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ملخص
هدفت هذه ادلراسة ملعرفة مس توى التفكري ا ألخاليق دلى ع ّينة من نزالء السجن
املركزي اذلكور يف دوةل الكويت ،وقد تكّونت ع ّينة ادلراسة من مجموعتني ،مجموعة
احملكوم علهيم بأأحاكم قضائية وعددمه  88فرداً ،ومجموعة ضابطة اش متلت عىل عدد من
املوظفني من خمتلف وزرات ادلوةل وعددمه  88فرداً .وقد اس تخدم الباحثان مقياس
التفكري ا ألخاليق دلى الراشدين (عبد الفتاح .)2001 ،و أأظهرت النتاجئ وجود فروق
جوهرية يف توزيع العيّنة ،حيث تبني أأن معظم احملكوم علهيم اكنوا يف املس توى الثالث
(املسايرة الاجامتعية) ،وبلغ عددمه  29فرداً بنس بة  %33يف حني اكن عدد أأفراد
اجملموعة الضابطة من نفس اجملموعة أأقل بشلك دال ،حيث بلغ عددمه  15فرداً،
بنس بة  ،%17أأما ابلنس بة للمس توى الرابع (الالزتام ابلقانون) فقد لوحظ أأن معظم
ا ألفراد فيه اكنوا من اجملموعة الضابطة حيث بلغ عددمه  71فرداً ،بنس بة  ،%80بيامن
بلغ عدد احملكوم علهيم يف نفس املس توى  57فرداً ،بنس بة  ،%64أأما املس توى
اخلامس (العقد الاجامتعي) فقد اكن عدد أأفراده متساوين من حيث العدد ابلنس بة
للمجموعتني ،يف حني مل جيد الباحثان اختالفات جوهرية يف توزيع عيّنة احملكوم علهيم
بأأحاكم قضائية حسب نوع اجلرمية يف لك مس توايت التفكري ا ألخاليق اخملتلفة.
اللكمت املفتاحية :التفكري ا ألخاليق؛ اجلرمية؛ نزالء السجن.
The level of moral thinkning among a sample of the central prison
inmates in the state of Kuwait
Fajer Alhalban & Othman H. Alkhadher

Abstract
The goal of this study was to evaluate the level of moral
thinking among a sample of the central prison male inmates in
 17قسم عمل النفس ،لكية العلوم الاجامتعية ،جامعة الكويت.
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the state of Kuwait. The study sample consisted of two groups,
the first group consisted of 88 inmates, while the control group
included 88 functionaries from various ministries. The
researchers used the Adult moral thinking scale (Abdul Fattah,
2000). The results indicated that there were high differences in
the distribution of the sample, it appears that the majority of
the inmates were in the third level (social conformity) their
number was 29 which represents 33% of them, while the
number of the participants from the control group was less, it
was limited to 15 participants (17%). Concerning the fourth
level (respect of law) it was observed that the majority of their
members were from the control group (71 participants which
represents 80% of them) while the number of the inmates was
57 (64%). In the fifth level (social contract), the members were
equal in both groups. We also found that there were no
differences between the inmates in the moral thinking related
to the type of crime.
Keywords: Moral thinking; Crime; inmates.
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