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ملخصٍ :دفت الدزاسة احلالية إىل التعسف إىل مشتوى التفهري األخالقي لدى الطلبة املوٍوبني وغري املوٍوبني ،يف ضوء متغريات
(طالب موٍوب ،طالب غري موٍوب) ،واجليص (ذنس ،أىجى) ،والصف (تاسع ،عاطس ،اول ثاىوي) وعدد افساد االسسة ،والرتتيب الوالدي
بياء على وجَة ىظس نولربغ ،واستخدو لتحكيل أغساض الدزاسة مكياض التفهري األخالقي للساطديً حشب مشتويات نولربغ،
وتهوىت عيية الدزاسة مً ( ) 115طالبا وطالبة مً املوٍوبني امللتحكني يف مدزسة امللو عبداهلل الجاىي للتنيز يف مديية الززقاء يف
الصفوف التاسع والعاطس واالول ثاىوي و( ) 118طالبا وطالبة مً الطالب غري املوٍوبني يف املدازض احلهومية يف مديية الززقاء مً
أقساىَه غري املوٍوبني .وأطازت اليتائج إىل أٌ مشتوى التفهري األخالقي لدى طلبة عيية الدزاسة املوٍوبني يف ىَاية املسحلة مً مشتويات
نولربغ؛ وعدو وجود فسوم يف مشتوى التفهري األخالقي بني املوٍوبني تبعا ملتغري اجليص؛ ووجود فسوم ذات داللة إحصائية تبعا ملتغري
الصف لصاحل الصف األنرب؛ ننا أطازت اليتائج إىل عدو وجود فسوم بني الطلبة غري املوٍوبني واملوٍوبني يف مشتوى التفهري
األخال قي ،وأٌ مشتوى التفهري األخالقي للطلبة الريً ييتنوٌ ألسس ذات عدد أفساد نبري أعلى مً مشتوى الطلبة ذوي أسس قليلة العدد.
ومل يهً ٍيالو أثس لرتتيب الطالب بني أطكائُ يف األسسة .وقدو الباحجاٌ توصيات حمددة يف ضوء ىتائج الدزاسة.
نلنات مفتاحية :الطلبة املوٍوبني ،الطلبة غري املوٍوبني ،مشتويات التفهري األخالقي لدى نولربغ..
_____________________________________________

The Level of Moral Thinking of Gifted Students and its Relation with Some
Variables in a Jordanian Sample
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Abstract: The current study aimed at identifying the level of moral thinking of gifted students in line
with Kohlberg aspects. To achieve the study objectives the moral thinking scale was administered a
sample of (115) male and female students from king Abdullah II gifted school in Zarqa city. Another
sample of (118) normal male and female students in the same classes were included. The results
indicated that the moral level of the sample was in the fourth Kohlberg level. No significant differences
among gifted students were found due to gender. There were significant differences among gifted
student due to class in favor of higher classes. However, there was no significant difference between
gifted and normal students in the level of moral thinking. Students who came from families with great
number of siblings outscored students who came from families with small number of siblings. Student
order of birth had no significant effect on moral thinking. The researchers proposed recommendations
based on the results.
Keywords: Gifted students, moral thinking levels for Kohlberg.
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تعد األخالؽ رمز حضارة األمم كأساس
تقدمها كقد حث اإلسالـ على األخالؽ
كاعتبرها األساس المكين للدعوة المحمدية
كالغاية األساسية لإلسالـ ،كقاؿ صلى اهلل
عليه كسلم "إنما بعثت ألتمم مكارـ
األخالؽ" ،كما أكدت الكثير من أدبياتنا
كقصائدنا على أهمية األخالؽ في بناء األمم.
كقد اهتم المفكركف كالفالسفة بدراسة
األخالؽ كدكرها في تطوير الشعوب كاألمم،
كعندما انفصل علم النفس عن الفلسفة بدأ
االهتماـ التجريبي بالنمو الخلقي كالمعايير
األخالقية باعتبارها جزءا من الطبيعة
اإلنسانية كمشكالتها النفسية (مرسي.)3;:5 ،

بل بشكل مرحلي متتابع كمنتظم ،كبصورة
هرمية متسلسلة (عدس كتوؽ.)4229 ،
كيعتبر الذكاء األخالقي هو القابلية على
فهم الصواب من الخطأ .كهو يعني أف تكوف
لديك قناعات خلقية ،كأف تعمل عليها بحيث
يتسنى لك أف تتصرؼ بالطريقة الصحيحة
كالخلقية ،كتضم هذق القابلية المدهشة
السمات الحياتية الجوهرية كالقدرة على
إدراؾ األلم لدل أحدهم ،كردع النفس عن
القياـ ببعض النوايا القاسية كالسيطرة على
الدكافع كاإلرضاء المتأخر ،كاإلنصات لجميع
األطراؼ قبل إصدار الحكم ،كقبوؿ الفركقات
كتقديرها ،كتمييز الخيارات غير الخلقية،
كالوقوؼ بوجه الظلم ،كمعاملة اآلخرين
بالحب كاالحتراـ .هذق هي السمات
الجوهرية التي سوؼ تساعد الطفل على أف
يصبح إنسانا نزيها كطيبا .إنها أساس
الشخصية المتماسكة كالمواطنة القوية ،كهي
األمور التي نود أف نراها لدل أطفالنا بشكل
عملي (بركربا.)4225 ،

كيلعب التفكير األخالقي دكرا هاما في
الشخصية عن طريق القيم كالمثل التي
يحملها الفرد ،كما أف له دكرا مهما في
تعريف الصحة النفسية كالسلوؾ السوم،
ففي المعيار االجتماعي يرتبط السلوؾ
السوم مع معايير أخالؽ المجتمع  ،كمما
يزيد في أهمية دراسة التفكير األخالقي لدل
الطلبة في المرحلة األساسية العليا
كالثانوية ،ما نعانيه اليوـ من مشكالت تتعلق
باإلهماؿ كالفساد كالتسيب كاالستغالؿ
كاالنحرافات السلوكية في المجتمع كشيوع
األنماط السلوكية غير السوية كالحسد
كالكراهية كحب النفس على حساب اآلخرين،
كالتي قد تعبر عن أزمة أخالقية يرجع
سببها إلى القصور في النمو األخالقي (عدس
كتوؽ.)4222 ،

كشغلت قضايا التفكير األخالقي أذهاف طلبة
الفلسفة منذ عهد أرسطو ،كفي علم النفس
يلقى التطور في التفكير األخالقي اهتماما
متزايدا من العلماء كالباحثين .األسباب
الرئيسة لتأكيد االهتماـ على هذا البعد
تنجم عن ضركرته في تنظيم المجتمع من
جهة كلعالقته بالصراع الذم يعيشه الفرد
بين حاجاته الخاصة من جهة ،كالمتطلبات
االجتماعية من جهة أخرل.

كيرجع االهتماـ في التفكير األخالقي إلى
نظرية بياجيه للنمو الخلقي التي طورها في
عاـ ( ،)3;54كجاءت من بعدها أعماؿ
كولبرغ ( )kohlbergفي عاـ ( )3;86التي
تعد البداية المتميزة علميا في دراسة
التفكير األخالقي ،حيث طورت مفاهيم
بياجيه حوؿ التفكير األخالقي ،كينطلق
كولبرغ في فهمه للتفكير األخالقي من
مبدأ أساسي بأف األخالؽ ال تنمو مرة كاحدة

كيبحث التطور في التفكير األخالقي بكيفية
تطوير األطفاؿ للقيم الخلقية كدراسة
العمليات التي يتم من خاللها تبني كتذكيت
القوانين كالمعايير السلوكية المقبولة في
المجتمع .كالتذكيت هو تلك العملية التي
من خاللها تصبح المعايير كالقيم جزءا من
النظاـ المحرؾ الموجه للسلوؾ حتى في
غياب ضغوط اآلخرين (الريماكم كآخركف،
.)4233

كتزداد أهمية التفكير األخالقي عند التعامل
مع األطفاؿ الموهوبين ،نتيجة النمو السريع
كغير العادم الذم قد يحدث لديهم ،مما
يسبب مصدرا للمشاكل العاطفية ،كيجعلهم
أكثر عرضة للتجريح العاطفي .كيرل
دابركسكي بأف ذلك قد يؤدم الى صراع
متعلق بالتطور النمائي لدل الطفل
الموهوب؛ حيث كوف نظريته عن النزاهة
االيجابية التي اقترح فيها بأف النمو المتقدـ
يتطلب انهيار بناءات نفسية موجودة لتشكيل
بناءات متطورة بشكل أكبر؛ حيث تسهم
الطاقة القوية للصراع الداخلي لدل
الموهوبين في نمو كتطور البناءات القيمية
(العزة.)4233 ،
تطور مفهوـ التفكير األخالقي تاريخيا
يعرؼ الغزالي األخالؽ على أنها الهيئة
الراسخة في النفس كالتي تصدر عنها
األفعاؿ بسهولة كمن غير حاجة إلى إعماؿ
الفكر ،حيث تقسم األخالؽ إلى أخالؽ حسنة
مقبولة شرعا كقبيحة مرفوضة من الشرع،
كهو في هذا يؤكد على أف األخالؽ سلوؾ
غير متكلف كفعل يقوـ به اإلنساف لسجية
راسخة في نفسه (الغزالي.)4226 ،
كيعرؼ الفيلسوؼ كانت ( )Kantالخلق على
أنه طبيعة اإلرادة ،كيرل هادفيلد ()Hadfield
المستشهد به لدل ناصر ( )4228بأف األخالؽ
تعبر عن قيمة النفس المتزنة التي تتوازف
فيها الميوؿ الطبيعية كالعواطف كتتظافر
لتحقيق غاية كاحدة ،كقد تأثرت بحوث
التفكير األخالقي باالتجاهات النفسية كمن
أبرزها اتجاهات التحليل النفسي كاالتجاهات
السلوكية كنظريات النمو المعرفية (ناصر،
.)4228
كيعد نمو التفكير الخلقي مظهرا من مظاهر
التطبيع االجتماعي ،يتعلم الطفل من خاللها
الطريقة التي يتكيف بها مع توقعات
المجتمع كالثقافة المحيطة به ،بتمثله
لمعايير الحكم الخلقي باعتبارها نموذجا
لنظامه القيمي الشخصي .فالحكم الخلقي

هو السلوؾ الذم يبديه الفرد إزاء موقف
معين ،بحيث يتطابق هذا السلوؾ مع قيم
الجماعة كتقاليدها كأعرافها كعاداتها،
كيحدد ذلك المفاهيم الخلقية أك القواعد
السلوكية السائدة لدل المجتمع .كتشكل
هذق العملية التفكير الخلقي ،كيرتبط
بالتطور العقلي للطفل (الحلو)422; ،
كجهة نظر فركيد كالمدرسة الدينامية
يشير فركيد إلى العالقة بين الغرائز
الجنسية كالحاجات االنفعالية ،حيث عالج
نمو التفكير األخالقي في اطار مبدأ اللذة
كفكرة اإلثم ،كأكد على الجوانب التطورية
في الشخصية كالدكر الحاسم لسنوات
الطفولة المبكرة في إرساء الخصائص
األساسية للشخصية ،كالتي تتطور بناء على
عمليات النمو الفسيولوجي كاالحباطات
كالصراعات كالتهديدات التي تواجهها (ملحم،
.)4228
كيرجع الفضل في نقل دراسة األخالؽ من
ميداف الفلسفة الى دراستها كظاهرة نفسية
إلى بحوث التحليل النفسي ،ففي كتاب
فركيد الذات كالهو ،استعرض موضوع
الشعور األخالقي كتكوين الضمير في
السنوات الخمس االكلى من عمر الطفل،
كما بين عقدة أكديب التي تحدث نتيجة
الصراع بين االبن كاألب ،كعقدة الكترا التي
تحدث نتيجة الصراع بين البنت كأمها.
كأكد على أهمية هاتين العقدتين في تطوير
الشخصية كالتفكير األخالقي ،حيث يرل أف
التضحية بالدكافع الجسمية كالسيطرة عليها
من خالؿ آلية التسامي؛ كأحد آليات الدفاع
النفسية األكلية يطور القيم كاألخالؽ لدل
الطفل (سلطاف.)422; ،
كتتضح كجهة نظر فركيد حوؿ تطور
التفكير األخالقي من خالؿ استخدامه
لمصطلحات الشعور بالذنب كتكوين الضمير
في السنوات الخمس األكلى من حياة الفرد،
ككذلك تقسيمه للنفس إلى ثالثة أقساـ
هي :الهو كهي مستودع الغرائز اإلنسانية
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التي تبحث عن اإلشباع المباشر كال تحتمل
التأخير ،كالثاني األنا :كهي مجاؿ الشعور
المباشر للتعامل مع أحداث الحياة اليومية
للفرد كما أنها مجاؿ الصراع بين القسمين
األكؿ كالثالث كهي األنا األعلى :مكاف القيم
كالمثل كتقاليد المجتمع التي تعمل على
حراسة الغرائز من أف تخرج بصورة ال
تقرها تلك القيم كالمثل كالتقاليد.
كمحتول القسم األكؿ طبيعي في البناء
العضوم كالنفسي للفرد ،بينما محتول
القسم الثالث مفركض على الفرد من قبل
مجتمعه من خالؿ عملية التنشئة االجتماعية
التي يمر بها خالؿ مركرق بمراحل النمو
المختلفة؛ كهكذا يكوف مكاف األخالؽ األنا
األعلى ،كبهذا المفهوـ الفركيدم تصبح
األخالؽ مفركضة على الفرد ال خيار له فيها
(الزغوؿ كالهنداكم.)4235 ،
كجهة نظر المدرسة المعرفية :كالتي تركز
على النمو المعرفي اإلدراكي كعملية اتخاذ
القرار الخلقي الذم يؤدم إلى تطور التفكير
األخالقي (الزغوؿ .)4234 ،كتمثل المرحلة
العمرية من كجهة نظر المدرسة المعرفية،
نسقا متجانسا متكامال من األفكار التي تشكل
أساسا إلصدار أحكاـ أخالقية معينة؛ أم أنها
اإلطار العاـ ،أك التركيب العميق المحتول
للمسلمات التي تكوف كجهة النظر التي يتم
على أساسها تحليل المواقف ،كال يستلزـ
ذلك معرفة الفرد بهذا األساس العميق
فليس كل فرد قادر على أف يدرؾ أك يعبر
عن المنظور الذم يدفعه إلبداء رأم معين.
كتشير بيرؾ ( Berk )4225إلى العوامل
المؤثرة على التفكير األخالقي:
.3

ترتبط
((Personality
الشخصية
المركنة الذهنية كاالنفتاح على
الخبرات الجديدة بتطور التفكير
األخالقي .فالمراهق المنفتح ذهنيا
أكثر مشاركة في الحياة االجتماعية
كهذا بالتالي يزيد من تعرضه آلراء
ككجهات نظر مختلفة تمكنه من

القدرة على اصدار االحكاـ االخالقية
اما الذم يجد صعوبة في التكيف مع
الخبرات الجديدة فيكوف أقل اهتماما
باألفكار كالتبريرات المنطقية لدل
اآلخرين.
.4

التفاعل مع األقراف
تؤيد الدراسات فكرة بياجيه التي
تشير إلى أف التفاعل مع األقراف يزيد
من الفهم األخالقي ،فالمراهقين الذين
لديهم عالقات حميمة كيشاركوف في
النشاطات كيتناقشوف مع الرفاؽ يتيح
المجاؿ لألطفاؿ للوعي بوجهات نظر
اآلخرين مما يسهم في تحسين
التفكير األخالقي لديهم.

.5

االجتماعية(Child-

((Peer interaction

أساليب

التنشئة

) Rearing practicesترتبط أساليب
التنشئة المتسمة بالدؼء كتبادؿ
األفكار بنضج التفكير األخالقي لدل
األطفاؿ فاآلباء الذين يناقشوف
كالتفسير
التعليل
كيستخدموف
كالتعزيز كلديهم حب الرعاية يكوف
أطفالهم أكثر تطورا في الفهم
األخالقي في السنوات الالحقة من
أطفاؿ اآلباء الذين يستخدموف التهديد
كالوعيد كالتعليقات الساخرة .كما
تشير األبحاث إلى أف اآلباء الذين
يستخدموف مستويات عالية من الود
كمستويات أقل من تأكيد القوة
كيشجعوف المشاركة في القرارات
العائلية يكوف النضج األخالقي لدل
اطفالهم أعلى من غيهم.
.6

التعليم :كيعتبر إتماـ سنوات الدراسة
من أكثر المؤشرات قوة على مستول
التفكير األخالقي ،فالتفكير األخالقي
الذم يتطور في مرحلتي المراهقة
كالرشد المبكر مرتبط ببقاء الفرد في
المدرسة .كربما اف التعليم العالي
أيضا تأثير نوعي على النمو األخالقي
ألنه يعرض الشباب لقضايا تمتد خارج

نطاؽ العالقات الشخصية
الجماعات السياسية كالثقافية.
.7

الى

الثقافة :تبين الدراسات عبر الثقافية
أف األفراد في المجتمعات المتقدمة
تكنولوجيا كفي الثقافات المدنية
ينتقلوف إلى المراحل التي أشار إليها
كولبرج بسرعة أكثر ،كيصلوف إلى
المستويات األعلى من األفراد في
المجتمعات غير الصناعية كفي البيئات
القركية .فأعضاء هذق المجتمعات
الصغيرة ال يصلوف المرحلة الرابعة،
كيمكن تفسير ذلك من خالؿ فهم
العمليات المجتمعية في البيئات
المختلفة ،كدكر المؤسسات االجتماعية
في تطور الفهم األخالقي لدل األفراد.
فالتعاكف األخالقي في المجتمعات
القركية يعتمد على العالقة المباشرة
بين األفراد ،لذا نجد أف تفكيرهم
الخلقي ال يصل المستول السادس،
بينما يعتمد التفكير األخالقي في
المجتمعات األكثر تطورا على دكر
القوانين كالمؤسسات الحكومية في
حل النزاعات ،كهذا يؤدم إلى الوصوؿ
إلى مستويات أعلى في التفكير
األخالقي (الريماكم كآخركف.)4233 ،

كيشير مفهوـ المرحلة عند بياجيه كالذم
يعد رائد المدرسة المعرفية ،إلى النمو
المتتابع عبر الزمن فالناس يرتقوف
بتحولهم من أخالقيات التحكم إلى أخالقيات
التعاكف التي تعني تكوين اتجاهات جديدة
للسلوؾ (سليماف .)4222 ،حيث يرل بياجيه
أف هناؾ عالقة بين مراحل النمو المعرفي
كمراحل تطور التفكير األخالقي ،حيث
افترض بأف تطور التفكير األخالقي يمر في
مراحل أربعة هي( :الزغوؿ كالهنداكم،
)4235
.3

مرحلة ما قبل األخالؽ (من الوالدة
حتى  7سنوات( ،كفي هذق المرحلة
يهتم األطفاؿ بالقواعد أثناء اللعب،

حيث يعتقدكف أف الغرض من األلعاب
هو تبادؿ الحركات بين الالعبين
كاالستمتاع.
.4

مرحلة االنصياع للسلطة كالتبعية
األخالقية (من  32 - 7سنوات) ،حيث
تتميز القواعد بأنها أخالقية مطلقة
كلكل قضية جانب صح كجانب خطأ،
كيقيموف الذنب بناء على النتائج بغض
النظر عن النية كالقصد ،كيطلق
بياجيه على هذق المرحلة اسم
الواقعية األخالقية ألف األطفاؿ
ينظركف للقواعد على أنها مظاهر
خارجية للواقع كليس على أنها مبادئ
لتنظيم حياة األفراد.

.5

مرحلة االستقاللية األخالقية (من -32
 34سنة) ،في هذق المرحلة يدرؾ
األطفاؿ بأف القواعد االجتماعية هي
اتفاقيات تم كضعها بطريقة اعتباطية،
كيمكن تجاكزها ضمن ظركؼ معينة
أك تغييرها ،كتعتمد أحكامهم على
السلوؾ على النية كالقصد كيفضلوف
العقاب البديل الذم يعالج نتائج
الجريمة أك الخطأ.

.6

مرحلة اإلنصاؼ ( من  37-34سنة(.
كقد قاـ بياجيه بدراسة مفهوـ
القواعد في األلعاب لدل األطفاؿ ،حيث
ركز على مفهومهم للعدالة كأشار
بياجيه إلى أف النمو العقلي المعرفي
ينتج عن تفاعل العوامل البيئية
كالوراثية كمن كجهة نظرق أف دكر
الوراثة أكبر ،حيث يرل أف الفرد
يمر بأربع مراحل للنمو العقلي
المعرفي في بداية ميالدق إلى مرحلة
المراهقة؛ كبعد أف أثبتت الدراسات
بصفة عامة صدؽ تتابع المراحل في
أم مجتمع رغم الفركؽ الفردية
كالثقافية.
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كما يقسم بياجيه تطور التفكير األخالقي
إلى:

البشرية من ناحية أخرل ،كقد صيغت هذق
المواقف في صورة قصصية (منسي.)4222 ،

.3

األخالقية خارجية المنشأ أك أخالقيات
التحكم :كيكوف تفكير األطفاؿ في
هذق المرحلة يتميز باالنصياع
العاطفي للسلطة الخارجية كما تقوـ
أخالقياتهم في هذا المستول على
االحتراـ من جانب كاحد فاألطفاؿ
يعتبركف الكبار أكثر حكمة كقوة مما
يكوف لديهم مشاعر الحب كاإلعجاب
كالخوؼ كبسبب ذلك تصبح أكامر
الكبار كاجبة التنفيذ.

كتعد المستويات النظرية التي قدمها
كولبرغ في نظريته حوؿ نمو التفكير
األخالقي من أكثر كجهات النظر قبوال لدل
الباحثين ،كقد اعتمدت هذق المستويات
ألغراض البحث الحالي؛ حيث افترض بأف
التفكير األخالقي ينمو عبر تدرجه في ثالثة
مستويات ،يقسم فيها كل مستول إلى
مرحلتين ،كفيما يلي تفصيل لهذق
المستويات:

.4

األخالقية الذاتية المنشأ أك أخالقية
التعاكف :نتيجة لنمو الطفل كلتراكم
خبراته االجتماعية يبدأ التفاعل
االجتماعي مع أقرانه كأندادق فيأتي
التفاعل على أساس األخذ كالعطاء على
أساس تبادلية التأثير كالتأثر كيتم
إدراؾ القواعد كالترتيبات االجتماعية
عن طريق الخبرة االجتماعية القائمة
على التعاكف الذم يؤدم إلى أحداث
مقبولة فالجميع يريد الخير كال يريد
الشر ،كبذلك تتضح أهمية التعاكف
كاالحتراـ من جميع الجوانب( .مأخوذ
عن شريم)422; ،

المستول األكؿ :كيسمى ما قبل العرؼ أك
القانوف :حيث تحركهم دكافعهم كرغباتهم
كحاجاتهم دكف التركيز على قيمة الصواب
كالخطأ للسلوؾ ،كتقسم إلى مرحلتين هما:
(الزغوؿ)4234 ،
.3

مرحلة أخالقية العقاب كالطاعة :يقع
غالبية األطفاؿ تحت سن عشر سنوات
في هذق المرحلة كنتيجة لتمركزهم
الشديد حوؿ ذكاتهم ،مما يدفعه بهم
إلى ربط األحكاـ األخالقية بقواعد
السلطة الخارجية كما يترتب على
سلوؾ الفرد من ردكد أفعاؿ مادية
لمن يمثل السلطة ،فالصحيح أك
المقبوؿ هو ما تثيب عليه السلطة،
كالخطأ أك غير المقبوؿ هو ما تعاقب
عليه السلطة( .الزغوؿ)4234 ،

.4

مرحلة الفردية كالغائية التبادلية:
كيدرؾ الفرد فيها أنه ال توجد كجهة
نظر كاحد صحيحة تأتيهم من سلطة
ما ،كيتم تقييم القرارات األخالقية
على أساس إشباع الرغبات الشخصية،
إف العالقات اإلنسانية تقوـ على مبدأ
األخذ كالعطاء كأف ما يسبب لذة
لشخص ما يأتي في المقدمة بالنسبة
له بغض النظر عما يتعرض له
اآلخركف (الزغوؿ.)4234 ،

كجهة نظر كولبرغ
كيعود االهتماـ بالتفكير األخالقي إلى
كولبرغ الذم تناكؿ إصدار األحكاـ
األخالقية في رسالته للدكتوراق التي تقدـ
بها إلى جامعة شيكاغو عاـ ( ،)3;7:كفيها
حدد محكات التفكير األخالقي التي استمدها
من بياجيه كبالدكين كهير كدكركايم
كميد ،كفي دراسته فحص كولبرج (التفكير
األخالقي) لدل ( )94طفال أعمارهم (32ك
35ك  )38سنة عند التعامل مع مواقف
مفترضة ذات خيارات صعبة تعتمد على
مستويات التفكير األخالقي ،كفيها صراع بين
اإلنصياع للقواعد القانونية االجتماعية
كأكامر السلطة من ناحية ،كبين الحاجات

المستول الثاني :أخالقيات العرؼ كالقانوف:
كيعبر هذا المستول عن تحوؿ كيفي في
مستول األحكاـ األخالقية كبصفة عامة
ترتبط أحكاـ الفرد األخالقية بااللتزاـ
باألعراؼ كالقوانين كيقع فيه أغلب
المراهقين كالراشدين في أم مجتمع كيشمل
المرحلتين التاليتين( :الزغوؿ)4234 ،
.3

مرحلة التوقعات الشخصية المتبادلة
كالمسايرة
الشخصية
كالعالقات
االجتماعية :يكػوف الفرد في هذق
المرحلة كجهة نظر فردية في عالقته
مع اآلخرين نتيجة لقدرته على
التعرؼ على المشاعر المتبادلة التي
تمكنه من كضع نفسه في مكاف
اآلخرين كاتخاذ القرارات األخالقية
على أساس عمل ما هو طيب في نظر
الناس .كيظهر الفرد القدرة على تفهم
مشاعر اآلخرين ،كلكي يكوف الفرد
مقبوال كبارزا في هذق المرحلة يجب
أف تتسم عالقته باآلخرين بالثقة
كالطاعة كالود.

.4

مرحلة النظاـ االجتماعي كالضمير:
يصل الفرد في هذق المرحلة إلى
درجة عالية من النمو األخالقي إذ أنه
يؤدم الواجبات التي عليه بشكل جيد
متجاهال العالقات الشخصية كالتوقعات
التي تعتبر ضركرة في المراحل
السابقة بوصفها اساسا للحكم
األخالقي إذا يعتقد أف الطريق
الصحيح أك االلتزاـ الخلقي يحدث
بااللتزاـ بالقانوف على اعتبار أنه
يحمي المجتمع من السقوط كيمثل
القانوف مرجعا لحل أم مشكلة حسب
رأيه.

المستول الثالث  :ما بعد العرؼ كالقانوف:
كيصل هذا المستول كل من المراهقين
كالراشدين كفيه يتخطى الفرد مرحلة
أخالقية القوانين أك االلتزاـ بالقانوف إلى
مرحلة االلتزاـ بالمبادئ األخالقية حيث

تكوف األحكاـ األخالقية أكثر تعظيما فيها
من المراحل السابقة إذ ال ترتبط بالقانوف
بشكل حرفي .كيشمل هذا المستول مرحلتين
هما( :عدس كتوؽ)4229 ،
.3

أخالقية العقد االجتماعي كالحقوؽ
الفردية :حيث يتخطى الفرد في هذق
المرحلة مجرد االلتزاـ بشكل القانوف
إلى فهم جوهرق كأساسه الذم يعتمد
(العقد
المجتمع
حماية
على
االجتماعي).

.4

مرحلة المعايير األخالقية العالمية
(العامة) :يتخطى الفرد في هذق
المرحلة مناقشة القوانين كصالحيتها
في مواقف معينة ليصل إلى المبادئ
األخالقية العامة التي تحكم البشر
ككل .فالصواب يعرؼ عن طريق ما
يقررق الضمير طبقا لمبادئ أخالقية
يختارها الشخص لنفسه كتحتكم إلى
المبادئ المثلى للعدؿ كالمساكاة
بغرض تحقيق التوازف بين الحقوؽ
المتعارضة Gibbs, Basinger, Grime,
).)& Snarey, 2007

كقد كجهت إلى نظرية كولبرغ عدة
انتقادات ،أهمها أنها تنطوم على تحيز
لثقافة الرجل األبيض كال تناسب المجتمعات
غير الغربية التي ال يصل فيها األفراد إلى
المستويين الخامس كالسادس من مستويات
كولبرغ األخالقية (،)Karma-Yoga,2014
ذلك أف بعض المجتمعات تركز على
االنسجاـ داخل المجتمع أكثر من تركيزها
على العدالة كالحقوؽ الفردية لإلنساف ،كما
كصفت بالتحيز الجنسي حيث ركزت على
الذكور كتطورهم األخالقي ،كما أهملت
التفكير األخالقي لدل األطفاؿ لصعوبة فهم
المشكالت التي طرحها كولبرغ من قبلهم
(الزؽ.)4234 ،
الطلبة الموهوبين
تتعدد التعريفات التي تناكلت الطلبة
التعريفي
يركز
حيث
الموهوبين،
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السيكومترم الكالسيكي على نسبة الذكاء
كمعيار أساسي في الحكم على الموهوبين،
بينما تركز التعريفات الحديثة على أكثر
من معيار للحكم على الموهبة ،فهي تصف
الفرد الموهوب بأنه ذلك الطالب الذم
يمتلك استعدادات كقدرات غير عادية تجعل
أداءق متميزا عن أقرانه في مجاؿ أك أكثر
من مجاالت التفوؽ العقلي كالذكاء
كالتحصيل األكاديمي كاإلبداع كالمهارات أك
القدرات الخاصة (السركر.)4232،
كقد بدأت كزارة التربية كالتعليم في االردف
االهتماـ بالموهوبين عمليا في التسعينات من
القرف الماضي ،حيث افتتحت المراكز
الريادية للموهوبين ثم تبعها افتتاح مدارس
الملك عبداهلل الثاني للتميز ،كالتي يتم
قبوؿ الطلبة فيها كفػق لمجموعػة مػن
المعاييػر المحػددة مػن قبػل الػػػوزارة
علػى النحػو اآلتػػػي:
.3

أف يكوف الطالب أك الطالبة قد أنهى
الصف السادس األساسي.

.4

أف يكوف الطالب ضمن نسبة  %7من
الطلبة الحاصلين على أعلى المعدالت
في الصف السادس األساسي.

.5

ترشيح المدير كالمعلمين كاألهل
ضمن معايير الترشيح.

.6

السلوكية

السمات
للطلبة.

كالخصائص

كيخضػع الطلبػة المرشحػوف ممػن تنطبػق
عليهػم الشػركط إلػى إختبػار القػدرات
المعرفيػة الػذم تحػددق الػػػوزارة؛ كيتم
اختيارهم بناء على نتائجهم في هذا االختبار
(كزارة التربية كالتعليم.)4236 ،
الدراسات السابقة
هناؾ العديد من الدراسات التي تناكلت
تطور التفكير األخالقي لدل الموهوبين
كغير الموهوبين ،كفيما يلي أكثر هذق
الدراسات قربا من موضوع الدراسة الحالية

مرتبة حسب تسلسلها الزمني من األقدـ إلى
األحدث.
هدفت دراسة طوقاف كأرناؤكط ( )3;:7إلى
التعرؼ على مدل ارتباط مستويات النمو
المعرفي كمستويات التفكير األخالقي على
عينة من األطفاؿ األردنيين ،تكونت من ()6:
طفال تم اختيارهم من عينة عشوائية تكونت
من ( ):9طفال كتوزيعهم بناء على مراحل
بياجيه الثالثة ،كهي ما قبل العمليات
كالعمليات المادية كالعمليات المجردة ،بواقع
( )38طفال لكل مرحلة ( :ذكور ك :إناث)،
بواسطة اختبارات شبيهة باختبارات بياجيه،
أشارت النتائج إلى كجود عالقة إيجابية ذات
داللة بين مستويات النمو المعرفي
كمستويات التفكير األخالقي.
كهدفت دراسة عباس ( )3;;7إلى الكشف عن
تطور التفكير األخالقي لدل األطفاؿ
كعالقته بمتغيرات العمر كالجنس كبيئة
التلميذ كالذكاء في عينة مصرية ،تكونت
عينة الدراسة من ( )372طالبا كطالبة،
كأشارت النتائج إلى كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية في التفكير األخالقي بين األعمار
المختلفة لصالح األكبر سنا ،ككذلك
كجود فركؽ في التفكير األخالقي بين أبناء
الريف كأبناء الحضر لصالح أبناء الحضر،
كما أشارت النتائج إلى كجود عالقة
ارتباطية إيجابية ذات داللة بين مستول
التفكير األخالقي كدرجة الذكاء ،كإلى عدـ
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية في
مستويات التفكير األخالقي بين الذكور
كاإلناث.
أما دراسة السيد ( )3;;9فقد هدفت إلى
دراسة العالقة بين التفكير األخالقي
كمستول النمو المعرفي على عينة مصرية
من طلبة المرحلة األساسية تكونت من ()327
طالب ك( );7طالبة ،كأشارت النتائج إلى
كجود عالقة خطية موجبة ذات داللة بين
مستول التفكير األخالقي كدرجة الذكاء في
كل مرحلة من مراحل بياجيه المعرفية،

كما أشارت إلى كجود فركؽ في مستول
التفكير األخالقي بين الذكور كاإلناث
لصالح اإلناث.
هدفت دراسة آدـ ( )4224إلى كشف العالقة
بين مستول التفكير األخالقي كالتحصيل
الدراسي كالمستول االجتماعي االقتصادم
لألسرة لدل طلبة الصف األكؿ الثانوم في
عينة سورية تكونت من ( )768طالبا كطالبة،
كأشارت النتائج إلى كجود عالقة إيجابية
بين التفكير األخالقي كمتغيرات التحصيل
الدراسي كالمستول االجتماعي االقتصادم
لألسرة ،كعدـ كجود أثر لمتغير الجنس
على مستول التفكير األخالقي.
كفي دراسة قاـ بها دريبرم ،كيلسوف،
()4227
كبيرغر
نورماف،
شنايدر،
& (Derryberry, Wilson, Snyder, Norman
) Barger, 2005هدفت إلى التعرؼ على

الفركؽ في مستويات التفكير األخالقي بين
الشباب الموهوبين كطالب الجامعة غير
الموهوبين ،كتكونت عينة الدراسة من ()362
طالبا جامعيا ك( );9شابا موهوبا ،كأشارت
النتائج إلى عدـ كجود فركؽ بين الذكور
كاإلناث الموهوبين في التفكير األخالقي؛
كإلى كجود فركؽ ذات داللة إحصائية تشير
الى تقدـ مستول التفكير األخالقي لدل
الموهوبين مقارنة بغير الموهوبين.
في دراسة (أبي بيه )4228 ،هدفت إلى الكشف
عن مستول التفكير األخالقي كالتعرؼ على
العالقة بين مستول التفكير األخالقي ككل
من الذكاء كاإلبداع ،لدل عينة سعودية من
الصف الثالث االبتدائي كحتى الثالث
المتوسط تكونت من ( )4;8طالبا ،كأشارت
النتائج إلى كجود أثر داؿ إحصائيا لمتغيرات
الصف الدراسي كالتفكير االبداعي كالذكاء
على مستول التفكير األخالقي لصالح الصف
األعلى ،كإلى كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية بين الموهوبين كغير الموهوبين
في التفكير األخالقي لصالح الموهوبين.

في دراسة أجراها شين يونغ كاكلوزسكي
(Seon-Young
&
Olszewski()4228
) ،Kubilius, 2006هدفت إلى التعرؼ على
مستول التفكير األخالقي لدل عينة تكونت
من ( )422طالب من ذكم الموهبة
االكاديمية العالية في المرحلة الثانوية،
كالذين شاركوا في أحد برامج التسريع
األكاديمية أك اإلثرائية ،أشارت النتائج إلى
أف مستول التفكير األخالقي لدل الطلبة
الموهوبين كاف بمستول الراشدين
الحاصلين على درجة الماجستير.
كفي دراسة قاـ بها لويس ()4229
) 2007هدفت إلى التعرؼ على مستول
التفكير األخالقي لدل الطلبة الموهوبين؛
كفحص الدالئل البحثية التي تشير الى
كجود فركؽ بين الطلبة الموهوبين كغير
الموهوبين في التفكير األخالقي ،حيث
تكونت عينة الدراسة من ) (74طالبا موهوبا
شاركوا في برامج الموهوبين من طالب
المرحلة الثانوية من منطقة الغرب األكسط
في الواليات المتحدة ،كأشارت النتائج إلى
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين الطلبة
الموهوبين كغير الموهوبين في النمو
الخلقي لصالح الموهوبين ،كما أشارت الى
عدـ كجود فركؽ بين الطلبة الموهوبين في
المرحلة الثانوية كطلبة الجامعة في مستول
التفكير األخالقي.
(Lewis,

كهدفت دراسة مشرؼ (; )422إلى التعرؼ
على مستول التفكير األخالقي كعالقته
ببعض العوامل لدل عينة من طلبة جامعة
غزة؛ تكونت من ( )822مشارؾ منهم ()453
طالبا ك(; )58طالبة ،كأشارت النتائج إلى أف
مستول التفكير األخالقي لدل عينة الدراسة
يقع في المرحلة الرابعة من مراحل التفكير
األخالقي.
أما دراسة تيرم ( (Tirri, 2011) )4233فهدفت
إلى مراجعة الدراسات السابقة حوؿ موضوع
مستويات التفكير األخالقي للموهوبين؛
كأكدت معظم الدراسات بأف مستول التفكير
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األخالقي لدل الطلبة الموهوبين أكبر من
مستول أقرانهم غير الموهوبين ،حيث يثير
تيرم تساؤال حوؿ صحة نتائج هذق
الدراسات ،فيما إذا كانت تعكس مستول
التفكير المنطقي األخالقي لدل الموهوبين
أكثر مما تعكس مستول تفكيرهم األخالقي
الحقيقي؛ كذلك بسبب ارتفاع قدرتهم على
اختيار االستجابات الصحيحة في اختبارات
التفكير األخالقي ،كفي هذا إشارة الى عدـ
قدرة هذق االختبارات على قياس التفكير
األخالقي الحقيقي لدل المفحوصين
كبالتالي عدـ قدرتها على قياس السلوؾ
األخالقي الحقيقي للفرد؛ كانما تقيس
القدرة على تمييز مستول التفكير األخالقي
األعلى ،حيث يوصي تيرم بإعادة النظر بهذق
األبحاث كنتائجها.
مشكلة الدراسة كأسئلتها
يمكن بلورة مشكلة الدراسة من كونها
تحاكؿ تحديد مستول التفكير األخالقي لدل
الطلبة الموهوبين كغير الموهوبين كعالقته
ببعض المتغيرات ،كيمكن تحديد مشكلة
الدراسة الحالية من خالؿ األسئلة التالية:

الطلبة
بين
كالموهوبين؟

غير

الموهوبين

.7

هل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية
( )2.27في مستول التفكير األخالقي
لدل الطلبة الموهوبين يعزل لمتغير
عدد أفراد أسرة الطالب ( 6أك أقل-7 ،
 : ،9أفراد فأكثر)؟

.8

هل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية
( )2.27في مستول التفكير األخالقي
لدل الطلبة الموهوبين يعزل لمتغير
ترتيب الطالب في األسرة (أكبر،
أصغر ،أكسط)؟

أهمية الدراسة
تلقي الدراسة الحالية الضوء على الجانب
القيمي (التفكير األخالقي) لدل الطلبة
الموهوبين في صفوؼ التاسع كالعاشر
األساسيين كاألكؿ الثانوم ،أم في فترة
حرجة من مراحل نموهم النفسي
كاالجتماعي ،كهي فترة المراهقة التي
تتطور فيها الهوية كمفهوـ الذات ،كتتناكؿ
مستول التفكير األخالقي لديهم ،مما يجعلها
دراسة مهمة انطالقا من كونها تتناكؿ
موضوعا اجتماعيا يمس حياة الفرد كتقدـ
المجتمع ،كما أنها تلقي الضوء على مستول
األخالؽ لدل الطلبة الموهوبين مما قد يلفت
نظر المربين إلى ضركرة تبني مناهج
إرشادية كتعليمية خاصة لتنمية األخالؽ
لدل هذق الفئة التي يعتمد عليها تقدـ
المجتمع.

.3

ما مستول التفكير األخالقي لدل
الطلبة الموهوبين الملتحقين في
مدرسة الملك عبداهلل الثاني للتميز
كلدل الطلبة غير الموهوبين في
مديرية التربية كالتعليم لمنطقة
الزرقاء؟

.4

هل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية
( )2.27في مستول التفكير األخالقي
لدل الطلبة الموهوبين يعزل لمتغير
الجنس (ذكر ،أنثى)؟

.5

هل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية
( )2.27في مستول التفكير األخالقي
لدل الطلبة الموهوبين يعزل لمتغير
الصف (تاسع ،عاشر ،أكؿ ثانوم)؟

الحدكد الزمانية :حيث تم تطبيق الدراسة
خالؿ الفصل الثاني من العاـ الدراسي -4235
.4236

.6

هل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية
( )2.27في مستول التفكير األخالقي

الحدكد المكانية :حيث تمثلت بمدينة
الزرقاء في المملكة االردنية الهاشمية.

حدكد كمحددات الدراسة
تتحدد قدرتنا على تعميم نتائج هذق الدراسة
في ضوء الحدكد كالمحددات التالية:

محددات عينة الدراسة :تمثلت لطلبة الصف
التاسع العاشر األكؿ الثانوم موهوبين كغير
موهوبين.
محددات أداة الدراسة :كتمثلت بمستول
الصدؽ كالثبات لمقياس التفكير األخالقي
المستخدـ.
مصطلحات الدراسة
التفكير األخالقي :كيعرؼ على أنه مستول
التفكير المستخدـ في حل الموقف األخالقي
أك المشكلة األخالقية ،كفقا لمراحل نظرية
كولبيرغ الست لتطور التفكير األخالقي
(عدس كتوؽ .)4229 ،كيعرؼ إجرائيا لغاية
الدراسة الحالية بأنه مجموع استجابات
الطالب على مقياس التفكير األخالقي المبني
على أساس مراحل كولبيرغ لتطور التفكير
األخالقي.
الطلبة الموهوبين :هم الطلبة المصنفين من
قبل كزارة التربية كالتعليم األردنية كالذين
تم قبولهم في مدارس الملك عبداهلل الثاني
للتميز.
الطلبة غير الموهوبين :هم الطلبة
المنتظمين في المدارس الحكومية التابعة
لوزارة التربية كالتعليم األردنية في
محافظة الزرقاء.

الطريقة كاإلجراءات
منهج الدراسة
استخدـ المنهج الوصفي لتحقيق غايات
الدراسة الحالية ،حيث تم جمع المعلومات
عن عينة الدراسة بواسطة مقياس التفكير
األخالقي ،كبناء على عدد من المتغيرات التي
كردت في أسئلة الدراسة.
مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع الدراسة من طلبة الصفوؼ
(التاسع كالعاشر األساسيين) كاألكؿ الثانوم
في مديرية التربية كالتعليم لمنطقة الزرقاء
كالبالغ عددهم ( ،)45282كيعرض جدكؿ 3

بيانات مجتمع
المتغيرات.

كتوزيعه

الدراسة

على

جدول 1

توزيع طمبة مجتمع الدراسة غير الموهوبين حسب
متغير الصف والجنس
الصف
التاسع األساسي

ذكور

إناث

المجموع

7<=9

8594

<489

7884

8467

;8:7

العاشر األساسي

7:78

المجموع

=54=:

األول ثانوي

<7=5
564=5

;996
674:4

باإلضافة إلى جميع الطلبة الموهوبين من
طلبة الصفوؼ (التاسع كالعاشر األساسيين)
كاألكؿ الثانوم في مدرسة الملك عبداهلل
الثاني للتميز في محافظة الزرقاء كالبالغ
عددهم (; )55طالبا كطالبة موزعين حسب
متغيرم الجنس كالصف في جدكؿ .6
جدول 2
توزيع مجتمع الدراسة الموهوبين حسب متغير
الصف والجنس
الصف

ذكور

إناث

المجموع

التاسع األساسي

<6

;5

597

العاشر األساسي

::

المجموع

<=5

األول ثانوي

94

94
64
585

55:
;4

=77

عينة الدراسة
تم اختيار عينة عشوائية طبقية من الطلبة
غير الموهوبين كالموهوبين بلغ مجموعها
( )462طالبا كطالبة ،كجدكؿ  5يبين توزيع
أفراد عينة الدراسة على متغيرم الجنس
كالصف.
كبعد تطبيق االختبار عليهم ،استثنيت خمسة
أكراؽ لعدـ االكتماؿ من الطلبة الموهوبين
ككرقتاف من الطلبة غير الموهوبين؛ حيث
أصبحت عينة الدراسة تتكوف من ( )33:طالبا
كطالبة من غير الموهوبين ك( )337طالبا
كطالبة من الموهوبين.
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جدول 3

توزيع عينة الدراسة غير الموهوبين والموهوبين حسب متغير الصف
والجنس

الجنس

الصف
التاسع

األساسي

العاشر

األساسي

األول
ثانوي

المجموع

ذكور
غير

الموهوبين
64
64
64
:4

إناث
موهوبين
64
64
64
:4

غير

الموهوبين
64
64
64
:4

موهوبين
64
64
64
:4

المجموع

<4
<4
<4
684

أداة الدراسة
تم استخداـ مقياس التفكير األخالقي
للراشدين حسب مستويات كولبرغ الذم
أعدته عبد الفتاح ( )4223على البيئة
الفلسطينية ،كيتضمن المقياس ( )43سؤاال
موزعة على خمسة مواقف أخالقية ،اشتقت
من مقياس كولبرغ للتفكير األخالقي ،حيث
يتضمن كل موقف عددا من األسئلة يلي كل
سؤاؿ ( )8اختيارات يمثل كل اختيار مرحلة
من مراحل التفكير األخالقي لدل كولبرج،
حيث يتضمن الموقف األكؿ ( )7أسئلة
كالموقف الثاني (;) أسئلة كالموقف الثالث
( )5اسئلة كالموقف الرابع ( )4سؤاالف
كالموقف الخامس ( )4سؤاالف ،ثم تم
استخدامه من قبل مشرؼ (; )422على البيئة
الفلسطينية في غزة ،كاستخرجت له دالالت
صدؽ المقارنة الطرفية كصدؽ تمييز ،حيث
تمت المقارنة بين أعلى ( )%47من الدرجات
كأدنى ( )%47من الدرجات على عينة من
( )88فردا ،كأشارت النتائج إلى كجود فرؽ
عند مستول داللة ( )2.23بين متوسطي
الفئتين العليا كالدنيا ،مما يشير إلى قدرة
المقياس على قياس الفركؽ الفردية لعينة
الدراسة ،كاستخرجت له الثبات بطريقة
التجزئة النصفية كطريقة كركنباخ الفا،
كألغراض الدراسة الحالية تم ما يلي:
صدؽ المقياس :تم استخراج الصدؽ
الظاهرم للمقياس (صدؽ المحكمين)؛ حيث

تم عرض المقياس على ستة محكمين
لتقرير مدل تمثيله لمستويات التفكير
األخالقي لدل كولبرغ ككضوح عباراته،
حيث تم االتفاؽ بينهم على أف المقياس يمثل
فعال هذق المستويات كما أقركا بعض
التعديالت للغة المقياس.
ثبات المقياس :تم استخراج داللة الثبات
للمقياس بطريقة اإلعادة ،حيث طبق المقياس
على عينة تجريبية من مجتمع الدراسة تم
اختيارها عشوائيا كمن خارج عينة الدراسة،
كقد بلغ عددها ( )62طالبا كطالبة من
الموهوبين كغير الموهوبين ،حيث طبق
المقياس عليهم بفارؽ زمني أسبوع كبلغ
معامل الثبات (; )2.:كاعتبرت داللة ثبات
كافية ألغراض الدراسة الحالية.
تفسير النتائج على المقياس :لتحديد المعيار
المستخدـ للحكم على مستول المستجيب،
استخدمت المعادلة التالية:
الحد األعلى – الحد األدنى للتدرج  /عدد المستويات
= طوؿ الفئة
 ، 2.:5 = 8 / 3 – 8حيث ينتج جدكؿ  6لتفسير
النتائج على المقياس.
جدول 4

تدرج المعيار المستخدم لمحكم عمى مستويات مقياس التفكير
األخالقي حسب كولبرج
مستوى التفكير األخالقي حسب
مستويات كولبرج
األول

الثاني

الثالث
الرابع

الخامس
السادس

الفترة الرقمية المقابمة
لممستوى

5.<7 – 5.44
6.:; – 5.<8
<7.95 – 6.:
8.79- 7.96

9.5= – 8.7:
:.44 – 9.64

نتائج الدراسة كمناقشتها
لإلجابة عن السؤاؿ األكؿ :ما مستول
التفكير األخالقي لدل الطلبة الموهوبين
الملتحقين في مدرسة الملك عبداهلل الثاني
للتميز كلدل الطلبة غير الموهوبين في
مدارس مديرية التربية كالتعليم لمنطقة

الزرقاء؟ تم حساب مجموع الدرجات
كاالنحرافات
الحسابية
كالمتوسطات
المعيارية لكل موقف من مواقف المقياس
كجدكؿ  7يبين ذلك.
جدول 5
مستوى التفكير األخالقي عمى المواقف المختمفة لممقياس
لعينة الدراسة

المتوسط الحسابي
الموقف

غير

االنحراف المعياري

الموهوبين

غير

األول

7.::

=7.:

<;4.

4.:9

الثاني

7.=4

8.44

<4.9

4.;:

=7.9

7.:5

5.59

5.66

الموهوبين

الثالث

7.=:

الخامس

7.94

الرابع

جميع

المواقف

<;7.

=8.4
7.;8
<<7.

الموهوبين

5.46
5.48
4.86

الموهوبين

4.<8
4.=6
4.86

يعرض جدكؿ  7أف المتوسط الحسابي
لمستول التفكير األخالقي لدل طلبة عينة
الدراسة الموهوبين يساكم ( ،)5.::حيث
تراكحت معدالتهم ما بين ( ،)6.2; -5.83كهذا
يشير إلى أف مستواهم تقريبا في نهاية
المرحلة الرابعة من مراحل التفكير
األخالقي؛ حيث ينظر الفرد إلى السلوؾ
األخالقي بمنظار كاسع بناء على معيار
التمثل للقواعد كاألنظمة التي تمثل السلطة
أك الدين برغبة المحافظة على النظاـ
االجتماعي كليس الخوؼ من العقاب،
كانطالقا من كاجب الفرد االلتزاـ بها؛ أما
معدؿ الطلبة غير الموهوبين فقد بلغ
()5.9:؛ حيث تراكحت معدالتهم ما بين
( ،)5.;8 -5.72مما يشير إلى أنهم أيضا ضمن
مستول المرحلة الرابعة من مراحل التفكير
األخالقي لدل كولبرغ.
كما تم حساب المتوسطات الحسابية لكل
أفراد عينة الدراسة على كل سؤاؿ من أسئلة
المقياس حيث تبين أف بعض المتوسطات
الحسابية أقل من المستول الرابع كفي أعلى
حدكد المستول الثالث على بعض الفقرات
مثل األسئلة ( .)3; ،36 ،35 ،5كتمثل هذق
المرحلة أخالؽ التعاكف المشترؾ؛ كينطلق

فيها سلوؾ الطفل األخالقي بناء على مبادئ
إسعاد الناس كمساعدة الغير كالسعي نحو
تقبلهم.
كتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج
دراسة مشرؼ (; )422التي تشير إلى أف
مستول التفكير األخالقي لدل طلبة الجامعة
يقع بالمرحلة الرابعة مما يعني أف مستول
أفراد عينة الدراسة من الموهوبين كغير
الموهوبين يوازم مستول طلبة الجامعة،
كتختلف مع دراسة شين يونغ كأكلوزيسكي
( )4228التي تشير إلى أف مستول التفكير
األخالقي للطلبة الموهوبين في المرحلة
الثانوية كالذين شاركوا ببرامج تسريع أك
إثراء؛ كاف موازيا لمستول التفكير
األخالقي للراشدين الحاصلين على درجة
الماجستير.
كلإلجابة عن سؤاؿ الدراسة الثاني :هل توجد
فركؽ ذات داللة احصائية (  )2.27في مستول
التفكير األخالقي لدل الطلبة الموهوبين
يعزل لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)؟ تم
استخداـ اختبار (ت) للفركؽ بين عينتين
مستقلتين ،كأظهر اختبار (ت) بأف هذق
الفركؽ ليست ذات داللة إحصائية .كتتوافق
هذق النتيجة مع نتائج دراسة عباس ()3;;7
التي تشير إلى عدـ كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية في مستويات التفكير األخالقي بين
الذكور كاإلناث ،ككذلك تتفق مع دراسة
آدـ ( )4224كدراسة (Derryberry, Wilson,
) Snyder, Norman & Barger, 2005التي تشير
إلى عدـ كجود أثر لمتغير الجنس على
مستول التفكير األخالقي؛ كتختلف مع نتائج
دراسة السيد ( )3;;9التي أشارت إلى كجود
فركؽ في مستول التفكير األخالقي بين
الذكور كاإلناث لصالح اإلناث.
كلإلجابة عن سؤاؿ الدراسة الثالث :هل
توجد فركؽ ذات داللة احصائية (  )2.7في
مستول التفكير األخالقي لدل الطلبة
الموهوبين يعزل لمتغير الصف (تاسع،
عاشر ،أكؿ ثانوم)؟ تم استخداـ تحليل
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التباين األحادم ( )one-way ANOVAلقياس
الفركؽ في مستويات النمو في التفكير
األخالقي كالتي تعزل لمتغير الصف (تاسع،
عاشر ،أكؿ ثانوم) بين أفراد عينة الدراسة
كاتضح أف الفرؽ يقع في المستول الثالث إذ
بلغت قيمة (ؼ)  59;6كهي دالة عند مستول
( )2927ككذلك المستول الرابع (ؼ =
 ،8949كمستول داللة أقل من  .)2923كلمعرفة
لصالح من الفركؽ التي ظهرت في الموقفين
الثالث كالرابع ،تم استخداـ اختبار شيفيه
للمقارنات البعدية كجدكؿ  8يبين نتائج هذق
المقارنات.
كيظهر جدكؿ  8بأف هناؾ فركقا ظاهرية
بين الصفوؼ الثالثة في الموقفين الثالث
كالرابع ،حيث يظهر اختبار شيفيه بأف
الفركؽ لصالح الصف العاشر في الموقف
الثالث ،كبمتوسط ( ،)6.43في حين بلغ
متوسط الصف التاسع ( )5.:3كهذا يشير إلى
أف هنالك فركؽ في األداء على االختبار
لصالح الصف العاشر ،كما يظهر بأف هنالك
فركقا جوهرية بين الصف التاسع كاألكؿ
الثانوم لصالح الصف األكؿ الثانوم في
الموقف الرابع .كتتفق هذق النتيجة مع نتائج
دراسة طوقاف كأرناؤكط ( )3;:7التي أشارت
إلى كجود عالقة إيجابية ذات داللة بين
مستويات النمو المعرفي كمستويات التفكير
األخالقي .كتتفق مع دراسة عباس ()3;;7
التي أشارت إلى كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية في مستول التفكير األخالقي بين
األعمار المختلفة لصالح األكبر سنا،
كدراسة أبي بية ( )4228التي أشارت إلى
كجود أثر ذك داللة إحصائية لمتغير الصف
على مستول التفكير األخالقي لصالح الصف
األعلى.
كلإلجابة عن سؤاؿ الدراسة الرابع :هل
توجد فركؽ ذات داللة احصائية ( )2.7في
مستول التفكير األخالقي بين الطلبة غير
الموهوبين كالموهوبين؟ تم استخداـ اختبار
(ت) للفركؽ بين عينتين مستقلتين ،كلم

تظهر أية فركؽ في المواقف جميعها بين
متوسط أداء الطلبة غير الموهوبين
كالموهوبين على االختبار كفي كل موقف
على حدة .كهذا يعني بأنه ال يوجد فرؽ في
مستول التفكير األخالقي بين الطلبة غير
الموهوبين كالموهوبين في عينة الدراسة،
كهذا يختلف مع دراسة دريبرم ،كيلسوف،
شنايدر ،نورماف كبيرغر ( )4227كدراسة أبي
بية ( )4228كدراسة لويس ( ،)4229كهي
دراسات أشارت جميعها إلى كجود فركؽ بين
الموهوبين كغير الموهوبين لصالح
الموهوبين .كتثير دراسة تيرم ()4233
تساؤال مهما حوؿ صحة نتائج الدراسات التي
تشير إلى أف مستول التفكير األخالقي
للموهوبين أعلى من مستول أقرانهم غير
الموهوبين من نفس الفئة العمرية؛ كتضع
افتراضا حولها بأنها قد تعكس مستول
التفكير المنطقي في المواقف الخلقية
المعركضة في المقياس لدل الموهوبين
أكثر مما تعكس نمو تفكيرهم األخالقي
الحقيقي ،كذلك بسبب قدرتهم على اختيار
االستجابات الصحيحة في اختبارات التفكير
األخالقي.
كلإلجابة عن السؤاؿ الخامس :هل توجد
فركؽ ذات داللة احصائية ( )2.27في مستول
التفكير األخالقي لدل الطلبة الموهوبين
يعزل لمتغير عدد أفراد أسرة الطالب ( 6أك
أقل : ،9-7 ،فأكثر)؟ تم استخداـ تحليل
التباين األحادم ( )one way ANOVAلقياس
الفركؽ في مستويات النمو في التفكير
األخالقي كالتي تعزل لمتغير عدد أفراد
أسرة الطالب ( 6أك أقل : ،9-7 ،فأكثر) بين
أفراد عينة الدراسة كجدكؿ  9يوضح النتائج.

جدول 6
نتائج اختبار شيفيه لممقارنات البعدية
الموقف

الصف

الثالث

تاسع

7.<5

تاسع

عاشر

548.65

عاشر

الوسط الحسابي

الصف

7.77

عاشر

الرابع

الوسط الحسابي

حادي عشر

558.75

تاسع

7.74

الصف

عاشر

اول ثانوي

8.55

الصف

حادي عشر

تاسع

عاشر

اول ثانوي

-

*4.488

-

-

-

عاشر

اول ثانوي

-

-

-

تاسع

تاسع

-

-

اول ثانوي

*4.459
-

-

جدول 7

نتائج تحميل التباين األحادي لقياس الفروق في مستويات التفكير األخالقي لدى أفراد عينة الدراسة الموهوبين والتي تعزى لمتغير عدد أفراد أسرة
الطالب
مصدر التباين

الموقف

بين المجموعات

األول

داخل المجموعات

:=.=:4

المجموع

;4.5=5

559

-

داخل المجموعات

:4.564

557

4.976

المجموع

<:<.48

559

-

<5.776

557

4.;64

<5.;<6

559

-

5;4.7;9

557

<5.94

=;5;5.5

559

-

داخل المجموعات

<=;=:.

557

;4.<9

المجموع

<=;.;8

559

-

داخل المجموعات

5<.9<7

557

4.5:8

المجموع

<;64.8

559

-

داخل المجموعات
المجموع

بين المجموعات

الرابع

داخل المجموعات
المجموع

بين المجموعات

الخامس

بين المجموعات

جميع
المواقف

6

<;.=6

4.894

4.<48

4.=94

5.<=9

قيمة ف

4.55:

557

بين المجموعات

الثالث

4.765

الحرية

المربعات
=4.:5

بين المجموعات

الثاني

مجموع المربعات

درجة

متوسط

6

;<4.5

7.=:8

6

;.895

4.669

6

4.756

4.846

6

4.6::

4.8;9

6

4.998

<4.=8

9.;:6

مستوى الداللة

4.<74

*4.445

4.;76

;4.;:

4.9;:

*4.448

جدول 8

نتائج اختبار شيفيه لممقارنات البعدية لمتوسطات أداء الطمبة الموهوبين حسب متغير عدد أفراد األسرة
الموقف

عدد أفراد األسرة

الوسط

 8أفراد أو أقل

<7.8

 8أفراد أو أقل

-

*4.447

*4.445

الثاني

 ; – 9أفراد

;=7.

 ; – 9أفراد

-

-

-

الكمي

عدد أفراد األسرة

< أفراد فأكثر

الحسابي

8.58

الوسط

عدد أفراد األسرة

 8أفراد أو

 ; – 9أفراد

< أفراد فأكثر

< أفراد فأكثر

-

 8أفراد أو

-

--

 ; – 9أفراد

< أفراد فأكثر

 8أفراد أو أقل

7.<7

 8أفراد أو أقل

-

;*4.44

<*4.44

< أفراد فأكثر

<=7.

< أفراد فأكثر

-

-

-

 ; – 9أفراد

الحسابي
7.<5

عدد أفراد األسرة

أقل

 ; – 9أفراد

أقل
-

-

-
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كتظهر نتائج لتحليل التباين األحادم
للفركؽ في مستويات التفكير األخالقي لدل
الموهوبين كالتي تعزل لمتغير عدد أفراد
أسرة الطالب؛ بأف هناؾ فركقا في مجموع
أدائهم على االختبار كفي أدائهم في الموقف
الثاني من االختبار .كلمعرفة لصالح من هذق
الفركؽ ،تم استخداـ اختبار شيفيه للمقارنات
البعدية ،ككانت النتائج كما يظهرها جدكؿ
.:
كتظهر نتائج جدكؿ  :للمقارنات البعدية
لمتوسط أداء أفراد عينة الدراسة الموهوبين
على الموقف الثاني ،كعلى االختبار ككل،
بأف هناؾ فركؽ جوهرية بين فئة الطالب
الذين ينتموف ألسر مكونة من ( 6أفراد أك
أقل) كفئة الطالب الذين ينتموف ألسر ذات
أفراد من ( )9 -7لصالح الفئة الثانية.
ككذلك كجود فركؽ جوهرية بين فئة
الطالب الذين ينتموف ألسر مكونة من (6
أفراد أك أقل) كبين فئة الطالب الذين
ينتموف ألسر تتكوف من  :أفراد فأكثر
لصالح الفئة الثانية .كهذا يشير إلى أف
الطالب الموهوب الذم ينتمي ألسرة ذات عدد
كبير أكثر نموا في مستول التفكير
األخالقي ؛ كقد تعود هذق النتيجة إلى اعتياد
أفراد األسرة الكبيرة على التعاكف كالتشارؾ
أكثر من أفراد األسر الصغيرة.
كلإلجابة عن سؤاؿ الدراسة السادس :هل
توجد فركؽ ذات داللة احصائية (  )2.27في
مستول التفكير األخالقي لدل الطلبة
الموهوبين يعزل لمتغير ترتيب الطالب في
األسرة (أكبر ،أصغر ،أكسط)؟ تم استخداـ
تحليل التباين األحادم ()one way ANOVA
لقياس الفركؽ في مستويات النمو في
التفكير األخالقي كالتي تعزل لمتغير ترتيب
الطالب في األسرة (أكبر ،أصغر ،أكسط)
بين أفراد عينة الدراسة ،كلك نظهال نتائج
كذات داللة
التحليل أية فركؽ تذكر
إحصائية في المستويات األخالقية للطلبة
الموهوبين بناء على متغير ترتيب الطالب

الوالدم في أسرته ،أم أنه ال يوجد أثر
للمتغير على مستول التفكير الخلقي.
التوصيات
 .3التخطيط لبرامج إرشادية للموهوبين
كغير الموهوبين كتنفيذها بهدؼ
زيادة مستول تفكيرهم األخالقي.
 .4تضمين المناهج كالبرامج التعليمية
المختلفة موادا تهدؼ إلى تطوير
التفكير األخالقي لدل الطلبة،
كاستخداـ نماذج تدريسية خاصة
بالموهوبين مثل نموذج المتعلم
المستقل للموهوبين الذم طورق
(بيتس ككيرتشر) مما يساعد على
تطوير شخصياتهم كمستول تحقيق
ذكاتهم.
 .5استخداـ معايير كجدانية لتصنيف
األهداؼ التعليمية باإلضافة إلى
معايير التصنيف المعرفية المستخدمة
كإجراء المزيد من الدراسات حوؿ هذا
الموضوع كباستخداـ مقاييس أخرل
كعينات أخرل.
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