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Level of Moral Intelligence and its Relationship
to Gender and Faculty among Students at AlZaytoonah University of Jordan

:ملخص
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة الذكاء الأخالقي لدى
 وبيان �أثر،طلبة جامعة الزيتونة الأردنية بح�سب وجهة نظرهم
متغريي اجلن�س ونوع الكلية والتفاعل بينهما يف درجة الذكاء
 ولتحقيق ذلك قام الباحثان ببناء مقيا�س ملظاهر،الأخالقي
 مت توزيعه على عينة، تكون من جماالت �سبع
ّ الذكاء الأخالقي
) طالب ًا وطالبة يف الف�صل الدرا�سي الأول453( ع�شوائية بلغت
.)2016 /2015(
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن طلبة جامعة الزيتونة
 وذلك على مقيا�س،ميتلكون درجة مرتفعة من الذكاء الأخالقي
 كما ظهرت فروق دالة �إح�صائي ًا ملتغري،الذكاء الأخالقي ككل
، وفروق �أخرى ملتغري نوع الكلية،اجلن�س؛ وذلك ل�صالح الإناث
 كما،وذلك ل�صالح الكليات العلمية مقارنة بالكليات الإن�سانية
�أ�شارت النتائج �إىل فروق دالة �إح�صائيا تعزى للتفاعل ما بني
 وذلك ل�صالح الكليات العلمية،متغريي اجلن�س ونوع الكلية
، واالحرتام، ”احلياء:مقارنة بالإن�سانية؛ يف جماالت ثالثة
 وكذلك ل�صالح الإناث مقارنة بالذكور يف املجاالت،”والتعاطف
.الثالثة الآنفة ذاتها
 وما،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة ا�ستثمار البيئة اجلامعية
يتخللها من حما�رضات ون�شاطات وم�ؤمترات وندوات وجمال�س
 للعمل كمنظومة متكاملة يف تنمية مظاهر الذكاء، ..طلبة
.الأخالقي لدى الطلبة
 طلبة جامعة، الذكاء الأخالقي:الكلمات املفتاحية
.الزيتونة الأردنية

Abstract:
The study aimed at detecting the degree of
moral intelligence of students at AlZaytoonah
University of Jordan, according to their point of
view, and the impact of the variables of gender and
faculty and their interaction thereon.
For that purpose, the researchers designed a
seven- aspect scale of moral intelligence distributed
to a random sample of (453) male and female
students in their first semester (2015- 2016) .
The results of the study have shown that
AlZaytoonah University students have a high
degree of moral intelligence as a whole. However,
significant differences have been indicated in the
variables of gender and faculty in favor of female
students, in comparison with male students, and of
scientific faculties in comparison with humanities.
The results have also indicated significant differences
resulting from the interaction between gender and
faculty variables in the aspects of shyness, respect
and empathy, also in favor of scientific faculties and
of female students.
The study recommends that the university
environment (lectures, extra- curricular activities,
conferences, seminars and students’ councils)
be invested in developing the various aspects of
students’ moral intelligence.
Key words: Moral Intelligence, Alzaytoonah
University Students.
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مقدمة:
تع ّد اجلامعات �إحدى �أهم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،التي
لها دور مهم يف بناء ال�سمو الفكري والأخالقي وتنميته ،على
م�ستوى الأفراد واملجتمعات ،وال تفت�أ الرتبية الأخالقية �أن ترتبط
بالعملية التعليمية التعلمية ،التي جتعل من الت�أديب وتعديل
ال�سلوك هدفها الأ�سمى ،حتى غدا من ال�صعوبة مبكان الف�صل
بني التعليم والأخالق التي تعد جوهر الرتبية ،الأمر الذي جعل
الرتبية الأخالقية تقف على ر�أ�س �أولويات الر�سالة الإ�سالمية،
وذلك م�صداقا لقوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�» :إمنا بعثت لأمتم
مكارم الأخالق» (احلاكم،1990 ،حديث رقم. )4421
وباعتبار التالزم بني النه�ضة احلقيقية للأمم ،وبني
الر�سالة الأخالقية ،ظهر مفهوم الذكاء الأخالقي(  (�Moral Intelli
 ، )genceليوائم بني الذكاء والأخالق؛ �إذ ال قيمة للمعرفة عموم ًا
والذكاء على وجه اخل�صو�ص من غري تطلعات �أخالقية �سامية،
بل لعل الدور الأهم للأخالق يف عاملنا املتغري يتمثل يف تكوين
ب�صرية �أخالقية تمُ كن الفرد من التمييز بني اخلري وال�رش ،وتكبح
�سطوة العلم وبع�ض ا�ستعماالته املدمرة ،وتعمل على توجيه
�أهدافه نحو نزاهة احلياة و�سعادتها.
ويعد الذكاء الأخالقي من الإ�سهامات البحثية احلديثة يف
الفكر املعا�رص ،مما �أوجد غمو�ض ًا وتعقيداً يف حتديد مفهومه،
ولقد كان (� )Coles,1997أول من تناول مفهوم الذكاء الأخالقي،
فعرفه ب�أنه :قدرة الفرد على التمييز بني ال�صواب واخلط�أ� .إال
�أن ( )Borbaبع ّدها �أول من تناول الذكاء الأخالقي با�ستفا�ضة
جيدة ،كونها �أ�س�ست خلفيتها النظرية يف الذكاء الأخالقي اعتمادا
على نظرية ( ، )Kohlberg( )1958املنبثقة بدورها عن �أبحاث
( )Jean Piagetيف النمو املعريف واخللقي لدى الأطفال (�Ellen
 ، )wood,2006فرتى الذكاء الأخالقي ب�أنه :قابلية الفرد على
متييز ال�صواب من اخلط�أ من خالل توفر جمموعة من املعتقدات
�أو الف�ضائل الأخالقية ،التي تتمثل يف� :إدراك الأمل الذي ي�صيب
الآخرين ،وردع النف�س عن القيام ب�أعمال غري منا�سبة ،والتحكم
يف الدوافع ،واال�ستماع للآخرين قبل �إ�صدار الأحكام ،وتقبل
ضال عن
الآخرين مهما كانوا ،ومتييز البدائل غري الأخالقية ،ف� ً
ردع الظلم عن الآخرين ،ومعاملة الآخرين بحب واحرتام(  (�Bor
. )ba,2001
كما عرفته كل من ( )Steinbuchel,Prager,2012ب�أنه:
تلك القدرات اخلُلقية التي ميكن تنميتها بحيث ي�ستطيع الفرد
التعرف �إىل ما هو �صواب وما هو خط�أ ،با�ستعمال القدرات
العقلية والعاطفية ،وذلك للرقي بال�سلوك .مما ي�شري �إىل �أن الذكاء
ابتداء مكون ًا معرفياً ،يتمثل يف �إدراك معاين
الأخالقي ي�شمل
ً
اخلري وال�رش ،ومكون ًا وجداني ًا عاطفيا ً،يتمثل يف اال�ستجابة
ملعاين اخلري �أو ال�رش ،ومكون ًا تطبيقي ًا يتمثل يف حتويل تلك

ال�صيغ النظرية واال�ستجابات العاطفية �إىل خمرجات �سلوكية
ذات قيمة �أخالقية �سامية.
والذكاء الأخالقي بهذه املقومات الإيجابية يرتبط
بالذكاء االنفعايل –من جهة -الذي ي�شري �إىل قدرة الفرد على
مراقبة م�شاعره وانفعاالته ،و�ضبطها وتوجيهها ،وتعميق ح�س
التعاطف وح�سن التعامل مع الآخرين ،كما يرتبط -يف الآن
ذاته -مع الذكاء االجتماعي التفاعلي الذي يتمحور حول قدرة
الفرد على االن�سجام مع الآخرين ،والت�رصف بحكمة وكيا�سة
يف املواقف االجتماعية (غنيم و�آخرون2012،؛ ;Rietti,2009
. )Narvaez,2010;Kerri,2012
و�إذ �أفا�ض كثري من الباحثني يف تعداد مظاهر الذكاء
الأخالقي ومهاراته� ،إال �أنه ميكن �إجمالها مبا ي�أتي:
1 .1العدل� :إذ عد بع�ض الباحثني �أمثالHassan,et( :
 )al,2010الذكاء الأخالقي ب�أنه العدل بكل معانيه .ويتمثل العدل
يف احلكم املو�ضوعي اخلايل من التحيز ،والوقوف بوجه الظلم،
ومعاملة الآخرين بنزاهة ومو�ضوعية ،والدفاع عما هو �صحيح.
2 .2امل�س�ؤولية و�ضبط النف�س :وتتمثل هذه الف�ضيلة
باالعرتاف بالأخطاء ،والتحكم باالنفعاالت ،و�إدارة ال�سلوك
بطريقة �إيجابية تت�صف بالأمان واحلكمة (. )Borba,2001
3 .3التقم�ص العاطفي”التعاطف” :وهو التماثل مع اهتمامات
الآخرين وال�شعور مب�شاعرهم؛ وبخا�صة م�شاعر ال�ضيق
والأمل ،فهو عاطفة قوية من �ش�أنها �أن توقف ال�سلوك العنيف
والقا�سي ،وتزيد من وعي الفرد لأفكار الآخرين و�آرائهم
(. )Borba,2001
4 .4ال�ضمري :وهو نظام الفرد فيما يتبناه من مبادئ معنوية
مقبولة� ،أو فيما يرت�ضيه من قواعد لل�سلوك؛ بحيث ي�شعر
الفرد بالذنب يف حال �سلوكه اخلاطئ ،وينتج ال�ضمري من
تالقح اخلربات الدينية والثقافية والتاريخية ،وهو بح�سب
وجهة نظر ( )Diestel,Schmide,2009يتمثل يف قوة
الرقابة الذاتية التي تتج�سد يف القدرة على �إيقاف ال�ضغوط
�أو املثريات الداخلية واخلارجية من �أجل الت�رصف بطريقة
�صحيحة بعيداً عن الغرائزية �أو العاطفية.
5 .5االحرتام :وت�شري هذه الف�ضيلة �إىل م�شاعر التقدير التي
يوجهها الفرد نحو الآخرين ،ومعاملتهم بطريقة ودية
مهذبة ،فهو بذلك حكمة �أخالقية تبد�أ بالفهم واالنتباه،
ثم ال�شعور بامل�س�ؤولية ،والعناية �أو االهتمام بالآخرين،
و�صو ًال �إىل الت�رصف الواعي وفق ًا للقيم والعادات ال�سليمة،
التي تنال القبول واال�ستح�سان.
6 .6الت�سامح :ويعني الت�صالح مع الآخرين والعفو عن الإ�ساءة
ال�صادرة منهم وتقبل ت�رصفاتهم ،بغ�ض النظر عن �أفكارهم
واعتقاداتهم ،وبالتايل فهو ف�ضيلة ت�ساعد الأفراد على
امل�ضي قدم ًا يف عامل خمتلف ،مع تقبل هذا االختالف
ب�أ�شكاله كافة ،بعيدا عن احلكم على الآخرين �أو حماولة
�إيذائهم.
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7 .7احلياء :وهو ف�ضيلة ت�شري �إىل انقبا�ض النف�س الب�رشية
عن فِعل القبيح ،وارتكاب اخلَطيئة ،وقد ا�ستفا�ضت
الن�صو�ص ال�رشعية الداعية �إىل هذا اخللق احل�سن ،ومن
ذلك قوله �صلى اهلل عليه و�سلم” :احلياء من الإميان”
(الرتمذي،1987،حديث ، )1959ويف رواية �أخرى” :احلَياء
ال ي� ِأت �إال بخري” (البخاري،2004،حديث. )5766
ومن هنا تربز �أهمية هذه املظاهر اخللقية ،كونها �أُ ّ�س
الذكاء الأخالقي .ومع �أن الذكاء الأخالقي ال يعد ب�أنه الكمال
الأ�سمى� ،إال �أنه خطوة �رضورية لتحقيق النجاح الفردي
واجلماعي وامل�ؤ�س�سي ( ، )Lennick,Kiel,2006مما ي�ستوجب �أن
يتم تعليمه وتطويره يف كافة املراحل العمرية.

أهمية الدراسة
ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من تناولها مو�ضوع الذكاء
الأخالقي ،ملا له من دور فاعل يف الرتقي بالقيم والف�ضائل
الأخالقية ،كما قد ت�ساعد نتائج هذه الدرا�سة يف توجيه القائمني
على التعليم ب�شكل عام ،نحو ا�ستحداث بيئات تعليمية وبرامج
�إر�شادية تدريبية تعزز من تطبيق مهارات الذكاء الأخالقي،
للتكيف مع القيم والأخالق الإ�سالمية ،هذا
وت�ؤهل الطلبة
ّ
ُ
بالإ�ضافة �إىل �إمكانية فتح املجال لدرا�سات وبحوث �أخر،
يف ميدان الذكاء الأخالقي ،وتطبيقاته العملية يف امل�ساقات
اجلامعية.

مشكلة الدراسة
لقد بات وا�ضحا –اليوم� -أن التفكري بالرتبية الأخالقية
يفر�ض نف�سه بقوة يف مواجهة حتديات الألفية الثالثة ،وما رافقها
من تغريات عدة� ،شكلت يف جمموعها �أر�ضية خ�صبة ملع�ضالت
و�أزمات �أخالقية كثرية :كالإرهاب والعنف والتع�صب والعدوانية
والف�ساد والإباحية والغ�ش والطمع والعن�رصية ، ..وغريها من
ال�سلوكيات ال�سلبية التي تع�صف بكثري من القيم الأخالقية .ولذا؛
�أ�صبحت احلاجة ما�سة لتبني منظومة �أ�شمل من القيم الأخالقية،
وذلك من خالل ما يعرف بالذكاء الأخالقي ،الذي يتيح للفرد
التمييز بني ال�صواب واخلط�أ يف الأقوال والأفعال واالنفعاالت،
وتتحمل امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية -وعلى ر�أ�سها م�ؤ�س�سات
التعليم العايل -عبئ ًا كبرياً يف تكوين �سلوك الفرد و�ضبطه
وتعديله وتوجيهه نحو الرقي والت�سامي اخللقي .ومن هنا تربز
م�شكلة الدرا�سة احلالية يف حماولتها تق�صي م�ستوى الذكاء
الأخالقي لدى عينة من الطلبة اجلامعيني يف جامعة الزيتونة
الأردنية.

أسئلة الدراسة
تهدف الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى طلبة جامعة الزيتونة
الأردنية بح�سب وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم؟
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● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05يف م�ستوى الذكاء الأخالقي على املقيا�س
الكلي ،وعلى جماالته الفرعية لدى طلبة جامعة الزيتونة تعزى
ملتغري اجلن�س �أو ملتغري الكلية (الإن�سانية ،العلمية) �أو التفاعل
بينهما؟

التعريفات اإلجرائية
Ú Úالذكاء الأخالقي :وي�شري �إىل تلك املظاهر اخلُلقية التي
ي�ستطيع الفرد من خاللها التعرف �إىل ما هو �صواب وما هو خط�أ،
وحتويل املعرفة النظرية ،واال�ستجابة العاطفية� ،إىل خمرجات
�سلوكية ذات قيمة �أخالقية ،ومت حتديدها يف الدرا�سة احلالية
بف�ضائل جوهرية �سبع ،وهي :العدل ،والت�سامح ،وامل�س�ؤولية
و�ضبط النف�س ،والتعاطف ،وال�ضمري ،واالحرتام ،واحلياء.
Ú Úدرجة الذكاء الأخالقي :هي الدرجة التي يح�صل عليها
الطالب ،من خالل �إجابته على املقيا�س املعد لتلك الغاية.
Ú Úاجلن�س( :الذكور ،والإناث) .
Ú Úالكلية :وهي ق�سمان :الكليات العلمية ،وت�شمل:
ال�صيدلة ،والتمري�ض ،والهند�سة ،والعلوم ،والكليات الإن�سانية،
وت�شمل :الآداب ،واحلقوق ،واالقت�صاد.

حدود الدراسة
Ú Úاحلدود الزمانية :مت تنفيذ هذه الدرا�سة يف الف�صل
الأول من العام الدرا�سي ( )2016 /2015م.
Ú Úاحلدود الب�رشية :عينة ع�شوائية من طلبة جامعة
الزيتونة الأردنية اخلا�صة.
Ú Úاحلدود املو�ضوعية البحثية :وتتمثل بالأداة التي مت
�إعدادها لتق�صي درجة الذكاء الأخالقي لدى الطلبة.

الدراسات ذات الصلة
وهذا عر�ض لأقرب الدرا�سات ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة
احلالية ،مرتبة زمني ًا من الأحدث �إىل الأقدم.
هدفت درا�سة (� )Olusola,Ajayi,2015إىل تق�صي درجة
الذكاء الأخالقي لدى طلبة املدرا�س الثانوية يف نيجرييا ،و�أثره
يف احلد من ال�سلوكيات اخلاطئة يف االمتحانات ،وعالقته ببنية
الأ�رسة� ،إذ مت اختيار عينة ع�شوائية مكونة من ( )240طالب ًا
وطالبة يف املرحلة الثانوية من مدار�س نيجرييا احلكومية،
وبا�ستعمال ا�ستبانة لقيا�س م�ستوى الذكاء الأخالقي تكون
من ( )56فقرة� ،أظهرت النتائج �أن معظم الطلبة لديهم م�ستوى
عال من الذكاء الأخالقي ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة
ارتباطية عك�سية بني م�ستوى الذكاء الأخالقي واملمار�سات
اخلاطئة يف االمتحانات ،وكانت الفروق يف م�ستوى ممار�سة
الغ�ش يف االمتحانات ذات داللة �إح�صائية ل�صالح الذكور مقارنة
بالإناث ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن الطلبة الذين يعي�شون مع الأم
والأب –معا -يتمتعون مب�ستوى ذكاء �أخالقي �أعلى من �أقرانهم
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الذين يعي�شون مع �أحدهما فقط.
و�أجرى (مومني )2015،درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن درجة
الذكاء الأخالقي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف الأردن ،وبيان �أثر
متغريي اجلن�س وفرع التعليم الثانوي يف درجة الذكاء الأخالقي،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )408طالب وطالبات مت اختيارهم
بالطريقة الق�صدية ،وبا�ستعمال مقيا�س الذكاء الأخالقي املكون
من ( )39فقرة موزعة يف جماالت �ستة ،ك�شفت نتائج الدرا�سة
�أن طلبة املرحلة الثانوية ميتلكون درجة متو�سطة من الذكاء
الأخالقي ،وذلك على مقيا�س الذكاء الأخالقي ككل ،وعلى جميع
الأبعاد الفرعية ،عدا جمال التعاطف الذي جاء بدرجة مرتفعة،
كما ظهرت فروق دالة ملتغري اجلن�س ،تعزى ل�صالح الإناث على
معظم جماالت املقيا�س ،وظهرت فروق دالة �أخرى ملتغري الفرع
الأكادميي ،وذلك ل�صالح الفرع العلمي مقارنة بالفرع الأدبي.
�أما درا�سة ( )Mahasneh,2014فهدفت �إىل الك�شف
عن م�ستوى الكفاءة الأخالقية لدى عينة من طلبة اجلامعة
الها�شمية يف الأردن ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )909طالب
وطالبات مت اختيارهم ع�شوائيا ،وبا�ستعمال مقيا�س الكفاءة
الأخالقية امل�صمم من قبل ( ، )Daniel,Benjaminواملت�ضمن
ثالثة جماالت :ال�صدق ،و�إدارة ال�سلوكيات احل�سنة مع الآخرين،
وامل�س�ؤولية االجتماعية� ،أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن طلبة
اجلامعة يتمتعون مب�ستوى متو�سط من الكفاءة الأخالقية ،كما
ظهرت فروق دالة ل�صالح طلبة ال�سنة الرابعة مقارنة بطلبة ال�سنة
الأوىل والثانية والثالثة.
وهدفت درا�سة (� )Mohammadi,et al,2014إىل حتديد
درجة الوعي مبهارات الذكاء الأخالقي ملنت�سبي مهنة التمري�ض،
وعالقته بالعناية التمري�ضية ،ومت تطبيق الدرا�سة على عينة
�شملت ( )400ممر�ض ًا وممر�ضة يف القطاعات املختلفة من
م�ست�شفيات خر�سان التعليمية ،وبا�ستعمال مقيا�س الذكاء
الأخالقي املكون من ( )40فقرة يف جماالت �أربعة( :ال�صدق،
وامل�س�ؤولية ،والرحمة ،واملغفرة) � ،أ�شارت النتائج �إىل متتع �أفراد
الدرا�سة بدرجة مرتفعة من الوعي ملهارات الذكاء الأخالقي،
ووجود عالقة ارتباطية موجبة بني درجة امتالك مهارات الذكاء
الأخالقي والرعاية الطبية املقدمة للمر�ضى والعمالء ،ومل ت�رش
النتائج �إىل داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س.
�أما درا�سة ( )Hoseinpoor,Ranjdoost,2013فهدفت �إىل
الك�شف عن العالقة بني التح�صيل الأكادميي والذكاء الأخالقي،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )210طالب وطالبات من طلبة ال�سنة
الثالثة للمرحلة الثانوية يف مدينة طهران ،وبا�ستعمال مقيا�س
الذكاء الأخالقي الذي ا�شتمل على جماالت �أربعة :ال�صدق،
والت�سامح ،وامل�س�ؤولية جتاه الآخرين ،والتودد للآخرين� ،أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة �إح�صائي ًا
بني التح�صيل الأكادميي والذكاء الأخالقي ،كما ظهر فرق دال
�إح�صائي ًا ملتغري التخ�ص�ص ،وذلك ل�صالح طلبة العلوم الطبيعية
مقارنة مع طلبة العلوم الإن�سانية يف بعد امل�س�ؤولية ،ومل ت�رش
النتائج لفروق دالة تعزى ملتغري اجلن�س.

وقام الذبحاوي ( )2012بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
العالقة بني الذكاء الأخالقي ودعم �سمعة امل�ؤ�س�سة ،وبا�ستعمال
ا�ستبانة للذكاء الأخالقي تكون من ( )30فقرة� ،شملت ف�ضائل
�ست)  :التعاطف ،وال�ضمري ،والرقابة الذاتية ،واالحرتام،
والت�سامح ،والعدالة)  ،وتوزيعه على عينة ع�شوائية �شملت ()173
قائداً جامعي ًا يف جامعة الكوفة� ،أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة
ارتباطية موجبة بني �أكرث مكونات الذكاء الأخالقي و�سمعة
امل�ؤ�س�سة ،ومل ت�رش النتائج �إىل فروق دالة يف مدى العالقة
االرتباطية بني الذكاء الأخالقي ونوع الكلية.
�أما درا�سة حممد ( )2011فهدفت التعرف �إىل مدى تطور
الذكاء الأخالقي لدى املراهقني� ،إذ مت اختيار ( )300طالب
وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�س الكرخ والر�صافة
ببغداد ،وببناء مقيا�س للذكاء الأخالقي يف جماالت �سبعة،
�شملت ( )60فقرة ،مت توزيعه على الطلبة� ،أ�شارت النتائج �إىل �أن
املراهقني يتمتعون بدرجة ذكاء �أخالقي منخف�ض ،وامتلك الأكرب
عمراً درجة ذكاء �أف�ضل مقارنة مبن دونهم ،كما دلت النتائج �إىل
وجود فروق ذات داللة ملتغري اجلن�س ،وذلك ل�صالح الإناث
مقارنة بالذكور.
وهدفت درا�سة زبارقة ( )2010التعرف �إىل الفروق النمائية
يف الذكاء اخللقي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف مدار�س منطقة
اللد� ،إذ مت اختيار ( )442طالب ًا وطالبة ،من طلبة ال�صف ال�سابع
والعا�رش ،وبتطبيق مقيا�س الذكاء اخللقي املكون من ( )19فقرة
موزعة على �أبعاد �سبعة� ،أ�شارت النتائج �إىل �أن الدرجة الكلية
للذكاء اخللقي لدى الطلبة يقع يف امل�ستوى املتو�سط ،ومل تظهر
فروق دالة تعزى ملتغري اجلن�س.
و�أجرت الطائي ( )2010درا�سة هدفت �إىل قيا�س درجة
امتالك طلبة الدرا�سة املتو�سطة لف�ضائل الذكاء الأخالقي ،وبيان
�أثر متغري النوع اجلندري يف ذلك ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )400طالب وطالبة يف املرحلة املتو�سطة يف ثالث مدرا�س
يف حمافظة بغداد ،وبتطبيق مقيا�س الذكاء الأخالقي املكون من
( )70فقرة ،موزعة على ف�ضائل �سبع� ،أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
امتالك الطلبة لدرجة مرتفعة من ف�ضائل الذكاء الأخالقي ،وظهر
فرق دال ملتغري اجلن�س ،وذلك ل�صالح الذكور.
و�أجرى النوا�رصة ( )2008درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل
م�ستوى الذكاء االنفعايل واالجتماعي واخللقي لدى الطلبة
املوهوبني وعالقته ببع�ض املتغريات� ،إذ مت اختيار عينة تكونت
من ( )461طالب ًا وطالبة يف ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،والأول
الثانوي يف مدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز ،ومدر�سة اليوبيل
للموهوبني ،يف الأردن ،وبا�ستعمال مقايي�س الذكاء االنفعايل
واالجتماعي واخللقي� ،أ�شارت النتائج �إىل ارتفاع م�ستوى الذكاء
اخللقي لدى العينة امل�ستهدفة؛ �إذ جاء يف املرتبة الأوىل ،تاله
الذكاء االجتماعي ثم االنفعايل ،كما �أ�شارت النتائج �إىل فروق
دالة يف م�ستوى الذكاء االنفعايل واالجتماعي واخللقي لدى
العينة امل�ستهدفة تعزى ملتغري اجلن�س وذلك ل�صالح الإناث.
وهدفت درا�سة ال�شمري (� )2007إىل قيا�س العالقة
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االرتباطية بني الذكاء الأخالقي والثقة االجتماعية املتبادلة،
ف�شملت عينة الدرا�سة ( )400طالب وطالبة من الكليات العلمية
والإن�سانية يف جامعة بغداد ،وبتطبيق مقيا�س الذكاء الأخالقي
املكون من ف�ضائل �سبع ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن طلبة اجلامعة
يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء الأخالقي ،كما �أ�شارت النتائج
�إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة �إح�صائية بني
الذكاء الأخالقي والثقة االجتماعية املتبادلة ،ومل ت�رش النتائج
�إىل فروق دالة ملتغري اجلن�س� ،أو الكلية (الإن�سانية والعلمية) .
�أما درا�سة ( )Kindlon,Thompson,2002فهدفت �إىل
الك�شف عن العالقة االرتباطية بني الذكاء الأخالقي وم�ستويات
الذكاء العام لدى الأطفال قبل �سن املدر�سة ،وكذلك قيا�س الفروق
يف م�ستوى الذكاء الأخالقي وفق متغري اجلن�س ،وت�ألفت عينة
الدرا�سة من ( )1000طفل وطفلة من مدينة نيويورك ،وكان من
�أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة :وجود عالقة ارتباطية
موجبة ذات داللة �إح�صائية بني الذكاء الأخالقي وم�ستويات
الذكاء العام ،كما ظهر فرق دال يف م�ستوى الذكاء الأخالقي
ملتغري اجلن�س وذلك ل�صالح الإناث.
تعقيب على الدراسات ذات الصلة
�إن مراجعة الدرا�سات ذات ال�صلة يظهر الأمور الآتية:
 ال يزال مو�ضوع الذكاء الأخالقي قيد الت�أطري
املفاهيمي على م�ستوى النظرية والتطبيق.
 عدم وجود درا�سات ذات �صلة –وفق �إطالع الباحثني-
تناولت مظاهر الذكاء الأخالقي لدى الطلبة اجلامعيني.
 حاولت الدرا�سة احلالية تقدمي نظرة بحثية جديدة،
من خالل تقييم م�ستوى التزام طلبة جامعة الزيتونة الأردنية
مبظاهر الذكاء الأخالقي ،وذلك بح�سب وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم.

الطريقة واإلجراءات
منهجية الدراسة
اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي ،القائم على
درا�سة الظاهرة وحتليلها وو�صفها ،ملالءمته �أغرا�ض الدرا�سة
احلالية ،وذلك من خالل توزيع املقيا�س املخ�ص�ص على العينة
امل�ستهدفة ،ثم �إجراء التحليل الإح�صائي املنا�سب.
جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة جامعة الزيتونة الأردنية
يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي ()2016 /2105
م ،والبالغ عددهم ( )7717طالب ًا وطالبة ،وتكون �أفراد
عينة الدرا�سة من ( )453طالب ًا وطالبة ،مت اختيارهم بطريقة
ع�شوائية طبقية ،وفق ًا ملتغريي اجلن�س والكلية ،وبن�سبة ()% 6
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من املجتمع الكلي ،موزعني كما يف اجلدول رقم (. )1
جدول رقم ()1
توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير الجنس والكلية

اجلن�س
ذكور

العدد

الن�سبة املئوية

الكلية
علمية

103

% 23

�إن�سانية

114

% 25

217

% 48

علمية

139

% 31

�إن�سانية

97

% 21

املجموع

236

% 52

املجموع الكلي

453

% 100

املجموع
�إناث

أداة الدراسة
بعد االطالع على الأدب النظري ذي ال�صلة ،كدرا�سة
(مومني2015،؛ الذبحاوي� )2012،صمم الباحثان مقيا�سا
ا�شتمل يف �صورته الأولية على ( )76فقرة ،توزعت يف �سبعة
جماالت ،ومتحورت حول �أهم مظاهر الذكاء الأخالقي.
● ●�صدق الأداة
مت عر�ض الأداة ب�صورتها الأولية على ( )10حمكمني من
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،بحيث مت اعتماد الفقرات التي ح�صلت
على ن�سبة اتفاق ( )% 80فما فوق ،ثم �أُجريت التعديالت بناء
على مالحظات املحكمني ،ف�أ�صبحت الأداة ب�صورتها النهائية
مكونة من ( )61فقرة ،موزعة يف جماالت �سبعة ،تقي�س درجة
الذكاء الأخالقي لدى الطلبة ،واملجاالت هي :العدل ،والت�سامح،
وامل�س�ؤولية و�ضبط النف�س ،والتعاطف ،وال�ضمري ،واالحرتام،
واحلياء.
● ●ثبات الأداة
وللت�أكد من ثبات مقيا�س الدرا�سة ،مت ا�ستعمال طريقة
االت�ساق الداخلي ( ، )Internal Consistencyعن طريق تطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من خارج �أفراد الدرا�سة ،تكونت
من ( )30طالب ًا وطالبة ،وجرى ا�شتقاق معامالت الثبات
با�ستعمال معادلة (� ، )Cronbach Alphaإذ وجد الباحثان �أن
وعدت
معامل ثبات املقيا�س للدرجة الكلية ي�ساوي (ُ ، )0.80
هذه القيمة مقبولة لأغرا�ض هذه الدرا�سة.
املعاجلة اإلحصائية للبيانات
لقد مت اعتماد �سلم ا�ستجابة خما�سي لكل فقرة ،بح�سب
مقيا�س “ليكرت”( :موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،معار�ض،
معار�ض ب�شدة)  ،و�أعطيت رقمي ًا الدرجات ( )5،4،3،2،1على
مت عك�س الدرجات للفقرات ال�سلبية،
التوايل للفقرات الإيجابية و ّ
علما ب�أنه قد مت توزيع فقرات اال�ستبانة ب�شكل ع�شوائي قبل
تطبيقها على العينة امل�ستهدفة.ومت ت�صنيف م�ستوى مظاهر
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فاالحرتام ،فال�ضمري فالعدل ،واحتل جمال امل�س�ؤولية و�ضبط
النف�س املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي مقداره (. )3.71
◄◄وللإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الثاين الذي ن�صه“ :هل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α=0.05
يف م�ستوى الذكاء الأخالقي على املقيا�س الكلي ،وعلى جماالته
الفرعية لدى طلبة جامعة الزيتونة تعزى ملتغري اجلن�س �أو
ملتغري الكلية (الإن�سانية ،العلمية) �أو التفاعل بينهما”؟
مت -ابتداء -ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ،ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س مظاهر
الذكاء الأخالقي ككل ،واجلدول ( )3يبني ذلك.

الذكاء الأخالقي لدى الطلبة اعتماداً على املتو�سطات احل�سابية،
يف ثالثة م�ستويات( :منخف�ض ،ومتو�سط ،ومرتفع)  ،وبتطبيق
معادلة مدى الفئات ،مت اعتبار الفئة التي ح�صلت على متو�سط
ح�سابي )2.33 - 1( :فئة ذات م�ستوى منخف�ض ،والفئة (2.34
  )3.67امل�ستوى املتو�سط ،والفئة ( )5 - 3.68امل�ستوىاملرتفع.وبعد جمع بيانات الدرا�سة متت املعاجلة الإح�صائية
للبيانات ،وذلك با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية (. )SPSS
متغريات الدراسة
Ú Úاملتغري امل�ستقل :وله م�ستويان :اجلن�س ،وله فئتان
(الذكور ،والإناث)  ،ونوع الكلية ،وله فئتان (الكليات الإن�سانية،
والعلمية) .
Ú Úاملتغري التابع :درجة الذكاء الأخالقي.

جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس الذكاء ككل

اجلن�س

نتائج الدراسة
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص » :ما م�ستوى
الذكاء الأخالقي لدى طلبة جامعة الزيتونة الأردنية بح�سب
وجهة نظرهم؟ » مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجات الطلبة على مقيا�س الذكاء الأخالقي ككل،
وعلى كل جمال من جماالته الفرعية ،واجلدول ( )2يبني تلك
القيم.

ذكور

�إناث

جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس الذكاء األخالقي
(ككل ،وعلى مجاالته الفرعية) مرتبة تنازلياً

املجال

الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

حجم العينة

نوع
الكلية
العلمية

4.11

0.47

103

الإن�سانية

3.85

0.37

114

املجموع

3.98

0.41

217

العلمية

4.27

0.44

139

الإن�سانية

4.13

0.43

97

املجموع

4.20

0.49

236

العلمية
املجموع الإن�سانية

التقييم

املجموع

4.19

0.44

242

3.99

0.39

211

4.09

453

0.41

1

احلياء

4.47

0.45

مرتفع

2

التعاطف

4.41

0.39

مرتفع

3

الت�سامح

4.17

0.44

مرتفع

4

االحرتام

4.07

0.41

مرتفع

5

ال�ضمري

3.93

0.53

مرتفع

يالحظ من اجلدول ( )3وجود فروق ظاهرية يف درجات
الطلبة على مقيا�س الذكاء الأخالقي ككل تب ًعا لفئات كل متغري
من متغريي( :اجلن�س والكلية)  ،ولفح�ص الداللة الإح�صائية لتلك
الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي كما هو مو�ضح يف
اجلدول (. )4

6

العدل

3.87

0.47

مرتفع

جدول ()4

7

امل�س�ؤولية و�ضبط النف�س

3.71

0.43

مرتفع

تحليل التباين الثنائي للكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة
على مقياس الذكاء األخالقي ككل تبعًا لمتغيري (الجنس ونوع الكلية)

املتو�سط الكلي

4.09

0.45

مرتفع

وت�شري نتائج اجلدول ال�سابق؛ رقم (� ، )2إىل ارتفاع
م�ستوى درجة الذكاء الأخالقي لدى طلبة جامعة الزيتونة� ،إذ بلغ
املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات �أفراد العينة على املقيا�س بالكلية
( ، )4.09يف حني تراوحت متو�سطات ا�ستجاباتهم على فقرات
املقيا�س (. )4.47 - 3.71
وجاء جمال احلياء يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( ، )4.47ثم تبعه جمال التعاطف ( ، )4.41ثم الت�سامح،

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات متو�سط
احلرية املربعات

قيمة (ف)

الداللة

اجلن�س

4.800

1

4.800

131.243

* 0.000

نوع الكلية

3.234

1

3.234

88.427

* 0.000

اجلن�س X

2.258

1

2.258

5.754

* 0.017

اخلط�أ

4.243

449

0.037

12.28492

452

الكلية

الكلي

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (. )α=0.05
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نوع
الكلية

يت�ضح من اجلدول ( )4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجات الطلبة على مقيا�س الذكاء الأخالقي ككل تعزى
ملتغري اجلن�س� ،إذ ي�شري اجلدول �إىل �أن قيمة ف ()131.243
وداللتها الإح�صائية ( ، )0.00وبالرجوع �إىل اجلدول ( )3يت�ضح
�أن الفروق ل�صالح الإناث �إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لديهن على
مقيا�س الذكاء الأخالقي ككل ( )4.20يف حني كان املتو�سط
احل�سابي للذكور (. )3.98
كما يت�ضح من اجلدول ( )4وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف درجات الطلبة على مقيا�س الذكاء الأخالقي ككل
تعزى لنوع الكلية� ،إذ ت�شري النتائج �إىل �أن قيمة ف ()88.427
وداللتها الإح�صائية ( ، )0.00وبالرجوع �إىل اجلدول ()3
يت�ضح �أن الفروق ل�صالح طلبة الكليات العلمية� ،إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي لدرجات طلبة الكليات العلمية على مقيا�س الذكاء
الأخالقي ككل ( )4.19يف حني كان املتو�سط احل�سابي لطلبة
الكليات الإن�سانية (. )3.99
كما ي�شري جدول (� )4إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا يف
الدرجة الكلية على مقيا�س الذكاء الأخالقي تعزى للتفاعل ما
بني متغري اجلن�س ومتغري نوع الكلية �إذ كانت قيمة ف ()5.754
وداللتها الإح�صائية (. )0.017
�أما فيما يتعلق باملجاالت الفرعية ملقيا�س الذكاء
الأخالقي فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجات الطلبة على تلك املجاالت تب ًعا ملتغريي نوع
الكلية واجلن�س ،واجلدول ( )5يبني تلك القيم.

املجال

ال�ضمري

العدل

امل�س�ؤولية
و�ضبط النف�س

املجال

احلياء

التعاطف

الت�سامح

االحرتام

اجلن�س

م�صدر التباين

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

ذكور

4.16

0.42

4.09

�إناث

4.46

0.36

4.21

0.47

املجموع

4.31

0.44

4.15

0.40

ذكور

4.59

0.44

3.91

0.48

�إناث

4.73

0.47

4.57

0.44

املجموع

4.66

0.41

4.24

0.41

ذكور

3.77

0.43

3.73

0.46

�إناث

4.47

0.46

4.37

0.44

املجموع

4.12

0.49

4.05

0.39

ذكور

4.21

0.41

4.13

0.46

�إناث

4.63

0.40

4.39

0.38

املجموع

4.42

0.39

4.26

0.39

�إناث

4.13

0.45

3.93

0.43

املجموع

4.07

0.48

3.84

0.40

ذكور

4.29

0.37

4.21

0.45

�إناث

4.51

0.41

4.33

0.46

املجموع

4.40

0.45

4.27

0.43

ذكور

4.77

0.49

4.56

0.46

�إناث

4.19

0.42

4.12

0.41

املجموع

4.48

0.45

4.34

0.44

تحليل التباين الثنائي المتعدد للكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات
الحسابية لدرجات الطلبة على مجاالت مقياس الذكاء األخالقي تبعًا لمتغيري نوع
الكلية والجنس

الكليات الإن�سانية

0.37

ذكور

4.01

0.33

3.75

0.49

جدول ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مجاالت
مقياس الذكاء األخالقي تبعًا لمتغيري نوع الكلية والجنس

نوع
الكلية

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

يالحظ من اجلدول (� )5أن هناك فرو ًقا ظاهرية يف
املتو�سطات احل�سابية لدرجات الطلبة على جماالت مقيا�س
الذكاء الأخالقي تب ًعا ملتغريي فرع التعليم واجلن�س.ولفح�ص
الداللة الإح�صائية لتلك الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين
الثنائي املتعدد ،واجلدول ( )6يبني ذلك.

جدول ()5

الكليات العلمية

اجلن�س

الكليات العلمية

الكليات الإن�سانية

اجلن�س
(ذكور� ،إناث)
Hotellings
Trace
0.91

نوع الكلية
(علمية،
�إن�سانية)
Hotellings
Trace
0.84
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قيم
(ف)

م�ستوى
الداللة

املتغري
التابع

جمموع درجات و�سط
املربعات احلرية املربعات

احلياء

1.04

1

1.04

8.01

0.000

التعاطف

2.20

1

2.20

41.72

0.000

الت�سامح

5.71

1

5.71

34.13

0.000

االحرتام

2.67

1

2.67

22.16

0.000

ال�ضمري

1.51

1

1.51

13.33

0.000

العدل

0.79

1

0.79

6.59

0.01

امل�س�ؤولية
و�ضبط
النف�س

2.39

1

2.39

20.32

0.00

احلياء

1.04

1

1.04

8.01

0.00

التعاطف

0.99

1

0.99

18.90

0.00

الت�سامح

1.82

1

1.82

10.94

0.00

االحرتام

2.20

1

2.20

41.72

0.00

ال�ضمري

5.58

1

5.58

44.99

0.00

العدل

2.67

1

2.67

22.16

0.00

امل�س�ؤولية
و�ضبط
النف�س

1.47

1

1.47

13.31

0.00
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قيم
(ف)

م�ستوى
الداللة

احلياء

0.83

1

0.83

6.51

0.01

التعاطف

0.79

1

0.79

6.47

0.01

اجلن�س  Xنوع الت�سامح
الكلية
االحرتام

0.05

1

0.05

0.46

0.49

1.10

1

1.10

9.44

0.00

ال�ضمري

0.43

1

0.43

2.62

0.10

العدل

0.61

1

0.61

1.32

0.31

امل�س�ؤولية
و�ضبط
النف�س

0.00

1

0.00

0.04

0.83

احلياء

61.21

449

0.16

التعاطف

40.23

449

0.09

الت�سامح

27.18

449

0.14

االحرتام

56.12

449

0.11

ال�ضمري

46.14

449

0.11

العدل

61.08

449

0.13

امل�س�ؤولية
و�ضبط
النف�س

34.19

449

0.05

احلياء

58.18

452

التعاطف

48.12

452

الت�سامح

32.11

452

االحرتام

53.17

452

ال�ضمري

45.13

452

العدل

55.10

452

امل�س�ؤولية
و�ضبط
النف�س

37.19

452

م�صدر التباين

Wilk’s
Lambda
0.70

اخلط�أ

الكلي

املتغري
التابع

جمموع درجات و�سط
املربعات احلرية املربعات

 )tellingsت�ساوي ( ، )0.84وداللتها الإح�صائية (، )0.00
وبالرجوع �إىل اجلدول ( )5يالحظ �أن تلك الفروق ل�صالح طلبة
الكليات العلمية.
�أما فيما يتعلق بتفاعل املتغريين (الكلية واجلن�س) و�أثر ذلك
التفاعل يف جماالت مقيا�س الذكاء الأخالقي ،فلقد �أ�شار اجلدول
(� )6إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجات الطلبة على
جماالت“ :احلياء ،واالحرتام ،والتعاطف” ،تعزى للتفاعل ما بني
نوع الكلية واجلن�س� ،إذ كانت قيمة اختبار ()Wilk’s Lambda
ت�ساوي ( ، )0.70وتراوحت داللتها الإح�صائية ما بني (- 0.00
. )0.01بينما مل ت�رش نتائج جدول (� )6إىل فروق دالة �إح�صائيا
يف درجات الطلبة على جماالت ” :الت�سامح ،وال�ضمري ،والعدل،
وامل�س�ؤولية و�ضبط النف�س”.

مناقشة النتائج
�أ�شارت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول كما يف جدول
رقم (� ، )2إىل متتع �أفراد الدرا�سة مب�ستوى مرتفع من االلتزام
مبظاهر الذكاء الأخالقي� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات
�أفراد العينة على املقيا�س بالكلية ( ، )4.09يف حني تراوحت
متو�سطات ا�ستجاباتهم على فقرات املقيا�س (. )4.47 - 3.71
ورمبا ت�شري هذه النتيجة -وفق ر�أي الباحثني� -إىل ترابط
جماالت الذكاء الأخالقي ببع�ضها ،وت�شكيلها بنية متكاملة من
املظاهر الأخالقية التي ي�صعب الف�صل بينها ،ويرى الباحثان
منطقية التزام الطلبة بهذه املظاهر الأخالقية ،وذلك ب�سبب
الرتكيبة االجتماعية للمجتمعات العربية بعامة ،واملجتمع الأردين
بنى دينية ،وتاريخية،
على وجه اخل�صو�ص ،وما ميتاز به من ً
وثقافية ،وتربوية ،وما يلتزم به من عادات وتقاليد ،جتعل من
الف�ضيلة ومكارم الأخالق على ر�أ�س �أولويات احلياة ،وجتعل من
الت�رصف غري الأخالقي �سلوك ًا غري مقبول ،ومدعاة لال�شمئزاز �أو
القلق وت�أنيب ال�ضمري.وبذلك تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات
�أُخر مثل )Mohammadi,et al,2014;Olusola,Ajayi,2015 :؛
الطائي2010،؛ النوا�رصة2008،؛ ال�شمري. )2007،
كما تختلف مع درا�سات �أخرى �أ�شارت نتائجها �إىل درجة
متو�سطة من الذكاء الأخالقي لدى الطلبة امل�ستهدفني يف تلك
الدرا�سات ،كدرا�سة (مومني2015،؛ زبارقة� )2010،أو درجة
منخف�ضة كدرا�سة (حممد ، )2011،ورمبا يعود �سبب االختالف
الرئي�س الختالف العينة امل�ستهدفة يف الدرا�سة احلالية عن
عينات تلك الدرا�سات ،التي كانت تتمثل يف املراحل املدر�سية؛
�أي ال يزال الطلبة يف مرحلة غري مكتملة من الن�ضج املعريف
والأخالقي� ،أما عينة الدرا�سة احلالية فلقد ا�ستهدفت طلبة
املرحلة اجلامعية ،مما ي�شري �إىل ترابط النمو املعريف بالنمو
الأخالقي بعالقة �أو اقرتان �إيجابي ،وهذا ما ت�ؤكده �أبحاث
“بياجيه وكولربج” (. )Ellenwood,2006
◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين
ك�شفت نتائج الدرا�سة املتعلقة بال�س�ؤال الثاين عن وجود

يالحظ من اجلدول ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف املتو�سطات احل�سابية لدرجات الطلبة على املجاالت جميعها
تعزى للجن�س� ،إذ كانت قيمة اختبار هوتلينج ()Hotellings
ت�ساوي ( ، )0.91وداللتها الإح�صائية ( ، )0.00وبالرجوع �إىل
اجلدول ( )5يالحظ �أن تلك الفروق ل�صالح الإناث على جماالت
�ستة ” :احلياء ،واالحرتام ،والتعاطف ،والت�سامح ،وال�ضمري،
والعدل” ،ول�صالح الذكور على جمال واحد ،وهو ” :امل�س�ؤولية
و�ضبط النف�س”.
كما يالحظ من اجلدول ( )6وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية لدرجات الطلبة على جماالت مقيا�س الذكاء الأخالقي
كلها تعزى لنوع الكلية� ،إذ كانت قيمة اختبار هوتلينج(  (�Ho
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فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجات الطلبة على مقيا�س الذكاء
الأخالقي ككل ،ويف درجات جماالته جميعا تعزى للجن�س،
ويالحظ �أن تلك الفروق ل�صالح الإناث على جماالت ” :احلياء،
واالحرتام ،والتعاطف ،والت�سامح ،وال�ضمري ،والعدل” ،ول�صالح
الذكور على جمال ” :امل�س�ؤولية و�ضبط النف�س”.وبذلك تختلف
هذه النتيجة مع نتائج درا�سات عدة ،مثل( :ال�شمري2007،؛
زبارقة2010،؛ حممد2011،؛ Hoseinpoor,Randoost,et
 )al,2013التي مل يظهر فيها داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س.وقد
يعود ال�سبب وراء هذا االختالف �إىل اختالف البيئة االجتماعية
لعينة الدرا�سة احلالية عن البيئة االجتماعية للعينات التي
�أجريت عليها تلك الدرا�سات.
ويف املقابل تتفق هذه النتيجة ونتائج درا�سات عدة،
مثل درا�سة( :النوا�رصة2008،؛ النا�رص2009،؛ حممد2011،؛
 )Kindlon,Thompson,2002التي �أ�شارت نتائجها لوجود داللة
�إح�صائية يف م�ستويات الذكاء الأخالقي ملتغري اجلن�س وذلك
ل�صالح الإناث ،ويرى الباحثان �أن ال�سبب يف ذلك قد يعود
�إىل طبيعة املجتمع الأردين ،كغريه من املجتمعات الإ�سالمية
والعربية املحافظة� ،إذ يويل الإناث املزيد من االهتمام
والرعاية فيما يتعلق بااللتزام الأخالقي والقيم الأخالقية
التي البد من التقيد بها ،فجزء كبري منها م�ستمد من التعاليم
الإ�سالمية ،والأخرى من العادات والتقاليد املجتمعية الواجب
املحافظة عليها ،فاحلياء وال�ضمري والتعاطف واالحرتام ،..من
ال�صفات التي غالبا ما تتحلى بها الإناث نتيجة عملية التن�شئة
االجتماعية والرقابة الأ�رسية التي متار�س عليهن ،يف الوقت
الذي تنخف�ض فيه الرقابة الأ�رسية على الذكور ،مما يولد لديهم
فر�صة ملمار�سات بع�ض ال�سلوكيات ال�سلبية ،وخا�صة يف خارج
ضال عن الرتكيبة اجل�سمية
النطاق املكاين للبيئة الأ�رسية ،هذا ف� ً
والعاطفية النف�سية للذكور التي قد تربر كونهم �أقل تعاطفاً،
وت�ساحماً ،..من الإناث.
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية كذلك جزئيا مع نتائج درا�سة
(الطائي )2010،التي �أ�شارت نتائجها لوجود داللة �إح�صائية
ملتغري اجلن�س يف م�ستوى الذكاء الأخالقي وذلك ل�صالح الذكور،
�أما نتائج الدرا�سة احلالية ف�أ�شارت �إىل وجود فرق دال �إح�صائيا
يف متغري اجلن�س ل�صالح الذكور على جمال“ :امل�س�ؤولية و�ضبط
النف�س” فقط ،ويرى الباحثان �أن ال�سبب يف ذلك قد يرجع �إىل
كون الذكور �أكرث حتكما يف �ضبط انفعاالتهم وم�شاعرهم مقارنة
بالإناث ،وخا�صة ملا يتمتع به املجتمع الأردين من تربية يغلب
عليها الذكورية ،التي تتيح للذكور –غالبا -من التعر�ض �إىل
مواقف حياتية ،وتنمي لديه القدرة يف مواجهة امل�شكالت وحلها.
و�أما فيما يتعلق بدرجة الذكاء الأخالقي ونوع الكلية
(�إن�سانية ،علمية)  ،فلقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية لدرجات الطلبة على جميع جماالت مقيا�س
الذكاء الأخالقي تعزى لنوع الكلية ،ل�صالح طلبة الكليات
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العلمية.وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (ال�شمري2007،؛
الذبحاوي )2012،اللتان مل يظهر فيهما �أثر دال ملتغري
الكلية ،وباملقابل تتفق مع نتيجة درا�سة (مومني2015،؛
. )Hoseinpoor,Randoost,2013ويعزو الباحثان هذه النتيجة
�إىل القدرات املعرفية لدى طلبة الكليات العلمية� ،إذ �إن القدرات
املعرفية لدى طلبة الكليات العلمية �أف�ضل من القدرات املعرفية
لدى طلبة الكليات الإن�سانية ،فطلبة الكليات العلمية هم ب�شكل عام
من ذوي القدرات املرتفعة ،وهذا ما تو�صلت �إليه نتائج درا�سات
كثرية ،منها�( :أحمد2014،؛ الزق2009،؛ ال�صايف ، )2000،مما
ي�سوغ كون الطلبة يف الكليات العلمية يتمتعون مب�ستوى �أعلى
ّ
من الذكاء الأخالقي مقارنة ب�أقرانهم من طلبة الكليات الإن�سانية.
ويف هذا تتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع ما تو�صل �إليه “بياجيه
وكولربج”؛ يف العالقة االرتباطية املوجبة بني م�ستويات الذكاء
الأخالقي والنمو املعريف ب�شكل عام ،والتح�صيل على وجه
خا�ص (�أبو جادو2014؛ العتوم2004،؛ ، )Ellenwood,2006
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن توقعات املجتمع الإيجابية عن �سلوكيات
الطلبة يف الكليات العلمية تدعم فر�ص ظهور مظاهر �أخالقية
لدى ه�ؤالء الطلبة ،لت�صبح هذه التوقعات نبوءات تتحقق ذاتياً.
�أما فيما يتعلق بنتيجة الدرا�سة املتعلقة ب�أثر تفاعل
متغريي اجلن�س ونوع الكلية ،ف�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل فروق
ذات داللة على جماالت ” :احلياء ،واالحرتام ،والتعاطف” ،وذلك
ل�صالح طلبة الكليات العلمية مقارنة بالإن�سانية ،ول�صالح الطلبة
الإناث مقارنة بالذكور على املجاالت ذاتها.ويرى الباحثان
�أن �سبب ذلك قد يعود �إىل كون طلبة الكليات العلمية ميتلكون
قدرات �أعلى يف لغة االت�صال والتوا�صل والإح�سا�س بالآخرين
والتعاطف معهم ،مما ي�شري �إىل ترابط مظاهر الذكاء الأخالقي
بالذكاء الوجداين االنفعايل ،وهذا ما دلت عليه درا�سات عدة
منها. )Rietti,2009;Narvaez,2010;Kerri,2012( :
كما �أن الطالبات ميتلكن قدرة �أف�ضل يف تلك املجاالت:
” احلياء واالحرتام والتعاطف” ،وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل
الطبيعة ال�سيكولوجية للإناث ،وما يغلب على �سلوكهن من
تقدير واحرتام وتودد وحياء مقارنة بالذكور ،ورمبا االلتزام
بتلك الأخالق ومتثلها ون�رشها لكي ُتعامل بالطريقة ذاتها التي
تتعامل بها مع غريها ،هذا بالإ�ضافة ملا توليه الأ�رس الأردنية
من تربية �أخالقية للإناث ،وما تفر�ضه عليهن من تعاليم
و�إر�شادات دينية �أو جمتمعية ،تنحو بالإناث نحو تقدمي املزيد
من احلياء واالحرتام والتعاطف يف التعامل وال�سلوك احل�ضاري.
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االستنتاجات
1 .1تبني �أن مظاهر الذكاء الأخالقي لدى طلبة جامعة
الزيتونة يقع �ضمن امل�ستوى املرتفع.
2 .2وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ملتغري :اجلن�س؛ وذلك
ل�صالح الإناث ،على جماالت ” :احلياء ،واالحرتام ،والتعاطف”،
وملتغري الكلية؛ وذلك ل�صالح طلبة الكليات العلمية مقارنة
بالإن�سانية ،وذلك على جماالت” :احلياء ،واالحرتام ،والتعاطف”.

التوصيات
1 .1لزوم تفعيل دور امل�ساقات الدرا�سية ،وا�ستثمار الأجواء
اجلامعية ،مبا يتخللها من حما�رضات ون�شاطات وم�ؤمترات
وندوات وجمال�س طلبة ،للعمل كمنظومة متكاملة يف تنمية
مظاهر الذكاء الأخالقي لدى الطلبة.
2 .2القيام بدرا�سات تتناول عالقة الذكاء الأخالقي بعدد
من املتغريات؛ كمفهوم الذات ،واالغرتاب النف�سي ،والدافعية،
والتن�شئة االجتماعية.
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