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امللخص:
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى طلبة
اجلامعة ،والفروق يف م�ستوى الذكاء الأخالقي تبع ًا ملتغريي اجلن�س
ونوع الكلية ،والك�شف عن القدرة التنب�ؤية للذكاء الأخالقي بال�سلوك
الأخالقي .تكونت عينة الدرا�سة من ( )1000طالب وطالبة من طلبة
مرحلة البكالوريو�س .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س
�أبو عواد للذكاء الأخالقي ( ، )2011ومقيا�س ال�سلوك الأخالقي
املطور من قبل الباحثني� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى الذكاء
الأخالقي كان متو�سط ًا و�أن م�ستوى ال�سلوك الأخالقي كان متو�سطاً.
كما بينت النتائج وجود فروق يف م�ستوى الذكاء الأخالقي تبع ًا
ملتغري اجلن�س ،ول�صالح الإناث .وعدم وجود فروق تبع ًا ملتغري نوع
الكلية .وك�شفت النتائج �أن الذكاء الأخالقي كان عامل تنب�ؤ دال
اح�صائي ًا بال�سلوك الأخالقي.
الكلمات املفتاحية :الذكاء الأخالقي ،ال�سلوك الأخالقي ،طلبة
اجلامعة ،جامعة الريموك.

Abstract:
This study sought to reveal the levels of moral
intelligence and to investigate the predictive ability of
the moral intelligence for moral behavior at Yarmouk
University Students. The sample of the study consisted
of 1000 university students. The sample responded to
the Moral Intelligence Scale (Abu Awwad, 2011) , and
Moral Behavior Scale developed by the researchers.
The results revealed that moral intelligence and moral
behavior had moderate levels. There were statistically
significant differences in moral intelligence level
due to gender, in favor of females, while there were
no statistically significant differences due to type of
faculty. The results of the study indicated that moral
intelligence is a strong predictor for moral behavior
among Yarmouk University students.
Keywords: Moral Intelligence, Moral Behavior,
University Students, Yarmouk University.

مقدمة
تع ّد الأخالق �أ�سمى هدف من �أهداف الرتبية �إذ �إنها تنظم حياة
الأفراد واملجتمعات؛ فهناك �أمناط �سلوكية مقبولة يف املجتمع
و�أخرى مرفو�ضة بحيث ي�صبح هدف الرتبية والتعليم تنمية تلك
املقبولة ورف�ض املرفو�ضة� ،سعي ًا وراء تكوين منظومة قيمية
�أخالقية .والأخالق �شيء �رضوري يف حياة الأفراد واملجتمعات،
فهي �أ�سا�س اتزان �شخ�صية الفرد وتكاملها ،وتنمية الإرادة لديه يف
مواجهة متطلبات احلياة واتخاذ القرارات ال�صعبة.
فالأخالق �أ�سا�س الهوية للمجتمع وهي �ضابط من �ضوابط
ا�ستقراره و�أمنه ورقيه �إذ �إن وجود فجوة �أخالقية ت�ؤدي لأزمات
�سيا�سية واجتماعية وتربوية .والأخالق من الق�ضايا املُهمة جداً

يف املجتمعات ب�شكلٍ عام ،ويف امل�ؤ�س�سات الرتبوية ب�شكل خا�ص.
فهي ت�ساعد يف تبني ال�سلوكيات الأخالقية املُن�ضبطة واملُتوافقة
مع املعايري والقيم الأخالقية ال�سائدة .كما و�أنها ت�ساعد الفرد يف
حتقيق �أهدافه ال�شخ�صية ،وبالتايل م�ساعدة املُجتمع على التطور
وبث قيم ال�صدق والنزاهة والت�سامح والتعاطف مع الآخرين،
والنموّ ،
وتنمية ح�س امل�س�ؤولية يف املُجتمع ( . )Clarken, 2010وعكف كثري
من الباحثني مثل ر�ست ( )Restعلى تطوير النماذج النظرية القادرة
على تف�سري ال�سلوكيات الأخالقية وعمليات اتخاذ القرار الأخالقي
باعتبارها من اجلوانب املهمة القادرة على تف�سري التباين يف
م�ستوى الأخالقيات بني الأفراد (. )Xu & Keung, 2016
وي�ؤكد نوي�سيا ( )Noecia, 2011ب�أن املفاهيم الأخالقية يف
حياة الفرد تتج�سد يف حياته اليومية ب�أ�شكال خمتلفة؛ فالأخالق
هي جمموع املعتقدات والقيم التي توجه الفرد يف عمليات اتخاذ
مفهوم مركب ،ف�إنها تتطور من خالل تفاعل
القرارات .ولأن الأخالق
ٌ
الفرد مع بيئته املحيطة والأفراد املتواجدين فيها وتتطلب من الفرد
الوعي والإدراك وامتالك القدرات املعرفية القادرة على م�ساعدته يف
تبني ال�سلوكات الإيجابية .وي�شري كل من بارك -دوران ،وبوثو�س،
يري�سلي ،وهامبتون (& Barque- Duran, Pothos, Yearsley
� )Hampton, 2016إىل �أن الفرد يواجه العديد من املواقف الأخالقية
التي تتطلب منه اللجوء اىل القيم الذاتية امل�ستندة �إىل الأخالقيات
التي جتعله يت�رصف ب�شكلٍ معني حينما يقوم على حل املع�ضالت
الأخالقية يف حياته اليومية.
ف�سلوكات التربع وامل�شاركة يف العمل التطوعي و�إعادة
التدوير والتربع بالدم من ال�سلوكات االخالقية التي تنبع من
ارتفاع م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى الفرد مما ي�ؤكد �أن هذا املتغري
مهما يف ت�شكيل ال�سلوكات الأخالقية لدى الأفراد .وتذكر
دورا ً
ي�ؤدي ً
ني�شام وغو ( )Neesham & Gu, 2015ب�أن علم النف�س الأخالقي قد
�أ�شار ب�أن الوعي بالق�ضايا وال�سلوكات الأخالقية لي�س بال�رضورة �أن
ؤ�رشا دا ًال حول مدى م�شاركة الفرد يف ال�سلوكات االيجابية
يكون م� ً
للمجتمع الذي ينتمي اليه.
وميكن �أن تظهر هذه امل�س�ألة ب�شكلٍ جلي لدى طلبة اجلامعات
الذين مييلون لتبني بع�ض ال�سلوكات الغري �أخالقية مثل الغ�ش يف
االمتحانات .وبالتايل ،ف�إن العمل على تعزيز م�ستويات الذكاء
الأخالقي �سي�ؤدي بال�رضورة �إىل تبني الطلبة لل�سلوكات الأخالقية
القادرة على الت�صدي لبع�ض امل�شكالت الوا�ضحة وال�سائدة بني
جمتمعات الطلبة مثل ال ُعنف والعدوانية والتنمر وهذا ما ي�ؤكد
�رضورة �إجراء هذه الدرا�سة لدى طلبة اجلامعة.
ُيعد الذكاء �أحد املفاهيم العامة واملُرتبط بالقدرة املعرفية
لدى الأفراد ومقدرتهم على التفكري ،والتربير ،والفهم والتذكر،
واحل�صول على املعرفة من امل�صادر املعرفية املُختلفة .والذكاء
هو القدرة على االدراك والتعلم واتخاذ القرارات الفاعلة وا ُ
مل�ؤثرة
يف حياة الفرد .وهو املقدرة على تقدير الأ�شياء املهمة ،معرفة
االنفعاالت املختلفة ،والتمييز بني ال�صواب واخلط�أ (Clarken,
 . )2010وترى �أبو عواد (� )2011أن الذكاء الأخالقي من املفاهيم
اجلديدة يف علم النف�س؛ �إذ ت�ؤكد معظم الأدبيات على ا�ستقالليته
عن الأنواع الأخرى مثل الذكاءات على الرغم من ارتباطه الوثيق
ب�أنواع �أخرى من الذكاء كاالنفعايل واالجتماعي ،كما وي�شتمل
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الذكاء الأخالقي على مكونات تتقاطع مع نظرية جاردنر للذكاءات
املتعددة والذي ي�شري �أن الذكاء الأخالقي هو القدرة على معرفة
م�شاعر الآخرين ودوافعهم ومقدرة الفرد على فهم ذاته وا�ستخدام
املعلومات التي يح�صل عليها يف تنظيم حياته.
وي�ؤكد البهبهاين (� )Aalbehbahani, 2015أن الذكاء
الأخالقي هو �أحد �أنواع الذكاءات اجلديدة يف نظرية الذكاءات
املتعددة الذي مل يتم بحثه بال�شكل الكايف ،كما هو احلال يف الذكاء
املعريف واالنفعايل واالجتماعي .ويعرف الذكاء الأخالقي ب�أنه �أحد
القدرات العقلية لدى الفرد ي�ساعد ُه يف حتديد كيفية ترجمة املبادئ
الأخالقية العامة �إىل القيم والأهداف التي يحملها وال�سلوكات التي
يظهرها .والذكاء الأخالقي هو قدرة عقلية للتمييز بني ال�صواب
وتبني قناعات �أخالقية را�سخة ،والت�رصف وفق ًا لها من
واخلط�أ،
ّ
�أجل �إظهار ال�سلوكات االجتماعية املقبولة ح�سب املعايري الأخالقية
ال�سائدة .بينما ي�شري ويتي كري وغرينليف (Whitaker & Greenleaf,
 )2017ب�أن الذكاء الأخالقي �أحد مكونات نظرية الذكاءات املتعددة
طورها جاردنر ( )1995حيث بد�أ البحث يف مفهوم الذكاء يف
التي ّ
حقول علم النف�س بالرتكيز على الذكاء املعريف وتطوير مفاهيم
جديدة ُتعرب عن �أنواع خمتلفة من الذكاءات مثل الذكاء االنفعايل
واملو�سيقي والريا�ضي والثقايف واالجتماعي والأخالقي ،مما ي�ؤكد
نظرية جاردنر �أن الذكاء ال يقت�رص على جانب واحد من القدرات
العقلية واالنفعالية للفرد ،ولكنه ي�شتمل على مكونات عدة يلج�أ
اليها الفرد عند مواجهته للمواقف احلياتية على تنوعها.
والذكاء الأخالقي كما ت�ؤكد ك ًال من غوياب ،و�ساريو وري�س
(� )Guiab, Sario & Reyes, 2015أحد �أ�شكال الذكاء املعريف وي�شري
�إىل قدرة الفرد على �إدراك الأمناط ال�سلوكية املقبولة وغري املقبولة
كون من ُمتغريات عدة �أهمها الوعي الأخالقي،
يف املُجتمع .وهو ُم ّ
والتربير الأخالقي ،والكفاية الأخالقية .فالوعي الأخالقي هو �إدراك
الفرد للق�ضايا الأخالقية املهمة يف حياة الأفراد واملُجتمعات� .أما
التربير الأخالقي ،فهو �أحد القدرات املعرفية التي ت�ساعد الفرد يف
تكوين اجتاهاته الأخالقية والدفاع عن املواقف الأخالقية التي
عرف الكفاية الأخالقية على
يتبناها واملقدرة على تربيرها .بينما ُت ّ
�أنها التقييمات الأخالقية الفاعلة للق�ضايا والأحداث من منظور
�أخالقي ُت�ساعد الفرد على اتخاذ القرارات الأخالقية املنطقية ،ومن
ثم العمل على تقومي نتائج هذه القرارات.
عرف بوزا�سي ( )Bozaci, 2014الذكاء الأخالقي على �أنه
و ُي ّ
الكفاية الأخالقية التي ميتلكها الفرد لتمكينه من تطبيق املبادئ
الأخالقية على الأهداف الذاتية ال�شخ�صية ،وعلى القيم التي يحملها
الفرد و�سلوكاته .وي�ؤثر الذكاء الأخالقي على اجلوانب الإيجابية
يف حياة الفرد� ،إذ �إنه ُيع ّزز النزاهة وال�صدق والتعاطف وروح
امل�س�ؤولية ،مما ينعك�س �إيجابي ًا على احلياة يف املُجتمع .وهو من
وجه
املُتغريات التي حتكم العالقات بني الأفراد وت�ؤثر فيها ،و ُي ّ
ال�سلوك ،وين�شرُ التعاون وال�صدق والنزاهة والعالقات الإن�سانية
القائمة على الود والتعاون واالحرتام املُتبادل والعمل على تعزيز
العالقات الإن�سانية .والذكاء الأخالقي هو قابلية الفرد على �إدراك
الفرد للمفاهيم والقيم ال�صحيحة واخلاطئة يف احلياة مما يدفعه
للت�رصف وال�سلوك بالطريقة املقبولة اجتماعي َا ودينياَ ،وي�شتمل على
جمموعة من اخل�صائ�ص وال�سمات ،من �أهمها املقدرة على �إدراك �أمل
29

الآخرين والتعاطف معهم ،وال�سيطرة على الدوافع النف�سية ال�سلبية
والتحكم بها ،واطالق الأحكام العادلة واملُن�صفة جتاه الآخرين،
ون�رصة املظلوم وحتدي الظلم الواقع على الآخرين ،والتعامل مع
الآخرين على �أ�س�س من الود واالحرتام والتقدير واملودة (مومني،
. )2015
بينما ت�شري �أبو عواد (� )2011أن الذكاء الأخالقي ُمك ّون من
ثالثة جوانب �أ�سا�سية ،هي:
♦ ♦اجلانب املعريفُ ،يعرب عن م�ستوى �إدراك الفرد وفهمه
للموقف من خالل معاجلة املعلومات يف البيئة ،ومن ثم تكوين
مفاهيم فارقة يتبناها الفرد كمحرك ودافع ل�سلوكه.
♦ ♦اجلانب االنفعايلُ ،يعرب عنه بالرغبات الداخلية يف توجيه
ال�سلوك ،ويظهر من خالل امتالك م�ستوى عايل من االلتزام اخللقي
فكراً و�سلوكاً.
♦ ♦اجلانب ال�سلوكي ،طبيعة ممار�سات الفرد يف املواقف
االجتماعية وما حتمله من م�ضامني �سلوكية .فهو جت�سي ٌد للقيم
الأخالقية.
وق�سمت بوربا ( )Borba, 2001الذكاء الأخالقي �إىل �سبعة
مكونات (ف�ضائل جوهرية) ت�شكل الأ�سا�س الأخالقي للفرد ،وتعمل
على حماية منظومته القيمية ،و ُت�شكل �شخ�صيته ،وتحُ �صنه من
الرذائل ،وهذه الف�ضائل هي:
♦ ♦التمثل العاطفي ( : )Empathyالقدرة التي ميتلكها
الفرد لفهم انفعاالت الآخرين وتقييمها ومن ثم تقدمي اال�ستجابة
املنا�سبة .فهو� ،إذن ،امتالك م�ستوى عايل من احل�سا�سية االنفعالية
تمُ كّن الفرد من فهم حاجات وم�شاعر الآخرين.
♦ ♦ال�ضمري ( : )Consciousnessامتالك جمموعة من القيم
العليا املتوافرة يف البناء املعريف لدى الفرد .ويتم اكت�ساب ال�ضمري
من خالل اخلربات املعرفية واالنفعالية ال�سابقة وتفاعالته مع
البيئة املُحيطة والأ�شخا�ص فيها ،ومن ثم تطوير �آلية �سلوكية
لإظهار الأمناط ال�سلوكية املقبولة اجتماعياَ.
♦ ♦التحكم الذاتي (� : )Self- controlضبط الفرد لأمناطه
ال�سلوكية والتحكم بها من خالل تكييف بناءاته املعرفية ،لإظهار
ال�سلوكات املقبولة اجتماعي ًا واالبتعاد عن تلك املرفو�ضة.
♦ ♦االحرتام ( : )Respectرفع قيمة الذات واعتبارها ذات
قيمة عالية ورفع مكانة الآخرين وعدم التقليل من �ش�أنهم.
♦ ♦اللطف ( : )Kindnessالرغبة يف �إبداء االهتمام بالآخرين
وال�سعي لإ�سعادهم؛ �إذ ي�صبح الفرد �أقل �أنانية و�أكرث تعاطف ًا معهم
وي�سعى �إىل �إظهار �سلوكات ت ُنم عن احلب اجتاههم .واللطف هو تقدمي
امل�ساعدة للمحتاجني بدون �أن يطلبوا ذلك واالهتمام بحاجاتهم
والرغبة يف �أن يكونوا �سعداء يف حياتهم.
♦ ♦الت�سامح ( : )Toleranceتثمني �إن�سانية الإن�سان بغ�ض
النظر عن معتقداته الدينية ،ولونه وعرقه.
♦ ♦العدل ( : )Fairnessمعرفة احلقوق الذاتية وحقوق
الآخرين والتعامل على �أ�سا�س من امل�ساواة بني جميع الأ�شخا�ص،
باعتبارهم ال يختلفون من حيث احلقوق والواجبات.
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بينما ي�شري رحيمي ( )Rahimi, 2011ب�أن الذكاء الأخالقي
ينطوي على عدة خ�صائ�ص و�سمات �شخ�صية ميتلكها الفرد� ،أهمها
القدرة على �ضبط االنفعاالت ،والتعاطف ،واالن�سجام يف ال�سلوكات
الأخالقية عرب ال�سياقات والبيئات ،والعدل ،وامل�س�ؤولية والتعاون
والنظر �إىل الأ�شياء ب�شكلٍ منطقي .وي�شري لينك ،وكيل وجوردن( (�Len
 )nick, Kiel & Jordan, 2011ب�أن الأفراد الذين ميتلكون م�ستويات
عالية من الذكاء الأخالقي يقومون بالأ�شياء ال�صحيحة بدون �أن
تكون هناك �سلطة مفرو�ضة عليهم تدفعهم للت�رصف �أخالق ًيا؛
فهم يطورون جمموعة من املبادئ التي جتعلهم يظهرون ال�سلوك
الأخالقي والتعاطف مهما كانت املتطلبات املفرو�ضة عليهم يف
ال�سياقات املختلفة.
وح�سب باندورا (امل�شار �إليه يف Olson & Hergenhahn,
 ، )2008ف�إن االبتعاد عن املعايري واملبادئ الأخالقية ي�ؤدي �إىل
تدين امل�ستوى الذاتي لدى الفرد .وبالتايل ،ف�إن الفرد يقوم بلوم
ارتكب �أمناطا �سلوكية غري مقبولة ميكن و�صفها ب�أنها
نف�سه ،لأنه
َ
منحرفة عن املعايري ال�سلوكية املقبولة يف املجتمعات الإن�سانية.
ولوم الفرد لذاته هو نوع من �أنواع العقاب الذاتي ب�سبب ابتعاد
الفرد عن ال�سلوك الأخالقي ونزعته �إىل االبتعاد عن الهدف الأ�سمى
للأخالق وهو زرع احلب وال�سعادة لدى الآخرين.
ويذكر كالي�ساكا (� )Kaliská, 2013أن الذكاء الأخالقي لي�س
فقط املقدرة على التفكري ب�شكل �أخالقي ،ولكنه يت�ضمن �أي�ض َا
املقدرة على تبني ال�سلوكات الأخالقية .وبذلك ،فهو القدرة على
التحليل والفهم الأخالقي ،والتعاطف مع الآخرين ,والذي ينعك�س
بدوره ايجابي َا يف قدرة الفرد على التفكري الأخالقي .والذكاء
الأخالقي هو القدرة على التمييز بني ال�صح واخلط�أ ،وتبني قناعات
�أخالقية را�سخة والت�رصف على �أ�سا�سها .فالذكاء الأخالقي هو
امتالك جمموعة من ال�سمات واخل�صائ�ص ال�شخ�صية املُوج ّهة
ل�سلوكات الفرد الأخالقية.
وي�ؤكد لينك وكايل وجوردن (Lennick, Kiel & Jordan,
� )2011أن الذكاء الأخالقي �أحد القدرات العقلية التي تعمل على
حتديد املبادئ الأخالقية الإن�سانية العامة التي تنطبق على
جمموعة القيم والأهداف وال�سلوكات الأخالقية لدى الفرد .و�أ�شار
مومني (� )2015أن الذكاء الأخالقي يتمثل فيما يقدمه الوالدان من
قدوة ممثلة يف ال�سلوك احل�سن املقبول اجتماعياً .كما �أن م�شاهدة
الأطفال لنماذج متار�س ال�سلوك الأخالقي يدفع ه�ؤالء الأطفال �إىل
تقليد تلك ال�سلوكات� ،إذ �إن م�شاهدتهم للعنف يجعلهم عدائيني و�أكرث
قلقا وخوفاً ،وتقلل من ح�سا�سية الأطفال للتعاطف الذي يعد من
مكونات الذكاء االخالقي الرئي�سية .ويرى بوزا�سي ()Bozaci, 2014
نمي القيم االيجابية لدى الأفراد ،وخا�صة
ب�أن الذكاء الأخالقي ُي ّ
التعاطف مع الآخرين والتعاون معهم.
ويرى لينك وكايل وجوردن (Lennick, Kiel & Jordan,
� )2011أن الذكاء الأخالقي يتكون من �أربعة �أبعاد �أ�سا�سية هي
النزاهة وامل�س�ؤولية والتعاطف والت�سامح ،والتي تنق�سم بدورها �إىل
جمموعة من الكفايات من قبيل النزاهة وال�صدق وال�شجاعة والقدرة
على االحتفاظ بالأ�رسار وااللتزام وامل�س�ؤولية وامل�سائلة عند اتخاذ
القرارات والقدرة على �ضبط الذات وم�ساعدة الآخرين واالهتمام بهم
وفهم م�شاعرهم .ويعرف الباحثان الذكاء الأخالقي يف هذه الدرا�سة

على �أنه قدرة الفرد على فهم ال�صواب واخلط�أ ،و�أن تكون لدية
قناعات �أخالقية بحيث متكنه من الت�رصف بالطريقة ال�صحيحة
على �أ�سا�س امتالك �سبعة ف�ضائل �أخالقية توجه �سلوكه ذاتي ًا هي:
التمثل العاطفي ،ال�ضمري� ،ضبط النف�س ،االحرتام ،العطف �أو ال�شفقة،
الت�سامح ،العدالة.
�أكد علماء النف�س املعريف على �أهمية النمو الأخالقي لدى
الفرد ،وقد يكون ال�سلوك الأخالقي من �أهم خمرجات امتالك
م�ستويات عالية من الذكاء الأخالقي .وال�سلوك الأخالقي هو
االلتزام بالقيم والتقاليد ال�سائدة يف املجتمع وحماولة الت�رصف
بال�شكل املقبول اجتماعي ًا وقيمياً .وهو �أي�ض ًا عدم انتهاك القوانني
والت�رشيعات الأخالقية .فال�سلوك الأخالقي� ،إذاً ،هو �أحد املتغريات
النف�سية التي تدفع الفرد لتقدمي كل ما هو مطلوب منه �أخالقي ًا من
�أجل �أن ي�سهم يف االرتقاء �أخالقي ًا باملجتمع (Starks & Anderson,
)2012
ويت�أثر ال�سلوك الأخالقي مبتغريات ذاتية وبيئية عدة خل�صتها
بريك ( )Berk, 2004يف الآتي:
♦ ♦�أ�ساليب التن�شئة الوالدية ،ي�ستخدم الوالدان �أ�ساليب خمتلفة
لتنمية الطفل �أخالقي ًا مثل التف�سري والتعزيز وبالتايل يعززون لدى
�أبنائهم الفهم الأخالقي من �أجل �أن يت�رصفوا يف املواقف الأخالقية
يف مراحل الحقة من حياتهم.
♦ ♦ال�شخ�صية� ،إن امتالك �شخ�صية منفتحة على خربات
الآخرين ي�سهم �إىل ح ٍد كبري يف منو ال�سلوكات الأخالقية لدى
الفرد ،و�إن امل�شاركة االجتماعية والتعر�ض لوجهات نظر خمتلفة
من الآخرين ي�شكل �أ�سا�س ًا يف منو الفرد �أخالقي ًا مما ينعك�س على
�سلوكاته ويجعله �أكرث مي ًال للت�رصف ب�شكلٍ �أخالقي.
♦ ♦التفاعل مع الأقران� ،إن اختيار الأقران املنا�سبني وانتقاء
�آليات التفاعل معهم يعني ت�شارك خربات �أخالقية تنعك�س على
�سلوك الفرد الأخالقي.
♦ ♦الثقافة ال�سائدة ،وهي م�ؤ�رش �إىل �أن القيم والأخالق
ال�سائدة يف املجتمع تنعك�س على �سلوك الفرد.
ويرى نريغو (� ، )Negro, 2001أن ال�سلوك الأخالقي ي�شتمل
على الأبعاد التالية:
♦ ♦احلكم الأخالقي :وهو القدرة على اطالق الأحكام
الأخالقية املنا�سبة حول ما يجب على الفرد القيام به يف املواقف
احلياتية.
♦ ♦الدافع الأخالقي :ويعك�س التزام الفرد ال�شخ�صي بال�سلوك
الأخالقي ومن ثم حتمل م�س�ؤولية هذا ال�سلوك.
♦ ♦احل�سا�سية الأخالقية :وهي �إدراك الفرد للمع�ضلة
الأخالقية و�آليات ت�أثريها على �سلوكات الفرد اجتاه الآخرين.
ويذكر كورتينز زجويرتز ()Kurtines & Gewirtz, 1984
�أن ال�سلوك الأخالقي ي�شتمل على �أربعة عنا�رص �أ�سا�سية ،هي فهم
واكت�شاف املوقف وتف�سريه  ،وحتديد املع�ضلة الأخالقية التي
حتتاج �إىل �سلوك �أخالقي معني ،وحتديد ما يجب فعله يف ذلك
املوقف الأخالقي ،وتقومي املوقف ،و�إظهار ال�سلوك الأخالقي.
وينق�سم ال�سلوك الأخالقي �إىل مكونات عدة ،منها الإيثار� ،إذ
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يتولد هذا ال�سلوك من خالل دافعني رئي�سني وهما التعاطُ ف وتذويت
املعايري واملبادئ .والتعاطف هو ا�ستجابة انفعالية ناجتة عن
احلالة االنفعالية لدى الآخرين بحيث يخلق الفرد حالة انفعالية
ذاتية ت�شابه تلك التي مير بها الآخر .والتعاطف هو ال�شعور بالأمل
بناء على الإدراك والفهم الذاتي حلاالتهم
واالهتمام اجتاه الآخرين ً
االنفعالية مثل �أن مير الآخر بحالة نف�سية ت�سبب له ال�ضغط النف�سي
والتوتر .كما و�أن التعاطف ا�ستجابة انفعالية تطغى على احلالة
يحتاج اىل
النف�سية للفرد وتكون ناجتة من �إدراكه ب�أن الآخر
ُ
امل�ساعدة ( . )Eisenberg & Fabes, 1998ويرى بات�سون (Batson,
� )1998أن التعاطف ي�ؤدي �إىل زيادة الدافعية الفردية حتو �إزالة �سبب
الأمل وال�ضغط النف�سي لدى الآخر .والتعاطف مرتبط مع �سلوك الإيثار
�إذ �إن الإيثار يف الأ�سا�س هو جعل م�صلحة الآخر حتتلُ مكا ًنا �أكرب
من امل�صلحة الذاتية مما ي�ؤكد وجود عالقة ارتباطية بينهما .ويرى
كارلو ،و�أي�سينبريغ ،وتروير ،و�سويتزر و�سبري (Carlo, Eisenberg,
� )Troyer, Switzer & Speer, 1991أن تبني وجهات نظر الآخرين
و�أخذ ت�صوراتهم مهم ج ًدا ،من �أجل خلق ا�ستجابة انفعالية تقوم
على التعاطُ ف ،ينتج عنها ظهور �سلوك الإيثار والذي ي�ؤدي بدوره
�إىل �إيجاد ال�سلوك الأخالقي لدى الفرد ،و�أن تلك اال�ستجابات ت�ستمر
عاد ًة من فرتة الطفولة �إىل املراهقة �إىل مرحلة الر�شد ،وهذا ما يجعل
ال�سلوك الأخالقي �سمة لدى الفرد تتطور من مراحل مبكرة يف عمره.
�أما تذويت املبادئ واملعايري كما ي�ؤكد بال�سي وكولبي وكولبريد
وري�ست (، )Blasi, 1980, Colby & Kohlberg, 1987, Rest, 1983
يظهر الفرد م�ستويات عالية من التربير الأخالقي� ،إذ �إنه قادر على
جت�سيد م�ستويات تفكري عليا على م�ستوى العمليات .وهي �إحدى
اخل�صائ�ص الفردية التي تتطور لدى الفرد يف مراحل خمتلفة من
حياته .ولأن هذه املبادئ يتم تذوي ُتها ب�شكلٍ كبري ،ف�إن الأفراد مما
لديهم املبادئ املرتبطة مب�ساعدة الآخرين ي�شاركون يف ال�سلوكات
ت�صب �أولاً يف م�صلحة الآخرين ممن يحتاجون امل�ساعدة .كما
التي
ُ
يظهرون
أخالقي،
ل
ا
النمو
من
م�ستوى
لديهم
ممن
أفراد
ل
ا
و�أن
عالٍ
َ
ح�سا من امل�س�ؤولية
ال�سلوكات املج�سدة للنمو الأخالقي ب�أنهم اكت�سبوا ً
ين�سجم مع مبادئ ِهم ولن يت�أثروا ب�شكلٍ كبري باملثريات اخلارجية
ُ
التي تدفعهم لالبتعاد عن ال�سلوك الأخالقي .وت�ؤكد اي�سينبريغ،
وكارلو ،وموريف ،وفان كورت (Eisenberg, Carlo, Murphy & Van
� )Court, 1995أن �سلوكات الإيثار وهي من ال�سلوكات الأخالقية
مرتبطة ب�شكلٍ كبري بارتفاع م�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية ،وهي
نزعة الفرد نحو الت�رصف بطريقة تفيد املجتمع ،وااللتزام و�إظهار
م�ستويات عالية من امل�س�ؤولية الفردية اجتاه الآخرين.
وم�ساعدة الآخرين وتلبية حاجاتهم� ،إذ �إن االلتزام بتلبية
رغبات الآخرين من ال�سلوكات الأخالقية الذاتية النابعة من رغبة
�سواء طلبوها �أم مل يطلبوها .كما و�أنها
الفرد يف تقدمي امل�ساعدة له ً
نوع من اال�ستجابات التلقائية الداخلية التي يظهرها الفرد حني
يدرك �أن الآخر يحتاج �إىل امل�ساعدة .وهي �أي�ض ًا ا�ستجابات معرفية
تقوم على �إدراك الفرد �أن الآخر يواجه م�شكلة ،وبالتايل يحتاج �إىل
امل�ساعدة ( . )Xu & Keung, 2016و�إن االلتزام بتقدمي امل�ساعدة
للآخرين بدون �أن يطلبوا ،يبنى على مهارات التعاطف الذاتية لديه.
نابع ذاتياً .كما و�أن ارتفاع م�ستوى االلتزام نحو تقدمي
وهو �سلوكٌ
ٌ
امل�ساعدة مرتبطٌ باالفرتا�ضات الرئي�سية يف نظرية التربير الأخالقي
(. )Carlo & Randall, 2002
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ال�سلوكات الأخالقية االنفعالية ،ي�شري هوفمان( 
� )man, 1982إىل �أن ال�سلوكات الأخالقية االنفعالية مرتبطة بعدة
متغريات بيئية وفردية� ،أهمها عالقة الفرد مع الآخرين املحتاجني
للم�ساعدة واملرور بخربات حياتية �سابقة �شعر بها الفرد ب�أنه احتاج
�إىل امل�ساعدة ومل يح�صل عليها ،و�إىل قدرته على اال�ستجابة نحو
املتطلبات البيئية املفرو�ضة يف البيئة املحيطة القائمة على �أن
الفرد قادر على �إدراك حاجة الآخرين للم�ساعدة .وترتبط ال�سلوكات
الأخالقية االنفعالية مبتغريات عدة� ،أهمها القدرة على تنظيم
االنفعاالت ،ومهارات �إدارة االنفعاالت ،واالبتعاد عن الأنانية يف
�شخ�صية الفرد .كما و�أن تقدمي امل�ساعدة للآخرين من ال�سلوكات
املثرية لالنفعاالت الإيجابية ،التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �إ�شباعات
انفعالية لدى الفرد حتتاج �إليها يف بع�ض الأحيان .وال�سلوكات
الأخالقية االنفعالية �أعلى م�ستويات التربير الأخالقي� ،إذ �إنها
تنطوي على قدرة الفرد يف توفري ا�ستجابة انفعالية �إيجابية نحو
الآخر (. )Carlo, Eisenberg, Troyer, Switzer & Speer, 1991
وال�سلوكات الأخالقية العلنية ،وهي تلك ال�سلوكات الأخالقية
التي يظهرها الأفراد �أمام جمموعة من �أفراد �آخرين رغب ًة يف
احل�صول على موافقتهم �أو احرتامهم وتعزز من املكانة الذاتية
للفرد .وهذا النوع من ال�سلوكات الأخالقية نابع من دوافع داخلية
ذاتية ت�سعى اىل اكت�ساب املكانة واالحرتام لدى الآخرين .كما و�أن
يقوم يف الأ�سا�س على �أن الفرد ال يظهر
هذا النوع من ال�سلوكات ُ
ال�سلوكات الأخالقية �إال �إذا كان هناك �أفراد �آخرون ي�شاهدونه وهو
يقوم بال�سلوك الأخالقي(  (�Schroeder, Penner, Dovidio & Pilia
 . )vin, 1995ويذكر كارلو وراندل (� )Carlo & Randall, 2002إىل �أن
م�ساعدة الآخرين من ال�سلوكات التي تظهر عاد ًة يف املواقف العامة،
ولأن البحث عن ال�سمعة وال�شعبية من الأمور الهامة للمراهقني ،ب�أن
هناك عالقة بني ظهور ال�سلوكات الأخالقية علن ًا و �أمناط ال�سلوك
الهادفة للح�صول على التقبل من الآخر خا�ص ًة لدى فئة املراهقني.
كما و�أن �إظهار ال�سلوكات الأخالقية العلنية م�ؤ�رش الرتفاع م�ستوى
التربير الأخالقي ،ونزعة الفرد نحو تقدمي نف�سه �أمام الآخرين ب�شكلٍ
�إيجابي.
وال�سلوكات الأخالقية ال�رسية ،وهي تلك ال�سلوكات التي
تقوم على م�ساعدة الآخرين بدون معرفتهِ .وينق�سم هذا النوع من
ال�سلوكات �إىل ال�سلوكات الأخالقية يف وقت الأزمات ،وال�سلوكات
الأخالقية التي ت�شتمل على بع�ض الدالئل االنفعالية لدى الآخرين،
ب�أنهم يحتاجون اىل امل�ساعدة ويقدمها الفرد بدون �أن ينتظر �أي نوع
من الثواب مثل اال�شادة �أو اكت�ساب االحرتام . )Eisenberg), 2000
ويرى عمر (� )2017أن ال�سلوكات الأخالقية ت�شتمل على عدة جماالت
ميكن تلخي�صها يف الآتي:
Ú Úتقدمي م�ساعدة طوعية لإ�سعاد الآخرين ،ويت�ضمن التربع
بطريقة غري علنية باملال ،تقدمي الب�ضائع ،تخ�صي�ص �أوقات
للم�شاركة يف الأعمال التطوعية.
Ú Úال�سلوك الذي يظهر عندما يطلب الآخرون امل�ساعدة �أو
يف موقف م�ؤمل ،وي�شتمل على عدم الت�أخر يف تقدمي امل�ساعدة حني
يطلبها الآخرون ،و�إظهار الرغبة يف م�ساعدة الآخرين الذين ميرون
يف �أزمات.
Ú Úتقدمي امل�ساعدة للآخرين حتت ت�أثري العاطفة ،وينطوي
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ل�شخ�ص حزين من �أجل جتاوز حمنته ،وجتنب
على تقدمي امل�ساعدة
ٍ
�إيقاع الأذى على الآخرين ب�شكلٍ مبا�رش وغري مبا�رش ،و�إظهار
االحرتام واللطف والود اجتاه االخرين.
�Ú Úسلوك يت�ضمن تقدمي امل�ساعدة لأ�شخا�ص ال نعرفهم،
ل�شخ�ص تعطلت �سيارته و�إرجاع النقود �إىل
مثل تقدمي امل�ساعدة
ٍ
�أ�صحابها �إذا وجدتها يف الطريق واالعتذار يف حال ارتكاب خط�أ
�شخ�ص ال �أعرفه.
اجتاه
ٍ
Ú Úال�سلوك الذي يظهر �أمام اجلمهور ،وي�شتمل على زيادة
اجلهد املبذول يف تقدمي امل�ساعدة ،وال�شعور بال�سعادة حني يالحظ
الفرد �أن الآخرين ي�شاهدونه وهو يقدم العون وامل�ساعدة.
يرى املالكي (� )2008أن الذكاء مرتبطٌ ب�شكلٍ وا�ضح مع
�سلوك الفرد� ،إذ �إن الأفراد الذين ميتلكون م�ستويات عالية من الذكاء
الأخالقي يظهرون بال�رضورة ال�سلوكات الأخالقية التي تعك�س هذا
الذكاء .فالأفراد ممن ميتلكون م�ستويات عالية من الذكاء الأخالقي،
هم الأكرث مي ًال لالنخراط يف ال�سلوكات الأخالقية ،والتي ُتعد مر�آة
تعك�س تلك القيم الأخالقية الرا�سخة يف عقولهم.
وي�شري عبد الرحمن ومراد و�أحمد (� )2018إىل �أن �أبعاد الذكاء
الأخالقي التي �أكدت عليها بوربا ( ، )Borbaترتبط بال�سلوكات
االجتماعية التي تعمل املجتمعات وامل�ؤ�س�سات الرتبوية على
تنميتها لدى الأفراد لتوجه �سلوكاتهم يف خمتلف ال�سياقات.
فال�ضمري واحرتام الآخر والتمثل العاطفي و�ضبط النف�س والت�سامح
والعدالة هي �أ�سمى القيم واملفاهيم الأخالقية املرتبطة بال�سلوك
الأخالقي ،وتنمية تلك املفاهيم ينعك�س �إيجابي ًا على �إظهار الفرد
لل�سلوكات الأخالقية .وي�شري �أحمد وعبده (� )2017إىل �أن ال�سلوك
الذي يظهره الفرد يف املواقف االجتماعية والتفاعالت مع الآخرين
م�ؤ�رش وا�ضح ملا ميتلكه من قيم ومبادئ و�أخالق .وي�ؤكد ذلك على
ان الذكاء الأخالقي ي�ؤثر ب�شكلٍ كبري على �سلوكات الفرد الأخالقية،
مبختلف نواحي احلياة مما يدعو �إىل �رضورة تنمية اجلوانب
الأخالقية لدى الفرد من �أجل تطوير ال�سلوكات الإيجابية لديه .وي�شري
فينغيان وهونغ ( )Fengyan & Hong, 2012يف ال�سياق ذاته �إىل ان
الذكاء الأخالقي هو ما يدفع الفرد �إىل التحلي بال�سلوكات الأخالقية
التي تنمو وتتطور نتيج ًة لعوامل عدة �أهمها منط التن�شئة الوالدية
والتعر�ض للخربات الأخالقية الإيجابية يف احلياة اليومية .كما
و� َأن طبيعة الأدوار التي يقوم بها الطفل يف حياته اليومية ومنذجة
ال�سلوكات الأخالقية لديه م�ؤ�رش على �أن الطفل يطور م�ستويات
عالية من الذكاء الأخالقي .وت�شري �أبو عواد (� )2011إىل �أن اهتمام
ؤ�رش
علماء النف�س والرتبويني بتنمية الذكاء الأخالقي لدى الأفراد ،م� ٌ
مهم �إىل �أهمية هذا املكون املعريف يف تطوير ال�سلوكات الأخالقية
ومنع ال�سلوكات غري الأخالقية .و�إدراك ًا منهم لذلك ،دعا الباحثون
بدور مهم يف تنمية الذكاء
والدار�سون �إىل �رضورة �أن تقوم املدر�سة ٍ
الأخالقي ملا ل ُه من انعكا�سات �إيجابية على ال�سلوكات الأخالقية
من نزاهة و�صدق والتقيد بالأنظمة والقوانني ،والقيم واملعتقدات
الإيجابية ،والتحلي بامل�س�ؤولية االجتماعية واالعرتاف باخلط�أ
والف�شل .وي�ؤكد ذلك على �أن �أبعاد الذكاء الأخالقي من احرتام ولطف
تتج�سد من خالل �سلوكات الأفراد يف املواقف املختلفة .وترى بوربا
(� )Borba, 2003أن تعزيز الذكاء الأخالقي هو الطريقة الأف�ضل
للوقاية من اجلنوح ،وتنمية ال�سلوك الأخالقي الإيجابي ،وبالتايل

العمل على تن�شئة جيل قادر على التحلي بامل�س�ؤولية وقول احلقيقة
واالبتعاد عن الكذب .كما وي�سهم الذكاء الأخالقي يف تطوير ح�س
املواطنة وامل�س�ؤولية االجتماعية لدى الطفل ،والذي ينعك�س �إيجابي ًا
على �سلوكاته الإيجابية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
الحظ الباحثان من خالل خربتهما اجلامعية �إىل � َأن بع�ض
الطلبة يتبنون �سلوكات غري �أخالقية مثل اجللو�س يف الأماكن غري
املقبولة اجتماعي ًا وال �أخالقياً� ،أو الغ�ش يف االمتحانات وجتاوز
القوانني ،واالعتداء على املمتلكات مما يعك�س انخفا�ض م�ستوى
وبناء عليه ،ومن خالل مراجعتهما للأدبيات
القيم الأخالقية لديهم.
ً
والدرا�سات ال�سابقة الرتبوية والنف�سية ،الحظ الباحثان �أن هناك
فجو ًة بحثية يف الدرا�سات التي تناولت اجلوانب الأخالقية لدى
الطلبة مثل الذكاء الأخالقي وال�سلوك الأخالقي مما دعاهما �إىل
�إجراء هذه الدرا�سة لتج�سري الفجوة النظرية والعملية يف الأدبيات
والدرا�سات ال�سابقة الرتبوية والنف�سية.
ويتفرع عن ال�س�ؤال الرئي�س :الأ�سئلة الآتية» :ما القدرة
التنب�ؤية للذكاء الأخالقي بال�سلوك الأخالقي لدى طلبة جامعة
الريموك؟ » الأ�سئلة الفرعية الآتية:
♦ ♦ما م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى طلبة جامعة الريموك؟
♦ ♦هل توجد فروق دالة اح�صائي ًا ( )α=0.05يف م�ستوى
الذكاء الأخالقي لدى طلبة جامعة الريموك تبع ًا ملتغريي اجلن�س،
ونوع الكلية (علمية� ،إن�سانية) ؟

أهمية الدراسة
ت�ستمد الدرا�سة احلالية �أهميتها من �أهمية مو�ضوعها وهي
حتري القدرة التنب�ؤية للهوية للذكاء الأخالقي بال�سلوك الأخالقي
ّ
لدى طلبة جامعة الريموك .وتتمثل هذه الأهمية من خالل تناولها
جانبني مهمني ،هما:
♦ ♦الأهمية النظرية :تبدو الأهمية النظرية من خالل ما تقدمه
الدرا�سة من معلومات جديدة �إىل املعرفة الإن�سانية حول العالقة
بني م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى طلبة اجلامعة وقدرتهما التنب�ؤية
بال�سلوك الأخالقي.
♦ ♦الأهمية العملية :تبدو الأهمية التطبيقية فيما يرتتب على
نتائج الدرا�سة من فوائد عملية يف امليدان الرتبوي والنف�سي� ،إذ رمبا
ي�ستفيد من نتائج الدرا�سة احلالية امل�س�ؤولون الرتبويون من خالل
الوقوف على م�ستوى العالقة بني م�ستوى القدرة التنب�ؤية للذكاء
الأخالقي بال�سلوك الأخالقي يف الأردن مل�ساعدة الطلبة اجلامعيني
من خالل الربامج والأن�شطة التي تقدمها اجلامعة يف تنمية
الأخالقيات وتبني �أمناط ال�سلوك والقيم الإيجابية .كما �ستوجه
�أنظار املهتمني ،والدار�سني ،والباحثني �إىل البحث يف هذا املجال.
�ستوفر هذه الدرا�سة �أداتني ي�ستفيد منها الباحثون يف الدرا�سات ذات
ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية.
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القدرة التنبؤية للذكاء األخالقي بالسلوك األخالقي
لدى طلبة جامعة اليرموك

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية
◄◄الذكاء الأخالقي ( : )Moral Intelligenceهو القدرة
على التمييز بني ال�صح واخلط�أ ،وتبني قناعات �أخالقية را�سخة
والت�رصف على ا�سا�سها (. )Kaliská, 2013
عرف اجرائي ًا على �أنه الدرجة التي �سيح�صل عليها
و ُي ّ
املُ�ستجيب على مقيا�س الذكاء الأخالقي املُ�ستخدم يف هذه الدرا�سة،
وتت�ضمن �أبعاده التمثل العاطفي ،ال�ضمري ،التحكم الذاتي ،االحرتام،
اللطف ،الت�سامح ،والعدل.
◄◄ال�سلوك الأخالقي ( : )Moral Conductهو االلتزام بالقيم
والتقاليد ال�سائدة يف املجتمع وحماولة الت�رصف بال�شكل املقبول
اجتماعي ًا وقيمياً( . )Starks & Anderson, 2012
عرف اجرائي ًا على �أنه الدرجة التي �سيح�صل عليها
و ُي ّ
املُ�ستجيب على مقيا�س ال�سلوك الأخالقي املُ�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
وتت�ضمن �أبعاده ال�سلوكات الأخالقية من �أجل احل�صول على االحرتام
واملكانة ،وال�سلوكات الأخالقية ال�رسية ،والإيثار ،واال�ستجابة لطلب
امل�ساعدة ،وال�سلوكات الأخالقية االنفعالية ،وال�سلوكات االخالقية
يف �أوقات الأزمات ،وال�سلوكات الأخالقية املتنوعة.

حمددات الدراسة:
تتحدد هذه الدرا�سة مبا يلي:
♦ ♦اقت�رصت الدرا�سة على طلبة البكالوريو�س يف جامعة
الريموك وامل�سجلني يف الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي
( ، )2018 /2017وبالتايل ميكن تعميم نتائجها على الطلبة
اجلامعيني الذين لديهم خ�صائ�ص م�شابهة.
♦ ♦حتددت نتائج الدرا�سة يف �ضوء دالالت ال�صدق والثبات
للأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سة ،ويف �ضوء الأبعاد التي تقي�سها.

الدراسات السابقة
تناولت درا�سات عدة م�ستوى الذكاء الأخالقي وال�سلوك
الأخالقي وعالقتها ببع�ض املتغريات مثل درا�سة النا�رص ()2009
حول فاعلية برنامج (تعليمي -تعلمي) يف تنمية الذكاء الأخالقي
لدى االطفال امل�ساءة معاملتهم ،والتي طبقت على ع�رشين طفال
املوجودين يف دار الأمان ويتوزعون �إىل ( 9ذكور ،و � 11إناث) ،
وقامت الباحثة ببناء مقيا�س للذكاء الأخالقي م�ستنداً اىل نظرية
مي�شل بوربا ،كما مت بناء برنامج تعليمي -تعلمي مكون من ()35
جل�سة ،خم�سة لكل بعد من الأبعاد ال�سبعة القائمة على ف�ضائل بوربا
ال�سبعة ،و�أظهرت النتائج �أن للربنامج التعليمي -التعلمي �أثرا دال
اح�صائيا على الدرجة الكلية ملقيا�س الذكاء الأخالقي با�ستثناء بعد
(العدل) .
وقام الزهريي ( )2013بدرا�سة هدفت التعرف �إىل العالقة
بني الذكاء الأخالقي وبني الت�سامح االجتماعي .وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )306من طلبة املرحلة املتو�سطة اختريوا ع�شوائي ًا
يف عدد من املدار�س املتو�سطة يف مدينة بغداد .ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س الذكاء الأخالقي ومقيا�س الت�سامح
االجتماعي املطورة من قبل الباحث� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
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م�ستوى الذكاء الأخالقي والت�سامح االجتماعي لدى طلبة املرحلة
املتو�سطة تراوح بني متو�سط �إىل مرتفع .وك�شفت النتائج وجود
عالقة ارتباطية موجبة بني الذكاء الأخالقي و الت�سامح االجتماعي
لدى طلبة املرحلة املتو�سطة.
وهدفت الدرا�سة التي �أجراها �أوالي ووال ،و�أجاي(  (�Olayi
 )wola & Ajayi, 2015يف نيجرييا التعرف �إىل العالقة بني الذكاء
الأخالقي لدى طلبة املرحلة الثانوية وال�سلوكات الالخالقية
لديهم .تكونت عينة الدرا�سة من ( )240من طلبة ال�صف الثاين
ع�رش اختريوا ع�شوائ ًيا .ولتحقيق هدف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام مقيا�س
الذكاء الأخالقي املطور من مارتن و�أو�سنت وا�ستبانة ال�سلوكيات
الال�أخالقية يف �أثناء االمتحانات .و�أ�شارت النتائج �أن م�ستوى
الذكاء الأخالقي لدى طلبة املرحلة الثانوية كان مرتف ًعا .وبينت
النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية �سالبة وداله اح�صائ ًيا بني
م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى الطلبة و ال�سلوكيات الالخالقية لديهم
�أثناء ت�أدية االمتحانات.
و�أجرى غوياب ،و�ساريو وري�س Guiab, Sario & Reyes,
 )2015درا�سة يف الفلبني ،هدفت التعرف �إىل م�ستوى الذكاء
الأخالقي لدى الطلبة اجلامعيني و�أع�ضاء هيئة التدري�س تكونت
عينة الدرا�سة من ( )142من طلبة اجلامعة و ( )34من �أع�ضاء هيئة
التدري�س اختريوا ع�شوائ ًيا .ولتحقيق هدف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام
مقيا�س الذكاء الأخالقي� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى
الذكاء الأخالقي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س كان مرتف ًعا بينما كان
متو�سطً ا لدى الطلبة .وبينت النتائج وجود فروق يف م�ستوى الذكاء
الأخالقي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س ُتعزى �إىل اجلن�س ول�صالح
الإناثُ ،تعزى �إىل احلالة االجتماعية ول�صالح املتزوجني .كما بينت
نتائج الدرا�سة وجود فروق مب�ستوى الذكاء الأخالقي لدى الطلبة
تعزى �إىل اجلن�س ول�صالح الإناث ،وعدم وجود فروق ُتعزى �إىل
امل�ستوى التعليمي.
وهدفت الدرا�سة التي �أجرتها املومني ( )2015يف الأردن
التعرف �إىل العالقة بني الذكاء الأخالقي و ال�سلوك التكيفي لدى
عينة من طلبة جامعة الريموك .وتكونت عينة الدرا�سة من ()741
طالب ًا وطالب ًة من طلبة اجلامعة اختريوا بالطريقة املُتي�رسة يف
عدد من التخ�ص�صات .ولتحقيق هدف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام مقيا�س
الذكاء الأخالقي املُطور من قبل �أبو عواد ( )2011ومقيا�س ال�سلوك
التكيفي املُطور من الباحثة .وك�شفت النتائج �أن م�ستوى الذكاء
الأخالقي لدى طلبة اجلامعة كان ُمرتفع َا �إذ جاء جمال اللطف
واالحرتام يف املرتبة الأوىل ،بينما جاء جمال �ضبط النف�س يف
املرتبة االخرية .و�أظهرت النتائج �أن م�ستوى ال�سلوك التكيفي لدى
طلبة اجلامعة كان ُمرتفع َا �إذ جاء املجال النف�سي يف املرتبة االوىل،
بينما جاء املجال الأكادميي يف املرتبة االخرية .وبينت النتائج
وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة اح�صائي َا بني الذكاء الأخالقي
وال�سلوك التكيفي لدى طلبة اجلامعة.
وقام مومني ( )2015بدرا�سة يف الأردن تهدف التعرف
�إىل م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى طلبة املرحلة الثانوية وعالقته
باجلن�س وامل�سار الأكادميي .تكونت عينة الدرا�سة من ()408
طالب َا وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية اختريوا ع�شوائي َا يف
عدد من املدار�س الثانوية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام
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مقيا�س الذكاء الأخالقي املطور من قبل النا�رص (� . )2009أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى طلبة املرحلة
الثانوية كان متو�سطاَ ،با�ستثناء بعد التعاطف ،الذي كان مرتفع َا
لدى الطلبة .كما ك�شفت النتائج وجود فروق ذات داللة اح�صائية
يف الدرجة الكلية للذكاء الأخالقي ويف درجات الأبعاد (ال�ضمري،
االحرتام ،اللطف ،الت�سامح ،العدل) تعزى للجن�س ول�صالح الطالبات،
يف حني مل يكن هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجات الطلبة
على بعدي (التعاطف والتحكم الذاتي) تعزى للجن�س .و�أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة
الكلية للذكاء الأخالقي ،ويف درجات جميع الأبعاد الفرعية للذكاء
الأخالقي تعزى لفرع التعليم الثانوي ،ول�صالح طلبة الفرع العلمي.
�أما ابراهيم ،واملح�سني (، )Ibrahim & Al- mehsin, 2016
فقاما بدرا�سة يف م�رص وال�سعودية هدفت �إىل مقارنة م�ستوى الذكاء
الأخالقي لدى الطالبات اجلامعيات يف كل من م�رص واململكة
العربية ال�سعودية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )218من الطالبات
يف كلية الرتبية يف جامعة �سوهاج �إ�ضافة �إىل عينة مكونة من
( )208من الطالبات يف كلية الرتبية يف جامعة �سطام بن عبد
العزيز .ولتحقيق هدف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س الذكاء الأخالقي
املكون من الباحثني .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى الذكاء
الأخالقي لدى طالبات جامعة �سوهاج كان متو�سطً ا با�ستثناء
جمال التعاطُ ف ،بينما كان م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى طالبات
جامعة �سطام بن عبد العزيز كان مرتف ًعا .وك�شفت النتائج وجود
فروق يف م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى الطالبات ُتعزى �إىل املعدل
الرتاكمي ول�صالح الأكرث حت�صي ًال و�إىل عدم وجود فروق ُتعزى �إىل
امل�ستوى الدرا�سي.
قامت العبيدي والأن�صاري ( )2016بدرا�سة يف العراق
هدفت التعرف �إىل م�ستوى الذكاء الأخالقي والتوافق الدرا�سي لطلبة
ال�صف ال�ساد�س .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )500طال ًبا وطالبة مت
اختيارهم ع�شوائ ًيا .ولتحقيق هدف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س الذكاء
الأخالقي ومقيا�س التوافق املدر�سي .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
�أن م�ستوى الذكاء الأخالقي وم�ستوى التوافق املدر�سي لدى طلبة
ال�صف ال�ساد�س كان مرتف ًعا .وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطية
موجبة بني الذكاء الأخالقي لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س وبني التوافق
املدر�سي لديه.
وقام لوريرو ،وبايوك ،وتغنور ،وننكوف ،وبا�سكينتلي،
وويب (Loureiro, Bayuk, Tignor, Nenkov, Baskentli, & Webb,
 )2016بدرا�سة يف الواليات املتحدة االمريكية هدفت التعرف
�إىل م�ستويات ال�سلوكات الأخالقية وعالقتها بال�صحة النف�سية
و�سلوكات اال�ستهالك لدى الأفراد� .أ�ستخدمت الدرا�سة املنهجية
الو�صفية الناقدة امل�ستندة اىل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة املن�شورة
املحكمة والتي بحثت يف م�ستويات ال�سلوك
يف املجالت العلمية
ّ
الأخالقي لدى الأفراد وعالقتها ببع�ض املتغريات .و�أظهرت نتائج
بناء ي�شتمل على مكونات عدة �أهمها
الدرا�سة �أن ال�سلوك الأخالقي ٌ
العدل والنزاهه والإيثار .بينت النتائج وجود عالقة ارتباط موجبة
بني م�ستوى ال�سلوك الأخالقي لدى الأفراد وبني م�ستويات �سلوكات
اال�ستهالك الأخالقية لديهم .وك�شفت النتائج وجود عالقة ارتباط
موجبة بني ال�سلوك الأخالقي وبني ال�صحة النف�سية لدى الأفراد.

و�أجرى كل من بارك و�شني ( )Park & Shin, 2017درا�سة
يف كوريا هدفت التعرف �إىل م�ستوى ال�سلوك الأخالقي لدى الطلبة
و�أثر التفاعالت مع الأقران على ال�سلوك الأخالقي .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )125من طلبة اجلامعة .ولتحقيق هدف الدرا�سة،
ا�ستخدم مقيا�س ال�سلوك الأخالقي وا�ستبانة التفاعالت مع الأقران.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى ال�سلوكيات الأخالقية لدى الطلبة
كان مرتفعاً .وبينت النتائج �أن �سلوكات التطوع والتربع كانت
ال�سلوكيات الأخالقية الأكرث انت�شاراً لدى طلبة اجلامعات .ك�شفت
النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بني التفاعالت االجتماعية
مع الأقران وبني ال�سلوكيات الأخالقية لدى طلبة اجلامعة.
وقامت بارون ،وبيلبو ،و�أوركويجو ،ولوبيز ،وجيمينو(  (�Bar
 )on, Bilbao, Urquijo, Lopez & Jimeno, 2018بدرا�سة يف ا�سبانيا
هدفت �إىل التعرف على م�ستوى ال�سلوكيات الأخالقية والال�أخالقية
لدى طلبة املدار�س وعالقتها باالنفعاالت الأخالقية لديهم .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )351طالب ًا وطالبة من طلبة املرحلة املتو�سطة.
ولتحقيق هدف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س ال�سلوكات الأخالقية
ومقيا�س االنفعاالت الأخالقية لدى الطلبة� .أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن م�ستوى ال�سلوكات الأخالقية لدى الطلبة كان متو�سط ًا و�أن
التعاطف (وهو �أحد ابعاد الذكاء االخالقي) كان من �أهم عوامل
تنب�ؤ ال�سلوك الأخالقي لدى الطلبة .ك�شفت النتائج وجود عالقة
ارتباط موجبة ودالة اح�صائي ًا بني ال�سلوك الأخالقي لدى الطلبة
و االنفعاالت الأخالقية لديهم ووجود عالقة ارتباط �سالبة ودالة
اح�صائي ًا بني ال�سلوك الال�أخالقي لدى الطلبة وبني االنفعاالت
الأخالقية.
يف حني قام فوتاموا ( )Futamura, 2018بدرا�سة يف اليابان
هدفت التعرف �إىل ال�سلوكات الأخالقية لدى الأفراد .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )112من طلبة اجلامعة اختريوا ع�شوائياً .ولتحقيق
هدف الدرا�سة ،ا�ستخدم ا�ستبانة الكرتونية خا�صة بال�سلوك الأخالقي
�أر�سلت عن طريق الربيد الإلكرتوين� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى
ال�سلوك الأخالقي لدى طلبة اجلامعة تراوح بني متو�سط �إىل مرتفع،
و�إىل عدم وجود فروق تعزى �إىل اجلن�س والتخ�ص�ص وامل�ستوى
الدرا�سي يف ال�سلوك الأخالقي لدى الطلبة.
وبعد ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،ميكن مالحظة ما ي�أتي:
 مل تبحت الدرا�سات ال�سابقة العالقة بني املتغريات
املبحوثة يف الدرا�سة احلالية� ،إذ اقت�رصت درا�سة (الزهريي)2013 ،
على معرفة العالقة بني الذكاء الأخالقي وبني الت�سامح االجتماعي،
بينما حاولت درا�سة ( )Baron et al. , 2018التعرف �إىل م�ستوى
ال�سلوكيات الأخالقية والال�أخالقية لدى طلبة املدار�س وعالقتها
باالنفعاالت الأخالقية لديهم.
 ندرة الدرا�سات العربية والأجنبية التي تناولت ال�سلوك
الأخالقي وعالقته ببع�ض املتغريات النف�سية واملعرفية ،بالتايل،
ف�إن هناك �رضورة للبحث يف العالقة بني هذا املتغري و بع�ض
املتغريات الأخرى ،وهذا ما ت�سعى الدرا�سة احلالية للبحث فيه.
 ا�ستخدمت الدرا�سات ال�سابقة عينات بحثية خمتلفة،
فكانت العينة امل�ستخدمة يف درا�سة ( Olayiwola & Ajayi, 2015من
طلبة ال�صف الثاين ع�رش� ،أما العينة امل�ستخدمة يف درا�سة (املومني ،
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القدرة التنبؤية للذكاء األخالقي بالسلوك األخالقي
لدى طلبة جامعة اليرموك

 )2015فمن طلبة اجلامعة.
وتتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف �أنها
�ستحاول التعرف على العالقة بني الذكاء الأخالقي وال�سلوك
الأخالقي لدى طلبة اجلامعة مما يعني �أنها �ستعمل على �إثراء
املكتبة العربية مبعلومات مهمة حول بع�ض املتغريات املعرفية
التي تتناولها الدرا�سات ال�سابقة ،وت�شتمل على الذكاء الأخالقي
وال�سلوك الأخالقي .و�ست�ستفيد الدرا�سة احلالية من الدرا�سات
ال�سابقة يف �إثراء �إطارها النظري ،ويف تطوير �أدوات الدرا�سة،
واختيار التحليل الإح�صائي املنا�سب ،ويف مناق�شة النتائج واقرتاح
التو�صيات املنا�سبة.

منهج الدراسة
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي االرتباطي يف البحث,
�إذ حاولت الدرا�سة التعرف �إىل القدرة التنب�ؤية للذكاء الأخالقي
بال�سلوك الأخالقي ،وفيما �إذا كان هذا املتغري يختلف باختالف
جن�س الطالب ونوع الكلية.

متغريات الدراسة
ت�ضمنت الدرا�سة املتغريات الآتية:
 املتغري املتنب�أ :الذكاء الأخالقي.
 املتغري املتنب�أ به :ال�سلوك الأخالقي.
 املتغريات الت�صنيفية :اجلن�س ،نوع الكلية.

جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة البكالوريو�س يف جامعة
الريموك من كافة الكليات اجلامعية (الإن�سانية والعلمية) ,
وامل�سجلني يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي / 2017
2018م ,والبالغ عددهم ( ،)26571منهم ( )9876طالب ًا و
( )16695طالبة.

عينة الدراسة
اختريت عينة ع�شوائية عنقودية من جمتمع الدرا�سة الكلي
«طلبة جامعة الريموك للعام الدرا�سي (� » )2018 - 2017إذ
طبقت مقايي�س الدرا�سة على �أفراد عينة الدرا�سة يف اجلامعة ،من
خالل اختيار �شعب ع�شوائية من مواد الكلية الإجبارية ،ومبا ن�سبته
( )10%من املجتمع الأ�صلي .كما هو مبني يف اجلدول (. )1
الجدول (: )1
التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

املتغري

الفئات

التكرار

الن�سبة

اجلن�س

ذكر

313

31.3

انثى

687

68.7

ان�سانية

391

39.1

علمية

609

60.9

نوع الكلية
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الفئات

املتغري
املجموع

التكرار

الن�سبة

1000

100.0

يظهر اجلدول (� )1أن توزيع عينة الدرا�سة من حيث اجلن�س �أن
ن�سبة الذكور بلغت ( )% 31.3بينما بلغت ن�سبة الإناث ()% 68.7
� .أما من حيث متغري نوع الكلية ،في�شري اجلدول �إىل ان ن�سبة الطلبة
من الكليات الإن�سانية قد بلغت ( )% 39.1بينما بلغت ن�سبة الطلبة
من الكليات العلمية (. )% 60.9

أدوات الدراسة
ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة مقيا�سي الذكاء الأخالقي وال�سلوك
الأخالقي ،وفيما يلي عر�ض ًا لهذين املقيا�سني:
أوالً :مقياس الذكاء األخالقي
ا�ستخدم مقيا�س �أبو عواد للذكاء الأخالقي ( )2011حيث
تكون املقيا�س من ( )69فقرة موزعة على (� )7أبعاد وهي التمثل
العاطفي وخ�ص�ص له ( 10فقرات)  ،وال�ضمري وخ�ص�ص له ( 9فقرات)
 ،و�ضبط النف�س وخ�ص�ص له ( 9فقرات)  ،واالحرتام وخ�ص�ص له (10
فقرات)  ،واللطف وخ�ص�ص له ( 10فقرات)  ،والت�سامح وخ�ص�ص له
( 10فقرات)  ،والعدل وخ�ص�ص له ( 11فقرات) .
◄◄�صدق املقيا�س ب�صورته الأ�صلية
قامت �أيو عواد ( )2011بالتحقق من �صدق املقيا�س ب�صورته
الأولية من ( )73فقرة من خالل عر�ضه على ( )7من املتخت�صني يف
املجال الرتبوي يف اجلامعة الها�شمية ،وقاموا بو�ضع مالحظاتهم
وتوجيهاتهم على فقرات املقيا�س ،وبعد قيام الباحثة بح�ساب ن�سبة
االتفاق عليها ،ا�ستبقت الفقرات التي اتفق عليها (� )90%أو �أكرث من
املحكمني من حيث منا�سبتها ثم ا�ستبعاد الفقرات التي مل يكن عليها
اتفاق �أو �أ�شار املحكمون ب�رضورة حذفها ،و�أ�صبح املقيا�س ب�شكله
النهائي مكونا من ( )69فقرة.
◄◄�صدق املقيا�س للدرا�سة احلالية
 �صدق املحتوى :قام الباحثان بالتحقق من �صدق املقيا�س
ب�صورته الأولية من خالل عر�ضه على ( )11من املحكمني من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص يف جامعة الريموك والبلقاء التطبيقية (كلية
عجلون) ومت التحكيم با�ستبعاد الفقرات التي مل يتفق عليها ()9
حمكمني� ،أو �أ�شار املحكمون ب�رضورة حذفها وعدلت الفقرات التي
�أ�شار املحكمون بتعديلها �أو نقلها لبعد �آخر وبهذا تكون املقيا�س من
( )36فقرة موزعة على �ستة �أبعاد وهي كما ي�أتي :التمثل العاطفي
ومتثل الفقرات من ( ، )6 - 1ال�ضمري ومتثل القدرات من ()12 - 7
� ،ضبط النف�س ومتثل فقراته من ( ، )17–13اللطف واالحرتام (18
  ، )26الت�سامح ( ، )31 - 27العدل (. )36 - 32 �صدق البناء :جرى التحقق من �صدق البناء با�ستخراج
معامالت ارتباط فقرات املقيا�س مع الدرجة الكلية يف عينة
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة تكونت من ( )85طالب ًا وطالبةً،
�إذ حللّت فقرات املقيا�س وح�سب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات،
�إذ �إن معامل االرتباط هنا متثل داللة لل�صدق بالن�سبة لكل فقرة يف
�صورة معامل ارتباط بني كل فقرة و الدرجة الكلية من جهة ،وبني
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كل فقرة و ارتباطها باملجال التي تنتمي �إليه ،وبني كل جمال والدرجة الكلية من جهة �أخرى ،كما هو مبني يف اجلدول (. )2
جدول (: )2
معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية والمجال التي تنتمي إليه

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

الفقرة

مع املجال

مع الأداة

1

**0.80

**0.67

13

2

**0.85

**0.76

14

**0.89

3

**0.90

**0.76

15

**0.80

**0.53

4

**0.89

**0.74

16

**0.78

**0.65

28

5

**0.90

**0.77

17

**0.79

**0.80

29

**0.91

6

**0.90

**0.81

18

**0.86

**0.78

30

**0.88

**0.73

7

**0.74

**0.64

19

**0.92

**0.83

31

**0.80

**0.65

8

**0.88

**0.75

20

**0.92

**0.85

32

**0.82

**0.68

9

**0.81

**0.65

21

**0.87

**0.81

33

**0.92

**0.78

10

**0.88

**0.75

22

**0.87

**0.77

34

**0.92

**0.79

11

**0.86

**0.75

23

**0.89

**0.83

35

**0.89

**0.80

12

**0.78

**0.67

24

**0.88

**0.83

36

**0.84

**0.74

رقم الفقرة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

مع املجال

مع الأداة

**0.79

**0.67

25

**0.72

26

**0.69

27

**0.84

**0.69

**0.92

**0.69
**0.75

رقم الفقرة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

مع املجال

مع الأداة

**0.80

**0.77
**0.61

** دال إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.01

يالحظ من اجلدول (� )2أن معامالت االرتباط بني الفقرة
واملجال الذي تنتمي �إليه تراوحت ما بني ( )0.92 - 0.69وكانت
ذات درجات مقبولة ودالة �إح�صائيا ،ولذلك مل حتذف �أي من هذه
الفقرات .ويو�ضح اجلدول ( )3معامالت االرتباط بني �أبعاد الذكاء
الأخالقي وبني املقيا�س الكلي ،وفيما يلي عر�ض ًا لذلك:
جدول (: )3
معامالت االرتباط بين المجاالت والدرجة الكلية

البعد

مقيا�س الذكاء االخالقي

بعد التمثل العاطفي

**0.862

بعد ال�ضمري

**0.852

بعد �ضبط النف�س

**0.839

بعد اللطف واالحرتام

**0.921

بعد الت�سامح

**0.807

بعد العدل

**0.857

** دال إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.01

يو�ضح اجلدول (� )3أن معامالت االرتباط بني �أبعاد مقيا�س
الذكاء الأخالقي و املقيا�س الكلي تراوحت بني ( )0.807لبعد
الت�سامح ،و ( )0.921لبعد اللطف واالحرتام.
◄◄ثبات املقيا�س ب�صورته اال�صلية
قامت ابو عواد ( )2011بح�ساب ثبات املقيا�س بطريقتي

معامل كرونباخ �ألفا و�إعادة تطبيق املقيا�س ،وقد طبق املقيا�س
على عينة مكونة من ( )26طالبة من خارج عينة الدرا�سة ،وبعد
�أ�سبوعني �أعيد تطبيق املقيا�س على العينة نف�سها من الطالبات ،ثم
ح�سب معامالت الثبات ،وقد بلغ معامل الثبات لبعد التمثل العاطفي
( , )0.64و ( )0.69لبعد ال�ضمري ,و ( )0.70لبعد �ضبط النف�س,
و ( )0.72لبعد االحرتام ,و ( )0.71لبعد اللطف ،و ( )0.72لبعد
الت�سامح ,و ( )0.70لبعد العدل ،ومت التحقق من ثبات املقيا�س
با�ستخدام االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ الفا ,وقد
بلغت قيمة كرونباخ الفا لبعد التمثل العاطفي ( , )0.72و ()0.65
لبعد ال�ضمري ,و ( )0.74لبعد �ضبط النف�س ,و ( )0.74لبعد االحرتام,
و ( )0.69لبعد اللطف ،و ( )0.73لبعد الت�سامح ,و ( )0.92لبعد
العدل.
◄◄ثبات املقيا�س للدرا�سة احلالية
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت التحقق من طريقة
االختبار و�إعادة االختبار ( )test- retestبتطبيق املقيا�س ،و�إعادة
مكونة
تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة ّ
من ( )85طالب ًا وطالبة ،ومن ثم ح�سب معامل ارتباط بري�سون بني
تقديراتهم يف املرتني .ومت �أي�ض ًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة
االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول ( )4يبني
معامل االت�ساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا وثبات الإعادة
للمجاالت والأداة ككل ،واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه
الدرا�سة.
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جدول (: )4
معامل االتساق الداخلي كرونباخ الفا

ثبات الإعادة

االت�ساق الداخلي

املجاالت
بعد التمثل العاطفي

0.93

0.93

بعد ال�ضمري

0.91

0.90

بعد �ضبط النف�س

0.94

0.86

بعد اللطف واالحرتام

0.96

0.95

بعد الت�سامح

0.90

0.91

بعد العدل

0.91

0.92

مقيا�س الذكاء الأخالقي

0.95

0.97

◄◄ت�صحيح املقيا�س
حددت م�ستويات الذكاء الأخالقي با�ستخدام املعيار
االح�صائي الآتي:
Ú Úمن ( )2.67 - 1.66م�ستوى منخف�ض من الذكاء
الأخالقي.
Ú Úمن ( )3.66 - 2.68م�ستوى متو�سط من الذكاء الأخالقي.
Ú Úمن ( 3.67ف�أكرث) م�ستوى مرتفع من الذكاء الأخالقي.
ثانياً :السلوك األخالقي
قام الباحثان بالرجوع �إىل الإطار النظري والدرا�سات ذات

ال�صلة واالطالع على عدد من املقايي�س التي بحثت يف ال�سلوك
الأخالقي مثل درا�سة كارلو وراندل (،)Carlo & Randall, 2002
ومقيا�س الزهريي ( ،)2013ومقيا�س عمر ( ،)2017حيث تكون
املقيا�س ب�صورته الأولية من  66فقرة موزعة على � 7أبعاد .وبعد
عر�ض املقيا�س على جمموعة من املحكمني من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف كل من جامعة الريموك وجامعة البلقاء التطبيقية (كلية
وبناء على املعيار امل�ستخدم يف التحكيم
عجلون) وبعد التحكيم،
ً
(اتفاق  9حمكمني) حذفت ( )19فقرة من الن�سخة الأولية بحيث
�أ�صبح املقيا�س مكون ًا من ( )47فقرة موزعة على (� )7أبعاد كالتايل:
ال�سلوكيات الأخالقية من �أجل احل�صول على االحرتام واملكانة (1
  ،)10والإيثار ( ،)13 - 11اال�ستجابة لطلب امل�ساعدة (14  ،)19وال�سلوكيات الأخالقية ال�رسية ( ،)25–20وال�سلوكياتالأخالقية االنفعالية ( ،)30 - 26وال�سلوكيات الأخالقية يف �أوقات
الأزمات ( ،)37–31و ال�سلوكيات الأخالقية املتنوعة (ال�صرب
والتعاون الأمانة ،ح�سن املعاملة) ( .)47– 38وال�ستخراج دالالت
�صدق البناء للمقيا�س ،ا�ستخرجت معامالت ارتباط فقرات املقيا�س
مع الدرجة الكلية يف عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة
تكونت من ( )85طالب ًا وطالبة ،ومت حتليل فقرات املقيا�س وح�ساب
معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات باملجال التي تنتمي �إليه،
وبني كل فقرة والدرجة الكلية للأداة من جهة �أخرى ،وقد تراوحت
معامالت ارتباط الفقرات مع الأداة ككل ما بني (، )0.83 - 0.31
ومع املجال بني ( )92 .0 - 0.43واجلدول ( )5يبني ذلك.
جدول (: )5

معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية والمجال التي تنتمي إليه

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

الفقرة

مع املجال

مع الأداة

الفقرة

مع املجال

مع الأداة

الفقرة

مع املجال

مع الأداة

1

**0.75

**0.50

17

**0.87

**0.64

33

**0.85

**0.64

2

**0.63

**0.63

18

**0.82

**0.64

34

**0.87

**0.76

3

**0.68

**0.57

19

**0.66

**0.61

35

**0.88

**0.77

4

**0.63

**0.41

20

**0.90

**0.79

36

**0.84

**0.68

5

**0.72

**0.31

21

**0.89

**0.80

37

**0.43

**0.39

6

**0.80

**0.39

22

**0.92

**0.83

38

**0.75

**0.69

7

**0.78

**0.40

23

**0.86

**0.74

39

**0.70

**0.65

8

**0.74

**0.39

24

**0.87

**0.76

40

**0.75

**0.74

9

**0.68

**0.41

25

**0.91

**0.77

41

**0.86

**0.70

10

**0.70

**0.56

26

**0.85

**0.64

42

**0.84

**0.65

11

**0.83

**0.70

27

**0.88

**0.69

43

**0.89

**0.73

12

**0.67

**0.35

28

**0.85

**0.60

44

**0.83

**0.62

13

**0.84

**56 .0

29

**0.85

**0.62

45

**0.81

**0.65

14

**0.89

**0.74

30

**0.76

**0.70

46

**0.79

**0.68

15

**0.83

**0.68

31

**0.84

**0.68

47

**0.80

**0.66
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رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

الفقرة

مع املجال

مع الأداة

الفقرة

مع املجال

مع الأداة

الفقرة

مع املجال

مع الأداة

16

**0.88

**0.71

32

**0.87

**0.74

** دال إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.01

وجتدر الإ�شارة �أن معامالت االرتباط جميعها كانت ذات
درجات مقبولة ،ولذلك مل يتم حذف �أي من هذه الفقرات .كما مت
ح�ساب معامالت االرتباط بني درجات كل جمال والدرجة الكلية
وميثل جدول ( )6هذه االرتباطات:
جدول (: )6
معامالت االرتباط بين المجاالت والدرجة الكلية

املجال

مقيا�س ال�سلوك

الإعادة

الداخلي

ال�سلوكات الأخالقية االنفعالية

0.94

0.89

ال�سلوكات االخالقية يف �أوقات الأزمات

0.93

0.90

ال�سلوكات الأخالقية املتنوعة

0.90

0.93

مقيا�س ال�سلوك الأخالقي ككل

0.96

0.95

املجاالت

◄◄ت�صحيح املقيا�س

الأخالقي

ال�سلوكات الأخالقية من �أجل احل�صول على االحرتام واملكانة

*0.241

االيثار

**0.641

اال�ستجابة لطلب امل�ساعدة

**0.798

ال�سلوكات الأخالقية ال�رسية

**0.873

ال�سلوكات الأخالقية االنفعالية

**0.776

ال�سلوكات االخالقية يف �أوقات الأزمات

**0.799

ال�سلوكات الأخالقية املتنوعة

**0.844

حددت م�ستويات ال�سلوك الأخالقي با�ستخدام املعيار
االح�صائي الآتي:
Ú Úمن ( )2.67 - 1.66م�ستوى منخف�ض من ال�سلوك
الأخالقي.
Ú Úمن ( )3.66 - 2.68م�ستوى متو�سط من ال�سلوك
الأخالقي.
Ú Úمن ( 3.67ف�أكرث) م�ستوى مرتفع من ال�سلوك الأخالقي.

إجراءات الدراسة

** دال إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.01

يالحظ من اجلدول (� )6أن جماالت املقيا�س ارتبطت بالدرجة
الكلية ارتباط ًا دا ًال اح�صائي ًا ويزيد عن (. )0.20
◄◄ثبات مقيا�س ال�سلوك الأخالقي
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت التحقق بطريقة االختبار
و�إعادة االختبار ( )test- retestبتطبيق املقيا�س ،و�إعادة تطبيقه
مكونة من
بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة ّ
( )85طالب ًا وطالبة ،ومن ثم ح�سب معامل ارتباط بري�سون بني
تقديراتهم يف املرتني .ومت �أي�ض ًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة
االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول ( )7يبني
معامل االت�ساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا ،وثبات الإعادة
للمجاالت والأداة ككل واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه
الدرا�سة.
جدول (: )7
معامل االتساق الداخلي كرونباخ الفا

ثبات

االت�ساق

الإعادة

الداخلي

ال�سلوكات الأخالقية من اجل احل�صول على االحرتام واملكانة

0.90

0.89

االيثار

0.89

0.71

اال�ستجابة لطلب امل�ساعدة

0.87

0.90

ال�سلوكات الأخالقية ال�رسية

0.91

0.94

املجاالت

ثبات

االت�ساق

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،اتبعت الإجراءات الآتية:
♦ ♦حتديد م�شكلة الد را�سة وا�سئلتها ومتغرياتها.
♦ ♦مراجعة الأدب النظري املتعلق باملو�ضوع من حيث
الدرا�سات والأدوات ذات ال�صلة.
♦ ♦بناء وتطوير مقيا�س ال�سلوك الأخالقي.
♦ ♦عر�ض �أدوات الدرا�سة على املحكمني و�إعدادها ب�صورتها
النهائية ،وهي :مقيا�س الذكاء الأخالقي ،ومقيا�س ال�سلوك الأخالقي،
والت�أكد من دالالت �صدقها وثباتها.
وبناء عليه ،مت
♦ ♦احل�صول على كتاب ت�سهيل املهمة،
ً
احل�صول على العدد الكلي لطلبة البكالوريو�س من دائرة القبول
والت�سجيل ،وامل�سجلني حتى الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي
 ،2017 - 2018وحتديد ال�شعب التي �سيتم توزيع مقايي�س الدرا�سة
عليها.
مدر�سي هذه ال�شعب ،ودخول القاعات،
♦ ♦بعد اال�ستئذان من
ّ
و�ضحت الدرا�سة و�أهميتها للم�ستجيبني ،وما يرتتب عليها من نتائج
�إيجابية ت�ساعد يف فهم واقعهم الرتبوي ،والتعرف �إىل م�شكالتهم
ومواجهتها ،كما مت الت�أكيد للطلبة �أنه �سيتم التعامل مع هذه
البيانات ب�رسية تامة ،ولن ُت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي،
بالإ�ضافة �إىل الت�أكيد لهم �أن امل�شاركة طوعية.
♦ ♦و�ضحت التعليمات والإر�شادات ال�رضورية والالزمة بكل
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مقيا�س على حدة ،و�إعطاء الطلبة الوقت الكايف للإجابة على فقرات
املقايي�س الثالثة .و�أخرياً �صححت ا�ستجابات الطلبة وفق ًا لتدرج
ليكرت اخلما�سي ،وا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة للإجابة
على �أ�سئلة الدرا�سة .وو�ضع التو�صيات املنا�سبة يف �ضوء ما مت
التو�صل �إليه من نتائج.

النتائج

جدول (: )9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس الذكاء األخالقي ككل حسب متغيري
الجنس ونوع الكلية

اجلن�س
مقيا�س
الذكاء

◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى الذكاء
الأخالقي لدى طلبة جامعة الريموك؟

ذكر

االخالقي

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الذكاء الأخالقي لدى طلبة جامعة
الريموك ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.

انثى

جدول (: )8

املجموع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الذكاء االخالقي لدى طلبة جامعة
اليرموك مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري
1.281

متو�سط
متو�سط

الرتبة

الرقم

املجال

1

4

بعد اللطف واالحرتام

3.29

2

1

بعد التمثل العاطفي

3.24

1.222

3

2

بعد ال�ضمري

3.21

1.139

متو�سط

4

6

بعد العدل

3.13

1.110

متو�سط

5

5

بعد الت�سامح

3.07

1.121

متو�سط

6

3

بعد �ضبط النف�س

مقيا�س الذكاء الأخالقي

املتو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري

ان�سانية

2.91

1.021

97

علمية

3.08

1.078

216

نوع الكلية

العدد

املجموع

3.03

1.062

313

ان�سانية

3.27

1.041

294

علمية

3.24

1.054

393

املجموع

3.25

1.048

687

ان�سانية

3.18

1.047

391

علمية

3.19

1.064

609

املجموع

3.18

1.057

1000

يبني اجلدول ( )9تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الذكاء الأخالقي لدى طلبة جامعة
الريموك ب�سبب اختالف فئات متغريي اجلن�س ونوع الكلية ولبيان
داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام
حتليل التباين الثنائي ،واجلدول ( )10يو�ضح ذلك.

امل�ستوى

جدول (: )10
تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس والكلية على مستوى الذكاء األخالقي لدى طلبة جامعة
اليرموك

3.06

1.117

متو�سط

م�صدر

جمموع

درجات

متو�سط

3.18

1.057

متو�سط

التباين

املربعات

احلرية

املربعات

يبني اجلدول (� )8أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني
( ، )3.29 - 3.06حيث جاء بعد اللطف واالحرتام يف املرتبة
الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( )3.29ومب�ستوى متو�سط ،بينما
جاء بعد �ضبط النف�س يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( )3.06ومب�ستوى متو�سط ،وبلغ املتو�سط احل�سابي ملقيا�س الذكاء
الأخالقي ككل ( )3.18ومب�ستوى متو�سط �أي�ضاً.
◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق
دالة اح�صائياً ( )α=0.05يف م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى طلبة
جامعة الريموك تبعاً ملتغريي اجلن�س ونوع الكلية (علمية،
ان�سانية) ؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الذكاء الأخالقي لدى طلبة جامعة
الريموك ح�سب متغريي اجلن�س ونوع الكلية (علمية� ،إن�سانية) ،كما
هو مبني يف اجلدول (. )9
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قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

11.334

1

11.334

10.232

0.001

الكلية

0.236

1

0.236

0.213

0.645

اخلط�أ

1104.386

997

1.108

الكلي

1115.0731

999

يتبني من اجلدول ( )10االتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α = 0.05تعزى لأثر
اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف  10.232وبداللة اح�صائية بلغت
 ،0.001وجاءت الفروق ل�صالح الإناث.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α = 0.05تعزى
لأثر نوع الكلية ،حيث بلغت قيمة ف  0.213وبداللة اح�صائية
بلغت .0.645
◄◄ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :ما القدرة التنب�ؤية
للذكاء الأخالقي بال�سلوك االخالقي لدى طلبة جامعة الريموك؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ا�ستخدم حتليل االنحدار الب�سيط
لأثر الذكاء الأخالقي يف التنب�ؤ بال�سلوك االخالقي ،كما هو مبني
يف اجلدول (.)11

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )29كانون أول 2019م

جدول (: )11
تحليل االنحدار البسيط ألثر الذكاء األخالقي في التنبؤ بالسلوك االخالقي

املتنبئات
الذكاء
االخالقي

املعامل

االرتباط

التباين

B

املتعدد

املف�رس R2

2.042

0.537

0.288

قيمة ف
404.161

داللة ف
الإح�صائية
0.000

يتبني من اجلدول (� ،)11أن الذكاء الأخالقي و�ضحت حوايل
 28.8%من التباين بال�سلوك االخالقي ،وبذلك يكون قد �أ�سهم
ب�شكل دال اح�صائيا ( )α < 0.001يف التنب�ؤ بال�سلوك الأخالقي حيث
بلغت قيمة ف ( )404.161وبداللة �إح�صائية بلغت (. )0.00

مناقشة النتائج والتوصيات
◄◄�أوالً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول والذي ين�ص:
ما م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى طلبة جامعة الريموك؟
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى
الطلبة كان متو�سطاً ،حيث جاء جمال اللطف واالحرتام يف املرتبة
الأوىل بينما جاء جمال �ضبط النف�س يف املرتبة الأخرية .وميكن
تعليل هذه النتيجة ب�أن الطلبة يف جامعة الريموك ال ميتلكون
املهارات الأخالقية القادرة على امل�ساعدة يف فهم االنفعاالت
الأخالقية لديهم والت�رصف على �أ�سا�سها .كما �أن ما ت�شهده البيئة
اجلامعية من تفاعالت ميكن و�صف بع�ضها �أنها �سلبية ت�ؤثر على
توجهات الأفراد الذاتية املرتبطة بالأخالق �إذ �إن الذكاء الأخالقي
انعكا�س مل�ستوى قدرة الفرد على فهم املتغريات الأخالقية الذاتية.
وي�شري املومني (� )2015إىل �أن الذكاء الأخالقي انعكا�س
ملقدرة الفرد على �إدراك �أمناطه ال�سلوكية املقبولة وغري املقبولة
يف املجتمع .ومبا �أن طلبة اجلامعة تكون �أغلبيتهم يف مرحلة
املراهقة ،ف�إن النمو الإدراكي لديهم ووعيهم الأخالقي وتربيرهم
مل ي�صل للمرحلة الكافية التي متكنهم من فهم ذاتهم الأخالقية
والت�رصف على ذلك الأ�سا�س .وترى غوياب و�ساريو وريز
(� )Guiab, Sario & Reyes, 2015أن الذكاء الأخالقي يقوم على
منو الكفايات الأخالقية بال�شكل الكايف لتوجيه �سلوكات الفرد
الأخالقية وم�ساعدتهم على جت�سيد ما ميتلكه من مبادئ على
�أهدافه الفردية .وجاء جمال اللطف واالحرتام يف املرتبة الأوىل من
جماالت الذكاء الأخالقي حيث ميكن تف�سري هذه النتيجة بان طلبة
اجلامعات يتفاعلون عاد ًة مع �أقرانهم من الطلبة الآخرين من كال
اجلن�سني ،ومع �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ويحاولون �أن يظهروا �أف�ضل
الأمناط ال�سلوكية لديهم .كما و�أن طلبة اجلامعات ينزعون يف معظم
الأحيان لالنتماء ملجموعات الأقران وذلك يفر�ض عليهم �إظهار
�سلوكات لطيفة من �أجل �أن يتقبلهم الآخر .وجاء جمال �ضبط النف�س
يف املرتبة الأخرية من جماالت الذكاء الأخالقي .وميكن تف�سري
هذه النتيجة ب�أن �أفراد عينة الدرا�سة اغلبهم يف مرحلة املراهقة،
ال ي�ستطيعون �ضبط انفعاالتهم نظراً الفتقارهم للمهارات الأ�سا�سية
االنفعالية التي تقوم على �رضورة �ضبط االنفعاالت وو�سيلة من �أجل
التفاعل التفاعل مع الآخر .وتختلف هذه النتيجة عن نتيجة درا�سة
الزهريي ( )2013التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى الذكاء الأخالقي
لدى طلبة املرحلة املتو�سطة تراوح بني متو�سط �إىل مرتفع ،بينما
�أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى

طلبة اجلامعة كان متو�سطاً .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
موغاد�س ،وكاليجي (� )Moghadas & Khaleghi, 2013إذ �أ�شارت �أن
م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى العاملني يف الأق�سام الأكادميية كان
متو�سط ًا وهذا ما �أ�شارت �إليه نتائج الدرا�سة احلالية.
◄◄ثانياً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل توجد
فروق دالة اح�صائياً ( )α=0.05يف م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى
طلبة جامعة الريموك تبعاً ملتغريي اجلن�س ونوع الكلية (علمية،
ان�سانية) ؟
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف �أبعاد ال�سلوك الأخالقي تعزى ملتغري اجلن�س ،ول�صالح الإناث،
وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل �أن الإناث �أكرث مي ًال لتبني اجلوانب
الأخالقية �إذ �إن هذا يتما�شى مع طبيعتهن الأنثوية .كما و� َأن ُبعد
الإناث عن التفاعالت االجتماعية العنيفة ل َأن املجتمع الأردين
يحاول �أن يبقي الأنثى بعيدة عن امل�شاركة يف املواقف املثرية
للم�شاكل مما يعزز لديهن اجلوانب الأخالقية .كما وميكن عزو هذه
النتيجة �إىل �أن منط التن�شئة الوالدية يف الأردن ي�سعى �إىل تعزيز
اجلوانب الأخالقية ،خا�ص ًة لدى الإناث� ،إذ � َإن هناك نزعة �إىل ا�شرتاك
الذكور يف التفاعالت التي تتطلب منهم �إظهار بع�ض ال�سلوكات غري
املقبولة كالعنف ،الذي قد يكون جزءاً من متطلبات الدور االجتماعي
يف املجتمع الأردين .كما وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن الإناث
�أكرث تعر�ض ًا لو�سائل الإعالم املختلفة وخا�ص ًة تلك التي تعر�ض
قيم ًا �أخالقية جيدة ت�سعى �إىل تعزيز اجلوانب الأخالقية املالئمة،
وامتالك الكفاية الأخالقية الكافية هو الأ�سا�س يف تنمية اجلوانب
الأخالقية كال�صدق والنزاهة وروح امل�س�ؤولية التي تعد الأ�سا�س يف
منو الفرد �أخالقي ًا مما ينعك�س على الأخالق ال�سائدة يف املجتمع
( . )Bozaci, 2014ومبا �أن الإناث �أكرث ت�أثراً مبجموعات الأقران
والظروف املحيطة ،ف�إن الفروق يف م�ستوى الذكاء الأخالقي ينبثق
من الت�أثر ب�سلوكات الآخرين الأخالقية .و�أ�شارت الدرا�سة احلالية
�إىل �أن م�ستوى الذكاء الأخالقي كان متو�سطاً ،و ُيعد هذا م�ؤ�رشاً �إىل
�أن االختالط مع جمموعات الأقران والتفاعل معهم ُيعزز اجلوانب
الأخالقية لدى الإناث.
ويرى دونينربغ و�آخرون ()Donenberg & Hoffman, 1988
�أن نظرية كولبريغ يف النمو الأخالقي مل ت�رش �إىل وجود فروق
جن�سية يف م�ستوى النمو الأخالقي ،ول�صالح الإناث ،وهذا يختلف
مع النتيجة التي �أ�شارت �إليها الدرا�سة احلالية حيث �أ�شارت النتائج
ميتلكن م�ستويات �أعلى من الذكاء الأخالقي .وت�شري
�إىل �أن الإناث
َ
�أيزينبريغ ولينون (� )Eisenberg & Lennon, 1983إىل �أن م�ستوى
فروق النمو الأخالقي بني الذكور والإناث ال يعد دا ًال �إح�صائي ًا �إذ
�إن املراهقني ميرون يف خربات حياتية مت�شابهة نوع ًا ما وال ت�ؤثر
ب�شكل دال على م�ستوى النمو الأخالقي لديهم.
وي�شري �أكوينو ،وفرميان ،وريد ،وليم ،وفيلب�س (Aquino,
� )Freeman, Reed, Lim & Felps, 2009إىل وجود فروق يف
م�ستوى النمو الأخالقي بني الذكور والإناث ولكنها غري دالة� ،إذ �إن
الأخالق نابعة من تعدد امل�س�ؤوليات ،وهي �سمة لدى الإناث �أكرث
منها لدى الذكور .كما و�أن الأخالق النابعة من امل�س�ؤولية ت�شكل
لدى الإناث نوع ًا من االن�سجام ح�سب نظرية جيليجان ()Gilligan
يف النمو الأخالقي ،وهذا يعني �أن الإناث �أكرث قدرة على �إيجاد نوع
40
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القدرة التنبؤية للذكاء األخالقي بالسلوك األخالقي
لدى طلبة جامعة اليرموك

من التناغم يف قيمهن الأخالقية .وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية
مع نتائج درا�سة تايلور ( )Taylor, 2013ونتائج درا�سة موغاد�س،
وكاليجي ( )Moghadas & Khaleghi, 2013التي ذكرت وجود فروق
يف م�ستوى الذكاء الأخالقي بني الذكور والإناث ول�صالح الإناث.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
يف م�ستوى الذكاء الأخالقي يف �ضوء متغري نوع الكلية .وميكن عزو
هذه النتيجة �إىل �أن طلبة جامعة الريموك من التخ�ص�صات كافة
ال يختلفون ب�شكلٍ كبري من حيث �أمناط التن�شئة الوالدية واخلربات
الأكادميية �أو التفاعالت االجتماعية ،كما ميكن تف�سري هذه النتيجة
ب�أن طلبة جامعة الريموك ي�أتون من مدار�س حكومية وال يختلفون
ب�شكلٍ كبري من حيث منط التن�شئة االجتماعية وامل�ستوى االقت�صادي
للأ�رسة �أو امل�ستوى التعليمي للوالدين مما يقدم م�ؤ�رشات على عدم
وجود فروق وا�ضحة يف منط تن�شئتهم الأ�رسية .وتختلف هذه
النتائج مع نتائج درا�سة مومني ( )2015الذي �أ�شار �إىل وجود
فروق يف م�ستوى الذكاء الأخالقي تعزى لتخ�ص�ص ل�صالح طلبة
الفرع العلمي ،بينما ذكرت نتائج الدرا�سة احلالية عدم وجود فروق
بني طلبة الكليات الإن�سانية والعلمية مب�ستوى الذكاء الأخالقي.
◄◄ثالثاً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث والذي
ن�صه :ما القدرة التنب�ؤية للذكاء الأخالقي بال�سلوك االخالقي لدى
طلبة جامعة الريموك؟
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الذكاء الأخالقي كان قادراً على
تف�سري ما ن�سبته ( )% 10من التباين الكلي يف ال�سلوك الأخالقي.
وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن القيم الأخالقية املتج�سدة يف الذكاء
الأخالقي تنعك�س على �سلوكات الفرد وا�ستجاباته الأخالقية يف
املواقف املختلفة ،وتذكر كافو�سانو و�سرتينجر ورينغ(  (�Kavus
 )sanu, Stranger & Ring, 2015يف ال�سياق ذاته �أن امتالك الفرد
مل�ستويات عالية من الذكاء الأخالقي من �أهم حمددات ال�سلوك يف
ال�سياقات االجتماعية ،وهذا ي�شتمل على ال�سلوك الأخالقي �إذ �إن
كل واح ٍد منهما يعمل على �إيجاد نوع من الدافعية الأخالقية لدى
الفرد تدفعه �إىل تبني ال�سلوكات املقبولة اجتماعي ًا واالبتعاد عن
ال�سلوكات املرفو�ضة ،وهذا جت�سي ٌد ل�سلوك الأخالقي يف املجتمع
الإن�ساين.
ويذكر �شوي وونرتت�ش (� )Choi & Winterich, 2013أن
التحلي بالقيم الأخالقية هو ما يدفع الفرد �إىل �إظهار ال�سلوكات
الأخالقية كالعدل والنزاهة والكرم والهادفة جميع ًا �إىل تقدمي
امل�ساعدة للآخرين .و�أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية �أن م�ستوى
الذكاء الأخالقي لدى طلبة جامعة الريموك كان متو�سطاً ،ف�إن من
املنطقي القول �إن ذلك ي�ؤثر على �سلوكاتهم الأخالقية �إذ يعد الذكاء
الأخالقي من �أهم عوامل تنب�ؤ ال�سلوك الأخالقي لدى الأفراد وهذا ما
�أكده �أكوينو ،وفرميان ،وريد ،وليم ،وفيلب�س (Aquino, Freeman,
� ، )Reed, Lim & Felps, 2009إذ �إن املجتمع الأردين من املجتمعات
العربية الإ�سالمية التي تتبنى �أخالق الإ�سالم الداعية �إىل ُحب اخلري
وتقدمي امل�ساعدة للآخرين و�إظهار قيم العدل وامل�ساواة ،و�إن انعكا�س
أمر طبيعي� ،إذ تقوم
الذكاء الأخالقي على �سلوكات الفرد الأخالقية � ٌ
التفاعالت االجتماعية بني الأفراد على احلب والتعاون خا�ص ًة
لدى فئة ال�شباب من طلبة اجلامعات ممن ي�شاركون يف ن�شاطات
تطوعية وال ي�ألون جهداً يف تقدمي امل�ساعدة ملن يحتاجها حتى
41

لو كانوا ال يعرفونهم .وتعزز �أ�ساليب التن�شئة الوالدية يف املجتمع
الأردين تنمية الذكاء الأخالقي لدى الأفراد �إذ يعمل الوالدان على
جت�سيد املثُل العليا لأبنائهم من حيث كيفية تقدمي اال�ستجابات
الأخالقية املنا�سبة يف املواقف االجتماعية والتفاعل مع الآخرين،
كما وتهدف العملية التعليمية يف املدار�س الأردنية على جت�سيد
فل�سفة النظام الرتبوي الأردين والذي يعد تنمية ال�سلوك الأخالقي
لدى الطلبة من �أ�سمى �أهدافه .وبالتايل ،ف�إن الذكاء الأخالقي
مكون داخلي يتجذر يف هوية ال�شخ�ص ويتج�سد على �شكل �سلوكات
وا�ضحة �أمام الآخرين وهي ال�سلوكات الأخالقية .وامتالك م�ستوى
متو�سط من الذكاء الأخالقي ي�ؤدي �إىل ظهور ال�سلوكات الأخالقية
لدى الأفراد وهذا ما يف�رس النتيجة احلالية .وتتفق نتائج الدرا�سة
احلالية مع نتائج درا�سة �أوالي ووال ،و�أجاي (Olayiwola & Ajayi,
 )2015التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة ارتباطية �سالبة بني الذكاء
الأخالقي لدى الطلبة و ال�سلوكات الال�أخالقية لديهم.

التوصيات
.1
.2
.3
.4

يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية ،تو�صي الدرا�سة مبا ي�أتي:
1اال�ستمرار بتقدمي الن�شاطات املنهجية والالمنهجية التي تبقي
م�ستويات الذكاء الأخالقي لدى الطلبة يف اجلامعة مرتفعاً.
2عقد الدورات والندوات يف اجلامعة التي تنمي ال�سلوك
الأخالقي لدى الطلبة.
3تطوير امل�ساقات اجلامعية يف التخ�ص�صات املختلفة واملركزة
على الأخالق.
�4إجراء املزيد من الدرا�سات امل�ستقبلية التي تتناول عالقة
الذكاء الأخالقي يف متغريات �أخرى؛ كالتكيف االجتماعي
وتطبيقها على عينات خمتلفة من الطلبة.
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