرلت لبمت نة لب لب ة  أقي  ة لبى   دلت لبمى
يتجددع ذبددك لبددف أ  أ كددلا لب ددت  فدد   ،ولبمسددليت (  ددل  تل دد  لةسددىفةن لالقي دد  بصددلب  لبددك  ر

هكل لبمت نة تهف  لبف لر ل  و سليف  لآلقتجل بكد  يندلن لسىثسدلنهس وجديت  بسدن    ى  دلح  دع 
 نددة يكدد    ددفر لح وبددلبتغس  ددل أ  لب ددت  فدد  هددكل لبمت  ،  ددلييت لبسددن   لب ددلا لبددك  ت ددترل لب:مليددة

ف ندده  ددلزلن غيددت  ددفر  ب ددف  ،ووجهددلت نمددت لآلقددتجل وت   ددلتهس ،و شددليت ،بنى   ددلت لبمىحل بددة
وهددد  غيدددت  ددفر  بكلتددده يندددف أنددده يضددد  ف ددلن فددد  لبم:ىمدددع وهدددكل  دددل  ،بننمددلا لةجىمدددلي   كددد 

 ني مه ف  لبك  ر بلبىشىت ويفا و    لالهفل  ويفا لبش  ر بلبمس  ب ة.
وت فددددد  تكدددددتلرلت لبمدددددت نىيل لبتلب دددددة  أقي  دددددة لبنمدددددلا لةجىمدددددلي  وف مدددددل يخدددددص لب دددددت 

ولبضميت( ولبخل سة  أقي  ة لب  ف لةجىملي  ولبث  ت لب ت ية(  ل  تل   لةسىفةن لالقي   
 ،يىضد  أ  لبند ع بده أثدت جد هت  يندف  سدى ى لبى كيدت لالقي د  بدفى لبمدتله يل ،بصلب  لئندل 

 ددع لبددك  ر  نهددل  ددع لئنددل  ف مددل يى نددل بلبمخلب ددلت ولال دد ر لبىدد  فن:ددف أ  لالسددت  أك ددت تسددلهي 
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ولبىثل هددل بلب:ل  ددلت  ، مددل أ  قددتوج لبمددتأ   ددل لبددفور لبى نيددف  بهددل ،تخددتج يددل لب ددل لت ولبلدد س
وسدد يهل لب مدد   بى دد جت ذلتهددل سددليفهل ينددف لبخددتوج  ددل  ت نددة لبى:مددف لالقي دد  فدد  لبمت نددة 

ك ت لبىزل لح  ل لبك  ر بلب  لنيل ولالنممة ولبى لبيف ولاليدتل  ولبلد س لب لب ة وبكبك ن:ف أ  لئنل  أ
لةجىملع ة وجمكل أ  ُنتجع ذبك أيضلح لبف أ  لبىنش ة لةجىملع ة  ل  ب  لب لبفيل بأل نل  تىيثت 

فلبك  ر  ىثترجل  ل لب ي    ، ن يهس ف ك   لآلبل  أك ت تسل ثلح  ع لبك  ر وأك ت  ح لح بإلنل 
وإ  لق ددديول أو  ،ة يندددف لئندددل  سددد ل   دددل  بددد  لالسدددت  أو لبم:ىمدددع لبدددك  ن ددد ا ف دددهلبم تو ددد

وهدكل  دل أ)دلرت لب ده  ،ت:لوزول لبم لييت لالقي  ة ة يك   بهس ن   ر  لب    لبتل ع   د  لئندل 
 (.2014 ،تل ت   لبف  ، نلر  ص  ف ،2009 ،نىل ب  رلسى     س    شت 

(  يدددل 2006 ،نصدددت لب نددد  ،لسدددة   دددلتس لبصدددمل  وتى دددل هدددكل لبنى :دددة جز  دددلح  دددع  ر 
ت صدددنت لبدددف أ   ت ندددة لبثكدددس لبخن ددد  تخىندددف بدددلقىي   ىغيدددت لب:دددن  يندددف  سدددى ى لبفةبدددة 

ولبمسدليت ( و لندت  ،لب ي دلت ،ف  لبمت نة لب لب دة  أقي  دة لبى   دلت لبمىحل بدة 05ف0لة صل  ة 
  ددددة لبنمددددلا لةجىمددددلي  ولبضددددميت( وفدددد  لبمتل دددد   لبتلب ددددة  أقي ،لةقىيفددددلت بصددددلب  لبددددك  ر

ولبسل سدة  أقي  ددة لبمحددل ئ لب ل ددة أو لئنسددلن ة( ولبخل سدة  أقي  ددة لب  ددف لةجىمددلي  ولبث دد ت 
 لب ت ية( و لنت لةقىيفلت بصلب  لئنل . 

 ث ـــالـــرض الثـــج الفـــائـــنت
را ى لاال ى لال ل"اللدوجللفرو لةا  لي تىاايالفىيلدسىرا اتل ينص لب تض لب لبل يندف 

األخالقىىىيلطبقىىىًال لمسىىى و لا ل ا ىىىيل ا تىىىيلا لىىىانيلا لىىىانويةلا ررقىىى لاألو ىىىذلوا ررقىىى لا را  ىىى ل
 ولب:فون لبىلب  ي    نىل ب ذبك. ا جا   ("ل

لتقدرير داللة الفروق يف تكرارات مراح  االستدالل ا خالقي طبقًا  2( يوضح نتائج اختبار كا3جدول  
 والفرقة الرابعة باجلامعة(. ،الفرقة ا وىل ،الثاني الثانويللمستو  الدراسي  الصف 

 ةـــــــوعـــــــاجملم
 مراح  االستدالل ا خالقي

 مستو  الداللة درجات احلرية 2قيمة كا
 املرحلة اخلامسة املرحلة الرابعة املرحلة الثالثة

 املستو  الدراسي
 235 209 - 444ثانية ن= 

 467 428 - 895=أوىل ن 0.05 2 7.582
 383 307 - 689رابعة ن=
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 ( يىض   ل ين  3و ل جفون  
  يل تكتلرلت الي  لبصدف لب دلن  لب دلن    05ف0ت جف فتوت  لبة ل صل  ل ينف  سى ى 

لب ت ة لبتلب ة( ف   ت نى  لةسىفةن لالقي    لبتلب ة  ،والي  لب:ل  ة  لب ت ة لالوبف
ولبضددميت( ولبخل سددة  أقي  ددة لب  ددف لةجىمددلي  ولبث دد ت   أقي  ددة لبنمددلا لةجىمددلي 

ولبشدك   ،لب ت ية( وذبك بصلب  الي  لب ت ة لالوبف بلب:ل  ة وبلبىلب  بس يىث ل لب تض
 لبىلب  ي    ذبك 

 
 ( الفروق يف تكرارات مراح  االستدالل ا خالقي طبقًا للمستو  الدراسي 3شك    

 والفرقة الرابعة باجلامعة(. ، وىلالفرقة ا ، الصف الثاني الثانوي

وجمكددل ت سدديت هددكل لبنى :دددة فدد   دد   ت ددد ر لبى كيددت لالقي دد  بن ددت  فددد  هددكل لبمتل دد  لبدددك  
يمكندده  ددل رأجددة أيمددل وأو دد  بنسددب ة لبلدد س لئنسددلن ة فهدد  ة ينمددت بن ددلن      ليددف ثل ىددة تثددلفظ ينددف 

فدتل  بثمليدة لب:م دع ولبث دل  يندف   مدة  د    نلصدت ب  دف لجىمدلي   ديل لال ،لبنملا لةجىملي  و سدأل
 مل أ  لبفرلسة بلب:ل  ة ُتكسدأل لب دي  قبدت  يلب دة فد  )د     ،لئنسل  ول ىتلا     ه وتث يل لب فلبة

 (.2016 ، تو   ثمف ،2011 ،وهكل  ل أ)لرت لب ه نىل ب  رلسى   سهف سك ك ،لبث ل  و شكيتهل
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 ثــــبحات الــــوصيــــت -1
و ددل ت صدد  لب دده  ،سددلب ةلبفرلسددلت لب نىددل ب ، ددل لالددلر نمددت  ه لبحثددل  ددل  ف دد  دد  فدد  

 ف نه يمكل ت فيس  :م ية  ل لبى ص لت تىم   ف   ، ل نىل ب حثل لبثلب لب
ت ج دده نمددت لب ددل ميل ينددف لب من ددة لبى ن م ددة فدد  لبى ندد س لب ددلب  ولبحثددل لب نمدد  بضددتور   -1

 .لبى كيت لالقي   بن ي  تل ب و نلهب  رلس ة تسليف ينف ت  جت  ليىمل 
  هددد لبى كيدددت لالقي ددد ت ج ددده نمدددت لب دددل ميل يندددف لبىتب دددة ولبمهىمددديل بدددلبى ن س بدددي  نمددد   -2

 صينة ريلية  فرس ة وأستجة بن: لنأل لبم تف ة ولبن س ة ولببي  ة قدين لبمتل د  لب متجدة 
 . بن ت  لبمخىن ة

 ب دد  لب ضددليل لبم  ددف  بثنهددل   لب ددي كيددت لب ن ددل يددل التجددل لي ددلتنم ددة  هددلرلت لبى  -3
 .وتنلوبهل بمشكيت أقي  ة ف    لتهس لبي   ة

ت ع ة أوب ل  لال  ر   ن  ورهس ف  يمن ة لبنم  لالقي   ال نل هس و تليل  أهم ة لب فو   -4
 لبثسنة ف  هكل لبشي .

لبمسددد  بيل فددد  لبىتب دددة ولبى نددد س  هىمدددلا بنىتب دددة لالقي  دددة  دددل  بددد لي دددل  لبمزجدددف  دددل لة -5
و ددتور  لب مدد  ينددف غددتد لبلدد س وتنميىهددل بددفى لبددنا   نددك لبصددغت  ددل قددين لبمدد ل  

 لبفرلس ة ولالنش ة لبمفرس ة لبمخىن ة.
فدددي يك ددد   :دددت  لبث دددظ  ، تليدددل  أ  لبىتب دددة لالقي  دددة هددد  يمن دددة تتب دددة وبددد   ت ن مدددلح  -6

ي:ددأل تث جدد  لبم ددلل س ولبلدد س لالقي  ددة لبددف وإنمددل  ،ولبىن دديل بن:لنددأل لبم تفدد  لالقي دد 
 ي  ف    ل  لب لبأل.لجىم ملرسلت ورب هل بلب ل ع لببي   ولة

 تور  تث يل لبلد س ولب ضدل   ولبمملرسدلت لالقي  دة  ديل لب دل ميل يندف يمن دة لبىنشد ة  -7
بليىحدلرهس  ، رل    مدة  دل ي  ب نده و دل ي  ن نده يندف  دتأى و سدمع لب نحدةإو  ،لةجىملع دة

 وذبك  ل أج  تتس   لةرتحلط  يل لبى كيت ولبسن   لالقي  . ،لب فو  بهس
 ددددتور  لهىمددددلا لب:ل  ددددلت بددددلبن ل   لالقي  ددددة ولةجىملع ددددة بن نحددددة  ددددل قددددين لغنددددل   -8

 وإ ل ة لبنفولت ولالنش ة لبهل فة. ،وت  جت التت لبىفرج  ،لبم ترلت لبفرلس ة لب:ل   ة
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ع يل التجدل لبمشدلر ة لب ي  دة فد  ت دفيس قدف لت ت  ي   ور لب:ل  ة ف  قف ة لبم:ىم -9
 ،لال ددت لبددك  يسددهس فدد  زجددل   فهددس لب لبددأل ب ضددليل  :ىم دده ،بنم:ىمددع  لب مدد  لبى ددلون (

 وجفيس  شلر ىه لب  لبة ف  قف ة والنه.
 ددتور  لهىمددلا وسددل   لئيدديا بلب ضددليل لالقي  ددة  ددل قددين لب مدد  ينددف تخصدد ص  -10

 يهم ة لالقيت ولبىش: ع ينف لةبىزلا  هل. تل ب ونفولت تهف  بتفع لب ي  ب
 ددددتور  لبىنسدددديل ولبى ددددلو   دددديل وزلرلت لبىتب ددددة ولبى ندددد س ولالو ددددل  ولئيدددديا بى زجددددز  -11

 ورب هل   ل ع لبث ل  لبى  ي  ش نهل. ،ولبل س لالقي  ة  يل لب نحة ئلبمحل 

 ة ــــــرتحــــــوث املقــــــالبح -2
ت ىددت  لبحل  ددة يددف لح  ددل لبحثدد    ،ل لبحثددللب دده هدك هدف  لب مدد  ينددف تددفع س  ددل ت صدد  

 لبى  يمكل لجتلأهل  سى بن لح 
 لجتل   رلسة  ملثنة ينف تخصصلت و تل   يمتجة أقتى. -1
  رلسة لبى كيت لالقي   بفى ف لت أقتى غيت النحة لب:ل  ة  لبم نميل ولبم نملت. -2
 ة فددددد  تنم دددددة فلين دددددة  تندددددل ب تدددددفرجب   دددددل س يندددددف لب  ل ددددد  لبخمسدددددة لبكبدددددتى بنشخصددددد -3

 لبسن   لالقي  .
  رلسة لب ي ة  يل لبى كيت لالقي   ولبى كيت لبنل ف. -4
 لبى كيت لالقي  .فلين ة  تنل ب تفرجب   ل س ينف  هلرلت    لبمشكيت ف  تنم ة  -5
 لةسىفةن لالقي  .تنم ة فلين ة  تنل ب تفرجب   ل س ينف لبى كيت لبىي ن  ف   -6
  يك لبمت نىيل لة ىفل  ة ولب لن جة   رلسة نمل  ة   لرنة.بفى تي ى كيت لالقي  لب -7
 رلسدددددددددة   لرندددددددددة بنى دددددددددت  يندددددددددف  ت ندددددددددة لبثكدددددددددس لالقي ددددددددد  لبسدددددددددل ف  بدددددددددفى الدددددددددي   -8

 لبمت نىيل لب لن جة ولب:ل   ة.
  رلسة لب ي ة  يل أسلبيأل لبى كيت ولبثكس لالقي  . -9
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 ةـــــربيـــــعع الـــــراجـــــأواًل  امل
 ت دد جت لبه جددة ويي ىدده  نمدد  لال كددلا لبخنل ددة بددفى لبمددتله يل (.2004ل ىسددلا  ثمدد   لبسددن ل   

  رسلبة  لجسىيت غيت  نش ر (.  ن ة لبىتب ة جل  ة لبم ص .
(. لبلددد س لالقي  دددة ونمددد  لبثكدددس لبخن دددف بدددفى النحدددة جل  دددة لبمندددك 2014أ مدددف  ثمدددف لبغتليحدددة  

 .80-43 ،(3 42 ،بلبك جت لةجىملع ة :نة لب ن ا  ،س   

لبى كيددت لالقي ددف ويي ىدده بلبمسدد  ب ة لئجىملع ددة فددف  دد   (. 2011أزهددلر صددي  لبنث ددلنف  
ب   لبمىغيتلت لالكل يم ة بفى يينة  ل اللبحلت جل  ة أا لب دتى بمفيندة  كدة لبمكت دة 

 جل  ة أا لب تى.كن ة لبىتب ة  .غيت  نش ر ( سلبة  لجسىيت ر 

لب ي ددة  دديل لبنمدد  لةن  ددلبف وت دد ر لبثكددس لبخن ددف بددفى النحددة (. 2014أ دديل لبك ينددف  أسدد ف 
غيددت  لجسددىيت رسددلبة لبمت نددة لب لن جددة فددف  ن  ددة لبم نددل فددف  دد   ب دد  لبمىغيددتلت 

  ا لبىتب جة ولبن س ة جل  ة يمل  لب تب ة.ن ن ة لب  . نش ر (

لبخن ددف بددفى يينددة  ددل النحددة جل  ددة  أسددلبيأل لبى كيددت ولبثكددس(. 2006 ددلتس  ثمددف لبصددمل ى  
  ن ة لبىتب ة جل  ة لبيت   . .غيت  نش ر ( رسلبة  لجسىيت  لبيت   

(. نمدد  لبى كيددت لالقي ددف بددفى يينددة  ددل لبددك  ر لبسدد   ييل 2000 سدديل يبددف لب ىددل  لبغل ددفى  
 .689-645 ،16 ،  ب ة  ن ة لبىتب ة ،فف سل لبمتله ة ولبت)ف

(. يي ة تشكي  ه جة لالنل  نم  لبى كيت لالقي ف بفى يينة 2001   سيل يبف لب ىل  لبغل فى
 ،لبم:ندة لبمصدتجة بنفرلسدلت لبن سد ة ف ل لبك  ر فف  ت ندة لبمتله دة ولبشدحل  بلبسد   ية

11  29)، 221-255. 

لب:م  دددة  ،(.  رلسدددة فدددف لبى كيدددت لبخن دددف بنمدددتله يل ولبتل)دددفيل1985    لبشددد  سدددن مل  لبخضدددت 
 .169-123 ،4 ،لت لبن س ةلبن س ة بنفرلس

رسلبة  . ه جة لالنل ويي ىهل بلبى كيت لبخن ف بفى لبمتله يل لاليىلا(. 2011سهف  ثمف سك ك  
 غز .ب  ن ة لبىتب ة لب:ل  ة لئسي  ة . لجسىيت غيت  نش ر (

(.  سدددى ى لبى كيدددت لالقي دددف بدددفى 2017سدددميت يبدددف لبكدددتجس لبتجمدددلوى   ،يددد نف   ددديل )دددلهيل
 :نددة  ،م هدد بيل وغيددت لبم هدد بيل ويي ىدده  ددح   لبمىغيددتلت بددفى يينددة أر ن ددةلب نحددة لب

 . 424-407 ،(2  11 ،لبفرلسلت لبىتب جة ولبن س ة
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لقددىي   سددى جلت لبثكددس لبخن دد  وفددل ب دد  لبمىغيددتلت   رلسددة (. 2012غلب ددة  ثمددف  ثمددف  
ة  لجسددىيت غيددت  رسددلب يفلن ددة ب ينددة  ددل تي يددك  ت نددة لبى ندد س لالسلسدد  بمفينددة لجددف  ل 

  نش ر (.  ن ة لآل ل  جل  ة  نغلز .
 ، ل ددددلد لبى كيددددت لالقي دددد  بنتل)ددددفيل  كتلسددددة لبى ن مددددلت((. 2001ف   ددددة أ مددددف يبددددف لب ىددددل   

 لب لهت    كىحة لالن:ن  لبمصتجة.

(. أسددلبيأل لبى كيددت ولال كددلا لالقي  ددة بددفى يينددة  ددل   ددلونف 2007ف   ددة أ مددف يبددف لب ىددل   
لبم:ندة لبمصدتجة بنفرلسدلت لبىدفرج  بلب:ل  دة فدف  د   ب د  لبمىغيدتلتف أيضل  هي دة 

 .281-230 ،(54 17 ،لبن س ة

(. لبثكس لبخن   ويي ىده  دح   سدملت لبشخصد ة بدفى ييندة  دل 2010بينف أ مف  تا لبفيل  
 .147-127 ،(46 13 ، رلسلت لب   بة ،لبمتله يل

بمسدى ى لبثكدس لالقي دف بدفى ييندة  خىدلر  (. يي دة لبى ند س لب دلبف 1985ع سدف     ثمف رف 
 .131-117 ،(2 13 ، :نة لب ن ا لةجىملع ة ، ل النحة  ن ة لبىتب ة

(.  ت نددة لبخكدددس 2011 ثمددف ي مددل  لبمث سددد ف  ددلتس  ثمددف لبصدددمف    ، ثمددف فت ددل  لب صدددل
لبخن دد  لبسددل ف  بددفى يينددة  ددل النحددة جل  ددة لبيت دد   وف ددلح بنمتجددة رسددت بننمدد  لبخن دد . 

 .229-192 ،20 ،جل  ة أا  ر ل  لئسي  ة بلبس  ل   :نة
(. لبمتونة لبن س ة ويي ىهل بلبى كيت لالقي ف بفى لب ي  فف  د   2016 تو  س يف  ثمف  

 ،يم جتلف دددة لبمتتح دددة بدددلبن ع ولب  لفدددة لب تع دددة ولبىخصدددص ولب ت دددة لبفرلسددد ةفلبمىغيددتلت لب
 .471 -393 ،(3 26 ، :نة  رلسلت ن س ة

ويي ىده بمسدى ى لبى دلأن ولبىشدلأا   (. لبثكدس لالقي د2014تدل ت   لبدفل   ، ند   صد  ف نلر 
 .444-431 ،(4 10 ،لبم:نة لالر ن ة فف لب ن ا لبىتب جة ،بفى النحة جل  ة لبيت   

لبى كيددددت لالقي ددددف ويي ىدددده بلبمسدددد  ب ة لةجىملع ددددة وب دددد  (. 2009  سدددد    ثمددددف  شددددت   
 ن دددة  .رسددلبة  لجسدددىيت غيددت  نشدد ر ( ة لئسددي  ة بغددز  لبمىغيددتلت بددفى النحددة لبم:ل  ددد

 غز .ب لبىتب ة لب:ل  ة لئسي  ة
(. لبىنبدؤ بدلبى كيت لالقي دف  دل لةتدزل  2015 ثمدف ل دتلل س أ د  لب فدل   ،نبي  يبف لبهل ى لبسيف

لةن  ددلبف وفلين ددة لبددكلت لالكل يم ددة بددفى يينددة  ددل الددي   ن ددة لبىتب ددة جل  ددة لالزهددت 
 .65-1 ،(3  2 ، :نة لب ن ا لبىتب جة .ت بلب له
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