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 ادلرحلة طلبة لدى اخللقي واحلكم االنفعايل النمو مستوى
 الكويت دولة يف ادلتوسطة

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مستوى النمو  _الممخص
المرحمة المتوسطة في دولة  االنفعالي والحكـ الخمقي لدى طمبة
( طالبًا وطالبة مف طمبة 1390الكويت. وتكونت عينة الدراسة مف )

المرحمة المتوسطة في دولة الكويت. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ 
استخداـ المنيج الوصفي االرتباطي، واستخداـ مقياس رست لمحكـ 

وى النمو الُخمقي، ومقياس النمو االنفعالي. وأظيرت النتائج أف مست
االنفعالي لدى طمبة المرحمة المتوسطة كاف مرتفعاً، وأف مستوى الحكـ 
الخمقي السائد لدى طمبة المرحمة المتوسطة ىو المستوى الثاني 
)مستوى التقاليد(. ووجود عالقة ارتباطيو إيجابية دالة إحصائيًا بيف 

المرحمة النمو االنفعالي ككؿ وجميع مجاالتو والُحكـ الُخمقي لدى طمبة 
وقد وضعت توصيات ومقترحات، ومنيا إجراء دراسة  المتوسطة.

تبحث في العالقة بيف النمو االنفعالي وتطور الحكـ الخمقي عمى 
شرائح مختمفة مف الطمبة، وعمى مراحؿ عمرية مختمفة، ومقارنة 

 .نتائجيا بنتائج ىذه الدراسة
طمبة المرحمة : الحكـ الخمقي، النمو االنفعالي، الكممات المفتاحية

 .المتوسطة
 المقدمة. 1

حظي مفيـو النمو االنفعالي والحكـ الخمقي باىتماـ العمماء      
والمفكريف والتربوييف في مختمؼ العصور، لما ليا مف أىمية في 
بناء المجتمعات وتطورىا، وفي تجسيد روح التوازف واالنسجاـ 

والفكرية االجتماعي، وفي تدعيـ أواصر العالقات االجتماعية 
والثقافية ألي مجتمع مف المجتمعات. كما أنيا تقـو بدور في 
بناء الفرد وتنمية شخصيتو وتطويرىا، بحيث يكوف قادرًا عمى 
التكيؼ مع مختمؼ مكونات المجتمع الذي يعيش فيو، محققة 
بذلؾ اليدؼ األسمى الذي يسعى إليو اإلنساف وىو تجسيد روح 

 ].1,2] األخالؽ
لخمقي يعد أحد أىـ مظاىر النمو االجتماعي فالنمو ا     

والعقمي واالنفعالي لدى الفرد، ويمثؿ جانبًا ميمًا في بناء 

الشخصية مع بناء جوانب الشخصية األخرى، كونو يختص 
بالعادات والتقاليد والمعايير، ومف خاللو يمكف الحكـ عمى سواء 

 ].3الشخصية أو انحرافيا ]
نفعالي بالظيور لدى الفرد منذ وتبدأ مظاىر النمو اال     

والدتو، وتتطور في العدد والنوع نتيجة لمتغيرات النمائية التي 
تطرأ عمى الفرد، وكذلؾ طرؽ االستجابة ليا مف خالؿ ردود 
االفعاؿ تجاه اآلخريف. فكمما تقدـ الفرد بالعمر تزداد مظاىر 
النمو االنفعالي بعد أف كانت محدودة خالؿ مرحمة الطفولة، 

ثؿ: انفعاؿ الفرح، والغضب، والسرور، والخوؼ، والحب، م
والحزف، والقمؽ وغيرىا مف المظاىر المختمفة لالنفعاؿ. فالجانب 
االنفعالي لدى الفرد يخضع لمنمو والنضج والتطور االنفعالي، 
مثؿ: تطور مظاىر النمو األخرى الجسمية، والعقمية، 

ويمكف التنبؤ بيا  واالجتماعية، والخمقية، وتتبع بعضيا بعضًا،
 ].4إلى حد كبير ]

[ إلى مجموعة مف المزايا 5وفي ىذا السياؽ يشير الوقفي ]
الشخصية التي يمكف تحديدىا كمعايير لمحكـ عمى مستوى النمو 

 :االنفعالي لدى الفرد، وىي
 .االستقاللية: وتعني تجاوز الفرد االعتماد عمى الغير. 1
 .ؤية واقعيةالواقعية: وتعني رؤية العالـ ر . 2
التعاطؼ: وتعني مشاركة اآلخريف أفراحيـ وأحزانيـ برغبة . 3

 .وقناعة
التكامؿ: وتعني تكويف وجية نظر موحدة ومتكاممة ومتناسقة . 4

عف العالـ، بحيث تعطي المعنى ألفعالو الفردية وجميع مظاىر 
 .حياتو

 الوعي بالذات وتقديرىا: وتعني قدرة الفرد عمى تحديد مميزاتو. 5
الذاتية بدقة، وأف يكوف متقباًل لجميع خصائصو، ومقدرًا لذاتو 

 .ككائف إنساني فريد
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ويعد اإلعداد القيمي والخمقي لمفرد البداية لعالج مشكالت      
المجتمع، فيو يساعد عمى حؿ مشكالت الصراع القيمي لدييـ. 
كما تعد القيـ الموجو والمشكؿ الرئيس لسموؾ الفرد، لذلؾ فإف 

القيـ وضياع اإلحساس بيا أو عدـ تعرفيا، يجعؿ الفرد  فقداف
يندمج في أعماؿ عشوائية، وتتغمغؿ القيـ لدى الفرد عمى شكؿ 
اتجاىات، وأحكاـ ودوافع ومعايير وتطمعات واىتمامات، وتظير 
في أنواع السموؾ المختمفة؛ لذا لـ ينظر إلييا عمى أنيا طريقة أو 

ساس أنيا مجموعة مف أسموب معيف في الحياة، وال عمى أ
األنظمة والقوانيف والمبادئ التي نعمميا أبناءنا، بؿ عمى اعتبارىا 
طرَؽ بحث وتقييـ في حياة اإلنساف وقواعد سموكو، وذلؾ عمى 
أساس مف الفيـ واإلدراؾ الواعي، اليادؼ إلى توجيو السموؾ 

 ].6اإلنساني نحو القيـ والمثؿ العميا التي يسعى لتحقيقيا ]
ومف بيف مظاىر النمو التي يؤثر بيا النمو االنفعالي النمو      

الخمقي لدى الفرد، والذي يقصد بو جممة التغيرات التي تطرأ 
عمى األحكاـ الخمقية لمفرد أثناء فترة نموه، ولعؿ األىمية 
القصوى لألخالؽ والنمو الخمقي تأتي كوف األخالؽ عنصرًا 

و، ومقومًا جوىريًا مف أساسيًا مف عناصر وجود المجتمع وبقائ
مقومات كيانو، فال يستطيع أي مجتمع أف يبقى ويستمر دوف أف 
تحكمُو مجموعة مف القوانيف والقواعد المنظمة لعالقات أفراده 
بعضيـ ببعض، وتكوف ليـ بمثابة المعايير المعتمدة لتوجيو 
سموكيـ، وتقويـ انحرافيـ؛ لذا يمكف القوؿ: بأف المبادئ الخمقية 

إلى تقوية العالقة االجتماعية، وتعزز تكيؼ الفرد مع تيدؼ 
 ].7نفسو، والتصرؼ وفؽ معتقداتو ]

ويختمؼ التفكير الخمقي عف القيـ الخمقية، فالتفكير الخمقي       
يتعمؽ بالطريقة التي يصؿ بيا الفرد إلى حكـ معيف يتعمؽ 

أنو  بالصواب والخطأ، أما القيـ الخمقية فتشير إلى ما يعتقده الفرد
صواب، أو خطأ، ويعتبر التفكير الخمقي أحد جوانب النمو 
الخمقي ويتعمؽ بالتقييـ الخمقي لألشياء أو األحداث، وىو يسبؽ 
كؿ فعؿ أو سموؾ خمقي، وىو بيذا يختمؼ عف السموؾ الخمقي، 
فالسموؾ الخمقي سموؾ معقد يتضمف عناصر متعددة، تسيـ في 

 .ي ىو أحد ىذه العناصرحدوثو عوامؿ عديدة، والتفكير الخمق

  :النمو االنفعالي
يشكؿ النمو االنفعالي جانبًا أساسيًا مف جوانب النمو التي      

تطرأ عمى شخصية الفرد، لما لو مف صمة وثيقة بطبيعة 
التغيرات الفسيولوجية التي تحدث لو، وما يصاحبيا مف تغيرات 

جتماعية، في المشاعر، واإلحساس، كما أف لو عالقة بالبيئة اال
خاصة البيئة المحيطة بالمراىؽ والتي ُتعد بمثابة مثيرات أساسية 
النفعاالتو، حيث ُيعد شعور المراىؽ نحو نفسو ونحو اآلخريف 
أبرز مالمح حياتو االنفعالية التي توصؼ بأنيا عنيفة وحادة 

[8.[ 
 اعتمدت استراتيجية كولبرج Moral Judgment الحكـ الخمقي

(Kohlbreg) نمو الخمقي عمى ما أسماه "تكامؿ األساس في ال
السيكولوجي لمنمو الخمقي"، وىي الجوانب المعرفية والوجدانية 
والسموكية. يتمثؿ الجانب المعرفي في إصدار الحكـ، ويتمثؿ 
الجانب السموكي في وضع ىذا الحكـ موضع وتنفيذه. ويؤكد 

مسؿ كولبرج أف نمو األحكاـ الخمقية لدي األفراد يسير وفؽ تس
ىرمي عبر ثالثة مستويات، يتضمف كؿ منيا مرحمتيف 
أخالقيتيف، تبدأ مف مرحمة التوجو نحو الطاعة وتجنب العقاب، 

[ وىذه 9وتنتيي بمرحمة التوجو نحو المبدأ الخمقي العالمي ]
 :المراحؿ ىي

 Pre-Conventional Levelمستوى ما قبؿ التقميد -أوالً 
يتيف، ىما: مرحمة التوجو يتضمف ىذا المستوى مرحمتيف أخالق

نحو الطاعة وتجنب العقاب: ويتأثر الحكـ الخمقي لمطفؿ في 
ىذه المرحمة بالنتائج المادية المترتبة عمى السموؾ، تعتبر 
األفعاؿ التي تعززىا أفعااًل حسنة ال أفعااًل سيئة، ويحتـر الطفؿ 
ذعانًا لمسمطة التي  األمر الخمقي تجنبًا وخوفًا مف العقاب، وا 

 Conventionalالمستوى التقميدي-تدعـ ىذا األمر. ثانياً 

Lenel  سنة: ويتضمف ىذا المستوى مرحمتيف  15-9مف
أخالقيتيف، ىما: مرحمة توافؽ العالقات الشخصية المتبادلة )أو 
الصبي الطيب أو البنت الطيبة(، وينزع الطفؿ في ىذه المرحمة 
إلى القياـ باألفعاؿ التي يعتمد أنيا تسعد اآلخريف، كما يدرؾ 

حقيقيا إال بتأدية كؿ الفرد في ىذه المرحمة أف العدالة ال يمكف ت
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فرد لدوره في إطار الجماعة التي ينتمي إلييا. ومرحمة التوجو 
نحو النظاـ والقانوف، ويعتبر الطفؿ في ىذه المرحمة أف السموؾ 
الصحيح ىو االلتزاـ والقياـ بالواجب، لذا فيو ينزع إلى الحفاظ 
عمى القوانيف واألنظمة ويطيعيا طاعة عمياء دوف التفكير فيما 
تنطوي عميو، ويكوف التزامو بيا ذاتيًا داخميًا. ويدرؾ أف القياـ بو 
بشكؿ صحيح يساعد عمى خمؽ نظاـ اجتماعي متوازف ومستمر، 
ويدرؾ أف القوانيف التي تسير المجتمع ما ىي إال وسيمة لمعرفة 
توقعات األفراد، وأنيا ليست مقتصرة عمى فئة معينة مف فئات 

 .ميع أطياؼ المجتمع بال استثناءالمجتمع، بؿ ىي قوانيف لج
 Post-Conventional Moralityمستوى ما بعد التقميد -ثالثاً 

ويتضمف ىذا المستوى مرحمتيف أخالقيتيف، ىما: مرحمة التوجو  
نحو العقد االجتماعي والقانوني: ويدرؾ الفرد في ىذه المرحمة 
أف القانوف عقد اجتماعي اتفؽ عيو مف قبؿ المجتمع تمبية 

روؼ ومتطمبات اجتماعية معينة، وأنو قابؿ لمتغير والتبديؿ لظ
في ضوء أي تغير يطرأ عمى ىذه الظروؼ، وينزع الفرد في ىذه 
المرحمة إلى تأكيد روح القانوف وليس نصو الحرفي، كما يتحدد 
السموؾ الخمقي في ىذه المرحمة بالحقوؽ والمعايير العامة التي 

 .ـوافؽ عمييا أفراد المجتمع جميعي
 مشكمة الدراسة. 2

بناًء عمى ما سبؽ ونظرًا ألىمية النمو االنفعالي في تطور      
الحكـ الخمقي في حياة اإلنساف. فقد جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ 
عمى مستوى النمو االنفعالي والحكـ الخمقي لدى طمبة المرحمة 

يف المتغيريف المتوسطة في دولة الكويت، خاصة وأف ىذ
تناوليما أي دراسة عربيو )عمى حد عمـ تبشكميما الحالي لـ 

الباحثة(، وفي المجتمع الكويتي بشكؿ خاص، مما دعا الباحثة 
إلى إجراء ىذه الدراسة التي ىدفت إلى التعرؼ عمى مستوى 
النمو االنفعالي والحكـ الخمقي لدى طمبة المرحمة المتوسطة في 

 .دولة الكويت
  كثر دقة تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عفوبشكؿ أ     

 :األسئمة التالية
 أ. أسئمة الدراسة

ما مستوى النمو االنفعالي لدى طمبة المرحمة المتوسطة في . 1
  دولة الكويت؟

ما مستوى الحكـ الخمقي لدى طمبة المرحمة المتوسطة في . 2
 دولة الكويت؟

ي والحكـ الخمقي ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف النمو االنفعال. 3
 لدى طمبة المرحمة المتوسطة؟

 أهمية الدراسةب. 
 األىمية النظرية

تكمف األىمية النظرية لمدراسة الحالية في الكشؼ عف      
مستوى النمو االنفعالي والحكـ الخمقي لدى طمبة المرحمة 
المتوسطة في دولة الكويت، وليذا فإف الدراسة الحالية تساىـ في 

نظري يفسر بو متغيرات الدراسة، ويمكف أف يسيؿ توفير أدب 
 .لمباحثيف والدارسيف الرجوع اليو واالستعانة بو

 األىمية التطبيقية
تنبع االىمية التطبيقية لمدراسة الحالية كونيا توفر أداتيف،      

األولى: مقياس النمو االنفعالي، والثانية: مقياس الحكـ الخمقي 
فييما دالالت الصدؽ والثبات، ويمكف  في البيئة الكويتية، تتوفر

 .اإلفادة منيما في المجاؿ التربوي، واإلرشاد والصحة النفسية
 الدراسةمصطمحات ج. 

  :النمو االنفعالي -
[ النمو االنفعالي بأنو: "مجموعة مف 10] عرفت دوفتسوف     

التغيرات التي تحدث عمى الجانب االنفعالي في شخصية الفرد، 
وتكوف عمى شكؿ ردود أفعاؿ تصدر عف الفرد نتيجة تعرضو 
لمثير داخمي أو خارجي، ُيعدؿ مف خالليا الفرد بناءه النفسي 

جة التي مف أجؿ االستجابة ليذا المثير". وُيعّرؼ إجرائيًا بالدر 
يحصؿ عمييا الطالب أو الطالبة في استجاباتو عمى مقياس 

 .النمو االنفعالي الذي قامت الباحثة بتطويره في الدراسة الحالية
 :الحكـ الخمقي -

البناء الفعمي [ الحكـ الخمقي بأنو: "11ريست ] عرؼ     
األساسي الذي يدرؾ الناس بواسطة الحقوؽ والمسؤوليات 

ت حوليا". وُيعّرؼ إجرائيًا بالدرجة التي يحصؿ ويتخذوف القرارا



552016
 

290 

عمييا الطالب أو الطالبة باستجاباتو عمى مقياس الحكـ الخمقي 
 .لريست المستخدـ في الدراسة الحالية

 :الطمبة -
ىـ طمبة المرحمة المتوسطة الممتحقيف في الصفوؼ السابع     

لة والثامف والتاسع، الممتحقيف في المدارس الحكومية في دو 
 (.2015/2016الكويت لمعاـ الدراسي )

 ود الدراسةد. حد
اقتصرت ىذه الدراسة عمى الطمبة في المرحمة المتوسطة      

والممتحقيف بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعميـ في دولة 
الكويت، كما تتحدد نتائج ىذه الدراسة بأداتيا التي تستند إلى 

 .وبخصائصيا السيكومترية( فقرة 81استبانة تحتوي عمى )
 الدراسات السابقة. 3

[ دراسة في السعودية ىدفت التعرؼ إلى 12أجرى الغرايبة ]     
القيـ األخالقية ونمو الحكـ األخالقي لدى طمبة جامعة الممؾ 

( مف طمبة جامعة الممؾ 182سعود. تكونت عينة الدراسة مف )
العنقودية العشوائية.  - الطبقيةسعود تـ اختيارىـ بالطريقة 

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة، تـ استخداـ مقياس القيـ األخالقية 
المطور مف برنس، ومقياس رست لمحكـ األخالقي في عممية 
جمع البيانات. أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى الحكـ األخالقي 
لدى طمبة جامعة الممؾ سعود كاف متوسطَا. كما وأشارت النتائج 

أف مرحمة الحكـ األخالقي الرابعة احتمت المرتبة األولى. إلى 
تمتيا مرحمة الحكـ األخالقي الثالثة. كمت وبينت النتائج وجود 
فروؽ في مستوى الحكـ األخالقي لدى طمبة مرحمة الجامعة 

( في المرحمتيف الثانية 19-18تعزى إلى العمر، لصالح الفئة )
لمراحؿ الرابعة والخامسة ( في ا22-21والثالثة، لصالح الفئة )

والسادسة. وبينت النتائج وجود فروؽ في مستوى الحكـ 
األخالقي تعزى إلى الجنس، ولصالح اإلناث في المرحمتيف 
الخامسة والسادسة، ولصالح الذكور في المرحمتيف الثانية 

 .والثالثة
[ التي أجريت في والية 13] وىدفت دراسة تنكس وجيميس     

يكية إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج نيوىامشر األمر 

إرشادي قائـ عمى استخداـ أدب األطفاؿ في تحسيف ميارات 
النمو االجتماعية واالنفعالية لدى أطفاؿ المرحمة األساسية الدنيا. 

( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ 76تكونت عينة الدراسة مف )
مف مجموعة مف األوؿ وحتى الصؼ الثالث تـ اختيارىـ عشوائيًا 

مف المدارس األساسية. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخدـ 
بطاقة مالحظة كاختبار قبمي وبعدي مف أجؿ الكشؼ عف 
مستوى النمو االجتماعي واالنفعالي بعد المشاركة في البرنامج 
اإلرشادي. أشارت النتائج إلى انخفاض مستوى النمو االجتماعي 

صائيًا لمبرنامج اإلرشادي في واالنفعالي، كما وجد أثر داؿ إح
 .تحسيف ميارات النمو االنفعالي واالجتماعي لدى الطمبة

[ دراسة في والية 14وأجرت مالتي وكيمر وبوشماف ]      
لويزيانا األمريكية ىدفت إلى التعرؼ عمى مستوى الحكـ الخمقي 
لدى عينة مف طمبة المدارس المتوسطة. تكونت عينة الدراسة 

بًا وطالبة مف طمبة المرحمة المتوسطة الدنيا في ( طال995مف )
(. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة، تـ إعداد 15-12الفئة العمرية )

مقياس الُحكـ الخمقي. أشارت النتائج إلى أف مستوى الُحكـ 
 .الخمقي لدى الطمبة المشاركيف في الدراسة جاء متوسطاً 

مبورف [ بدراسة في مدينة م15وقامت اشداوف وبيرنارد ]      
االسترالية ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج ارشادي 
قائـ عمى التدريس المباشر لتحسيف ميارات النمو االجتماعي 
واالنفعالي لدى أطفاؿ المرحمة األساسية الدنيا. تكونت عينة 

( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ األوؿ تـ 99الدراسة مف )
ف المدارس األساسية. ولتحقيؽ اختيارىـ عشوائيًا مف مجموعة م

أىداؼ الدراسة تـ استخداـ بطاقة مالحظة كاختبار قبمي وبعدي 
مف أجؿ الكشؼ عف مستوى النمو االجتماعي واالنفعالي بعد 
المشاركة في البرنامج اإلرشادي. أشارت النتائج إلى أف مستوى 
النمو االنفعالي واالجتماعي لدى الطمبة كاف منخفضًا، كما وجد 

ثر داؿ إحصائيًا لمبرنامج اإلرشادي في تحسيف ميارات النمو أ
 .االجتماعي واالنفعالي لدى الطمبة

[ دراسة في مدينة حيفا في فمسطيف 16وأجرى قسيس ]      
ىدفت إلى الكشؼ عف مستوى الُحكـ الخمقي لدى طمبة المرحمة 
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المتوسطة في ضوء متغيري الجنس، والمستوى االقتصادي 
( طالبًا وطالبة مف 387تكونت عينة الدراسة مف ) واالجتماعي.

طمبة المرحمة المتوسطة. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ 
أشارت  (Rest) مقياس الُحكـ الخمقي المطور مف قبؿ رست

النتائج إلى أف طمبة المرحمة المتوسطة جاءوا ضمف المرحمة 
ف مراحؿ الرابعة )التوجو نحو القانوف والنظاـ االجتماعي( م

الُحكـ الخمقي. كما لـ تظير فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى 
الحكـ الخمقي تعزى لمتغير الجنس، أو المستوى االقتصادي 

 .واالجتماعي
[ بدراسة في 17وقاـ القصا، والمحيسي، والصمدي ]      

األردف ىدفت التعرؼ إلى مرحمة النمو األخالقي السائدة لدى 
ىدفت الدراسة أيضَا التعرؼ إلى طمبة جامعة اليرموؾ. و 

االختالؼ في مرحمة النمو األخالقي لدى طمبة الجامعة في 
ضوء متغيرات الجنس والتخصص والمستوى الدراسي. تكونت 

( مف طمبة جامعة اليرموؾ اختيروا 765عينة الدراسة مف )
بالطريقة الطبقية العشوائية. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة، تـ استخداـ 

محكـ األخالقي في عممية جمع البيانات. أظيرت مقياس رست ل
نتائج الدراسة أف مرحمة الحكـ األخالقي الرابعة احتمت المرتبة 
األولى، تمتيا مرحمة الحكـ األخالقي الثالثة. كمت وبينت النتائج 
وجود فروؽ في مستوى الحكـ األخالقي لدى طمبة مرحمة 

 .دراسيالجامعة تعزى إلى الجنس والتخصص والمستوى ال
بدراسة  [18كوبيميوس ] -يونغ، واوليفسكي -وأجرى سيوف      

في الواليات المتحدة االمريكية ىدفت التعرؼ إلى مستوى الذكاء 
االنفعالي، النمو األخالقي وميارات القيادة لدى الطمبة الموىوبيف 

( مف طمبة المرحمة 200والمبدعيف. تكونت عينة الدراسة مف )
مف الموىوبيف والمبدعيف اختيروا بالطريقة الثانوية العميا 

اوف -العشوائية. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة، تـ استخداـ مقياس بار
لمذكاء االنفعالي، مقياس كولبيرغ لمنمو األخالقي، ومقياس 
القيادة المطور مف قبؿ الباحثيف في عممية جمع البيانات. 

الطمبة أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى الذكاء االنفعالي لدى 
الموىوبيف والمبدعيف كاف متوسطَا. كشفت النتائج أف مستوى 

الحكـ األخالقي لدى الطمبة الموىوبيف والمبدعيف كاف مرتفعَا. 
كما وبينت النتائج أف مستوى ميارات القيادة لدى الطمبة 

 .الموىوبيف والمبدعيف كاف فوؽ المتوسط
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

طالع عمى الدراسات السابقة ذات العالقة مف خالؿ اال     
بمتغيرات الدراسة الرئيسة، وىي النمو االنفعالي والُحكـ الخمقي، 

 :فإنو مف الممكف مالحظة ما يأتي
تباينت الدراسات السابقة في أىدافيا وعالقتيا بعنواف الدراسة  -

الحالية، بعض الدراسات تناوؿ النمو االنفعالي وىو مف متغيرات 
الدراسة الحالية الرئيسة، ولكف مع متغيرات أخرى غير الُحكـ 

 .الخمقي مثؿ االستعداد الدراسي
اختمفت الدراسات السابقة المتعمقة بالنمو االنفعالي بنتائجيا      

والتي بينت وجود فروؽ في مستوى النمو االنفعالي تعزى إلى 
بينت  [ والتي14] متغير الجنس، كدراسة مالتي وكيمر وبوشماف

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الُحكـ الخمقي تعزى 
 .لمتغير الجنس، لصالح اإلناث

تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة، في أنيا ىدفت  -
إلى التعرؼ عمى مستوى النمو االنفعالي والحكـ الخمقي لدى 

راسة طمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت، إذ ُتعد ىذه الد
عمى حد عمـ الباحثة. لقمة  -مف الدراسات الرائدة في ىذا المجاؿ

الدراسات في المجتمع الكويتي، مما أعطى مبررًا إلجراء ىذه 
الدراسة خاصة وأف المسؤوليف التربوييف، والمرشديف النفسييف، 
وأولياء األمور بحاجة إلى معرفة أىـ مظاىر النمو االنفعالي 

 .والخمقي لدى الطمبة
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 
الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي اتبعت الباحثة في إجراء      

 .بغية الوصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ الدراسة، واإلجابة عف أسئمتيا
 مجتمع الدراسةب. 
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة المرحمة األساسية       

ف، التاسع( في المدارس الحكومية العميا الصفوؼ )السابع، والثام
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في دولة الكويت ولمفصؿ الدراسي األوؿ في العاـ الدراسية 
( طالب وطالبة. وفقًا 92803ـ، إذ بمغ عددىـ )2015/2016

لإلحصائية األخيرة لوزارة التربية والتعميـ في دولة الكويت لمعاـ 
2014/2015. 

 عينة الدراسةج. 
( طالبًا وطالبة، بواقع 1390تكونت عينة الدراسة مف )     

( طالبة، تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية 695( طالبًا، و)695)
%( مف مجتمع الدراسة، سحبوا 15الطبقية، إذ شكموا ما نسبتو )

مف صفوؼ المرحمة األساسية العميا )السابع، الثامف، التاسع( 
 .في دولة الكويت

 أدوات الدراسةد. 
 االنفعاليأواًل: مقياس النمو 

تحقيقًا ألغراض ىذه الدراسة، فقد اعتمدت الباحثة مقياس      
( 1998النمو االجتماعي واالنفعالي الذي أعده األحمد والشيخ )

وتـ تقنينو لمبيئة الكويتية مف قبؿ الباحثة. وتكوف المقياس مف 
( أبعاد بالتساوي بواقع تسع فقرات 9( فقرة موزعة عمى )81)

األبعاد، ىي: التعاوف، والتنافس، والعدواف، لكؿ ُبعد، وىذه 
 .والصراع، والتكيؼ

 :صدق مقياس النمو االنفعالي 
  :قامت الباحثة بالتحقؽ مف دالالت صدؽ المقياس مف خالؿ 

 أواًل: الصدق الظاهري
تـ التحقؽ مف دالالت صدؽ المحتوى لمقياس النمو      

االنفعالي بعرضو بصورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف 
ذوي الخبرة واالختصاص مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 
الكويت. وذلؾ بيدؼ الوقوؼ عمى دالالت صدؽ المحكميف 

، وتـ لألداة لتتناسب مع أغراض الدراسة الحالية. وبيئتيا الجديدة
التحكيـ وفؽ المعايير اآلتية: مالئمة الفقرات لممقياس، وسالمة 
صياغة الفقرات، ومدى وضوح المعنى مف الناحية المغوية. وفي 

%( مف 80ضوء تمؾ المقترحات تـ األخذ بما يتفؽ عميو )
 المحكميف حوؿ التعديؿ المطموب، وتـ إخراج المقياس بصورتو 

 .النيائية

  البناء ثانيًا: مؤشرات صدؽ
الستخراج دالالت صدؽ البناء لممقياس، استخرجت        

معامالت ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكمية عمى عينة 
( طالبًا 80استطالعية مف خارج عينة الدراسة التي تكونت مف )

وطالبة، حيث تـ تحميؿ فقرات المقياس وحساب معامؿ ارتباط 
مؿ االرتباط ىنا يمثؿ داللة كؿ فقرة مف الفقرات، حيث أف معا

لمصدؽ بالنسبة لكؿ فقرة في صورة معامؿ ارتباط بيف كؿ فقرة 
وبيف الدرجة الكمية مف جية، وبيف كؿ فقرة وبيف ارتباطيا 
بالمجاؿ التي تنتمي إليو، وبيف كؿ مجاؿ والدرجة الكمية مف 

 .جية أخرى
 ثبات مقياس النمو االنفعالي

النمو االنفعالي، قامت الباحثة لمتأكد مف ثبات مقياس      
مف خالؿ تطبيؽ  (test-retest) باستخداـ طريقة إعادة االختبار

األداة عمى عينة استطالعية مف خارج عينة الدراسة قواميا 
( طالبًا وطالبة مف طمبة المرحمة المتوسطة في دولة 90)

الكويت، وبفاصؿ زمني مدتو أسبوعاف بيف التطبيقيف األوؿ 
(. 0.93حيث بمغ معامؿ االرتباط بطريقة االعادة )والثاني، 

وقامت الباحثة بحساب معامؿ كرونباخ ألفا، لمتأكد مف االتساؽ 
 (.0.92الداخمي لممقياس، إذ بمغ معامؿ االتساؽ )

 تصحيح مقياس النمو االنفعالي
( 90تكوف مقياس النمو االنفعالي بصورتو النيائية مف )     

ات المفحوصيف تـ استخداـ التدرج فقرة، ولمحكـ عمى تقدير 
الخماسي "ليكرت"، وىي )تنطبؽ تمامًا، تنطبؽ غالبًا، تنطبؽ 
أحيانًا، تنطبؽ نادرًا، ال تنطبؽ مطمقًا(. وتـ تصحيح المقياس مف 

(، وبذلؾ 1، 2، 3، 4، 5خالؿ إعطاء التدريج السابؽ األرقاـ )
( وأدنى 405تكوف أعمى عالمة يحصؿ عمييا المستجيب )

(. ولمحكـ عمى مستوى النمو االنفعالي عند الطمبة 81مة )عال
 :تـ اعتماد المعادلة اآلتية

 طوؿ الفئة = 
  1.33=  4=  1-5=  الحد األدنى )لمتدرج( –الحد األعمى 

 3      3           عدد الفئات المفترضة        
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 :فكانت المستويات الثالثة كالتالي
الفقرات التي يتراوح متوسطيا وبذلؾ تكوف  2.33 =1+1.33 •

(، تعني أف مستوى النمو االنفعالي 2.33 -1الحسابي بيف )
 .منخفض لدى الطمبة

وبذلؾ تكوف الفقرات التي يتراوح  3.67 =1.33 +2.34 •
(، تعني أف مستوى 3.67 -2.34متوسطيا الحسابي بيف )

 .النمو االنفعالي متوسط لدى الطمبة
ف الفقرات التي يتراوح متوسطيا وبذلؾ تكو  5 =1.33 +3.67 •

(، تعني أف مستوى النمو االنفعالي 5-3.68الحسابي بيف )
 .مرتفع لدى الطمبة

 ثانيًا: مقياس الحكم الخمقي
قامت الباحثة باستخداـ الصورة المختصرة لمقياس الحكـ      

لقياس مستوى  1979عاـ  (Rest) الخمقي الذي طوره رست
[ بترجمتو وتقنينو لمبيئة 19قاـ الزغوؿ ]الُحكـ الُخمقي، والذي 

 .العربية
وتكوف ىذا المقياس مف ثالث قصص، مع مثاؿ توضيحي      

يعطى لممفحوص قبؿ البدء باإلجابة. حيث تعرض كؿ قصة 
قضية أخالقية، ويطمب مف المفحوص أف يضع نفسو في 
الموقؼ األخالقي، ثـ يطمب منو اتخاذ قرار أخالقي حوؿ ذلؾ 

مف أجؿ حؿ المشكمة. ويتبع كؿ موقؼ أثنا عشر سؤااًل الموقؼ 
ترتبط بأبعاد الموقؼ األخالقي، وعميو يطمب مف المفحوص أف 
يقدر أىمية كؿ سؤاؿ فيما يتعمؽ باتخاذ قرار لحؿ المشكمة، وفقًا 
لسمـ تقدير )ميـ جدًا، ميـ بعض الشيء، قميؿ األىمية، ليس 

أىمية كؿ سؤاؿ مف ميمًا(. وبعد أف يقـو المفحوص بتقدير 
األسئمة، فانو يطمب منو ترتيب أىـ أربعة أسئمة تنازليًا حسب 

 .قيمتيا وتأثيرىا في اتخاذ القرار
 :صدق مقياس الحكم الخمقي

تـ التحقؽ مف دالالت صدؽ المحتوى لمقياس الحكـ      
الخمقي بعرضو بصورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف 

أعضاء ىيئة التدريس في جامعة  ذوي الخبرة واالختصاص مف
الكويت. وذلؾ بيدؼ الوقوؼ عمى دالالت الصدؽ الظاىري 

لألداة لتتناسب مع أغراض الدراسة، وتـ التحكيـ وفؽ المعايير 
اآلتية: مالئمة الفقرات لممقياس، وسالمة صياغة الفقرات، ومدى 
وضوح المعنى مف الناحية المغوية. وقد أشار المحكموف إلى 

 .المقياس لمسمة المراد قياسيا مناسبة
 ثبات مقياس الحكم الخمقي

تأكدت الباحثة مف ثبات مقياس الُحكـ الُخمقي باستخداـ      
عادة االختبار -طريقة االختبار  مف خالؿ  (test-retest) وا 

تطبيؽ األداة عمى عينة استطالعية مف خارج عينة الدراسة 
المرحمة المتوسطة في دولة ( طالبًا وطالبة مف طمبة 60قواميا )

الكويت، وبفاصؿ زمني مدتو أسبوعاف بيف التطبيقيف األوؿ 
(. أما 870والثاني، حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف ).

الطريقة الثانية فتمت مف خالؿ حساب معامؿ كرونباخ ألفا، 
لمتأكد مف االتساؽ الداخمي لممقياس، حيث بمغ معامؿ الثبات 

(0.87.) 
 حيح مقياس الُحكم الُخمقيتص

يحصؿ المفحوص عمى عدة درجات عمى ىذا المقياس،      
تمثؿ الدرجة األولى درجة الُحكـ الُخمقي الكمية، ويرمز ليا 

، وتشير إلى نسبة تشبع الفرد بالمبادئ (P-Score) بالرمز
األخالقية، وتشير الدرجة الثانية إلى المرحمة األخالقية التي 

نطاقيا، ويحصؿ الفرد عمى درجة لكؿ مرحمة  يكوف الفرد في
، حيث (M)، (A) أخالقية ضمف المقياس، ودرجتيف لمنمطيف

معارضة الفرد لألحكاـ الخمقية التقميدية، أما  (A) يمثؿ النمط
فيشير إلى أف الفرد ال ينتمي ألية مرحمة أخالقية  (M) النمط

 .نتيجة اإلجابات االعتباطية
كؿ سؤاؿ مف األسئمة األربعة التي يتـ ويتـ تحديد مرحمة      

اختيارىا مف قبؿ المفحوص مف خالؿ مفتاح تصحيح المقياس. 
ويعطى السؤاؿ األوؿ الذي يتـ اختياره في القصة األولى بأنو 

( درجات، وتوضع الدرجة تحت المرحمة التي تمثميا 4األىـ )
ة بالسؤاؿ، ويعطى السؤاؿ الثاني الذي يتـ اختياره حسب األىمي

( درجات، وتوضع الدرجة تحت المرحمة التي يمثميا السؤاؿ، 3)
(، وتوضع تحت 4) ويعطى السؤاؿ الثالث في األىمية درجتاف
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المرحمة التي يمثميا بالسؤاؿ، وىكذا مع السؤاؿ الرابع في األىمية 
درجة واحدة، وتوضع الدرجة تحت المرحمة التي يمثميا بالسؤاؿ، 

 .وىكذا بقية أسئمة القصص
وبعد إدخاؿ درجات كؿ قصة واألربع أسئمة وفقًا لنموذج      

تفريغ اإلجابات يتـ جمع الدرجات واستخراج النسب المئوية في 
كؿ عامود، والدرجة الناتجة تمثؿ عالمة كؿ مرحمة أخالقية، 
وتستخرج المرحمة وتستخرج المرحمة األخالقية لممفحوص عف 

 .ي مرحمة ماطريؽ استخراج أعمى عالمة حصؿ عمييا ف
ولمحكـ عمى مستوى الُحكـ الخمقي عند الطمبة تـ اعتماد 

 :المعادلة اآلتية
 طوؿ الفئة = 
  1.66=  5=  1-6=  الحد األدنى )لمتدرج( –الحد األعمى 

      3      3            عدد الفئات المفترضة       
 :فكانت المستويات الثالثة كالتالي

تكوف الفقرات التي يتراوح متوسطيا وبذلؾ  2.66 =1+1.66 •
(، تعني أف مستوى الحكـ الخمقي 2.66 -1الحسابي بيف )

 .منخفض لدى الطمبة

وبذلؾ تكوف الفقرات التي يتراوح  4.33 =1.66 +2.67 •
(، تعني أف مستوى 4.33 -2.67متوسطيا الحسابي بيف )

 .الحكـ الخمقي متوسط لدى الطمبة
الفقرات التي يتراوح متوسطيا وبذلؾ تكوف  6=1.66 +4.34 •

(، تعني أف مستوى الحكـ الخمقي مرتفع 6-4.34الحسابي بيف )
 .لدى الطمبة

 النتائج. 5
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف مستوى النمو      

االنفعالي والُحكـ الُخمقي لدى طمبة المرحمة المتوسط في دولة 
يا تسمساًل الكويت، وقد تـ الحصوؿ عمى نتائج الدراسة، وعرض

 :وفقًا ألسئمتيا، عمى النحو اآلتي
والذي نص عمى: " ما مستوى  :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ

 "النمو االنفعالي لدى طمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية      

االنفعالي لدى طمبة المرحمة واالنحرافات المعيارية لمستوى النمو 
 .( يوضح ذلؾ1المتوسطة في دولة الكويت، والجدوؿ )

 1 جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى النمو االنفعالي لدى طمبة المرحمة المتوسط في دولة الكويت

األعمى الحد  عدد الفقرات المجال الرقم الرتبة
 لممتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي 
 بداللة الفقرة

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 0.652 4.32 5 9 القيـ االجتماعية 2 1
 مرتفع 0.562 4.25 5 9 التعاوف 3 2
 مرتفع 0.663 4.16 5 9 التكيؼ 4 3
 مرتفع 0.702 4.04 5 9 التنافس 8 4
 مرتفع 0.548 3.95 5 9 العدواف والصراع 1 5
 مرتفع 0.611 3.92 5 9 االتجاىات 9 6
 مرتفع 0.584 3.88 5 9 الوالء 5 7
 مرتفع 0.573 3.79 5 9 الصداقة 7 8
 متوسط 0.635 3.61 5 9 القيادة 6 9
 مرتفع 0.425 3.99 5 81 الكمي  

 الفقرات عدد تقسيـ لممتوسط عمىاأل الحد=  الفقرة بداللة المتوسط *
 قد الفقرة بداللة الحسابية المتوسطات أف( 1) الجدوؿ يبيف     

 القيـ مجاؿ جاء حيث ،(4.32 -3.61) بيف تراوحت
 بمغ حسابي متوسط بأعمى األولى المرتبة في االجتماعية

 مرتفع، تقدير وبمستوى ،(0.652) معياري وانحراؼ ،(4.32)
 بمغ حسابي وبمتوسط األخيرة المرتبة في القيادة مجاؿ جاء بينما
 متوسط، تقدير وبمستوى ،(0.635) معياري وانحراؼ ،(3.61)

  راؼػػػػػوانح ،(3.99) ككؿ االنفعالي لمنمو الحسابي المتوسط وبمغ
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 .مرتفع تقدير وبمستوى ،(0.425) معياري
 النمو بمستوى يتعمؽ فيما السؤاؿ ىذا نتائج واختمفت     

 أف بينت التي [15] وبيرنارد أشداوف دراسة نتائج مع االنفعالي
 تنكس ودراسة. منخفضاً  كاف الطمبة لدى االنفعالي النمو مستوى
 النمو مستوى انخفاض إلى النتائج أشارت التي[ 13] وجيميس

 وبيرنارد شداوفأ ودراسة. الطمبة لدى واالنفعالي االجتماعي
 واالجتماعي االنفعالي النمو مستوى أف إلى أشارت التي[ 15]

 -واوليفسكي يونغ، -سيوف ودراسة. منخفضاً  كاف الطمبة لدى
 االنفعالي الذكاء مستوى أف إلى أشارت والتي[ 18] كوبيميوس

 .متوسطاَ  كاف والمبدعيف الموىوبيف الطمبة لدى
 مجتمع الكويتي المجتمع أف إلى النتيجة ىذه إرجاع ويمكف     
 إلى يودي مما الحنيؼ؛ االسالمي الديف ألى قيمو في يستند
 التي والعناية والرعاية الكويتي، المجتمع في األسري الترابط زيادة
 ما خالؿ مف أبنائيـ مع تعامميـ أساليب في اآلباء يبدييا

 مف والتي لألبناء، والتقبؿ والحناف والعطؼ المحبة مف يظيرونو
 االتزاف مف حالة إلى األبناء وصوؿ في تسيـ أف شأنيا

 النفسية، الصحة مف مرتفع مستوى إلى بيـ والوصوؿ االنفعالي،
. االنفعالي النمو مف ومرتفعة إيجابية مستويات إلى والوصوؿ

 لمواقع، إدراكيـ عمى الدراسة أفراد قدرة إلى باإلضافة ىذا
 وما الضاغطة، اليومية الحياة أحداث مع التكيؼ عمى وقدرتيـ
 التعامؿ عمى قدرتيـ ومدى انفعالية، مواقؼ مف يصاحبيا
 واآلخريف، أنفسيـ مع التوازف لتحقيؽ المواقؼ ىذه مع بواقعية

 .مناسب نفسية صحة مستوى إلى والوصوؿ
 مستوى ما: "عمى نص والذي الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 "الكويت؟ دولة في المتوسطة المرحمة طمبة لدى الخمقي الحكـ
 المئوية والنسب التكرارات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف لإلجابة
 مرحمة كؿ عمى الطمبة يتوزع كيؼ لبياف الخمقي، الحكـ لمراحؿ

 .ذلؾ يوضح( 2) والجدوؿ الخمقي، الحكـ مراحؿ مف
 2 جدول

 ومراحمه الُخمقي الُحكم لمستويات المئوية والنسب التكرارات
 النسبة التكرار المرحمة المستوى

 %0.0 0 1 المستوى األوؿ
2 4 0.3% 

 %32.4 450 3 المستوى الثاني
4 666 47.9% 

 5A 120 8.6% المستوى الثالث
6 150 10.8% 

 %100.0 1390 المجموع 
( أف طمبة المرحمة المتوسط في دولة 2يبيف الجدوؿ )     

يقعوف في المستوى الثاني )مستوى التقاليد(. كما يتبيف الكويت 
مف الجدوؿ أف غالبية التكرارات في المرحمة الرابعة بأعمى تكرار 

%(، تالىا المرحمة 47.9) (، وبنسبة مئوية بمغت666بمغ )
%(، بينما 32.4(، وبنسبة مئوية بمغت )450) الثالثة بتكرار بمغ

(، 4بمغ ) ؿ األخيرة بتكرارجاءت المرحمة الثانية بالمرتبة قب

%(، وجاءت المرحمة األولى بالمرتبة 0.3وبنسبة مئوي بمغت )
 .األخيرة، إذ لـ يقع أي فرد مف أفراد الدراسة في ىذه المرحمة

ولمكشؼ عف مستوى الُحكـ الخمقي عند الطمبة، تـ استخراج 
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمستوى الُحكـ الخمقي 

( 3ة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت، والجدوؿ )لدى طمب
 .يوضح ذلؾ

 . 3 جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الُحكم الخمقي لدى طمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي لمتغيرا
 متوسط 0.725 3.57 الُحكـ الخمقي

 
 
 



552016
 

296 

 

( أف المتوسط الحسابي لمستوى الُحكـ 3يبيف الجدوؿ )     
(، وبانحراؼ معياري 3.57الخمقي بداللة الفقرة قد بمغ )

 .( وبمستوى تقدير متوسط0.725)
[ والتي أشارت 12واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة الغرايبة ]     

إلى أف مستوى الحكـ األخالقي لدى طمبة جامعة الممؾ سعود 
[ والتي أشارت 14] كاف متوسطَا. ودراسة مالتي وكيمر وبوشماف

إلى أف مستوى الُحكـ الخمقي لدى الطمبة المشاركيف في الدراسة 
[ التي 16نتائج دراسة قسيس ]جاء متوسطًا. واتفقت النتائج مع 

بينت أف طمبة المرحمة المتوسطة جاءوا ضمف المرحمة الرابعة 
 .مف مراحؿ الُحكـ األخالقي

وتعزى ىذه النتائج إلى ىو وقوع الغالبية العظمى مف عينة       
الدراسة في المستوى الثاني مف مستويات الُحكـ الخمقي )مستوى 

القائمة في المجتمع الكويتي والمستقاة  التقاليد(، فالمفاىيـ الثقافية

مف التعاليـ الدينية تأمر باحتراـ العادات والتقاليد والقوانيف 
واألنظمة، وتؤكد عمى الحقوؽ والواجبات، والتمسؾ بالشرائع 
والنصوص، وتحث عمى طاعة الوالديف وأولي األمر، وكذلؾ 

ي يقـو التوافؽ مع الجماعة والتمشي مع السمطة والقانوف، والذ
ظيار  عمى احتراـ السمطة والقانوف مف خالؿ التقيد بمضمونو، وا 

 .الطاعة لو في جميع المواقؼ
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث والذي نص عمى: "ىؿ توجد 
عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بيف النمو االنفعالي والحكـ الخمقي 

 "لدى طمبة المرحمة المتوسطة؟
ا السؤاؿ، تـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسوف لإلجابة عف ىذ     

بيف النمو االنفعالي والحكـ الخمقي لدى طمبة المرحمة المتوسطة، 
 .( يوضح ذلؾ4والجدوؿ )

 4جدول 
 معامالت ارتباط بيرسون بين النمو االنفعالي والُحكم الُخمقي لدى طمبة المرحمة المتوسطة

 الحكم الخمقي المجاالت
 الداللة اإلحصائية (معامل االرتباط )ر العدد

 0.002 0.565 1390 التعاوف
 0.000 0.675 1390 التنافس

 0.000 0698 1390 العدواف والصراع
 0.004 0.558 1390 التكيؼ
 0.000 0.821 1390 الوالء
 0.000 0.774 1390 الصداقة
 0.000 0.687 1390 القيادة

 0.000 0.784 1390 القيـ االجتماعية
 0.000 0.792 1390 االتجاىات
 0.000 0.865 1390 الكمي

( وجود عالقة ارتباطيو إيجابية دالة 4يتبيف مف الجدوؿ )      
إحصائيًا بيف مستوى النمو االنفعالي ككؿ وجميع مجاالتو 

 .المرحمة المتوسطةوالُحكـ الُخمقي لدى طمبة 
وتدؿ ىذه النتيجة عمى ارتباط النمو االنفعالي بالُحكـ       

الخمقي، بمعنى كمما كاف الطمبة يتمتعوف بمستويات مرتفعة مف 
النمو االنفعالي، كاف مستوى الُحكـ الخمقي لدييـ مرتفعًا، وكاف 
الطمبة يتمتعوف بمستويات منخفضة مف النمو االنفعالي، كمما 

 .توى الُحكـ الخمقي لدييـ منخفضاً كاف مس

[، إذ أشار إلى أف النمو االنفعالي 7وىذا ما أكده العايش ]      
يوثر في تطور الُحكـ الخمقي لدى الفرد، وأف الحالة االنفعالية 
لمفرد مف شأنيا أف تؤثر في مستوى األحكاـ األخالقية التي 

 .اليوميةيؤدييا الفرد في العديد مف المواقؼ االجتماعية و 
فالنمو األخالقي يعد أحد أىـ مظاىر النمو االنفعالي لدى      

الفرد، ويمثؿ جانبًا ميمًا في بناء الشخصية مع بناء جوانب 
الشخصية األخرى، كونو يختص بالعادات والتقاليد والمعايير، 
ومف خاللو يمكف الحكـ عمى سواء الشخصية أو انحرافيا، وأف 
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دئ أخالقية مف شأنيا أف توثر في ما يحممو الفرد مف مبا
 ].3مستوى النمو االنفعالي لديو ]

وفيما يتعمؽ بالدراسات التي اتفقت مع النتيجة الحالية أو      
اختمفت معيا، فإف الباحثة لـ تجد أي دراسة سواء كانت عربية 
أـ أجنبية تناولت العالقة بيف النمو االنفعالي والُحكـ الخمقي لدى 

المتوسطة، مما يعطي ىذه الدراسة ميزة بوصفيا  طمبة المرحمة
والتي تناولت  -حد عمـ الباحثة  -مف الدراسات الرائدة عمى 
 .العالقة بيف ىذيف المتغيريف
 التوصيات. 6

 :في ضوء نتائج الدراسة، يمكف اقتراح عدد مف التوصيات
توعية اآلباء واألميات حوؿ أىمية أساليب تعامميـ مع . 1

يمكف أف تؤدي إلية مف تأثير في الحالة االنفعالية  األبناء، وما
لألبناء خاصة أساليب التعامؿ السمبية كالنبذ واإلىماؿ، وما 

 .تتركو مف أخطار حقيقة عمى شخصية أبنائيـ في المستقبؿ
تحويؿ المفاىيـ والقيـ األخالقية إلى ممارسات وربطيا . 2

 .بالواقع البيئي والمجتمعي في حياة الطالب
ضرورة العمؿ عمى غرس القيـ األخالقية وتنميتيا لدى . 3

الطمبة منذ الصغر مف خالؿ المواد الدراسية، واألنشطة 
 .المدرسية المختمفة

إجراء المزيد مف الدراسات التي تبحث في العالقة بيف النمو . 4
االنفعالي وتطور الحكـ الخمقي عمى شرائح مختمفة مف الطمبة، 

 .فة، ومقارنة نتائجيا بنتائج ىذه الدراسةوعمى مراحؿ عمرية مختم
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 أـ جامعة جمةمالخمقي.  لمنمو رست لنظرية وفقا اليرموؾ
االستراتيجية،  البحوث والدراسات معيد - اإلسالمية درماف
20 ،192-229 . 

النمو األخالقي وعالقتو بالذكاء (. 1981) الزغوؿ، رافع. [19]
والمستوى الثقافي لألسرة عند طالب المرحمة المتوسطة في 

    . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، األردف
 األردف.
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EMOTIONAL DEVELOPMENT 

LEVEL AND MORAL JUDGMENT 

AMONG KUWAITI MIDDLE 

SCHOOL STUDENTS 
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ABSTRACT_ The study investigated levels of emotional development and moral judgment among 

Kuwaiti middle school students. The sample of the study consisted of (139) Kuwaiti male and 

female middle school students. to achieve the objective of the study, the descriptive correlational 

design was used. For data collection, Rust Moral Judgment and Emotional Development scales 

were used. The results of the study showed that emotional development level among Kuwaiti 

middle school students was high while the moral judgment prevalent level among Kuwaiti middle 

school students was the second level (Traditions level). There was a statistically positive 

correlation between all domains of emotional development among Kuwaiti middle school students 

and their moral judgment. Some recommendations and suggested were discussed including the 

need for investigating the relationship between moral development and moral judgment among 

other students population from different age groups and to compare their results with the ones 

reported in the current study.  

KEY WORDS: Moral judgment, Emotional development, Middle school students. 

 

 

 

 

 

 


