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ملخص: 
هدفت �لدر��سة �إىل �لك�سف عن درجة �لذكاء �لأخلقي لدى 
طلبة جامعة �لزيتونة �لأردنية بح�سب وجهة نظرهم، وبيان �أثر 
�لذكاء  �لكلية و�لتفاعل بينهما يف درجة  متغريي �جلن�س ونوع 
ملظاهر  مقيا�س  ببناء  �لباحثان  قام  ذلك  ولتحقيق  �لأخلقي، 
�لذكاء �لأخلقي تكّون من جمالت �سبع ، مت توزيعه على عينة 
�لأول  �لدر��سي  �لف�سل  ع�سو�ئية بلغت )453( طالبًا وطالبة يف 

.)2016 /2015(
�لزيتونة  جامعة  طلبة  �أن  �إىل  �لدر��سة  نتائج  و�أ�سارت 
ميتلكون درجة مرتفعة من �لذكاء �لأخلقي، وذلك على مقيا�س 
ملتغري  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  ظهرت  كما  ككل،  �لأخلقي  �لذكاء 
�لكلية،  �أخرى ملتغري نوع  �لإناث، وفروق  �جلن�س؛ وذلك ل�سالح 
�لإن�سانية، كما  بالكليات  �لعلمية مقارنة  �لكليات  ل�سالح  وذلك 
للتفاعل ما بني  �إح�سائيا تعزى  د�لة  �إىل فروق  �لنتائج  �أ�سارت 
�لعلمية  �لكليات  ل�سالح  وذلك  �لكلية،  ونوع  �جلن�س  متغريي 
و�لحرت�م،  ”�حلياء،  ثلثة:  جمالت  يف  بالإن�سانية؛  مقارنة 
و�لتعاطف”، وكذلك ل�سالح �لإناث مقارنة بالذكور يف �ملجالت 

�لثلثة �لآنفة ذ�تها. 
وما  �جلامعية،  �لبيئة  ��ستثمار  �لدر��سة ب�رشورة  و�أو�ست 
يتخللها من حما�رش�ت ون�ساطات وموؤمتر�ت وندو�ت وجمال�س 
�لذكاء  مظاهر  تنمية  يف  متكاملة  كمنظومة  للعمل   ، طلبة.. 

�لأخلقي لدى �لطلبة. 
جامعة  طلبة  �لأخلقي،  �لذكاء  املفتاحية:  الكلمات 

�لزيتونة �لأردنية. 

Level of Moral Intelligence and its Relationship 
to Gender and Faculty among Students at AlZay-

toonah University of Jordan

Abstract: 

The study aimed at detecting the degree of 
moral intelligence of students at AlZaytoonah 
University of Jordan, according to their point of 
view, and the impact of the variables of gender and 
faculty and their interaction thereon. 

For that purpose, the researchers designed a 
seven- aspect scale of moral intelligence distributed 
to a random sample of (453) male and female 
students in their first semester (2015- 2016) . 

The results of the study have shown that 
AlZaytoonah University students have a high 
degree of moral intelligence as a whole. However, 
significant differences have been indicated in the 
variables of gender and faculty in favor of female 
students, in comparison with male students, and of 
scientific faculties in comparison with humanities. 
The results have also indicated significant differences 
resulting from the interaction between gender and 
faculty variables in the aspects of shyness, respect 
and empathy, also in favor of scientific faculties and 
of female students. 

The study recommends that the university 
environment (lectures, extra- curricular activities, 
conferences, seminars and students’ councils) 
be invested in developing the various aspects of 
students’ moral intelligence. 

Key words: Moral Intelligence, Alzaytoonah 
University Students. 
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مقدمة: 
تعّد �جلامعات �إحدى �أهم موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين، �لتي 
على  وتنميته،  و�لأخلقي  �لفكري  �ل�سمو  بناء  يف  مهم  دور  لها 
م�ستوى �لأفر�د و�ملجتمعات، ول تفتاأ �لرتبية �لأخلقية �أن ترتبط 
وتعديل  �لتاأديب  من  جتعل  �لتي  �لتعلمية،  �لتعليمية  بالعملية 
�لف�سل  مبكان  �ل�سعوبة  من  غد�  حتى  �لأ�سمى،  هدفها  �ل�سلوك 
�لذي جعل  �لأمر  �لتي تعد جوهر �لرتبية،  �لتعليم و�لأخلق  بني 
�لإ�سلمية،  �لر�سالة  �أولويات  ر�أ�س  على  تقف  �لأخلقية  �لرتبية 
وذلك م�سد�قا لقوله �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم: «�إمنا بعثت لأمتم 

مكارم �لأخلق« )�حلاكم، 1990،حديث رقم4421( . 
وبني  للأمم،  �حلقيقية  �لنه�سة  بني  �لتلزم  وباعتبار 
Moral Intelli- )للر�سالة �لأخلقية، ظهر مفهوم �لذكاء �لأخلقي 
gence( ، ليو�ئم بني �لذكاء و�لأخلق؛ �إذ ل قيمة للمعرفة عمومًا 

�أخلقية �سامية،  و�لذكاء على وجه �خل�سو�س من غري تطلعات 
بل لعل �لدور �لأهم للأخلق يف عاملنا �ملتغري يتمثل يف تكوين 
ب�سرية �أخلقية مُتكن �لفرد من �لتمييز بني �خلري و�ل�رش، وتكبح 
توجيه  على  وتعمل  �ملدمرة،  ��ستعمالته  وبع�س  �لعلم  �سطوة 

�أهد�فه نحو نز�هة �حلياة و�سعادتها. 
ويعد �لذكاء �لأخلقي من �لإ�سهامات �لبحثية �حلديثة يف 
مفهومه،  حتديد  يف  وتعقيد�ً  غمو�سًا  �أوجد  مما  �ملعا�رش،  �لفكر 
ولقد كان )Coles,1997( �أول من تناول مفهوم �لذكاء �لأخلقي، 
�إل  و�خلطاأ.  �ل�سو�ب  بني  �لتمييز  على  �لفرد  قدرة  باأنه:  فعرفه 
با�ستفا�سة  �لأخلقي  �لذكاء  تناول  �أول من  بعّدها   )Borba( �أن 
جيدة، كونها �أ�س�ست خلفيتها �لنظرية يف �لذكاء �لأخلقي �عتماد� 
�أبحاث  عن  بدورها  �ملنبثقة   ،  )Kohlberg(  )1958( نظرية  على 
Ellen-( يف �لنمو �ملعريف و�خللقي لدى �لأطفال )Jean Piaget(

على  �لفرد  قابلية  باأنه:  �لأخلقي  �لذكاء  فرتى   ،  )wood,2006

متييز �ل�سو�ب من �خلطاأ من خلل توفر جمموعة من �ملعتقد�ت 
�إدر�ك �لأمل �لذي ي�سيب  �أو �لف�سائل �لأخلقية، �لتي تتمثل يف: 
�لآخرين، وردع �لنف�س عن �لقيام باأعمال غري منا�سبة، و�لتحكم 
وتقبل  �لأحكام،  �إ�سد�ر  قبل  للآخرين  و�ل�ستماع  �لدو�فع،  يف 
عن  ف�سًل  �لأخلقية،  غري  �لبد�ئل  ومتييز  كانو�،  مهما  �لآخرين 
Bor- )ددع �لظلم عن �لآخرين، ومعاملة �لآخرين بحب و�حرت�م 

 . )ba,2001

باأنه:   )Steinbuchel,Prager,2012( من  كل  عرفته  كما 
�لفرد  ي�ستطيع  بحيث  تنميتها  ميكن  �لتي  �خُللقية  �لقدر�ت  تلك 
�لقدر�ت  با�ستعمال  خطاأ،  هو  وما  �سو�ب  هو  ما  �إىل  �لتعرف 
�لعقلية و�لعاطفية، وذلك للرقي بال�سلوك. مما ي�سري �إىل �أن �لذكاء 
معاين  �إدر�ك  يف  يتمثل  معرفيًا،  مكونًا  �بتد�ًء  ي�سمل  �لأخلقي 
�ل�ستجابة  يف  يتمثل  عاطفيا،ً  وجد�نيًا  ومكونًا  و�ل�رش،  �خلري 
تلك  حتويل  يف  يتمثل  تطبيقيًا  ومكونًا  �ل�رش،  �أو  �خلري  ملعاين 

�سلوكية  خمرجات  �إىل  �لعاطفية  و�ل�ستجابات  �لنظرية  �ل�سيغ 
ذ�ت قيمة �أخلقية �سامية. 

يرتبط  �لإيجابية  �ملقومات  بهذه  �لأخلقي  و�لذكاء 
�إىل قدرة �لفرد على  –من جهة- �لذي ي�سري  بالذكاء �لنفعايل 
مر�قبة م�ساعره و�نفعالته، و�سبطها وتوجيهها، وتعميق ح�س 
�لآن  يف  يرتبط-  كما  �لآخرين،  مع  �لتعامل  وح�سن  �لتعاطف 
ذ�ته- مع �لذكاء �لجتماعي �لتفاعلي �لذي يتمحور حول قدرة 
وكيا�سة  بحكمة  و�لت�رشف  �لآخرين،  مع  �لن�سجام  على  �لفرد 
Rietti,2009; و�آخرون،2012؛  )غنيم  �لجتماعية  �ملو�قف  يف 

 . )Narvaez,2010;Kerri,2012

الذكاء  مظاهر  تعداد  يف  الباحثني  من  كثري  اأفا�س  واإذ 
الأخلقي ومهاراته، اإل اأنه ميكن اإجمالها مبا ياأتي: 

1 . Hassan,et( �أمثال:  �لباحثني  بع�س  عد  �إذ  �لعدل: 
al,2010( �لذكاء �لأخلقي باأنه �لعدل بكل معانيه. ويتمثل �لعدل 

يف �حلكم �ملو�سوعي �خلايل من �لتحيز، و�لوقوف بوجه �لظلم، 
ومعاملة �لآخرين بنز�هة ومو�سوعية، و�لدفاع عما هو �سحيح. 

�لف�سيلة . 2 هذه  وتتمثل  �لنف�س:  و�سبط  �مل�سوؤولية 
�ل�سلوك  و�إد�رة  بالنفعالت،  و�لتحكم  بالأخطاء،  بالعرت�ف 

 . )Borba,2001( بطريقة �إيجابية تت�سف بالأمان و�حلكمة
�هتمامات . 3 مع  �لتماثل  وهو  �لعاطفي”�لتعاطف”:  �لتقم�س 

�ل�سيق  م�ساعر  وبخا�سة  مب�ساعرهم؛  و�ل�سعور  �لآخرين 
و�لأمل، فهو عاطفة قوية من �ساأنها �أن توقف �ل�سلوك �لعنيف 
و�آر�ئهم  �لآخرين  لأفكار  �لفرد  وعي  من  وتزيد  و�لقا�سي، 

 . )Borba,2001(
معنوية . 4 مبادئ  من  يتبناه  فيما  �لفرد  نظام  وهو  �ل�سمري: 

ي�سعر  بحيث  لل�سلوك؛  قو�عد  من  يرت�سيه  فيما  �أو  مقبولة، 
من  �ل�سمري  وينتج  �خلاطئ،  �سلوكه  بالذنب يف حال  �لفرد 
بح�سب  وهو  و�لتاريخية،  و�لثقافية  �لدينية  �خلرب�ت  تلقح 
قوة  يف  يتمثل   )Diestel,Schmide,2009( نظر  وجهة 
�لرقابة �لذ�تية �لتي تتج�سد يف �لقدرة على �إيقاف �ل�سغوط 
�أجل �لت�رشف بطريقة  �أو �ملثري�ت �لد�خلية و�خلارجية من 

�سحيحة بعيد�ً عن �لغر�ئزية �أو �لعاطفية. 
�لتي . 5 �لتقدير  م�ساعر  �إىل  �لف�سيلة  هذه  وت�سري  �لحرت�م: 

ودية  بطريقة  ومعاملتهم  �لآخرين،  نحو  �لفرد  يوجهها 
و�لنتباه،  بالفهم  تبد�أ  �أخلقية  حكمة  بذلك  فهو  مهذبة، 
بالآخرين،  �لهتمام  �أو  و�لعناية  بامل�سوؤولية،  �ل�سعور  ثم 
�ل�سليمة،  �لو�عي وفقًا للقيم و�لعاد�ت  �إىل �لت�رشف  و�سوًل 

�لتي تنال �لقبول و�ل�ستح�سان. 
�لإ�ساءة . 6 و�لعفو عن  �لآخرين  �لت�سالح مع  �لت�سامح: ويعني 

�ل�سادرة منهم وتقبل ت�رشفاتهم، بغ�س �لنظر عن �أفكارهم 
على  �لأفر�د  ت�ساعد  ف�سيلة  فهو  وبالتايل  و�عتقاد�تهم، 
�لختلف  هذ�  تقبل  مع  خمتلف،  عامل  يف  قدمًا  �مل�سي 
حماولة  �أو  �لآخرين  على  �حلكم  عن  بعيد�  كافة،  باأ�سكاله 

�إيذ�ئهم. 
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�لب�رشية . 7 �لنف�س  �نقبا�س  �إىل  ت�سري  ف�سيلة  وهو  �حلياء: 
��ستفا�ست  وقد  �خلَطيئة،  و�رتكاب  �لقبيح،  ِفعل  عن 
ومن  �حل�سن،  �خللق  هذ�  �إىل  �لد�عية  �ل�رشعية  �لن�سو�س 
�لإميان”  من  ”�حلياء  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  قوله  ذلك 
)�لرتمذي،1987،حديث1959( ، ويف رو�ية �أخرى: ”�حلَياء 

ل ياأِت �إل بخري” )�لبخاري،2004،حديث5766( . 
�أُ�ّس  كونها  �خللقية،  �ملظاهر  هذه  �أهمية  تربز  هنا  ومن 
�لكمال  باأنه  يعد  ل  �لأخلقي  �لذكاء  �أن  ومع  �لأخلقي.  �لذكاء 
�لفردي  �لنجاح  لتحقيق  �رشورية  خطوة  �أنه  �إل  �لأ�سمى، 
�أن  ي�ستوجب  ، مما   )Lennick,Kiel,2006( و�ملوؤ�س�سي  و�جلماعي 

يتم تعليمه وتطويره يف كافة �ملر�حل �لعمرية. 

أهمية الدراسة
�لذكاء  �أهميتها من تناولها مو�سوع  �لدر��سة  ت�ستمد هذه 
و�لف�سائل  بالقيم  �لرتقي  يف  فاعل  دور  من  له  ملا  �لأخلقي، 
�لأخلقية، كما قد ت�ساعد نتائج هذه �لدر��سة يف توجيه �لقائمني 
وبر�مج  تعليمية  بيئات  ��ستحد�ث  نحو  عام،  ب�سكل  �لتعليم  على 
�لأخلقي،  �لذكاء  مهار�ت  تطبيق  من  تعزز  تدريبية  �إر�سادية 
هذ�  �لإ�سلمية،  و�لأخلق  �لقيم  مع  للتكّيف  �لطلبة  وتوؤهل 
�أُخر،  وبحوث  لدر��سات  �ملجال  فتح  �إمكانية  �إىل  بالإ�سافة 
�مل�ساقات  يف  �لعملية  وتطبيقاته  �لأخلقي،  �لذكاء  ميد�ن  يف 

�جلامعية. 

مشكلة الدراسة
�لتفكري بالرتبية �لأخلقية  �أن  –�ليوم-  لقد بات و��سحا 
يفر�س نف�سه بقوة يف مو�جهة حتديات �لألفية �لثالثة، وما ر�فقها 
�أر�سية خ�سبة ملع�سلت  من تغري�ت عدة، �سكلت يف جمموعها 
و�أزمات �أخلقية كثرية: كالإرهاب و�لعنف و�لتع�سب و�لعدو�نية 
من  وغريها   ، و�لعن�رشية..  و�لطمع  و�لغ�س  و�لإباحية  و�لف�ساد 
�ل�سلوكيات �ل�سلبية �لتي تع�سف بكثري من �لقيم �لأخلقية. ولذ�؛ 
�أ�سبحت �حلاجة ما�سة لتبني منظومة �أ�سمل من �لقيم �لأخلقية، 
للفرد  يتيح  �لذي  �لأخلقي،  بالذكاء  يعرف  ما  خلل  من  وذلك 
و�لنفعالت،  و�لأفعال  �لأقو�ل  و�خلطاأ يف  �ل�سو�ب  �لتمييز بني 
وتتحمل �ملوؤ�س�سات �لرتبوية و�لتعليمية- وعلى ر�أ�سها موؤ�س�سات 
و�سبطه  �لفرد  �سلوك  تكوين  يف  كبري�ً  عبئًا  �لعايل-  �لتعليم 
وتعديله وتوجيهه نحو �لرقي و�لت�سامي �خللقي. ومن هنا تربز 
�لذكاء  م�ستوى  تق�سي  حماولتها  يف  �حلالية  �لدر��سة  م�سكلة 
�لزيتونة  �جلامعيني يف جامعة  �لطلبة  من  عينة  لدى  �لأخلقي 

�لأردنية. 

أسئلة الدراسة
تهدف الدرا�صة الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 

ما م�ستوى �لذكاء �لأخلقي لدى طلبة جامعة �لزيتونة  ●
�لأردنية بح�سب وجهة نظر �لطلبة �أنف�سهم؟ 

م�ستوى  ● عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  هل 
�ملقيا�س  على  �لأخلقي  �لذكاء  م�ستوى  يف   )α=0.05( �لدللة 
�لكلي، وعلى جمالته �لفرعية لدى طلبة جامعة �لزيتونة تعزى 
�لتفاعل  �أو  �لعلمية(  )�لإن�سانية،  �لكلية  �أو ملتغري  �جلن�س  ملتغري 

بينهما؟ 

التعريفات اإلجرائية
Ú  لذكاء �لأخلقي: وي�سري �إىل تلك �ملظاهر �خُللقية �لتي�

ي�ستطيع �لفرد من خللها �لتعرف �إىل ما هو �سو�ب وما هو خطاأ، 
خمرجات  �إىل  �لعاطفية،  و�ل�ستجابة  �لنظرية،  �ملعرفة  وحتويل 
�حلالية  �لدر��سة  يف  حتديدها  ومت  �أخلقية،  قيمة  ذ�ت  �سلوكية 
و�مل�سوؤولية  و�لت�سامح،  �لعدل،  وهي:  �سبع،  جوهرية  بف�سائل 

و�سبط �لنف�س، و�لتعاطف، و�ل�سمري، و�لحرت�م، و�حلياء.
Ú  درجة �لذكاء �لأخلقي: هي �لدرجة �لتي يح�سل عليها

�لطالب، من خلل �إجابته على �ملقيا�س �ملعد لتلك �لغاية.
Ú . )جلن�س: )�لذكور، و�لإناث�
Ú  :وت�سمل �لعلمية،  �لكليات  ق�سمان:  وهي  �لكلية: 

�لإن�سانية،  و�لكليات  و�لعلوم،  و�لهند�سة،  و�لتمري�س،  �ل�سيدلة، 
وت�سمل: �لآد�ب، و�حلقوق، و�لقت�ساد.

حدود الدراسة
Ú  لف�سل� يف  �لدر��سة  هذه  تنفيذ  مت  �لزمانية:  �حلدود 

�لأول من �لعام �لدر��سي )2015/ 2016( م.
Ú  جامعة طلبة  من  ع�سو�ئية  عينة  �لب�رشية:  �حلدود 

�لزيتونة �لأردنية �خلا�سة.
Ú  مت �لتي  بالأد�ة  وتتمثل  �لبحثية:  �ملو�سوعية  �حلدود 

�إعد�دها لتق�سي درجة �لذكاء �لأخلقي لدى �لطلبة.

الدراسات ذات الصلة
وهذ� عر�س لأقرب �لدر��سات ذ�ت �ل�سلة مبو�سوع �لدر��سة 

�حلالية، مرتبة زمنيًا من �لأحدث �إىل �لأقدم.
درجة  تق�سي  �إىل   )Olusola,Ajayi,2015( در��سة  هدفت 
�لذكاء �لأخلقي لدى طلبة �ملدر��س �لثانوية يف نيجرييا، و�أثره 
يف �حلد من �ل�سلوكيات �خلاطئة يف �لمتحانات، وعلقته ببنية 
طالبًا   )240( من  مكونة  ع�سو�ئية  عينة  �ختيار  مت  �إذ  �لأ�رشة، 
�حلكومية،  نيجرييا  مد�ر�س  من  �لثانوية  �ملرحلة  يف  وطالبة 
تكون  �لأخلقي  �لذكاء  م�ستوى  لقيا�س  ��ستبانة  وبا�ستعمال 
�لطلبة لديهم م�ستوى  �أن معظم  �لنتائج  �أظهرت  من )56( فقرة، 
�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود علقة  عال من �لذكاء �لأخلقي، كما 
و�ملمار�سات  �لأخلقي  �لذكاء  م�ستوى  بني  عك�سية  �رتباطية 
ممار�سة  م�ستوى  يف  �لفروق  وكانت  �لمتحانات،  يف  �خلاطئة 
�لغ�س يف �لمتحانات ذ�ت دللة �إح�سائية ل�سالح �لذكور مقارنة 
بالإناث، كما �أ�سارت �لنتائج �إىل �أن �لطلبة �لذين يعي�سون مع �لأم 
و�لأب –معا- يتمتعون مب�ستوى ذكاء �أخلقي �أعلى من �أقر�نهم 
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�لذين يعي�سون مع �أحدهما فقط.
و�أجرى )مومني،2015( در��سة هدفت �إىل �لك�سف عن درجة 
�لذكاء �لأخلقي لدى طلبة �ملرحلة �لثانوية يف �لأردن، وبيان �أثر 
متغريي �جلن�س وفرع �لتعليم �لثانوي يف درجة �لذكاء �لأخلقي، 
وتكونت عينة �لدر��سة من )408( طلب وطالبات مت �ختيارهم 
بالطريقة �لق�سدية، وبا�ستعمال مقيا�س �لذكاء �لأخلقي �ملكون 
�لدر��سة  نتائج  �ستة، ك�سفت  فقرة موزعة يف جمالت   )39( من 
�لذكاء  من  متو�سطة  درجة  ميتلكون  �لثانوية  �ملرحلة  طلبة  �أن 
�لأخلقي، وذلك على مقيا�س �لذكاء �لأخلقي ككل، وعلى جميع 
�لذي جاء بدرجة مرتفعة،  �لتعاطف  �لفرعية، عد� جمال  �لأبعاد 
كما ظهرت فروق د�لة ملتغري �جلن�س، تعزى ل�سالح �لإناث على 
معظم جمالت �ملقيا�س، وظهرت فروق د�لة �أخرى ملتغري �لفرع 

�لأكادميي، وذلك ل�سالح �لفرع �لعلمي مقارنة بالفرع �لأدبي.
�لك�سف  �إىل  فهدفت   )Mahasneh,2014( در��سة  �أما 
�جلامعة  طلبة  من  عينة  لدى  �لأخلقية  �لكفاءة  م�ستوى  عن 
طلب   )909( من  �لدر��سة  عينة  وتكونت  �لأردن،  يف  �لها�سمية 
�لكفاءة  مقيا�س  وبا�ستعمال  ع�سو�ئيا،  �ختيارهم  مت  وطالبات 
و�ملت�سمن   ،  )Daniel,Benjamin( قبل  من  �مل�سمم  �لأخلقية 
�ل�سلوكيات �حل�سنة مع �لآخرين،  ثلثة جمالت: �ل�سدق، و�إد�رة 
طلبة  �أن  �إىل  �لدر��سة  نتائج  �أ�سارت  �لجتماعية،  و�مل�سوؤولية 
كما  �لأخلقية،  �لكفاءة  من  متو�سط  يتمتعون مب�ستوى  �جلامعة 
ظهرت فروق د�لة ل�سالح طلبة �ل�سنة �لر�بعة مقارنة بطلبة �ل�سنة 

�لأوىل و�لثانية و�لثالثة.
حتديد  �إىل   )Mohammadi,et al,2014( در��سة  وهدفت 
درجة �لوعي مبهار�ت �لذكاء �لأخلقي ملنت�سبي مهنة �لتمري�س، 
عينة  على  �لدر��سة  تطبيق  ومت  �لتمري�سية،  بالعناية  وعلقته 
من  �ملختلفة  �لقطاعات  يف  وممر�سة  ممر�سًا   )400( �سملت 
�لذكاء  مقيا�س  وبا�ستعمال  �لتعليمية،  خر�سان  م�ست�سفيات 
)�ل�سدق،  �أربعة:  جمالت  يف  فقرة   )40( من  �ملكون  �لأخلقي 
و�مل�سوؤولية، و�لرحمة، و�ملغفرة( ، �أ�سارت �لنتائج �إىل متتع �أفر�د 
�لأخلقي،  �لذكاء  ملهار�ت  �لوعي  من  مرتفعة  بدرجة  �لدر��سة 
ووجود علقة �رتباطية موجبة بني درجة �متلك مهار�ت �لذكاء 
�لطبية �ملقدمة للمر�سى و�لعملء، ومل ت�رش  �لأخلقي و�لرعاية 

�لنتائج �إىل دللة �إح�سائية ملتغري �جلن�س.
�أما در��سة )Hoseinpoor,Ranjdoost,2013( فهدفت �إىل 
�لك�سف عن �لعلقة بني �لتح�سيل �لأكادميي و�لذكاء �لأخلقي، 
وتكونت عينة �لدر��سة من )210( طلب وطالبات من طلبة �ل�سنة 
�لثالثة للمرحلة �لثانوية يف مدينة طهر�ن، وبا�ستعمال مقيا�س 
�ل�سدق،  �أربعة:  جمالت  على  ��ستمل  �لذي  �لأخلقي  �لذكاء 
و�لت�سامح، و�مل�سوؤولية جتاه �لآخرين، و�لتودد للآخرين، �أظهرت 
�إح�سائيًا  د�لة  موجبة  �رتباطية  علقة  وجود  �لدر��سة  نتائج 
�لأخلقي، كما ظهر فرق د�ل  �لأكادميي و�لذكاء  �لتح�سيل  بني 
�إح�سائيًا ملتغري �لتخ�س�س، وذلك ل�سالح طلبة �لعلوم �لطبيعية 
ت�رش  �مل�سوؤولية، ومل  بعد  �لإن�سانية يف  �لعلوم  طلبة  مع  مقارنة 

�لنتائج لفروق د�لة تعزى ملتغري �جلن�س.

عن  �لك�سف  �إىل  هدفت  بدر��سة   )2012( الذبحاوي  وقام 
�لعلقة بني �لذكاء �لأخلقي ودعم �سمعة �ملوؤ�س�سة، وبا�ستعمال 
ف�سائل  �سملت  فقرة،   )30( من  تكون  �لأخلقي  للذكاء  ��ستبانة 
و�لحرت�م،  �لذ�تية،  و�لرقابة  و�ل�سمري،  �لتعاطف،   : �ست( 
و�لت�سامح، و�لعد�لة( ، وتوزيعه على عينة ع�سو�ئية �سملت )173( 
قائد�ً جامعيًا يف جامعة �لكوفة، �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود علقة 
و�سمعة  �لأخلقي  �لذكاء  مكونات  �أكرث  بني  موجبة  �رتباطية 
�لعلقة  مدى  يف  د�لة  فروق  �إىل  �لنتائج  ت�رش  ومل  �ملوؤ�س�سة، 

�لرتباطية بني �لذكاء �لأخلقي ونوع �لكلية.
تطور  مدى  �إىل  �لتعرف  فهدفت   )2011( حممد  در��سة  �أما 
طالب   )300( �ختيار  مت  �إذ  �ملر�هقني،  لدى  �لأخلقي  �لذكاء 
وطالبة من طلبة �ملرحلة �لثانوية يف مد�ر�س �لكرخ و�لر�سافة 
�سبعة،  جمالت  يف  �لأخلقي  للذكاء  مقيا�س  وببناء  ببغد�د، 
�سملت )60( فقرة، مت توزيعه على �لطلبة، �أ�سارت �لنتائج �إىل �أن 
�ملر�هقني يتمتعون بدرجة ذكاء �أخلقي منخف�س، و�متلك �لأكرب 
عمر�ً درجة ذكاء �أف�سل مقارنة مبن دونهم، كما دلت �لنتائج �إىل 
�لإناث  ل�سالح  وذلك  �جلن�س،  ملتغري  دللة  ذ�ت  فروق  وجود 

مقارنة بالذكور.
وهدفت در��سة زبارقة )2010( �لتعرف �إىل �لفروق �لنمائية 
يف �لذكاء �خللقي لدى طلبة �ملرحلة �لأ�سا�سية يف مد�ر�س منطقة 
�للد، �إذ مت �ختيار )442( طالبًا وطالبة، من طلبة �ل�سف �ل�سابع 
و�لعا�رش، وبتطبيق مقيا�س �لذكاء �خللقي �ملكون من )19( فقرة 
�لكلية  �لدرجة  �أن  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت  �سبعة،  �أبعاد  على  موزعة 
للذكاء �خللقي لدى �لطلبة يقع يف �مل�ستوى �ملتو�سط، ومل تظهر 

فروق د�لة تعزى ملتغري �جلن�س.
درجة  قيا�س  �إىل  هدفت  در��سة   )2010( الطائي  و�أجرت 
�متلك طلبة �لدر��سة �ملتو�سطة لف�سائل �لذكاء �لأخلقي، وبيان 
من  �لدر��سة  عينة  وتكونت  ذلك،  يف  �جلندري  �لنوع  متغري  �أثر 
مدر��س  ثلث  يف  �ملتو�سطة  �ملرحلة  يف  وطالبة  طالب   )400(
يف حمافظة بغد�د، وبتطبيق مقيا�س �لذكاء �لأخلقي �ملكون من 
)70( فقرة، موزعة على ف�سائل �سبع، �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل 
�متلك �لطلبة لدرجة مرتفعة من ف�سائل �لذكاء �لأخلقي، وظهر 

فرق د�ل ملتغري �جلن�س، وذلك ل�سالح �لذكور.
�إىل  �لتعرف  �إىل  هدفت  در��سة   )2008( النوا�رشة  و�أجرى 
�لطلبة  لدى  و�خللقي  و�لجتماعي  �لنفعايل  �لذكاء  م�ستوى 
�ملوهوبني وعلقته ببع�س �ملتغري�ت، �إذ مت �ختيار عينة تكونت 
و�لأول  �لأ�سا�سي،  �ل�سابع  �ل�سف  يف  وطالبة  طالبًا   )461( من 
�لثانوي يف مد�ر�س �مللك عبد �هلل �لثاين للتميز، ومدر�سة �ليوبيل 
�لنفعايل  �لذكاء  مقايي�س  وبا�ستعمال  �لأردن،  يف  للموهوبني، 
و�لجتماعي و�خللقي، �أ�سارت �لنتائج �إىل �رتفاع م�ستوى �لذكاء 
تله  �لأوىل،  �ملرتبة  يف  جاء  �إذ  �مل�ستهدفة؛  �لعينة  لدى  �خللقي 
فروق  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت  كما  �لنفعايل،  ثم  �لجتماعي  �لذكاء 
لدى  و�خللقي  و�لجتماعي  �لنفعايل  �لذكاء  م�ستوى  يف  د�لة 

�لعينة �مل�ستهدفة تعزى ملتغري �جلن�س وذلك ل�سالح �لإناث.
�لعلقة  قيا�س  �إىل   )2007( ال�صمري  در��سة  وهدفت 
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�ملتبادلة،  �لجتماعية  و�لثقة  �لأخلقي  �لذكاء  بني  �لرتباطية 
ف�سملت عينة �لدر��سة )400( طالب وطالبة من �لكليات �لعلمية 
و�لإن�سانية يف جامعة بغد�د، وبتطبيق مقيا�س �لذكاء �لأخلقي 
�ملكون من ف�سائل �سبع، تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن طلبة �جلامعة 
يتمتعون بدرجة عالية من �لذكاء �لأخلقي، كما �أ�سارت �لنتائج 
بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  موجبة  �رتباطية  علقة  وجود  �إىل 
�لذكاء �لأخلقي و�لثقة �لجتماعية �ملتبادلة، ومل ت�رش �لنتائج 

�إىل فروق د�لة ملتغري �جلن�س، �أو �لكلية )�لإن�سانية و�لعلمية( .
�إىل  فهدفت   )Kindlon,Thompson,2002( در��سة  �أما 
�لك�سف عن �لعلقة �لرتباطية بني �لذكاء �لأخلقي وم�ستويات 
�لذكاء �لعام لدى �لأطفال قبل �سن �ملدر�سة، وكذلك قيا�س �لفروق 
عينة  وتاألفت  �جلن�س،  متغري  وفق  �لأخلقي  �لذكاء  م�ستوى  يف 
�لدر��سة من )1000( طفل وطفلة من مدينة نيويورك، وكان من 
�أبرز �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة: وجود علقة �رتباطية 
وم�ستويات  �لأخلقي  �لذكاء  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  موجبة 
�لأخلقي  �لذكاء  م�ستوى  يف  د�ل  فرق  ظهر  كما  �لعام،  �لذكاء 

ملتغري �جلن�س وذلك ل�سالح �لإناث.

تعقيب على الدراسات ذات الصلة

اإن مراجعة الدرا�صات ذات ال�صلة يظهر الأمور الآتية: 

�لتاأطري  - قيد  �لأخلقي  �لذكاء  مو�سوع  يز�ل  ل 
�ملفاهيمي على م�ستوى �لنظرية و�لتطبيق.

عدم وجود در��سات ذ�ت �سلة –وفق �إطلع �لباحثني-  -
تناولت مظاهر �لذكاء �لأخلقي لدى �لطلبة �جلامعيني.

جديدة،  - بحثية  نظرة  تقدمي  �حلالية  �لدر��سة  حاولت 
�لأردنية  �لزيتونة  جامعة  طلبة  �لتز�م  م�ستوى  تقييم  خلل  من 
مبظاهر �لذكاء �لأخلقي، وذلك بح�سب وجهة نظر �لطلبة �أنف�سهم.

الطريقة واإلجراءات

منهجية الدراسة

على  �لقائم  �مل�سحي،  �لو�سفي  �ملنهج  �لدر��سة  �تبعت 
�لدر��سة  �أغر��س  مللءمته  وو�سفها،  وحتليلها  �لظاهرة  در��سة 
�حلالية، وذلك من خلل توزيع �ملقيا�س �ملخ�س�س على �لعينة 

�مل�ستهدفة، ثم �إجر�ء �لتحليل �لإح�سائي �ملنا�سب.

جمتمع الدراسة وعينتها

تكون جمتمع �لدر��سة من طلبة جامعة �لزيتونة �لأردنية 
 )2016 يف �لف�سل �لدر��سي �لأول من �لعام �جلامعي )2105/ 
�أفر�د  وتكون  وطالبة،  طالبًا   )7717( عددهم  و�لبالغ  م، 
بطريقة  �ختيارهم  مت  وطالبة،  طالبًا   )453( من  �لدر��سة  عينة 
 )% ع�سو�ئية طبقية، وفقًا ملتغريي �جلن�س و�لكلية، وبن�سبة )6 

من �ملجتمع �لكلي، موزعني كما يف �جلدول رقم )1( .
جدول رقم )1( 

توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير الجنس والكلية

الن�صبة املئوية العدد الكلية اجلن�س

 ذكور
23 %103 علمية

25 %114 �إن�سانية

48 %217املجموع

 �إناث
31 %139 علمية

21 %97 �إن�سانية

52 %236 �ملجموع 

100 %453املجموع الكلي

أداة الدراسة

كدر��سة  �ل�سلة،  ذي  �لنظري  �لأدب  على  �لطلع  بعد 
مقيا�سا  �لباحثان  �سمم  �لذبحاوي،2012(  )مومني،2015؛ 
�سبعة  يف  توزعت  فقرة،   )76( على  �لأولية  �سورته  يف  ��ستمل 

جمالت، ومتحورت حول �أهم مظاهر �لذكاء �لأخلقي.
�صدق الأداة ●

مت عر�س �لأد�ة ب�سورتها �لأولية على )10( حمكمني من 
ذوي �خلربة و�لخت�سا�س، بحيث مت �عتماد �لفقر�ت �لتي ح�سلت 
�لتعديلت بناء  �أُجريت  %( فما فوق، ثم  �تفاق )80  على ن�سبة 
�لنهائية  ب�سورتها  �لأد�ة  فاأ�سبحت  �ملحكمني،  ملحظات  على 
�سبعة، تقي�س درجة  )61( فقرة، موزعة يف جمالت  مكونة من 
�لذكاء �لأخلقي لدى �لطلبة، و�ملجالت هي: �لعدل، و�لت�سامح، 
و�لحرت�م،  و�ل�سمري،  و�لتعاطف،  �لنف�س،  و�سبط  و�مل�سوؤولية 

و�حلياء.
ثبات الأداة ●

طريقة  ��ستعمال  مت  �لدر��سة،  مقيا�س  ثبات  من  وللتاأكد 
تطبيق  طريق  عن   ،  )Internal Consistency( �لد�خلي  �لت�ساق 
�ملقيا�س على عينة ��ستطلعية من خارج �أفر�د �لدر��سة، تكونت 
�لثبات  معاملت  ��ستقاق  وجرى  وطالبة،  طالبًا   )30( من 
�أن  �لباحثان  وجد  �إذ   ،  )Cronbach Alpha( معادلة  با�ستعمال 
وُعدت   ،  )0.80( ي�ساوي  �لكلية  للدرجة  �ملقيا�س  ثبات  معامل 

هذه �لقيمة مقبولة لأغر��س هذه �لدر��سة.

املعاجلة اإلحصائية للبيانات

بح�سب  فقرة،  لكل  خما�سي  ��ستجابة  �سلم  �عتماد  مت  لقد 
معار�س،  حمايد،  مو�فق،  ب�سدة،  )مو�فق  “ليكرت”:  مقيا�س 
على   )5،4،3،2،1( �لدرجات  رقميًا  و�أعطيت   ، ب�سدة(  معار�س 
�لتو�يل للفقر�ت �لإيجابية ومّت عك�س �لدرجات للفقر�ت �ل�سلبية، 
قبل  ع�سو�ئي  ب�سكل  �ل�ستبانة  فقر�ت  توزيع  مت  قد  باأنه  علما 
مظاهر  م�ستوى  ت�سنيف  �مل�ستهدفة.ومت  �لعينة  على  تطبيقها 
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�لذكاء �لأخلقي لدى �لطلبة �عتماد�ً على �ملتو�سطات �حل�سابية، 
وبتطبيق   ، ومرتفع(  ومتو�سط،  )منخف�س،  م�ستويات:  ثلثة  يف 
�لتي ح�سلت على متو�سط  �لفئة  �لفئات، مت �عتبار  معادلة مدى 
ح�سابي: )1 - 2.33( فئة ذ�ت م�ستوى منخف�س، و�لفئة )2.34 
�مل�ستوى   )5  -  3.68( و�لفئة  �ملتو�سط،  �مل�ستوى   )3.67  -
�لإح�سائية  �ملعاجلة  متت  �لدر��سة  بيانات  جمع  �ملرتفع.وبعد 

. )SPSS( للبيانات، وذلك با�ستخد�م برنامج �لرزم �لإح�سائية

متغريات الدراسة

Ú  فئتان وله  �جلن�س،  م�ستويان:  وله  �مل�ستقل:  �ملتغري 
)�لذكور، و�لإناث( ، ونوع �لكلية، وله فئتان )�لكليات �لإن�سانية، 

و�لعلمية( .
Ú .ملتغري �لتابع: درجة �لذكاء �لأخلقي�

نتائج الدراسة
م�صتوى  ◄ ما   » ين�س:  �لذي  �لأول  �ل�سوؤ�ل  للإجابة عن 

بح�صب  الأردنية  الزيتونة  جامعة  طلبة  لدى  الأخلقي  الذكاء 
وجهة نظرهم؟ « مت ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات 
ككل،  �لأخلقي  �لذكاء  مقيا�س  على  �لطلبة  لدرجات  �ملعيارية 
تلك  يبني   )2( و�جلدول  �لفرعية،  جمالته  من  جمال  كل  وعلى 

�لقيم.
جدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس الذكاء األخاقي 
)ككل، وعلى مجاالته الفرعية( مرتبة تنازليًا

املتو�صط املجالالرقم
احل�صابي

النحراف 
التقييماملعياري

مرتفع4.470.45�حلياء1

مرتفع4.410.39�لتعاطف2

مرتفع4.170.44�لت�سامح3

مرتفع4.070.41�لحرت�م4

مرتفع3.930.53�ل�سمري5

مرتفع3.870.47�لعدل6

مرتفع3.710.43�مل�سوؤولية و�سبط �لنف�س7

مرتفع4.090.45 �ملتو�سط �لكلي

�رتفاع  �إىل   ،  )2( رقم  �ل�سابق؛  �جلدول  نتائج  وت�سري 
م�ستوى درجة �لذكاء �لأخلقي لدى طلبة جامعة �لزيتونة، �إذ بلغ 
�ملتو�سط �حل�سابي ل�ستجابات �أفر�د �لعينة على �ملقيا�س بالكلية 
)4.09( ، يف حني تر�وحت متو�سطات ��ستجاباتهم على فقر�ت 

�ملقيا�س )3.71 - 4.47( .
ح�سابي  مبتو�سط  �لأوىل  �ملرتبة  يف  �حلياء  جمال  وجاء 
مقد�ره )4.47( ، ثم تبعه جمال �لتعاطف )4.41( ، ثم �لت�سامح، 

و�سبط  �مل�سوؤولية  جمال  و�حتل  فالعدل،  فال�سمري  فالحرت�م، 
�لنف�س �ملرتبة �لأخرية، مبتو�سط ح�سابي مقد�ره )3.71( .

“هل  ◄ ن�سه:  �لذي  �لثاين  �لدر��سة  �سوؤ�ل  على  وللإجابة 
 )α=0.05( توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة
يف م�صتوى الذكاء الأخلقي على املقيا�س الكلي، وعلى جمالته 
اأو  اجلن�س  ملتغري  تعزى  الزيتونة  جامعة  طلبة  لدى  الفرعية 

ملتغري الكلية )الإن�صانية، العلمية( اأو التفاعل بينهما”؟ 
مت- �بتد�ء- ��ستخر�ج �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات 
�لدر��سة على مقيا�س مظاهر  �أفر�د عينة  �ملعيارية، ل�ستجابات 

�لذكاء �لأخلقي ككل، و�جلدول )3( يبني ذلك.
جدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس الذكاء ككل

 نوع اجلن�س
الكلية

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
حجم العينةاملعياري

 ذكور

4.110.47103�لعلمية

3.850.37114�لإن�سانية

3.980.41217املجموع

 �إناث

4.270.44139�لعلمية

4.130.4397�لإن�سانية

4.200.49236املجموع

املجموع

4.190.44242�لعلمية

3.990.39211�لإن�سانية

4.090.41453املجموع

يلحظ من �جلدول )3( وجود فروق ظاهرية يف درجات 
�لطلبة على مقيا�س �لذكاء �لأخلقي ككل تبًعا لفئات كل متغري 
من متغريي: )�جلن�س و�لكلية( ، ولفح�س �لدللة �لإح�سائية لتلك 
يف  مو�سح  هو  كما  �لثنائي  �لتباين  حتليل  ��ستخد�م  مت  �لفروق 

�جلدول )4( .
جدول )4( 

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

جمموع  م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللةقيمة )ف( املربعات

0.000 *4.80014.800131.243 �جلن�س

0.000 *3.23413.23488.427 نوع �لكلية

 X جلن�س�
0.017 *2.25812.2585.754�لكلية

4.2434490.037 �خلطاأ

12.28492452الكلي 

. )α=0.05( ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
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�إح�سائية  )4( وجود فروق ذ�ت دللة  يت�سح من �جلدول 
تعزى  ككل  �لأخلقي  �لذكاء  مقيا�س  على  �لطلبة  درجات  يف 
 )131.243( ف  قيمة  �أن  �إىل  �جلدول  ي�سري  �إذ  �جلن�س،  ملتغري 
ودللتها �لإح�سائية )0.00( ، وبالرجوع �إىل �جلدول )3( يت�سح 
لديهن على  �ملتو�سط �حل�سابي  بلغ  �إذ  �لإناث  �لفروق ل�سالح  �أن 
�ملتو�سط  كان  حني  يف   )4.20( ككل  �لأخلقي  �لذكاء  مقيا�س 

�حل�سابي للذكور )3.98( .
دللة  ذ�ت  فروق  وجود   )4( �جلدول  من  يت�سح  كما 
�إح�سائية يف درجات �لطلبة على مقيا�س �لذكاء �لأخلقي ككل 
تعزى لنوع �لكلية، �إذ ت�سري �لنتائج �إىل �أن قيمة ف )88.427( 
 )3( �جلدول  �إىل  وبالرجوع   ،  )0.00( �لإح�سائية  ودللتها 
يت�سح �أن �لفروق ل�سالح طلبة �لكليات �لعلمية، �إذ بلغ �ملتو�سط 
�لذكاء  مقيا�س  على  �لعلمية  �لكليات  طلبة  لدرجات  �حل�سابي 
لطلبة  �حل�سابي  �ملتو�سط  كان  حني  يف   )4.19( ككل  �لأخلقي 

�لكليات �لإن�سانية )3.99( .
�إح�سائيا يف  د�لة  فروق  �إىل وجود   )4( ي�سري جدول  كما 
ما  للتفاعل  تعزى  �لأخلقي  �لذكاء  مقيا�س  على  �لكلية  �لدرجة 
بني متغري �جلن�س ومتغري نوع �لكلية �إذ كانت قيمة ف )5.754( 

ودللتها �لإح�سائية )0.017( .
�لذكاء  ملقيا�س  �لفرعية  باملجالت  يتعلق  فيما  �أما 
و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ح�ساب  مت  فقد  �لأخلقي 
�ملعيارية لدرجات �لطلبة على تلك �ملجالت تبًعا ملتغريي نوع 

�لكلية و�جلن�س، و�جلدول )5( يبني تلك �لقيم.
جدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مجاالت 
مقياس الذكاء األخاقي تبًعا لمتغيري نوع الكلية والجنس

 املجال

نوع 
الكليات الإن�صانيةالكليات العلميةالكلية

املتو�صط اجلن�س
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

�حلياء

4.160.424.090.37ذكور

4.460.364.210.47�إناث

4.310.444.150.40�ملجموع

�لتعاطف

4.590.443.910.48ذكور 

4.730.474.570.44�إناث

4.660.414.240.41�ملجموع

�لت�سامح

3.770.433.730.46ذكور 

4.470.464.370.44�إناث

4.120.494.050.39�ملجموع

�لحرت�م

4.210.414.130.46ذكور

4.630.404.390.38�إناث

4.420.394.260.39�ملجموع

 املجال

نوع 
الكليات الإن�صانيةالكليات العلميةالكلية

املتو�صط اجلن�س
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

�ل�سمري

4.010.333.750.49ذكور 

4.130.453.930.43�إناث

4.070.483.840.40�ملجموع

�لعدل

4.290.374.210.45ذكور 

4.510.414.330.46�إناث

4.400.454.270.43�ملجموع

�مل�سوؤولية 
و�سبط �لنف�س

4.770.494.560.46ذكور 

4.190.424.120.41�إناث

4.480.454.340.44�ملجموع

يف  ظاهرية  فروًقا  هناك  �أن   )5( �جلدول  من  يلحظ 
مقيا�س  جمالت  على  �لطلبة  لدرجات  �حل�سابية  �ملتو�سطات 
و�جلن�س.ولفح�س  �لتعليم  فرع  ملتغريي  تبًعا  �لأخلقي  �لذكاء 
�لتباين  حتليل  ��ستخد�م  مت  �لفروق  لتلك  �لإح�سائية  �لدللة 

�لثنائي �ملتعدد، و�جلدول )6( يبني ذلك.
جدول )6( 

تحليل التباين الثنائي المتعدد للكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات 
الحسابية لدرجات الطلبة على مجاالت مقياس الذكاء األخاقي تبًعا لمتغيري نوع 

الكلية والجنس

املتغري م�صدر التباين
التابع

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

و�صط 
املربعات

 قيم 
)ف( 

م�صتوى 
الدللة

 �جلن�س
 )ذكور، �إناث( 

 Hotellings
Trace

0.91

1.0411.048.010.000�حلياء

2.2012.2041.720.000�لتعاطف

5.7115.7134.130.000�لت�سامح

2.6712.6722.160.000�لحرت�م

1.5111.5113.330.000�ل�سمري

0.7910.796.590.01�لعدل

�مل�سوؤولية 
و�سبط 
�لنف�س

2.3912.3920.320.00

 نوع �لكلية
 )علمية،

�إن�سانية( 

 Hotellings
Trace

0.84

1.0411.048.010.00�حلياء

0.9910.9918.900.00�لتعاطف

1.8211.8210.940.00�لت�سامح

2.2012.2041.720.00�لحرت�م

5.5815.5844.990.00�ل�سمري

2.6712.6722.160.00�لعدل

�مل�سوؤولية 
و�سبط 
�لنف�س

1.4711.4713.310.00
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املتغري م�صدر التباين
التابع

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

و�صط 
املربعات

 قيم 
)ف( 

م�صتوى 
الدللة

�جلن�س X نوع 
�لكلية

Wilk’s
Lambda

0.70

0.8310.836.510.01�حلياء

0.7910.796.470.01�لتعاطف

0.0510.050.460.49�لت�سامح

1.1011.109.440.00�لحرت�م

0.4310.432.620.10�ل�سمري

0.6110.611.320.31�لعدل

�مل�سوؤولية 
و�سبط 
�لنف�س

0.0010.000.040.83

 �خلطاأ

61.214490.16�حلياء

40.234490.09�لتعاطف

27.184490.14�لت�سامح

56.124490.11�لحرت�م

46.144490.11�ل�سمري

61.084490.13�لعدل

�مل�سوؤولية 
و�سبط 
�لنف�س

34.194490.05

 الكلي

58.18452�حلياء

48.12452�لتعاطف

32.11452�لت�سامح

53.17452�لحرت�م

45.13452�ل�سمري

55.10452�لعدل

�مل�سوؤولية 
و�سبط 
�لنف�س

37.19452

�إح�سائية  يلحظ من �جلدول )6( وجود فروق ذ�ت دللة 
يف �ملتو�سطات �حل�سابية لدرجات �لطلبة على �ملجالت جميعها 
 )Hotellings( هوتلينج  �ختبار  قيمة  كانت  �إذ  للجن�س،  تعزى 
ت�ساوي )0.91( ، ودللتها �لإح�سائية )0.00( ، وبالرجوع �إىل 
�أن تلك �لفروق ل�سالح �لإناث على جمالت  �جلدول )5( يلحظ 
و�ل�سمري،  و�لت�سامح،  و�لتعاطف،  و�لحرت�م،  �حلياء،   ” �ستة: 
” �مل�سوؤولية  وهو:  و�حد،  جمال  على  �لذكور  ول�سالح  و�لعدل”، 

و�سبط �لنف�س”.
دللة  ذ�ت  فروق  وجود   )6( �جلدول  من  يلحظ  كما 
�إح�سائية لدرجات �لطلبة على جمالت مقيا�س �لذكاء �لأخلقي 
Ho- هوتلينج  �ختبار  قيمة  كانت  �إذ  �لكلية،  لنوع  تعزى  )للها 

 ،  )0.00( �لإح�سائية  ودللتها   ،  )0.84( ت�ساوي   )tellings

�لفروق ل�سالح طلبة  �أن تلك  �إىل �جلدول )5( يلحظ  وبالرجوع 
�لكليات �لعلمية.

�أما فيما يتعلق بتفاعل �ملتغريين )�لكلية و�جلن�س( و�أثر ذلك 
�لتفاعل يف جمالت مقيا�س �لذكاء �لأخلقي، فلقد �أ�سار �جلدول 
)6( �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف درجات �لطلبة على 
جمالت: “�حلياء، و�لحرت�م، و�لتعاطف”، تعزى للتفاعل ما بني 
 )Wilk’s Lambda( �ختبار  قيمة  كانت  �إذ  و�جلن�س،  �لكلية  نوع 
ت�ساوي )0.70( ، وتر�وحت دللتها �لإح�سائية ما بني )0.00 - 
0.01( .بينما مل ت�رش نتائج جدول )6( �إىل فروق د�لة �إح�سائيا 
يف درجات �لطلبة على جمالت: ” �لت�سامح، و�ل�سمري، و�لعدل، 

و�مل�سوؤولية و�سبط �لنف�س”.

مناقشة النتائج
جدول  يف  كما  �لأول  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج  �أ�سارت 
�للتز�م  من  مرتفع  مب�ستوى  �لدر��سة  �أفر�د  متتع  �إىل   ،  )2( رقم 
مبظاهر �لذكاء �لأخلقي، �إذ بلغ �ملتو�سط �حل�سابي ل�ستجابات 
تر�وحت  ، يف حني   )4.09( بالكلية  �ملقيا�س  على  �لعينة  �أفر�د 

متو�سطات ��ستجاباتهم على فقر�ت �ملقيا�س )3.71 - 4.47( .
ورمبا ت�سري هذه �لنتيجة- وفق ر�أي �لباحثني- �إىل تر�بط 
جمالت �لذكاء �لأخلقي ببع�سها، وت�سكيلها بنية متكاملة من 
�لباحثان  ويرى  بينها،  �لف�سل  ي�سعب  �لتي  �لأخلقية  �ملظاهر 
ب�سبب  وذلك  �لأخلقية،  �ملظاهر  بهذه  �لطلبة  �لتز�م  منطقية 
�لرتكيبة �لجتماعية للمجتمعات �لعربية بعامة، و�ملجتمع �لأردين 
وتاريخية،  دينية،  بنًى  به من  على وجه �خل�سو�س، وما ميتاز 
وثقافية، وتربوية، وما يلتزم به من عاد�ت وتقاليد، جتعل من 
�لف�سيلة ومكارم �لأخلق على ر�أ�س �أولويات �حلياة، وجتعل من 
�لت�رشف غري �لأخلقي �سلوكًا غري مقبول، ومدعاة لل�سمئز�ز �أو 
�لقلق وتاأنيب �ل�سمري.وبذلك تتفق هذه �لنتيجة مع نتائج در��سات 
؛   )Mohammadi,et al,2014;Olusola,Ajayi,2015 مثل:  �أُخر 

�لطائي،2010؛ �لنو��رشة،2008؛ �ل�سمري،2007( .
كما تختلف مع در��سات �أخرى �أ�سارت نتائجها �إىل درجة 
تلك  يف  �مل�ستهدفني  �لطلبة  لدى  �لأخلقي  �لذكاء  من  متو�سطة 
درجة  �أو  زبارقة،2010(  )مومني،2015؛  كدر��سة  �لدر��سات، 
منخف�سة كدر��سة )حممد،2011( ، ورمبا يعود �سبب �لختلف 
عن  �حلالية  �لدر��سة  يف  �مل�ستهدفة  �لعينة  لختلف  �لرئي�س 
�لتي كانت تتمثل يف �ملر�حل �ملدر�سية؛  �لدر��سات،  عينات تلك 
�ملعريف  �لن�سج  من  مكتملة  غري  مرحلة  يف  �لطلبة  يز�ل  ل  �أي 
طلبة  ��ستهدفت  فلقد  �حلالية  �لدر��سة  عينة  �أما  و�لأخلقي، 
بالنمو  �ملعريف  �لنمو  تر�بط  �إىل  ي�سري  مما  �جلامعية،  �ملرحلة 
�أبحاث  توؤكده  ما  وهذ�  �إيجابي،  �قرت�ن  �أو  بعلقة  �لأخلقي 

. )Ellenwood,2006( ”بياجيه وكولربج“
مناق�صة النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين ◄

�لثاين عن وجود  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لدر��سة  نتائج  ك�سفت 
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فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف درجات �لطلبة على مقيا�س �لذكاء 
للجن�س،  تعزى  جميعا  جمالته  درجات  ويف  ككل،  �لأخلقي 
” �حلياء،  �لإناث على جمالت:  �لفروق ل�سالح  �أن تلك  ويلحظ 
ول�سالح  و�لعدل”،  و�ل�سمري،  و�لت�سامح،  و�لتعاطف،  و�لحرت�م، 
تختلف  �لنف�س”.وبذلك  و�سبط  ” �مل�سوؤولية  جمال:  على  �لذكور 
)�ل�سمري،2007؛  مثل:  عدة،  در��سات  نتائج  مع  �لنتيجة  هذه 
 Hoseinpoor,Randoost,et حممد،2011؛  زبارقة،2010؛ 
al,2013( �لتي مل يظهر فيها دللة �إح�سائية ملتغري �جلن�س.وقد 

�إىل �ختلف �لبيئة �لجتماعية  يعود �ل�سبب ور�ء هذ� �لختلف 
�لتي  للعينات  �لجتماعية  �لبيئة  عن  �حلالية  �لدر��سة  لعينة 

�أجريت عليها تلك �لدر��سات.
عدة،  در��سات  ونتائج  �لنتيجة  هذه  تتفق  �ملقابل  ويف 
حممد،2011؛  �لنا�رش،2009؛  )�لنو��رشة،2008؛  در��سة:  مثل 
�أ�سارت نتائجها لوجود دللة  Kindlon,Thompson,2002( �لتي 

وذلك  �جلن�س  ملتغري  �لأخلقي  �لذكاء  م�ستويات  يف  �إح�سائية 
يعود  قد  ذلك  يف  �ل�سبب  �أن  �لباحثان  ويرى  �لإناث،  ل�سالح 
�لإ�سلمية  �ملجتمعات  من  كغريه  �لأردين،  �ملجتمع  طبيعة  �إىل 
�لهتمام  من  �ملزيد  �لإناث  يويل  �إذ  �ملحافظة،  و�لعربية 
�لأخلقية  و�لقيم  �لأخلقي  باللتز�م  يتعلق  فيما  و�لرعاية 
�لتعاليم  من  م�ستمد  منها  كبري  فجزء  بها،  �لتقيد  من  لبد  �لتي 
�لو�جب  �ملجتمعية  و�لتقاليد  �لعاد�ت  من  و�لأخرى  �لإ�سلمية، 
من  و�لحرت�م..،  و�لتعاطف  و�ل�سمري  فاحلياء  عليها،  �ملحافظة 
�ل�سفات �لتي غالبا ما تتحلى بها �لإناث نتيجة عملية �لتن�سئة 
�لوقت  يف  عليهن،  متار�س  �لتي  �لأ�رشية  و�لرقابة  �لجتماعية 
�لذي تنخف�س فيه �لرقابة �لأ�رشية على �لذكور، مما يولد لديهم 
فر�سة ملمار�سات بع�س �ل�سلوكيات �ل�سلبية، وخا�سة يف خارج 
�لنطاق �ملكاين للبيئة �لأ�رشية، هذ� ف�سًل عن �لرتكيبة �جل�سمية 
تعاطفًا،  �أقل  كونهم  تربر  قد  �لتي  للذكور  �لنف�سية  و�لعاطفية 

وت�ساحمًا..، من �لإناث.
وتتفق نتائج �لدر��سة �حلالية كذلك جزئيا مع نتائج در��سة 
�إح�سائية  دللة  لوجود  نتائجها  �أ�سارت  �لتي  )�لطائي،2010( 
ملتغري �جلن�س يف م�ستوى �لذكاء �لأخلقي وذلك ل�سالح �لذكور، 
�أما نتائج �لدر��سة �حلالية فاأ�سارت �إىل وجود فرق د�ل �إح�سائيا 
يف متغري �جلن�س ل�سالح �لذكور على جمال: “�مل�سوؤولية و�سبط 
�إىل  يرجع  قد  ذلك  يف  �ل�سبب  �أن  �لباحثان  ويرى  �لنف�س” فقط، 
كون �لذكور �أكرث حتكما يف �سبط �نفعالتهم وم�ساعرهم مقارنة 
بالإناث، وخا�سة ملا يتمتع به �ملجتمع �لأردين من تربية يغلب 
�إىل  �لتعر�س  من  –غالبا-  للذكور  تتيح  �لتي  �لذكورية،  عليها 
مو�قف حياتية، وتنمي لديه �لقدرة يف مو�جهة �مل�سكلت وحلها.
�لكلية  ونوع  �لأخلقي  �لذكاء  بدرجة  يتعلق  فيما  و�أما 
ذ�ت  فروق  وجود  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت  فلقد   ، علمية(  )�إن�سانية، 
مقيا�س  جمالت  جميع  على  �لطلبة  لدرجات  �إح�سائية  دللة 
�لكليات  طلبة  ل�سالح  �لكلية،  لنوع  تعزى  �لأخلقي  �لذكاء 

�لعلمية.وتختلف هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة )�ل�سمري،2007؛ 
ملتغري  د�ل  �أثر  فيهما  يظهر  مل  �للتان  �لذبحاوي،2012( 
)مومني،2015؛  در��سة  نتيجة  مع  تتفق  وباملقابل  �لكلية، 
�لنتيجة  هذه  �لباحثان  .ويعزو   )Hoseinpoor,Randoost,2013

�لقدر�ت  �إن  �إذ  �لعلمية،  �لكليات  �لقدر�ت �ملعرفية لدى طلبة  �إىل 
�ملعرفية لدى طلبة �لكليات �لعلمية �أف�سل من �لقدر�ت �ملعرفية 
لدى طلبة �لكليات �لإن�سانية، فطلبة �لكليات �لعلمية هم ب�سكل عام 
من ذوي �لقدر�ت �ملرتفعة، وهذ� ما تو�سلت �إليه نتائج در��سات 
كثرية، منها: )�أحمد،2014؛ �لزق،2009؛ �ل�سايف،2000( ، مما 
�أعلى  مب�ستوى  يتمتعون  �لعلمية  �لكليات  يف  �لطلبة  كون  ي�سّوغ 
من �لذكاء �لأخلقي مقارنة باأقر�نهم من طلبة �لكليات �لإن�سانية.
ويف هذ� تتفق نتيجة �لدر��سة �حلالية مع ما تو�سل �إليه “بياجيه 
وكولربج”؛ يف �لعلقة �لرتباطية �ملوجبة بني م�ستويات �لذكاء 
وجه  على  و�لتح�سيل  عام،  ب�سكل  �ملعريف  و�لنمو  �لأخلقي 
 ،  )Ellenwood,2006 �لعتوم،2004؛  جادو2014؛  )�أبو  خا�س 
هذ� بالإ�سافة �إىل �أن توقعات �ملجتمع �لإيجابية عن �سلوكيات 
�أخلقية  مظاهر  ظهور  فر�س  تدعم  �لعلمية  �لكليات  يف  �لطلبة 

لدى هوؤلء �لطلبة، لت�سبح هذه �لتوقعات نبوء�ت تتحقق ذ�تيًا.

تفاعل  باأثر  �ملتعلقة  �لدر��سة  بنتيجة  يتعلق  فيما  �أما 
متغريي �جلن�س ونوع �لكلية، فاأ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل فروق 
ذ�ت دللة على جمالت: ” �حلياء، و�لحرت�م، و�لتعاطف”، وذلك 
ل�سالح طلبة �لكليات �لعلمية مقارنة بالإن�سانية، ول�سالح �لطلبة 
�لباحثان  ذ�تها.ويرى  �ملجالت  على  بالذكور  مقارنة  �لإناث 
ميتلكون  �لعلمية  �لكليات  طلبة  كون  �إىل  يعود  قد  ذلك  �سبب  �أن 
بالآخرين  و�لإح�سا�س  و�لتو��سل  �لت�سال  لغة  يف  �أعلى  قدر�ت 
�لأخلقي  �لذكاء  مظاهر  تر�بط  �إىل  ي�سري  مما  معهم،  و�لتعاطف 
عدة  در��سات  عليه  دلت  ما  وهذ�  �لنفعايل،  �لوجد�ين  بالذكاء 

. )Rietti,2009;Narvaez,2010;Kerri,2012( :منها

�ملجالت:  تلك  يف  �أف�سل  قدرة  ميتلكن  �لطالبات  �أن  كما 
�إىل  ذلك  يف  �ل�سبب  يعود  وقد  و�لتعاطف”،  و�لحرت�م  �حلياء   ”
من  �سلوكهن  على  يغلب  وما  للإناث،  �ل�سيكولوجية  �لطبيعة 
�للتز�م  ورمبا  بالذكور،  مقارنة  وحياء  وتودد  و�حرت�م  تقدير 
بتلك �لأخلق ومتثلها ون�رشها لكي ُتعامل بالطريقة ذ�تها �لتي 
تتعامل بها مع غريها، هذ� بالإ�سافة ملا توليه �لأ�رش �لأردنية 
تعاليم  من  عليهن  تفر�سه  وما  للإناث،  �أخلقية  تربية  من 
�ملزيد  تقدمي  نحو  بالإناث  تنحو  �أو جمتمعية،  دينية  و�إر�ساد�ت 
من �حلياء و�لحرت�م و�لتعاطف يف �لتعامل و�ل�سلوك �حل�ساري.
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االستنتاجات

جامعة . 1 طلبة  لدى  �لأخلقي  �لذكاء  مظاهر  �أن  تبني 
�لزيتونة يقع �سمن �مل�ستوى �ملرتفع.

وذلك . 2 �جلن�س؛  ملتغري:  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  وجود 
ل�سالح �لإناث، على جمالت: ” �حلياء، و�لحرت�م، و�لتعاطف”، 
مقارنة  �لعلمية  �لكليات  طلبة  ل�سالح  وذلك  �لكلية؛  وملتغري 
بالإن�سانية، وذلك على جمالت: ”�حلياء، و�لحرت�م، و�لتعاطف”.
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تنمية  يف  متكاملة  كمنظومة  للعمل  طلبة،  وجمال�س  وندو�ت 

مظاهر �لذكاء �لأخلقي لدى �لطلبة.
�لذكاء �لأخلقي بعدد . 2 �لقيام بدر��سات تتناول علقة 
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