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 .مس توى التفكري الأخاليق دلى عيّنة من نزالء السجن املركزي يف دوةل الكويت 

 18و عامثن اخلض  17جفر الهلبان 

 ملخص 

عّينة من نزالء السجن  هدفت هذه ادلراسة ملعرفة مس توى التفكري الأخاليق دلى

املركزي اذلكور يف دوةل الكويت، وقد تكّونت عّينة ادلراسة من مجموعتني، مجموعة 

فرداً، ومجموعة ضابطة اش متلت عىل عدد من  88احملكوم علهيم بأأحاكم قضائية وعددمه 

فرداً. وقد اس تخدم الباحثان مقياس  88املوظفني من خمتلف وزرات ادلوةل وعددمه 

النتاجئ وجود فروق  . وأأظهرت(2001 الفتاح، لراشدين )عبدى االأخاليق دل التفكري

 حيث تبني أأن معظم احملكوم علهيم اكنوا يف املس توى الثالث يف توزيع العيّنة، جوهرية 

 أأفراد  % يف حني اكن عدد33فرداً بنس بة  29)املسايرة الاجامتعية(، وبلغ عددمه 

فرداً،  15حيث بلغ عددمه  ،قل بشلك دالاجملموعة الضابطة من نفس اجملموعة أأ 

)الالزتام ابلقانون( فقد لوحظ أأن معظم  %، أأما ابلنس بة للمس توى الرابع17بنس بة 

%، بيامن 80فرداً، بنس بة  71الأفراد فيه اكنوا من اجملموعة الضابطة حيث بلغ عددمه 

س توى %، أأما امل 64فرداً، بنس بة  57بلغ عدد احملكوم علهيم يف نفس املس توى 

)العقد الاجامتعي( فقد اكن عدد أأفراده متساوين من حيث العدد ابلنس بة  اخلامس

يف توزيع عيّنة احملكوم علهيم  ةيف حني مل جيد الباحثان اختالفات جوهري، للمجموعتني

 بأأحاكم قضائية حسب نوع اجلرمية يف لك مس توايت التفكري الأخاليق اخملتلفة.

 .نزالء السجن ؛اجلرمية ؛الأخاليق: التفكري يةفتاح ت امل لكم ال

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 
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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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 مقدمة 

: س ياس ية أأو اجامتعية تعاين اجملمتعات يف الوقت الراهن من أأزمة حضارية سواًء اكنت 

خل، ومن بني أأس باهبا الرئيسة ضعف املعايري الأخالقية والبعد عن  أأو اقتصاديه..ا 

وانب احلضارة ووصل ملس توى عاٍل من التطور، ادلين، فاال نسان ترّّق يف مجيع ج

حبيث أأصبحت احلياة الآن أأسهل وأأفضل، ولكن عىل الرمغ من هذا التطور امللحوظ 

ىل املس توى العايل يف اجلانب الأخاليق، ا  ية، مل يصل اال نسان بعد ية املاديف الناح 

دون أأن  فاجلانب الأخاليق همم دلرجة كبرية، حيث ال يس تطيع أأي جممتع أأن يس متر

تسوده مجموعة من القوانني اليت تنّظم عالقات الأفراد بعضهم ببعض، فاملبادئ الأخالقية 

ىل تقوية العالقات الاجامتعية وتسه ل عىل الفرد التأأقمل يف اجملمتع اذلي يعيش هتدف ا 

 (.1980فيه )توق، 

ذ أأن الأفراد اذلين مييلون  وبناًء عىل ذكل جاءت أأمهية دراسة القمي والأحاكم اخللقية، ا 

عهنا ميثلون خطراً عىل حياهتم وحياة الآخرين، فهم معرضون جملموعة من العمليات 

يعود عىل اجملمتع ابلض، حيث يترصفون النفس ية اليت جتعلهم قلقني ومضطربني، مما 

 معرضون للمرض النفيس بشلك عدواين اجتاه اجملمتع والآخرين ورمبا أأنفسهم أأيضًا، ومه

 (.1977قاوي، الش والعقيل )

وقد حظي اجلانب الأخاليق ابالهامتم الكبري من قبل العلمء، ال س امي المنو الأخاليق، 

ال أأن اجلانب فهو خيضع لعملية المنو، شأأنه بذكل ش أأن ابيق اجلوانب يف الشخصية، ا 

الأخاليق حمور جدل مس متر حيث يدور النقاش حول طبيعة الأخالق، وكيف حيدث 

 نت الأقوال تنطبق مع الأفعال؟خاليق؟ وكيف يُقاس؟ وما اذا اكالمنو للجانب الأ 

جابة عىل هذه الأس ئةل ظهرت العديد من النظرايت اليت حاولت تفسري اجلان ب ولال 

، كولربج، رست، حيث جيمع بني هذه الامنذج هالأخاليق، ومهنا نظرايت لك من: بياجي

الرمغ من الاختالفات فامي بيهنم حول أأهنا مجيعًا حاولت تتّبع مراحل المنو الأخاليق عىل 

 تقس مي املس توايت وخصائصها وأأساليب القياس. 

ع ؟ أأو قيام أأفراد اجملمتولكن هل للجانب الأخاليق دور يف معليات ارتاكب اجلرامئ

 ابالحنراف عن العادات والقمي؟
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ن اجلرمية ظاهرة اجامتعية ال خيلو مهنا جممتع، فهيي تقع يف اجملمتعات لكها، و  ليست ا 

حمصورة يف فئة أأو وسط حمدد، فهيي موجودة منذ بداية التارخي البشي، واكنت 

ىل يومنا بدايهتا عندما قتل قابيل أأخاه   .احلايلهابيل، واس مترت ا 

اجامتعية ونفس ية تتعلق  ةوقد بقيت اجلرمية مثار اهامتم املفكرين والباحثني، ويه ظاهر 

اجلزاء عىل منهتكيه، ويه كذكل خرق ابنهتاك العرف السائد مما يس توجب توقيع 

للقواعد واملعايري الأخالقية للجمعة ونظراً ِلَما لها من أأثر كبري يف خلخةل كيان اجملمتعات 

رعب واذلعر بني ساكهنا فقد تّطلب من الباحثني يف اكفة امليادين التعاون ونش ال

ىل حلول تقلّل من ارتاكهبا بأأقّل قدّ  ر ممكن حىت يسود الأمن ملعرفة أأس باهبا والوصول ا 

 .طمأأنينة يف اجملمتعوال

ال أأنه ال ميكن تفسري السلوك وعىل اختالف الأ  س باب املفرسة لظاهرة اجلرمية ا 

نه نتيجة تفاعل عوامل عديدة، وهذا الرأأي اذلي اال جرايم بع امل واحد أأو عاملني بل ا 

ؤخذ بعني يعترب أأن اجلرمية يه حمصةل عوامل عديدة هو الرأأي اذلي جيب أأن ي

الاعتبار، لأن هل مصداقية يف الواقع، وليك يمت معاجلة الأس باب والعوامل جممتعة أأو 

 ا وابلتايل التقليل من اجلرمية.التقليل مهن

 :أأمهية ادلراسة 

وىل ادلراسات العربية اليت تناولت التفكري أأ ن أأمهية هذه ادلراسة يف أأهنا من تمك

أأغلب ادلراسات العربية يف هذا اجملال اكنت حيث أأن ، الأخاليق للمدانني الراشدين

ومن املالحظ أأن ادلراسات يف جمال التفكري الأخاليق للمدانني قليهل،  ،عن اجلاحنني

متع، وع مل ينل نصيبه من ادلراسة ابلقدر الاكيف رمغ أأمهيته يف حياة الفرد واجمل فهذا املوض

لت التفكري الأخاليق للمدانني ال دراسة أأجنبية واحدة تناو ا  حيث أأن الباحثان مل جيدا 

، كري الأخاليق واملدانني الراشدينالراشدين ومل تكن هناك أأي دراسة عربية مشلت التف

خاليق وعالقتة اجملال دلراسات أأخرى تبحث يف التفكري الأ  ذلكل تفتح هذه ادلراسة

رتاكب اجلرامئ.  اب 

 مشلكة ادلراسة: 

 :ة ادلراسة يف التساؤالت التاليةتتّحدد مشلك

هل هناك فروق يف مس توى التفكري الأخاليق بني مجموعة احملكوم علهيم بأأحاكم  -1

 ؟ئية ومجموعة من اجملموعة الضابطةقضا
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مس توى التفكري يف عة احملكوم علهيم بأأحاكم قضائية ني مجمو هل هناك فروق ب -2

 ؟(نوع اجلرميةالأخاليق من حيث )

 : ادلراسات السابقة 

يت تناولت السلوك اال جرايم وعالقته ابلتفكري الأخاليق ما من ادلراسات الأجنبية ال

حيث أأجرى دراسة تناولت حتليل التفكري  (Fabian ،1999) جاء به "فابني"

والسلوك اال جرايم دلى املدانني جبرامئ وغري املدانني، وقد أأجريت ادلراسة  الأخاليق

حت أأعمرمه بني السجون، تراو  جسينًا من خمتلف مؤسسات 113عىل عيّنة قواهما 

 وقّسموا اكلآيت:، س نه من خمتلف اجلنس يات 18-41

بقة اجملموعتني من الضابطة(، ومّت مطا) ( ومجموعة غري املداننيمجموعة املُدانني )التجريبية

خالل مس توى التعلمي، ولقياس التفكري الأخاليق اس تخدم الباحث اختبار حتديد 

راسة أأن مجموعة املدانني حصلوا عىل درجات القضااي للعامل "ريست"، وكشفت نتاجئ ادل

أأقل من مجموعة غري املدانني يف التفكري الأخاليق بشلك جوهري، أأما ابلنس بة جملموعة 

ىل مجموعتني حسب نوع اجلرمية، مجموعة العنيفني ومجموعة غري  املدانني ف قد مت تقس ميهم ا 

 موعتني.الأخاليق بني اجملالعنيفني، ومل جيد الباحث فروقًا جوهريًة من حيث التفكري 

آخرون Gibbsكم أأجرى جيبس  دراسًة ملعرفة المنو الأخاليق والفروق يف  (1984) وأ

فرداً،  136اجلاحنني، ومتت ادلراسة عىل عّينة قواهما  النضج اخللقي دلى اجلاحنني وغري

 فرداً، ومجموعة غري  60ومشلت  ة عىل مجموعتني، مجموعة اجلاحننيومّت توزيع العيّن

س نة من اذلكور واال انث، مّت  18-14فرداً، تراوحت أأعمرمه بني  76اجلاحنني ومشلت 

ومس توى اذلاكء، وقد  مطابقة العيّنة من حيث املس توى الاجامتعي والاقتصادي

آخرين، وكشفت نتاجئ ادلراسة عن وجود فروق  اس تخدم الباحث اختباراً لـ"جيبس" وأ

ى النضج اخللقي لصاحل غري اجلاحنني، وأأن بني اجلاحنني وغري اجلاحنني يف مس تو 

متوسط مراحل المنو اخللقي لغري اجلاحنني هو املرحةل الثالثة، ومتوسط مراحل المنو 

 ني هو املرحةل الثانية.لقي للجاحناخل

ىل معرفة الفروق بني اجلاحنني  Ryan(1983)  وراين Hains زنوهدفت دراسة هاي ا 

فرداً،  74خاليق، حيث تكّونت عيّنة ادلراسة من وغري اجلاحنني يف مس توى احلمك الأ 

فرداً،  40فرداً، ومجموعة غري اجلاحنني  34وعتني، مجموعة اجلاحنني قسمت عىل مجم
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الباحثان اختبار "ريست" لتحديد القضااي، واكنت نتاجئ ادلراسة تدّل عىل  واس تخدم

 وجود فروق جوهرية يف التفكري الأخاليق لصاحل غري اجلاحنني.

بدراسٍة للتعّرف عىل الفروق  Mullis(1984)  موليس و Hansonم قام هانسون ك 

ّينة ادلراسة من يف التفكري الأخاليق دلى اجلاحنني وغري اجلاحنني، حيث تكونت ع 

 28ذكورًا و  43فرداً،  71فرداً، قُّسمت عىل مجموعتني، مجموعة اجلاحنني ومشلت  125

اناًث، ومجموعة غري اجلاحنني ومش اناًث، حيث تراوحت  27ذكوراً و 27فردا،  54لت ا  ا 

س نة، واس تخدم الباحثان اختبار حتديد القضااي لـ " ريست "  14-12أأعمرمه بني 

ري الأخاليق، وكشفت نتاجئ ادلراسة عن وجود فروق جوهرية بني لقياس التفك

 كري الأخاليق لصاحل غري اجلاحنني.اجلاحنني وغري اجلاحنني يف مس توى التف

ابلمنّو الأخاليق  دراسة عن عالقة اجلنوح  15سة لـ بدرا Nelson (1990) نلسون م قامك 

أأن اجلاحنني  عن النتاجئ ، عن طريق التحليل الَْبعدي، وأأسفرت1988-1944من عام 

 المنو الأخاليق من غري اجلاحنني.الأحداث أأقل نضجًا يف 

آخرون Gavaghanكم وجد قافقان  ّو احلمك الأخاليق دلى يف دراسة لمن (1983) وأ

فرداً، وقسمت عىل   133عيّنة من اجلاحنني وغري اجلاحنني، حيث مشلت العّينة 

فرداً، مّت  73رداً، ومجموعة غري اجلاحنني ومشلت ف 60مجموعتني، مجموعة اجلاحنني ومشلت 

نتاج احلمك الأخاليق ومقياس تقرير الأحاكم الأخاليق، وأأسفرت   اس تخدام مقياس ا 

 حنني متدين مقارنة بغري اجلاحنني.أأن مس توى احلمك الأخاليق دلى عيّنة اجلا النتاجئ

آخرون Emlerملر ا  بيامن وجد  التّعرف عىل  ىليف دراس هتم اليت هدفت ا  ( 1978) وأ

و التفكري الأخاليق دلى اجلاحنني وغري اجلاحنني من الطالب الفروق يف مس توى من

، قّسمت عىل جموعتني، مجموعة اجلاحنني فرداً  68اذلكور، حيث مشلت عيّنة ادلراسة 

فرداً، حيث تراوحت أأعمرمه  43فرداً، ومجموعة غري اجلاحنني وتضمنت  34وتضمنت 

، وكشفت ن اختبار حتديد القضااي لـ"ريست"واس تخدم الباحثوس نة، 17-16ما بني 

ضج نتاجئ ادلراسة عن وجود فروق جوهرية بني اجلاحنني وغري اجلاحنني يف مس توى الن

احنني يقعون يف املس توى الأخاليق لصاحل غري اجلاحنني، كم كشفت ادلراسة أأن اجل

املس توى التقليدي من مس توايت قبل التقليدي، بيامن غري اجلاحنني يقعون يف  الأخاليق

 .التفكري الأخاليق
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الفروق يف احلمك Harter  (1975 )هارتر و Campagnaاكمباجنا وتناولت دراسة "

فرداً، قُّسمت  44ى اجلاحنني وغري اجلاحنني اذلكور، حيث مشلت العيّنة الأخاليق دل

فرداً،  32احنني بواقع فرداً، ومجموعة غري اجل 21عىل مجموعتني، مجموعة اجلاحنني بواقع 

اختبار النضج اخللقي لـ" س نة واس تخدم الباحثان  13-11تراوحت أأعمرمه ما بني 

النضج هريًة بني اجلاحنني وغري اجلاحنني يف مس توى ، وتبني أأن هناك فروقًا جو كولربج"

 اخللقي لصاحل غري اجلاحنني.

 الأخاليق وبعض يف ادلراسة اليت أأجراها للمنوّ  Fiore  (1992)فيور كم كشف

جوانب الشخصية الأخرى دلى مجموعات من اجلاحنني وغري اجلاحنني، عن عدم وجود 

 من حيث المنو الأخاليق.فروق جوهرية بني اجلاحنني وغري اجلاحنني 

اليت حبثت يف العالقة بني اجلنوح ( 1991) وأآخرين Briestوأأظهرت دراسة بريست 

 216ن البالغني اذلكور، حيث مشلت العيّنة ومس توى المنو الأخاليق دلى مجموعة م

س نة، قسمت عىل ثالث مجموعات تبعًا لنوع  55-21فرداً، تراوحت أأعمرمه ما بني 

بني اجملموعات يف المنو  كبوها، ومل تظهر النتاجئ أأي فروق جوهرية اجلنح اليت ارت 

 الأخاليق.

حسب أأمناط  ملعرفة الفروق بني اجلاحننيGlynn (1989 )وهدفت دراسة قالين 

فرداً من  106جنوهحم، حيث قام ابملقارنة بني نوعني من اجلاحنني، وبلغ عدد العيّنة 

قُّسموا عىل مجموعتني، مجموعة اجلاحنني اذلين  س نة، 17-13اذلكور، تراوحت أأعمرمه بني 

ال أأهنا ال تعرب عن العدوان، وب ني جاحنني ارتكبوا ارتكبوا جرامئ يعاقب علهيا القانون ا 

ىل جانب المنّو الأخاليق ومه الطبقة رامئ عدوانيةج ْدخال عدد من املتغريات ا  ، ومّت ا 

وأأسفرت النتاجئ عن عدم وجود  الاجامتعية والاقتصادية والتواصل والرتابط الأرسي،

 ني يف أأي من املتغريات السابقة.فروق جوهرية بني اجملموعت

بني ثالث مجموعات للجاحنني بدراسة لتحديد الفروق Gipson  (1991 )وقام قبسون

وغري اجلاحنني يف المنو الأخاليق ومعرفة درجة اتباع أأفراد اجملموعات للمعايري الأخالقية 

هنم اذلين يظهرون رغبة يف كرس املعايري املعرفية الأخالقية، حيث قام وتقيمي سلوك أأقرا

س نة،  18-17 الباحث ابملقارنة بني ثالث مجموعات من السود تراوحت أأعمرمه ما بني

قسموا عىل ثالث مجموعات، مجموعة اجلاحنني، مجموعة املعرضني للجنوح ومجموعة غري 

رية يف المنو الأخاليق لصاحل مجموعة اجلاحنني، اجلاحنني، وأأظهرت النتاجئ وجود فروق جوه
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ية كم أأظهرت ادلراسة أأن مجموعة غري اجلاحنني دلهيم اال رادة لكرس املعايري املعرفية واخللق 

  من اجلاحنني واملعرضني للجنوح.بشلك أأكرب

لبحث املتغريات املرتبطة ابلمنو الاجامتعي  Hains (1984)هايزن  وهدفت دراسة

روق يف مس توى المنو اخللقي بني اجلاحنني وغري اجلاحنني، حيث مشلت العّينة املعريف والف

وا عىل مجموعتني، س نة، قُّسم 15 -10فردا من اذلكور، تراوحت أأعمرمه ما بني  17

أأفراد من  8أأفراد من غري اجلاحنني واجملموعة الثانية وتشمل  9اجملموعة الأوىل وتشمل 

، وكشفت النتاجئ عن ار حتديد القضااي لـ " ريست "ختباجلاحنني، واس تخدم الباحث ا

غري اجلاحنني لصاحل غري وجود فروق جوهرية يف مس توى المنو اخللقي بني اجلاحنني و 

 ني.اجلاحن

الفروق يف احلمك Prentice(1973 ) و برينتس Hudginsوتناولت دراسة هودجيزن 

فردا، تراوحت أأعمرمه ما  20اخللقي دلى اجلاحنني وغري اجلاحنني، حيث مشلت العيّنة 

أأفراد، ومجموعة  10س نة،  قسموا عىل مجموعتني، مجموعة اجلاحنني ومشلت  15 -13بني 

ختبار النضج اخللقي لـ " د، واس تخدم الباحثان اأأفرا 10غري اجلاحنني ومشلت 

ني ، وأأسفرت نتاجئ ادلراسة عن وجود فروق جوهرية بني اجلاحنني وغري اجلاحنكولربج"

 غري اجلاحنني. لصاحل

أأما ابلنس بة لدلراسات العربية اليت تناولت التفكري الأخاليق دلى املدانني الراشدين فمل 

ناولت هذا املوضوع، حيث اكنت أأغلب ادلراسات جيد الباحثان أأية دراسة عربية ت 

 تبحث يف التفكري الأخاليق للجاحنني.

ىل معرفة الفروق حيث هدفت ادل (1988محمد )ومن هذه ادلراسات ما جاء به  راسة ا 

فرداً،   100بني اجلاحنني وغري اجلاحنني يف التفكري الأخاليق، وقد مشلت عيّنة ادلراسة 

 48س نة، قُّسموا عىل مجموعتني، مجموعة اجلاحنني ومشلت 18-14تراوحت أأعمرمه بني 

انث(، ومجموعة غري اجلاحنني ومشلت  -فرداً )ذكور انث(، واس ْ  -فرداً ) ذكور 52ا  تخدم ا 

آخرين لقياس التفكري الأخاليقالباحث اختبار "جيبس ، وأأظهرت النتاجئ أأن هناك " وأ

، وال ري اجلاحنني لصاحل غري اجلاحننيغفروقًا جوهرية يف التفكري الأخاليق بني اجلاحنني و 

 توجد فروق جوهرية يف التفكري الأخاليق بني اجلاحنني واجلاحنات.

ىل التعّرف عىل الأحاكم الأخالقية دلى بدراسة ( 1988الغامدي )  كم قام  هدفت ا 

اجلاحنني واجلاحنات، والكشف عن الفروق بني اجلاحنني حسب أأمناط جنوهحم يف منو 
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يق، وقد مشلت العّينة مجموعة من الأحداث املودعني يف دار املالحظة احلمك الأخال

ملنطقة الاجامتعية جبدة وعيّنة عشوائية من املدارس املتوسطة والثانوية اب

ىل  آخرين، وتوصلت نتاجئ ادلراسة ا  الغربية،اس تخدم الباحث اختبار "جيبس " وأ

وغري اجلاحنني لصاحل غري وجود فروق جوهرية يف منو احلمك الأخاليق بني اجلاحنني 

ني وفقًا لأمناط اجلاحنني وعدم وجود فروق جوهرية يف منّو احلمك الأخاليق بني اجلاحن

 جنوهحم.

قام هبا بدراسة بعض أأبعاد الشخصية مثل منّو اليت  (1991ليج ) الف وهدفت دراسة 

 يف الأان والتفكري الأخاليق والظروف الأرسية لعيّنة من اجلاحنني وغري اجلاحنني

فرداً من اجلاحنني وغري اجلاحنني، واس تخدم الباحث  60البحرين، حيث مشلت العّينة 

وأأظهرت نتاجئ ادلراسة وجود فروق اختبار "جيبس" للحمك الأخاليق المنوذج القصري، 

 منو الأخاليق لصاحل غري اجلاحنني.جوهرية بني اجلاحنني وغري اجلاحنني يف ال 

سة ملقارنة الأحداث اجلاحنني وغري اجلاحنني من حيث بدرا( 1994القايض ) كم قام 

فرداً،   120مس توى النضج اخللقي والتفكري الناقد وقوة الأان، ومشلت عيّنة ادلراسة 

فرداً ومجموعة غري اجلاحنني ومشلت  60قسموا عىل مجموعتني، مجموعة اجلاحنني ومشلت 

وقد قام الباحث مبراعاة  فردا، حيث اكن الطالب مجيعهم ابلصف الأول الثانوي، 60

جتانس العيّنة من حيث العمر واملس توى الاجامتعي والاقتصادي واذلاكء، كم اس تخدم 

عداد جابر عبد امحليد، ومقياس قوة الأان لدلكتور الباحث اختبار التفكري النا قد من ا 

 غري اجلاحننيعالء ادلين كفايف، وأأظهرت النتاجئ وجود فروق جوهرية بني اجلاحنني و 

 .لصاحل غري اجلاحنني

بدراسة ملعرفة الفروق بني الأحداث الأسوايء والعدوانني يف  (1988عباس ) وقام 

فرداً، قُّسموا عىل  80ّينة ادلراسة من ، وتكونت ع خاليقمس توى التفكري الأ 

ة( ومجموعة الأحداث العدوانيني مجموعتني،  مجموعة الأحداث الأسوايء )الضابط

جيبس" ومقياس احث مقياس التفكري الأخاليق لـ "خدم الباس ت التجريبية( وقد)

عداد الباحث، وأأسفرت النتاجئ عن وجود فروق جوهرية يف التفكري  العدوان من ا 

يق لصاحل اجملموعة الضابطة، حيث توزع أأفراد مجموعة الأحداث العدوانني بني الأخال

موعة الضابطة فقد اكنت يف املرحةل الثانية والثالثة ملراحل التفكري الأخاليق، أأما اجمل

 ملرحةل الثالثة للتفكري الأخاليق.ا
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حنني اليت هدفت للتعرف عىل مس توى احلمك اخللقي للجا (2008فتويح )ويف دراسة 

قتل، جشار، لقي وفقًا ملتغري نوع اجلرميه )يف حمافظة نينوى، وعىل مس توى احلمك اخل

ع ادلراسة، تراوحت أأعمرمه بني فرداً من جممت 120رسقة،نشل(، مشلت عيّنة ادلراسة 

، وأأظهرت ختبار حتديد القضااي لـ " ريست "س نة، وقد اس تخدم الباحث ا 13-17

أأما من  ، الثانية من مراحل احلمك اخللقيقعوا يف املرحةلالنتاجئ أأن أأغلب اجلاحنني و 

ىل أأن اذل ين حيث مس توى احلمك الأخاليق وفقًا ملتغري نوع اجلرمية فقد توصل الباحث ا 

 .ارتكبوا جرامئ الرسقة والنشل احتلو املرتبة الثانية وبفروق جوهرية

 تعقيب عىل ادلراسات السابقة: 

ة أأن أأغلهبا أأكد وجود فروق جوهرية بني اجلاحنني ويتضح من نتاجئ ادلراسات السابق

و"جيبس Fabian (1999 )وغري اجلاحنني يف التفكري الأخاليق مثل دراسة: فابني 

Gibbs  آخر وهانسون Ryan (1983 ) وراين Hains زنو"هاي(، 1984) نووأ

Hanson وموليس Mullis (1984 ،)ونلسون Nelson (1990 ،) و قافقان

Gavaghan  آخر آخر  Emlerملر ا   و(، 1983) نووأ و اكمباجنا (، 1978) نووأ

Campagna هارتر و Harter(1975،) و هايزن Hains (1984،) هودجيزن   و

Hudgins و برينتس Prentice (1973 ،)( 1988( والغامدي )1988ومحمد )

 .(1988( وعباس )1994( والقايض )1991والفليج )

اد اجملموعة فر أأ  التفكري الأخاليق من ني أأعىل يفكم وجدت بعض ادلراسات أأن اجلاحن

 .Gipson (1991)قبسون  الضابطة مثل دراسة:

حنني حسب منط كم أأثبتت بعض ادلراسات عدم وجود فروق جوهرية بني اجلا

( و بريست 1992) Fiore: فيور وايت التفكري الأخاليق مثل دراسةجنوهحم يف مس ت

Briest آخرين  .Glynn (1989)قالين  و(، 1991) وأ

وبعد اس تعراض ادلراسات السابقة ميكن القول أأن أأغلب ادلراسات تؤكد وجود فروق 

خاليق لصاحل غري اجلاحنني، جوهرية بني اجلاحنني وغري اجلاحنني يف مس توى التفكري الأ 

تثبت أأن اجلاحنني أأعىل يف مس توى التفكري الأخاليق،  كم أأن هناك دراسات قليةل

جوهرية بني اجلاحنني حسب منط جنوهحم يف مس توى وهناك دراسات مل جتد فروقًا 

مهنا اختالف ، التفكري الأخاليق، وقد يرجع الاختالف يف النتاجئ لعدة عوامل
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آخر ،خدمة لقياس التفكري الأخاليقاملقاييس املس ت ىل أ  ، أأو يف تعريف اجلنح من جممتع ا 

 أأو العوامل الثقافية للعينات.

 املهنج املس تخدم: 

 الارتباطي والوصفي املقارن. هنجيف هذه ادلراسة هو املاملهنج املس تخدم 

 :مفاهمي ادلراسة 

  التفكري الأخاليق 

ىل حمك ا  ريقة اليت يتوصل هبا الفرد ه الطبأأن( التفكري الأخاليق "2012اخلض )عرف 

 معني يتعلق ابلصواب أأو اخلطأأ".

ىل ا  صل هبا الفرد ابلطريقة اليت يتو  نََمط من التفكري يتعلقوالتفكري الأخاليق هو: "

 (.1985 الش يخ،املفاضةل بني قميتني أأو أأكرث " )التقومي الأخاليق للأش ياء، و 

ا املفحوص عىل ة اللكية اليت حيصل علهيادلرج :تعريف اال جرايئ للتفكري الأخاليق ال 

 (.2001 خاليق للراشدين )عبدالفتاح،مقياس التفكري الأ 

 :اجلرمية

ش باع دلوافع "يه  رضاء الغريز نسانية بطريقا  ا   ةة شاّذه ال يقوم هبا الفرد العادي يف ا 

وهذا الشذوذ يف اال ش باع يصاحبه عةّل أأو أأكرث يف الصّحة النفس ية، وصادف  ،نفسها

آخرون" )ربيعر يف القمي والغرائز الساميةارتاكب اجلرمية اهنياوقت   (.2003 ،، وأ

فيف من الرصاع حيةل دفاعية للتخ عىل أأهنا " ( اجلرمية1999عرف عبد اخلالق )

النفيس والأزمات ادلاخلية، واجلرمية امتداد مبارش دلى الشخصيات غري السوية 

جرايم مكتسب من الطفوةل املبكرة اس   لآاثر تعداداً جيعل الفرد أأّشد تأأثراً ابالس تعداد ا 

 ."السيئة للبيئة الاجامتعية

اجملمتع والأفعال اليت  اكفة أأشاكل السلوك اذلي يّض "ويّعرف مارتن ولويس اجلرمية بأأهنا 

 (.1989 يري هذا اجملمتع " )محمد،تنحرف بشدة عن معا

 :حمك اال دانة  

ه، ويقرر أأن هذا الفعل يعاقب عليه ليا  ثبت ارتاكب املهتم الفعل املس ند هو حمك ي "

ع عىل املهتم" القانون، وحيدد بناء عىل ذكل العقوبة أأو التدبري الاحرتازي اذلي يوق

 .(1999معجم القانون، )

 :أأداة مجع البياانت 
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 قياس التفكري الأخاليق للراشدين:م 

عداد فوقية عبد الفتاح )  ( يتضمن2001مقياس التفكري الأخاليق للراشدين من ا 

املقياس مخسة مواقف أأخالقية، اثنتان مهنا اش تقت من مقياس كولربج للنضج 

 ست الأخاليق، حيث ييل لك موقف عدد من الأس ئةل ولك سؤال حيتوي عىل

اس تجاابت متثل املراحل الس تة للتفكري الأخاليق عند كولربج، ويمت عرض 

مع  الأكرث اتفاقاً  الاس تجاابت عىل العّينة ويطلب مهنم وضع عالمة أأمام الاس تجابة

 تفكريمه وأأحاكهمم الأخالقية.

ع . وحيتوي مقياس التفكري الأخاليق داد املقياس يف ضوء نظرية كولربجوقد مت ا 

 عىل مخسة مواقف ويه كم ييل: للراشدين

 فقرات. 5: يتكّون من وقف الأولامل -

 فقرات. 9: يتكّون من قف الثايناملو  -

 فقرات. 3يتكّون من : املوقف الثالث -

 : يتكّون من فقرتني.وقف الرابعامل -

 : يتكّون من فقرتني.املوقف اخلامس-

الل عرضه عىل بعض وقد قامت معدة املقياس ابلتحقق من صدق احملمّكني من خ

جراء  أأساتذة عمل النفس الرتبوي يف جامعة القاهرة للتحكمي عىل املقياس، ومّت ا 

ىل جانب ذكل قامت معّدة املقياس التعديالت الالزمة، للتحقّق من صدق احمل مكني، ا 

خضاع م ( للتحليل العاميل، وتبني أأن مجيع مفردة 21فرداته ويه مخسة مواقف )اب 

د تش بّعت ابلعوامل الس بعة املس تخلصة نتيجة التحليل العاميل ومبا مفردات الاختبار ق

وامل، ابلع أأن تش بعات املفردات عىل العوامل يه يف حقيقهتا معامالت ارتباط املقياس

ىل .ذلا أأمكن حساب معامل الصدق وأأوردت معّدة  060.العاميل اذلي وصل ا 

النوع، كم قامت معّدة املقياس املقياس قدرة املقياس المتيزيية بني الفئات العمرية و 

عادة تطبيق الاختبار بفاصل زمين  يومًا، وبلغ  15حبساب الثبات للمقياس بطريقة ا 

 .ت تتعلق ابلصدق التالزيم للمقياسرد الباحثة أأية بياانومل تو  74. 0معامل الثبات

 عيّنة ادلراسة: 

لعدم توفر العدد تكونت عيّنة ادلراسة من نزالء السجن املركزي اذلكور فقط وذكل 

الاكيف من نزالء السجن املركزي اال انث لأغراض ادلراسة، واكنت العينة من مجموعة 
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( 9.1ع=  ،  34.3م= ،) 56 -21رمه بني ( نزياًل، تراوحت أأعم88الزنالء بواقع )

( فرداً يعملون يف خمتلف اجلهات احلكومية، 88بواقع )وعيّنة من اجملموعة الضابطة 

واكنت العّينة متاحة ( 8.9، ع=   32.8)م= 60 – 20ما بني  تراوحت أأعمرمه

 طوعية ومّت توزيعها ابلشلك الآيت:وت

 ( 1جدول )

 العيّنة حسب اجلنس ية توزيع

 احملكوم علهيم  اجملموعة الضابطة  س ية اجلن 

 66 66 كويتيون

 2 2 سعوديون

 12 12 سوريون

 8 8 مرصيون

 88 88 اجملموع 

نه ال توجد فروق من حيث اجلنس ية ابلنس بة للك من 1)يف اجلدول  موحضكم هو  ( فا 

 العينتني احملكوم علهيم واجملموعة الضابطة.

 ( 2جدول )

 ادلرايستوزيع العيّنة حسب املس توى 

 اجملموع  املس توى ادلرايس  اجملموعات 

  متوسط  اثنوي  جامعي 

 88 19 34 35 احملكوم علهيم 

اجملموعة 

  الضابطة

35 34 19 88 

 176 38 68 70 موع اجمل

نّه يبني توزيع العّينة حسب املس توى ادلرايس للك من اجملموعتني 2اجلدول ) أأما ( فا 

 ة.طحملكوم علهيم واجملموعة الضابا

جراءات ادلراسة:   ا 

أأخذ موافقة املعنيني يف السجن املركزى بدوةل الكويت واذلي يقع يف منطقة  متّ 

ع مقياس التفكري الأخاليق عىل الزنالء عن طريق عىل مجع البياانت، ومّت توزي ةالصليبي
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املسؤولني عن السجن املركزي، واذلي يتضمن بياانت أأولية اكلعمر والتحصيل 

ضافة  ىل مدة احلمك ونوع اجلرمية واجلنس ية اليت أأضافها الباحثان للبياانت ادلرايس، ا  ا 

بطة من موظفي دوةل مّث قام الباحثان بعد ذكل بتطبيق املقياس عىل عيّنة ضا ،الأولية

الكويت يف خمتلف قطاعات ادلوةل مع مراعاة تقليل التباين بني العينتني من حيث 

اتضح أأنه ليس هناك فروقًا جوهرية بني ، حيث العمر والتحصيل ادلرايس واجلنس ية

ويه غري داةل، كم أأنه ال توجد فروق  1.50حيث اكنت )ت(=  ،اجملموعتني يف العمر

لغاء  = صفر،²وى ادلرايس، حيث اكنت اكيسب املس تبني اجملموعتني ح  وقد مت ا 

جاابت املطلوب ةاس امتر  40 اعدد من الاس امترات وعدده  ةلعدم استيفاهئا اال 

، وبعد مجع جود اختيارات عشوائية واحضة فهيارات اليت الحظ الباحثان و والاس امت 

دخالها يف برانمج  حصائياً  SPSSالبياانت وحرصها مت ا   .وحتليلها ا 

 :ساليب اال حصائيةالأ 

دخال البياانت يف برانمج  ال جراء التحليل اال حصايئ لها ابس تخدام الطرق  SPSSمت ا 

لفحص الفروق بني  " ت " راف املعياري، واختبار اال حصائية التالية: املتوسط، الاحن

عيّنة احملكوم علهيم بأأحاكم قضائية واجملموعة الضابطة يف العمر واملس توى ادلرايس، 

الختبار توزيع اجملموعتني احملكوم علهيم واجملموعة الضابطة حسب  ²تبار اكيواخ 

احملكوم علهيم بأأحاكم الختبار توزيع مجموعة  ²مس توى التفكري الأخاليق، واختبار اكي

قضائية حسب نوع اجلرمية وعالقهتا مبس توى التفكري الأخاليق ومعامل ارتباط بريسون 

 تفكري الأخاليق ودرجتة اللكية.بني ادلرجات الفرعية ملقياس ال 

 : نتاجئ ادلراسة 

 أأواًل: الفرض الأول: 

حاكم قضائية هناك فروق يف مس توى التفكري الأخاليق بني مجموعة احملكوم علهيم بأأ "

واجملموعة الضابطة، ابرتفاع مس توى التفكري الأخاليق دلى اجملموعة الضابطة مقارنة 

وللتحقّق من ذكل قامت الباحثة بتقريب  .مبجموعة احملكوم علهيم بأأحاكم قضائية"

درجات التفكري الأخاليق للك مفردة من مفردات العيّنة وترتيهبا حسب املس توايت كم 

 .(3ل )هو موحض ابجلدو 

 ( 3جدول )

 تقريب درجات التفكري الأخاليق للك مفردة واملس توايت اليت تنمتي لها.



 توى التفكري الأخاليق دلى عينة من نزالء السجن املركزي يف دوةل الكويت. مس  

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 1, Issue 1, summer 2016 94 

 

 التقريب  املس توايت 

1 1 – 1,49 

2 2 – 2,49 

3 3 – 3,49 

4 4 – 4,49 

5 5 – 5,49 

( توزيع مجموعة لك من احملكوم علهيم واجملموعة الضابطة حسب 4ويوحض جدول )

حيث يتضح أأن العيّنة تتوزع عىل ثالث مس توايت،  مس توايت التفكري الأخاليق،

ام ابلقانون( الالزت ية( واملس توى الرابع )املس توى الثالث )املسايرة الاجامتع  ويه

ي من أأفراد العّينة يف املس توى أأ العقد الاجامتعي(، وال يوجد توى اخلامس )واملس  

 واملس توى السادس( لتجنب العقاب( واملس توى الثاين )جْلب املنفعةالأول )الطاعة 

( أأن الفروق بني اجملموعات 5ة(، حيث يتضح من خالل اجلدول )كوني)القمي ال

 .0.05عند مس توى دالةل  ويه داةل، 6.0=   ²وهرية حيث بلغت قمية اكيج

وبلغ ، املسايرة الاجامتعية() كم تبني أأن معظم احملكوم علهيم اكنوا يف املس توى الثالث 

% يف حني اكن عدد اجملموعة الضابطة من نفس اجملموعة 33فرداً، بنس بة  29عددمه 

%، أأما ابلنس بة للمس توى 17فرداً، بنس بة  15أأقل بشلك دال حيث بلغ عددمه 

من اجملموعة الضابطة حيث  االالزتام ابلقانون( فقد لوحظ أأن معظم أأفراده اكنو الرابع )

 57م يف نفس املس توى %، بيامن بلغ عدد احملكوم علهي 80فرداً، بنس بة  71بلغ عددمه 

عداد العقد الاجامتعي( فقد اكنت الأ %، أأما املس توى اخلامس)64بنس بة  فرداً،

من عرض اجلدول أأن هناك فروقًا يف توزيع ، ويتّضح متساوية ابلنس بة للمجموعتني

ن الفرض عيّنة اجملموعتني، حسب مس توايت التفكري الأخاليق، وعليه  ميكن القول ا 

 الأول حتقق.

 ( 4)جدول  

 .تني يف مس توايت التفكري الأخاليقللتحقق من الفروق بني اجملموع  ²اكي

 اجملموع  املس توى  اجملموعات 

3 4 5 

 88 2 57 29 احملكوم علهيم 
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33% 64.8% 2.3% 100% 

اجملموعة  

 الضابطة 

15 

17% 

71 

80.7% 

2 

2.3% 

88 

100% 

 اجملموع 
44 

25% 

128 

72.7% 

4 

2.3% 

176 

100% 

 

 رْض الثاين: اثنيًا : الف

وجد فروق بني مجموعة احملكوم علهيم بأأحاكم قضائية يف مس توى التفكري الأخاليق تال "

 ." ةمن حيث )نوع اجلرمي

جابة عىل  وفقًا هذا الفرض قام الباحثان بتصنيف اجلرامئ بناءاً عىل طبيعة اجلرمية ولال 

 للجدول التاىل:

 ( 6جدول )

 تصنيف نوع اجلرمية

جلرمية نوع ا  امس اجملموعة   

التعاطي جرامئ  امخلرواخملدرات والتعاطي والقمر 

 اغتصاب وتش به واخلطف جرامئ جنس ية

 جرامئ الأموال
خيانة د و رشوة وتزوير وش يك بدون رصي

 أأمانه والرسقة

 جرامئ متعلقة ابال يذاء
سلحة والضب وحريق قتل واقتناء الأ 

 معد

أأي أأنه ليس هناك اختالف ويه غري داةل،  6.0= ²( أأن اكي8يتضح من اجلدول)

جوهري يف توزيعة العّينة حسب نوع اجلرمية يف لك من مس توايت التفكري الأخاليق 

 اسة الثاين.اخملتلفة، وهبذا يتحقق فرض ادلر 

 ( 7جدول )

 .توزيع عيّنة احملكوم علهيم حسب نوع اجلرمية

 اجملموع  املس توى  نوع اجلرمية 

3 4 5 
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 جرامئ التعاطي 
9 

45% 

11 

55% 

0 

0% 

20 

100% 

اجلرامئ  

 اجلنس ية 

6 

40% 

9 

60% 

0 

0% 

15 

100% 

 جرامئ الأموال 
9 

22% 

30 

73.2% 

2 

4.9% 

41 

100% 

جرامئ متعلقة  

 ابال يذاء 

5 

41.7% 

7 

58.3% 

0 

0% 

12 

100% 

 اجملموع 
29 

33% 

57 

64.8% 

2 

2.3% 

88 

100% 

 ( 8جدول رمق ) 

 ²اختبار اكي

 ةل ادلال  درجات احلرية  القمي  ( ²بريسون )اكي 

 a6.053 6 .417 (²قمية بريسون )اكي

 : مناقشة النتاجئ 

ينص الفْرض الأول عىل أأن "هناك فروق يف مس توى التفكري  أأواًل: الفرض الأول :

الأخاليق بني مجموعة احملكوم علهيم بأأحاكم قضائية واجملموعة الضابطة، ابرتفاع مس توى 

 التفكري الأخاليق دلى اجملموعة الضابطة".

( عن وجود فروق جوهرية يف 5( و)4ت النتاجئ كم هو موحض يف اجلدول )وقد أأسفر 

بع واخلامس(، حيث املس توى الثالث والراة بني مس توايت التفكري الثالثة )توزيع العّين

فرداً، بيامن اكن  29يتبني أأن معظم احملكوم علهيم اكنوا يف املس توى الثالث وبلغ عددمه 

فرداً،   15جملموعة أأقل بشلك دال حيث بلغ عددمه عدد اجملموعة الضابطة من نفس ا

اجملموعة الضابطة د لوحظ أأن معظم أأفراده اكنوا من أأما ابلنس بة للمس توى الرابع فق

فرداً، أأما  57فرداً، بيامن بلغ عدد احملكوم علهيم يف نفس املس توى  71لغ عددمه حيث ب

مجموعتني، واكنت املس توى اخلامس فقد اكن متساوي من حيث العدد ابلنس بة لل 
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ويه داةل عند مس توى  6.0=   ²هرية حيث بلغت قمية اكيالفروق بني اجملموعات جو 

 .، وبذكل نثبت حصة الفرض الأول0.05دالةل 

اذلي وجد أأن هناك فروقًا Fabian (1999 )وتتوافق نتاجئ ادلراسة مع دراسة فابني 

الأخاليق، لصاحل مجموعة غري  جوهرية بني مجموعة املدانني وغري املدانني يف التفكري 

 املدانني.

آخرين Gibbs"جيبس ة كم تتوافق نتاجئ ادلراسة مع دراس  Hains زنوهاي (1984) وأ

و Mullis (1984 ،) موليس و Hansonهانسون  و، Ryan (1983) وراين

آخرين Gavaghanو قافقان Nelson (1990 )نلسون   Emlerملر ا  و  (1983) وأ

آخرين و هايزن Harter (1975 ،) هارتر و Campagnaاجنا و اكمب(، 1978) وأ

Hains (1984 ) و هودجيزنHudgins برينتس و Prentice (1973 ،) ومحمد

( 1988( وعباس )1994( و القايض )1991( والفليج )1988( والغامدي )1988)

كري الأخاليق لصاحل اذلين وجدوا فروقًا بني اجلاحنني وغري اجلاحنني يف مس توى التف

 ري جاحنني.الغ

ن الأفراد اذلين ارتكبوا  وهذه النتيجة تؤكد ارتباط التفكري الأخاليق ابجلرمية، حيث ا 

مس توى من الأفراد يف اجملموعة الضابطة الزتامًا  جرامئ يعاقب علهيا القانون اكنوا أأقل

واكن ادلافع الأخاليق هلم هو املسايرة الاجامتعية فقط، ويرجع ذكل من وهجة  ،ابلقانون

ىل أأخرى يف مراحل التفكري ن ىل تأأّخر انتقال الأفراد املدانني من مرحةل ا  ظر الباحثة ا 

فراد ينتقلون أأي أأن الأ  ،بع نظامًا اثبتاً الأخاليق، مفراحل التفكري الأخاليق دلى كولربج تت 

ىل أأخرى الطاعة منذ الطفوةل يف املرحةل الأوىل )فهيي تبدأأ  ،فهيا دامئا من مرحةل ا 

ىل املرحةل الثانية )جْلب املفعة(، فالثالثة )املسايرة لتجنب العقاب (،مث ينتقلون ا 

آخر مرحةل، كم أأهنم ال يتخّطون وال خي ىل أ لطون بني املراحل، الاجامتعية(، وهكذا ا 

ْذ أأنه ليس من الضورة أأن يصل مجيع  وخيتلف الأفراد أأين يقفون يف هذه املراحل، ا 

فراد املدانني قد تكون  أأو العرقةل الأفراد لأعىل املراحل، وهذا التأأّخر اليت حدثت للأ

مهنا: كوهنم عاشوا يف بيئة أأخالقية غري انجضة، وغياب القدوة احلس نة،  ،لعدة أأس باب

حيث اتّضح من خالل نتاجئ ادلراسة أأن الأفراد ، (1996 كرين،) لتأأثر الشديد ابجملمتعوا

جامتعية( مما يرجع السبب غالبًا وراء املدانني اكنوا أأكرث يف املرحةل الثالثة )املسايرة الا

ارتاكب اجلرامئ مسايرهتم يف سلوكهم ملعايري اجملمتع والقمي الأخالقية السائدة يف اجملمتع 
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حيث يرجع ذكل العتقادمه أأن العالقات الاجامتعية يف  ، من احرتاهمم للقانونأأكرث

عالقاهتم الاجامتعية، وأأهنم سوف يفلتون من العقاب بسبب  ،جممتعنا أأكرب من القانون

بيامن اكن عدد أأفراد اجملموعة الضابطة يف املرحةل الرابعة )الالزتام ابلقانون( أأكرث وهذه 

كه وابلتاىل ابتعدوا عن م القانون هو اذلي أأبعدمه عن انهتافاحرتا ،نتيجة منطقية

 العقوابت.

بني مجموعة احملكوم : ينص الفرض الثاين عىل أأن " ال يوجد فروق  اثنيًا: الفْرض الثاين

 ".(ةالأخاليق من حيث ) نوع اجلرميعلهيم بأأحاكم قضائية يف مس توى التفكري 

ناك اختالف جوهري يف توزيع العّينة وقد أأوحضت نتاجئ الفرض الثاين أأنه ليس ه 

ويه غري داةّل،  6.0=  ²( واكنت اكي8حسب نوع اجلرمية كم هو موحض يف اجلدول )

يتحقق حصة  فْرض ادلراسة  كري الأخاليق اخملتلفة، وهبذا يف لك من مس توايت التف

 الثاين.

آخ Briestو بريست Fiore (1992 ،) وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة فيور رين وأ

اذلين مل جيدوا فروقًا جوهرية يف التفكري Glynn (1991 ) قالين و، (1991)

تاجئ تبدو منطقية نظراً لأن الأخاليق بني املدانني ممن ارتكبوا جرامئ خمتلفة، وهذه الن 

الباحثة مل تتناوْل اكفة اجلرامئ بل بعضًا مهنا، كم أأّن التطبيق مّت يف السجن املركزي 

بيقة يف ابيق جسون ادلوةل، وقد يرجع ذكل أأيضًا لتشابه اخلصائص فقط، ومل يمّت تط 

هيا القانون، وال دلى الأفراد املدانني فهم يكونون أأكرث اس تعداداً للقيام بأأعمل يعاقب عل

 يوجد فرق بيهنم من حيث مس توى التفكري الأخاليق.

 : التوصيات واملقرتحات 

خل( بغرس وتمنية السلوكيات والقمي الأرسة ، املدرسة ..اهامتم مجيع املؤسسات ) - .ا 

 الأخالقية دلى الأفراد.

عداد برانمج تأأهيل للمدانني -  .ا 

عداد املعلمني كيفية غْرس  - القمي امحليدة والأخالق الفاضةل يف نفوس تضمني برامج ا 

 .راد انجضني أأخالقيًا يف املس تقبلالأطفال وتمنيهتا حىت حنصل عىل أأف

بوية مادة للرتبية الأخالقية والتفكري الأخاليق يف مجيع املراحل أأن تتضمن املناجه الرت  -

 ".مناقشة القضااي الأخالقيةادة "ادلراس ية وتتضمن هذه امل
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يد من ادلراسات حول التفكري الأخاليق وعالقته ابلسلوك الأخاليق دلى جراء املز ا   -

 عىل سلوكهم الأخاليق.ري الأخاليق احملكوم علهيم بأأحاكم قضائية ملعرفة مدى تأأثري التفك

 ن خالل الربامج والأفالم الهادفة.تدعمي الربامج اال عالمية ابلقمي واملعايري الأخالقية م -

ليه وسمل دلى الأفراد، وتثقيفهم بقصص النيب محمد صىل هللا ع  تقوية الوازع ادليين  -

 وسننه، وجعهل قدوة هلم.

ىل ا  لأس باب والعوامل اليت أأدت هبم ا الاهامتم ابملدانني يف السجون والسعي ملعرفة -

ن هذه ادلراسة تناولت التفكري الأ  ،الاحنراف ومعاجلهتا خاليق للمدانني فقط حيث ا 

 .وليس السلوك
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