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هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن التفاعل في أبعاد الذكاء األخالقي (التعاطف، الضـمير، 
، االحترام، التسامح، العدل) لدى أفراد عينة الدراسة وفقاًلمتغير الحالة الصحية والنوع ضبط الذات

االجتمــاعي، والكشــف عــن الفــروق فــي أبعــاد الــذكاء األخالقــي للمعــاقين ســمعياً وفقــاً لمتغيــر شــدة 
نـة اإلعاقة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق مقيـاس الـذكاء األخالقـي مـن إعـداد البـاحثين علـى عي

) طالبـاً وطالبـة سـامعة 200) طالباً وطالبة، منهم (279مكونة من المعاقين سمعيًا والعاديين بلغت (
) 45) طالبـاً وطالبـة مـن طلبـة المعـاقين سـمعياً بواقـع (79) طالبـة، و(100) طالـب و(100بواقـع (

نتــائج ) ســنة، وقــد توصــلت الدراســة إلــى عــدة 18-15) طالبــة فــي المراحــل العمريــة (34طالــب و(
  أبرزها:
) بــين المعــاقين ســمعياً والعــاديين فــي الدرجــة 0.05وجــود فــروق دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى (-
للذكاء األخالقي وفي كل من بعد التعاطف والضمير وضبط الذات لصالح العاديين، ولصالح  الكلية

  االحترام والعدل. المعاقين سمعياً في بعد التسامح، وال توجد فروق دالة إحصائياً في كل من بعد
) بين الذكور واإلناث لدى المعاقين سمعياً في  0.05وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( -

كــل مــن الدرجــة الكليــة للــذكاء األخالقــي وبعــد التعــاطف والضــمير وضــبط الــذات والتســامح لصــالح 
  الحترام والعدل.وال توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في كل من بعدي ا اإلناث،

) بين الذكور واإلناث لدى العاديين في كل من 0.05وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( -
للصــالح الــذكور، وال توجــد فــروق دالــة إحصــائياً بــين  بعـد التعــاطف والضــمير لصــالح اإلنــاث والعــدل

  واالحترام والتسامح.الذكور واإلناث في الدرجة الكلية للذكاء األخالقي وكل من بعد ضبط الذات 
) في الدرجة الكلية للذكاء األخالقي للمعاقين 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ( -

  سمعياً لصالح ذوي اإلعاقة المتوسطة، وعدم وجود فروق في جميع األبعاد.
  

_______________________________________  
  .سلطنة عمان -وزارة الرتبية والتعليم  -مشرف تربية خاصة  *
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  مقدمة الدراسة  -1
اإلنســان هــو أســاس التطــور يف خمتلــف ميــادين احليــاة، هلــذا كانــت دراســة الســلوك اإلنســاين بــؤرة 

قتصـــــر جنـــــاح الفـــــرد يف احليـــــاة علTامتالكـــــه للمعرفـــــة والقـــــدرات وال ي تركيـــــز البـــــاحثني يف املاضـــــي واحلاضـــــر.
واإلمكانــات بــل ال بــدمن اقرتاــا بــاألخالق. هلــذا أمــر ديننــا احلنيــف بــالتحلي بــاألخالق الفاضــلة وااللتــزام 
 بالســـلوك الصـــحيح، ووصـــف اهللا تعـــاىل االنســـان بأنـــه كـــائن أخالقـــي يفكـــر مث يقـــرر، وذلـــك عنـــدما وصـــفه

ــِبيلَ  َهــَديـَْناهُ  ) بقولــه "ِإنــا5-3ر احلــر يف ســورة اإلنســان (بــاإلرادة واالختيــا اَشــاِكرًا الســا إم كُفــورًا"، كمــا   َوِإم
عندما سئل أي املؤمنني أكمل إمياناً؟ قال: أحسنهم خلقاً، فيتفاضل -صلى اهللا عليه وسلم-أجاب الرسول

سـان الـذي حسـنت أخالقـه وأعمالـه رضـي الناس ويرتقون ألعلى املراتـب بـأخالقهم وأعمـاهلم احلسـنة، واإلن
). فالقيم واألخالق مفهومان مكمالن لبعضهما الـبعض، فـالقيم موجـودة  1998(مرسى،  اهللا عنه والناس

  ). 2007كاألمانة والصدق واالحرتام وغريها، فإذا مارسها الفرد أصبحت خلقاً (األيوب، 
كاء األخالقي، الذي ظهر ألول مرة وقام بعض الباحثني بدمج األخالق بالذكاء حتت مفهوم الذ 

)، 2007)، وميشـيل بوربـا (2005)، وجـاردنر (1997)، وكـولز (1994يف الكتابات األجنبية لبوس (
فالــــذكاء األخالقــــي هوالقــــدرة علــــى فهــــم الصــــواب مــــن اخلطــــأ، ويتضــــمن ســــبع فضــــائل تتمثــــل يف (التمثــــل 

  ).2007والتسامح، والعدل) (بوربا،  العاطفي، والضمري، والرقابة الذاتية، واالحرتام، والعطف،
)، حيـث Boss, 1994والذكاء األخالقـي عالقـة بـني التفكـري األخالقـي والسـلوك األخالقـي (

). 2013أنــه يوجــه قــدرات اإلنســان حنــو الطريــق الصــحيح ويضــبطها، والرقيــب ألفعالــه وتصــرفاته (نــاجح، 
هــو اإلنســان، فــال بــد أن تتــوفر لديــه القناعــات  فالكــائن األخالقــي الوحيــد الــذي ميــزج الواقــع باملثــل العليــا

األخالقيــة الــيت تدفعــه للتصــرف بطريقــة صــحيحة كمعاملــة اآلخــرين حبــب واحــرتام، وردع الــنفس عــن القيــام 
  ).2011باألفعال السيئة وغريها (اخلفاف، 

صـحاء فرقي األفراد ومدى التزامهم باألخالق ينتج عنه حتضر اتمع سـواء أكـان هـؤالء األفـراد أ
لـه مـن احلقـوق والواجبـات مثـل غـريه. إال  أو من ذوي اإلعاقة، فاملعاق بغض النظر عن إعاقته يعترب إنسـاناً 

أن هــذه الفئــة مــن األفــراد حتتــاج إىل الرعايــة واالهتمــام مــن قبــل اتمــع مبختلــف مؤسســاته وأفــراده ملعاجلــة 
  النقص لديها.

عاقــات الــيت يصــاب ــا اإلنســان هــي اإلعاقــة وتتعــدد فئــات ذوي اإلعاقــة إال أنــه مــن أصــعب اإل
الســمعية، وذلــك لعــدم قــدرة املعـــاق الســمعي علــى االســتجابة للمثــريات البيئيـــة وفقدانــه للغــة التواصــل مـــع 

شكالت عديدة منها ما تتعلق بطبيعة اإلعاقة، ومنها ما يتعلق بطبيعة البيئة احمليطة  اآلخرين، فتتولد لديهم
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مـن أفـراد أسـرة املعـاق  %90بيعة إعاقته وآثارها وقدراتـه وإمكانياتـه، حيـث أن به، بسبب عدم تفهمها لط
  ).2007ال يوجد بينهم وبني أسرة الطفل املعاق نظام تواصل إال بعض اإلمياءات البدائية(بطرس، 

واملعــاق الســمعي يتمتــع بـــدرجات ذكــاء خمتلفــة مثــل أقرانـــه الســامعني، فتجــد مــنهم ذوي الـــذكاء 
)، 2013(مصـطفى، الشـربيين،  ط واملنخفض، بـالرغم مـن املشـكالت الـيت تسـببها لـه إعاقتـهالعايل واملتوس

فال تؤثر احلالة الصـحية علـى الـذكاء، لـذا فاملعـاق السـمعي لـه مـن احلقـوق والواجبـات مـا للسـامع، فالـذكاء 
  األخالقي الذي يتمتع به الفرد السامع يتمتع به الفرد املعاق مسعياً.

فطري ومكتسب، حيـث يولـد األفـراد ولـديهم االسـتعداد للتحلـي بـاألخالقي،  فالذكاء األخالقي
وتوجـــد مكونـــات الـــذكاء األخالقـــي عنـــد مجيـــع األفـــراد ولكـــن بـــدرجات متفاوتـــة، ويعـــود هـــذا التفـــاوت إىل 
املصادر اليت يستقي منها الفرد القدرات األخالقية كاألسرة واملدرسة واملسـجد واألصـدقاء والنـوادي الثقافيـة 
وغريهــا. كمــا أن الفــرديتعلم الــذكاء األخالقــي خــالل ســنوات حياتــه، كمــا ميكــن تعديلــه يف أي مرحلــه مــن 

  ).2013؛ ناجح، 2007مراحل احلياة (األيوب، 
وميتاز الذكاء األخالقي باستقالليته عن غريه من أنواع الذكاءات املتعـددة، وإن كـان بعضـها دالـة 

). كمــا يعتــرب الضــابط جلميــع أنــواع الــذكاءات 2009نفعــايل(العريين، عليــه كالــذكاء االجتمــاعي والــذكاء اال
املتعددة، فمن ميتلك أحد أنواع الذكاء املتعدد أو بعضاً منه ال بد أن يتصف بالذكاء األخالقـي للسـري حنـو 

 ). فالذكاء األخالقي يريب لدى األفراد الرتبية األخالقية ويطور من شخصيام2011(اخلفاف،  اإلجيابية
(Denton,1997) وميـــنعهم مـــن العـــدوان اللفظـــي وغـــري اللفظـــي علـــى اآلخـــرين ،(Oconnor, 

2000). 
كما أن تأثري الذكاء األخالقي ميتد إىل كافة جماالت احلياة، من حيث عالقات األفراد املستقبلية 

وع يف )، كمــا يــؤثر علــى صــحة األفــراد النفســية وجتنــب الوقــ2011ومهــنهم ونتــاجهم ومهــارم (اخلفــاف، 
ــــة والســــالم بــــني أفــــراد اتمــــع (األيــــوب،  ــــأثريه علــــى2007اجلــــرائم وإســــادة احملب ــــد ت املســــؤولية  ). كمــــا ميت

)، وعلــــــــــى القيـــــــــــادة والنجـــــــــــاح 2013)، وتقــــــــــدير الـــــــــــذات (الســـــــــــيد، 2009االجتماعيــــــــــة (مشـــــــــــرف، 
)Beheshtifar, Esmaeli&Moghadam, 2011 ،والتوافق الدراسي (العبيدي واالنصاري ،(

  ).2009وشخصية الفرد (قاسم،  )،2011
ومن هنا يتضح لنا دور الذكاء األخالقي وتأثريه على حياة اإلنسان، بالتايل تصبح دراسة الذكاء 

مليـــتم -يف حـــدود االطـــالع-األخالقـــي للمعـــاقني مسعيـــاَ والعـــاديني أمـــراً مهمـــاً يف ســـلطنة عمـــان، حيـــث أنـــه
  ان.التوصل إىل دراسة تناولت هذا املتغري يف سلطنة عم
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  مشكلة الدراسة -2
تعاين كثري من اتمعات من تدين األخالق والقيم لدى أفرادها، واليت أدت إىل انتشار املشـاكل 
الســـــلوكية واالجتماعيـــــة والنفســـــية وخاصـــــة لـــــدى طلبـــــة املـــــدارس، حيـــــث أشـــــارت دراســـــة كـــــاظم وآخـــــرون 

لغيـــاب املتكـــرر، وضـــعف ).إن مـــن الســـلوكيات الســـلبية املنتشـــرة لـــدى الطلبـــة يف ســـلطنة عمـــان: ا2013(
االنتبــاه، والكــذب، والبصــق علــى األرض، وإتــالف ممتلكــات املدرســة، ورمــي األوراق علــى أرضــية الصــف، 

) األعلــى يف 10 -5الصــفوف مــن ( واملزامحــة عنــد الــدخول واخلــروج مــن الصــف وغريهــا، فقــد كــان طلبــة
  .%33) بنسبة 4-1ن (الصفوف م من مشاكل الطلبة، أقلها طلبة %50نسبة املشاكل إذ بلغت 

فهذه املشاكل غري مقصورة على الطلبة العاديني بل تشمل فئـة ذوي اإلعاقـة، فمـن خـالل الواقـع 
امليــداين تنتشــر املشــكالت الســلوكية والنفســية واالجتماعيــة لــدى طلبــة املعــاقني مسعيــاً بشــكل أوســع مقارنــة 

  شكل مباشر وغري مباشر على سلوكيام.بأقرام العاديني، فاحلالة الصحية للمعاقني مسعياً تؤثر ب
وقــــد اســــتدعت املشــــاكل الســــلوكية املنتشــــرة اآلن إىل ضــــرورة تعلــــيم األطفــــال األخــــالق (بوربــــا، 

)، فالذكاء األخالقي األحدث واألقل دراسة مقارنة مع الذكاء العاطفي واالجتمـاعي، إال أنـه لديـه 2007
  .(Coles, 1997)القدرة الكبرية لتحسني عملية التعلم والسلوك 

)، واحلكـم اخللقـي 2013؛ الزبـون وأمحـد، 2007وقـد كـان لكـل مـن النمـو اخللقـي (الرواشـدة، 
)، 2009؛ الغامـــدي، بـــدون ســـنة؛ مشـــرف، 2001)، والتفكـــري اخللقـــي ( اجلوبـــان، 2012(الوحيـــدي، 

اديني مل حيظ باهتمام نصيب من الدراسة، إال أن دراسة الفروق يف الذكاء األخالقي بني املعاقني مسعياً والع
  من قبل الباحثني عربياً أو أجنبياً.

وبنــاء علــى مــا تقــدم فإنــه ميكــن حتديــد مشــكلة الدراســة يف الســؤال التــايل: هــل توجــد فــروق دالــة 
  ) بني املعاقني مسعياً والعاديني يف الذكاء األخالقي بسلطنة عمان؟0.05إحصائياًعند مستوى داللة (

  أسئلة الدراسة -3
  السؤال العام سؤالني فرعيني:يتفرع من 

) بني املعاقني مسعيـاً والعـاديني يف أبعـاد الـذكاء 0.05عند مستوى ( هل توجد فروق دالة إحصائياً  -3-1
  األخالقي؟

بـــني الـــذكور واإلنـــاث يف أبعـــاد الـــذكاء  )0.05عنـــد مســـتوى ( هـــل توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائياً  -3-2
  لدى املعاقني مسعياً؟ األخالقي
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بــني الــذكور واإلنــاث يف أبعــاد  )0.05عنــد مســتوى ( جــد فــروق دالــة إحصــائياً هــل تو -3-3
  الذكاء األخالقي لدى العاديني؟

) يف أبعــاد الــذكاء األخالقــي لــدى 0.05عنـد مســتوى ( هـل توجــد فــروق دالــة إحصــائياً -3-4
 املعاقني مسعياً وفقاً ملتغري شدة اإلعاقة؟

  أهداف الدراسة  -4
  هدفت الدراسة إىل:

  كشف عن وجود فروق يف أبعاد الذكاء األخالقي بني املعاقني مسعياً والعاديني.ال -4-1
الكشـــف عـــن وجـــود فـــروق بـــني الـــذكور واإلنـــاث يف أبعـــاد الـــذكاء األخالقـــي لـــدى املعـــاقني مسعيـــاً  -4-2

  والعاديني.
  قة.الكشف عن الفروق يف أبعاد الذكاء األخالقي للمعاقني مسعياً وفقاً ملتغري شدة اإلعا -4-3

  أهمية الدراسة -5
  تكمن أمهية الدراسة يف اجلانبني:

من حيث قلة الدراسات العربية واألجنبية الـيت تناولـت متغـري البحـث وعينتـه  الجانب النظري -
الـيت تعـد مـن أصـعب اإلعاقـات  وتسـليط الدراسـة علـى فئـة املعـاقني مسعيـاً -والبحـث يف حـدود االطـالع –

  ات املقدمة.وأقلها اهتماماً بالدراسة واخلدم
ـــــي - ـــــب التطبيق ـــــل أهـــــل  الجان ـــــة مـــــن قب ـــــربامج اإلرشـــــادية والتوعوي ـــــذي يرمـــــي إىل وضـــــع ال وال

االختصــاص، يف كــل مــن وزارة الرتبيــة والتعلــيم ووزارة التنميــة االجتماعيــة، لتعلــيم وتنميــة الــذكاء األخالقــي 
الـــذكاء األخالقـــي يف نفـــوس  لـــدى الطلبـــة، وتوجيـــه األســـر إىل ضـــرورة يئـــة املنـــاخ املناســـب لتعلـــيم وتنميـــة

  أبنائها.
  مصطلحات الدراسة  -6
  )Moral Intelligenceالذكاء األخالقي (  -6-1

) الــذكاء األخالقــي بأنه"القــدرة علــى فهــم الصــواب مــن اخلطــأ، 18، ص.2007عرفــت بوربــا (
لى الدوافع واإلرضاء وتعين القدرة على إدراك األمل، وردع النفس عن القيام ببعض النوايا القاسية والسيطرة ع

املتـــأخر واإلنصـــات جلميـــع األطـــراف قبـــل إصـــدار احلكـــم وقبـــول الفروقـــات، وتقـــديرها ومتييـــز اخليـــارات غـــري 
  األخالقية والوقوف بوجه الظلم ومعاملة اآلخرين باحلب واالحرتام."
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إلجابتــه ويعــرف الباحثــان الــذكاء األخالقــي إجرائيــاً بأنــه الدرجــة الــيت حيصــل عليهــا الطالــب تبعــاً 
  العدالة). -التسامح-االحرتام-ضبطالذات-الضمري-على أبعاد مقياس الذكاء االخالقي وهي (التعاطف

  )Hearing Disabilityاإلعاقة السمعية (  -6-2
) اإلعاقـــة الســـمعية بأـــا:"أي نـــوع أو درجـــة مـــن الفقـــدان 108، ص.2009يعـــرف الزريقـــات (

فهــو الشــخص  deafأو شــديد جــداً. أمــا األصــم  الســمعي الــيت تصــنف ضــمن بســيط، متوســط، شــديد،
الـذي يــتم تطـوير مهــارات التواصــل لديـه بشــكل رئيســي مـن خــالل اـال املرئــي، إمــا بلغـة اإلشــارة أو قــراءة 

 Hard ofالشــفاه، حيــث تكــون طريقــة التواصــل لديــه قائمــة علــى مــا هــو مرئــي. أمــا ضــعيف الســمع 
Hearing  التواصــل األوليــة لديــه مــن خــالل الســمع، حيــث  فهــو الشــخص الــذي يــتم تطــوير مهــارات

  يكون السمع هو اال الرئيسي يف تبادل التواصل الشفوي".
إجرائياً بأم فئة من الطلبـة الـذين يعـانون مـن ضـعف يف السـمع  اناملعاقني مسعيأ ويعرف الباحث

  للفحوصات الطبية.أو انعدام احلاسة السمعية لديهم، استناداً مللفه يف مؤسسته التعليمية ووفق 
  السامع   -6-3

يعرف الباحثان السامع إجرائياً بأنـه الفـرد الـذي تكـون حواسـه سـليمه، وال يعـاين خلـًال أو ضـعفاً 
  فيها وذلك من خالل ملف الطالب وفحوصاته الطبية.

  حدود الدراسة -7
 بسـلطنة عمـان تتحدد الدراسة يف معرفة الفروق يف الذكاء األخالقي بني املعاقني مسعيـاً والعـاديني

) مبدرســـــة األمـــــل للصـــــم، وبعـــــض صـــــفوف الـــــدمج باحملافظـــــات 18-17-16-15يف املراحـــــل العمريـــــة (
  م2013/2014التعليمية، ومدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي مبحافظة مسقط للعام الدراسي 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة  -8
  اإلطار النظري -8-1

كاء األخالقـــي، يتوجـــب التطـــرق إىل النمـــو األخالقـــي الـــذي يـــرتبط قبـــل احلـــديث يف موضـــوع الـــذ 
  بالذكاء األخالقي وبعض النظريات اليت اشرتكت يف تفسريه. 

 النمو األخالقي - 
أثنـــــاء عمليـــــة النمـــــو، وتشــــــري  Moralityيتضـــــمن النمـــــو األخالقـــــي التغـــــريات يف األخالقيــــــة 

لتصــرف مبوجبهــا. ويتناسـب النمــو األخالقــي تناســباً األخالقيـة إىل القــدرة علــى التمييـز بــني الّصــح واخلطـأ وا
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طردياً مع النمو املعريف، الذي يشـري إىل اكتسـاب القواعـد واألعـراف والتقاليـد، الـيت تـنظم وتضـبط مـا جيـب 
  على الناس أن يفعلوه أثناء تفاعلهم مع بعضهم البعض. 

رويدي يؤكـد علـى اجلانـب وتشرتك عدة نظريات يف تفسري النمو األخالقي، فالتحليل النفسي الف
االنفعايل لنمو الضمري، وبشكل خاص التوحد واإلمث كدافعني للسلوك اجليد. أمـا نظريـة الـتعلم االجتمـاعي 
فرتكــز علــى الفعــل األخالقــي، وكيــف يتعلمــه الطفــل مــن خــالل النمذجــة والتعزيــز، يف حــني أن نظريــة النمــو 

  ).2003العدل والعدالة (الرمياوي،  املعريف تركز على قدرة الطفل على التفكري لتربير
ويعتمد النمو األخالقي على النمـو العقلـي، فعنـدما حيـدث تطـور يف قـدرات األطفـال يف اإلدراك 
والفهــم، يتجهــون حنــو املســتوى األعلــى للنمــو األخالقــي. بينمــا يكــون ترتيــب تعاقــب املراحــل الــيت حيــدث 

يصــل فيهــا األطفــال إىل هــذه املراحــل ختتلــف تبعــاً ملســتوى  خالهلــا النمــو األخالقــي ثابتــاً، فــإن األعمــار الــيت
  ). 2009منوهم العقلي (جميد، 

 الذكاء األخالقي - 
يشـــري مفهـــوم الـــذكاء إىل القـــدرات العقليـــة الـــيت متكـــن األشـــخاص مـــن الـــتعلم، وتـــذكر املعلومـــات 

فـة، كمـا يتضـمن واستخدامها بطريقة مالئمة، والتوصل إىل استبصارات وحلـول مالئمـة للمشـكالت املختل
نوعــــاً مــــن احلكــــم علــــى درجــــة االتقــــان يف اســــتخدام العقــــل أو العمليــــات العقليــــة يف حتقيــــق أنــــواع التوافــــق 
الشخصي االجتماعي، والتكيف مع البيئة املاديـة وتطويـع هـذه البيئـة، حبيـث تصـبح أكثـر مالئمـة لإلنسـان 

 تــتحكم يف سـلوك األفــراد واجلماعــات ). أمــا األخـالق فهــي املبـادئ والقواعــد والقــيم الـيت2003(حسـني، 
  )2012نسبة إىل ما هو صحيح وما هو خطأ (الذحباوي، 

وقام بعض الباحثني بدمج األخالق بالذكاء حتت مفهوم الذكاء األخالقي، الذي ظهر ألول مرة 
  ).2007)، وميشيل بوربا (2005)، وجاردنر (1997)، وكولز (1994يف الكتابات األجنبية لبوس (

) للــذكاء 2007( ت تعــاريف البــاحثني للــذكاء األخالقــي، ونركــز هنــا علــى تعريــف بوربــاوتعــدد
األخالقــي بأنــه القــدرة علــى فهــم الصــواب مــن اخلطــأ، ويتضــمن ســبع فضــائل تتمثــل يف (التمثــل العــاطفي، 

التفكـري والضمري، والرقابة الذاتية، واالحرتام، والعطف، والتسامح، والعدل). فالـذكاء األخالقـي عالقـة بـني 
)، حيـث أنـه يوجـه قـدرات اإلنسـان حنـو الطريـق الصـحيح Boss, 1994األخالقـي والسـلوك األخالقـي (

  ). 2013ويضبطها، والرقيب ألفعاله وتصرفاته (ناجح، 
) أن الذكاء األخالقي مزيج من املعرفة والرغبة واإلدارة، فهو Clarken, 2009ورأى كاركن (

 ا ومبا نفعل، وأن معرفة احلق والباطل وحده ليس كافياً، فال بـد ينطوي على الطريقة اليت نفكر ا ونشعر
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مــن تغيــري املشــاعر وفقــاً لــذلك، لــذا ال بــد مــن ممارســة املهــارة واإلدارة. وإن تطــور الــذكاء األخالقــي يتطلــب 
خالقــي معرفــة واعيــة بــالواقع والتوجيــه اإلجيــايب يــؤثر علــى تنفيــذ العمــل الصــحيح، وبــذلك يكــون للــذكاء األ

اإلمكانية العظيمة لتحسـني القـدرة علـى الـتعلم والفهـم، واسـتعمال املعلومـات لتنظـيم احليـاة اخلاصـة. وذكـر 
  ,Beheshtifar, Eemaeli, &Moghadamيف ( هاملشــار إليـBelohavek بيلهفـك 
  أن اهلدف من الذكاء األخالقي هو جعل التفاعل بني البيئة والفرد وظيفياً. )2011

أن العديد من األطفال الذين عرفوا احلق  Hartshorne & Mayتهورن ومايو وأشار هارس
أن معرفـة  ASCDيف أنواع السلوك حباالت افرتاضية، فشلوا يف ممارسة هذا السلوك يف واقع احليـاة. وذكـر

مــن الصــح واخلطــأ والضــوابط الداخليــة وااللتــزام األخالقــي لــيس كافيــاً لرتمجــة هــذه املعرفــة إىل عمــل، فــال بــد 
االهتمـام باجلانــب العـاطفي وارتباطــه جنبــاً إىل جنـب باجلانــب املعــريف، فـال بــد مــن الرتبيـة األخالقيــة بعدســة 

  ).Clarken, 2009املعرفة والوجدان (
  أهمية الذكاء األخالقي - 

يؤثر بشكل إجيايب على الصحة النفسية لدى الفرد، فعندما يلتزم الفرد مبـا يقـول يشـعر  •
  باالستقرار النفسي.

يــؤثر يف التنميــة الفرديــة، قــد يواجــه الفــرد صــاحب الــذكاء األخالقــي بعــض الصــعوبات  •
واللوم أحياناً نتيجة مقابلته ألشخاص ال يتميزون بالذكاء األخالقي، بالرغم مـن ذلـك 

  ميضي بينهم مطمئناً إىل سالمة أخالقه ومبادئه.
ألخالقـي وميـزوا بـني الصـح الصحة اتمعية، وذلـك إذا التـزم األفـراد واتمـع بالـذكاء ا •

  واخلطأ، يصبحون أصحاء مرتابطني متماسكني.
  ضعف الذكاء األخالقي يؤدي إىل احنرافات وارتكاب أخطاء يف العمل. •
  االهتمام باآلخرين والبعد عن األنانية. •
  انتشار السالم واحملبة والود والثناء والبعد عن العنف والعدوانية. •
  يقضي على الفساد اإلداري. •
ب الصـــرب والتســـامح والعـــدل، األمـــر الـــذي يزيـــد مـــن قـــدرة الفـــرد علـــى التكيـــف يكســـ •

  والتعامل مع اآلخرين.
  ).2007يعطي الفرد حصانة ومناعة ذاتية (األيوب،  •
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يعـــــزز الســـــلوك اجليـــــد وميكـــــن احليـــــاة االجتماعيـــــة؛ لتكـــــون مســـــتدامة علـــــى مـــــر الـــــزمن  •
)Norcia,2010.(  

  مبادئ الذكاء األخالقي  - 
أربــع مبــادي للــذكاء األخالقــي، وهــي:  )Lennick& Kiel, 2006حــدد لينــك وكيــل (

النزاهة، واملسؤولية، والرمحة، واملغفرة. فالنزاهـة واملسـؤولية تأتيـان مـن العقـل، أمـا الرمحـة واملغفـرة فـإن منبعهمـا 
  القلب، وفيما يلي توضيح لكل مبدأ:

ن بــه ومــا نفعلــه ): ويقصــد ــا االنســجام (التناســق) بــني مــا نــؤمIntegrityالنزاهــة ( •
ومــــا نعرفــــه، وتتمثــــل النزاهــــة يف االلتــــزام باملبــــادي والقــــيم واملعتقــــدات، وقــــول احلقيقــــة، 

  والدفاع عما هو صحيح، والوفاء بالوعود.
): تتمثـــل املســـؤولية يف حتمـــل املســـؤولية الشخصـــية، Responsibilityاملســـؤولية ( •

مة اآلخرين. وذكر هوملارك واالعرتاف باألخطاء وحاالت الفشل، وحتمل املسؤولية خلد
أن املســؤولية الشخصــية هــي اســتعدادنا لقبــول أننــا مســؤولون عــن نتــائج اخليــارات الــيت 

  نتخذها، وكل ما نقوم به يتبع قانون السبب والنتيجة.
): الرمحة من املبادئ احليوية اليت تعطي االهتمام باآلخرين، Compassionالرمحة ( •

طــــي فقــــط االحــــرتام وإمنــــا خيلــــق منــــاخ جيعــــل اآلخــــرين إذ أن االهتمــــام بــــاآلخرين ال يع
  عطوفني حنونا عندما حنتاجهم أكثر، وكما تتمثل الرمحة يف رعاية اآلخرين بنشاط.

): وتتمثل املغفرة يف ترك (جتاهل) األخطاء اخلاصة وأخطاء Forgivenessاملغفرة ( •
  املهارة. اآلخرين، إال أنه ال ميّكن أحدمها دون اآلخر، ولكنهما ليسا بنفس

 أبعاد الذكاء االخالقي - 
يتكون الذكاء األخالقي مـن سـبع فضـائل جوهريـة تتمثـل يف: التمثـل العـاطفّي، والضـمري، الرقابـة 
الذاتيّـــة، االحــــرتام، العطـــف، التســــامح، العدالـــة. تســــاعد هـــذه الفضــــائل األفـــراد علــــى مواجهـــة التحــــديات 

  ).      2007رف بشكل أخالقي (بوربا، والضغوط األخالقية اليت يواجهها خالل حياته والتص
يشكل التمثل العاطفّي والضمري والرقابة الذاتّية اجلوهر األخالقي وأساس للنمو األخالقـي، كلمـا  
كـان اجلــوهر متينــاً، كلمــا كــان األفـراد قــادرين علــى مواجهــة الرذائــل اخلارجيـة، وكلمــا كــان اجلــوهر ضــعيفاً أو 

هــة التــأثريات املســممة الســلبية الــيت يواجههــا يف طريقــه. فــإذا قــام الــذكاء مرتديــاً يكــون الفــرد عــاجز يف مواج
األخالقـي علـى أســس متينـة فيضــاف إليـه االحـرتام الــذي يعـد التقــومي العميـق للحيـاة، والعطــف الـذي يعتــرب 
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نـة احلس بالنزاهة، والعطـف يف العالقـات. أمـا التسـامح والعدالـة فهمـا حجـر الزاويـة للتكامـل والعـدل واملواط
  ).2007(بوربا، 

) أبعـــاد الـــذكاء األخالقـــي وفـــق املبـــادئ إىل أن النزاهـــة Clarken, 2009وصـــنف كـــاركن (
تتضمن الضمري والعدالة، أما املسؤولية فتتضمن: الرقابة الذاتية، والرمحة تتضـمن التمثـل العـاطفي والعطـف، 

  واملغفرة حتتوي على التسامح.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1الشكل (
  )2012خالقي لبوربا مقتبس عن الذبحاوي (أبعاد الذكاء األ

  وفيما يلي عرض لكل فضيلة:
  )Empathy( التعاطف - 

هــي العاطفــة األخالقيــة اجلوهريــة، والقــدرة علــى التماثــل مــع اهتمامــات شــخص آخــر أو الشــعور 
بشــــعوره. يعــــزز التعــــاطف امليــــل اإلنســــاين والســــلوك املــــدين واألخالقــــّي، ويتمثــــل الــــوعي مبشــــاعر اآلخــــرين، 

احلساســية إزاء حاجــات ومشــاعر اآلخــرين، ومســاعدة الــذين أصــام األذى أو املتاعــب، وإدراك أثــر األمل و 
العــاطفي علــى اآلخــرين، وعــدم معاملــة اآلخــرين بقســوة، فــتعلم التعــاطف جيعــل الفــرد أكثــر فهمــاً واهتمامــاً، 

  ). 2007وأكثر تكيفاً للتعامل مع الغضب (بوربا، 
) اهتمام متزايد للتعاطف بسبب Argo, Zhu& Dahl,2008( ويرى آرغو وتشو وداهل

احلاجة القوية والتوقع املهم للسلوك االجتماعي، إذ يعـد التعـاطف اإلحسـاس بالشـخص اآلخـر، وميكـن أن 
) Gerjolj,2008يكون من القوة ما يكفي لتحفيز األفراد ملصلحة الشخص اآلخر، وأضاف جورجوج(



  الظفريد.  – الحراصية....... ..............بسلطنة عمان الفروق في الذكاء األخالقي بين المعاقين سمعيَا والعاديين
 

 212

 مــــن حيــــاة الفــــرد، حيــــث يبــــدأ اإلنســــان بــــتعلم اخلصــــائص الرئيســــية أن التعــــاطف يتضــــح يف املراحــــل األوىل
  واملشاعر واألعمال، وتبدأ املعرفة بالنمو لدى الفرد مع بداية حياته.

  )Conscienceالضمير ( - 
ميثــل الضــمري جمموعــة مــن القــيم واملثــل العليــا املوجــودة يف بنــاء الفــرد املعــريف، الــذي اكتســبه مــن  

. ويقظة الضـمري لـدى الفـرد جيعلـه مقّيمـاً وضـابطاً ألفعالـه وسـلوكياته، ويف أحيـان خالل التنشئة االجتماعية
). 2011يشــعر الفــرد بــوخزة الضــمري إذا مــا خــرج عــن الطريــق الصــحيح يف تصــرفاته وســلوكياته (اخلفــاف، 

فالضمري هو ذلك الصوت الداخلي ملعرفة اخلطأ من الصواب، وشحنهم بإحساس الذنب حني يتمادون يف 
  ).2007طأ، وهو أساس املواطنة الصاحلة والسلوك األخالقي كما أنه جوهر األخالق برمتها (بوربا، اخل

 والعمـل مواجهـة التحـديات، يف الفعـل ملسـايرة االلتـزام إظهـار علـى القدرة يف احلي يتمثل الضمري
 الضــمري خصــائص ومــن األداء الشخصــي، يف املســؤولية وحتمــل املفهومــة، األخالقيــة املتطلبــات مــع بتوافــق

 بنـاء العمـل يف واحلـذر واالنتظـام األهـداف، النفس لتحقيق وحماسبة الوعود، وصيانة االلتزامات احلي: تلبية
  ). 2010االعتمادية (صاحل وآخرون،  خالل الثقةمن
  ):Self- Controlالضبط الذاتي (  - 

يــرتبط بــه مــن نتــائج،  يشــري الضــبط الــذايت إىل مــدى إدراك الفــرد العالقــة الســببية بــني ســلوكه ومــا
فعنـــدما يـــدرك الفـــرد أن النتـــائج التابعـــة لســـلوكه ترجـــع إىل قدراتـــه وجهـــوده أو خصائصـــه الذاتيـــة، فـــإن مركـــز 

)، فالضــبط 2011الــتحكم يكــون ذاتيــاً. أي أن أحــداث حياتــه حتــت ضــبطه وتوجيهــه الــذايت (اخلفــاف، 
  ).2007يف العمل (بوربا، الذايت يعين إعادة الفرد توجيه دوافعه والتفكري قبل البدء 

 حيتـاج ولتنشـيطها احملفـزات، إغـراء علـى للـرد األوليـة امليـول جتـاوز علـى القـدرة ميثل فالضبط الذايت
 ,.Hassan et al( الصـاحلة املعلومـات علـى حاسـم يعتمـد بشـكل الـذي التغيـري علـى القـدرة إىل الفـرد

تبعـــده عـــن االنغمـــاس الزائـــد يف امللـــذات، ). وهـــو األســـاس لبنـــاء شخصـــية قويـــة لـــدى الفـــرد؛ ألـــا 2010
وتسمح له بالرتكيز على املسؤوليات. فالضبط الذايت ينذر الفرد بالنتائج اخلطرية جراء أفعاله؛ ألا تساعده 

  ). 2007على استخدام عقله للسيطرة على عواطفه (بوربا، 
  )Respectاالحترام ( - 

يــة للنجــاح يف كــل ميــادين احليــاة، فيقصــد االحــرتام هــي فضــيلة جوهريــة للــذكاء األخالقــي، وحيو 
بــاالحرتام إبــداء اعتبــار لقيمــة شــخص مــا أو شــيء مــا، فــاألفراد الــذين يعتــربون االحــرتام جــزءاً مــن حيــام 
اليوميــة، مــن احملتمــل أن يكونــوا أكثــر اهتمامــاً حبقــوق اآلخــرين، وســبباً ملراعــام ذلــك فــإم يبــدون احرتامــاً 

  ).2007م هو حجر األساس للوقاية من العنف والظلم والكراهية (بوربا، ألنفسهم أيضاً، فاالحرتا
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 املشاعر، هذه يستحقون يراهم اآلخرين حنو االفرد يوجهه وتقدير إكبار مشاعر االحرتام كما إن
 املـرء يضـفي وقـد نفسـه، عـن الفـرد مفهـوم مـن جـزء نفسه، بالتايل تصـبح حنو املشاعر ذه الفرد يتوجه وقد
  ). 1995احلياة (جابر وكفايف،  يف موضوعات أخرى على عراملشا هذه

  )Toleranceالتسامح ( - 
إن إكساب الفرد تقييمات للصفات املتنوعة عن اآلخرين، واالنفتاح الذهين جتاه التجديدات من 

يـة معتقدات خمتلفة وأجناس خمتلفـة متمثلـة بـالعرق والـدين واللغـة والعـادات والتقاليـد ويف تبـاين الفـروق الفرد
بني البشر، تعمل على دفع الفرد للتعامل مع اآلخرين بعطف وحنان والوقوف ضد ممارسة الكراهية والعنف 
والتعصب بشىت أشكاله ومظـاهره. فالتسـامح يقصـد بـه احـرتام كرامـة وحقـوق اآلخـرين، حـىت الـذين ختتلـف 

والعنـف واحلقـد، بينمـا تـؤثر تصرفام عن تصرفاته، فهو فضيلة أخالقية قوية تساعد علـى تالشـي الكراهيـة 
  ).2007فينا يف الوقت نفسه على معاملة اآلخرين بعطف واحرتام وفهم (بوربا، 

  ) مظهرين للتسامح، ومها:  2012املشار إليه يف الذحباوي ( Lickonaأوضح ليكن 
 اآلراء فــرض عــن حماولــة والبعــد اإلنســان، وحقــوق اإلنســانية الكرامــة مــن لكــل االحــرتام -

 ين.اآلخر  على
يف  النــاس اإلجيابيــة، ومســامهات الصــفات مــن العديــد لــدى اإلنســاين التنــوع ثــراء تقــومي -

 .واحلضارات واألقطار واألديان واألجناس اخللفيات خمتلف
 )Ghie, Laperrie`re, &Desrochers, 2010( وأضــاف جــي ولربــاك ودريشــر

 فيتعلمـون والكراهيـة، والبغضـاء والتحيـز ةاحملابـا رفـض علـى يسـاعدهم ما وهو التسامح املتزايد لدى األفراد،
ذكائــه  مــن يزيــد الفــرد لــدى التســامح تعزيــز وإن الختالفــام، ممــا أكثــر ومــواقفهم لشخصــهم احــرتام النــاس

  .األخالقي
  )Kindnessالعطف ( - 

إن ايثار الفرد يف تعامله مع اآلخرين، وتفهم احتياجـام واالهتمـام ـا والعمـل علـى تلبيتهـا قـدر 
ـــــوافر ســـــلوك العطـــــف، فـــــالعطف هـــــو إظهاراالهتمـــــام بســـــعادة ومشـــــاعر اآلخـــــرين املســـــتط اع، مؤشـــــرات لت

  ).2011ومساعدم (اخلفاف، 
فـــالعطف هـــي تلـــك القـــدرة الرائعـــة الـــيت توضـــح لآلخـــرين مـــدى اهتمامـــك بـــراحتهم ومشـــاعرهم، 

عــل اخلــري بــدًال مــن فأعمــال العطــف تبــين اللطافــة واإلنســانية واألخــالق. فهــذه األعمــال قائمــة علــى نوايــا ف
األذى، ففضــيلة العطــف موجهــة ببوصــلة أخالقيــة داخليــة يف صــميم األفــراد، ختــربهم بــأن معاملــة اآلخــرين 



  الظفريد.  – الحراصية....... ..............بسلطنة عمان الفروق في الذكاء األخالقي بين المعاقين سمعيَا والعاديين
 

 214

بشكل عطوف هو الشي الصحيح الواجب عمله، وأن دافعهم هلذا الفعل ليس كوم يريدون شيئاً باملقابل 
  ). 2007(بوربا، 
 )Fairness( العدالــة -

اآلخرين بطريقة عادلة غري متحيزة ونزيهة، مع وجود تفتح ذهين، وإن أفضل العدالة هي معاملة 
الطرائق اليت يتعلم فيها األطفال عادات العدل مثل اختاذ الدور واملشاركة والتفاوض واملساومة 
وحل املشكالت بصورة متبادلة، هي باللعب مع األصدقاء يف إطار طبيعي غري منظم (بوربا، 

2007 .(  
  سات السابقةالدرا -8-2

-تعـددت الدراسـات الســابقة الـيت تناولــت الـذكاء األخالقــي وتنوعـت يف تناوهلــا للعينـة (األطفــال
املــوظفني) مــن ناحيــة، وكانــت فئــة املــوظفني األغلــب يف االهتمــام. ومــن ناحيــة -طالباجلامعــة-طالباملــدارس

عالقته مبتغريات أخرى)، يف حني أن -أخرى تنوعت يف تناوهلا ملوضوع الذكاء األخالقي (متغرياته الدميغرافية
؛ 2012تناولتــه مــع متغــري القيــادة (الــذحباوي، -يف حــدود االطــالع-أغلــب الدراســات وخاصــة األجنبيــة 

Lennick& Kiel, 2006 ًإال أن دراســــة الفــــروق يف الـــذكاء االخالقــــي بـــني املعــــاقني مسعيــــا ،(
  سواء عربياً أو أجنبياً.-دود إطالعالباحثانيف ح-والعاديني،فال وجود ألي دراسة تناولت هذا املوضوع 

) إىل التنبــؤ مبســتوى الــذكاء األخالقــي لألبنــاء مــن خــالل املتغــريات 2006هــدفت دراســة رزق ( -
األســـرية والشخصـــية، والكشـــف عـــن أثـــر املتغـــريات األســـرية والشخصـــية علـــى مســـتوى ذكـــائهم 

 الرتبيــة، كليــة  طــالب بــة) مــنطال 113طالبــاً،  62) فــرداً (175العينــةمن ( األخالقــي، تكونــت
 مــن األخالقــي الــذكاء ومقيــاس املتميــزة، الوالديــة خصــائص قائمــة العينــة بيانــات جلمــع واســتخدم

إىل وجـــود فـــروق دالةإحصـــائياً بـــني أفـــراد عينـــة الدراســـة وفقـــاً  الباحـــث. توصـــلت الدراســـة إعـــداد
ووفقـــاً ملتغـــري املســـتوى  ذكور،ملتغــريي النـــوع يف أبعـــاد الـــذكاء األخالقــي والدرجـــة الكليـــة لصـــاحل الــ

الثقــايف يف الــذكاء األخالقــي لصـــاحل األبنــاء الــذين ينحــدرون مـــن مســتوى ثقــايف عــايل للوالـــدين، 
ووجــود عالقــة ارتباطيــه دالــة إحصــائية بــني خصــائص الوالديــة املتميــزة والــذكاء األخالقــي لألبنــاء، 

 ات األسرية والشخصية.وإمكانية التنبؤ بالذكاء االخالقي لألبناء من خالل املتغري 
) ملعرفة عالقة الذكاء األخالقي بالبيئة املدرسية واألسرية لدى 2008ويف دراسة أجراها شحاته ( -

 جلمـع واسـتخدم وطالبـة، ) طالبـاً 420العينـة مـن ( طالب الصف األول الثانوي، حيـث تكونـت
 ومقياس لألسـرة جتماعيةاال البيئة ومقيـاس الباحث، إعداد من األخالقي الذكاء مقياس البيانات

 -إحصـائياً يف متغـري النـوع (ذكـور مرتمجة، توصلت إىل عدم وجود فروق دالة الدراسة حجرة بيئة
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إناث) يف أبعاد الذكاء األخالقـي، ووجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـه دالـة إحصـائياً بـني أبعـاد الـذكاء 
بيئــة حجــرة الدراســة، وال توجــد األخالقــي وبعــض أبعــاد البيئــة االجتماعيــة لألســرة، وبعــض أبعــاد 

  عالقة يف األبعاد األخرى.
إىل معرفــة داللــة الفــروق يف الــذكاء األخالقــي لــدى طلبــة  هــدفت ) بدراســة2008حممــد ( وقــام -

) طالبــاً وطالبــة، تراوحــت 300املرحلــة الثانويــة حســب متغــري النــوع، حيــث تكونــت العينــة مــن (
لدراســــة مقيــــاس الــــذكاء األخالقــــي إعــــداد ) ســــنة، واســــتخدم ألدوات ا17-13أعمــــارهم بــــني (

)، توصــلت الدراســة إىل أن هــؤالء الطلبــة ال يتمتعــون بــذكاء أخالقــي، ووجــود 2007الشــمري (
  فروق دالة إحصائياً يف الذكاء األخالقي لديهم ملتغري النوع لصاحل اإلناث.

ايل ) دراســــة هــــدفت إىل التعــــرف علــــى مســــتوى الــــذكاء االنفعــــ2008كمــــا أجــــرت النواصــــره ( -
واالجتماعي واخلُلقي لدى الطلبة املوهوبني وعالقتـه بـبعض املتغـريات الدميوغرافيـة املتمثلـة بـالنوع، 

الثـانوي.  واألول األساسـي السـابع الصـف يف الطلبة من وطالبة ) طالباً 461من ( العينة تكونت
 الــذكاء يــاسومق االجتمــاعي، الــذكاء ومقيــاس االنفعــايل، الــذكاء مقيــاس البيانــات جلمــع اســتخدم
األخالقي. توصـلت الدراسـة إىل أن مسـتوى الـذكاء اخلُلقـي الكلـي لـدى  السلوك وقائمة اخلُلقي،

الطلبــة املوهــوبني كــان مرتفعــاً، ووجــود فــروق دالــة إحصــائياً يف األداء علــى مقيــاس الــذكاء اخللقــي 
  على متغري النوع لصاحل اإلناث.

تعلمي يف  - معرفة مدى فاعلية برنامج تعليمي) إىل2009وهدفت الدراسة اليت أجراها الناصر( -
) طفــًال مــن 20مــن ( العينــة تنميــة الــذكاء األخالقــي لــدى األطفــال املســاءة معــاملتهم، تكونــت

 ببنـاء الباحثـة وقامـت ) سـنة،16-9( بـني أعمارهم تراوحت األمان، دار يف األطفال املتواجدين
مي، حيث توصلت الدراسة إىل تأثري الربنامج تعل تعليمي برنامج وبناء األخالقي، الذكاء مقياس

التعليمــي التعلمــي علــى الدرجــة الكليــة ملقيــاس الــذكاء األخالقــي باســتثناء بعــد "العــدل"، وعــدم 
ضـبط  -الضـمري -وجود فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث على الفضائل اآلتية: التعـاطف

ة بــني الـــذكور واإلنــاث علـــى الفضـــائل اللطـــف، بينمــا يوجـــد فــروق ذات داللـــة إحصـــائي -الــنفس
  العدل) لصاحل اإلناث.  -التسامح -(االحرتام

) إىل قياس الذكاء األخالقي لدى طلبة الدراسة 2009واستهدفت الدراسة اليت أجراها الطائي ( -
 إنــاث)، تكونــت-املتوسـطة، والتعــرف علــى الفـروق يف الــذكاء األخالقــي وفـق متغــري النــوع (ذكـور

األخالقـــي، حيـــث  الـــذكاء مقيـــاس البيانـــات جلمـــع واســـتخدم وطالبـــة، ) طالبـــاً 400مـــن ( العينـــة
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ووجود فروق دالة إحصائياً بني الذكور  توصلت الدراسة إىل أن الطالب يتمتعون بذكاء أخالقي،
  واإلناث يف الذكاء األخالقي لصاحل الذكور.

قــــي بــــني طــــالب ) بدراســــة هــــدفت إىل فحــــص الفــــروق يف الــــذكاء األخال2009وقــــام العــــريين ( -
التخصصـــات العلميـــة والتخصصـــات النظريـــة مـــن طـــالب املرحلـــة الثانويـــة، ودراســـة الفـــروق بـــني 

من  العينة تكونت املستويات االقتصادية للطالب يف أساليب التنشئة األسرية والذكاء األخالقي،
 اسكـــل مـــن مقيـــ  البيانـــات جلمـــع الباحـــث الثانويـــة. اســـتخدم املرحلـــة طـــالب ) طالبـــاً مـــن270(

األخالقــي، توصــلت الدراســة إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة  الــذكاء ومقيــاس األســرية التنشــئة أســاليب
  دالة إحصائياً بني أساليب التنشئة األسرية وأبعاد الذكاء األخالقي.

) الـــيت اســـتهدفت فحـــص العالقـــة بـــني الـــذكاء األخالقـــي وتشـــكيل هويـــة 2009ودراســـة قاســـم ( -
نامج لتنمية الذكاء األخالقـي يف تشـكيل هويـة األنـا لـدى طـالب كليـة األنا، وبيان أثر وفاعلية بر 

 إحـــداها جممـــوعتني إىل عشـــوائياً  تقســـيمهم مت وطالبـــة، ) طالبـــاً 54مـــن ( العينـــة الرتبيـــة. تكونـــت
 واسـتخدم وطالبـة، طالبـاً  )27من ( تكونت ضابطة واألخرى وطالبة، ) طالباً 27جتريبية بلغت (

 اإلرشـــادي الربنـــامج وتصـــميم األنـــا، وهويـــة األخالقـــي الـــذكاء نمـــ لكـــل مقيـــاس البيانـــات جلمـــع
الباحثــة، توصـلت الدراســة إىل وجـود ارتبــاط عكسـي دال إحصــائياً بـني مجيــع  إعـداد مــن ومجيعهـا

أبعــاد الــذكاء األخالقــي والدرجــة الكليــة، وبــني رتــب هويــة األنــا املشــتتة واملعلقــة، ووجــود ارتبــاط 
بعاد الذكاء األخالقي والدرجة الكليـة لـه، وبـني رتـب هويـة األنـا موجب دال إحصائياً بني مجيع أ

احملققة. ومل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصـائياً بـني مجيـع أبعـاد الـذكاء األخالقـي والدرجـة الكليـة 
  له وبني رتبة اهلوية املعلقة. 

فـــوق ) بدراســـة هـــدفت التعـــرف علـــى الـــذكاء األخالقـــي والت2011وقـــام العبيـــدي واألنصـــاري ( -
الدراسي لدى طالب الصف السادس االبتدائي، وكشف العالقة االرتباطية بني الذكاء األخالقي 

 السـادس الصـف طـالب مـن وطالبة طالباً  )500من ( الدراسة عينة والتفوق الدراسي، وتكونت
 إعــــداد مــــن الدراســــي والتفــــوق األخالقــــي الــــذكاء مقيــــاس البيانــــات جلمــــع واســــتخدم االبتــــدائي،

. توصـــلت الدراســـة إىل أن طـــالب وطالبـــات الصـــف الســـادس يتمتعـــون بـــذكاء أخالقـــي البـــاحثّني 
) بــني الـــذكاء 0.05وتفــوق دراســي عــاٍل، ووجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى (

  األخالقي والتفوق الدراسي.  
) هــــدفت إىل التعــــرف علــــى فاعليــــة برنــــامج إرشــــادي معــــريف 2013ويف دراســــة أجراهــــا الســــيد ( -

سلوكي لتنمية الذكاء األخالقـي، وتأكيـد الـذات يف تعـديل بعـض السـلوكيات الدالـة علـى اجلنـوح 
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 الصـم ملـراهقني منـا وطالبـة ) طالبـاً 12مـن ( الدراسـة عينـة الكامن لدى املـراهقني الصـم، تكونـت
 ضابطة، وجمموعة إرشادية جمموعة إىل العينة تقسيم ) سنة، ومت17-13بني ( العمرية املرحلة يف

 ســـلوكي معـــريف إرشـــادي وبرنـــامج األخالقـــي، الـــذكاء مقيـــاس العينـــة بيانـــات جلمـــع واســـتخدمت
الباحثة، توصلت الدراسة إىل وجود فـروق دالـة إحصـائياً بـني متوسـطات رتـب  إعداد من وكالمها

درجــات اموعــة اإلرشـــادية يف القيــاس القبلـــي والقيــاس البعـــدي علــى مقيـــاس الــذكاء األخالقـــي 
اس البعـــدي، ووجــــود فـــروق دالـــة إحصـــائياً بــــني متوســـطات رتـــب درجـــات اموعــــة لصـــاحل القيـــ

اإلرشــادية ومتوســطات رتــب درجــات اموعــة الضــابطة لصــاحل اموعــة اإلرشــادية علــى مقيــاس 
الذكاء األخالقي بعد تطبيق الربنامج، ووجود فـروق دالـة إحصـائياً بـني متوسـطات رتـب اموعـة 

  قبلي وقياس املتابعة على مقياس الذكاء األخالقي.اإلرشادية يف القياس ال
) إىل قيـاس ومعرفـة مسـتوى Nobahar&Nobahar, 2013هدفت دراسة نبهارونبهـار ( -

تكونت العينة مـن مجيـع مـوظفي  الذكاء األخالقي لدى موظفي مكتبة جامعة أبو علي يف سينا،
ــــة (مل يــــذكر العــــدد)، واســــتخدم الباحثــــان مقيــــاس قائمــــة الكفــــ )، MCIاءة األخالقيــــة (املكتب

توصلت الدراسة إىل أن مستوى الذكاء األخالقـي لـدى مـوظفي املكتبـة كـان عاليـاً، وعـدم وجـود 
فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف متغـــري النـــوع االجتمـــاعي والعمـــر والدرجـــة األكادمييـــة يف الـــذكاء 

  األخالقي لدى أفراد عينة الدراسة.
 ,Nozari, Jouybari, Nozariاري، وأمحد (كما هدفت دراسة نوزاري، جويباري، نوز  -

& Ahmad, 2013 (االخـتالالت) إىل معرفـة العالقـة بـني الـذكاء األخالقـي والتشـوهات (
 ) فــرداً،283مــن ( العينــة املعرفيــة لــدى العــاملني مبنظمــة الرعايــة االجتماعيــة يف مازنــدران،تكونت

التشــوه (االخــتالل) املعــريف، توصــلت  وقائمــة األخالقيــة الكفــاءة قائمــة البيانــات جلمــع واســتخدم
الدراســــة إىل وجــــود عالقــــة ارتباطيــــة دالــــة إحصــــائياً بــــني الــــذكاء األخالقــــي والتشــــوه املعــــريف، وأن 

من التغريات يف التشوهات املعرفية ميكن تفسريها من خالل الذكاء األخالقي، أي أنه  28.5%
قـي، وال ميكـن االعتمـاد علـى املعلومـات ميكن التنبؤ بالتشوهات املعرفية من خالل الـذكاء األخال

  والتصنيفات الشخصية مبفردها يف حتديد الذكاء األخالقي بل إا جمموعة من العوامل والظروف.
 ,Hoseinpoor&Ranjdoost وأمـــا الدراســـة الــــيت أجراهـــا حســــني بـــور وراجندســـت -

الثالثــة باملرحلــة ) هــدفت إىل معرفــة العالقــة بــني الــذكاء األخالقــي وإجنــاز طــالب الســنة (2013
ــــاً 210مــــن ( العينــــة الثانويــــة،تكونت  الكفــــاءة قائمــــة البيانــــات جلمــــع واســــتخدم وطالبــــة، ) طالب

األخالقية، توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية إجيابية دالة إحصائياً بـني الـذكاء األخالقـي 



  الظفريد.  – الحراصية....... ..............بسلطنة عمان الفروق في الذكاء األخالقي بين المعاقين سمعيَا والعاديين
 

 218

قـي، ووجـود فـروق دالـة وإجناز الطالب، وإمكانية التنبؤ بإجناز الطـالب مـن خـالل الـذكاء األخال
  إحصائياً بني الذكور واإلناث يف بعد التسامح لصاحل اإلناث.

قــق مــن أثــر برنــامج تــدرييب مســتند إىل نظريــة بوربــا يف لتح) إىل ا2013وهــدفت دراســة بشــارة ( -
) طفـــًال 50يف األردن. تكونـــت العينـــة مـــن ( SOSتنميـــة الـــذكاء األخالقـــي لـــدى أطفـــال قـــرى 

طريقــة عشــوائية إىل جممـــوعتني مهــا: اموعــة الضــابطة واموعــة التجريبيـــة، وطفلــة، مت تــوزيعهم ب
 وجلمـــع بيانـــات العينـــة مت بنـــاء برنـــامج تـــدرييب يف الـــذكاء األخالقـــي، ومقيـــاس الـــذكاء األخالقـــي.

توصــلت الدراســة إىل وجــود فــروق دالــة إحصــائياً يف أداء األطفــال علــى مقيــاس الــذكاء األخالقــي 
لربنــــامج التــــدرييب ولصــــاحل اموعــــة التجريبيــــة، يف حــــني مل تظهــــر فــــروق دالــــة الكلــــي يعــــزى إىل ا

إحصائياً تعزى إىل النوع أو التفاعل بني الربنامج التدرييب والنوع، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً 
يف أداء األطفــال علــى كــل بعــد مــن أبعــاد مقيــاس الــذكاء األخالقــي الســبعة تعــزى إىل النــوع، أو 

ني الربنــامج التـدرييب والنــوع. يف حــني وجـود فــروق دالــة إحصـائياً يف أداء األطفــال علــى التفاعـل بــ
ــــاس الــــذكاء األخالقــــي (االحــــرتام، والتســــامح، والعــــدل) تعــــزى إىل الربنــــامج  األبعــــاد الثالثــــة ملقي

  التدرييب.
 ) الــذكاء األخالقــي وعالقتــه بالتســامح االجتمــاعي لــدى طلبــة2013وتناولــت دراســة الــزهريي ( -

املرحلـــة املتوســـطة، ومعرفـــة داللـــة الفـــروق يف الـــذكاء األخالقـــي والتســـامح االجتمـــاعي يف متغـــريي 
 البيانات جلمع الباحث واستخدم وطالبة، ) طالباً 309من ( العينة إناث)، تكونت-النوع (ذكور

االجتمـــــاعي. توصـــــلت الدراســـــة إىل أن الطـــــالب  التســـــامح ومقيـــــاس األخالقـــــي الـــــذكاء مقيـــــاس
ت يتمتعـــون مبســـتوى ذكـــاء أخالقـــي وتســـامح اجتمـــاعي عـــال، وعـــدم وجـــود فـــروق دالـــة والطالبـــا

إحصائياً بني الذكور واإلناث يف مقيـاس الـذكاء األخالقـي، ووجـود عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائياً 
  بني الذكاء األخالقي والتسامح االجتماعي.

إىل فحـص  Faramarzi et al., 2014)واستهدفت الدراسة اليت أجراها فـارمرز وآخـرون ( -
دور الــــذكاء األخالقــــي وأمنــــاط اهلويــــة يف التنبــــؤ مبشــــاكل الصــــحة النفســــية لــــدى طــــالب الرعايــــة 

) طالبـاً وطالبــة مـن طـالب الرعايــة الصـحية. اسـتخدم جلمــع 200الصـحية، تكونـت العينــة مـن (
)، MCI)، واســــتبيان الكفــــاءة األخالقيــــة (GHQ-28البيانــــات اســــتبيان الصــــحة العامــــة (

).توصـلت نتـائج الدراسـة إىل عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية ISIستبيان أمناط اهلوية (وا
إناث) يف متغـري الصـحة العامـة والكفـاءة األخالقيـة وأمنـاط اهلويـة، ووجـود -يف متغري النوع (ذكور

ة عالقة إجيابية ذات داللة إحصـائية بـني الـذكاء األخالقـي وأمنـاط اهلويـة ومشـاكل الصـحة النفسـي
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) مــن التبــاين يف الــذكاء األخالقــي وأمنــاط اهلويــة ترجــع إىل %25.8ألفــراد عينــة الدراســة، وأن (
  مشاكل الصحة النفسية ألفراد عينة الدراسة. 

) هدفت Mirhosseini, &Tirgar,2014ويرتجار ( أما الدراسة اليت أجراها مريحوسيين -
السلوكية للعاملني يف شـركة االتصـاالت إىل معرفة العالقة بني الذكاء األخالقي وجوانب الضعف 

) موظفــــاً، واســــتخدم جلمــــع 214الســــلكية والالســــلكية يف مدينــــة كرمــــان، تكونــــت العينــــة مــــن (
البيانات مقياس الذكاء األخالقي ومقياس جوانب الضعف السلوكي، وتوصلت الدراسة إىل عدم 

ســـلوكي لــدى أفــراد عينـــة وجــود عالقــة دالــة إحصـــائياً بــني الــذكاء األخالقـــي وجوانــب الضــعف ال
  الدراسة. 

  التعليق على الدراسات السابقة -8-3
عدم وجود دراسات -يف حدود إطالع الباحثة-يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة 

  عربية وأجنبية تناولت موضوع الفروق يف الذكاء األخالقي بني املعاقني مسعياً والعاديني.
الـيت تناولـت الـذكاء األخالقـي بعالقتـه مبتغـري التسـامح االجتمـاعي  اهتمت الدراسات السـابقة -8-3-1

ـــــــــــــــــــــــــــــــزهريي،  ـــــــــــــــــــــــــــــــدي واالنصـــــــــــــــــــــــــــــــاري، 2013(ال )، وإجنـــــــــــــــــــــــــــــــاز الطـــــــــــــــــــــــــــــــالب وتفـــــــــــــــــــــــــــــــوقهم (العبي
)، 2006)، وتشـــكيل شخصـــية الفـــرد (رزق، Hoseinpoor&Ranjdoost, 2013؛2011

)، والــــذكاء 2008اته، ؛ شــــح2009وأســــاليب التنشــــئة األســــرية والعوامــــل األســــرية واملدرســــية (العــــريين، 
ـــــــذات (الســـــــيد، 2008االنفعـــــــايل واالجتمـــــــاعي (النواصـــــــرة،  ـــــــد ال )،والصـــــــحة النفســـــــية 2013)، وتأكي

)Faramarzi et al., 2014 كمـا ركـزت بعـض الدراسـات علـى قيـاس مسـتوى الـذكاء األخالقـي ،(
درســـاه  )2008) وحممـــد (2009)، إال أن دراســـة الطـــائي (2009؛ الناصـــر، 2013وتنميتـــه (بشـــارة، 
  .مبتغرياته الدميغرافية

) يف دراســة متغــري 2008) وحممــد (2009أمـا الدراســة احلاليــة فقــد اتفقــت مــع دراســة الطــائي (
الـــــذكاء األخالقـــــي مبتغرياتـــــه الدميغرافيـــــة، ولكنهـــــا اختلفـــــت يف معرفـــــة الفـــــروق بـــــني ذوي اإلعاقـــــة الســـــمعية 

  والسامعني.
الوصفي االرتبـاطي، يف معرفـة عالقـة الـذكاء األخالقـي اتبعت بعض الدراسات السابقة املنهج  -8-3-2

مبتغريات أخرى مت اإلشارة إليها سابقاً، والبعض منها تناوهلا يف بناء برنـامج تـدرييب لتنميـة الـذكاء األخالقـي 
إال أن الدراســـة احلاليـــة اعتمـــدت علـــى املـــنهج الوصـــفي الســـبيب املقـــارن؛ لدراســـة الفـــروق بـــني ذوي اإلعاقـــة 

  السامعني.   السمعية و 
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اتفقـــت الدراســـة احلاليـــة مـــع أغلـــب الدراســـات الســـابقة يف تناوهلـــا تمـــع الدراســـة وعينتهـــا يف  -8-3-3
) يف 2013املرحلة العمرية والصفوف الدراسية (املرحلة املتوسـطة والثانويـة)، وبـاألخص مـع دراسـة السـيد (

تمــع الدراســة فئــة األطفــال وطــالب اجلامعــة تناوهلــا لفئــة الصــم، إال إن بعــض الدراســات الســابقة تناولــت جم
  واملوظفني.

اتفقـــت الدراســـة احلاليـــة مـــع مجيـــع الدراســـات الســـابقة يف اســـتخدام أداة القيـــاس وهـــي مقيـــاس  -8-3-4
  الذكاء األخالقي.

ركــزت الدراســة احلاليــة علــى معرفــة مســتوى الــذكاء األخالقــي لــدى أفــراد عينــة الدراســة، وقــد  -8-3-5
؛ والطـــــائي، 2011؛ والعبيـــــدي واالنصـــــاري، 2013عـــــة مـــــن الدراســـــات (الـــــزهريي، اتفقـــــت معهـــــا جممو 

) وكــان مســتوى الــذكاء األخالقــي لــدى أفــراد عينــة الدراســة لــديها عاليــاً، كمــا 2008؛ والنواصــرة، 2009
) أشــــارت إىل اخنفــــاض مســــتوى الــــذكاء 2008؛ حممــــد، 2013اتفقــــت مــــع دراســــات أخــــرى (الســــيد، 

   .ة الدراسةاألخالقي لدى أفراد عين
؛ الـزهريي، 2006؛ رزق، 2013اتفقت الدراسة احلالية مع جمموعة من الدراسـات (بشـارة،  -8-3-6

؛ الناصـــر، 2008؛ حممـــد، 2011؛ العبيـــدي واألنصـــاري، 2009؛ الطـــائي، 2008؛ شـــحاته، 2013
؛ Hoseinpoor&Ranjdoost, 2013؛ 2008؛ النواصـــــــــــــــــــــــرة، 2009

Nobahar&Nobahar, 2013الفــــروق يف الــــذكاء األخالقــــي وفــــق متغــــري النــــوع  ) يف دراســــة
  االجتماعي. 

ركزت الدراسة احلالية على معرفة الفروق يف الذكاء األخالقي وفق متغري املرحلة العمرية لدى    -8-3-7
؛ 2008؛ النواصـرة، 2009؛ الناصـر، 2013أفراد عينة الدراسة، متفقة مـع بعـض الدراسـات (الـزهريي، 

  ).Nobahar,&Nobahar, 2013؛ 2008حممد، 
) يف معرفة الفروق بني أفراد 2006؛ رزق، 2009اتفقت الدراسة مع دراسة أخرى (العريين،  -8-3-8

  عينة الدراسة يف الذكاء األخالقي وفق متغري املستوى االقتصادي. 
مل جتـــــد الباحثـــــة دراســـــة تناولـــــت الفـــــروق بـــــني ذوي اإلعاقـــــة الســـــمعية والســـــامعني يف الـــــذكاء  -8-3-9

  األخالقي، ومعرفة الفروق بني ذوي اإلعاقة السمعية وفقاً ملتغري شدة اإلعاقة.
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  منهج وإجراءات الدراسة -9
  منهج الدراسة -9-1

املــــــــــــنهج املســــــــــــتخدم يف البحــــــــــــث هــــــــــــو املــــــــــــنهج الوصــــــــــــفي (الدراســــــــــــة املقارنــــــــــــة لألســــــــــــباب) 
CausalComparative Studies عـاديني ومعرفـة الذي يقوم بدراسة الفروق بـني املعـاقني مسعيـاً وال

أوجــه الشــبه واالخــتالف بينهمــا يف الــذكاء األخالقــي، وذلـــك مــن خــالل جمموعــة مــن اإلجــراءات العلميـــة 
  للتوصل إىل احلقيقة العلمية. 

  مجتمع الدراسة -9-2
مبحافظـــة مســـقط للعــــام  يتكـــون اتمـــع مـــن الطلبـــة العـــاديني امللتحقــــني مبـــدارس الرتبيـــة والتعلـــيم

ــــــــاً وطالبــــــــة، مــــــــنهم (94185والبــــــــالغ عــــــــددهم ( 2014-2013الدراســــــــي  ــــــــاً، 45837) طالب ) طالب
) طالباً وطالبة امللتحقني مبدرسة األمل 111) طالبة، ومن طلبة املعاقني مسعياً والبالغ عددهم (48348و(

يف املراحـــل  ) طالبـــة46طالبـــاً، و() 65للصـــم، وبربنـــامج الـــدمج الســـمعي يف احملافظـــات التعليميـــة، مـــنهم (
  ).18-15العمرية (

  عينة الدراسة -9-3
) 100) ذكـــور و(100وطالبـــة مـــن الطلبـــة العـــاديني بواقـــع ( اً ) طالبـــ200( تكونـــت العينـــة مـــن

) مــدارس عشــوائياً مــن حمافظــة مسـقط، مث مت أخــذ صــف مــن كــل مرحلــة دراســية 6إنـاث، حيــث مت اختيــار(
) طالبـاً وطالبـة 79مبجمـوع( نة املتاحة، كما ضمت العينة طلبة املعـاقني مسعيـاً داخل كل مدرسة بطريقة العي

مبدرسة األمل للصم مبحافظة مسقط وطـالب برنـامج الـدمج السـمعي يف كـل مـن حمافظـة الربميـي والداخليـة 
  سنة. 18إىل  15) إناث مبراحل عمرية خمتلفة امتدت من 34) ذكور و(45بواقع (

  أداة الدراسة  -9-4
بنـاء مقيــاس للــذكاء األخالقــي، وذلــك ــدف معرفــة الفــروق يف الــذكاء األخالقــي بــني املعــاقني  مت

مسعياً والعاديني بسلطنة عمان؛ حيث مل يتم التوصل إىل مقياس سابق للذكاء األخالقي،مت تقنينه للمجتمع 
  العماين هلاتني الفئتني من الطلبة.

النظــري لنمــوذج مشــيل بوربــا يف الــذكاء األخالقــي وألجــل بنــاء املقيــاس مت االطــالع علــى اإلطــار 
-13)، وعلى بعض املقاييس السابقة مثال: مقياس الذكاء األخالقي للمـراهقني ألعمـار (2001(بوربا، 

) الــذي تبنــاه عبــد 2010)، ومقيــاس الــذكاء األخالقــي لألوســي (2008) ســنة املطــور (حممــد، 15-17
)، ومقيــاس الــذكاء 2013) الــذي تبنــاه الــزهريي (2010)، ومقيــاس الــذكاء األخالقــي ألمحــد (2012(
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)الـــــذي اعتمـــــد يف بنائـــــه علـــــى مقيـــــاس ميشـــــيل بوربـــــا صـــــاحبة منـــــوذج الـــــذكاء 2009األخالقـــــي للطـــــائي (
  ). 2011) الذي تبناه صاحل والربيعي (2007األخالقي، ومقياس الذكاء األخالقي للشمري (

  صدق األداة  -9-5
مت استخدام طريقة الصدق الظاهري والصدق التالزمي، حيث  للتأكد من صدق فقرات املقياس،

) حمكماً من أساتذة علم النفس جبامعة السلطان قابوس، وبعـض املختصـني يف 11مت عرض املقياس على (
جمـــال الرتبيـــة اخلاصـــة بـــدائرة بـــرامج الرتبيـــة اخلاصـــة بـــوزارة الرتبيـــة والتعلـــيم؛ إلبـــداء آرائهـــم يف مـــدى مناســـبة 

س الـذكاء األخالقـي للطلبـة العـاديني واملعـاقني مسعيـاً، ومـدى مالءمـة الفقـرات ألبعـاد املقيـاس، الفقرات لقيا
  ومدى مالءمتها للبيئة العمانية. 

)، مت 2008؛ حممــد، 2012وبنـاء علـى آراء احملكمــني وبعـض الدراسـات الســابقة (الـذحباوي،  
ألن هــذين البعــدين متــداخالن مــع ضــم بعــدي التمثــل العــاطفي والعطــف يف بعــد واحــد باســم التعــاطف؛ 

) فقـــرة ومت تعـــديل صـــياغة بعـــض 60) فقـــرة مـــن املقيـــاس وتبقـــى (11بعضـــهما الـــبعض، كمـــا مت حـــذف (
  العبارات.

 وقد تكون املقياس يف صورته النهائية من جزأين:
 جزء يتضمن معلومات أولية مشلت: نوع الطالب، عمر الطالب، ومستوى اإلعاقة (لذوي اإلعاقة السمعية

) فقرة مقسمة على ستة أبعاد لقياس الذكاء األخالقي 60فقط). وجزء يتمثل بفقرات املقياس: ويتضمن (
  وهي: 

ـــــى الفهـــــم ملشـــــاعر اآلخـــــرين، 11: ويتضـــــمن (Empathyالتعـــــاطف  � ـــــل يف قـــــدرة الفـــــرد عل ) فقـــــرة تتمث
 واحلساسية جتاه مشاعرهم، واالهتمام ا ومساعدم.

) فقــرات تتمثــل يف قــدرة الفــرد علــى معرفــة الطريقــة الصــحيحة 10: ويتضــمن (Conscienceالضــمري  �
والنزيهة للعمل مبوجبها، والقدرة على إصدار احلكم باحلالل واحلرام والصواب واخلطأ واخلري والشر يف نطاق 

 إمكاناته البشرية.
اره ) فقرات تتمثل يف قدرة الفرد على تنظيم الفرد ألفكـ10: وتتضمن (Self- Controlضبط الذات  �

 وأعماله، والبعد عن أي ضغوط داخلية أو خارجة حبيث يعمل ما هو صواب. 
) فقـــرات تتمثـــل يف قـــدرة الفـــرد علـــى معاملـــة اآلخـــرين بطريقـــة وديـــة 10: ويتضـــمن (Respectاالحـــرتام  �

 مهذبة.
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) فقـــرات تتمثـــل يف قـــدرة الفـــرد علـــى تقيـــيم الصـــفات املتنوعـــة عـــن 9: ويتضـــمن (Toleranceالتســامح  �
، واالنفتــاح الــذهين جتــاه التجديــدات مــن معتقــدات خمتلفــة متمثلــة بــالعرق والــدين واللغــة والعــادات اآلخــرين

 والتقاليد، وتباين الفروق الفردية بني البشر.
) فقرات تتمثل يف قدرة الفرد على معاملـة اآلخـرين بطريقـة عادلـة وغـري 10: ويتضمن (Fairnessالعدل  �

 متحيزة مع وجود تفتح ذهين.
-اإلجابة على فقرات املقياس عـن طريـق اختيـار إجابـة واحـدة مـن ضـمن اخليـارات املعروضـة (دائمـاً  وتتم  

نــادراً)، وقــد أعطيــت إجابــة (دائمــاً) ثــالث درجــات، و(أحيانــاً) درجتــان، و(نــادراً) درجــة واحــدة، -أحيانــاً 
  ). 11)، وعدد الفقرات السالبة(49حيث بلغت عدد الفقرات املوجبة (

ـــاً فقـــد مت تعـــديل بعـــض الفقـــرات الـــيت تتطلـــب االســـتماع واإلنصـــات أمـــا بالنســـبة  للمعـــاقني مسعي
والتحدث، ومثال على ذلك: الفقرة ال أستخدم الكلمات السيئة يف حـديثي مـع اآلخـرين"، فقـدمت ترمجتهـا 

ال أسـتخدم اإلشـارات الوصـفية السـيئة يف حـديثي مـع اآلخـرين"، فكـل مـا يتعلـق باحلـديث -للمعاقني مسعياَ 
االستماع يتم حتويلها إىل إشارة وصفية ألن املعاقني مسعياً ال يسمعون وال يتكلمون، وإمنا يستخدمون لغة و 

  اإلشارة يف التواصل.
ومن أجل حساب الصدق التالزمي مت تطبيق املقياس الذي مت بناؤه مع مقياس الذكاء األخالقي 

) 85نفس الوقت على عينة مكونة من ( )الذي يتمتع خبصائص سيكو مرتيه يف2009للمراهقني (حممد، 
  ). 0.72طالب وطالبة من السامعني، ومت استخراج الصدق التالزمي للمقياسني حيث بلغ (

 ثبات األداة  -9-6
للتأكد من ثبات األداة فقد مت استخدام طريقة إعادة االختبار، وحسـاب معامـل ارتبـاط بريسـون 

وطالبة  اً ) طالب20ع أسبوعني، وذلك بتطبيقه على عينةاستطالعية (بني االختبار األول واالختبار الثاين بواق
  ).0.74مبدرسة األمل للصم للمعاقني مسعياً حيث بلغ معامل االرتباط (

) طالباً وطالبة، حيث 55كما مت تطبيقه أيضاً على الطلبة العاديني وبلغت العينة االستطالعية (
-0.59األول والثاين ألبعاد الذكاء األخالقي (التعـاطف  بلغت معامالت االرتباط بني درجات التطبيقني

ككــل   املقيــاس-0.61العــدل -0.60التســامح -0.83االحــرتام -0.67ضــبط الــذات -0.71الضــمري 
  )، وهي معامًال ارتباط مقبول، مما يؤكد صالحية فقرات املقياس للدراسة. 0.83

  األساليب اإلحصائية -9-7
  ستخدام: لإلجابة على أسئلة الدراسة مت ا

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة على السؤال األول والثاين والثالث.-
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  للعينات املستقلة لإلجابة على السؤال األول والثاين والثالث. t-test اختبار-
  لإلجابة على السؤال الرابع. One-Way ANOVAاختبار حتليل التباين األحادي -

  ومناقشتهانتائج الدراسة  - 10
) بـين المعـاقين سـمعياً 0.05السؤال األول: هـل توجـد فـروق دالـة إحصـائيًاعند مسـتوى ( -10-1

  والعاديين في أبعاد الذكاء األخالقي؟
مت اسـتخدام اختبـار (ت) للعينــات املسـتقلة؛ ملعرفـة فيمــا إذا كانـت هنـاك فــروق دالةإحصـائياً بــني 

  كهم ألبعاد الذكاء األخالقي، وأشارت النتائج إىل:املعاقني مسعياً والعاديني يف مستوى امتال 
) بـني املعــاقني مسعيــاً والعــاديني يف الدرجــة الكليةللــذكاء 0.05وجـود فــروق دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى ( -

األخالقي ويف كل من بعد التعاطف والضمري وضبط الذات لصاحل العاديني، ولصاحل املعاقني مسعياً يف بعد 
  التسامح.

) بـــني املعــاقني مسعيـــاً والعــاديني يف كـــل مــن بعـــد 0.05وجـــود فــروق دالـــة إحصــائياً عنـــد مســتوى (عــدم  -
  ).1االحرتام والعدل. كما هو موضح يف اجلدول (

  )1جدول (
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة للفروق بين المعاقين سمعياً والعاديين في أبعاد الذكاء 

  االخالقي

  

  املعاقني مسعياً   )200العاديني (ن =   املتغري
  )79(ن =  

القيمة   قيمة (ت)
  االحتمالية

االحنراف   املتوسط احلسايب
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  0.016 2.44 0.31  2.43  0.32  2.53  التعاطف
 0.000  4.42  0.31  2.32  0.27  2.48  الضمري

 0.007  2.73  0.29  2.20  0.29  2.31  ضبط الذات
 0.772  0.29  0.29  2.51  0.31  2.51  اماالحرت 

 0.022  2.31  0.25  2.25  0.28  2.16  التسامح
 0.098  1.66  0.27  2.09  0.34  2.17  العدل

 0.016  2.42  0.21  2.30  0.21 2.37  الذكاء االخالقي
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ني اليت تناولت الفروق يف أبعاد الذكاء األخالقي بني املعـاق الدراسات العربية واألجنبية نظراً لندرة
مسعيــاً والعــاديني؛ لــذا فقــد مت االســتناد علــى املراجــع الــيت تناولــت خصــائص املعــاقني مسعيــاً، والنمــو اخللقــي 

  والتفكري اخللقي لديهم. 
إن الـذكاء االخالقـي هـو عالقـة بـني التفكـري األخالقـي والسـلوك  )Boss, 1994وذكر بـوس (

). كمـا أشـارت 2005اقني مسعيـاً (عبـد القـادر، األخالقي، فيتسم العاديون بتفكري أخالقـي أعلـى مـن املعـ
) إىل اخنفاض مستوى التفكري اخللقي للصم باملقارنة مـع Passig&Edin, 2000دراسة باسجوآدين (

) علــى تــأخر النمــو املعــريف اخللقــي عنــد Charles, 1985وأكــدت دراســة شــارلس ( أقــرام العــاديني.
ممـــا يــؤدي ذلـــك إىل اخنفـــاض الـــذكاء األخالقـــي للمعـــاقني مسعيـــاً  األفــراد الصـــم باملقارنـــة بنظـــرائهم العـــاديني،

  مقارنة بأقرام العاديني.
ويعـــود تفـــوق العـــاديون يف بعـــد التعـــاطف إىل اتصـــاف املعـــاقون مسعيـــاً بتجاهـــل مشـــاعر اآلخـــرين 

)، إضـــــافة إىل اتصـــــافهم باالنعزاليـــــة والتجنـــــب واالنســـــحابيه 2013(علـــــي،  وإســـــاءةالفهم جتـــــاه تصـــــرفام
ورهم باالكتئاب والقلق واحلرمان واالحباط واخنفاض مستوى النضج االجتماعي (السواح وعبد العزيز، وشع

) أن املعــــــاقني مسعيــــــاً 2011(املــــــذكورة يف القريطــــــي،  Gregory)، وأشــــــارت دراســــــة جرجيــــــوري2009
فتــور يتصــفون باخنفــاض النضــج االجتمــاعي وســوء التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي واالنســحاب االنفعــايل و 

  العاطفة، وهذا ما يفسر تفوق العاديني على املعاقني مسعياً يف بعد التعاطف.
أمــا فيمــا يتعلــق ببعــد الضــمري، حيــث يــرى البــاحثون يف علــم الــنفس أن تربيــة الضــمري تكــون مــن 

ام خـــالل الرتبيـــة املتواصـــلة والتوجيـــه الـــدائم مـــن قبـــل الوالـــدين واملعلمـــني والـــدعاة، وتوجيـــه األنظـــار إىل احـــرت 
القواعد السلوكية للمجتمع، واإلحياء والتلقني والقدوة احلسنة (العذاري ، بدون سنة) وحىت يتحقق هذا فإنه 

ن هــذه احللقــة مفقــودة لــدى املعــاقني مسعيــاً، أيتطلــب وجــود حلقــة تواصــل بــني الفــرد والبيئــة مــن حولــه، إال 
الصـحيح، ومـا جيـب علـيهم فعلـه جتـاه حيث ال جيدون من ينبههم عند ارتكـام للخطـأ وتعلـيمهم السـلوك 

خمتلـــف املواقـــف، ينـــتج عنـــه عـــدم إدراكهـــم لصـــحة الســـلوك والعواقـــب املرتتبـــة عليـــه، وهـــذا مـــا يفســـر تفـــوق 
  العاديني على املعاقني مسعياً يف بعد الضمري.

إضـافة إىل قـدرة العــاديني علـى ضــبط ذواـم أكثــر مـن املعـاقني مسعيــاً، حيـث أشــارت العديـد مــن 
) أم يتصفون باالندفاعية 2006؛ القريويت، 2009ات السابقة (املذكور يف السواح وعبد العزيز، الدراس

والتهـــور وعـــدم القـــدرة علـــى ضـــبط الـــنفس وغيـــاب الضـــبط الـــداخلي، كمـــا أـــم متقلبـــني املـــزاج يف ســـرعة 
فاعيـة والتسـرع يف انفعاالم، فسرعان ما يغضبون وحيزنون، وسرعان ما ميرحون ويتفاءلون، ويتصفون باالند

  االستجابة على املواقف املختلفة، والغضب والضيق والتأثر باآلخرين.
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أما فيما يتعلق ببعد التسامح فيعزو تسامح املعاقني مسعياً مقارنـة بالعـاديني إىل عـدم قـدرم علـى 
ف املختلفــة، التواصـل مــع مــن حــوهلم، وعــدم قــدرم علــى التعبـري وإخــراج مشــاعرهم وإبــداء آرائهــم يف املواقــ

بالرغم من أن لغة التواصل بينهم هي لغة اإلشارة، إال أن أغلب اتمع غري ملم ا، بالتـايل يـدفعهم ذلـك 
ليكونــوا حيــادين مســاملني، متقبلــني لألطــراف املختلفــة، كمــا أن اتصــافهم بالعزلــة والوحــدة واالنســحاب مــن 

  ام هلذا الُبعد.املواقف االجتماعية بسبب تأثري اإلعاقة مؤثر على اكتس
أمــا بالنســبة لبعــدي االحــرتام والعــدل فقــد دلــت النتــائج علــى عــدم وجــود فــروق دالةإحصــائياً بــني 
املعـــاقني مسعيـــاً والعــــاديني، وذلـــك ألن العوامـــل البيئيــــة كاألســـرة واملدرســـة واتمــــع متشـــاة لـــدى العــــاديني 

دالة يف خمتلف املواقف داخـل املنـزل، ومعاملـة املعلـم واملعاقني مسعياً. حيث أن ممارسة الوالدين لالحرتام والع
للطــالب بــاحرتام وعدالــة داخــل الغرفــة الصــفية ويف تعاملــه مــع زمالئــه، يســاعد علــى اكتســاب الطلبــة هلــذا 
البعد. فاالحرتام مطلوب من األنثـى والـذكر علـى السـواء، سـواء أكـان صـغرياً أو كبـرياً فقـرياً أو غنيـاً. كمـاأن 

ني النمو االجتماعي وبني إدراك األطفال ملفهوم العدالة ومعرفتهم مىت تكـون معاملـة اآلخـرين هناك عالقة ب
  ). 2010هلم معاملة عادلة أو غري عادلة (أبو غزال وعالونة، 

 )بـين الـذكور واإلنـاث0.05عنـد مسـتوى ( السؤال الثاني: هل توجـد فـروق دالـة إحصـائياً  -10-2
  لمعاقين سمعيًا؟لدى ا في أبعاد الذكاء األخالقي

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، كما مت استخدام 
اختبار ت للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق اإلحصائية بني الذكور واإلناث، وأشارت النتائج إىل وجود 

ناث يف كل من الدرجة الكلية للذكاء األخالقي ) بني الذكور واإل0.05فروق دالة إحصائياً عند مستوى (
وبعـد التعــاطف والضــمري وضــبط الــذات والتســامح لصــاحل اإلنــاث، بينمــا ال يوجــد فــروق دالــة إحصــائياً بــني 

  ).2الذكور واإلناث يف كل من بعدي االحرتام والعدل، كما هو موضح يف اجلدول (
  

  )2جدول (
  للمعاقين سمعياً  الذكور واإلناث في أبعاد الذكاء األخالقي اختبار(ت) للعينات المستقلة للفروق بين

القيمة   قيمة (ت)  )34اإلناث (ن =   )45الذكور (ن =   املتغري
  االحتمالية

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  0.000  3.793-  0.309  2.567  0.270  2.319  التعاطف
  0.031  2.203-  0.361  2.403  0.251  2.251  الضمري
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  0.045  2.041-  0.363  2.277  0.196  2.147  ضبط الذات
  0.487  0.698-  0.285  2.544  0.297  2.498  االحرتام
  0.007  2.769-  0.192  2.330  0.267  2.180  التسامح

  0.897  0.130  0.311  2.094  0.242  2.102  العدل
الذكاء األخالقي  

  كلل
2.252  0.170  2.373  0.232  -2.684  0.009  

  
ذلـك ألن الوالـدين يتبعـان الدرجـة الكليـة للـذكاء األخالقـي يعزو تفوق اإلناث على الذكور يف 

أمناطــاً معينــة يف التنشــئة االجتماعيــة مـــع اإلنــاث علــى حنــو أكثــر شـــدة مقارنــة بالــذكور، كمــا أن األمهـــات 
القيـــة املهمـــة للـــذكاء األخالقـــي (محـــود، يســتغرقن وقتـــاً أكثـــر يف إيضـــاح وتنشـــئة بنـــان علـــى الفضـــائل األخ

  ).2009؛ ناجح،2009؛ حممد، 2011
إىل تفوق اإلناث يف ممارسة القيم األخالقية عن الذكور، ووجد  )2004ودلت دراسة مرجتى (

) فروقًا بني الذكور واإلناث الصم يف احلكم اخللقي لصاحل اإلناث. كما توصل 2005عبد القادر (
  إلناث يتفوقن على الذكور يف مستوى التفكري األخالقي.) إىل أن ا2009مشرف (

) يف تفوق الذكور على اإلناث، 2009إال أن الدراسة اختلفت مع كل من دراسة الطائي (
) عدم وجود فروق بني 2010) يف عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث. ومهنا (2013والزهريي (

  ى الطلبة.الذكور واإلناث يف مراحل منو احلكم اخللقي لد
أكثــر رقــة  يعــود تفــوق اإلنــاث علــى الــذكور إىل طبيعــة األنثــى، كوــا ببعــد التعــاطففيمــا يتعلــق 

واهتمــام أكــرب بســعادة اآلخــرين وعالقــات  ورفقــاً، وأقــوى شــعوراً، واســتجابتها بتعــاطف أكــرب حلــزن اآلخــرين
الدراســــة مــــع دراســــة نــــاجح  وديـــة ومحيميــــة مــــع اآلخــــرين يف العالقــــات االجتماعيــــة مقارنــــة بالــــذكر. وتتفــــق

) إىل أن اإلنـــاث يتفـــوقن علـــى الـــذكور يف بُعـــد التعـــاطف. وتتعـــارض الدراســـة مـــع كـــل مـــن دراســـة 2009(
) تفــوق الــذكور علــى 2006) إىل عــدم وجــود فــروق بــني الــذكور واإلنــاث، ودراســة رزق (2009الناصــر (
  اإلناث.

اط املتبعة يف تنشئة اإلناث ختتلف عن األمن بعد الضمير إلى ويعود تفوق اإلناث على الذكور يف
يُولــد لــديها  األمنــاط املتبعــة لــدى الــذكور، إضــافة إىل عــرف اتمــع بضــرورة تربيــة اإلنــاث الرتبيــة الصــحيحة

) أن اإلنــاث 2004التصــرف بشــكل الئــق ومقبــول عنــد اآلخــرين. كمــا أشــار حســني املــذكور يف (مرجتــى، 
ء مـــن الـــذكور. اختلفـــت الدراســـة مـــع كـــل مـــن دراســـة الناصـــر أكثـــر شـــعوراً بالـــذنب عنـــد ارتكـــاب األخطـــا
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) اليت أكدت على 2006) اليت أشارت إىل عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث، ودراسة رزق (2009(
  تفوق الذكور على اإلناث.

أن املعاقني مسعيًا يتسمون باالندفاعية وعدم املقدرة على ضبط النفس وحدة الطبع واالضطراب 
)، وتوجد 2013؛ علي، 2011يف االستجابة يف املواقف املختلفة والغضب والضيق (القريطي، والتسرع 

هذه اخلصائص بدرجات متفاوتة لدى األفراد مبختلف املراحل العمرية، بناء على مدى قدرة الفرد على 
كما أم ال التكيف مع اإلعاقة ومدى استجابة البيئة من حوله وتقبلهم إلعاقته (البيالوي، بدون سنة)،  

فتعاملهم مع اآلخرين قليل  -ألم بطبيعتهم يشكلون جمتمعًا بأنفسهم-يتعاملون إال مع من هو مثلهم
إضافة إىل ما يتسمون به من خصائص بسبب إعاقتهم جيعل ضبطهم للذات، هذا ما يفسر تفوق اإلناث 

  بعد ضبط الذات. على الذكور يف
مع اآلخرين  إلعاقة السمعية على تواصل املعاقني مسعياً ، حيث تؤثر اببعد التسامحوفيما يتعلق 

النعدام قناة التواصل بينهما، إضافة إىل أن املعاقني مسعياً ليس لديهم القدرة على إخراج مشاعرهم والتعبري 
عنها وابداء آرائهم فيدفعهم ذلك ليكونوا حيادين مساملني، فيتولد لديهم االنعزال والوحدة واالنسحاب 

اقف االجتماعية، وبسبب بعض العادات لدى األسر يف عدم خروج الفتاة واتصاهلا باآلخرين، يولد من املو 
ناث أكثر تساحمًا من الذكور. لديها االنعزال واالنسحاب من املواقف االجتماعية، وهذا ما يفسر أن اإل

الذكور  إىل وجود فروق بني )2011؛ محود، 2006واتفقت الدراسة مع كل من دراسة (الناصر، 
  ) فقد كان الفرق لصاحل الذكور.2006واإلناث لصاحل اإلناث، واختلفت مع دراسة رزق (

فال يوجد فروق بني الذكور واإلناث، وذلك يعود إىل  ببعدي العدل واالحترامأما فيما يتعلق 
الواحد يشاهد  العوامل األسرية واملدرسية واتمعية اليت يعيشها األفراد متشاة إىل حد ما، ففي البيت

ومع إخوانه،كما يشاهد كيف يتعامل املعلم مع إخوانه املعلمني ومع  ويالحظ كيف يتعامل والديه معه
إدارة املدرسة، وكيف يعامل املعلم طالبه. فكل هذه العوامل املشرتكة بينهما تساهم يف اكتساب العدل 

) اليت أكدت 2006ع دراسة (رزق، الدراسة م واالحرتام لدى الذكور واإلناث بنفس املستوى.اتفقت
) يف وجود الفروق بني 2009على عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث. واختلفت مع دراسة الناصر (

  الذكور واإلناث يف هذه البعد لصاحل اإلناث.
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 بين الـذكور واإلنـاث )0.05عند مستوى ( السؤال الثالث: هل توجد فروق دالة إحصائياً  -10-3
  لدى العاديين؟ لذكاء األخالقيفي أبعاد ا

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، كما مت استخدام 
اختبار ت للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق اإلحصائية بني الذكور واإلناث، وأشارت النتائج إىل وجود 

ني الـذكور واإلنـاث يف كـل مـن بعـد التعـاطف والضـمري لصـاحل ) بـ0.05فروق دالة إحصائياً عند مستوى (
اإلنـاث والعــدل لصــاحل الــذكور، بينمــا ال يوجــد فــروق دالـة إحصــائياً بــني الــذكور واإلنــاث يف الدرجــة الكليــة 

  ).3للذكاء األخالقي وكل من بعد ضبط الذات واالحرتام والتسامح، كما هو موضح يف اجلدول (
  )3جدول (

  للعاديين ينات المستقلة للفروق بين الذكور واإلناث في أبعاد الذكاء األخالقياختبار(ت) للع
القيمة   قيمة (ت)  )100اإلناث (ن =   )100الذكور (ن =   املتغري

املتوسط   االحتمالية
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  0.000  4.523-  0.281  2.626  0.326  2.431  التعاطف
  0.035  2.127-  0.294  2.525  0.250  2.443  الضمري

  0.592  0.536  0.284  2.296  0.296  2.318  ضبط الذات
  0.255  1.142-  0.308  2.531  0.311  2.481  االحرتام
  0.213  1.249  0.280  2.138  0.273  2.187  التسامح

  0.022  2.304  0.236  2.115  0.410  2.224  العدل
الذكاء األخالقي  

  كلل
2.357  0.211  2.386  0.211  -0.967  0.335  

  
كـون اإلنـاث أكثـر تعاطفـاً مـن الـذكور بسـبب   بعد التعاطفيفسر تفوق اإلناث على الذكور يف 

تنشئة الوالدين هلما، وتعاملهما بلني وتعاطف مقارنة بأسلوب احلزمة والصرامة لدى الذكور. إضـافة إىل أن 
خــرين وبعالقــات وديــه، نــة بالــذكور. حيــث أــا ــتم بســعادة اآلاإلنــاث أكثــر رقــة ورفقــاً وأقــوى شــعوراً مقار 

وتســـتجيب بتعـــاطف أكـــرب حلـــزن اآلخـــرين، يف حـــني أن الـــذكور أكثـــر قلقـــاً حيـــال األمـــر. كمـــا أن نضـــوج 
األجهزة العصبية يف املراكز العاطفيـة العلويـة مـن الـدماغ تكتمـل يف وقـت أبكـر لـدى اإلنـاث مقارنـة الـذكور 

). وتتفــــق الدراســــة مــــع دراســــة نــــاجح 2007أواخــــر العشــــرينات مــــن العمــــر (بــــوين،  الــــيت ال تكتمــــل حــــىت
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) يف عــدم وجــود 2009) يف تفــوق اإلنــاث علــى الــذكور، وتتعــارض مــع كــل مــن دراســة الناصــر (2009(
  )يف تفوق الذكور على اإلناث.2006فروق بني الذكور واإلناث،ورزق (

إىل عــدة عوامــل ســاعدت يف تقيــيم اإلنــاث  بعــد الضــميرويرجــع تفــوق اإلنــاث علــى الــذكور يف 
لســلوكهن والتصـــرف بشـــكل الئـــق ومقبـــول عنـــد اآلخــرين منهـــا: أمنـــاط التنشـــئة االجتماعيـــة املتبعـــة يف تربيـــة 

) أن 2004اإلنــاث، وطبيعــة البنــاء الثقــايف العمــاين، وأعــراف اتمــع. وأشــار حســني (املــذكور يف مرجتــى، 
كــاب األخطــاء مــن الــذكور. وقــد اختلفــت هــذه الدراســة مــع كــل مــن اإلنــاث أكثــر شــعوراً بالــذنب عنــد ارت

) يف تفـوق الـذكور علـى 2006) يف عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث، ورزق (2009دراسة الناصر (
  اإلناث.

إىل إدراكهـم ملفهـوم العدالـة، حيـث أن ممارسـة  بعـد العـدلويفسر تفـوق الـذكور علـى اإلنـاث يف 
عــريف بالدرجــة األوىل، مث الــوعي بــه حــىت يــتمكن الفــرد مــن ممارســته، ويتــأثر بــالنمو العــدل تتطلــب اجلانــب امل

املعــريف والقــدرة علــى فهــم وجهــات نظــر اآلخــرين والنظــر إىل املواقــف مبوضــوعية وبــدون حتيــز، حيــث تعتقــد 
ملشــاركة اإلنـاث بــأن املــدارس تلــيب حاجــات الــذكور أكثــر ممـا تلــيب حاجــان، ومتــنح الــذكور فرصــاً للنجــاح وا

  ).2010(أبو غزالة وعالونة، 
) إىل وجـود فـروق بـني الـذكور واإلنـاث يف 2010اتفقت الدراسة مع دراسة أبو غزالـة وعالونـة (

) يف عـــدم وجـــود فـــروق بـــني 2006واختلفـــت مـــع دراســـة رزق ( مقيـــاس العدالـــة املدرســـية لصـــاحل الـــذكور.
  بني الذكور واإلناث لصاحل اإلناث. ) يف وجود الفروق2009الذكور واإلناث، ودراسة الناصر (

إىل أن  الدرجة الكلية للذكاء األخالقيوفيما يتعلق بعدم وجود فروق بني الذكور واإلناث يف 
إىل أن الذكاء األخالقي  العوامل اتمعية واألسرية اليت يعيشها الذكر واألنثى متشاة إىل حد ما، إضافةً 

كل من   تعديله يف أي فرتة من فرتات العمر. وهذا ما أشارت إليه يكتسبه الفرد خالل مدار حياته وميكن
) يف تفوق الذكور 2009).واختلفت مع دراسة الطائي (2013؛ الزهريي، 2005دراسة (عبد القادر،

  )يف تفوق اإلناث يف ممارسة القيم األخالقية عن الذكور.2004على اإلناث، ودراسة مرجتى (
ل املواقف العديدة واملتنوعة اليت يتعرض هلا الفرد يف حياته كما أن ضبط الذات يتشكل من خال

مع خمتلف الشخصيات، ونتيجة النفتاح اتمع وذلك خبروج األنثى كالذكر من البيت وتعاملهما مع 
  بعد ضبط الذات.  خمتلف األفراد واملواقف فإن ذلك يفسر عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث يف

إىل أن اخلربات األسرية واتمعية  بعد التسامحبني الذكور واإلناث يفويعود عدم وجود فروق 
احرتام كرامة وحقوق اآلخرين حىت الذين ختتلف  اليت يتعرض هلا األفراد متشاة إىل حد ما، من حيث
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تصرفام عن تصرفاته، والعفو عن األشخاص الذين أخطؤوا يف حقهم. اختلقت الدراسة مع كل من 
)وجود فروق بني الذكور واإلناث لصاحل اإلناث، ودراسة رزق 2011؛ محود، 2006ر، دراسة (الناص

  ) فقد كان الفرق لصاحل الذكور.2006(
إىل أساليب التنشئة األسرية اليت بعد االحترام ويرجع عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث يف

ممارسة االحرتام من كافة أفراد اتمع  ينشأ عليها الفرد منذ الصغر سواء أكان ذكرًا أم أنثى، إضافة إىل
) يف عدم 2006؛ رزق، 2011جيعل الفرد يكتسبه وميارسه. اتفقت الدراسة مع كل من دراسة (محود، 

) يف وجود الفروق بني الذكور 2009وجود فروق بني الذكور واإلناث، واختلفت مع دراسة الناصر (
  واإلناث لصاحل اإلناث.

هل توجد فروق دالة إحصائياً في أبعاد الذكاء األخالقي للمعاقين سمعياً السؤال الرابع:  - 4- 10
  وفقاً لمتغير شدة اإلعاقة؟

مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد الذكاء األخالقي بني املعاقني مسعياً  
فـة فيمـا إذا كانـت ؛ ملعر  One- Way ANOVAوفق متغري شدة اإلعاقة، وحتليل التبـاين األحـادي

هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني املعــاقني مسعيــاً يف أبعــاد الــذكاء األخالقــي وفــق متغــري شــدة اإلعاقــة، 
وأشارت النتائج إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف كل من بعد ضبط الذات والتسامح والعدل، ووجود 

الحــرتام والــذكاء األخالقــي كمــا هــو موضــح يف فــروق دالــة إحصــائياً يف كــل مــن بعــد التعــاطف والضــمري وا
) للمقارنــات البعديــة الــيت أظهــرت مــا Scheffe). وملعرفــة اجتــاه الفــروق، مت اســتخدام اختبــار (4اجلـدول (

  يلي:
الشــديدة) يف كــل مــن بعــد -املتوســطة-عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائياً بــني طلبــةاملعاقني مسعيــاً (البســيطة -

) Scheffeام، بالرغم من وجود بعض الفروقات البسـيطة؛ وذلـك لدقـة اختبـار(التعاطف والضمري واالحرت 
  ).5وتشدده كما هو موضح يف اجلدول (

طلبــة املعــاقون مسعيــاً ذوو اإلعاقــة املتوســطة أعلــى مســتوى يف الدرجــة الكليــة للــذكاء األخالقــي مــن ذوي  -
لــى مســتوى يف الدرجــة الكليــة للــذكاء الشــديدة أع ذوي اإلعاقــة طلبــة اإلعاقــة البســيطة والشــديدة، كمــا أن

  ).5ذوي اإلعاقة البسيطة كما هو موضح يف اجلدول ( األخالقي من طلبة
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  )4جدول (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد الذكاء األخالقي بين المعاقين سمعياً وفق متغير 

  شدة اإلعاقة
  بسيط  املتغري

  )21(ن = 
  متوسط

  )30(ن = 
  دشدي
  )28(ن = 

  ع  م  ع  م  ع  م
  0.29  2.37  0.32  2.54  0.29 2.33  التعاطف
  0.329  2.23  0.33  2.43  0.22 2.25  الضمري

  0.27  3.19  0.32  2.28 0.23 2.10  ضبط الذات
  0.22  2.60  0.30  2.53  0.33  2.39  االحرتام
  0.27  2.16  0.24  2.31  0.20  2.26  التسامح

  0.27  2.09  0.26  2.15  0.29  2.03  العدل
 0.21 2.28 0.22 2.38 0.16 2.23  الذكاء األخالقي

  )5جدول (
  نتائج تحليل التباين األحادي ألبعاد الذكاء األخالقي بين المعاقين سمعياً وفق متغير شدة اإلعاقة

درجات   جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغري
  احلرية

متوسط 
  املربعات

قيمة 
  (ف)

القيمة 
  االحتمالية

حجم 
  األثر

  0.34 2  0.67  بني اموعات  التعاطف 
3.73  0.029  0.098  

  0.09  76  6.86  داخل اموعات
 0.29 2 0.59  بني اموعات  الضمري 

3.22 0.046 0.085  
  0.09  76  6.94  داخل اموعات

ضبط 
  الذات

  0.19 2  0.38  بني اموعات 
2.44  0.094    

  0.08  76  5.98  داخل اموعات 
  0.25 2  0.51  بني اموعات   الحرتاما

3.15  0.048  0.077  
  0.08  76  6.11  داخل اموعات 

  0.16 2  0.33  بني اموعات   التسامح
2.76  0.070    

  0.06  76  4.47  داخل اموعات 
  0.09 2  0.19  بني اموعات   العدل 

1.32  0.27    
  0.07  76  5.58  داخل اموعات



 2017 – الرابعالعدد  - المجلد الخامس عشر  ........……. . .......مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 

 233

الذكاء 
  ألخالقيا

 0.15 2 0.29  بني اموعات
3.64  0.031  0.087  

 0.04  76 3.03  داخل اموعات 
  

بــأن خصــائص املعــاقني مسعيــاً تكــون موجــودة عنــد مجيــع أفــراد هــذه الفئــة، وإن  ويفســر الباحثــان
وخاصــة األســرة،  التفــاوت فيهــا يعــود إىل مــدى تقبــل الفــرد إلعاقتــه وحتديــه هلــا، وتقبّــل البيئــة احمليطــة إلعاقتــه

ومــدى تقــدمي اخلــدمات املســاندة هلــا، فكلمــا كــان تــأثري البيئــة إجيابيــاً جتــاه املعــاقني مسعيــاً قــل تــأثري اإلعاقــة 
  عليهم والعكس صحيح. فدرجة اإلعاقة ال تشكل عبئاً كبرياً على اكتساب األفراد للذكاء األخالقي.

للــذكاء األخالقــي،  توسـطة يف الدرجــة الكليـةامل ويعـزو الباحثــان تـأثري شــدة اإلعاقـة لــذوي اإلعاقــة
ألن طلبـة ذوي اإلعاقـة الشـديدة افتقـدوا حلقـة التواصـل مـع البيئـة احمليطـة ـم، ولعـدم معرفـة الطـرف اآلخـر 
للغة تواصلهم فيفتقدون للمعارف واخلربات والتوجيه فيكون اكتسام للـذكاء األخالقـي متـدنياً، إضـافة إىل 

طة بــالرغم مــن كــوم أفضــل حـاًال مــن اإلعاقــة املتوســطة والشــديدة إال أن اســتفادم أن ذوي اإلعاقـة البســي
هلــذا منعــدم، وذلــك بســبب اســتحيائهم مــن اســتخدام املعــني الســمعي، ومــن احلــديث أمــام اآلخــرين، لكــون 

وعدم حديثهم يعرتيه البطء والكثري من األخطاء، فيلجؤون إىل العزلة واالنسحاب من املواقف االجتماعية، 
تقبـــل إرشـــاد وتعلـــيم اآلخـــرين هلـــم، علـــى اعتبـــار أن نصـــحهم نقصـــاً لـــذوام وقـــدرام. أمـــا ذوي اإلعاقـــة 
املتوسطة فهم أكثر تكييفاً يف البيئة احمليطة م إلعـاقتهم وتفـاعًال مـع اآلخـرين، لكـوم يسـمعون قلـيًال مـع 

  ة النطق لديهم.استخدامهم للمعني السمعي، الذي ال جيدون حرج يف ذلك، مع صعوب

  التوصيات  - 10
توجيه القائمني يف جمال الرتبية والتعليم وجمال اإلعالم املسموع أو املرئي أو املقروء إىل عمل  -10-1

إرشادية وتوعوية، لتنمية الذكاء األخالقي للطلبة العاديني وللمعاقني مسعياً،خاصة  حلقات ومقاالت وبرامج
ت، وذلك من خالل ورش العمل والندوات والنشرات، وربطها ما يتعلق بالتعاطف والضمري وضبط الذا

  بواقع احلياة اليت يعيشوا.
القائمني يف جمال توعية اتمع ورعاية األسر إىل تنمية الذكاء األخالقي لدى أبنائهم،  توجيه -10-2

  وممارسته حىت يتنسى هلم االقتداء م.
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  المقترحات  - 11
املنهج املدرسي يف كافة املواد الدراسية تتحدث عن األخالق،  إضافة دروس ووحدات دراسية يف -11-1

  وعدم اقتصارها على مادة الرتبية اإلسالمية.
وضع برامج توعية وإرشادية وندوات وحماضرات لنشر األخالق وغرسها يف قلوب الناشئة بالتعاون  -11-2

  مع خمتلف اجلهات املعنية بذلك.
 قياس الذكاء األخالقي للمعاقني مسعياً يف البيئة العمانية.دراسة اخلصائص السيكومرتية مل -11-3
دراســة عالقــة الــذكاء األخالقــي مبتغــريات نفســية أخــرى كالدافعيــة لإلجنــاز واملنــاخ املدرســي ومســات  -11-4

 الشخصية والتوافق األسري وأمناط التدريس وأمناط التنشئة الوالدية يف األسرة العمانية.
 احلركية) يف الذكاء األخالقي.-السمعية-ارنة بني ذوي اإلعاقة (البصريةإجراء دراسة للمق -11-5
  إجراء دراسة مقارنة بني طلبة املدارس واجلامعة يف الذكاء األخالقي. -11-6
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خالقـــي لطـــالب ســـرية وعالقتهـــا بالـــذكاء األأســـاليب التنشـــئة األ). 2009العـــريين، صـــاحل بـــن حممـــد ( -
  581-533)، 3(8، . دراسات عربية يف علم النفسانوية بمدينة الرياضالمرحلة الث

. عمـان: التوجهـات المعاصـرة فـي تعلـيم الصـم وضـعاف السـمع). 2013علي، مريفـت حممـود حممـد ( -
  دار الفكر.

نمو التفكير األخالقي لدى عينة من الذكور السعوديين في الغامدي، حسني عبد الفتاح (بدون سنة).  -
  (رسالة ماجستري غري منشورة). جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية. والرشدسن المراهقة 

نـا وأثـر برنـامج لتنميـة الـذكاء خالقـي وعالقتـه بهويـة األألالـذكاء ا). 2009قاسم، ساىل صالح عنـرت ( -
ة (رسـالة دكتـوراه غــري منشـورة). جملـة كليــنـا لــدى طـالب كليـة التربيــة خالقـي علـى تشــكيل هويـة األاأل

  .126-197، 15الرتبية باإلمساعيلية،
. القـــاهرة: الخاصـــة وتـــربيتهم ســـيكولوجية ذوي االحتياجـــات). 2011القريطـــي، عبـــد املطلـــب أمـــني ( -

  مكتبة األجنلو املصرية. 
  . عمان: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع.السمعيةاإلعاقة ). 2006القريويت، إبراهيم أمني ( -
إدارة الســلوك الطالبــي فــي مــدارس التعلــيم العــام فــي ). 2013رس، كــاظم، علــي مهــدي وآخــرون (مــا -

الــدول األعضــاء لمناقشـــة نــواتج البرنـــامج والتــدرب علــى تطبيقهـــا " التجــارب القائمـــة فــي الـــدول 
ـــة" الكويـــت. -. املركـــز العـــريب للبحـــوث الرتبويـــة لـــدول اخللـــيجاألعضـــاء المرتبطـــة بالســـلوكيات الطالبي

  مسقط، سلطنة عمان.
  . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.علم نفس النمو للطفل). 2009وسن شاكر (جميد، س -
ـــــــي لـــــــــــــــدى المـــــــــــــــراهقين). 2008حممـــــــــــــــد، رنـــــــــــــــا زهـــــــــــــــري فاضـــــــــــــــل( - ـــــــــــــور الـــــــــــــــذكاء االخالقــــــــ . تطــ

http://www.ircoedu.uobaghdad.edu.iq 12/1/2014. اسرتجع تاريخ  
رحلـة الثانويـة للقـيم األخالقيـة مـن وجهـة مدى ممارسـة طلبـة الم). 2004مرجتى، عاهد حممود حممد ( -

 غزة. -(رسالة ماجستري غري منشورة). جامعة األزهر نظر معلميهم في محافظة غزة
  . عمان: عامل الكتب.خالق في اإلسالممجتمع الفضيلة األ). 1998مرسي، حممد منري. ( -
لية االجتماعية وبعض التفكير األخالقي وعالقته بالمسؤو ). 2009مشرف، ميسون حممد عبد القادر ( -

  (رسالة ماجستري غري منشورة). اجلامعة اإلسالمية، غزة. المتغيرات لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة
. عمـان: دار املسـرية للنشــر اإلعاقـة السـمعية). 2013مصـطفى، أسـامة فـاروق والشـربيين، السـيد كامــل ( -

  والتوزيع والطباعة.
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م الخلقـي وعالقتـه بـبعض سـمات الشخصـية لـدى عينـة مـن الحك). 2010مهنا، غادة فاضل حممد ( -
  (رسالة ماجستري غري منشورة). جامعة عني مشس، مصر.  المراهقين

. موقـــع مدونـــة مستشـــارك الـــذكاء االخالقـــي كضـــابط للـــذكاء ودافـــع لألخـــالق). 2013نـــاجح، أميـــن ( -
  م.3/1/2014. اسرتجع تاريخ /http://ayman1981.blogspot.com النفسي

(رسـالة  الذكاء األخالقـي وعالقتـه بـبعض المتغيـرات البيئـة المدرسـية واألسـرية). 2013ناجح، أميـن ( -
ـــــــــــــــــــــــــــاجح  ـــــــــــــــــــــــــــة اإللكرتونيـــــــــــــــــــــــــــة ألميـــــــــــــــــــــــــــن ن ـــــــــــــــــــــــــــع املدون ماجســـــــــــــــــــــــــــتري غـــــــــــــــــــــــــــري منشـــــــــــــــــــــــــــورة). موق

http://profayman81.blogspot.com/2008/08/1.html  اســــــــــــــــــــــــــرتجع تــــــــــــــــــــــــــاريخ
  م.20/8/2014

تعلمي في تنميـة الـذكاء األخالقـي لـدى -فاعلية برنامج تعليمي). 2009الناصر، أروى سعيد حممود ( -
  (رسالة دكتوراه غري منشورة). اجلامعة األردنية، اململكة األردنية اهلامشية. األطفال المساءة معاملتهم

 كــاء االنفعــالي واالجتمــاعي والُخلقــي لــدى الطلبــة). الــذ2008نواصــرة، فيصــل عيســى عبــد القــادر (ال -
(رسالة دكتوراه غري منشـورة). جامعـة عمـان العربيـة  الموهوبين وعالقته ببعض المتغيرات الديموغرافية

  للدراسات العليا، اململكة األردنية اهلامشية.
يــة برنــامج تــدريبي علــى الضــبط الــذاتي فــي خفــض الســلوك فعال). 2006هاشــم، إســراء هاشــم أمحــد ( -

  (رسالة ماجستري غري منشورة). مصر، جامعة الزقازيق. العدواني لدى عينة من المراهقات
الحكم الخلقي بأبعاد هوية األنا لدى عينة من المراهقين المبصرين ). 2012الوحيدي، لبىن برجس ( -

  ، فلسطني.. جامعة األزهروالمكفوفين في محافظات غزة
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