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ملخص: 
للدافعية  التنب�ؤية  القدرة  الك�شف عن  اإىل  الدرا�شة  هدفت هذه 
طلبة  لدى  الأخالقي،  ال�شل�ك  يف  الأخالقية  والأحكام  الأخالقية 
من  البيانات  جمع  جرى  الدرا�شة،  غاية  لتحقيق  الريم�ك.  جامعة 
)730( طالًبا وطالبة من جامعة الريم�ك، وذلك با�شتخدام مقيا�ٍس 
وتطبيـق  الدرا�شة،  هذه  لغايات  اإعداده  وجرى  الأخالقي  لل�شل�ك 
 )Janoff- Bulmman& Carners, 2016( وكارنرز  جان�ف  مقيا�س 
لالأحكام   )2013( وال�شمادي  التاج  ومقيا�س  الأخالقية،  للدافعية 
الأخالقية. وكانت النتائج ت�شري اإىل قدرة كبرية للدافعية الأخالقية 
يف تف�شري ال�شل�ك الأخالقي حيث و�شلت قيمة الختبار )ت( املتعلق 
بالدافعية الأخالقية )22.569(، يف حني انخف�شت قدرة الأحكام 
)ت(  اختبار  قيمة  لت�شل  الأخالقي  بال�شل�ك  التنب�ؤ  على  الأخالقية 

املتعلقة بها )6.023(.
الأخالقية،  الأحكام  الأخالقية،  الدافعية  املفتاحية:  الكلمات 

ال�شل�ك الأخالقي.

The Ability of the Moral Motivation and Judgment 
to Predict  Moral Behavior among Yarmouk Univer-

sity Students

 Abstract: 

This study aims to investigate the ability of the 
moral motivation and judgment to predict moral 
behavior among Yarmouk University Students. To 
achieve the goal of the study, data were collected 
from (730) male and female students at Yarmouk 
University.  A scale of behavior was developed for 
the purpose of this study, and the Janoff-Bulmman 
and Carners (2016) scale of moral motivation was 
applied, along with the scale of Al Taj and Al Smadi 
(2013) of the moral judgments. The results indicate to 
the high ability of moral motivation in explaining the 
moral behavior; the value of (T) test reached (22.57), 
while moral judgments showed less ability to predict 
moral behavior, with (T) test value equals (6.02).         

Keywords: moral motivation, moral judgments, 
moral behavior.

مقدمة
منها  تعاين  التي  امل�شاكل  املخت�شني  من  كثري  يعزو 
املجتمعات؛ ل�ج�د اأزمة اأخالقية �شببها عدم حتكيم النا�س للمعايري 
الأخالقية يف منا�شط احلياة املختلفة، وتقف هذه الأزمة الأخالقية 
التي تعي�شها جمتمعاتنا عائقا يف كثري من الأحيان يف وجه التط�ر 
املن�ش�د. وتت��شع دائرة الأزمة الأخالقية لتظهر يف ممار�شات الدول. 
بقدوم  الياأ�س  من  ب�شيء  العربي  جمتمعنا  يف  الفرد  اأ�شيب  فقد  لذا 
م�شتقبل اأف�شل؛ يف �ش�ء هذه الأزمة التي ل تخفى على اأحد والتي 

نعي�شها على كافة ال�شعد. 
ُخُلق، وهي حاّل  مفردها  فالأخالق  املعاين(  )معجم  وح�شب 
�رشٍّ من غري حاجٍة  اأو  الأفعاُل من خرٍي  َرا�ِشَخٌة ت�شدر عنها  للنْف�س 
عام.  ب�شكل  الإن�شاين  بال�شل�ك  مرتبطة  والأخالق  ورويٍَّة.  فكٍر  اإىل 
وهي تت�شمن جمم�عة من املفاهيم مثل العادات والقيم والف�شائل 
وكل ما ينبغي على الإن�شان التحلي به يف �شل�كه. وقد عني الإ�شالم 
بالأخالق عنايًة فاقت عنايته بالكثري من الأم�ر؛ ذلك اأن الأخالق 
واخل�الدة،  )ال�ش�ارب  وتط�رها.  تقدمها  و�رش  الدولة  بقاء  ركن  هي 
اأخالقٍيّ  م�شاٍع  يف  يعي�ش�ن  الإ�شالم  قبل  العرب  يكن  ومل   .)2005
مطلٍق، واإل ملا ا�شتطاع الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم اأن ينجح بن�رش 
دع�ته  بفرتة ق�شرية ن�شبًيا مقارنًة مع الدع�ات ال�شماوية الأخرى. 

مشكلة الدراسة: 
ال�شل�ك  اأبحاث  يف  مهم  اأمر  الأخالقي  احلكم  درا�شة  اإن 
التي تكمن وراء  لالأ�شباب  تف�شرًيا حقيقًيا  لكنها ل تقدم  الأخالقي، 
املتعلقة  للبح�ث  واملراجعة  اختفائه.   اأو  الأخالقي  ال�شل�ك  ظه�ر 
بال�شل�ك الأخالقي تبنِيّ اأن ما ن�شبته )11 %( فقط من التباين يف 
Hein- الأخالقي  احلكم  على  بناء  تف�شريه  الأخالقي ميكن  )لل�شل�ك 
richs, 2013(. ويالحظ اأن كثرًيا من الأ�شخا�س الذين يَدّع�ن امتالك 

مع  من�شجم  ب�شكل  ي�شلك�ن  ل  الأخالقية،  واملبادئ  املعارف  اأعظم 
هذه املعارف، بل قد يت�رشف�ن على �شكل مناق�س لها، خا�شة اإذا 
كان هذا ال�شل�ك �شيتعار�س مع م�شاحلهم، لذا هم بحاجة اإىل الق�ى 
التي جتعلهم مندفعني باجتاه تنفيذ املعرفة التي لديهم، حتى واإن 
كانت �شل�كياتهم ل حتقق لهم ما يرغب�ن به. اإن هناك ق�ى اأخرى 
غري املعرفة الأخالقية تقف وراء ال�شل�ك الأخالقي، واأن اأغلب الب�رش 
ميتلك�ن املعرفة الأخالقية وبدرجات خمتلفة، فلماذا ن�شاهد الكثري 
الفج�ة  هذه   .)Jorati, 2014( لديهم  الأخالقية  غري  ال�شل�كيات  من 
اإن  تف�شريها.  حتاول  التي  للدرا�شات  بحاجة  وال�شل�ك  املعرفة  بني 
امل�شكلة التي تت�شدى لها هذه الدرا�شة، هي حماولة تقدمي الأ�شباب 

التي تقف وراء ظه�ر ال�شل�ك الأخالقي ب�شكل دقيق. 

أهمية الدراسة
اأوال: الأهمية النظرية: تنبع اأهمية الدرا�شة النظرية من خالل 
بالدافعية  املتعلق  النف�شي  الرتب�ي  لالأدب  جديدٍة  اإ�شافٍة  تقدمي 
كل  يف  الدافعية  دور  العربية  الدرا�شات  ناق�شت  حيث  الأخالقية، 
اأن�اع ال�شل�ك اإل ال�شل�ك الأخالقي. لذا ت�شعى الدرا�شة لت�شليط ال�ش�ء 
على الدافعية من زاوية الأخالق. كما ت�شعى الدرا�شة لنقل اهتمامات 
الباحثني يف برامج تعليم ال�شل�ك الأخالقي من الرتكيز على املعرفة 
وت��شيع  �شل�ك  �شكل  على  املعرفة  هذه  ُتظهر  التي  الق�ى  اإىل  فقط 
البحث يف درا�شة ال�شل�ك الأخالقي من دائرة احلكم الأخالقي فقط 

اإىل متغريات اأخرى ذات عالقة مهمة كالدافعية الأخالقية.
ثانيا: الأهمية العملية: وتتمثل بتقدمي تف�شري اأكرث دقة لأ�شباب 
ال�شل�ك غري الأخالقي، مما ُي�شفر عن م�شاعدة امل�ؤ�ش�شات الجتماعية 
النجاح  اإن  منها.  للتقليل  عملية  وبرامج  امل�ش�ؤولة عن حتديد طرق 
على  الرتكيز  خالل  من  �شبابنا،  لدى  الأخالقي  ال�شل�ك  تط�ير  يف 
اأكرب باجتاه  ال�شل�ك، يجعلهم ين�رشف�ن ب�شكل  دافعيتهم جتاه هذا 
درا�شتهم وم�شتقبلهم. ويبتعدون عن ال�شل�كيات غري املن�شبطة. كما 
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والتاأهيل  الإ�شالح  مراكز  برامج  يف  الدرا�شة  متغريات  اعتماد  اأن 
كبري  دور  له  الب�رشية  التنمية  ودورات  املدر�شي  الإر�شاد  ومراكز 
يف جناح براجمها. لأنها تقدم تف�شرًيا وا�شًحا ل�شبب ف�شل املناهج 

الدرا�شية التقليدية التي تقدم الرتبية الأخالقية للن�سء. 

أهداف الدراسة
وراء  تقف  التي  احلقيقية  الأ�شباب  لتعرف  الدرا�شة  ت�شعى 
ال�شل�ك الأخالقي، حماولة تخطي التف�شري ال�شائع ح�ل عالقة احلكم 
الأخالقي بهذا ال�شل�ك، حيث تركز على التعرف على عالقة الدافعية 
التنب�ؤ  يف  اأكرب  دوًرا  تلعب  وهل  الأخالقي،  بال�شل�ك  الأخالقية 
لإعادة  ذلك  ويهدف  الأخالقي،  احلكم  دور  من  الأخالقي  بال�شل�ك 
ترتيب اهتمام الباحثني باملتغريات الأكرث تاأثريا يف �شل�ك الأفراد.

أسئلة الدراسة
قدمت  الدرا�سة  االإجابة عن االأ�سئلة االآتية:

ما م�شت�ى الدافعية الأخالقية لدى طلبة جامعة الريم�ك؟ ◄
ما م�شت�ى الأحكام الأخالقية لدى طلبة جامعة الريم�ك؟ ◄
ما م�شت�ى ال�شل�ك الأخالقي لدى طلبة جامعة الريم�ك؟ ◄
هل ت�جد عالقة ارتباطيه ذات دللة اإح�شائية بني كل من  ◄

الدافعية الأخالقية واحلكم الأخالقي وال�شل�ك الأخالقي لدى طلبة 
جامعة الريم�ك عند م�شت�ى الدللة ) α=0.05( ؟

الأخالقي  ◄ واحلكم  الأخالقية  الدافعية  متغريا  يف�رش  هل 
ن�شبة دالة اإح�شائيا من تباين درجات ال�شل�ك الأخالقي لدى طلبة 

جامعة الريم�ك عند م�شت�ى الدللة ) α=0.05( ؟

املفاهيم اإلجرائية 
بطريقة  ي�شلك  الفرد  جتعل  التي  الق�ى  االأخالقية:  الدافعية 
اأخالقية، حتى ل� تعار�س مع م�شاحله ال�شخ�شية، مقاوما لالإغراءات 
والع�ائق التي تقف اأمامه، من خالل امتالكه للف�شائل والقدرة على 
الت�شحية والتعاطف مع الآخرين، والعتماد على النف�س والجتهاد. 
مــقــيا�س  على  الفرد  عليها  يح�شل  التي  بالدرجة  اإجرائيا  وُيعَرّف 
للدافعية   )Janoff-Bulmman& Carners, 2016( وكارنز  بــ�ملان 

الأخالقية.
عند  الفرد  يجريها  التي  املعرفية  العمليات  االأخالقي:  احلكم 
اأخالقّيا،  منا�شٍب  لقراٍر  ال��ش�ل  اأجل  من  م�شكٍل،  مل�قٍف  تعر�شه 
تلك  والقدرة على تربير  واخلروج من ذلك امل�قف بحل�ل منا�شبة، 
من:  ابتداء  حمددة  مربرات  م�شتخدما  لالآخرين،  املقرتحة  احلل�ل 
العدالة  بقيم  وانتهاء  الق�انني  بالتزام  مرورا  ال�شخ�شية  )امل�شلحة 
التي  بالدرجة  اإجرائيا  وُيعَرّف  النا�س(،  بني  وامل�شاواة  الإن�شانية 
يح�شل عليها الفرد على مقيا�س احلكم الأخالقي للتاج وال�شمادي 

 .)2012(
والرغبة  ال�شخ�شية  للمهارة  الفرد  امتالك  االأخالقي:  ال�سلوك 
فعل  �شكل  على  اإليه  ت��شل  الذي  احلكم  لتنفيذ  الالزمة  وامل�اظبة 
منا�شب اأخالقيا، وعدم التاأثر بال�شع�بات والإغراءات امل�ج�دة يف 
النا�س.  ال�شل�ك يف كل امل�اقف ومع جميع  امل�قف. وممار�شة ذلك 
وُيعَرّف اإجرائيا بالدرجة التي يح�شل عليها الفرد مبقيا�س ال�شل�ك 

الأخالقي الذي مت اإعداده خ�شي�شا لهذه الدرا�شة.

حمددات الدراسة
اقت�رشت الدرا�شة على طلبة البكال�ري��س يف جامعة الريم�ك 
 2016( الدرا�شي  للعام  الأول  الدرا�شي  الف�شل  يف  وامل�شجلني 
ا�شتخدمت  التي  بالأدوات  الدرا�شة  نتائج  وتتحدد  2017(م.   -
النتائج  تعميم  اإمكانية  تتحدد  فيها ودللت �شدقها وثباتها. كما 

مبجتمع الدرا�شة وعينتها وت�شميمها.

متغريات الدراسة
ال�سلوك االأخالقي

ه� القدرة على العمل ب�شكل اأخالقي خالل العقبات وامل�شاكل 
ال�شل�ك  وراء  من  الهدف  وت�ش�ر  والإلهاء.  الإغراء  ومقاومة 
 Bebeau,( والحتفاظ به داخليا اأمر حي�ي يف ممار�شة هذا ال�شل�ك
Rest& Narvaez, 1999(. وه� ح�شب تعريف اآخر له اجلمع بني ق�ة 

الإرادة واملهارات الجتماعية والنف�شية الالزمة لتنفيذ الختيار اأو 
احلكم الأخالقي الذي مت الت��شل اإليه، مما يعطي الأفراد القدرة على 
Crowell, Nar- )��اجهة ال�شع�بات اأو حتى الإغراءات التي قد تظهر 

ف�رشت  التي  النماذج  اأو  النظريات  اإن   .)vaez& Comberg , 2008

ال�شل�ك الأخالقي قد انق�شمت اإىل جمم�عتني:
الأخالقي  ال�شل�ك  ف�رشت  التي  النظريات  اأو  النماذج  االأوىل: 
wel- )ععملية ديناميكية دون حتديد مراحل. مثل من�ذج ويل�ش�ن  

ال�شل�ك الأخـالقي مـن  son( الذي ف�رش قدرة الإن�شان على ممار�شة 

اأن  الفرد  فيه  ي�شتطيع  الذي  املدى  التالية:  ال�رشوط  تقـديـمه  خالل 
وم�شاعر  ال�شخ�شية  امل�شاعر  يف  التب�رش  الآخرين،  مع  يتطابق 
العقالنية املت�ازنة  الأخالقية وال�شياغة  امتالك املعرفة  الآخرين، 
م��شع  املبادئ  هذه  و�شع  على  والقدرة  الأخالقية  للمبادئ 

 .)Straughan, 2000(التنفيذ
ال�شل�ك  اأن  يرى  فه�  املعريف  الجتماعي  النم�ذج  اأما 
اإن  الأخالقية.  بالنمذجة  التعلم  خالل  من  اكت�شابه  يتم  الأخالقي 
ياأتي بعد دمج جمم�عة من  الأخالقي اجلديد  ال�شل�ك  اإنتاج  عملية 
�شل�كات النماذج يف �شل�ك واحد جديد، يت�افق مع املعايري والق�اعد 
الجتماعية. ثم يتذوت الفرد هذه املعايري لت�شبح داخلية؛ فيت�رشف 
 )Bandura, 1991(الطفل ب�شكل اأخالقي دون احلاجة ل�ج�د املراقب
. وح�شب هذا الجتاه فاإن اإ�شارات ال�شتغاثة واملعايري الجتماعية 
النمـ�  امل�ؤثرة يف  الع�امل  الآخرين هي  ون�ايا  الأخالقية  والق�اعد 

.)Heiphetz& Young, 2014( الأخـالقـي اأو ال�شل�ك الأخالقي
الق�ة  )Jones( فقد قدم من�ذجه متحدثا عن  وانتقال جل�نز 
اأو الكثافة الأخالقية وتاأثريها على احلكم الأخالقي. والأبعاد ال�شتة 
للق�ة الأخالقية عنده هي: حجم النتائج واأهميتها والفرتة الزمنية 
الجتماعي  والت�افق  عليه  املرتتبة  والنتائج  ال�شل�ك  بني  الفا�شلة 
والقرب النف�شي والجتماعي وكثافة اأو تركيز التاأثري املرتتب على 

 .)Jones, 1991( .ال�شل�ك
ال�شل�ك  ف�رشت  التي  هي  والنظريات  النماذج  الثانية: 
الأخالقي من خالل تقدمي مراحل من� حمددة له، مثل من�ذج اإيزنربغ 
ال�شل�ك  يف  النفعالت  من  كل  دور  على  ت�ؤكد  التي   )Eisenberg(
عملية  تق�د  قد  التي  النفعالت  من  العديد  هناك  واأن  الأخالقي. 
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والتعاطف،  واخلجل  والعار  بالذنب  ال�شع�ر  مثل  الأخالقي:  ال�شل�ك 
اإح�شا�س  اأن يك�ن هناك  اإىل ال�شع�ر بالفخر. واملهم هنا  بالإ�شافة 
واع من الفرد بهذه النفعالت، حتى ت�شري به نح� ممار�شة ال�شل�ك 
الأخالقي )Eisenberg, 1983(. وقد قدمت اإيزنربغ نظريتها يف من� 
ثم  العملي،  النفعي  الت�جه  التالية:  املراحل  عرب  الأخالقي  ال�شل�ك 
الت�جه نح� حاجات الآخرين، ثم اأخالقيات ال�شماح املعتاد، يليها 
الت�جه العاطفي )�شاأ�شعر باحلزن اإذا مل اأ�شاعده( واأخريا ت�جه القيم 

 .)Eisenberg, 2000( امل�شتدخلة
الدور  على  تاأكيدا  من�ذجه  يف  قَدّم  فقد   )Gibbs( جب�س  اأما 
قدرة  حيث  من  والنفعايل،  املعريف  النم�  من  بكل  املتعلق  الكبري 
املعرفة والنفعالت على حتديد وجهة نظر الآخر اإىل جانب وجهة 
اأو  التفكري  يف  الختالف  اأن  واأ�شاف   .)Pergman, 2006( نظرنا 
النم�  يف  الختالف  ب�شبب  ح�رشا  يك�ن  ل  قد  الأخالقي  ال�شل�ك 
وا�شحا،  م�شتقيما  خطا  لي�س  الأخالقي  النم�  لأن  ذلك  الأخالقي؛ 
 Fang,( ال�شياق،  ا�شتيعاب  على  جزئي،  ب�شكل  ول�  يعتمد  اأنه  كما 
Keller, Edelsten, Kehle & Bray,  2003(. اأما بالن�شبة ملا يتعلق 

التايل:  النح�  على  كانت  فقد  جب�س  عند  الأخالقي  النم�  مبراحل 
مرحلة الأخالقية املادية ثم مرحلة تـبـادل الـمنـفعـة اأو الـمعـامـلة 
الأخالقـيـة بالـمثل، يليها مرحلة املعاملة الأخالقية املثالية )الثقة 
 Gibbs, Basinger, Grime&( واأخريا مــرحــلــة الــنــظــم )املتبادلة

 )Snarey, 2007

الدافعية االأخالقية 
وهي الق�ة التي تعمل على حتديد ال�شل�ك املنا�شب، وذلك من 
خالل حتديد كيف ميكن اأن يك�ن مثل هذا ال�شل�ك من�شجما ومت�شقا 
مع القيم الأخالقية. كما اأنها امل�ش�ؤولة عن ظه�ر ال�شل�ك الأخالقي 
املنا�شب يف امل�اقف املختلفة. وقد ُعِرّفت الدافعية الأخالقية على 
ال�شيء  اأنه  عليه  التعرف  يتم  ما  كل  لتباع  اأ�شا�شي  ا�شتعداد  اأنها: 
 Bebeau, Rest& Narvaez,( معني  م�قف  يف  لفعله  ال�شحيح 
1999(. وعرفت الدافعية الأخالقية باأنها الق�ة النفعالية التي تعمل 

 Hardy,( اجتماعية  ممار�شات  اإىل  الأخالقية  املبادئ  حت�يل  على 
اللتزام  مبظاهر  اأحيانا  الأخالقية  الدافعية  ترتبط  كما   .)2006

الديني واجلانب الروحاين، و ال�شتعداد لتحمل نتائج ال�شل�ك؛ وهذا 
 Morton, Worthly, Testerman&( ما ي�ؤدي اإىل التما�شك الجتماعي
Mahoney, 2006(  . ويف وجهة نظر اأخرى للدافعية الأخالقية جاء 

ل  قيًما  ميثل  اأخالقٍيّ  قراٍر  واتباع  لختيار  الفرد  اجتاه  اأنها  فيها: 
اأي ن�ع من  لتاأثري  له. ودون احلاجة  النفع  تك�ن قادرة على جلب 
اأن�اع ال�شلطة. وت�شري الدرا�شات اإىل اأهمية الدافعية كنظام ديناميكي 
معقد ين�شاأ من خالله كاًلّ من احلكم وال�شل�ك الأخالقي. والدافعية هي 
عملية التنظيم الذاتي الذي يت��شط هذه العنا�رش، مبعنى اأن الدافعية 
تت�شكل نتيجة لتفاعل العاطفة الأخالقية واملعرفة الأخالقية. ففي 
علم النف�س الأخالقي هناك ت�جهان اأحدهما يربط الدافعية بال�شل�ك 
 Lincoln& Holmes,( الأخالقي والآخر يربطه مع املعرفة والإدراك
للذات  الأخالقية كنظام ديناميكي وتنظيم  للدافعية  2011(. وينظر 

Ka- فرد  اأي  بها  مير  قد  التي  املختلفة  ال�شياقات  يف  اآثاره  )ظظهر 
 .)plan& Tivnan, 2014

االأحكام االأخالقية 
نظرية  الأخالقية  الأحكام  ح�ل  �شهرة  النظريات  اأكرث  اإن 

من  الأخالقي  النم�  مراحل  فيها  قَدّم  والتي    )Kohlberg( ك�لربج 
خالل اأحكام الأفراد على مع�شالت تعر�س عليهم، بثالثة م�شت�يات، 
الأول:  امل�شت�ى  التايل:  النح�  وعلى  م�شت�ى،  كل  يف  ومرحلتني 
امل�شت�ى ما قبل التقليدي مبرحلتني هما الطاعة وجتنب العقاب ثم 
التقليدي مبرحلتني:  املنفعة ال�شخ�شية. وامل�شت�ى الثاين: امل�شت�ى 
والقان�ن.  النظام  الت�جه نح�  يليها  اجلذابة  والبنت  الطيب  ال�شبي 
وامل�شت�ى الثالث: امل�شت�ى ما بعد التقليدي مبرحلتني: الت�جه نح� 
الت�جه نح� املبادئ الأخالقية  القان�ين وثانيها  العقد الجتماعي 

.)Kohlberg& Hersh, 1977( العاملية
احلكم  درا�شة  يف  ظهرا  اجتاهني  هناك  اأن  ر�شت  ذكر  وقد 
الأخالقي: الجتاه الأول ُيظِهر فيه الإن�شان ردود فعل اأوت�ماتيكية 
حيال امل�اقف التي ت�اجهه، حني يبني معنى للم�قف تبعا خلرباته 
اجتماعية  الإن�شان ميتلك خربات  اأن  يرى  الثاين  والجتاه  ال�شابقة. 
لطبيعة  متدرج  وفهم  املحيط،  العامل  عن  دقيقة  مفاهيم  ويكِ�ّن 
التفكري  مبراحل  ي�شمى  ما  وهذا  الجتماعية،  التنظيمات  ووظيفة 

  .)Bebeau, Rest& Narvaez, 1999(الأخالقي
ت��شيح  يف  الأكرب  الدور  املعريف  النم�  لنظريات  كان  ولقد 
تف�شريا  تقِدّم  مل  فاإنها  ذلك  ومع  الأخالقي،  النم�  من  اجلانب  هذا 
اإذ  لهم.  تعليمها  يتم  مل  التي  املعايري  من  الكثري  الأطفال  لمتالك 
ت�شري الدرا�شات اأن العالقة بني احلكم وال�شل�ك الأخالقيني واإن كانت 
 Myyry,( م�ج�دة فهي اأحيانا قد تبقى يف حدود العالقة ال�شعيفة

.)2003

الأخالقية  للمع�شالت  حل�ل  عن  البحث  الأفراد  حماولة  اإن 
ح�ل  حججهم  تدعم  التي  الروؤية  فهم  عليهم  ترتب  معق�ل،  ب�شكل 
الآراء  لفهم  الكفاءة  امتالك  عليهم  فاإن  ذلك  على  وزيادة  احلل، 
للحكم  الأ�شا�شي  املك�ن  ه�  وهذا  واأفكارهم،  اآراءهم  تخالف  التي 

.)Shaogang& Huihong, 2008(الأخالقي

الدراسات السابقة
العالقة  لتق�شي  هدفت  درا�شة   )Hardy, 2006(هاردي اأجرى 
بني الدافعية الأخالقية وال�شل�ك الجتماعي الإيجابي ، وكانت عينة 
فيها  النتائج  الأمريكية، جاءت  اجلامعات  طلبة  )91( من  الدرا�شة 
اإىل مت��شطة بني  اإح�شائية �شعيفة  ل�ج�د عالقة ذات دللة  ت�شري 
اأبعاد الدافعية الأخالقية وال�شل�ك الأخالقي تراوحت بني)0،04 - 

)0،58
Malti, Gum�( وكيلر  بو�سمان  مالتي وجومريوم   أأما درا�شة

التعرف  اإىل  هدفت  فقد   )merum, Buchman& Keller, 2009
الإيجابي.  الجتماعي  بال�شل�ك  الأخالقية   الدافعية  عالقة  اإىل 
خالل  ومن  �ش�ي�رشيا،  طفال   )1273( من  الدرا�شة  عينة  وتك�نت 
ن�نر  ومقيا�س   ،)Goodman( الأخالقي  لل�شل�ك  ج�دمان  مقيا�س 
اأظهرت  الأخالقية.  للــدافـــعـــيـــة   )Nunner & Winkler(ووينكلر
الجتماعي  ال�شل�ك  مع  ترتبط  الأخالقية  الدافعية  اأن  النتائج 
الإيجابي بعالقة ذات دللة اإح�شائية، لكن مبعامل ارتباط �شعيف 

تراوح بني )0،03 - 0،09( .
Brooks, Bock& Nar�( ونارفيز  وبوك  بروك�س  اأجرى  مما 

الأخالقية  الدافعية  عــالقة  لتعرف  �شعت  درا�شة   )vaez, 2013
طلبة  من   )440( الدرا�شة  عينة  وكانت  الأخالقي.  غري  بال�شل�ك 
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ق�ية  عالقة  ل�ج�د  نتائجها  اأ�شارت  وقد  الأمريكية،  اجلامعات 
بلغت  للمجتمع  املعادي  وال�شل�ك  الأخالقية  الدافعية  بني  و�شالبة 

. )0.42(-
Kollerova, Janoso�( كولروفا وجان�سوفا وري�سان  مما قام
الدافعية  بني  العالقة  لتحديد  هدفت  بدرا�شة   ،)va& Rican, 2015
لالعتداء،  يتعر�ش�ن  الذين  الزمالء  عن  الدفاع  و�شل�ك  الأخالقية 
وتك�نت عينة الدرا�شة من )152( طفال مبت��شط عمر )12(�شنة، من 
العا�شمة الت�شيكية براغ. اأما النتائج فاأ�شارت ل�ج�د عالقة �شعيفة 
ولي�شت ذات دللة اإح�شائية بني الدافعية و�شل�ك الدفاع عن الزمالء 

بلغت )0.15(.
 ،)Malin, Tirri& Liaw, 2015( ولياو  وتريي  مالن  واأجرى 
الأخالقية  الدافعية  بني  العالقة  عن  الك�شف  اإىل  هدفت  درا�شة 
)1578( طالبا من  الدرا�شة من  املدنية. وتك�نت عينة  وامل�شاركة 
النتائج ل�ج�د عالقة  واأ�شارت  الأمريكية،  الثان�ية  طالب املدار�س 
ذات دللة اإح�شائية بني الدافعية الأخالقية وامل�شاركة املدنية يف 

املجتمع بلغت )0.42(. 
وانتقاال للدرا�سات املتعلقة باالأحكام االأخالقية

فقد تناولت درا�شة اإيزنربغ )Eisenberg, 1986( العالقة بني 
على  واأجريت  امل�شاعدة،  و�شل�ك  التربع  و�شل�ك  الأخالقي  احلكم 
)56( طفال من مرحلة ما قبل املدر�شة. اأما النتائج فاأظهرت وج�د 
عالقة �شعيفة بني احلكم الأخالقي و�شل�كي التربع بلغت )0،02( 

وامل�شاعدة بلغت )0،07( .
 Reynold, s. & Ceranic,( و�سريانك  رينولدز  الباحثان  اأما 
2007(، فقد قاما بدرا�شة هدفت لتعرف على عالقة احلكم الأخالقي 
بال�شل�ك غري الأخالقي، فُجمعت البيانات من عينة مقدارها )226( 
طلبا من كلية اإدارة الأعمال يف وا�شنطن، اأما مقيا�س احلكم الأخالقي 
فكان مقيا�س برادي وويلر)Brady& Wheeler( وكانت النتائج ت�شري 
ل�ج�د عالقة �شعيفة اإىل مت��شطة بني احلكم الأخالقي وال�شل�ك غري 

الأخالقي تراوحت بني)-0،01 اإىل - 0،9(.
كذلك اأجرت )م�رشف، 2009( درا�شة هدفت لتق�شي العالقة بني 
التفكري الأخالقي وامل�ش�ؤولية الجتماعية، كانت عينتها )600(  من 
طلبة اجلامعة الإ�شالمية بغزة، دلت نتائجها على وج�د عالقة ذات 
دللة اإح�شائية بني النم� الأخالقي وامل�ش�ؤولية الجتماعية مبعامل 

ارتباط بلغ )0،29(.
درا�شة  بعمل   )Oosterlaken, 2011( اأو�سرتالكن  قام  كما 
اأخرى، هدفت لتق�شي العالقة بني احلكم الأخالقي وال�شل�ك املعادي 
للمجتمع. حيث مت احل�ش�ل على بيانات من خالل )295( مراهقا، 
بني  اإح�شائية  دللة  ذات  �شالبة  عالقة  ل�ج�د  الدرا�شة  وت��شلت 
بلغ  ارتباط  مبعامل  للمجتمع،  املعادي  وال�شل�ك  الأخالقي  احلكم 

.)0.11 -(
الدرا�شات  اأن  ُيالحظ  ال�شابقة  الدرا�شات  ا�شتعرا�س  وعند 
الأخالقية  والأحكام  الأخالقية  الدافعية  من  كٍلّ  عالقة  تناولت 
ب�شكل منف�شل مع ال�شل�ك الأخالقي. وح�شب اطالع الباحث فهناك 
مفه�م  تناولت  التي  العربية  للدرا�شات  ت�فر  عدم  يكن  مل  اإن  ندرة 
اأهمية  اإدراك  رغم  الأخالقي،  بال�شل�ك  وعالقته  الأخالقية  الدافعية 
كذلك  وُيالحظ  الأخرى.  ال�شل�كيات  من  الكثري  على  عامة  الدافعية 

ال�شل�ك  الأخالقية مع  الدافعية  الدرا�شات ح�ل عالقة  تباين نتائج 
 Kollerova, Janosova& Rican,( اأ�شارت درا�شة  الأخالقي حيث 
2015( لعدم وج�د عالقة ذات دللة اإح�شائية بني املتغريين. بينما 
اأ�شارت درا�شة  )Malti, et al., 2009( ودرا�شة )Hardy, 2006( ل�ج�د 
عالقة �شعيفة بني الدافعية الأخالقية وال�شل�ك الأخالقي. يف حني 
 )Malin, et al., 2015( )Brooks, et al., 2013( درا�شات  اأ�شارت 
بال�شل�ك  الأخالقية  الدافعية  تربط  ق�ية  اأو  مت��شطة  عالقة  ل�ج�د 
الأخالقي. وبالن�شبة لالأحكام الأخالقية فقد ارتبطت بعالقة �شعيفة 
 Oosterlaken, 2011(  )Reynolds, et(درا�شة ح�شب  ال�شل�ك  مع 
)م�رشف،  درا�شة  اأ�شارت  بينما   al., 2007( )Eisenberg, 1986
وامل�ش�ؤولية  الأخالقية  الأحكام  مت��شطة بني  ل�ج�د عالقة   )2009
الدرا�شات.  هذه  مثل  نتائج  يف  التباين  اإىل  ي�شري  مما  الجتماعية. 
وبعد هذا ال�شتعرا�س ال�رشيع، قد تك�ن درا�شتنا هي الدرا�شة العربية 
ال�شل�ك  تف�شري  على  الأخالقية  الدافعية  قدرة  تتناول  التي  الأوىل 
الهتمام  اأخذت جل  التي  الأخالقية  الأحكام  اإىل جانب  الأخالقي، 

فيما �شبق من بح�ث عربية.

الطريقة واإلجراءات

منهج الدراسة: 

الدرا�شة،  تنفيذ  يف  ال�شرتجاعي  ال��شفي  الأ�شل�ب  اتباع  مت 
الأخالقية  املتغريات  بني  العالقة  م�شت�ى  اختبار  خالل  من 
با�شتخدام  )ال�شل�ك(.  بها  واملتنباأ  الأحكام(  املتنبئة)الدافعية، 
اختبار بري�ش�ن وحتليل النحدار املتعدد واإيجاد معامالت الرتباط 

واملت��شطات، للتاأكد من العالقة التي تربط متغريات الدرا�شة.

جمتمع الدراسة:

يف  امل�شجلني  الريم�ك  جامعة  طلبة  الدرا�شة  جمتمع  �شمل 
العام اجلامعي  الأول من  الدرا�شي  الف�شل  البكال�ري��س يف  مرحلة 
وفق  وطالبة،  طالبا   )30897( عددهم  والبالغ   2017/  2016
الإح�شاءات املت�فرة يف دائرة القب�ل والت�شجيل يف جامعة الريم�ك.

عينة الدراسة:

طالب  من  وطالبة  طالبا   )730( من  الدرا�شة  عينة  تك�نت 
 )257( منهم  كان  الريم�ك،  جامعة  يف  البكال�ري��س  مرحلة 
طالبا و)473( طالبة. مت اختيارها بالطريقة املتي�رشة، ومن �شعب 
املتطلبات الإجبارية للجامعة.  ويبني اجلدول )1( ت�زيع اأفراد عينة 

الدرا�شة ح�شب متغريي اجلن�س والكلية:
الجدول)1(

توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيري الجنس والكلية 

         اجلن�س
املجموعاأنثىذكرالكلية 

136138274العلمية

121335456الإن�شانية

257473730املجموع

أدوات الدراسة:

الأغرا�س تنفيذ الدرا�سة ا�سُتْخِدمت املقايي�س التالية:
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القدرة التنبؤية للدافعية األخالقية واحلكم األخالقي بالسلوك األخالقي لدى طلبة جامعة اليرموك
أ. نظمي حسني محمود عمر
أ .د. رافع عقيل النصير الزغول

مقيا�س الدافعية االأخالقية: . 1
مت اختيار اأحد الـمـقـاـيــــي�س احلديثة وهــ� مــقــيا�س جان�ف 
وانق�شم   )Janoff-Bulmman& Carners, 2016( وكارنز  بــ�ملان 
املقيا�س اإىل دافعية اأخالقية تركز على الذات �شمن الأبعاد الثالثة 
واأخرى تركز على  الإيذاء(،  الجتهاد، وعدم  النف�س،  التالية: )�شبط 
النظام  امل�شاعدة،  )تقدمي  التالية:  الثالثة  الأبعاد  �شمن  الآخرين 
)30( فقرة،  العدالة الجتماعية(. وتك�ن املقيا�س من  الجتماعي، 
انق�شمت بالت�شاوي على جمالته ال�شتة. وتــ��شلـت اإجـراءات الـتـاأكـد 
معامل  وج�د  اإىل  الــبــاحــثــان  بـها  قـام  الـتـي  الأداة  �شدق  مـن 
ارتباط م�جب بني اجلزء الأول الذي يركز على الذات مع كامل الأداة 
بلغ )0،544( يف حني بلغت للجزء الثاين مع كامل الأداة) 0،74 (.

ال�شيك�مرتية  اخل�شائ�س  ا�شتخراج  مت  احلالية  الدرا�شة  ويف 
لالأداة، حيث متت ترجمة املقيا�س اأول ثم عر�شه على جمم�عة من 
الإر�شادي والرتب�ي واملناهج  النف�س  املتخ�ش�شني من ق�شمي علم 
ع�رش  ثالثة  عددهم  بلغ  التطبيقية،  والبلقاء  الريم�ك  جامعتي  يف 
�شالمة  ح�ل  وتعديالتهم  ومقرتحاتهم  باآرائهم  لال�شتنارة  حمكما، 
ومدى  الأخالقية،  الدافعية  لقيا�س  منا�شبتها  اأو  ا  لغ�ًيّ الفقرات 
ع�رش  اأحد  اإجماع  معيار  اعتمد  وقد  تقي�شه،  الذي  للبعد  انتمائها 
التعديالت على بع�س  اإجراء بع�س  الفقرة، بعدها مت  حمكًما لقب�ل 
اأيِّ منها.  وللتاأكد من �شدق البناء لالأداة  فقرات الأداة دون حذف 
فقد مت ح�شاب معامل الرتباط بني كل بعد من اأبعاد الأداة والعالمة 
الكلية لها، وتراوحت قيم معامالت الرتباط بني )0.59 - 0.84(، 
الكلية  الدرجة  الأداة مع  ارتباط فقرات  ا�شتخراج معامالت  كما مت 
 ،)0.84  -  0.67( للفقرات بني  الرتباط  وتراوحت معامالت  لها، 
ومت ا�شتخراج معامالت ارتباط فقرات الأداة مع الأبعاد التي تنتمي 
 ،)0.9  -  0.64( بني  للفقرات  الرتباط  معامالت  وتراوحت  اإليها، 

وقد ُعَدّ ذلك م�ؤ�رشات �شدق بناء داخلي مالئمة للمقيا�س.
الأخالقية عن طريق  الدافعية  ثبات مقيا�س  التحقق من  ومت 
اأ�شب�عني  بفا�شل   ،)Test-retest( الختبار  تطبيق  واإعادة  تطبيق 
طالبًا   )30( من  مكّ�نة  الدرا�شة  عينة  خارج  من  جمم�عة  على 
بني   )Person(بري�ش�ن ارتباط  معامل  ح�شاب  مت  ثم  ومن  وطالبة، 
على  جاءت  حيث  ككل،  الدرا�شة  اأداة  على  املرتني  يف  تقديراتهم 
النح� التايل )0.61، 0.80، 0.69، 0.87، 0.79، 0.89،( لأبعاد 
النف�س،  على  والعتماد  والجتهاد  النف�س،  )�شبط  التالية:  املقيا�س 
الجتماعي،  والنظام   ، امل�شاعدة  وتقدمي  الآخرين،  اإيذاء  وعدم 
الثبات  اأي�شًا ح�شاب معامل  وبالرتتيب. ومت  الجتماعية(  والعدالة 
الكلي ح�شب معادلة كرونباخ  للمقيا�س  الداخلي  الت�شاق  بطــريـقة 
الدرا�شة  لغايات  منا�شبة  اأي�شا  وهي   .)0.67( قيمته  بلغت  اإذ  األفا، 

احلالية)ع�دة وملكاوي، 1987(.
اخلما�شي،  ليكرت  تدريج  ا�شتخدم  فقد  الت�شحيح:  طريقة  اأما 
)4( درجات،  ب�شدة)5( درجات، وم�افق تعطى  حيث تعطى م�افق 
ول اأعرف تعطى )3( درجات، وغري م�افق تعطى )2( درجتان، وغري 
م�افق ب�شدًة تعطى )1( درجة.  وبناًء على ذلك، فقد تراوحت الدرجة 
الكلية للمقيا�س بني )30 - 150( درجة. وقد مت ت�شنيف املت��شطات 
ومن  منخف�س(،  دون  فما   2.33( التايل:  املعيار  وفق  احل�شابية 
)2.34 – 3.66 مت��شط(، ومن )3.67 – 5 مرتفع(، وذلك لتحديد 

م�شت�ى الدافعية الأخالقية لدى اأفراد عينة الدرا�شة.

مقيا�س احلكم الأخالقي:. 2
اأما بالن�شبة ملقيا�س احلكم الأخالقي فه� مقيا�س م��ش�عي 
 .)2012 وال�شمادي،  )التاج  متعدد  من  الختيار  اأ�شل�ب  �شمن 
ك�لربج  لنظرية  النظري  الأدب  على  املقيا�س  ا  ُمِعَدّ اعتمد  وقد 
ك�لربج  نظرية  م�شت�يات  املقيا�س  ويعك�س  الأخالقي،  احلكم  يف 
ال�شدق فقد مت عر�س  ال�شت. وبالن�شبة لإجراءات  الثالثة ومراحلها 
املقيا�س على )18( حمكًما من اأ�شاتذة اجلامعات املتخ�ش�شني يف 
اخلا�شة.  والرتبية  والإر�شاد  الجتماع  وعلم  الرتب�ي  النف�س  علم 
ما  اأي  حمكما   )15( اإجماع  على  ح�شلت  التي  الفقرات  واعتمدت 
اإعادة  طريق  وعن  الأداة  ثبات  من  وللتاأكد  منهم.   )0.83( ن�شبته 
تطبيق الختبار فقد بلغ معامل ارتباط بري�ش�ن بني مرتي الإعادة 

لالختبار )0.85(. 
ال�شيك� مرتية  ا�شتخراج اخل�شائ�س  ويف درا�شتنا احلالية مت 
لالأداة، اإذ مت عر�شه على جمم�عة من املتخ�ش�شني من الأ�شاتذة يف 
كليات الرتبية من ق�شمي علم النف�س الرتب�ي والإر�شادي واملناهج 
ع�رشة  ثالثة  عددهم  بلغ  التطبيقية،  والبلقاء  الريم�ك  جامعتي  يف 
حمكما، وقد اعتمد معيار اإجماع ع�رشة حمكمني لقب�ل الفقرة، ومت 
اإجراء بع�س التعديالت على بع�س فقرات الأداة. اأما التاأكد من �شدق 
الداخلي لالأداة، فقد كان عن طريق ح�شاب معامل الرتباط  البناء 
معامالت  قيم  وتراوحت  لها،  الكلية  والعالمة  الأداة  م�اقف  بني 
ل�شدق  م�ؤ�رشات  بذلك  تعد  وهي   ،)0.80  -  0.63( بني  الرتباط 
ا�شتخراجه  مت  فقد  املقيا�س  ثبات  اأما  للمقيا�س.  الداخلي  البناء 
باإعادة تطبيق الأداة بفا�شل زمني اأ�شب�عني وح�شاب معامل ارتباط 
)0.73(. كما مت  ، فقد بلغت  الأداة ككل  بري�ش�ن بني املرتني على 
معادلة  ح�شب  الداخلي  الت�شاق  بطريقة  الثبات  معامل  احت�شاب 
ت�شعة  من  املقيا�س  ويتك�ن  قيمته)0.61(.  وبلغت  األفا  كرونباخ 
نظرية  ح�شب  الأخالقي  احلكم  من�  درجة  جمتمعة  تقي�س  م�اقف 
تف�شريا  ليك�ن  منا�شبا  يراه  ما  امل�شتجيب  يختار  حيث  ك�لربج، 
من  مرحلة  منها  واحد  كل  ميثل  خيارات،  �شت  بني  من  للم�قف 
مراحل نظرية ك�لربج، وقد جرى و�شع مفتاح لت�شحيح الأداة حيث 
اإىل مرحلة  التي تلي كل م�قف،  ال�شتة  البدائل  ينتمي كل بديل من 
من مراحل ك�لربج، فاإذا كان اختيار امل�شتجيب للبديل الذي ميثل 
املرحلة الأوىل يعطى درجة واحدة، واإذا كان البديل ميثل املرحلة 
الثانية يعطى درجتان وهكذا، وبناًء على ذلك، فقد تراوحت الدرجة 
الكلية  للمقيا�س بني )54-9( درجة. ومن خالل مت��شطات جمم�ع 
املراحل ح�شب نظرية ك�لربج مت حتديد املت��شطات كما يلي: )1 - 
 2،68( الثانية(،  املرحلة   2،67  - 1،84( الأوىل(،  املرحلة   1.83
- 3،51 املرحلة الثالثة(، )3،52 - 4،35 املرحلة الرابعة( )4،36 

- 5،19 املرحلة اخلام�شة(، )5،2 فما ف�ق املرحلة ال�شاد�شة(.  
مقيا�س ال�سلوك االأخالقي: . 3

درا�شة  على  الطالع  بعد  للدرا�شة،  خا�شة  اأداة  بناء  جرى 
لينك�لن وه�ملز )Lincoln& Holmes, 2011(. وعلى مقيا�س ال�شل�ك 
 Carlo, Hausmann, Christensen &(   �الإيجابي الذي اأعده كارل
Randall,  2003( . كما مت ال�شتفادة اأي�شا من مقيا�س ال�شل�ك غري 

 Bandura,( وبا�شت�ريلي،  وكابرارا  وباربرانل  لباندورا  الأخالقي 
الطالع  جرى  كما   .)Barbranell, Caprara & Pastorelli,1996

 Rushtun, Chrisjohn&( الأخالقي  لل�شل�ك  رو�شت�ن  مقيا�س  على 
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الأخالقي  لل�شل�ك  مقيا�س  تط�ير  مت  ذلك  بعد  ثم   .)Fekken, 1981

بتحديد اأربعة اأبعاد للمقيا�س هي: )تقدمي م�شاعدة لإ�شعاد الآخرين، 
الطارئة،  امل�اقف  يف  اأو  امل�شاعدة  طلب  عند  يظهر  الذي  وال�شل�ك 
اأ�شخا�س  مع  التعامل  و�شل�ك  اجلمه�ر،  اأمام  يظهر  الذي  وال�شل�ك 
ل نعرفهم(. ثم بعد ذلك، وبالعتماد على الأدب النظري واملقايي�س 
امل�شابهة له حددت فقرات املقيا�س، وبذلك اأ�شبحت الأداة ب�ش�رتها 
حيث  لالأداة،  ال�شيك�مرتية  اخل�شائ�س  ا�شتخراج  مت  ثم  الأولية. 
ق�شمي  من  الأ�شاتذة  من  املتخ�ش�شني  من  جمم�عة  على  ُعِر�شت 
الريم�ك  جامعتي  يف  واملناهج  والإر�شادي  الرتب�ي  النف�س  علم 
لال�شتنارة  حمكما،  ع�رش  ثالثة  عددهم  بلغ  التطبيقية،  والبلقاء 
منا�شبتها  اأو  لغ�يا،  الفقرات  �شالمة  ح�ل  ومقرتحاتهم  بخرباتهم 
وقد  الفقرات،  جمم�ع  مع  وات�شاقها  الأخالقي  ال�شل�ك  لقيا�س 
اإجماع ع�رشة حمكمني فاأكرث لقب�ل الفقرة. مت بعدها  اعتمد معيار 
مع  يتنا�شب  ومبا  اأخرى،  وتعديل  وا�شتبدال  الفقرات  بع�س  َحْذف 
البناء لالأداة وذلك عن  العينة. بعدها مت احت�شاب �شدق  خ�شائ�س 
طريق ح�شاب معامل الرتباط بني كل بعد من اأبعاد الأداة والعالمة 
 ،)0.92  -  0.58( الرتباط بني  قيم معامالت  وكانت  لها،  الكلية 
الكلية  الدرجة  الأداة مع  ارتباط فقرات  ا�شتخراج معامالت  كما مت 
 )0.85  -  0.61( بني  للفقرات  الرتباط  معامالت  وتراوحت  لها، 
ومت ا�شتخراج معامالت ارتباط فقرات الأداة مع الأبعاد التي تنتمي 
 ،)0.90 اإليها، وتراوحت معامالت الرتباط للفقرات بني)0.50 - 

وعليه فقد ت�فرت للمقيا�س م�ؤ�رشات �شدق بناء داخلي مالئمة.
وجرى التحقق من ثبات مقيا�س ال�شل�ك الأخالقي عن طريق 
تطبيق واإعادة تطبيق الختبار )Test-retest(، اإذ جرى اإعادة تطبيق 
الدرا�شة،  اأ�شب�عني على جمم�عة من خارج عينة  املقيا�س بفا�شل 
ارتباط  )30( طالبا وطالبًة، ومن ثم مت ح�شاب معامل  مكّ�نة من 
بري�ش�ن)Person( بني تقديراتهم يف املرتني على اأداة الدرا�شة ككل، 
 ،0.60  ،0.76  ،0.92  ،0.75( التايل:  النح�  على  النتائج  وجاءت 
يهدف  الذي  الط�عي  )ال�شل�ك  التالية:  املقيا�س  لأبعاد    )0.79
يف  اأو  الآخرين  طلب  عند  يظهر  الذي  وال�شل�ك  الآخرين،  لإ�شعاد 
امل�اقف الطارئة، وال�شل�ك الذي يظهر حتت تاأثري العاطفة، و�شل�ك 
معامالت  وهي  الرتتيب،  وعلى  نعرفهم(  ل  اأ�شخا�س  مع  التعامل 
معامل  ح�شاب  اأي�شًا  ومت  احلالية.  الدرا�شة  لغايات  منا�شبة  ثبات 
اإذ  األفا،  كرونباخ  معادلة  ح�شب  الداخلي  الت�شاق  بطــريـقة  الثبات 
لغايات  منا�شبة  اأي�شا  وهي   .)0.81( الكلي  للمقيا�س  قيمته  بلغت 
الدرا�شة احلالية. ويتكّ�ن مقيا�س ال�شل�ك الأخالقي من )20( فقرة، 
ب�اقع اأربع فقرات لكل بعد، اأما طريقة الت�شحيح: فقد ا�شتخدم تدريج 
ب�شدة)5(  م�افق  تعطى  حيث  درجات،  خم�س  من  يتك�ن  خما�شي 
درجات، وم�افق تعطى )4( درجات، ول اأعرف تعطى )3( درجات، 
 )1( تعطى  ب�شدًة  م�افق  وغري  درجتان،   )2( تعطى  م�افق  وغري 
للمقيا�س بني  الكلية  الدرجة  تراوحت  فقد  ذلك،  وبناًء على  درجة.  
وفق  احل�شابية  املت��شطات  ت�شنيف  مت  وقد  درجة.   )100  -  20(
املعيار التايل: )2.33 فما دون منخف�س(، ومن ) 2.34 – 3.66 
مت��شط (، ومن ) 3.67–5 مرتفع (، وذلك لتحديد م�شت�ى ال�شل�ك 

الأخالقي لدى  اأفراد عينة الدرا�شة.

نتائج الدراسة ومناقشتها
الدافعية  ◄ م�ستوى  )ما  االأول  ال�سوؤال  عن  لالإجابة  اأوال: 

املت��شطات  اُ�شتخِرجت  الريموك؟(  جامعة  طلبة  لدى  االأخالقية 
ومت  الأخالقية  الدافعية  لأبعاد  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية 

حتديد م�شت�ياتها، واجلدول )2( يبني ذلك:
جدول )2(:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة جامعة اليرموك على مقياس 
الدافعية األخالقية.

املتو�سط البعد
احل�سابي

االنحراف 
امل�ستوىاملعياري

مرتفع4.300.536  �شبط النف�س يف م�اقف احلياة املختلفة

مرتفع4.180.618 الجتهاد والعتماد على النف�س 

مرتفع4.260.671 عدم  اإيذاء الآخرين

مرتفع4.390.535امل�شاعدة والعدل عند التعامل مع النا�س

 مرتفع4.020.611النظام الجتماعي         

 مرتفع4.230.724العدالة لجتماعية

مرتفع 0.468              4.23  املقيا�س ككل

عند  والعدل  امل�شاعدة  بعد  اأن   )2( اجلدول  من  يالحظ 
اأعلى ا�شتجابة مبت��شط ح�شابي  التعامل مع النا�س، قد ح�شل على 
الجتماعي  النظام  بعد  الأخرية  املرتبة  يف  وجاء  وقدره)4.39(، 
مرتفع  م�شت�ى  اإىل  كذلك  وي�شري   )4.02( وقدره  ح�شابي  مبت��شط 
اأي�شًا، وقد كان مت��شط ال�شتجابة لأفراد عينة الدرا�شة على املقيا�س 
ككل مقداره )4.23(، وهذا اإذ ي�شري اإىل م�شت�ى مرتفع يف الدافعية 
مع  بذلك  النتائج  وتت�افق  الريم�ك.  جامعة  طلبة  لدى  الأخالقية 
 ،)Brooks, Bock& Narvaez, 2013( درا�شة بروك�س وب�ك ونارفيز
مييز  ما  هي  عام  ب�شكل  الدافعية  باأن  النتائج  هذه  تف�شري  وميكن 
ال�شباب، فقد تك�ن اأحد ال�شمات املميزة لفئة العينة العمرية، مبعنى 
امتالكهم للحما�س والرغبة امل�شتمرين، للقيام بالأن�شطة والأعمال 
التي تطلب منهم، بالإ�شافة اإىل القدرة على تنظيم الذات عند املرور 
مب�اقف تتطلب �شل�كا ما، مبعنى اأن الدافعية الأخالقية تتنا�شب مع 
اخل�شائ�س النف�شية والجتماعية لأفراد العينة، الذين هم يف مرحلة 
املراهقة املتاأخرة اأو الر�شد املبكر. فهم يحر�ش�ن على الظه�ر ب�شكل 
لئق اأمام املجتمع، كما اأن امل�شت�ى الثقايف املرتفع لطلبة اجلامعة 
اإميانا  واأكرث  الجتماعي  النظام  ا�شتقرار  على  حر�شا  اأ�شد  يجعلهم 
مببادئ العدل، وهذا ه� اجلانب الجتماعي من الدافعية الأخالقية. 
من  الأكرب  الن�شبة  ولك�ن  بالنفعالت  املتعلق  الآخر  اجلانب  اأما 
من  واإناثا  ذك�را  وجميعها  الإناث،  من  وعينتها  الدرا�شة  جمتمع 
�شحنهم  وبالتايل  لديهم،  دورا كبريا  النفعالت  تلعب  فقد  ال�شباب، 
بطاقة دافعة باجتاه ال�شل�ك الأخالقي، فال تع�د املعرفة الأخالقية 

اأو الق�انني والنظم هي �شبب دافع ل�شل�ك الفتيات الأخالقي.
االأحكام  ◄ م�ستوى  )ما  الثاين  ال�سوؤال  والإجابة  ثانيا: 

االأخالقية لدى طلبة جامعة الريموك؟( فقد ا�شتخرجت املت��شطات 
احل�شابية والنحرافات املعيارية مل�اقف مقيا�س الأحكام الأخالقية 

وجرى حتديد م�شت�ياتها، واجلدول )3( يبني ذلك:
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جدول )3(:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات مقياس الحكم 

األخالقي 

رقم 
املوقف

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املرحلةاملعياري

املرحلة 13.951.764

املرحلة 24.971.525

املرحلة 34.311.334

املرحلة 44.031.604

املرحلة 54.771.815

املرحلة 64.061.574

املرحلة 73.961.614

املرحلة 84.781.645

املرحلة 93.491.994

املرحلة 4.261.724املقيا�س ككل

الأخالقية والتي جاءت  الأحكام  وكما يبني اجلدول)3( فاإن 
املرحلة  يف  اجلامعة  طلبة  وج�د  عن  يعرب  ح�شابي  مبت��شط  اأي�شا 
الرابعة، وبالتايل كانت من�شجمة مع درا�شة بني م�شطفى ومقالدة 
)2014( وم�رشف )2009( وخمالفة ملا ذهبت اإليه درا�شة الزب�ن 
واأحمد )2013(. وبالرج�ع للم�اقف فقد ح�شل امل�قف الثاين على 
باملرحلة  وه�  تقريبا   )5( وقدره  ح�شابي  مبت��شط  ا�شتجابة  اأعلى 
امل�قف  على  ال�شتجابات  اأقل  وكانت  ك�لربج،  نظرية  من  الرابعة 
التا�شع مبت��شط بلغ )3.5( تقريبا وه� اأي�شا باملرحلة الرابعة، يف 
وت�شري   ،)4.3( ككل   املقيا�س  على  ال�شتجابات  مت��شط  بلغ  حني 
اأن اأفراد العينة يقع�ن اأي�شا يف املرحلة الرابعة من نظرية ك�لربح 
الأخالقية، وهي نف�س املرحلة التي يقع �شمنها  65%من النا�س-
ح�شب نظرية ك�لربج- ومن خمتلف الثقافات، اإذ اأن ن�شبة قليلة جدا 
قد تنتقل اإىل املرحلتني اخلام�شة اأو ال�شاد�شة، وهذا ُيف�رَشّ باأن الأفراد 
يف مرحلة املراهقة املتاأخرة ل ميتلك�ن قدرات منا�شبة من التفكري 
املجرد خا�شة بهم ، فتخ�شع  اأحكامهم ب�شبب ذلك لإطاٍر اجتماعي، 
ويعتمدون كذلك على ق�انني واأنظمة ي�شعها لهم املجتمع، كما ُيرُدّ 
غري  جتعلهم  والتي  ال�شباب  ميتلكها  التي  الب�شيطة  اخلربة  اإىل  ذلك 
ن�ها من خرباتهم يف  قادرين على العتماد على معايري داخلية كَ�ّ
اإ�شدار حكم على امل�اقف املختلفة، بل على العك�س فهم معتمدون 
الطلبة  على ق�انني ومعايري خارجية ي�شعها املجتمع. مع و�ش�ل 
مل�شت�ى تعليمي جيد لكن خرباتهم احلياتية الب�شيطة مع جمتمعهم 
قيم  تبعا ملنظ�مة  اأحكامهم  بناء  على  قادرين  الأو�شع، ل جتعلهم 
باأن  املراهقني  لدى  العتقاد  يعمل  كما  منهم.  واحد  بكل  خا�شة 
ال�شري �شمن ما يقبله املجتمع ي�شمن لهم احلفاظ على القب�ل الذي 
يحر�ش�ن عليه؛ على زيادة حر�شهم على بناء اأحكامهم من خالل 

معايري املجتمع وق�انينه.
ال�سلوك  ◄ م�ستوى  )ما  الثالث  ال�سوؤال  اإجابة  اأما  ثالثا: 

فقد ا�شتخرجت املت��شطات  الريموك؟(  االأخالقي لدى طلبة جامعة 
وجرى  الأخالقي  ال�شل�ك  لأبعاد  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية 

حتديد م�شت�ياتها، واجلدول )4( يبني ذلك:
جدول )4(:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على أبعاد مقياس السلوك 
األخالقي.

املتو�سط البعد 
احل�سابي

االنحراف 
امل�ستوىاملعياري

مرتفع4.300.52ال�شل�ك الط�عي الذي يهدف لإ�شعاد الآخرين
ال�شل�ك الذي يظهر عندما يطلب الآخرون 

مرتفع4.280.56امل�شاعدة يف امل�اقف الطارئة وامل�ؤملة

مرتفع4.270.6ال�شل�ك الذي يظهر حتت تاأثري العاطفة
ال�شل�ك الذي يت�شمن التعامل مع اأ�شخا�س ل 

مرتفع4.460.55نعرفهم.

مرتفع4.330.46املقيا�س ككل

الذي  ال�شل�ك  اأن  نالحظ  واملت��شطات،  الأبعاد  اإىل  وبالنظر 
مت��شط  باأعلى  جاء  نعرفهم  ل  اأ�شخا�س  مع  التعامل  يت�شمن 
ا�شتجابة اإذ بلغ )4.46(، يف حني كان اأقل مت��شط ا�شتجابة لل�شل�ك 
ال�شتجابات  العاطفة مبت��شط)4.27(، لكن  تاأثري  الذي يظهر حتت 
مب�شت�ى  وهي   ،)4.33( بلغ  مبت��شط  كانت  ككل  املقيا�س  على 
مرتفع اأي�شا. فمن الطبيعي اأن ينتج عن م�شت�يات مرتفعة للدافعية 
اأخالقيا مب�شت�ى مرتفع، وهذا من�شجم  �شل�كا  الأخالقية  والأحكام 
مع درا�شة العت�م ودراغمة )2014( والتي ت�شري اأن م�شت�ى العنف 
الريم�ك منخف�س، مما  لدى طلبة جامعة  اأ�شكاله  اجلامعي بجميع 
النتيجة  هذه  جاءت  كما  مرتفع،  اأخالقي  �شل�ك  لديهم  اأن    يعني 
جلعل  ال�شاعية  واحلك�مية  املجتمعية  الت�جهات  مع  من�شجمة 
غري  وال�شل�كات  امل�شاكل  من  خاليا  جمتمعا  اجلامعي  املجتمع 
التي طرحت لطالب  الربامج وامل�شاقات اجلديدة  الأخالقية، بف�شل 
اجلامعة. اإن ان�شغال الطلبة بتحقيق جناحهم الأكادميي، وانخراطهم 
التي  احلازمة  الق�انني  وب�شبب  اجلامعة،  داخل  املختلفة  بالأن�شطة 
وج�د  اإىل  اأدى  الطلبة،  �شل�كيات  مع  اجلامعة  اإدارة  بها  تتعامل 
مت��شط مرتفع لل�شل�ك الأخالقي. وقد �شاد يف الآونة الأخرية حالة 
بالظرف  مرتبطة  الأردين،  املجتمع  اأفراد  لدى  الأول�يات  تبدل  من 
القت�شادي الداخلي، وال�شيا�شي اخلارجي وما يحدث من �رشاعات 
حميطة بنا، واحلزم يف تطبيق العق�بات، جعلت ن�ش�ء حالة من تق�ية 
واجتماعية،  اقت�شادية  باأول�يات  والن�شغال  الجتماعي،  الن�شيج 

وعدم النزلق يف م�شاكل غري مقب�لة حالة �شائدة.
رابعا: ولفح�س وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة اإح�سائية  ◄

بني كل من الدافعية االأخالقية واحلكم االأخالقي وال�سلوك االأخالقي 
اإجراء اختبار بري�ش�ن لفح�س  مت  اليـرمـوك؟  لدى طلبة جـامــعــة 

العالقة اخلطية بني املتغريات الثالثة كما يظهر يف اجلدول )5(:
جدول )5(:

معامالت ارتباط فحص العالقة بين متغيرات الدراسة الثالثة:

الدافعية داللة االرتباط     املتغري           
االأخالقية     

االأحكام 
االأخالقية    

ال�سلوك 
االأخالقي

الدافعية  الأخالقية
1  معامل بري�ش�ن

الدللة الإح�شائية
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الدافعية داللة االرتباط     املتغري           
االأخالقية     

االأحكام 
االأخالقية    

ال�سلوك 
االأخالقي

 الأحكام   الأخالقية 
0.2351معامل بري�ش�ن

0.000الدللة الإح�شائية

  ال�شل�ك    الأخالقي
0.6310.317معامل بري�ش�ن

1
0.0000.000الدللة الإح�شائية

)α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

اأعلى  اأن  جند  باجلدول  الرتباط  معامالت  ومبالحظة 
اإذ  الأخالقي  وال�شل�ك  الأخالقية  الدافعية  بني  كانت  الرتباطات 
الأحكام  التي تربط بني  العالقة  )0.63(. وهي فاقت �شعف  بلغت 
وال�شل�ك والتي بلغت )0.31(. يف حني بلغت قيمة معامل الرتباط 
معامالت  جميع  جاءت  وقد   .)0.23( والأحكام  الدافعية  بني 

الرتباط املذك�رة بدللة اإح�شائية. 
متغريا  ◄ يف�رش  )هل  اخلام�س  ال�سوؤال  والإجابة  خام�سا: 

من  اإح�سائيا  دالة  ن�سبة  االأخالقي  واحلكم  االأخالقية  الدافعية 
الريموك؟( فقد  طلبة جامعة  لدى  االأخالقي  ال�سلوك  درجات  تباين 
اأ�شل�ب )Enter( من  ا�شتخدام حتليل النحدار املتعدد با�شتخدام  مت 
ومربعاتها  املتعددة  اخلطّية  الرتباط  معامالت  ا�شتخراج  خالل 
والأحكام  الأخالقية  الدافعية  لأثر  التغري  وقيم  تف�شري  ومقدار 
)ر(  قيم  ح�شاب  خالل  من  وذلك  الأخالقي،  ال�شل�ك  يف  الأخالقية 
و)ر2( و)ر2  املعدلة( وقيم التغري يف تلك املعامالت، واجلدول )6( 

يبني ذلك: 
جدول)6(:

 معامالت االرتباط الخطية المتعددة ومربعاتها ومقدار التفسير وقيم التغير ألثر الدافعية 
األخالقية واألحكام األخالقية في السلوك األخالقي.

اخلطاأ املعياري يف التقديرر2 املعدلةر2  ر

      0.685a0.4700.4680.333

من اجلدول )6( نالحظ اأن قيمة )ر( بلغت )0.66(، اأما قيمة 
والأحكام  الدافعية  اأن  اإىل  ت�شري  وهي   ،)0.47( بلغت  فقد  )ر2( 
الأخالقية ت�شتطيع اأن ُتف�رِشّ ما ن�شبته )0.47(  من ال�شل�ك الأخالقي.
من  املتعدد  النحدار  فح�س  اختبار  فيبني   )7( اجلدول  اأما 

خالل حتليل التباين املتعدد:
جدول )7(:

اختبار االنحدار المتعدد لفحص أثر الدافعية واألحكام األخالقية في السلوك األخالقي

امل�سدر

الكلياملتبقي     االنحدار      

71.881.05152.9جمم�ع املربعات  

2728730درجات احلرية  

35.90.111مت��شط املربعات 

322.5اختبار ف         

0.000aالدللة الإح�شائية  

* المتنبئات: الدافعية األخالقية واألحكام    األخالقية.

)α =0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

للدافعية  اإح�شائّيا  دالة  م�شاهمة  وج�د   )7( اجلدول  يبني 
حيث  الأخالقي  ال�شل�ك  ظه�ر  يف  الأخالقية  والأحكام  الأخالقية 
اإىل  ي�شري  وذلك  اإح�شائيا  دالة  قيمة  وهي   )323( ف  قيمة  بلغت 

وج�د اأثر لهذه املتنبئات يف ال�شل�ك الأخالقي. 
وي��شح اجلدول )8( املعامالت املعيارية والالمعيارية وقيم 
والأحكام  الأخالقية  الدافعية  ملتنبئات  الإح�شائّية  ودللتها  )ت( 

الأخالقية يف ال�شل�ك الأخالقي:
جدول )8(:

معامالت االنحدار الالمعيارية ومعامالت االنحدار المعيارية وقيم )ت( ودالالتها اإلحصائّية 
لمتنبئات الدافعية األخالقية واألحكام األخالقية ألثرها في السلوك األخالقي

  االأبعاد 

املعامالت 
الالمعيارية

املعامالت 
قيمة املعيارية

ت

الداللة 
االإح�سائّية

Betaاخلطاأ املعياري

22.60.00  0.627 0.033الدافعية  الأخالقية              

00.1676.020.00 .018الأحكام الأخالقية

*المتنبأ به: السلوك األخالقي.

)α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

يتبني من اجلدول )8( وج�د م�شاهمة دالة اإح�شائيا لكل من 
الأخالقي  ال�شل�ك  الأخالقية ككل يف  والأحكام  الأخالقية  الدافعية 
اأي اأن كل منهما ي�ؤثر يف ال�شل�ك الأخالقي، وميكن و�شف العالقة 
الأحكام  م�شت�ى  وارتفع  الأخالقية  الدافعية  زادت  كلما  باأنه 
قيمة  اإ�شارة  لأن  وذلك  الأخالقي  ال�شل�ك  م�شت�ى  ارتفع  الأخالقية 
اختبار )ت( لكل منهما م�جبة. لكن الأمر اجلدير بالهتمام هنا اأن 
م�شاهمة الدافعية الأخالقية يف تف�شري ال�شل�ك الأخالقي بلغت اأكرث 
من ثالثة اأ�شعاف م�شاهمة الأحكام الأخالقية يف ذلك التف�شري، وه� 

ما يبدو جليا من خالل قيمة )ت(. 
فت�شمنت  واخلام�س،  الرابع  ال�ش�ؤالني  نتائج  وملناق�شة 
الدافعية  تقدمه  الذي  املف�رش  التباين  ون�شبة  الرتباط  معامالت 
متاما،  مت�قع  ه�  كما  الأخالقي  ال�شل�ك  يف  الأخالقية  والأحكام 
اإح�شائية  دللة  ذو  ارتباط  مبعامل  املتغريين  ا�شرتاك  حيث  من 
الأخالقي.  ال�شل�ك  تف�شري  على  وقدرتهما  الأخالقي،  ال�شل�ك  مع 
قيمة  ن�شف  بلغ  ال�شل�ك  مع  لالأحكام  ارتباط  معامل  ب�ج�د  لكن 
باأن  العتقاد  يدعم  ما  وهذا  ال�شل�ك.  مع  الدافعية  ارتباط  معامل 
قادرة  غالبا  تك�ن  لن  الأخالقية  الأحكام  يف  املت�شمنة  املعرفة 
ال�شل�كيات  خا�شة  وحدها،  ما  لفرد  الأخالقي  ال�شل�ك  تف�شري  على 
ت�شدر  التي  ال�شل�كات  من  الكثري  اإن  بل  ي�مي.  ب�شكل  حتدث  التي 
الأخالقية  املعرفة  اإىل  الرج�ع  لنا  يتيح  الذي  ال�قت  تنتظر  ل  عنا 
بامل�شاعر  متعلقة  عنا�رش  عن  ناجتة  تك�ن  ما  بقدر  منتلك،  التي 
اأن  من  اأقل  معرفتنا  اإن  الآخرين.  باإيذاء  الرغبة  وعدم  والنفعالت 
حلها.  على  العمل  يف  وننجح  الأخالقية  امل�شاكل  ن�اجه  جتعلنا 
من  الكثري  تت�شمن  ما،  �شل�كا  تت�شمن  التي  املختلفة  امل�اقف  اإن 
والتعاطف  والأحا�شي�س  امل�شاعر  عنا�رش  مثل  النفعالية  العنا�رش 
باإيذاء  الرغبة  النف�س وعدم  والعتماد على  الآخرين والجتهاد  مع 
الآخرين الذي يلعب دورا مهما يف ال�شل�ك عامة وال�شل�ك الأخالقي 
خا�شة. بالإ�شافة اإىل غريها من الأم�ر الأخرى املتعلقة بخ�شائ�س 
امل�قف والتي ت�ؤثر على ال�شل�ك. اإن قدرة الدافعية الأخالقية الكبرية 
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على تف�شري ال�شل�ك الأخالقي، تن�شجم مع جميع النظريات النف�شية 
كما  مثال،  املرتفع  التح�شيل  مع  الأكادميية  الدافعية  ربطت  التي 
ربطت النظريات الإدارية الدافعية املرتفعة للعمل بازدياد الإنتاج، 
اإن وج�د دافعية اأخالقية يعني قدرة الفرد على م�اجهة الإغراءات 
والعمل مع عدم وج�د م�شلحة �شخ�شية للفرد يف م�قف ما. ولكل ما 
�شبق فاإن الأحكام الأخالقية تبدو اأكرث تاأثريا ب�ج�د دور للدافعية 
الأخالقي  القرار  بتنفيذ  تنجح  لن  ل�حدها  اأنها  مبعنى  الأخالقية، 
لنتائج  الأحكام يف كل امل�اقف. وبالع�دة  ا�شت�شداره من  الذي مت 
قيمة  خالل  ومن  اأظهرت  فقد  اخلام�س  بال�ش�ؤال  املتعلقة  درا�شتنا 
الختبار )ت( وب��ش�ح تف�ق الدافعية الأخالقية على الأحكام يف 
تف�شري ال�شل�ك الأخالقي وب�شكل ملح�ظ، لكن وج�د تاأثري للدافعية 
بال�شل�ك  الت�شاق  ظه�ر  ا�شتمرار  ي�شمن  بال�شل�ك،  معا  والأحكام 
اإذ ل� كان عن�رش الأحكام فقط ه� امل�ؤثر، حل�شل هناك  الأخالقي، 
اأثر للدافعية لن يك�ن هناك  ال�شل�ك. لكن ب�ج�د  تذبذب يف ات�شاق 
الدرا�شة ه�  اإليه  ت��شلت  الذي  الآخر  والأمر  بال�شل�ك.  تذبذب كبري 
اأنه لي�س من ال�رشورة مبكان اأن امتالك اأحد املك�نات بفعالية يعني 
قدمته  كما  ه�  احلال  بل  اأي�شا،  بفعالية  الأخرى  املك�نات  امتالك 
يتعلق  فيما  اأما  متفاوتة.  بن�شب  املتغريات  ب�ج�د  الدرا�شة  نتائج 
اإح�شائية،  دللة  ذات  كانت  فقد  والأحكام  الدافعية  بني  بالعالقة 
ولعل ذلك يع�د ل�ج�د عنا�رش م�شرتكة بني املتغريين، مثل الرغبة 
باملحافظة على النظام واملعايري الجتماعية واحلر�س على الظه�ر 

ب�ش�رة مقب�لة اأمام الآخرين.

التوصيات
اإليها الدرا�سة احلالية اأجد  ويف �سوء النتائج التي تو�سلت 

اأنه من املنا�سب االهتمام بالتو�سيات التالية:
الأخالقية . 1 بالدافعية  املتعلقة  الدرا�شات  املزيد من  اإجراء 

م�شت�ى  ن  حت�ِشّ اأن  �شاأنها  من  بطريقة  الن�سء  عند  تنميتها  وكيفية 
ال�شل�ك الأخالقي لديهم.

الق�ى . 2 تنمية  على  تعمل  وبرامج  درا�شية  مناهج  ت�شميم 
النف�شية الداخلية لدى طلبة املدار�س واجلامعات، والتي تدفعهم نح� 
الأخالقية  باملعرفة  بتزويدهم  الكتفاء  وعدم  الأخالقي،  ال�شل�ك 

فقط. 
اإجراء درا�شات ط�لية لتتبع اأثر تط�ير الدافعية الأخالقية . 3

على ال�شل�ك الأخالقي لدى عينة من املجتمع العربي.
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