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  ملخص
ىھدف البحث  ى درجة  التعّرف إل ّذكاءعل دى  األخالقيّ  ال ةل ذلك  ،البحث عيّن ّرفوك  التع

ة  ،البحث عيّنة أفرادلدى  األخالقيّ  الّذكاءعلى داللة الفروق في  تبعا للمتغيرات الخاصة بالمرحل
يّة امعي( الّدراس ة، ج ة عام نس  ،)ثانوي ر الج ا لمتغي ذلك تبع ور(وك اث، ذك دف ، )إن ق ھ ولتحقي
ةاستخدم الباحث ، البحث ة من عيّن نھم ) 300( مكون ة م ةالثانويّمن  )150(طالب وطالب  ة العام

ة  )150(و ن المرحل ةم اس ، الجامعيّ ث مقي تخدم الباح ّذكاءواس يّ  ال دهّ  األخالق ذي أع  ال
)Mohammed, 2009( و)Alshammari, 2007 (ة  ينالمنطلق ن نظري ا،(م ) 2007 بورب

ة  األخالقيّ  الّذكاءوأشارت نتائج البحث إلى أن متوسط  دى طلب ة البشكل عام جاء متوسطا ل ثانوي
ةوطلبة كلية عجلون ، عامةال ة ، الجامعيّ روق ذات دالل ائج أيضا لوجود ف  إحصائيّةوأشارت النت

ي مستوى  ّذكاءف يّ  ال ة  ،األخالق ة المرحل اث وأيضا لصالح طلب روق لصالح اإلن ذه الف ود ھ وتع
    . الجامعيّة

  .الجنس، الّدراسيّةالمرحلة ، األخالقيّ  الّذكاء :الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This paper sought to identify the degree of moral intelligence among 
a randomly chosen sample search. It's also sought to identify the 
significance of differences in moral intelligence among the participants in 
the research sample. The independent study variables were (university 
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and secondary), while the dependent variable was depending on the sex 
(male/ female). To achieve the aim of the research, the researcher used a 
sample of (300) students, of whom (150) were secondary school students 
and (150) were Undergraduate students. The researcher used the moral 
intelligence scale prepared by Mohammed, (2009) and Al-Shammari, 
(2007) pole position of the theory Burba, (2007) .The research results 
revealed that. The average IQ of moral intelligence generally appeared 
normal among high school students and college students from Ajloun 
University. There were of statistically significant differences in the level 
of moral intelligence .These differences were in favor of females and also 
in favor of undergraduate students. 

Key Words: Moral intelligence, school stage, gender. 
 

  المقدمة
اً ، الفاسدة السلوكيةأھمية األخالق في حماية المجتمع من المظاھر  تتضح ه مجتمع ا يجعل مم

 ً ا يم الحق والفضيلة  ،قوي انتسوده ق يم التشواإلحس ه ق ار، وتحارب في اد، ومم ن  د والفس د م يزي
وم  ع البشري الي ھده المجتم ا يش ة األخالق م يأھمي ة صغيرة هتحول ف ى قري د  ،إل ث ال يوج حي

داخلھا بكل عناصرھا احواجز تحول  ات وت لبيّ يجابيّإلدون امتزاج الثقاف ة، وال ننسى دور ة والس
ؤدي  ذي ي ر ال ك، األم ي ذل ا ف ىالتكنولوجي لوكاٍت  إل رب س ع ھدّ تس اء المجتم ى بن ؤثر عل ة ت ام

رآن  أشارفقد  ةاإلسالميّ ومن الجدير بالذكر أن موضوع األخالق أصيل من الناحية . األخالقيّ  الق
ر أن هللا قّس). وإنك لعلى خلق عظيم(الكريم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم  د ورد في األث م وق

  .م األرزاقبين العباد كما قسّ  األخالق

م  ،ة في مجتمع اليومھناك أزمة واضحة وملحّ  ك وھ ا نمل ى م ى أغل وتنطوي تلك األزمة عل
ق، األبناء ا أن  ،فالكل من جميع الفئات والطبقات يتفقون بأن ھنالك مشكلة تدعونا للقل ويجب علين

ر حتى نكافح العديد من المظاھر  ،اإلنسانينقلق حتى يكون ذلك القلق دافعاً لسلوكنا  السلوكيه غي
ال جھلابعة من النوال المقبولة اة األطف القوة  ؛للجانب الخلقي في حي ا ااألخالقيّف ال ة يحتاجھ ألطف
اً، وإنّ  لإلبقاء ،والكبار الم المتسمم أخالقي ذا الع ا  على صالتھم الخلقية في ھ األمل بسلوك أطفالن

رھم  الّذكاءيمكن أن يتحقق من خالل تعزيز  الخلقي لوضعھم على المسار الصحيح من حيث تفكي
التدني في نسب  أنّ ) Boyer, 1995, p.9(ويضيف على ذلك . وتطوير سماتھم الشخصية القوية

ى المجتمع األخالقيّ  الّذكاءة واألخالقيّ معرفة لل االمتالك ى صاحبه وعل يماً عل  .يشكل خطراً جس
ة ) Borba, 2001(وتؤكد على ذلك  ا بضرورة تنمي ّذكاءمن خالل اھتمامھ نشء  األخالقيّ  ال لل

أثيرات الخارجيّ ن الت اذھم م د إلنق ل الوحي اره األم امة وجعلھباعتب ادر مة الس ة  ينق ى ممارس عل
  .ة عاملون بھا ومتفاعلون تحت مظلتھااألخالقيّ السلوك المطلوب وفقا لألسس 
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  مشكلة البحث
ومن خالل ما يلحظه الباحث كغيره  ،انطالقا من طبيعة عمل الباحث في األوساط األكاديمية

ة في األوساط  ر المقبول ةمن األكاديميين من انتشار ظاھرة السلوكات غي ؤثر  ،األكاديمي والتي ت
ّذكاءة وارتباط ذلك بقناعة الباحث بأھميّ  ،على المسيرة األكاديمية والتفاعل االيجابي بين الطلبة  ال

ا تتمثّوانعكاسه على العديد من السلوكات الحياتيّ  األخالقيّ  ة عن ة من ھن ل مشكلة البحث باإلجاب
  : األسئلة التالية

 ؟الجامعيّةة عجلون طلبة كليّ  لدى األخالقيّ  الّذكاءما مستوى  .1

 في قصبة محافظة عجلون؟ العامةثانوية اللدى طلبة  األخالقيّ  الّذكاءما مستوى  .2

ة  .3 روق ذات دالل ّذكاءفي  إحصائيّةھل ھناك ف اً لمتغيّ األخالقيّ  ال الجنس، (رات البحث تبع
 ؟)الّدراسيّةالمرحلة 

  أھداف البحث
  :يھدف ھذا البحث إلى

 .البحث عيّنةلدى  األخالقيّ  الّذكاءعلى درجة  التعّرف .1

ر المرحلة البحث حسب متغيّ  عيّنةلدى أفراد  األخالقيّ  الّذكاءعلى داللة الفروق في  التعّرف .2
 ).جامعية، عامة ثانوية( الّدراسيّة

 . ر الجنسالبحث تبعاً لمتغيّ  عيّنةلدى أفراد  األخالقيّ  الّذكاءعلى داللة الفروق في  التعّرف .3

  البحث أھّميّة
د  ّذكاءيُع يّ  ال ى الّس األخالق ة الضابط والرقيب عل انيّ بمثاب رد  لوك اإلنس ق الف ى ال يطل حت

وانين المجتمع ذا البحث ضح أھميّوتتّ   العنان لنفسه نحو التخريب أو العدوان والتعدي على ق ة ھ
  انطالقاً من الجوانب التالية

 ،كل على حدة االجتماعيّةة والمعرفيّ  راسات في مجال علم النفس بالجوانبت معظم الدّ اھتمّ  .1
ا شقّ ته من دراسته لجوانب بينيّ إال أن ھذا البحث يكتسب أھميّ  اعي  ه لھ معرفي وآخر اجتم

 .فاعل االجتماعيترتبط بالتّ  األخالقيّ  الّذكاءأبعاد  حيث أنّ  ؛في الوقت نفسه

درة  األخالقيّ  الّذكاءة في مجال دراسات ھذا البحث إضافة للمكتبة النفسيّ  يعدّ  .2 ك بسبب ن وذل
 .راساتفھي حلقة في سلسلة ھذه الدّ  ،تناول ودراسة ھذا الموضوع

ة يعدّ ھذا البحث أھميته من دراسته لموضوع  يستمدّ  .3 األخالق ھي ف ،حديثاً وغاية في األھمي
ه ،ة وكيانه المعنوي وتفاعلهأساس الحياة البشريّ  ه ،مع مجتمع ات حيات فمجتمع بال  ؛ومعطي

 .ساوي بناء بال أساسأخالق ي
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  فرضيات البحث
يمتلك طلبة الثانوية العامة في قصبة محافظة عجلون درجة متوسطة في " :الفرضية األولى

  ."الذكاء األخالقي وفقا للمعيار المعتمد في البحث

ة ة" :الفرضية الثاني ة كلي ك طلب ذكاء األخالقي  يمتل ة في ال ة درجة مرتفع ون الجامعيّ عجل
  ".وفقا للمعيار المعتمد في البحث

ة ة " :الفرضية الثالث د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ي ) α =0,05(يوجد ف ف
   ."مستوى الذكاء األخالقي تبعا لمتغيري الجنس والمرحلة الّدراسيّة

  حدود البحث
ةمن طلبة  عيّنةاقتصر ھذا البحث على : ةحدود بشريّ  ة العام اث( الثانوي ور، إن ذلك ) ذك وك

  .الثالثة والرابعة ؛واإلناث ممن في مستوى السنتين الّذكورمن  الجامعيّةطلبة كلية عجلون 

ة دارس  :حدود مكاني ة الم ةالثانوي ة  عام ة التربي ة لمديري ون التابع ي قصبة محافظة عجل ف
  .الجامعيّةكلية عجلون / عجلون، جامعة البلقاء التطبيقية والتعليم في محافظة 

  .2013/2014طبّق ھذا البحث في الفصل الدراسي األول من عام  :ةحدود زمانيّ 

  اإلطار النظري
االتي نرثھا عن  األمورليست من  لألبناءالمھارة في التربية االيجابية  زة ، آبائن وال ھي غري

ا نكتسبھا ونتعلمھا ونجتھد ونجدّ ة مغروسة فينا وإنما فطريّ  أثر  ،في طلبھ ارة وتت الفطرة ت أثر ب تت
ع ومن خاللأخرى  تارة التي تربينا عليھا واألساليببموروثاتنا من التربية  ع للواق نجد أن  ،التتب

ر أزق خطي ة في م راً من الطلب بوا  إذ ؛عدداً كبي م يكتس ّذكاءل ى األخالقيّ  ال ، فمع بالصورة الُمثل
ر المترديّ  ةاألخالقيّ ة والسيطرة الرديئة على الواقع والحساسيّ  ،لضعيفةالضمائر ا ة والمعتقدات غي

ات  ،ةااليجابيّ  ك الفئ ر تل ً يمكن لنا أن نعتب لوكيا اقين س ا  إذ أنّ ،من المع أ بھ ي ينش ة الت ة الخلقي البيئ
مم ة مس وم بيئ ال الي ذكاء  ةأطف يّ لل ل  حيث أن األخالق ةالعوام ي ترعى الشخصيّ  االجتماعيّ ة الت

يءالخلقيّ كٍل بط ه بش ل مفكك ة، ة عوام راف  متمثل ودبضعف إش ع وج ار م لوك  الكب اذج الس نم
يّ  درة األخالق ن  المنح ك ع ئة ناھي ي التنش ةالضعف ف يّ  الدينيّ دارس الشخص ي  ةوالم ابع الت الط

ة تعمل ضد جانب آخر ھنالك سلوكات خارجيّ ومن  ة ھذا من جانب؛الشخصيّ مصالح التتمشى مع 
ا  ى زرعھ ل عل ا ونعم اقيمن رة بأبنائن ر مباش رٍق غي ا ، بط دون إدراكن ادأو ب لوكات ألبع ك الس  تل

)Borba, 2003, A, p.16.(  

تالك للقناعات  إليه االواقع الذي نصبو نّ إ ق من االم ا ة األخالقيّيجب أن ينطل والعمل عليھ
ة  ،من التصرف بالطريقة الصحيحة اإلنسانتمكن يحتى  ل بالسمات الحياتي ي تتمث ةالت  ،الجوھريّ

م  ى إدراك األل درة عل دى كالق هل اعدتھم بتخفيف ك أو مس بھم ذل رين لنجن ن ، اآلخ نفس ع وردع ال
لجميع األطراف قبل إصدار  واإلنصاتالمتأخر  واإلرضاءعلى الدوافع والسيطرة  ةالنوايا القاسي
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ام ار ،األحك ز الخي ديرھا وتميي ات وتق ول الفروق ر وقب م األخالقيّات غي ه الظل وف بوج ة والوق
ا  إذ ؛والطيبة بالنزاھةرية متسمة بشكل ذلك يجعلنا فئات  ،ومعاملة اآلخرين بالحب واالحترام أنھ

  .)Borba, 2003, B, p.116( والمواطنة القوية المتماسكةأساس للشخصية 

دم  د ق اردنرلق ة ) Gardener( ج ّذكاءنظري ي تتضمن وصف  اتال ددة الت ّذكاءالمتع ات ال
بع دّ ةالس م تح ؤتمر ، ث ي م ي محاضرته ف ائين ف ن ذك ل (ث ع ن أج م م ّذكاءتعل ّذكاء األول) ال  ال

 ,Alaser & Kafafi, 2000( بالبيئةالمرتبط  الّذكاءالثاني ما أسماه المرتبط بالخلق والتكوين و
p.88(ّدم ؤخراً ق واع ) p.87 Gardener,2004،( ، وم دث أن ّذكاءأح هات، ال ق علي ذي أطل  وال
نفس المعرفي األخالقيّ  الّذكاء أثير  ،الذي يُعد من المفاھيم الحديثة في علم ال ى الت ذي يھدف إل وال

أساس الشخصية ومؤكدا أنه  ،وقويٌ  نزيهٌ  إلى أن يكون إنسانٌ  اإلنسانعلى سلوك األفراد ويساعد 
ة المتماسكة ة الذاتي ق الكفاي ة ويحق ة والقوي ور نبتيل المنتمي ذلك عن ظھ ي شجرة  ةيافع ةعلن ب ف

  ).Gan,2011,p.130(ات المتعددة التي سرعان ما تنمو لتصبح نظرية قائمة بذاتھا، الّذكاء

د أشارت  ا لق ذكاء ) Borba, 2001, p.8-9(بورب ه األخالقيّ لل م قابليّ :بأن ى فھ رد عل ة الف
ات  دات والقناع ن المعتق ة م وفر مجموع الل ت ن خ أ م ن الخط واب م ه األخالقيّالص ي بنائ ة ف

ي تمكّ  مات محوريّالمعرف م س ة صحيحة، وتظ ن التصرف بطريق ه م ا ة يعبّة أو جوھريّن ر عنھ
درات  ،بالفضائل ذي يصيب اآلخرينالمتمثّ أو الق م ال ي إدراك األل ة ف ام ، ل نفس عن القي وردع ال

ل اآلخرين قبل إصدار األحكام، وتقبّ  لآلخرينفي الدوافع واالستماع  التّحكمغير مناسبة وبأعمال 
ادل المشاعر ة، فضالً عن ردع األخالقيّ ، وتمييز البدائل غير كانوامھما  م عن اآلخرين وتب الظل

مه ما يقدّ  :بأنه األخالقيّ للذكاء  )Gullikson, 2004, p.75(وتشير . مع اآلخرين بحب واحترام
ايير ب لألبناءاآلباء من قدوة متمثلة في السلوك الحسن المقبول   غرضوما يحدده المجتمع من مع

ه األخالقيّ للذكاء ) Kotami, 2010, p.223(وتشير. والرحمة واالحترامتنمية العطف   :على أن
 ,Rezeq(ويذكر أيضاً  ،والخطأ بعد فھمه واستيعابه وابالقدرة لدى المتعلم على التمييز بين الص

2006, p.8 (ّذكاء أن يّ  ال م  األخالق ى فھ رد عل درة الف ل بق ن اليتمث أالصواب م را أن خط  ومق
اً على أساس امتالك سبع فضائل أخالقية توجّ  ،)عقلنة األخالق(التفكير الخلقي يعني  ه سلوكه ذاتي
والضغوط ، مساعدة حقيقية في التعامل مع شرور المجتمع همما يساعد ،مةوبطرٍق صحيحة وقيّ 

د كل جي رين بش ة واآلخ ة والداخلي ه .الخارجي ث بأن ه الباح اكل : ويعّرف ل المش ى ح درة عل الق
ائل األخالقيّ ا يتناسب وفض كل أفضل بم ّذكاءة بش يّ  ال ي  األخالق ة الت ا بالدرج ّرف إجرائي ويع

  .الّدراسةيحصل عليھا المستجيب على أداة 

ارت د أش ات ) Borba, 2003, A, p.45( لق ى مكون ّذكاءإل دى  ال ا ل ال تنميتھ ي ح ف
راھقين إذ  ؤثّ الم عھا أن ت يكون بوس ى نوعيّس ذلك عل اتھم، وك اھر حي ل مظ ى ك اتھم ر عل ة عالق

ن والتجارة واألدب والمجتمع  ،ومھنھم وإنتاجھم ومھاراتھم ،المستقبلية ل في مساھمتھم في الف ب
ذي يحدد  المحلي، راھقين، ھو ال وفره للم ذي ن ببه أن األساس ال ذا س ه، ولعل ھ وفي المجتمع كل

م  داً، واألھ ر تحدي ة األكث ك األساس سيكون المھم بصورة مطلقة سمعتھم كأشخاص، فإن بناء ذل
ا في  اإلشارةتمت  لدينا المكونات التي ّذكاءلھ ا  ،األخالقيّ  ال ة يمكن تعلمھ ا فضائل جوھري بأنھ
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ا ي مجتمعن ة وف ت أو المدرس ي البي ھا ف و أفضل  ،وتدريس ىوھ د عل راد  تأكي ة أو األف أن الطلب
  .سيحيون حياة أخالقية نزيھة

ذكاء  يّ لل ات تتمثّ األخالق يمكون ن  ل ف د م ا العدي ارت لھ ي أش بع الت اتالفضائل الس  األدبي
ق الصواب ،التربوية ى طري اٍق عل رد ب ى التصرف بشكٍل أخالقي ،التي تجعل الف ، وتساعده عل

وتتمثل ھذه الفضائل  يزھا بحيث يتسنى للفرد أن يحققھاويتم ذلك من خالل تعليمھا وإلھامھا وتعز
  :بـِ 

مير .1 حيحة : Conscience الّض رق الص ة الط ى معرف رد عل درة الف ةق ل  والنزيھ للتعام
ع الفضائل األخرى لترشد والتصرف بموجبھا، من خالل ابتكار وخلق سياق أخالقي يتفق م

ذي يساعدنا  ؛الشخصي األخالقيّ وتقوي النظام السلوك  ع ال داخلي الرائ فھو ذلك الصوت ال
وھو . ةاألخالقيّ االنحداراتمن  باالنزعاجعلى معرفة الخطأ من الصواب ويجعلنا نشعر 

 .جوھر األخالق برمتھا

ف  .2 درة ال :Kindnessالعط رين، ق عيدة لآلخ ر الس اعر غي ام بالمش ار االھتم ى إظھ عل
اليبھمنومساعدتھم في مح ر أس د عن تحقي يھم، والبع فقة عل ى الش م معن وإن كانت  ،ھم وتعل

 .عن معاملة اآلخرين بقسوة ةبسيطة وتطوير وسائل رادع

نفس  .3 ة أي ضغوط : Self-Controlضبط ال ال لمواجھ ار واألفع يم األفك ى تنظ درة عل الق
ة أو  ةخارجي نفس  ،داخلي ى ال رة عل ائج الخطي ة ذات النت رارات الطائش ن الق د ع والبع

ه التّحكمواآلخرين من خالل  ل فعل ر في السلوك قب دوافع والتفكي ه ال االت وتوجي . في االنفع
هصبح م كيفية التصرف تجاه اإلغراءات الخارجية ليوتعلّ  ى ذات دا عل ه  معتم ان إنلمعرفت  ك

 .بوسعه السيطرة على أعماله

وين رد فعل عاطفي : Empathyاالنفعالي  التّعاطف .4 ل مع اآلخرين وتك ى التماث القدرة عل
 .االنفعالية تجاه مشاعرھم والشعور بھا، خاصة مشاعر الضيق واأللم، والوعي بجوانبھم

وق اآلخرين : Tolerance التّسامح .5 ة وحق وع القدرة على احترام كرام ول التن اروقب  باألفك
ة ا دون ، وتقدير ذلك التنوع والتعددي ى ووالتعامل معھ ز حت اك تعارض في إتحي ان ھن ن ك

 .واآلراء واألفكارالتصرفات 

ة  .6 اف(العدال ة : Fairness) اإلنص ف المختلف ي المواق رف ف ى التص درة عل افالق  بإنص
م  دعيم تعل اعدة وت وح، ومس ل مفت دائل بعق ين الب ار ب ز، واالختي ن التحي داً ع ة بعي ونزاھ

 .والطغيان مھما كانت العواقب، والوقوف في وجه الظلم النزيھةاآلخرين للسلوكات 

رام  .7 رين : Respectاالحت دير لآلخ ار التق ى إظھ درة عل ة،  ،ةعامالق لطة خاص وذوي الس
 األشخاص وتقدير قيمة. ألنھم جديرون بذلك ؛عالتھم السلوكيةأثناء تفا مھذبوالرد بجواب 

ة  ياء ومعامل رينأو األش ة  اآلخ لوك بالطريق ن الس د حس ا وتأكي ا بھ د أن يعامولن ي نري الت
 ).p.335) Borba, 2001 & Coles,1997, p.151،.والمجاملة ومعاملتھم بشكل مھذب
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ة  ن أھمي اً م ّذكاءانطالق يّ  ال ير األخالق ه يش ة امتالك أن ) Alauob, 2006, p.92(وكيفي
ي باألخالق وللبيئة دور كبير في تعزيز ھذا االستعداد اإلنسان يولد ولديه االستعداد الفطري للتحلّ 

ي ب .أو العمل على إطفائه راد في التحل ين األف اً ب اك تفاوت ة نجد أن ھن الظروف الطبيعي ّذكاءوب  ال
ّذكاءأن  :ويمكننا القول األخالقيّ  ره ويستطيع  األخالقيّ  ال دار عم ى م رد عل يمكن أن يكتسبه الف

ديم المواقف  تعديله في أي عمر من خالل التدريب واالكتساب والتعزيز على السلوك الطيب وتق
بة ،ةااليجابيّ تجابات المناس ز االس ى تعزي ل عل اعر  ،والعم اس بمش ى اإلحس رد عل د الف وتعوي

ديرھم رامھم وتق د  .اآلخرين واحت ات ) Abogado, 2004, p.468(ويؤك ذكاء للبوجود مكون
رد  األخالقيّ  ه الف ذي يستقي من ى المصدر ال ك إل ة ويعزى ذل درجات متفاوت لدى الجميع ولكن ب
  . ةاألخالقيّ القدرات 

جد أن يالمرتبطة بموضوع البحث الخبرة ابقة والع الباحث على األدبيات السّ ومن خالل اطّ 
  :كمھارة قابلة للتنمية واالرتقاء من خالل  األخالقيّ  الّذكاء

ذّ   .أ  وعي ال ة ال ة الّسويتّ : اتيتنمي الل مراجع ن خ ك م ح ذل ول ض رفات والمي لوك والتص
 .ةاألخالقيّ ة والضعف في الجوانب جاھات الشخصية وإدراك نقاط القوّ واالتّ 

اة اليوميّ :التدريب المستمر  .ب  ة ويتضح ھذا الجانب من خالل التدريب اليومي في مواقف الحي
 ).فضائله( األخالقيّ  الّذكاءعلى تنمية جوانب 

داء  .ج  دوة واالقت يّ : الق ل بالشخص ا ات المتميّالتمث ل معھ ا والتعام راب منھ اً واالقت زة أخالقي
  .األخالقيّ  ّذكاءالروحياً وأخالقياً يساعد على نمو  ؛ودراسة حياة الشخصيات الفضلى

ذاء الروحي والممارسات  .د  راءات : الغ ك الجانب من خالل الق ةويتضح ذل أماّل الدينيّ ت ، الت
  .األخالقيّ  الّذكاءة وتغذية العقل بالقيم والمبادئ يساعد على نمو وحيّ الرّ 

أن ھناك ممارسات تمكننا من ) p.23 Goode,  2004, p.231&Coles, 1997 ,(يؤكد 
وق ،السلوكات أو الفضائلتحقيق تلك  ن الخل ة االب ھا لتربي ل األسرة لنفس ل بتأھي وأن  ،والتي تتمث

اوأن نوضّ  ،تكون األسرة مثاالً أخالقياً قوياً لألبناء تھم بھ داً في  ،ح لألبناء معتقداتنا ومناقش وتحدي
درس  باط ك ام واالنض تعمل النظ التعلم وأن نس غوفاً ب ا ش ل خاللھ ون الطف ي يك تعلم الت ات ال أوق

وجيھھم بذلك األخالقيّ ع السلوك وأن نتوقّ  ،أخالقي ة ،من األبناء من خالل ت ر وفاعلي وتوضيح أث
ة األخالقيّ لمبادئ لألبناء وان يكون ذلك بشكل يومي من خالل الممارسة ودمج ا األخالقيّ لوك السّ 

  .ة وجعلھا جزءاً منھافي حياتھم اليوميّ 

ا ،من خالل المضامين التربويّة المرتبطة بالموضوعيجعلھم  ه  ،والتي اطّلع الباحث عليھ فإنّ
أبھى  ون ب ي تك ان الت يّة لإلنس ّحة النفس ى الص نعكس عل ة ت ار إيجابي د وثم ك فوائ رى أّن ھنال ي

ذل ول ف ا يق تقرار النفسيّ صورھا؛ عندما يلتزم بم ى االس وفي مجال آخر نجد أن ، ك يساعده عل
ا  ،واب والخطأمييز بين الّصقادرون على التّ التزام الفرد والمجتمع بالّذكاء األخالقّي  بوا م ويكتس

امتالكنا لذلك  أنّ  إلى باإلضافةاء مترابطين متماسكين، ة ويصبحوا أصحّ ة المجتمعيّ يسمى بالصحّ 
اآلخرين ام ب ى االھتم د عن  ،الجانب بدرجات مرتفعة يؤدي بنا إل ين  ةاألنانيّوالبع ع الخبث ب ومن
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د  األمانالذي ينعكس على نشر  ،األفراد في المجتمع وانتشار السالم والمحبة والود والتقدير والبع
ذ ،والعدل التّسامحاكتسابنا الصبر و إلى باإلضافة ةواألنانيّ عن العدوان  درة األمر ال د من ق ي يزي

ا تؤّك .ةة ومناعة ذاتيّعلى التكيف والتعامل مع اآلخرين ويمنحه حصانة أخالقيّ  اإلنسان ذا م د وھ
ى أساس  أنّ ) Borba, 2001, p.106(بوربا عليه  اء عل ة األبن ى تربي دفعنا إل رر وي ا يب ھناك م
تؤدي إلى تنمية الخصال الجيدة لألبناء  ،انطالقا من التنشئة األسرية السليمة ،األخالقيّ  الّذكاءمن 

ي يتضمنھا  ي الت ّذكاءوھ يّ  ال تعلّ األخالق ذلك ي ة  م، وك رون ويتصرفون بطريق ف يفك اء كي األبن
ً وبطريقة أخالقيّ  ،صحيحة ر  األخالقيّ  الّذكاءن إ ،ة في ظروف متعددة، وأيضا ر موروث وغي غي

ة ات الوراثي ي الجين ن  ،متضمن ف وع م ذا الن كل ھ ّذكاءويش ع  ال موم المجتم ن س رد م ة للف حماي
ى تعلّ الّذكاءيؤدي بنا ھذا النوع من كماو اد إل ذي يساھم في إيج اة، األمر ال ة للحي ارات نقدي م مھ

دات  القيم والمعتق اد عن األخالقيّالمواطن الجيد المقاوم لإلغراءات والمتحلي ب ة المكتسبة واالبتع
ين الشباب ا ،العنف والقسوة ب م تج اءه السلوك الجيّويلھمھ ة لألبن اة أخالقي ويشار  .د وتشكيل حي

ان الّش ،مھم للسلوك الخلقي السليم الّذكاءاستخدام إلى أن  ،أيضا ا ك ه كلم ر وھذا يعني أن خص أكث
 الّذكاءسلوكاً خلقياً ولكن بدون  وننما كان أحسن خلقاً أو أن األذكياء من الناس دائماً سيكوّ ذكاء كلّ 

ي  ة الت ىقد ال يستطيع الفرد أن يطبق القواعد الخلقي ا عل ةمواقف م تعلمھ ّذكاءف، عيّن ؤثّ  ال وة ت ر ق
  .بشكٍل واضح على النمو الخلقي

  الدراسات السابقة
د من  األخالقيّ  الّذكاءة موضوع انطالقا من أھميّ  وإيمانا من الباحثين بضرورة إجراء العدي

ي تناولت الموضوع ة الت ات التربوي ى بعض  ؛الدراسات التي تنطلق من األدبي فيشير الباحث إل
ي تناولت الموضوع كالدراسات  وان )(Besharah, 2013 دراسةالت دريبي  :بعن امج ت ر برن أث

رى  األخالقيّ  الّذكاءبوربا في تنمية  مستند إلى نظرية ى sos لدى أطفال ق ة إل في األردن والھادف
ة  ة في تنمي ك النظري ى تل ّذكاءالتحقق من أثر البرنامج التدريبي المستند إل واشتملت  األخالقيّ  ال

ةال ى  عيّن ال و) 25(عل رى ) 25(طف ن ق ه م ة  sosطفل ة العمري من الفئ ألّ  14-9ض نة وت ف س
اد جلسة تدريبية غطّ  30البرنامج من  ّذكات أبع ائج الّس األخالقيّ  ءال ىبعة وأشارت النت وجود  إل

ة  روق ذات دالل ائيّةف راد  إحص ين أف ةب ة عيّن امج  الّدراس ة البرن الح طلب روق لص زى الف وتع
دريبي  ة(الت ة التجريبي ي )المجموع روق ف ر ف م تظھ ة ول زى الّدراس ى تع ة. الجنس إل ا دراس  أم

)Obeidi & Ansari, 2009( ذة وافق الدّ وعالقته بالتّ  األخالقيّ  الّذكاء :بعنوان دى تالم راسي ل
توى الصف الّس رف مس ى تع ة إل دائي، والھادف ّذكاءادس االبت يّ  ال ذة الصف  األخالق دى تالم ل

دائي  التعّرفادس االبتدائي والسّ  ذة الصف السادس االبت دى تالم على مستوى التوافق الدراسي ل
ين  التعّرفو ّذكاءعلى طبيعة العالقة ب ةلت والتوافق الدراسي، وتمثّ  األخالقيّ  ال ـ  الّدراسة عيّن ب
داد) 57( ي بغ رخ ف ة الك ة تربي ة مديري ن طلب ة م ب وطالب ذة  ،طال ى أن تالم ائج إل ارت النت وأش

ّذكاءالصف السادس االبتدائي يتمتعون ب ة ذات  األخالقيّ  ال التوافق النفسي ووجود عالق ذلك ب وك
ة  ائيّةدالل ين  إحص ّذكاءب يّ األخال ال ق الدّ والتّ  ق دى واف ي ل ةراس ث عيّن ا . البح ةأم  دراس

)Mohammed, 2009( ة  األخالقيّ  الّذكاءور تطّ  :بعنوان ى معرف ة إل راھقين، والھادف دى الم ل
راھقين األخالقيّ  الّذكاءدرجة  دى الم روق في ، ل ة الف ة دالل ّذكاءومعرف اً لمتغيّ األخالقيّ  ال ر تبع
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ةوتمثلت العمر والجنس،  ـ الّدراسة عيّن ة) 400( ب ة  طالب وطالب ة العمري ، 15، 13(ضمن الفئ
داد في العراق) 17 ة بغ ائج . من طلبة مدارس مدين د أشارت نت راھقين ال  الّدراسةوق ى أن الم إل

ة  روق ذات دالل د ف ه يوج ائج أيضاً أن ي وأشارت النت ذكاء أخالق ون ب ي  إحصائيّةيتمتع ّذكاءف  ال
يّ  ة  األخالق ات العمري ر لمتغيّ) 17، 15، 13(للفئ ود أث ى وج ير إل ذا يش ي وھ ر ف ّذكاءر العم  ال
ر ،األخالقيّ  ة . لدى المراھقين ولصالح العمر األكث روق ذات دالل في درجة  إحصائيّةووجود ف
ّذكاء اث األخالقيّ  ال روق لصالح اإلن ك الف ) Alnoasreh, 2008( دراسة  وجاءت .وجاءت تل
رات  والخلقيّ  واالجتماعيّ  االنفعاليّ  الّذكاء :بعنوان بعض المتغي ه ب لدى الطلبة الموھوبين وعالقت

ىالديمقراطية الھادفة  تالك  إل ة مستوى ام ّذكاءمعرف اليّ  ال اعيّ  االنفع ة  ،والخلقيّ  واالجتم وعالق
ة مدرسة  )461(بـ  عيّنةلت الذلك بمتغيرات الجنس والمرحلة العمرية وتمثّ  طالب وطالبة من طلب

روق  الّذكاءأن مستوى  إلى تائجاليوبيل وأشارت النّ  الخلقي لدى الطلبة المتفوقين مرتفعاً ووجود ف
ّذكاءفي مستوى  إحصائيّةذات داللة  اعيّ  ال الي واالجتم اثولصالح  ،األخالقيّ و االنفع ا  .اإلن أم
ة وان )Alshamari, 2007( دراس ّذكاء :بعن يّ  ال ه بالثّ  األخالق ة وعالقت ةق ة  االجتماعيّ المتبادل
 عيّنةبلغت  ؛المتبادلة االجتماعيّةوالثقة  األخالقيّ  الّذكاءة بين إلى قياس العالقة االرتباطيّ  والھادفة
ة مّ ) 400( الّدراس ة ت ب وطالب ارھم  طال لوباختي ن  باألس ات م اني كلي ن ثم وائي م ي العش الطبق

داد،  عجامعة بغ ات  أرب انيةكلي ع إنس ات علميّ وأرب ائج  وأشارتة، كلي ىالنت ة  أنّ  إل ة الجامع طلب
ذكاء يتمتّ  ون ب يّ ع ي  ،أخالق روق ف ود ف دم وج ّذكاءوع يّ  ال ين  األخالق ّذكورب اث ال  واإلن

انيعلمي، (واالختصاص  ة ) إنس ة  ةارتباطيّووجود عالق ه ذات دالل ين  إحصائيّةموجب ّذكاءب  ال
ة  األخالقيّ  ةوالثق ة االجتماعيّ  )(Kindlon & Thompson, 2002دراسة وأشارت  .المتبادل
ال عيّنةلدى  األخالقيّ  الّذكاء :بعنوان ة من األطف ى الھادف ة االرتباطيّ إل ين الكشف عن العالق ة ب
 األخالقيّ  الّذكاءعلى الفروق في مستوى  التعّرفوكذلك ،العام الّذكاءومستويات  األخالقيّ  الّذكاء

ورك) 1000(بـ  الّدراسة عيّنةلت وتمثّ  واإلناث الّذكوربين  ائج . طفل من مدينة نيوي وأشارت النت
روق والعام  الّذكاءو األخالقيّ  الّذكاءبين  إحصائيّةوذات داللة  ةارتباطيّ وجود عالقة  إلى وجود ف

ة  ائيّةذات دالل ي  إحص ّذكاءف يّ  ال ين  األخالق ّذكورب اث ال اثولصالح  واإلن ارت. اإلن ا أش  وكم
ائج ى أنّ ، النت ي  إل ة ف كلة مھم ه مش ال لدي داً من كل عشر أطف ّذكاءواح يّ  ال ه  األخالق م ذكائ رغ

وّ الطّ  اءت  .قبيعي أو المتف د ج ةوق وان )Saleh, 1994(دراس ين قابليّ بعن ة ب اطفة العالق  التّع
ة  ة، والھادف دى الطلب ادي ل كليه اللفظي والم دواني بش لوك الع ىوالس ة  إل ين قابلي ة ب بحث العالق

ؤداه أن  التّعاطف راض الم اطفوالسلوك العدواني انطالقاً من االفت ى كف السلوك  التّع يعمل عل
ر طالب و) 140(بـ  الّدراسة عيّنةوتمثلت  ،العدواني ات أكث ى أن البن ائج إل طالبة وقد أشارت النت

ات أن البنين أكثر عدواناو إحصائيّةتعاطفاً وبدرجة ذات داللة  ى  ،من البن اطفأي بمعن دى  التّع ل
 .من اإلناث أقلالبنين 

د ي االطّتمثّ  لق ابقة ف ات الس ن الدراس ث م تفادة الباح ت اس ى المنھجيّل ة ة البحثيّالع عل
ك الدّ  ن تل تفاد الباحث م ا اس ات، كم ك الدراس تخدمة وأدوات تل كلة المس ي صياغة مش ات ف راس

ئلتھا واالطّ الّدراسة ا وأس ى  العوأھميتھ اتعل ة المستخدمة األدبي ا يميّ .التربوي ا م  الّدراسةز أم
ابقة ات الس ن الدراس ة ع ه أنّ  ،الحالي دود علم رى الباحث بح افي ن نوعھ ى م ا األول ث  ،ھ ن حي م
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وطن  ى مستوى ال درتھا عل بموضوعھا التي أجريت في األردن ون ذا من جان ي ھ ومن  ،العرب
  .قت عليھا دراسات حول ھذا الموضوعلم يسبق أن طبّ   عيّنةقت على جانب آخر طُبّ 

  منھج البحث
ل  تھدف تحلي ي تس ة الت دودھا المعروف ات الوصفية بح ط الدراس ى نم ذا البحث إل ي ھ ينتم
ة  ى معلومات كافي دراسة الحقائق الراھنة المتعلقة بطبيعة مشكلة البحث، وذلك بھدف الوصول إل

ات،  ع البيان د جم ف عن ث ال يق ذا البح ا وھ ة عنھ اودقيق ات  ،وإنم ذه البيان نيف ھ ى تص د إل يمت
ي  د ف دلوالت تفي ائج وم تخالص نت يالً شامالً،الس ا تحل يرھا وتحليلھ جيلھا وتفس ائق، وتس والحق

الي كلة البحث الح ن . وصف مش ر ع ذي يُعبّ ي ال نھج الوصفي التحليل تخدام الم م اس ا ت ن ھن م
ذي ال يتاً وكيفيّتعبيراً كميّ  ،الظاھرة موضوع البحث ا اً، وال د حد وصف الظاھرة، وإنم وقف عن

ى  ة من أجل تفسيرھا، والوصول إل ا المختلف يتعدى ذلك إلى تحليلھا وكشف العالقات بين أبعادھ
  ).Atiya, 1996(استنتاجات عامة تسھم في تحسين الواقع وتطويره 

  الطريقة واإلجراءات

  البحث عيّنةمجتمع و

 مجتمع البحث
ة تمثّ ع البحث بطلب ة الل مجتم يثانوي رعين العلمي واألدب ة للف غ إذ العام ددھم بل ) 802( ع

 الجامعيّةة عجلون ل مجتمع كليّ وتمثّ  ،من اإلناث) 411(و ،الّذكورمن ) 391(طالب وطالبة منھم 
  .طالبة) 617(طالب و) 369(طالب وطالبة منھم ) 986(بلغ  إذبطلبة السنتين الثالثة والرابعة 

 البحث عيّنة
ت تمثّ  ةل ـ  عيّن نھم ) 300(البحث ب ة م ب وطالب ن ) 150(طال اً م ة طالب ةالطلب ة ثانوي  العام
ة ) 150(طالبة وكذلك ) 75(طالب و) 75(تمثلوا بـ  ةطالب وطالبة من المرحل ـ تمثّ  الجامعيّ وا ب ل

 .الطّبقيّة ةبالطريقة العشوائيّ  عيّنةطالبة وتم اختيار ال) 75(طالب و) 75(

  أداة البحث
اتالذي أجريت عليه عمليات الصدق و) Mohammed, 2009(اعتمد الباحث مقياس   الثّب

د أن أعدّ  اس )Alshamari, 2007(ه واستخدمه بع ق من مقي ذي ) Borba, 2001( المنطل وال
اطف(يتمثل في ستة محاور وھي  مير، التّع تّحكم، الّض ذّ  ال رام، ال امحاتي، االحت ةالتّس ، )، العدال

ددة  الثّباتة عمل الباحث على إجراء الصدق ومالئمة األداة للبيئة األردنيّ وللتحقق من  بصور متع
ى  ةعل تطالعيّ  عيّن ا اس يتين ) 80(ه قوامھ رحلتين الدراس ن الم ة م اً وطالب رات (طالب ضمن متغي
  ).البحث

  صدق األداة

  :لقد تم التحقق من صدق األداة بصور متعددة تتمثل في
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 الصدق الظاھري .1
ن ك م م ذل تّ  وت ى س ة خالل عرض األداة عل اس واللغ نفس والقي م ال ال عل ي مج راء ف ة خب

اط كل العربية للتأكد من صالحيّ  د مدى ارتب ارات األداة وتحدي ة ودقة ووضوح كل عبارة من عب
وجاءت جميع المالحظات مؤيدة ومشيدة باألداة مع إجراء بعض  ،فقرة بالمحور وبأھداف البحث

 .ةالتعديالت اللغوية الطفيف

  صدق االتساق الداخلي .2
ارات األداة ن عب ارة م ل عب ين ك اط ب امالت االرتب اد مع ام الباحث بإيج ة  ،ق ةوالدرج  الكليّ

ا  عيّنةلألداة على  الكليّةللمحور والدرجة  امالت )1(طالب جدول) 80(قوامھ اد مع م إيج ا ت ، كم
ذلك الدرجة  ةاالرتباط بين درجة كل محور والمحاور األخرى وك ة بيرسون  الكليّ ألداة بطريق ل

  .)1(جدول 

  .80= للمقياس ن  الكليّةالدرجة ومصفوفة معامالت االرتباط بين درجة كل محور : )1(جدول 

  .0.05عند مستوى معنوي  احصائيّادال *

ين جدول  اور والدرجة ) 1(يب ين المح اط ب ة معامل االرتب ةأن قيم اس تراوحت  الكليّ للمقي
ين محاور األداة والدّ  إحصائيّةحيث يوجد داللة ). 0.86، 0.62(مابين  ةرجة ب ه حيث أن  الكليّ ل
ويالجدوليّ" ر"من قيمة  أكبرالمحسوبة " ر"قيمة  د مستوى معن ا ) 0,05(ة عن  )0,205(وقيمتھ

  .األخالقيّ مما يدل على صدق تمثيل األداة للذكاء 

 صدق المقارنة الطرفية .3
قام الباحث بإيجاد معامل صدق المقارنة الطرفية عن طريق إيجاد الفروق بين طرفي األداة 

ى(في المجموعة ذات االتجاه المرتفع  ع األعل نخفض ) الربي اه الم ع (والمجموعة ذات االتج الربي
  )2( جدول" ت"وحساب قيمة ) األدنى

   

 الكليّةالدرجة   السادس الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول المحور  م
  للمقياس

  *0.69  0.678  0.379 0.473 0.401 0.393  -  األول  1
  *0.86  0.412  0.627 0.425 0.708  -    الثاني  2
  *0.80  0.343  0.501 0.352  -      الثالث  3
  *0.63  0.375  0.421  -        الرابع  4
  *0.77  0.231  -         الخامس  5
  *0.62  -           السادس  6
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  .األعلى واألدنى لدرجة االستجابة على األداة ؛داللة الفروق بين متوسطي الربيعين: )2(جدول 

 0.01الداللة المعنوية دال عند مستوى *

م  دول رق ن الج ة  )2(يتضح م وبة " ت"أن قيم رالمحس ة  أكب ن قيم د " ت"م ة عن الجدولي
ى أنّ  إحصائياوھي دالة ) 0،01(مستوى معنوي  ا يشير إل ين  مم ز ب ى التميي درة عل ا الق األداة لھ

اه ا ،)الربيع األعلى(المجموعتين ذات االتجاه المرتفع لدرجات المقياس  نخفض واالتج ع (لم الربي
  ).األدنى

 ثبات األداة .4
اد معامل  اتقام الباحث بإيج ى ؛بطريقتين الثّب ة األول ى  :الطريق ة النصفية عل ةالتجزئ  عيّن

اخ ) 80(قوامھا  ا كرونب ة ھي معامل ألف ة الثاني ا ھو موضح في  ).ACPH(طالب والطريق كم
  )3(الجدول رقم 

  .80= ن . معامالت االرتباط بين العبارات الزوجية والفردية لألداة: )3(جدول 

  0.01عند مستوى  احصائيّادال *

ة لمحاور  ،)3(يتضح من الجدول  ة والفردي ارات الزوجي ين العب اط ب أن قيمة معامل االرتب
ة  ائيّااألداة دال وي  احص توى معن د مس ة  إذ) 0,05(عن وبة " ر"أن قيم رالمحس ا  أكب ن قيمتھ م

ات عالي ،)0,93(ة، بينما معامل ألفا قيمته الجدوليّ  ى أن األداة ذات  ،وھو معامل ثب ا يشير إل مم
  .للطلبة األخالقيّ  الّذكاءاالعتماد عليھا كأداة مقننة لقياس معامل ثبات عالي ويمكن 

  حصائيّةاألساليب اإل

ةاالنحرافات ، الحسابيّة المتوّسطاتالبحث استخدم الباحث  فرضياتلإلجابة عن   ،المعياريّ
  .معامل كرونباخ ألفا، )ت(اختبار ، معامل ارتبط بيرسون

   

المتوّسط   المجموعتان
  الحسابيّ 

االنحراف 
  المعياري

فرق 
  المتوسطين

  قيمة ت

 المحسوبة
الجدولية عند 
مستوى الداللة 

  0.01المعنوية 
  22.5  244.5  الربيع األدنى  2066  *3.15  9.2  12.1  253.7  الربيع األعلى

  معامل ألفا  الثّباتمعامل   عدد العبارات  العبارات
  *0.89  30  العبارات الزوجية  0.93  *0.84  30  العبارات الفردية
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  عرض النتائج

  عرض النتائج: أوالً 
ة عن  فيما فرضيات يلي عرض للنتائج التي أسفر عنھا التحليل اإلحصائي من أجل اإلجاب
  :البحث

  على نصّ بالفرضية األولى والتي تالنتائج المتعلقة : أوال
ذكاء األخالقي  في قصبة محافظة عجلون عامةال ثانويةالطلبة  يمتلك" درجة متوسطة في ال

  ."وفقا للمعيار المعتمد في البحث

طاتمن خالل حساب  ھذه الفرضيةتمت اإلجابة عن  حيث ابيّة المتوّس ات  الحس واالنحراف
، وذلك على كل مجال من مجاالت العامةثانوية المن طلبة  البحث عيّنةالستجابة أفراد  المعياريّة

  . يبين ذلك )2(، والجدول رقم األخالقيّ  الّذكاءمقياس 

من طلبة  البحث عيّنةالستجابة أفراد  المعياريّةواالنحرافات  الحسابيّة المتوّسطات: )2(جدول 
  .األخالقيّ  الّذكاءوذلك على كل مجال من مجاالت مقياس  ،العامة ثانويةال

 *الدرجة الرتبة المعياري االنحراف المتوّسط الحسابّي العدد المجال
 متوسط 2 23. 2.27 150 التّعاطف
 متوسط 4 37. 2.20 150 الّضمير
 متوسط 6 08. 1.97 150 التّحكم

 متوسط 1 22. 2.50 150 االحترام
 متوسط 3 19. 2.22 150 التّسامح
 متوسط 5 19. 2.10 150 العدالة

 متوسط  12. 2.21 150 المقياس ككل

 67,2 وتمثل الدرجة، األخالقيّ  الّذكاءبدرجة تقدير منخفضة في  أقلو 66.1 تتمثل الدرجة
في  األخالقيّ  الّذكاءالدرجة المتوسطة في  وتتمثل ،األخالقيّ  الّذكاءفي  مرتفعةفأكثر درجة تقدير 

  )2.66 – 1.67( الدرجة التي تتراوح ما بين

ة  األخالقيّ  الّذكاءأن متوسط  )2(يتبين من الجدول رقم  ة اللدى طلب ةثانوي ام  العام بشكل ع
غ  إذجاء متوسطا  اس  المتوّسط الحسابيّ بل ى مقي ام الستجاباتھم عل ّذكاءالع ) 2,21 (األخالقيّ  ال

  .)0,12( وبانحراف معياري

راد  تجابات أف ين أن اس ا يتب ةكم ثال عيّن ة  بح ن طلب ة الم ةثانوي ع  العام ى جمي اءت عل ج
ى وب، مجاالت المقياس بدرجة متوسطة ة األول رام  في المرتب  متوّسط حسابيّ وجاء مجال االحت

ة مجال ),22( وبانحراف معياري )2,50( ة الثاني اطف، تالھا في المرتب  متوّسط حسابيّ وب التّع
اري) 2,27( انحراف معي ال ),23( وب ة مج ة الثالث ي المرتب اء ف امح، وج ) 2,22(بمتوسط  التّس
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اري  انحراف معي ط ). ,19(وب ة وبمتوس ال العدال رة مج ل األخي ة قب ي المرتب اء ف ) 2,10(وج
تّحكم، واحتل مجال ),19(وبانحراف معياري  رة وب ال ة األخي ) 1,97( متوّسط حسابيّ في المرتب
  ).,08(وبانحراف معياري 

  على نصّ ت تيوال بالفرضية الثانيةالنتائج المتعلقة : ثانياً 
د  الجامعيّةكلية عجلون  يمتلك طلبة" ار المعتم ا للمعي درجة مرتفعة في الذكاء األخالقي وفق

  " في البحث

طاتمن خالل حساب  ھذه الفرضيةتمت اإلجابة عن  حيث ابيّة المتوّس ات  الحس واالنحراف
ى كل مجال من ، الجامعيّةمن طلبة كلية عجلون  بحثال عيّنةالستجابة أفراد  المعياريّة ك عل وذل

  . يبين ذلك) 3(، والجدول رقم األخالقيّ  الّذكاءمجاالت مقياس 

من طلبة  الّدراسة عيّنةالستجابة أفراد  المعياريّةواالنحرافات  الحسابيّة المتوّسطات: )3(جدول 
 .األخالقيّ  الّذكاء، وذلك على كل مجال من مجاالت مقياس الجامعيّةكلية عجلون 

 الدرجة الرتبة  االنحراف المعياري المتوّسط الحسابّي العدد المجال
 متوسط 1 0.22 2.63 150 التّعاطف
 متوسط 5 0.26 2.33 150 الّضمير
 متوسط 6 0.19 2.10 150 التّحكم

 متوسط 4 0.31 2.38 150 االحترام
 متوسط 3 0.29 2.41 150 التّسامح
 متوسط 2 0.21 2.49 150 العدالة

 متوسط  0.21 2.38 150 المقياس ككل

م  ّذكاءأن متوسط  )3(يتبين من الجدول رق ة األخالقيّ  ال دى طلب ون  ل ة عجل ةكلي  الجامعيّ
اس  المتوّسط الحسابيّ بلغ  إذبشكل عام جاء متوسطا  ّذكاءالعام الستجاباتھم على مقي  األخالقيّ  ال

  ).0,21( وبانحراف معياري )2,38(

ع  الجامعيّةمن طلبة كلية عجلون  بحثال عيّنةكما يتبين أن استجابات أفراد  جاءت على جمي
اطفوجاء مجال ، مجاالت المقياس بدرجة متوسطة ى وب التّع ة األول  متوّسط حسابيّ في المرتب

ة، )0,22(وبانحراف معياري ) 2,63( ة الثاني ة ،تاله في المرتب  متوّسط حسابيّ وب ،مجال العدال
اري ) 2,49( ة مجال )0,21(وبانحراف معي ة الثالث امح، وجاء في المرتب  متوّسط حسابيّ ب التّس
اري ) 2,41( انحراف معي رة مجال  ).0,29(وب ل األخي ة قب اء في المرتب ميروج ط وب الّض متوّس

رة وب التّحكم، واحتل مجال )0,22(وبانحراف معياري ) 2,33( حسابيّ  متوّسط في المرتبة األخي
  .)0,19(وبانحراف معياري ) 2,10( حسابيّ 
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  على نصّ تي توال بالفرضية الثالثةالنتائج المتعلقة : ثالثاً 
ة " توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ذكاء ) α =0,05(يوج توى ال ي مس ف

  ."الّدراسيّةري الجنس والمرحلة متغيّ تبعا ل األخالقي

طاتمن خالل حساب  فرضيةال هحيث تمت اإلجابة عن ھذ ابيّة المتوّس ات  الحس واالنحراف
ة ار  المعياريّ تقلتين )ت(واختب ين مس راد  ،لعينت تجابة أف ةالس ثال عيّن اُ لمتغيّ بح نس تبع ري الج
، وفيما يلي توضيح األخالقيّ  الّذكاء، وذلك على كل مجال من مجاالت مقياس الّدراسيّةوالمرحلة 

  . لذلك

  تبعا لمتغير الجنس  .1
الستجابة أفراد ) ت( ونتائج اختبار المعياريّةواالنحرافات  الحسابيّة المتوّسطات: )4(جدول 
  .لمتغير الجنس تبعا الّدراسة عيّنة

راد ) ت(نتائج اختبار  )4( يبين الجدول رقم ةالستجابات أف اس  بحثال عيّن ى مقي ّذكاءعل  ال
  :يتبين ما يلي )4(ومن خالل االطالع على الجدول ، تبعا لمتغير الجنس األخالقيّ 

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةتوج ة  إحص توى الدالل د مس توى ) α =0,05(عن ي مس ّذكاءف  ال
ر الجنس  التّعاطفمجال في  األخالقيّ  ة ت  إذتعزى لمتغي وبمستوى ) 10,264(بلغت قيم

المتوّسط  العدد الجنس 
  الحسابّي

االنحراف 
الداللة  قيمة ت المعياري

 حصائيّةاإل

 23740. 2.2780 150 ذكور *0.000 10.264 31018. 2.6053 150 إناث التّعاطف

 18265. 2.2293 150 ذكور 0.134 1.504 45305. 2.2893 150 إناث الّضمير

 06306. 1.9540 150 ذكور *0.000 7.340 24797. 2.1073 150 إناث التّحكم

 32392. 2.3067 150 ذكور *0.000 7.700 23607. 2.5587 150 إناث االحترام

 23272. 2.1327 150 ذكور *0.000 12.864 23849. 2.4827 150 إناث التّسامح

 15746. 2.2520 150 ذكور 0.341 955. 36991. 2.2833 150 إناث العدالة

 11781. 2.1921 150 ذكور *0.000 7.959 27709. 2.3878 150 إناث المجموع
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اث ) α =0,05(من مستوى الداللة  أقلوھي ) 0,00(داللة  روق لصالح اإلن ذه الف ود ھ وتع
وھو أعلى من متوسط استجابات ) 2,6053( التّعاطفإذ بلغ متوسط استجاباتھم على مجال 

  ).2.2780( على نفس المجال والبالغ الّذكور

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةال توج ة  إحص توى الدالل د مس توى ) α =0,05(عن ي مس ّذكاءف  ال
ة ت  الّضميرمجال في  األخالقيّ  وبمستوى ) 1,504(تعزى لمتغير الجنس حيث بلغت قيم

  ).α =0,05(من مستوى الداللة  أكبروھي ) 0,134(داللة 

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةتوج ة  إحص توى الدالل د مس توى ) α =0,05(عن ي مس ّذكاءف  ال
يّ  ي  األخالق ال ف تّحكممج نس  ال ر الج زى لمتغي ذاتي تع ة ت  إذال ت قيم  )7,340(بلغ

ة  توى دالل ي ) 0,00(وبمس لوھ ة  أق توى الدالل ن مس روق ) α =0,05(م ذه الف ود ھ وتع
اطفإذ بلغ متوسط استجاباتھم على مجال  ؛لصالح اإلناث ى من  ،)2,1073( التّع وھو أعل

  ).1,9540(متوسط استجابات اإلناث على نفس المجال والبالغ 

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةتوج ة  إحص توى الدالل د مس توى  ،)α =0,05(عن ي مس ّذكاءف  ال
ة تفي  األخالقيّ  وبمستوى ) 7,700(مجال االحترام تعزى لمتغير الجنس حيث بلغت قيم

اث ) α =0,05(من مستوى الداللة  أقلوھي ) 0,00(داللة  روق لصالح اإلن ذه الف ود ھ وتع
وھو أعلى من متوسط استجابات  )2,5587(إذ بلغ متوسط استجاباتھم على مجال االحترام 

  ).2,3067(اإلناث على نفس المجال والبالغ 

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةتوج ة  إحص توى الدالل د مس توى ) α =0,05(عن ي مس ّذكاءف  ال
يّ  ي  األخالق ال ف امحمج ة ت  التّس ت قيم ث بلغ نس حي ر الج زى لمتغي  ،)12,864(تع

ة  توى دالل ي ) 0,00(وبمس لوھ ة  أق توى الدالل ن مس روق ) α =0.05(م ذه الف ود ھ وتع
تجاباتھم  غ متوسط اس اث إذ بل يلصالح اإلن ال  ف اطفمج ن ) 2,4827( التّع ى م و أعل وھ

  ).2,1327(على نفس المجال والبالغ  الّذكورمتوسط استجابات 

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةال توج ة  إحص توى الدالل د مس توى ) α =0,05(عن ي مس ّذكاءف  ال
ة ت في  األخالقيّ  ر الجنس حيث بلغت قيم ة تعزى لمتغي وبمستوى ) 0,955(مجال العدال

  ).α =0,05(من مستوى الداللة  أكبروھي ) 0,341(داللة 

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةتوج ة  إحص توى الدالل د مس توى ) α =0.05(عن ي مس ّذكاءف  ال
يّ  نس األخالق ر الج زى لمتغي ل تع ة ت  ؛كك ت قيم ث بلغ ة  ،)7,959(حي توى دالل وبمس

غ  ،وتعود ھذه الفروق لصالح اإلناث) α =0,05(من مستوى الداللة  أقلوھي ) 0,00( إذ بل
ّذكاءمتوسط استجاباتھم على مقياس  ى من متوسط  ،)2,3878(ككل  األخالقيّ  ال وھو أعل

  ).2,1921(على المقياس ككل والبالغ  الّذكوراستجابات 
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  الّدراسيّةتبعا لمتغير المرحلة   .2
الستجابة أفراد ) ت(ونتائج اختبار  المعياريّةواالنحرافات  الحسابيّة المتوّسطات): 5(جدول 
  .)، جامعيثانوية عامة( الّدراسيّةتبعا لمتغير المرحلة  لبحثا عيّنة

المتوّسط  العدد المرحلة 
 الحسابّي

االنحراف 
الداللة  قيمة ت المعياري

 اإلحصائيّة

 22679. 2.6253 150 جامعي 000. 12.085 29521. 2.2580 150 عامة ثانوية التّعاطف

 25774. 2.3273 150 جامعي 001. 3.465 40582. 2.1913 150 ثانوية عامة الّضمير

 18573. 2.1013 150 جامعي 000. 6.675 18097. 1.9600 150 ثانوية عامة التّحكم

 30931. 2.3827 150 جامعي 005. 2.828 30317. 2.4827 150 ثانوية عامة االحترام

 28897. 2.4073 150 جامعي 000. 6.247 26305. 2.2080 150 ثانوية عامة التّسامح

 20619. 2.4480 150 جامعي 000. 14.209 23267. 2.0873 150 ثانوية عامة العدالة

 21478. 2.3820 150 جامعي 000. 7.399 21618. 2.1979 150 ثانوية عامة المجموع

  .0.05عند مستوى معنوي  احصائيّادال *

م  ار ) 5(يتبين من الجدول رق ائج اختب راد، )ت(نت ة الستجابات أف اس  بحثال عيّن ى مقي عل
ى الجدول، الّدراسيّةتبعا لمتغير المرحلة  األخالقيّ  الّذكاء م ومن خالل االطالع عل ين  )5(رق يتب
  :ما يلي

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةتوج ة  إحص توى الدالل د مس توى  ،)α =0,05(عن ي مس ّذكاءف  ال
يّ  ي األخالق ال  ف اطفمج ة  التّع ر المرحل زى لمتغي يّةتع ة ت  ؛الّدراس ت قيم ث بلغ حي

لوھي  ،)0,001( وبمستوى داللة ،)12,085( ة أق ود  ،)α =0,05( من مستوى الدالل وتع
ى مجال  الجامعيّةھذه الفروق لصالح طلبة المرحلة  اطفإذ بلغ متوسط استجاباتھم عل  التّع

 على نفس المجال والبالغ الثانوية العامة وھو أعلى من متوسط استجابات طلبة ،)2,6253(
)2,2580.(  

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةتوج ة  إحص توى الدالل د مس توى  ،)α =0,05(عن ي مس ّذكاءف  ال
ة ت الّدراسيّةتعزى لمتغير المرحلة  الّضميرمجال في  األخالقيّ   ،)3,465( حيث بلغت قيم
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ة لوھي ) 0,001( وبمستوى دالل ة أق روق  ،)α =0,05( من مستوى الدالل ذه الف ود ھ وتع
ةلصالح طلبة المرحلة  ى مجال  الجامعيّ غ متوسط استجاباتھم عل ميرإذ بل  ،)2,3273( الّض

ة  تجابات طلب ط اس ن متوس ى م و أعل ة  وھ ة العام الالثانوي س المج ى نف الغ ،عل  والب
)2,1913.(  

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةتوج ة  إحص توى الدالل د مس توى  ،)α =0,05(عن ي مس ّذكاءف  ال
 حيث بلغت قيمة ت الّدراسيّةالذاتي تعزى لمتغير لمتغير المرحلة  التّحكممجال في  األخالقيّ 

لوھي ) 0,000( وبمستوى داللة) 6,675( ة أق ذه ) α =0,05( من مستوى الدالل ود ھ وتع
ة  ة المرحل الح طلب روق لص ةالف ال  الجامعيّ ى مج تجاباتھم عل ط اس غ متوس تّحكمإذ بل  ال

 والبالغ ،على نفس المجال الثانوية العامةوھو أعلى من متوسط استجابات طلبة ) 2,1013(
)1,9600.(  

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةتوج ة  إحص توى الدالل د مس توى ) α= 0,05(عن ي مس ّذكاءف  ال
يّ  ي  األخالق رامف ال االحت ة  ،مج ر المرحل زى لمتغي يّةتع ة ت ؛الّدراس ت قيم ث بلغ  حي

ة) 2,828( لوھي ) 0,00( وبمستوى دالل ة أق ذه  ،)α =0,05( من مستوى الدالل ود ھ وتع
ة  الح طلب روق لص ةالف ة العام رام الثانوي ال االحت ى مج تجاباتھم عل ط اس غ متوس  إذ بل

ة  ،)2,4827( ة المرحل ةوھو أعلى من متوسط استجابات طلب ى نفس المجال الجامعيّ  ،عل
  ).2,3827( والبالغ

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةتوج ة  إحص توى الدالل د مس توى  ،)α =0,05(عن ي مس ّذكاءف  ال
يّ  ي  األخالق ال ف امحمج ة  ،التّس ر المرحل يّةلمتغي ة ت ؛الّدراس ت قيم ث بلغ  )6,247( حي

ة لوھي ) 0,000( وبمستوى دالل ة أق روق  ،)α =0,05( من مستوى الدالل ذه الف ود ھ وتع
ة  ة المرحل ةلصالح طلب ال  الجامعيّ ى مج تجاباتھم عل غ متوسط اس امحإذ بل ) 2,4073( التّس

  ).2,2080(والبالغ  ،على نفس المجال الثانوية العامةمن متوسط استجابات طلبة  ىعلأوھو 

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةتوج ة  إحص توى الدالل د مس توى ) α =0,05(عن ي مس ّذكاءف  ال
ة في  األخالقيّ  يّةمجال العدالة تعزى لمتغير المرحل ة ت  الّدراس ) 14,209(حيث بلغت قيم

ة  توى دالل ي ) 0,00(وبمس لوھ ة  أق توى الدالل ن مس روق  ،)α =0,05(م ذه الف ود ھ وتع
ى مجال  الجامعيّةلصالح طلبة المرحلة  اطفإذ بلغ متوسط استجاباتھم عل  ،)2,4480( التّع

  ).2,0873(على نفس المجال والبالغ  العامةثانوية المن متوسط استجابات طلبة  أعلىوھو 

ة  − روق ذات دالل د ف ائيّةتوج ة  إحص توى الدالل د مس توى ) α =0,05(عن ي مس ّذكاءف  ال
يّ  ة  األخالق ر المرحل يّةككل تعزى لمتغي ة ت الّدراس توى ) 7,399( حيث بلغت قيم وبمس

ة لوھي ) 0,00( دالل ة  أق ة ) α =0,05(من مستوى الدالل روق لصالح طلب ذه الف ود ھ وتع
اس  الجامعيّةالمرحلة  ى مقي ّذكاءإذ بلغ متوسط استجاباتھم عل  ،)2,3820(ككل  األخالقيّ  ال

ة  ة المرحل ةالوھو أعلى من متوسط استجابات طلب ةال ثانوي اس ككل عام ى المقي الغ  ،عل والب
)2,1979.(  
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  مناقشة النتائج

  على نصّ ت بالفرضية األولى والتيالنتائج المتعلقة 

ذكاء " ي ال طة ف ة متوس ون درج ة عجل بة محافظ ي قص ة ف ة العام ة الثانوي ك طلب يمتل
  " األخالقي وفقا للمعيار المعتمد في البحث

 ،األخالقيّ  الّذكاءيمتلكون  المرحلة الثانوية العامةمن خالل استعراضنا للنتائج نجد أن طلبة 
ى ،وإن كان ذلك بدرجة متوسطة وھذا إن دّل على شيء اء واألمھات بغرس  ،يدّل عل تمّسك اآلب

يم  اتاألخالقيّالق ن التوجيھ تمدة م ات  ،ة المس ةوالتعليم ايير  ،الدينيّ ةوالمع ة  االجتماعيّ ي تربي ف
اء ة ،األبن ة اليافع ذه النبت رس ھ وين وغ ي تك اھم ف ذي س اء ، وال و واالرتق ا النم يقّدر لھ ي س الت

ور تالك  )Alshamari, 2007(. والتط ا ام ةأم ذكاء  عيّن يّ البحث لل طة  األخالق ة متوس بدرج
ا من وجود مسار تطوريّ  ذكاء  فيعتقد الباحث أن النتيجة منطقية انطالق مع التطور  األخالقيّ لل

ا ،بالعمر لوكا متعلم د س ك ، والذي يع ى أن ھنال ذه النتيجة إل ة أخرى يمكن أن تعزى ھ ومن جھ
ر مباشرة أو  ،مؤثرات وسلوكات خارجية تعمل ضد قيمنا ونعمل على زراعتھا بأبنائنا بطرق غي

ك السلوكات  اد تل د الباحث أن للظروف االقتصادية  ،)Borba, 2003(بدون إدراكنا إلبع ويعتق
ذي يمكن أن  ة وال اة المختلف د من جوانب الحي ى العدي الصعبة التي نعيش لھا انعكاسھا السلبي عل

 )Alshamari, 2007(وتتفق ھذه النتيجة مع دراسة يمس السلوك األخالقي بشكل  من األشكال 
 & Obeidi(مع دراسة    ،وتتفق أيضا  يّ األخالق الّذكاءع طلبة الجامعات بالتي أشارت على تمتّ 

Ansari, 2009 ( وتتعارض ھذه النتيجة مع دراسة  األخالقيّ  الّذكاءالتي أشارت لتمتع الطلبة ب
)Mohammed, 2009(  ّاألخالقيّ  الّذكاءالمراھقين ال يتمتعون ب التي أشارت إلى أن.  

  على نصّ ت بالفرضية الثانية والتيالنتائج المتعلقة 

ار " ا للمعي ي وفق ذكاء األخالق ي ال ة ف ة مرتفع ة درج ون الجامعيّ ة عجل ة كلي ك طلب يمتل
  ". المعتمد في البحث

 األخالقيّ من خالل استعراضنا للنتائج ومقارنتھا مع المعيار المعتمد لدرجة االمتالك للذكاء 
ى  ،في ھذا البحث ذا إن دّل عل أتي ضمن المدى المتوسط وھ دّل  ،شيءنجد أن جميع المحاور ت

ةو االجتماعيّةعلى أن ھنالك تنشئة أخالقية ولكن يشوبھا الخلل فالجميع تحكمه المعايير   إذ، الدينيّ
ا األخالقيّ للذكاء  الجوھريّةتعتبر الفضائل  ل نجد أنّ ، جزء منھ ة  وبالمقاب ر سلبي للثقاف ك أث ھنال

لت وبالوقت نفسه تشكل ،الدخيلة على مجتمعنا والتي تقابل باإلعجاب ك الس دى  وكاتل صراعا ل
رفض ك الفضائل ،الشباب ما بين القبول أو ال تالك تل ى درجة ام لبا عل ؤثر س ذي ي وال  ،األمر ال

ددة الجامعيّةيمكننا أن ننكر أن للمرحلة  افس وبأوجه متع د  ،سلوكات حياتية  مميزة وتحديدا التن ق
ةلفضائل يؤثر سلبا على سلوك الفرد ويتعارض مع بعض ا ذكاء  الجوھريّ باإلضافة  .األخالقيّ لل

دفاع والطيش  ازون باالن ذين يمت راھقين ال إلى أن البيئة الجامعيّة تشتمل على أعداد كبيرة من الم
ك الفضائل تالك تل ى ام لبا عل ك س وتتفق . حبا بالظھور أو العتبارات أخرى في أذھانھم يؤثر ذل

ة الجامعات ب ،)Alshamari, 2007(ھذه النتيجة مع دراسة  ع طلب ى تمت ي أشارت إل ّذكاءالت  ال
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ة ) Obeidi & Ansari, 2009(مع دراسة ، أيضا ،وتتفق األخالقيّ  ع الطلب ي أشارت لتمت الت
ى  )Mohammed, 2009(وتتعارض ھذه النتيجة مع دراسة  األخالقيّ  الّذكاءب ي أشارت إل الت

  .األخالقيّ  الّذكاءالمراھقين ال يتمتعون ب أنّ 

  على نصّ بالفرضية الثالثة والتي تلنتائج المتعلقة ا: ثالثاً 

ة  توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ذكاء ) α =0,05(يوج توى ال ي مس ف
  .ري الجنس والمرحلة الّدراسيّةاألخالقي تبعا لمتغيّ 

ائج ن خالل استعراضنا للنت ر  م ة بمتغي نس(المتعلق ة  ،)الج ا ذات دالل ك فروق د أن ھنال نج
ائيّة توى  إحص ي مس ّذكاءف يّ  ال ل ،األخالق توى األداة كك ى مس الح  ،عل روق لص ك الف ود تل وتع
ى نمط التنشئة ، اإلناث ود إل ذلك يع ةويعتقد الباحث أن السبب ب ي  االجتماعيّ ة الت ائد في البيئ الس

وأعظم  أكبروالذي يطلب من اإلناث  ،ينتمي الطلبة لھا والتي تتمثل بالضبط الدقيق لسلوك اإلناث
ن  ب م ا يطل ّذكورمم اثويوّج ال وم لإلن ب والل ن التأني ر م يء الكثي زام  ،ه الش دم االلت ال ع بح

ائل ك الفض لوكي لتل ر ، الس ون األم لويك ل  أق ن قب ورس م ر إذ م ّذكوربكثي ايير  ال أي أن المع
  .أوضحة لدى اإلناث بصورة األخالقيّ والممارسة حاليا تركز على الضوابط  السائدة االجتماعيّة

ة  ،ومن خالل استعراضنا للمحاور الفرعية لألداة روق ذات دالل  إحصائيّةنجد عدم وجود ف
ران من  ؛واإلناث الّذكوروالعدالة بين  الّضميرفي محوري  انبين يعتب ويعتقد الباحث أن ھذين الج

ة  األخالقيّ  الّذكاءالمتطلبات األساسية للسلوك اإلنساني كباقي محاور  ة و قيم إال أنھما يحتال مكان
ر ادي  ،أكب ل ين اوالك ة بھم ك البيئ ي تل ائدة ف ع الس فة المجتم ن فلس ا م ز عل ،انطالق ي ترك ى والت

  .الجنسين في اكتساب تلك المحاور

روق ذات  )Alnoasreh, 2008(وتتفق ھذه النتيجة مع دراسة  ى وجود ف ي أشارت إل الت
اث األخالقيّ  الّذكاءفي  إحصائيّةداللة  ق، ولصالح اإلن   & Kindion(مع دراسة  ،أيضا ،وتتف

Thompson, 2002 ( ة روق ذات دالل ّذكاءفي  إحصائيّةالتي أشارت إلى وجود ف  األخالقيّ  ال
اث ر  ،)Saleh, 1994(وتتفق أيضا مع دراسة ، ولصالح اإلن اث أكث ى أن اإلن ي أشارت إل الت

ق، الّذكورتعاطفا من  ع ) Mohammed, 2009(مع دراسة  ،أيضا ،وتتف ى تمتّ ي أشارت إل الت
اث ب ّذكاءاإلن يّ  ال ر من  األخالق ّذكورأكث ة  ال ارض، إحصائيّةوبدرجة ذات دالل ذه  وتتع نتيجة ھ
يلا) Alshamari, 2007(ودراسة  )besharah, 2013( دراسة نتيجة مع الّدراسة ارت نلت  اأش

  . واإلناث الّذكوربين  األخالقيّ  الّذكاءلعدم وجود فروق في 

فيفسر الباحث ھذه النتيجة على أن  ،الّدراسيّةأما ما يتعلق بالنتيجة المرتبطة بمتغير المرحلة 
ّذكاء ه األخالقيّ  ال ة المحيطة ب به من البيئ رد ويكتس ا فالطالب الجامعي إذا ،يتشربه الف اه  م قارن

ا لمسار تطوري يسير مع التطور  ،بالطالب في المرحلة المدرسية د نمى وتطور تبع نجد بأنه ق
ة ،واالجتماعي والديني ،واالنفعالي، لتطور المعرفياالسيما شأن  ،بالعمر ة  ھذا من جھ ومن جھ

رات الحياتيّ ه فرص االكتساب من خالل الخب ي أخرى نجد أن الطالب الجامعي قد أتيحت ل ة الت
ا ل معھ ا ويتفاع ن ،يتعرض لھ اھج  وال يمك ا تتضمنه المن ر م ا أن ننك ةلن ن إضافات  الجامعيّ م
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ارف  ةللمع ةو االجتماعيّ ي تمثّ ،الدينيّ رامج  الت ن األنشطة والب د م ة الفضائل والعدي ي النھاي ل ف
ة ذكاء  الجوھريّ يّ لل ة . األخالق ع دراس ة م ذه النتيج ق ھ ي  ،)Mohammed, 2009(وتتف الت

  .كبرة ولصالح العمر األبين الفئات العمريّ  األخالقيّ  الّذكاءأشارت إلى أن ھنالك فروقا في 

  التوصيات
ربين ب .1 ّذكاءرس فضائل غالتأكيد على األھل والم اء األخالقيّ  ال دى األبن اعإتّ من خالل  ،ل  ب

ل  ه للتفاع ي تؤھل ة الت فات االيجابي ع بالص ل متمت ق جي حيحة لخل ة الص اليب التربوي األس
 .والعطاء

دور األسرة والمدرسة في توجيه الطلبة نحو األخالق الكريمة وذلك من خالل وضع  تفعيل .2
اء  برامج إرشادية من قبل المتخصصين التربويين من شأنھا أن تعمل على النھوض واالرتق

 األخالقيّ  الّذكاءب

ةإعداد كوادر علمية  .3 ّذكاءفي مجال  ممتلكة للمعرفة العميق ى ،األخالقيّ  ال ة  وتعمل عل إقام
 .وتعزيزه وإشاعته في المجتمع ،الّذكاءدورات تدريبية لھذا النوع من 

كي  ،نات مختلفة ومراحل عمرية مختلفة وبمنھج شبه تجريبيإجراء بحوث مشابھه على عيّ  .4
ا ا دالالتھ ة لھ ل نتيج ون ك ي تك ا وك زداد معرفتن ة  ؛ت ق الثقاف ى تعمي ؤدي إل ذي ي ر ال األم

 .أكثر وأكثر على حيثياته التعّرفوالمعرفة بھذا الموضوع و

اديمي الّدراسيّةتتضمن المناھج  أن .5 ادة درجة  ،محتوى أك ي وزي أنه أن يساھم في تبن من ش
 .األخالقيّ  الّذكاءفضائل السبع الخاصة بالطلبة للامتالك 

ة وتحسين أوضاعھم  .6 ةاالھتمام بالطلب ع مستوى  االجتماعيّ ا يساھم في رف واالقتصادية مم
 .األخالقيّ نموھم 
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