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  الذكاء األخالقي لدى طالب الجامعةالخصائص السیكومتریة لمقیاس
  إبراهیم سید أحمد عبدالواحد، عبدالفتاح عیسى إدریس، *سالمه رجب سالمه عبداللطیف

  .، مصر جامعة األزهرقسم علم النفس التعلیمي، كلیة التربیة بالقاهرة،

 SalamaaAbd-ElLatif197@azher.edu.eg: البرید االلكتروني*
 :المستخلص

 الحـــالي فـــي بنـــاء مقیـــاس للـــذكاء األخالقـــي لـــدى طـــالب الجامعـــة، مـــع تمثـــل هـــدف البحـــث
وقــــد بلـــغ عـــدد الطــــالب ، )الثبـــات، الـــصدق(إجـــراءات التحقـــق مـــن خصائــــصه الـــسیكومتریة 

ًطالبا وطالبـة مـن طـالب وطالبـات جامعـة األزهـر بالقـاهرة، مـن ) 300(المشاركین في البحث 
: ن بالقاهرة بممـن یدرسـون بالتخصـصات التالیـةًطالبا من طالب كلیة التربیة بنی) 150(بینهم 

ــــاریخ( ــــا، شــــعبة الت ــــم الــــنفس، شــــعبة الجغرافی شــــعبة اللغــــة ، شــــعبة اللغــــة الفرنــــسیة، شــــعبة عل
طالبــة مــن طالبــات كلیــة الدراســات اإلنــسانیة ) 150(و، بــالفرقتین األولــى والرابعــة) االنجلیزیــة

شـعبة اللغـة ، شـعبة علـم الـنفس،  الجغرافیـاشـعبة، شعبة التـاریخ(بالشعب التالیة ، بنات بالقاهرة
واسـتخدمت الدراسـة مقیـاس الـذكاء . بالفرقتین األولـى والرابعـة) شعبة اللغة االنجلیزیة، الفرنسیة

واعتمــد الباحــث فــي تحلیــل البیانــات ، )إعــداد الباحــث الحــالي(األخالقــي لــدى طــالب الجامعــة 
ــــاخ، ي االستكــــشافيالتحلیــــل العــــامل: "علــــى األســــالیب اإلحــــصائیة اآلتیــــة " معامــــل ألفــــا كرونب

وكشفت نتائج التحلیل اإلحصائي للبحث عن صالحیة المقیاس المعد مـن قبـل الباحـث الحـالي 
ٍلقیاس الذكاء األخالقي لدى طالب الجامعة؛ حیـث تمیـز المقیـاس المـشار إلیـه بقـدر عـال مـن 

 .الصدق والثبات مما یشیر إلى إمكانیة الوثوق به واالعتماد علیه

  .طالب الجامعة،  الذكاء األخالقي،الخصائص السیكومتریة :الكلمات المفتاحیة
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Psychometric Properties of the Moral Intelligence Scale 
among University Students 

Salamah Rajab Salama Abdul-Latif*, Abdel Fattah Issa Idris, 
Ibrahim Sayed Ahmad Abdul-Wahed. 

Department of Educational Psychology, Faculty of Education in 
Cairo, Al-Azhar University, Egypt. 

*Email: SalamaaAbd-ElLatif197@azher.edu.eg  

ABSTRACT: 

The current research aimed to develop a scale of moral intelligence 
among university students as well as verifying its psychometric 
properties (validity and reliability). 300 male and female students from 
Al-Azhar University in Cairo participated in the research and 150 male 
students at the Faculty of Education for boys in Cairo majoring in 
(history, geography, psychology, French language, English language) 
in the first and fourth years. Furthermore, 150 female students at the 
Faculty of Humanities in Cairo, majoring in (history, geography, 
psychology, French language, English language) in the first and fourth 
years. The study used the moral intelligence scale among university 
students (prepared by the researcher). The researcher utilized 
Explanatory Factor Analysis and Alpha Cronbach coefficient to 
process the current research data. The research results revealed the 
validity of the scale prepared by the researcher to assess moral 
intelligence among the university students and was distinguished by a 
high degree of validity and reliability. 

Keywords: Psychometric Properties, moral intelligence, university 
students. 
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:مقدمة البحث  
 بنشر أول (Coles)م عندما قام العالم 1997لقد ظهر مفهوم الذكاء األخالقي عام 

 الذكاء األخالقي  (The Moral Intelligence of Children)مقالة علمیة تحت عنوان
وقد تضمنت تلك المقالة تحدیداً وتعریفاً لمفهوم الذكاء األخالقي بأنه القدرة على ، لألطفال
  . (Coles, 1997,126) بین الصواب والخطأالتمییز

 وأحد أنواع ًثة وأقلها شیوعایحدالُویعد الذكاء األخالقي من مفاهیم علم النفس 
 ،به في السنوات القلیلة الماضیةوالمتخصصین وقد بدا اهتمام العلماء ، الذكاءات المستحدثة

، 2009، مروة أحمد(، یرةذلك بسبب التغیرات التي حدثت في قیم المجتمع في الفترة األخو
80.(  

ًهما في تحقیق الصحة النفسیة للفرد كاالستقرار مًوالذكاء األخالقي یشكل دورا 
باإلضافة إلي ، والتعامل مع اآلخرین عبر مراحل نموه المختلفة، والقدرة علي التكیف، النفسي

، 2013، بشارة(، وأنهم أصحاء ومترابطون، الصحة المجتمعیة كشعور أفراد المجتمع باألمان
403.(  

بحیث ، القابلیة لفهم الصواب من الخطأ "هو الذكاء األخالقي أن (Borba) وترى
وتتضمن تلك ، ًیكون لدى الفرد قناعات أخالقیة تدفعه للتصرف بطریقة صحیحة أخالقیا

والسیطرة على ، وضبط النفس، إدراك ألم اآلخرین: القابلیات خصائص وسمات أساسیة منها
والمعاملة ، وتحدي الظلم ومحاربته، واإلنصات لآلخرین قبل إصدار األحكام، السلبیةالدوافع 

وقد أشارت   . (Borba, 2001, 4)"الحسنة القائمة على االحترام والتقدیر والمودة لآلخرین
(Borba, 2003, 25) إلى أن الذكاء األخالقي المتمثل في التطبیق العملي لألخالقیات 

 علیها األدیان وعادات المجتمع وتقالیده یمكن أن یخفف ثمثالیة التي تحالراقیة والمبادئ ال
بمعنى آخر أن االلتزام األخالقي ، من الضغوط المنتشرة  والناتجة عن التقدم التكنولوجي

یمكن أن یشعر الفرد بالراحة النفسیة فیقبل على حیاته إذا شعر باألمان واالستقرار فإذا قامت 
من خالل التعاطف والتسامح والعدالة وضبط النفس والعطف ومراعاة العالقات بین الناس 

الزمن "فإن هذا یمكن أن یؤدي إلى العودة إلى ما نسمیه الیوم ، الضمیر واالحترام المتبادل
وهو ما یخالف زمننا الحاضر الذي كثر فیه الغش والنفاق والخداع واألنانیة " الجمیل 

  . االحترامقلةوالعدوان و
  :حثبمشكلة ال

إن التطور السریع في كافة المجاالت جعل المجتمع عرضه لكثیر من التغیرات التي 
 بأدت إلي تغییر في طبیعة األخالق وطرق إكسابها وتعزیزها مما أدى إلي تعرض طال

ًنهم أكثر فئات المجتمع تعرضا إالمرحلة الجامعیة لكثیر من المشكالت األخالقیة، حیث 
ًرا بما یحیط بهم من أحداث، وهذا یضعف قدرتهم على التكیف مع للتقلید والمحاكاة وتأث

نمط التفكیر  طریقة وىًتلك المشكالت بما ینعكس سلبا علالمجتمع، ویعرضهم للكثیر من 
  ).6، 2018، مرسال(السائد لدیهم 
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ًأن الذكاء األخالقي مهم جدا ب  (Borba, 2003, 29)ه أوضحتویتفق هذا مع ما
وكذلك نوعیة عالقاتهم المستقبلیة ، ن یؤثر على كل مظاهر حیاتهمللمراهقین وبوسعه أ

بل ، بل في مساهمتهم في الفن والتجارة واألدب والمجتمع المحلي، ٕومهنهم وانتاجهم ومهاراتهم
ولعل هذا سببه أن األساس الذي نوفره للمراهقین هو الذي یحدد بصورة مطلقة ، المجتمع كله

واألهم لدینا ، ًك األساس سیكون المهمة األكثر تحدیدافإن بناء ذل، ُسمعتهم كأشخاص
ًویمكن أیضا تدریسها في ، فالفضائل الجوهریة السبع التي تبني الذكاء األخالقي یمكن تعلمها

وهو أفضل تأكید أن المراهقین سیحیون حیاة ، المنزل والمدرسة والجامعة وفي مجتمعنا
  .أخالقیة نزیهة

جهود من قبل الباحثین من أجل تحدید أبعاد الذكاء ُهذا وقد بذلت العدید من ال
، التعاطف( أن للذكاء األخالقي سبعة أبعاد وهي (Borba, 2003)حیث ترى ، األخالقي
أنها ) 2008، شحاته(ویرى ، )العدل، التسامح، العطف، االحترام، ضبط الذات، الضمیر

وترى ، )العدالة، التسامح، اماالحتر، ُالحكمة الخلقیة، الضمیر، التعاطف(وهي ، ستة أبعاد
مها (وترى ، )ضبط الذات، الضمیر، التعاطف(أنها ثالثة أبعاد وهي ) 2012، هدى محمد(

، التسامح، االحترام، ضبط الذات، الضمیر، التعاطف(أنها ستة أبعاد وهي ) 2012، جالل
، میرالض، التعاطف(أنها خمسة أبعاد وهي ) 2012، أسماء عبدالنور(وترى ، )العدالة

، االحترام(أنها ثالثة أبعاد وهي ) 2014، سمر محمد(وترى ، )العدل، التسامح، االحترام
  ).التسامح، التعاطف

الدراسات التي حاولت تحدید أبعاد البحوث وومما سبق یتضح أن هناك تناقض في 
ومن ثم یسعى البحث الحالي للكشف عن أبعاد الذكاء األخالقي لدى ، الذكاء األخالقي

  . مكون من مواقف سلوكیة لقیاسهب الجامعة وبناء مقیاسطال
  :ییناآلت ین في التساؤلبحثوفي ضوء ما سبق یمكن صیاغة مشكلة ال

 ما هو الذكاء األخالقي وما هي أبعاده ؟ - 1
  لقیاس الذكاء األخالقي لدى سلوكیة مواقف من مكونهل یمكن إعداد مقیاس  - 2

   طالب الجامعة ؟
  :هدف البحث

،  لدى طالب الجامعةالكشف عن أبعاد الذكاء األخالقي إلى حالي البحثهدف الی
 السیكومتریة التحقق من الخصائصوكذا ، لقیاسه سلوكیة مواقف من مكونبناء مقیاس و

 .للمقیاس
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  :بحثأهمیة ال
  : الحالي من خالل محورینبحثتتضح أهمیة ال

  : األهمیة النظریة:ًأوال
وذلك بسبب افتقار ، نه إضافة للمكتبة العربیةیستمد البحث الحالي أهمیته من كو  

لذكاء األخالقي لدى طالب لقیاس ا سلوكیة مواقف من المكتبة العربیة لوجود مقیاس مكون
ًوأیضا تناول البحث لطالب الجامعة التى تعد الشریحة ، )الع الباحثاطفي حدود  (الجامعة

  .الفتیة والثروة البشریة للمجتمع
  :طبیقیة األهمیة الت:اًثانی

 سلوكیة مواقف من تتمثل األهمیة التطبیقیة للبحث الحالي في إعداد مقیاس مكون  
القائمین على العملیة التعلیمیة في  مما یساعد، لذكاء األخالقي لدى طالب الجامعةلقیاس ا

  .المرحلة الجامعیة من قیاس الذكاء األخالقي وأبعاده لدى طالب الجامعة
  :مصطلحات البحث

 Moral Intelligence :ألخالقيالذكاء ا .1
بأنه قدرة الفرد علي معرفة الصواب من الخطأ واحترامه لذاته : یعرفه الباحث

ویتم ، ولآلخرین والتحلي بالصفات األخالقیة التي تتفق مع قیم وفضائل المجتمع اإلسالمي
 –التعاطف والعطف(ذلك من خالل امتالك الفرد ألبعاد الذكاء األخالقي الستة وهي 

بالدرجة التي یحصل : ًویعرفه إجرائیا، ) العدل–التسامح – االحترام– ضبط الذات–الضمیر
  .علیها الطالب في المقیاس الذي أعده الباحث للذكاء األخالقي

   :)الشباب  الجامعي(طالب الجامعة  .2
" المراهقة "مرحلة وهي عادي، نمو مرحلة تعد "بأنها ) 464 ، 2005  زهران( یعرفها

 ،بعدها وما قبلها عما المتمیزة خصائصها لها والرشد، الطفولة انتقال بین لةمرح وتعد
 المعاناة وتسودها النفسیة األزمات تكتنفها وشدة، وتوتر عواصف فترة بأنها البعض ویصفها
  ".وصعوبات التوافق والمشكالت والقلق االجتماعیة والضغوط والصراع واإلحباط

  :االطار النظري
  :خالقيتعریف الذكاء األ

بأنه تلك القدرات الخلقیة التي یمكن الذكاء األخالقي  (Coles, 1997, 1) یعرف
تنمیتها بحیث یستطیع الطفل التعرف علي ما هو صواب وما هو خطأ باستخدام القدرات 

  .ُوذلك للرقي بسلوك الفرد الخلقي في األسرة والمدرسة، العقلیة والعاطفیة
، 2011، وسهام األنصاري، بیديعفراء الع(و) 5 ،2008، رنا فاضل(ُویتفق كل من 

) 159 -158، 2014، ٕوایمان الخفاف، عبدالرحمن(و) 15، 2013، الزهیري(و، )76
للذكاء األخالقي بأنه هو ) Borba, 2001, 4(مع تعریف ) 332، 2015، الخفاجي(و

 للتصرف بحیث یكون لدى الفرد قناعات أخالقیة تدفعه، القابلیة لفهم الصواب من الخطأ
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إدراك ألم : وتتضمن تلك القابلیات خصائص وسمات أساسیة منها، ًبطریقة صحیحة أخالقیا
واإلنصات لآلخرین قبل إصدار ، والسیطرة على الدوافع السلبیة، وضبط النفس، اآلخرین
والمعاملة الحسنة القائمة على االحترام والتقدیر والمودة ، وتحدي الظلم ومحاربته، األحكام
  .ینلآلخر

بأنه قدرة الفرد علي التمییز بین الصواب ) 387، 2014، عبدالعظیم(ویعرفه 
وامتالك قناعات أخالقیة قویة تحددها المبادئ اإلنسانیة العالمیة ، الحق والباطل، والخطأ

ًافقا ًبحیث یأتي السلوك صحیحا ومو،ًوالتصرف بناء علي ذلك ، والثقافة التي ینتمي إلیها الفرد
  .بادئ األخالقیةللقیم والم

الذكاء األخالقي بأنه هو قدرة الفرد على معرفة الصواب ) 72، 2016، حسین(وحدد 
من الخطأ، والتصرف بطریقة أخالقیة تتوافق مع قیم وثقافة المجتمع، ویتمكن الفرد من ذلك 

 – التعاطف (يأبعاد أساسیة للذكاء األخالقي وهمن خالل امتالك سبع مكونات أو 
  ). العدل–  التسامح–  العطف– حترام اال– ط الذات ضب–الضمیر

بتعریف الذكاء األخالقي بأنه قدرة الفرد ) 605، 2020، سحر عبد الاله(وقامت 
والتصرف بطریقة أخالقیة في مختلف المواقف ، علي استخدام عقله لفهم الصواب من الخطأ

  .ًالحیاتیة وفقا لهذا الفهم
التعــاطف ( األبعــاد التالیــة نــه یتــضمناألخالقــي فإالباحــث للــذكاء  تعریــفًوبنــاء علــى 

عـد ُوفیما یلي تعریف كل ب، ) العدل–  التسامح– االحترام–  ضبط الذات– الضمیر– والعطف
 .من أبعاد الذكاء األخالقي

  Empathy / Smpathy  :التعاطف والعطف .1
 المكونات أحد بأنه) Borba, 2003, 21 (تعرفه حیث التعاطف، تعریفات تعددت

 األلم أثر ٕوادراك، اآلخرین باهتمامات والشعور التماثل یعنى فهو، األخالقي للذكاء الجوهریة
  .علیهم العاطفي

 أعظم وهو النفسي الجود حاالت من حالة بأنه) 59 ،2003 محمد، هانم (تعرفه كما
 معاناة یدرك كي ًجهدا یبذل اآلخرین مع یتعاطف الذي اإلنسان ألن المادي الجود من
 ما ووجدانه وفكره، بعقله اإلنسان فیعایش بمشاعرهم یشعر كي مكانهم نفسه فیضع خرین،اآل

 أو لسرورهم، سرور من به یشعر عما یعبر انفعال ویتبعها انفعاالت من اآلخرون یعایشه
  .ضعفهم على باإلشفاق شعور أو للظلم، لتعرضهم غضب أو أللمهم، ألم أو لحزنهم، حزن

 مشاعر فهم على الفرد قدرة هو التعاطف أن إلي) 97، 2016، حسین (وأشار
 تقدیم دون الموقف ذلك في هو كان لو كما، المشاعر تلك وتقمص، والسارة الحزینة اآلخرین
  .مادیة مساعدة

 علي الفرد قدرة هو بأنه) 75، 2018، سویفي وغادة، همام نجوان (من ًكال وتعرفه
 أثر الفرد یدرك كما، معهم الفعالة الوجدانیة ةوالمشارك بهم والشعور اآلخرین اهتمامات فهم
  .الخاطئة والسلوكیات السیئة التصرفات عن االبتعاد بذلك ویحاول اآلخرین على النفسي األلم
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ًإلى أن هناك اختالفا بین العطف ) 156، 2011جلیلة مرسي، (وكذلك تشیر 
و الشفقة في مواقف حیث یمثل التعاطف مجرد المشاركة الوجدانیة لآلخرین أ، والتعاطف

، الفرح أو الحزن أو الخطر، ثم فهم المشاعر واالنفعاالت وتقدیم ردود األفعال المناسبة لها
وهذا هو الجانب النظري أو الشكلي بمعنى أنى أتعاطف معه دون فعل مادي أو عملي یفید 

ن الشخص الذي أتعاطف معه، في حین أن العطف یشیر إلي االندماج الفعلي مع اآلخری
كتقدیم المساعدات المادیة، وبذل الجهد والوقت ، والسعي العملي للتفاعل مع هذه المشاعر

  .من أجل خدمة اآلخرین والتخفیف عنهم، أي أنه یمثل الجانب العملي
حیث أن الجوهر واحد ،  أن الفرق بین التعاطف والعطف فرق بسیطومما سبق یرى الباحث

هم والمشاركة الوجدانیة لآلخرین وتقدیم ید العون وهو الشعور باآلخرین في فرحهم وحزن
 والحقیقة أنه إذا لم ،فهما وجهان لعملة واحدة أحدهما مادي واآلخر معنوي، والمساعدة إلیهم

 ومن ثم فإن التعاطف والعطف یمكن ،یوجد الجانب المعنوي فال یوجد الجانب المادي
  .ُدمجهما في بعد واحد من أبعاد الذكاء األخالقي

قدرة الطالب   الحالي بأنهبحثي ضوء التعریفات السابقة یعرف الباحث التعاطف في الوف
والتأثر بتلك المشاعر ومساعدة اآلخرین ، على اإلحساس بمشاعر اآلخرین الحزینة والسارة

وعدم السخریة من ، وبذل الوقت والجهد في خدمتهم وحل مشكالتهم والتخفیف عنهم، ًمادیا
ُه من خالل المواقف الخاصة ببعد التعاطف والعطف بمقیاس الذكاء ویتم قیاس، اآلخرین

    ).إعداد الباحث(األخالقي 
  Conscience :الضمیر .2

 ,Berkowitz & Grych, 1998 (من ٌكل یعرفه حیث الضمیر، تعریفات تعددت  
 أو بــها للتمسك والعاطفیة السلوكیة والنتائج الداخلیة المعاییر من مزیج أنه على) 377 
    .المعاییر هذه مخالفة

 وأخالقیاته للمجتمع التقلیدیة للقیم الداخلي الممثل بأنه) 66، 2008، صالح (ویعرفه
 االجتماعیة والقیم واألخالقیات المثالیات مستودع فهو األخالقیة، والمعاییر العلیا والمثل

 قبل الخطأ فیمنع ،والمثالیة الخیر نحو نزعات من باإلنسان یوجد عما المسئول وهو والدینیة،
 یعتبر فهو لذا ارتكبها، إذا اآلثام أو األخطاء علي الفرد ویحاسب الهو، رغبات ویكف وقوعه،
 بها یمر التي النمو مراحل خالل من ویتكون لإلنسان، النفسي الرقیب أو الداخلي الجهاز

  .  للشخصیة األخالقي الجانب یمثل فهو اإلنسان،
 الفرد استطاعة هو بأنه) 75، 2018، سویفي وغادة ،همام نجوان (من ٌكل وتعرفه

 انحرف كلما والندم بالذنب شعوره مع األخالقي بالمسلك والتمسك، الخطأ من الصواب تحدید
 بالصورة التصرف من النفس وتمكین الشر قوي ضد النفس وتحصین، الصحیح المسار عن

  .المغریات وجود في حتي الصحیحة
 العلیا القیم مجموعة إلي یشیر بأنه) 606، 2020، الاله عبد سحر (وتعرفه

  .الصحیح الطریق علي البقاء في وتساعده سلوكه تهذب التي الفرد لدي الموجودة
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قدرة الطالب   الحالي بأنهبحثوفي ضوء التعریفات السابقة یعرف الباحث الضمیر في ال
والشعور ، بالقیم األخالقیةوالتمسك ، ًعلي السیر وفقا للقواعد والقوانین السائدة في المجتمع

ومقاومة ، بالذنب واللوم عند التصرف بصورة مخالفة للقواعد والقوانین والعقیدة التي یؤمن بها
ُویتم قیاسه من خالل المواقف الخاصة ببعد الضمیر بمقیاس ، المغریات ووسائل اإلغواء

  ).إعداد الباحث(الذكاء األخالقي 
 Self Control :ضبط الذات .3

 القدرة أنه على) 31 ،1990 الدسوقي، (یعرفه حیث الذات، ضبط عریفاتت تعددت
  .الهدف نحو السعي سلوك كف أو االندفاعي السلوك وكبح الخاص، المرء سلوك هدایة على

 ضبط أن علي) 318 ،2003 حسین، (و) Borba, 2003, 23 (من ٌكل ویتفق
 أو الداخل من ضغوط أي تواجه بحیث واألعمال األفكار تنظیم على القدرة هو الذات
 وعلى النفس على فیها المرغوب غیر النتائج ذات الخاطئة القرارات عن والبعد، الخارج

 وتعلم فعله قبل السلوك في والتفكیر الدوافع وتوجیه االنفعاالت في التحكم خالل من اآلخرین
  .الخارجیة اإلغراءات تجاه التصرف كیفیة

 واألفعال األفكار تنظیم علي القدرة بأنه اتالذ ضبط) 9، 2006، رزق (یعرف كما
 الخطیرة النتائج ذات الطائشة القرارات عن ُوالبعد داخلیة، أو خارجیة ضغوط أي لمواجهة

 في والتفكیر الدوافع وتوجیه، االنفعاالت في التحكم خالل من وذلك واآلخرین، النفس على
 لمعرفته ذاته علي ًمعتمدا الخارجیة اإلغراءات تجاه التصرف كیفیة وتعلم، فعله قبل السلوك

  .أعماله علي السیطرة بوسعه أن
 الذات ضبط إلى) Gino, Schweitzer, Mead & Ariely, 2011, 192 (ویشیر

 غیر والسلوكیات المیول مقاطعة وكذلك الداخلیة الفرد استجابات تغییر أو تجاوز بأنه
  .تأثیرهم وفق التصرف عن واالمتناع) االندفاع (مثل المرغوبة

 التحكم علي الفرد قدرة هو بأنه) 76، 2018، سویفي وغادة، همام نجوان (وتعرفه
 یعدل بما فعلها قبل األمور في والتفكیر لدیه االندفاع جماح وكبح، علیها والسیطرة أفعاله في
  .ذاته علي االعتماد علي قدرته من یزید وبالتالي، سلوكه دوافع من

قدرة الطالب   الحالي بأنهبحثة یعرف الباحث ضبط الذات في الوفي ضوء التعریفات السابق
، على التروي والتفكیر قبل إصدار األحكام والتحكم في االنفعاالت السلبیة بصورة مناسبة

ویتم قیاسه من خالل المواقف ، وأداء األعمال المطلوبة منه بدقة دون رقابة من اآلخرین
  ).إعداد الباحث( األخالقي ُالخاصة ببعد ضبط الذات بمقیاس الذكاء
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 Respect :االحترام .4
 الفرد معاملة بأنه) Borba, 2003, 161 (تعرفه حیث، االحترام تعریفات تعددت

 العنف من الوقایة في األساس حجر وهو بها، یعامل أن هو یرید التي بالطریقة لآلخرین
  .والكراهیة والظلم

 أو شخص تجاه الفرد یكنه الذي الشعور بأنه) 19، 2004، حسین حنان (وتعرفه
 من حقهم اآلخرین ویعطي الداخل من یبدأ فاالحترام والجماعة، الفرد بقیمة والتسلیم شيء

  .واإلجالل التكریم
 االلتزام مع اآلخرین معاملة في الالئق السلوك بأنه) 12، 2008، شحاتة (یعرفه كما

  .السلیمة الخلقیة والعادات بالقیم
 بطریقة اآلخرین معاملة على الفرد قدرة بأنه االحترام) 112 ،2016، حسین (وحدد

، منهم السخریة وعدم، اآلخرین مقاطعة وعدم، بها یعامل أن یحب التي وبالطریقة، مهذبة
 ٕوان اآلخرین آراء وتقدیر، اآلخرین ممتلكات وعلى البیئة على والحفاظ، األمر أولى وطاعة

  .أفكاره مع تعارضت
 ألنفسنا تقدیرنا هو االحترام أن إلي) 606، 2020، الهال عبد سحر (وأشارت

  .بها یعاملونا أن نحب التي بالطریقة للناس ومعاملتنا ولآلخرین
قدرة الطالب   الحالي بأنهبحثوفي ضوء التعریفات السابقة یعرف الباحث االحترام في ال

، ُان یعاملوا بهاوبالطریقة التي یحب ، علي تقدیر أراء اآلخرین ومعاملتهم بأسلوب مهذب
والحفاظ على البیئة وعلى ، وطاعة أولى األمر، وعدم السخریة منهم والتقلیل من شأنهم

ُویتم قیاسه من خالل المواقف الخاصة ببعد االحترام بمقیاس الذكاء ، ممتلكات اآلخرین
  ).إعداد الباحث(األخالقي 

 Tolerance :التسامح .5
 التنوع تقبل بأنه) Franco, 2000, 10 (یعرفه حیث، التسامح تعریفات تعددت

 المعتقدات في أو االقتصادیة أو االجتماعیة الطبقة أو العرق في التنوع هذا كان سواء
  .السماویة واألدیان

 ًاتجاها تتضمن الشخصیة سمات من سمة بأنه) 12 ،2005 زیان، (یعرفه كما
 الود، إظهار مع لمتفقینوا  المختلفین اآلخرین تنوعات وتقدیر وقبول تحمل نحو ًمتحررا

 وما معتقدات، من به یؤمنون ولما لهم المصطنعة وغیر الحقیقیة والسماحة واالحترام
 التسامح أن یبین كما إساءتهم، وغفران أنشطتهم في المشاركة مع سلوكیات من یظهرونه
  .وأخالقي دیني جانب له كمفهوم

 أخطاء عن التغاضي على الفرد قدرة بأنه) 161 ،2014 محمود، رشا (وتعرفه
 عن البحث من ًبدال البشر بین مشترك أساس عن والبحث عنها، والعفو حقه في اآلخرین

  .والمعتقد والرأي الشكل في اآلخرین اختالفات واحترام اختالفاتهم
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 والمغفرة والصفح العفو على الفرد قدرة بأنه التسامح) 118، 2016، حسین (وذكر
 وغیرها، اللون أو الرأي أو الجنس أو العقیدة في الختالفا واحترام، حقه في أخطأ لمن

   .معهم اختلف ٕوان حتى لآلخرین الملموسة المساعدة وتقدیم
 والمغفرة والصفح العفو علي الفرد قدرة بأنه التسامح) 42، 2017، مرسال (ویعرف

  .     معهم اختلف ٕوان حتى لآلخرین الملموسة المساعدة وتقدیم حقه، في أخطأ لمن
قدرة الطالب   الحالي بأنهبحثوفي ضوء التعریفات السابقة یعرف الباحث التسامح في ال

وتقدیر كرامة وحقوق ، واالبتعاد عن التعصب، على العفو عن من أخطأ في حقه وتقبل النقد
اآلخرین المختلفین عنه سواء في العقیدة أو الرأي أو الجنس أو المستوي االجتماعي 

ویتم قیاسه من خالل المواقف الخاصة ، ن أو الشكل أو الثقافة وغیرهاواالقتصادي أو اللو
  ).الباحث(ُببعد التسامح بمقیاس الذكاء األخالقي 

  Fairness :العدل .6
 احترام بأنه) 1858 ،1991 وكفافي،، جابر (یعرفه حیث العدل، تعریفات تعددت

 الكبرى األربعة الفضائل إحدى الفلسفة في به ویقصد، بهوى التأثر دون غیره لحقوق الفرد
 في الدولة عدالة االجتماع علم في به ویقصد، )والعدل والعفة، والشجاعة، الحكمة،( : وهي
 به ویقصد، العامة المصلحة إطار وفي كفاءتهم حسب األفراد بین والواجبات  الحقوق توزیع

  . غیره لحقوق الفرد احترام اإلنسانیة العالقات في
 عملیة وأنها، العدالة وتحقیق الحكم على القدرة بأنه) Hass, 1998, 97 (یعرفه كما

 العادل الشيء هو ما "ًدائما بالسؤال الفرد فیها ویقوم، المجتمع واستقرار الفرد بین ترابطیة
  حقوق هي ما الفرد یرى حتى الوضع وعكس قلب خالل من ویأتي ولآلخرین لي بالنسبة
   ".؟ اآلخرین

 ًوفقا النزیهة األحكام إصدار على الفرد قدرة بأنه) 123 ،2016، حسین (یعرفه كما
 حقه، حق ذي كل ٕواعطاء طرف ألي التحیز دون المجتمع في السائدة والقوانین للقواعد
  .المظلوم بجانب والوقوف والقوانین للقواعد ًوفقا والعمل

 بمساواة الجمیع معاملة هو العدل أن إلي) 606، 2020، الاله عبد سحر (وأشارت
 أي عن النظر بغض الجمیع علي القانون وتطبیق، تفرقة أو تحیز دون ونزاهة وحیادیة

  .اعتبارات
قدرة الطالب على   الحالي بأنهبحثوفي ضوء التعریفات السابقة یعرف الباحث العدل في ال

ًإصدار األحكام النزیهة وفقا للقواعد والقوانین السائدة في المجتمع الذي یعیش فیه ویدین 
، دون التحیز ألحد، واعطاء كل ذي حق حقه، ودرایته بما له من حقوق وواجبات، یدتهبعق

ویتم قیاسه من خالل ، والوقوف بجانب المظلوم إلرجاع حقه، ومعاملة اآلخرین بموضوعیة
  ).إعداد الباحث(ُالمواقف الخاصة ببعد العدل بمقیاس الذكاء األخالقي 
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   :تناولت الذكاء األخالقيبعض الدراسات والبحوث السابقة التى 
 إلى دراسة الذكاء األخالقي وعالقته بالوالدیة المتمیزة )2006، رزق(دراسة هدفت 

ًطالبا وطالبة من طالب كلیة ) 175(وتكونت عینة الدراسة من ، من وجهة نظر األبناء
 - 18(وتراوحت أعمار عینة الدراسة ما بین )  طالبة113،ً طالبا62(، التربیة جامعة الطائف

واستخدمت الدراسة األدوات ، )3,26( سنة وانحراف معیاري 22بمتوسط عمري )  سنة26
وتوصلت الدراسة إلي ، مقیاس الذكاء األخالقي، قائمة خصائص الوالدیة المتمیزة: التالیة

وجود تأثیر دال لكل من الجنس والتخصص الدراسي على جمیع أبعاد مقیاس : النتائج التالیة
في ما عدا بعدى االحترام والعدالة  لم ) 0,01(قي والدرجة الكلیة عند مستوى الذكاء األخال

وعدم وجود تأثیر دال للتفاعل بین الجنس ، یكن للتخصص الدراسي تأثیر دال علیهما
ووجود تأثیر دال ، والتخصص الدراسي على أبعاد مقیاس الذكاء األخالقي والدرجة الكلیة

كاء األخالقي لألبناء في جمیع أبعاد مقیاس الذكاء األخالقي للمستوى الثقافي لألب على الذ
وعدم وجود تأثیر ، )الضمیر والعدالة(عدا بعدى فیما ) 0,01(والدرجة الكلیة عند مستوى 

كما ، للمستوى االقتصادي لألسرة على أبعاد مقیاس الذكاء األخالقي لألبناء والدرجة الكلیة
خصائص الوالدیة المتمیزة التي یتصف بها اآلباء توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بین 

وكذلك إمكانیة التنبؤ بدرجة الذكاء األخالقي من خالل درجات ، والذكاء األخالقي لألبناء
 .مقاییس المتغیرات المستخدمة في الدراسة

 في تحدید أبعاد الذكاء األخالقي وهي كما ذكرت في هذه استفاد الباحث من هذه الدراسة
، )االحترام، العدالة، التسامح، التعاطف االنفعالي، ضبط النفس، العطف، الضمیر(الدراسة 

ومدي تأثیر اآلباء علي األبناء في تشكیل شخصیاتهم بما یتوافق مع السلوكیات والتفاعالت 
  .األسریة لآلباء معهم وحجم الدور الذي یلعبه اآلباء في تزوید األبناء باألخالقیات

 هدفت إلى فحص العالقة بین الذكاء األخالقي  دراسة)2007، الشمري(وأجرى 
والكشف عن مستوي الذكاء األخالقي والثقة االجتماعیة لدي طالب ، والثقة االجتماعیة

 200،  ذكور200(طالب وطالبة موزعین إلي ) 400(وتكونت عینة الدراسة من ، الجامعة
أربع ، یات من جامعة بغدادتم اختیارهم باألسلوب الطبقي العشوائي من ثماني كل) إناث

واستخدمت الدراسة ، كلیات في االختصاص اإلنساني وأربع كلیات في االختصاص العلمي
، )Borbaإعداد الباحث اعتماداً  على نظریة (مقیاس للذكاء األخالقي : األدوات التالیة

تائج وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الن، )2000،إعداد نظمي(مقیاس الثقة االجتماعیة 
ومستوي متدني من الثقة ، أن طلبة الجامعة یتمتعون بدرجة عالیة من الذكاء أخالقي: منها

ووجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء األخالقي ، االجتماعیة المتبادلة
فضالً  عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الذكاء ، والثقة االجتماعیة المتبادلة

  ).إنساني، علمي(أو التخصص ) ٕذكور واناث(ًألخالقي وفقا للنوع ا
 في معرفة ماهیة العالقة بین الذكاء األخالقي والثقة استفاد الباحث من هذه الدراسة

االجتماعیة بأنها عالقة إیجابیة أي أنه كلما ارتفع مستوي الذكاء األخالقي لدي الفرد ارتفع 
تبادلة حیث إن امتالك األفراد للذكاء األخالقي یؤثر في كل لدیه مستوي الثقة االجتماعیة الم
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مظاهر حیاتهم وعلي نوعیة عالقاتهم االجتماعیة ومهنهم وانتاجیاتهم ومهاراتهم ومواطنتهم بل 
  .وحتي مساهمتهم في المجتمع كله ومن ثم التوصل إلي تمتعهم بثقة اجتماعیة متبادلة

إلي الكشف عن العالقة بین  (Zahra & Shahram, 2013)دراسة   كما هدفت 
واستخدمت الدراسة ، ٕالذكاء األخالقي والتقدم األكادیمي وانجاز طالب مدرسة تبریز الثانویة

ًطالبا الذین یدرسون في ) 1600(وتكونت عینة الدراسة من ، المنهج الوصفي االرتباطي
المعیاري  (Lennick & Kiel)استبیان : واستخدمت الدراسة األدوات التالیة، الدائرة الثالثة

وجود عالقة إیجابیة وهامة بین الذكاء : وأسفرت الدراسة عن النتائج التالیة، للذكاء المعرفي
الصدق، (ووجود عالقة إیجابیة وهامة بین الذكاء األخالقي ، األخالقي وتحصیل الطالب

حصیل وعدم وجود عالقة كبیرة بین المسؤولیة وت، وتحصیل الطالب) التسامح والرحمة
وكان تحمل المسؤولیة بین طالب ، ُوكان بعد التسامح بین الفتیات أكثر من األوالد، الطالب

  .العلوم اإلنسانیة أقل من طالب الریاضیات والمجاالت التجریبیة
 في معرفة ماهیة العالقة بین الذكاء األخالقي واإلنجاز استفاد الباحث من هذه الدراسة

اء األخالقي من أثر قوي في زیادة تحصیل الطالب وتشجیعهم والتقدم األكادیمي وما للذك
  .علي اإلنجاز والتفوق األكادیمي

 إلي الكشف عن مكونات الذكاء )2014، عبدالعظیم(دراسة في حین هدفت 
ًطالبا وطالبة من طالب ) 302(وتكونت عینة الدراسة من ، األخالقي وعالقتها بتقدیر الذات 

)  علمي66،  أدبي80(موزعین ما بین ) ً طالبا146(ین إلي كلیة التربیة بأسوان موزع
 21,15(وبمتوسط عمر زمني )  علمي75،  أدبي81(موزعین ما بین )  طالبة156(و

ومقیاس ) إعداد الباحث(مقیاس الذكاء األخالقي : واستخدمت الدراسة األدوات التالیة، )سنة
وجود عالقة ارتباطیة : نتائج التالیةوتوصلت الدراسة إلي ال، )إعداد الباحث(تقدیر الذات 

بین درجات طالب عینة الدراسة في أبعاد ) 0,01(موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوي 
أبعاد تقدیر الذات والدرجة الكلیة : ودرجاتهم في كل من، الذكاء األخالقي والدرجة الكلیة له

متوسطات الطالب في جمیع ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ، له والتحصیل الدراسي
أبعاد الذكاء األخالقي وجمیع أبعاد تقدیر الذات في حین توجد فروق ذات داللة إحصائیة 

ال توجد فروق ذات داللة ، في التحصیل الدراسي لصالح الطالبات) 0,05(عند مستوي 
إحصائیة بین طالب التخصص العلمي وطالب التخصص األدبي في جمیع أبعاد الذكاء 

في حین توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي ، قي وجمیع ابعاد تقدیر الذاتاألخال
      .في التحصیل الدراسي لصالج طلبة التخصص األدبي) 0,05(

 في معرفة ماهیة العالقة بین الذكاء األخالقي وتقدیر استفاد الباحث من هذه الدراسة
العدید من القیم النبیلة والفضائل الذات وأثر ذلك علي التحصیل الدراسي حیث إن وجود 

األخالقیة لدي الطالب یقابله ارتفاع مماثل في تقدیر الطالب لذواتهم مما ینعكس ذلك علي 
ارتفاع مستوي التحصیل الدراسي لدیهم ویبرز ذلك أهمیة الذكاء األخالقي في تحسین مستوي 

  .الطالب الدراسي
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ة العالقة بین الذكاء األخالقي  إلي معرف)2020، سحر عبد الاله(دراسة وهدفت 
والكشف عن الفروق بین ، وتوجهات أهداف اإلنجاز لدي عینة من طالب جامعة سوهاج

ومعرفة ، والفروق بینهما في توجهات أهداف اإلنجاز، الذكور واإلناث في الذكاء األخالقي
الدراسة واستخدمت ، إمكانیة التنبؤ بالذكاء األخالقي من خالل توجهات أهداف اإلنجاز

ًطالبا وطالبة موزعین إلي ) 250(وتكونت عینة الدراسة من ، المنهج الوصفي االرتباطي
من طالب الفرقة الثانیة شعب أدبیة بكلیة التربیة جامعة سوهاج )  إناث125،  ذكور125(

واستخدمت الدراسة ، )0,72(وانحراف معیاري )  سنة وسبعة أشهر19(بمتوسط عمري 
مقیاس توجهات اهداف اإلنجاز ، )إعداد الباحثة(مقیاس الذكاء األخالقي : األدوات التالیة

وجود عالقة ارتباطیة : وأسفرت الدراسة عن النتائج التالیة، )2006، إعداد ربیع رشوان(
بین الذكاء األخالقي وأهداف اإلنجاز علي بعدي ) 0,01(ًموجبة دالة إحصائیا عند مستوي 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ، )اإلحجام/ واإلتقان، داماإلق/ اإلتقان(أهداف اإلتقان 
ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور ، في الذكاء األخالقي وأبعاده ترجع إلي النوع

/ أهداف اإلتقان، اإلقدام/ أهداف اإلتقان(واإلناث في أبعاد توجهات أهداف اإلنجاز 
كما أسفرت النتائج أن ، لصالح الذكور) اإلقدام/ اءأهداف األد(لصالح اإلناث وفي ) اإلحجام

من التغیرات الحادثة %) 51,2(تفسران ) اإلحجام/ وأهداف اإلتقان، اإلقدام/ أهداف اإلتقان(
  .في الذكاء األخالقي فیمكن التنبؤ بدرجات الذكاء األخالقي

 ذكرت في  في معرفة أبعاد الذكاء األخالقي وهي كمااستفاد الباحث من هذه الدراسة
ومعرفة ، )العدالة، التسامح، العطف، االحترام، ضبط النفس، الضمیر، التعاطف(الدراسة 

ماهیة العالقة بین الذكاء األخالقي وأهداف اإلنجاز لدي طالب الجامعة بأنها عالقة إیجابیة 
م تجعله وهذه القی، أي كلما ارتفع الذكاء األخالقي لدي الفرد كلما زادت القیم اإلنسانیة لدیه

ًكما أنها تجعله أكثر تبصرا ووعیا بذاته وأكثر اهتماما وانشغاال ، أكثر فهما للصواب والخطأ ً ً ً
، ًوأكثر سعیا للنهوض بها األمر الذي یدفعه لتطویرها عن طریق تنمیة المهارات، بها

هذه وتتفق كل ، ومجاهدة النفس واالعتماد علیها في تحقیق أهدافه الذاتیة والوصول لإلتقان
وتحسین القدرة وتطویر ، الخصائص مع أهداف اإلتقان التي یهتم فیها الفرد بإتقان المهمة

 .ًالكفاءة مدفوعا بباعث وحافز داخلي ذاتي إلرضاء ذاته وإلشباع حبه وشغفه للتعلم
  :إجراءات البحث

     :ف المقیاسده  )أ (
 .قیاس الذكاء األخالقي لدى طالب وطالبات الجامعةلیهدف هذا المقیاس 

 :طوات إعداد المقیاسخ  )ب (
 .الذكاء األخالقيمفهوم التي تناولت والبحوث دبیات والدراسات طالع علي األاال -
 .بعاد الذكاء األخالقيأوضحت أاالطالع علي الدراسات والبحوث التي  -
هم المقاییس التي أتمثلت و، لمقاییس الخاصة بالذكاء األخالقياالطالع علي بعض ا -

ولبني ، إبراهیم(،  )2008، رنا فاضل(، ) بدون سنة، صمویل (:طلع علیها الباحث فيأ
، الخفاجي(، )2012، الذبحاوي(، )2012،عبدالرزاقخنساء (، )2011، یوسف
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غادة (، )2018،رؤي الحجار(، )2017، بني مصطفي(،  )2016،حسین(، )2015
 ، )2019، الشریف

ً یعرف الباحث الذكاء األخالقي إجرائیا في اللدراسات والبحوث السابقةاوفي ضوء  -  بحثُ
الحالي بأنه هو قدرة الفرد علي معرفة الصواب من الخطأ واحترامه لذاته ولآلخرین 

ویتم ذلك من ، والتحلي بالصفات األخالقیة التي تتفق مع قیم وفضائل المجتمع اإلسالمي
 –الضمیر–التعاطف والعطف (اء األخالقي الستة وهي خالل امتالك الفرد ألبعاد الذك

 ). العدل– التسامح– االحترام–ضبط الذات
یبني علیهم قام الباحث بتحدید ستة محاور أساسیة لمقیاس الذكاء األخالقي ومما سبق  -

التعاطف والعطف،  ( وهيُ، یمثل كل محور بعد من أبعاد الذكاء األخالقيالمقیاس
 وقام بوضع تعریف إجرائي لكل منها )الحترام، التسامح، العدلالضمیر، ضبط الذات، ا

  -:تیةوذلك لألسباب اآل، كما سبق عرضه
 . في الدراسات والبحوث السابقةً وانتشاراًبعاد األكثر تكراراألنها األ - 1
  مثل  لمناسبتها ألفراد العینة وهم طالب الجامعة وذلك طبقا للدراسات والبحوث السابقة - 2

 ،)2014، دراسة عبدالعظیم(، )2011، دراسة جلیلة مرسي(، )2006، دراسة رزق(
، )2017، دراسة مرسال(، )2018، أسمي الجعافرةدراسة (، )2014، دراسة الطراونة(
 .)2020، سحر عبد الاله(، )2018، هالة أبوالعالدراسة (

 :وصف المقیاس  )ج (
 حیث ،المقیاس أبعاد على موزعة موقف) 60 (الباحث صاغ سبق ما ضوء وفي 

 إحداها تمثل استجابات ثالث خالل من المقیاس مواقف على اإلجابة العینة أفراد من یطلب
 األخالقي الذكاء والثالثة المتوسط، األخالقي الذكاء واألخرى المرتفع، األخالقي الذكاء

: التالیة الدرجات على المستجیب یحصل حیث للمقیاس تصحیح مفتاح إعداد، المنخفض
 الذكاء تمثل االستجابة كانت إذا) 2(، المرتفع األخالقي الذكاء تمثل االستجابة كانت إذا) 3(

 ویوضح. المنخفض األخالقي الذكاء تمثل االستجابة كانت إذا) 1(، المتوسط األخالقي
  :األولیة صورته في ُبعد كل في وأرقامها المواقف وعدد المتضمنة األبعاد) 3 (الجدول
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  قیاس الذكاء األخالقي ونسبتها المئویة وأرقام المواقف المتضمنة أبعاد م :)1(جدول 
  ُفي كل بعد في صورته األولیة

عدد   األبعاد  م
النسبة   ُأرقام المواقف المتضمنة في كل بعد  المواقف

  المئویة

التعاطف   1
  %16,67  57 -51-45-44- 36-29-22-16-8-2  10  والعطف

  %16,67  56- 52-46-43-35-30-24-15 -9 -1  10  الضمیر  2

-55-48-41-37-32 -21-13 -10 -4  10  ضبط الذات  3
60  

16,67%  

-54-47-42 -38 -31 -23 -14 -7 -3  10  االحترام  4
58  

16,67%  

 -49 -40 -39 - 34 -20 -17 -11 -6  10  التسامح  5
50- 59  

16,67%  

 -28 -27 -26 - 25 -19 -18 -12 -5  10  العدل  6
33- 53  

16,67%  

  %100    60  المجموع
وقد راعي الباحث في إعداد وصیاغة مواقف المقیاس قبل تطبیقه علي العینة ما   

    -:یلي
 عدم ترتیب مواقف كل بعد بشكل متسلسل حتى ال یتعرف الطالب علي الهدف المراد - 1

وتم ترتیب مواقف ، وحتي یتم تجنب اإلجابات النمطیة، قیاسه من خالل تلك المواقف
    .المقیاس بشكل تتابعي

    ). طالب الجامعة(مناسبة مواقف المقیاس لعینة البحث  - 2
    . وضوح وبساطة مواقف المقیاس- 3
ً ارتباط مواقف كل بعد بالبعد الذى تنتمى إلیه ارتباطا مباشرا- 4 ً ُ ُ .    
    . تساوى عدد مواقف جمیع األبعاد- 5
    . صیاغة مجموعة من التعلیمات تتناسب مع طبیعة المقیاس- 6

حیث یحصل الطالب علي ثالث درجات ، یح للصورة األولیة للمقیاسإعداد مفتاح التصح
ومن ، لالستجابة المرتفعة ودرجتین لالستجابة المتوسطة ودرجة واحدة لالستجابة المنخفضة

 .درجة60=1×60=وأدنى درجة للمقیاس ، درجة180 =3×60= ثم فإن أعلى درجة للمقیاس
  :عینة البحث  )د (

وطالبة من جامعة األزهر بالقاهرة، تم اختیارها ًطالبا ) 300(تكونت العینة من 
ًعاما ، بمتوسط عمري قدره ) 24- 18(بطریقة عشوائیة، ممن یتراوح أعمارهم ما بین 
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، وراعى الباحث في هذه )1,44(، وانحراف معیاري ًعاما) 21(، ووسیط ًعاما) 20,68(
   :زیع العینةیوضح تو) 2(العینة أن تكون موزعة بین الذكور واإلناث، والجدول 

  توزیع أفراد العینة على المتغیرات التصنیفیة: )2(جدول 
  العدد  القسم  الفرقة  الكلیة  الجنس

  13  تاریخ  الرابعة  التربیة
  18  لغة فرنسیة  الرابعة  التربیة
  12  علم نفس  الرابعة  التربیة
  20  لغة إنجلیزیة  الرابعة  التربیة
  21  جغرافیا  الرابعة  التربیة
  12  جغرافیا  ىاألول  التربیة
  15  لغة فرنسیة  ىاألول  التربیة
  16  علم نفس  ىاألول  التربیة
  14  تاریخ  ىاألول  التربیة

  ذكور
)150(  

  9  لغة إنجلیزیة  ىاألول  التربیة
  العدد  القسم  الفرقة  الكلیة  الجنس

  23  تاریخ  الرابعة  الدراسات اإلنسانیة
  18  علم نفس  ةالرابع  الدراسات اإلنسانیة
  20  جغرافیا  الرابعة  الدراسات اإلنسانیة
  15  لغة إنجلیزیة  الرابعة  الدراسات اإلنسانیة
  15  لغة فرنسیة  الرابعة  الدراسات اإلنسانیة
  12  جغرافیا  ىاألول  الدراسات اإلنسانیة
  13  تاریخ  ىاألول  الدراسات اإلنسانیة
  15  علم نفس  ىاألول  الدراسات اإلنسانیة
  10  لغة إنجلیزیة  ىاألول  الدراسات اإلنسانیة

  إناث
)150(  

  9  لغة فرنسیة  ىاألول  الدراسات اإلنسانیة
300    300  

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة  )ه (
 . االستكشافيالتحلیل العاملي - 1
 .معامل الفا كرونباخ - 2
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 :الخصائص السیكومتریة لمقیاس الذكاء األخالقي لدى طالب الجامعة   )و (
  :اس صدق المقی:ًأوال

  :اعتمد الباحث في حساب صدق المقیاس على ما یلي
  :صدق المحكمین  )أ (

     تم عرض المقیاس في صورته األولیة على مجموعة من األساتذة المتخصصین 
في مجال علم النفس التعلیمي والصحة النفسیة بكلیة التربیة جامعتي األزهر وعین شمس 

  :لتالیة، وذلك إلبداء الرأي حول العناصر ا)ً محكما23(
 .مدى مالئمة الصیاغة اللغویة للمواقف - 1
 .مدي وضوح تعلیمات المقیاس - 2
  .مدي تمثیل المقیاس للهدف الذي وضع لقیاسه - 3
 .مدى مالئمة مفردات المقیاس ألفراد العینة المستهدفة - 4
 .مدى مالئمة المواقف للتعریف اإلجرائي لألبعاد والمقیاس - 5
 .ذي تعبر عنهمدي مالئمة االستجابات المطروحة للموقف ال - 6
ُمدي تمثیل المواقف المصاغة لكل بعد من أبعاد المقیاس لقیاس البعد المذكور أعالها - 7 ُ .  
  . وجود تعدیل بالحذف أو اإلضافة لبعض مواقف المقیاس - 8

ى كل موقف من مواقف مقیاس یوضح النسب المئویة للموافقة عل) 3( والجدول 
  ):23= ن (األخالقي الذكاء

  الذكاء األخالقيئویة للتحكیم على مقیاس النسب الم:)3(جدول 
  یحذف  ال یعدل  یعدل  یحذف  ال یعدل  یعدل  یحذف  ال یعدل  یعدل

رقم 
النسبة   موقفال

  المئویة
 النسبة
  المئویة

 النسبة
  المئویة

رقم 
 النسبة  موقفال

  المئویة
 النسبة
  المئویة

 النسبة
  المئویة

رقم 
 النسبة  موقفال

  المئویة
 النسبة
  المئویة

 النسبة
  المئویة

1  8.69%  91.31%    21  4.34%  95.66%    41  4.34%  91.32%  4.34%  
2  4.34%  95.66%    22  4.34%  95.66%    42  17.39%  82.61%    
3  39.14%56.52%  4.34%  23  21.75%73.91%  4.34%  43    100%    
4    100%    24  4.34%  95.66%    44  8.69%  91.31%    
5    100%    25  8.69%  86.97%  4.34%  45    100%    
6    100%    26    100%    46  8.69%  86.97%  4.34%  
7  8.69%  91.31%    27    100%    47  26.09%  73.91%    
8  26.9%  73.91%    28  4.34%  95.66%    48  8.69%  86.97%  4.34%  
9  8.69%  91.31%    29  26.09%73.91%    49  8.69%  91.31%    
10  8.69%  91.31%    30  13.04%86.96%    50  13.04%  86.96%    
11  26.10%69.56%  4.34%  31    100%    51    100%    
12  26.09%73.91%    32    100%    52  4.34%  91.32%  4.34%  
13  26.09%73.91%    33  4.34%  95.66%    53  4.34%  91.32%  4.34%  
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  یحذف  ال یعدل  یعدل  یحذف  ال یعدل  یعدل  یحذف  ال یعدل  یعدل
رقم 

النسبة   موقفال
  المئویة

 النسبة
  المئویة

 النسبة
  المئویة

رقم 
 النسبة  موقفال

  المئویة
 النسبة
  المئویة

 النسبة
  المئویة

رقم 
 النسبة  موقفال

  المئویة
 النسبة
  المئویة

 النسبة
  المئویة

14  4.34%  95.66%    34  26.10%69.56%  4.34%  54    100%    
15  8.69%  86.97%  4.34%  35    100%    55  8.69%  91.31%    
16  4.34%  95.66%    36    100%    56  17.39%  82.61%    
17  13.04%86.96%    37    95.66%  4.34%  57  21.75%  73.91%  4.34%  
18    100%    38    100%    58    100%    
19  8.69%  91.31%    39    100%    59    95.66%  4.34%  
20    100%    40  4.34%  91.32%  4.34%  60    100%    

، %)100 - % 56.52(اوحت ما بین أن نسب االتفاق تر) 4(یتضح من الجدول   
سهاد ( في (Cooper, 1963)واعتمد الباحث في صدق المحكمین على معامل اتفاق 

ً، وبناء %)85(والذي حدد الحد األدنى لنسب اتفاق المحللین ب ) 244، 2013شعابث، 
 - 42 -34 -29 -23- 13- 12- 11-8-3(على ذلك قام الباحث بتعدیل المواقف أرقام 

والتي یوضحها ، %)85(؛ حیث انخفضت نسب اتفاق المحكمین فیها عن )57 - 56 -47
  .وتم اإلبقاء على باقي المواقف كما هي دون إجراء أي تعدیل). 4(جدول 

  مواقف مقیاس الذكاء األخالقي قبل التعدیل وبعده:)4(جدول 
رقم 

  الموقف بعد التعدیل  الموقف قبل التعدیل  الموقف

  
  
3  

 عن مجاعة عندما اقرأ في األخبار
   ...فإنني،الصومال 

وأتبرع لحملة ، أشعر بالحزن - ا
  .إنقاذهم

أشعر بالفرح ألن حالنا   - ب
  .أفضل

  . أغیر عن صفحة الخبر -ج

عندما أقرأ في األخبار عن مجاعة في إحدى 
  .......فإنني، الدول

  .وأتبرع لحملة إنقاذهم،  أشعر بالحزن- أ
  . أشعر بالفرح ألن حالنا أفضل-ب
  .لي صفحة أخري غیر هذه الصفحة أطلع ع-ج

  
  
8  

ًعندما أري أطفاال صغارا یعملون في 
   .......فإنني، الورش 

وأعرض علیهم ، أتألم لذلك - ا
  .مساعدتي في أي وقت

 أشعر بالفرح ألن طفولتي كانت -ب
  .مرفهه

  . ال أهتم باألمر-ج

ًعندما أري أطفاال صغارا یعملون في الورش 
 ...فإنني، الصناعیة

وأعرض علیهم مساعدتي في أي ، تألم لذلكأ - أ
  .وقت
  . أشعر بالفرح ألن طفولتي كانت مرفهه-ب
  . ال أهتم باألمر-ج

، ق أدوات آخرعندما أري أحد زمالئي یسرعندما أري أحد زمالئي یسرق أدوات   
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رقم 
  الموقف بعد التعدیل  الموقف قبل التعدیل  الموقف

  
11  

  ... فإنني، أخر 
  .أنصحه بأن یرجع ما سرقه - أ

 .الموقف  أتجاهل   -  ب
وأعلمه ،أخبر زمیلي بالسرقة   - ج

  .بالسارق

 ...................فإنني
  .ماسرقه   أنصحه بأن یرد-أ

  . أتجاهل الموقف-ب
  .وأعلمه بالسارق،  أخبر زمیلي بالسرقة-ج

  
  
12  

إذا كانت درجاتي في االختبار 
  ...................فإنني، منخفضة 

  . أزیف ألبي النتیجة- ا
  . أخبره وأبرر له صعوبة االختبار-ب
  .الدي ال أخبر و-ج

، إذا كانت درجاتي في أحد االختبارات منخفضة
 ...........فإنني

  . أعرض علي والدي نتیجة مختلفة- أ
  . أخبره وأبرر له صعوبة االختبار-ب
  .ً ال أخبره مطلقا-ج

  
13  
  
  

عند شراء مذكرة من إحدى المكتبات 
، ًأعطاني البائع الباقي فوجدته زائدا

................................فإنني
...............  

  . أعید الباقي للبائع- ا
  . أخذ الباقي لنفسي-ب
  . أخذ جزء وأعطیه جزء-ج

عند شراء مذكرة من إحدى المكتبات أعطاني 
ًالبائع الباقي فوجدته زائدا عن ما هو مستحق 

 ....................فإنني، لي
  . أعیده للبائع- أ

  . أخذه لنفسي-ب
  . أخذ جزء وأعطیه جزء-ج

  
  
23 
 

  

، ًعندما یشتمني أحدا
   .....................فإنني

  . أساله عن سبب الشتیمة- ا
  . أرد الشتیمة-ب
  . أتشاجر معه -ج

 ............فإنني، ًعندما یشتمني أحدا
  . ال أرد علیه- أ

  . أرد الشتیمة-ب
  . أتشاجر معه-ج

  
29  

  

عندما یتصل بي أحد زمالئي  في 
  ...فإنني، وقت متأخر

  . ال أجیب على الهاتف- ا
  .أوبخه وأغلق الهاتف  -  أ

 أتفهم بهدوء سبب المكالمة -ج
  .المتأخرة

عندما یتصل بي أحد زمالئي  في وقت غیر 
 ......فإنني، مناسب

  .ال أجیبه على الهاتف - أ
  . أوبخه وأغلق الهاتف-ب
  . أتفهم بهدوء سبب المكالمة المتأخرة-ج

  
  
34  

، بعد أن أكل األطعمة
  ................فإنني

  . أرمى األكیاس على االرض- ا
أضع األكیاس في سلة   - ب

  .المهمالت
  . القى األكیاس على زمالئي-ج

، بعد االنتهاء من آكل األطعمة
 ........................فإنني

  .القى األكیاس على االرض  -  أ
 .أضع األكیاس في سلة المهمالت  - ب
  . القى األكیاس على زمالئي-ج
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رقم 
  الموقف بعد التعدیل  الموقف قبل التعدیل  الموقف

  
  
42  

عض زمالئي ما یراه في إذا ذكر لي ب
  ......فإنني، من عیوب 

  . أسمعه دون اهتمام- ا
  . أتقبل ذلك بصدر رحب-ب
  . أرفض كالمه وأثور علیه-ج

، ٌإذا ذكر لي أحد زمالئي ما یرونه في من عیوب
 .............فإنني

  .أسمعه دون اهتمام - أ
  .أتقبل ذلك بصدر رحب-ب
  . أرفض كالمه وأثور علیه-ج

  
  
47  

خر زمالئي من زمیل وافد لونه إذا س
  .فإنني، ًأسود جدا

  . أشترك معهم في السخریة منه- ا
  . ال أهتم باألمر-ب
 أحاول إقناعهم بأن جمیع الناس -ج

  .متساوون كأسنان المشط

، إذا سخر زمالئي من زمیل وافد
 ..........................فإنني

  .أشترك معهم في السخریة منه  -  أ
  .ال أهتم باألمر  - ب
  .أحاول إقناعهم بأننا متساوون كأسنان المشط -ج

  
  
56  

إذا استفسر منى عمید الكلیة عن 
، مشاجرة حدثت بین صدیقي و أخي

   ......................فإنني
  . أقول له أخي غیر مخطئ- ا

  . أروى ما حدث بالحق-ب
  . أحاول التهرب من الموقف-ج

إذا استفسر منى أحد المسئولین بالكلیة عن 
،  حدثت بین صدیقي و أخيمشاجرة

 ..................فإنني
  .أقول له أخي غیر مخطئ  -  أ

  .أروى ما حدث في الحقیقة  - ب
  . أحاول التهرب من الموقف-ج

  
  
57  

، عندما یعطیني أبي مجموعة أقالم 
  ..........................فإنني

  . أتقاسمها مع إخوتي بالتساوي- ا
  . أخذ ما أرید ثم أعطیهم الباقي-ب
  . أخذها لنفسي وال أعطي إخوتي-ج

، عندما یعطیني أبي مبلغ من المال
 .............................فإنني

  .أتقاسمه مع إخوتي بالتساوي  -  أ
  .آخذ ما أریده ثم أعطیهم الباقي  - ب
  . آخذه لنفسي وال أعطي إخوتي-ج

 Factorial Validity: الصدق العاملي االستكشافي –  ) ب(
  :لمكونات المقیاس بإتباع الخطوات اآلتیةتم حساب التحلیل العاملي 

= ن( على عینة التقنین  60×60حساب مصفوفة االرتباطات لمفردات االختبار  - 1
ومن خالل هذه المصفوفة تأكد الباحث أنه ال توجد بها متغیرات لها معامل ). 300

، أو تساوي صفر، أو أقل من )1 –أو ( + ارتباط مع كل أو معظم المواقف قیمته 
، وبالتالي فإنه لیس هناك حاجة إلى حذف أي موقف من هذه 0.90 أو أكبر من 0.25

 .المواقف
 KMO Testحساب مدى كفایة حجم العینة إلجراء التحلیل العاملي باستخدام اختبار  - 2

(Kaiser – Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy)  حیث 
صحیح، وكلما اقتربت قیمته من الواحد تتراوح قیمة هذا االختبار بین الصفر والواحد ال
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 للعوامل التي نحصل علیها  Reliabilityالصحیح كلما دل ذلك على زیادة االعتمادیة 
، )187، 2008، مینفي أ ((Kaiser, 1974)من التحلیل، ویشیر صاحب االختبار 

م حتى یمكن الحكم بكفایة حج) 0.50(إلى أن الحد األدنى المقبول لهذا االختبار هو 
أي أكبر ) 0,780( في تحلیل هذا المقیاس KMOالعینة، وبلغت قیمة إحصائي اختبار 

  وبالتالي فإنه یمكن أن نحكم بكفایة حجم العینة Kaiserمن الحد األدنى الذي اشترطه 
 .إلجراء التحلیل العاملي

 إجراء التحلیل العاملي لمصفوفة االرتباط بطریقة المكونات األساسیة مع تحدید عدد - 3
، وأخذ الباحث بمحك )SPSS( عوامل باستخدام الحزمة اإلحصائیة) 6(العوامل بـــــــــــــــ 

جیلفورد لمعرفة حد الداللة اإلحصائیة للتشبعات وهو اعتبار التشبعات التي تصل إلى 
  .أو أكثر تشبعات دالة) 0,30(

ر المتعامد للعوامل ُإلعطاء معنى نفسي لهذه العوامل الناتجة في كل بعد، تم عمل التدوی - 4
  .Kaiser ل Varimaxعلى الحاسوب باستخدام طریقة الفاریماكس 

وتشیر نتیجة التحلیل العاملي بعد التدویر إلى وجود ستة عوامل، الجذر الكامن لكل  - 5
 ): 5(كما هو موضح بالجدول ، منها أكبر من الواحد الصحیح

لمتعامد لمصفوفة مفردات  التدویر ابعدالعوامل المستخرجة وتشبعانها :)5(جدول 
  الذكاء األخالقيمقیاس 

رقم 
  المواقف

العامل 
  األول

العامل 
  الثاني

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرابع

العامل 
  الخامس

العامل 
  السادس

رقم 
  الموقف

  العامل
  األول

العامل 
  الثاني

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرابع

العامل 
  الخامس

العامل 
  السادس

1    0.664        31        0.456    
2              32      0.525      
3        0.529    33              
4      0.523      34          0.445    
5            0.511  35    0.474        
6              36  0.596            
7        0.503    37      0.521      
8  0.612          38        0.371    
9              39          0.408    
10              40          0.413    
11          0.429    41      0.524      
12            0.430  42        0.489    
13      0.431      43    0.558        
14              44  0.683            
15    0.570        45  0.793            
16  0.749          46    0.599        
17          0.404    47        0.585    
18            0.529  48              
19              49          0.403    
20              50              
21      0.575      51  0.634            
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رقم 
  المواقف

العامل 
  األول

العامل 
  الثاني

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرابع

العامل 
  الخامس

العامل 
  السادس

رقم 
  الموقف

  العامل
  األول

العامل 
  الثاني

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرابع

العامل 
  الخامس

العامل 
  السادس

22  0.669          52    0.462        
23        0.421    53              
24    0.609        54              
25            0.549  55      0.573      
26              56    0.532        
27              57  0.589            
28            0.507  58              
29              59          0.432    
30              60              

الجذر               
  2.638  3.4723.3503.2572.806  6.696  نالكام

  4.397  5.7865.5845.4284.676  11.16  التباین              
 بالنظر إلى جدول التحلیل العاملي :تحدید المفردات التي تشبعت على كل عامل -6

   :یتضح ما یلي) 6(بعد التدویر
-51-45-44-36-22-16-8(مواقف، وهي ) 8(العامل األول تشبع علیه  -

، وتكشف مضامین %) 11.16(بنسبة تباین ) 6.696(، وكان الجذر الكامن )57
هذه المواقف عن الشعور تجاه اآلخرین بالحزن نتیجة لحالهم السیئ، وتقدیم العون 
والمساعدة لآلخرین عندما یحتاج األمر ذلك، والشعور باأللم واألسي تجاه الشخص 

لفرح، والشعور بالحزن نتیجة لوفاة الذي یعاني، ومشاركة اآلخرین مشاعر السرور وا
وذلك ألنها ، )التعاطف والعطف(شخص عزیز، وبالتالي یمكن تسمیة هذا العامل 

  .الصفة الغالبة علي هذا العامل
-52-46-43-35-24-15-1(مواقف وهي ) 8(العامل الثاني تشبع علیه  -

ین ، وتكشف مضام%) 5.786(بنسبة تباین ) 3.472(، وكان الجذر الكامن )56
ٕهذه المواقف عن تقدیم النصح واإلرشاد للمخطئ، واخبار الوالدین دائما بالحقیقة 

، ولوم النفس علي التقصیر، وعدم أخذ شيء بدون وجه حق، حتي لو كانت تدینني
وعدم الغش في االمتحان، ، واالعتذار وطلب العفو والسماح لمن أخطأت في حقه

وذلك ألنها الصفة الغالبة علي هذا ، )الضمیر(وبالتالي یمكن تسمیة هذا العامل 
  .العامل

) 55-41-37-32-21- 13- 4(مواقف وهي ) 7(العامل الثالث تشبع علیه  -
، وتكشف مضامین هذه %) 5.584(بنسبة تباین ) 3.350(وكان الجذر الكامن 

والسیطرة علي النفس ومساعدة المصابین ، المواقف عن التروي قبل إصدار القرارات
والبعد عن ، والحرص علي أداء العمل المكلف به، دم رد الشتیمةوع، في حادثة

، )ضبط الذات(وتقبل الهزیمة، وبالتالي یمكن تسمیة هذا العامل ، الغضب والصراخ
  .وذلك ألنها الصفة الغالبة علي هذا العامل
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وكان ) 47-42-38-31-23- 7-3(مواقف وهي ) 7(العامل الرابع تشبع علیه  -
، وتكشف مضامین هذه %) 5.428(بنسبة تباین ) 3.257(الجذر الكامن 

ووضع أكیاس ، المواقف عن اختیار الكلمات المهذبة عند التحدث مع اآلخرین
واحترام خصوصیة اآلخرین والبعد عن ، الطعام الفارغة في أماكنها الصحیحة

واالحترام جزء مهم في ، وانتظار حلول الدور في أي طابور تلقي الخدمات، التطفل
واستئذان اآلخرین عند أخذ أشیائهم، وبالتالي ، والحضور في المیعاد المحدد، اةالحی

  .وذلك ألنها الصفة الغالبة علي هذا العامل، )االحترام(یمكن تسمیة هذا العامل 
) 59-49-40-39-34- 17- 11(مواقف وهي ) 7(العامل الخامس تشبع علیه  -

 ، وتكشف مضامین هذه %)4.676(بنسبة تباین ) 2.806(وكان الجذر الكامن 
وتقبل النقد وبیان ما بي من عیوب من ، المواقف عن تقبل األشخاص الوافدون

والعفو عن من أخطأ في ، وتقدیم النصح ألخي عندما یتلف أغراضي، اآلخرین
وتقبل الشخص المختلف ، وعدم السخریة من اآلخرین المختلفین، حقي عند المقدرة

جار الملهوف بغض النظر عن الخصومة، وبالتالي وتقدیم المساعدة لل، في الدین
  .وذلك ألنها الصفة الغالبة علي هذا العامل، )التسامح(یمكن تسمیة هذا العامل 

وكان الجذر ) 28-25-18- 12- 5(مواقف وهي ) 5(العامل السادس تشبع علیه  -
، وتكشف مضامین هذه المواقف عن %) 4.397(بنسبة تباین ) 2.638(الكامن 

ٕواصدار الحكم ، عرفة المخطئ قبل الحكم حتي لو كان أحد الخصوم أخيمحاولة م
وذكر الحقیقة للمحقق في خصومة حتي لو كانت ، بعد االستماع لجمیع األطراف

وقول ، والتقاسم مع أخوتي بالتساوي فیما یعطیه لنا الوالدین من نقود، تدین صدیقي
وذلك ، )العدل(یة هذا العامل ًالحقیقة إذا كانت تنقذ مظلوما، وبالتالي یمكن تسم

  .ألنها الصفة الغالبة علي هذا العامل
 -30 -29 -27-26-20-19-14-10- 9-6-2(كما یتضح أن المواقف رقم 

ًلم یكن لها أي تشبعات دالة إحصائیا، وبالتالي تم ) 60 -58 - 54 -53 -50 - 48 -33
موقف، ویوضح ) 42( من حذفها من المقیاس، وبذلك تصبح الصورة النهائیة للمقیاس مكونة

توزیع المواقف على األبعاد المختلفة للمقیاس بعد إجراء التحلیل العاملي ) 6(الجدول 
 : االستكشافي
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توزیع المواقف على األبعاد لمقیاس الذكاء األخالقي بعد التحلیل العاملي :)6(جدول 
  االستكشافي

عدد   األبعاد  م
  ُفي كل بعدأرقام المواقف المتضمنة   المواقف

  36-33- 29-28-22-16-8-2  8  التعاطف والعطف  1
  35-30- 27-26-24-15-9-1  8  الضمیر  2
  41 -37 - 32 -21 -13 -10 -4  7  ضبط الذات  3
  42 -38 -31 -23 -14 -7-3  7  االحترام  4
  40 -39 -34 -20 -17 -11-6  7  التسامح  5
  25-19-18-12-5  5  العدل  6

  : ثبات المقیاس:ًثانیا
) 7( على العینة معامل ألفا كرونباخ، والجدول استخدم الباحث لحساب الثبات     

   :یوضح معامل الثبات لكل بعد من أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة
  معامالت الثبات لألبعاد والدرجة الكلیة لمقیاس الذكاء األخالقي:)7( جدول

  معامل الثبات  البعد  م
  0.725  التعاطف والعطف  1
  0745  الضمیر  2
  0.705  ضبط الذات  3
  0.721  االحترام  4
  0.711  التسامح  5
  0701  العدل  6

  0.844  الدرجة الكلیة  
  أن معامالت الثبات لألبعاد والدرجة الكلیة تراوحت بین ) 7(یتضح من الجدول   

ً، وجمیعها معامالت مقبولة إحصائیا مما یؤكد صالحیة استخدام هذا )0.844 – 0.705(
  .ویشیر إلي الثقة في النتائج التي أمكن التوصل إلیها من خالل المقیاس، المقیاس
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  :المراجعقائمة 
  : المراجع العربیة:أوال

فـي تنمیـة  أثـر اسـتخدام طریقـة روثكـوف). 2011(حـسن ، لبنـي یوسـف، فاضل خلیل، إبراهیم
 لـةمج، الذكاء األخالقي لدى طالب الـصف الخـامس األدبـي فـي مـادة التربیـة االسـالمیة

  .34 -1،)3(ع ، )11(مج ،  جامعة الموصل،ساسیةكلیة  التربیة األ بحاثأ
 وعالقتها بالتحـصیل الدراسـي لـدىالمكونات العاملیة للذكاء األخالقي ). 2009(مروة ، أحمد

جامعــــة قنــــاة ، كلیــــة التربیــــة، رســــالة ماجــــستیر غیــــر منــــشورة، طـــالب المرحلــــة الثانویــــة
  .السویس

مكتبــة األنجلــو : القــاهرة، Spssالتحلیــل اإلحــصائي باســتخدام ). 2008(أســامة ربیــع ، أمــین
  .المصریة

بوربا فـي تنمیـة الـذكاء األخالقـي أثر برنامج تدریبي مستند إلى نظریة ). 2013(موفق ، بشارة
 جامعـة الحـسین ،المجلة االردنیة فـي العلـوم التربویـة،  في االردنSOSلدى أطفال قرى 

  .417 -403، )4(9، طالل بن
القــي لــدي مــدیري المــدارس درجــة الــذكاء األخ). 2017(شــاكر إبــراهیم عقیــل ، نــي مــصطفيب

، ة ماجـستیر منـشورةرسـال، في محافظة جرش وعالقتها بمستوي الـوالء التنظیمـي الثانویة
  .األردن، الزرقاء، الجامعة الهاشمیة، العلیا كلیة الدراسات

معجــم علــم الــنفس والطــب . )1991 (عــالء الــدین أحمــد، وكفــافي، جــابر عبــد الحمیــد، جــابر
  .دار النهضة العربیة: القاهرة، الجزء الرابع،النفسي

ي وعالقتـــــه بالمـــــساندة مـــــستوي الـــــذكاء األخالقـــــ). 2018(أســـــمي عبـــــد الحـــــافظ ، الجعـــــافرة
 –مجلــة الطفولــة والتربیــة، لــدي طلبــة جامعــة البلقــاء التطبیقیــة فــي األردن االجتماعیــة

  .412 -377،  الجزء الثالث،)36(ع ،جامعة اإلسكندریة
الــــذكاء األخالقــــي لــــدي مــــدیري المــــدارس األساســــیة ). 2018(رؤي بركــــات حــــسن ، الحجــــار
، جهة نظـر المعلمـینعمان وعالقته بدرجة ممارستهم للتقافة التنظیمیة من و لخاصة فيا

  .األردن، عمان، جامعة الشرق األوسط، كلیة العلوم التربویة، منشورةرسالة ماجستیر
رسـالة ، فاعلیة برنامج لتنمیـة القـیم األخالقیـة ألطفـال الـشوارع). 2004(حنان مرزوق ، نحسی

  .معهد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة القاهرة، دكتوراه
ر فــي الــذكاء األخالقــي لــدى أثــر اســتراتیجیتي النمذجــة ولعــب األدوا). 2016(حــسین، محمــد 

ســـالة ماجـــستیر، كلیـــة التربیـــة، جامعـــة الحلقـــة األولـــى مـــن التعلـــیم األساســـي، ر تالمیـــذ
  .األزهر

ــــدالهادي ، حــــسین دار الفكــــر للطباعــــة : عمــــان، تربویــــات المــــخ البــــشري). 2003(محمــــد عب
  .والتوزیعوالنشر
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ــــذكاء األ). 2012(مهــــا ، جــــالل ــــة ال ــــامج مقتــــرح لتنمی ــــة برن ــــى بعــــض فاعلی خالقــــي وأثــــره عل
  .جامعة المنوفیة،  االقتصاد المنزليكلیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، النفسیة المتغیرات

خالقـــــي لمدرســـــي المرحلــــــة قیــــــاس الـــــذكاء األ). 2015(مرتـــــضي عجیـــــل زجـــــي ، الخفـــــاجي
  .368 -331، )72( ع ،مجلة آداب البصرة،الثانویة

مطــابع : قلیــوب، وم الــنفسذخیــرة تعریفــات مــصطلحات أعــالم علــ). 1990(كمــال ، الدســوقي
  .التجاریةاالهرام 

دراسـة ، عـم سـمعة المنظمـةدور الـذكاء األخالقـي فـي د). 2012(عبـد كـریم عـامر ، الذبحاوي
، لتدریـسیة فـي جامعـة الكوفـةتحلیلیة ألراء عینة مـن القیـادات الجامعیـة وأعـضاء الهیئـة ا

  .       جامعة الكوفة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، ماجستیررسالة
لوالدیــة المتمیــزة مــن وجهــة ص االــذكاء األخالقــي فــي عالقتــه بخــصائ). 2006(رزق، محمــد 

  .50 -3، )60(ع مجلة كلیة التربیة بالمنصورة، األبناء، نظر
  .عالم الكتب: القاهرة، 3ط ، التوجیه واإلرشاد النفسي). 2005(حامد ، زهران

امح االجتمـاعي لـدى طلبـة المرحلـة الذكاء األخالقي وعالقته بالتس). 2013(الزهیري، محسن 
  .38 -9، )21(ع ، 6 یة،  دراسات تربو،المتوسطة

عض متغیـرات الشخـصیة لـدى عینـة التـسامح وعالقتـه بـب). 2005(شحاته محمـد أحمـد ، زیان
معهــد الدراســات ،  منــشورهرســالة دكتــوراه غیــر، طلبــة المــرحلتین الثانویــة والجامعیــةمــن 

  .جامعة القاهرة، التربویةوالبحوث 
لدى یئـة المدرسـیة واألسـریةمتغیـرات البالذكاء الخلقي وعالقته ببعض ). 2008(شحاته، أیمن 

  .طالب الصف األول الثانوي، رسالة ماجستیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة المنیا
مج قائم علـي نظریـة بوربـا لتنمیـة فاعلیة برنا). 2019(غادة عبدالباقي محمد مأمون ، الشریف

 –كلیـة التربیـةمجلـة ، بعض مكونات الذكاء األخالقي لدي طـالب الـصف األول الثـانوي
  .655 -628، )25(ع ، جامعة  بورسعید

ه بخصائص الرسـوم التخطیطیـة األسلوب المعرفي وعالقت). 2013(سهاد عبدالمنعم ، شعابث
           ،)2(ع ، 3، بابــــل للدراســــات اإلنــــسانیة مجلــــة مركــــز، كلیــــة الفنــــون الجمیلــــة لطلبــــة
234- 261.  

 رسـالة ماجـستیر غیـر، القتـه بالثقـة االجتماعیـةالـذكاء األخالقـي وع). 2007(حسن ، الشمري
  .جامعة بغداد، اآلداب كلیة،منشورة

دار : عمــــان،  اضـــطراباتهاالشخـــصیة بناؤهــــا، تكوینهـــا، أنماطهـــا،). 2008(مـــأمون ، صـــالح
  .للنشر والتوزیعاسامه   
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ـــــــــــــذكاء األخالقـــــــــــــي). بـــــــــــــدون ســـــــــــــنة(مجـــــــــــــدي ، صـــــــــــــمویل ـــــــــــــي شـــــــــــــبكة ، 5 -1، ال عل
  .Magdysamuel.comاألنترنت

 ،ة النفـسیة لـدى طلبـة جامعـة مؤتـةالذكاء األخالقي وعالقتـه بالـسعاد). 2014(أحمد، الطراونة
  .825 -809، ) الجزء الثاني158(،  جامعة األزهر،مجلة كلیة التربیة

میــة بعــض مهــارات الــذكاء األخالقــي أثــر برنــامج تــدریبي فــي تن). 2012(خنــساء ، عبــدالرازق
  .224 -199،)52( ع ،مجلة الفتح ،لدي طالبات المرحلة اإلعدادیة

تطـور الـذكاء األخالقـي لـدي ). 2014(إیمان عباس علـي ، الخفاف، محمد السید، عبدالرحمن
ـــة العمریـــة  ـــة كلیـــة التربیـــة،  ســـنوات7 -5األطفـــال فـــي المرحل  ع ، جامعـــة أســـوان–مجل

)28(،147- 199.  
تهـا بتقـدیر الـذات وبعـض قي وعالقدراسة لمكونات الذكاء األخال). 2014(مسعد ، عبدالعظیم

ــــــة جامعــــــة أســــــوان، المتغیــــــرات لــــــدي طــــــالب الجامعــــــة ــــــة كلیــــــة التربی               ،)28(ع ، مجل
381- 430.  
ـــذكاء األخالقـــي فـــي ع). 2020(ســـحر محمـــود محمـــد ، عبـــد الـــاله القتـــه بتوجهـــات أهـــداف ال

  ،عـة ســوهاج جام-المجلـة التربویــة كلیـة التربیــة، طالب كلیــة التربیـة بــسوهاجاإلنجـاز لـدی
  .636 -596، )73(ع 
عیـة بالـذكاء األخالقـي عنــد عالقـة بعـض أســالیب التنـشئة االجتما). 2012(أسـماء ، عبـدالنور

  .جامعة عین شمس، كلیة البنات، رسالة ماجستیر غیر منشورة،الطفل
ي وعالقته بالتوافق الدراسي لـدى الذكاء األخالق). 2011(سهام ، واألنصاري، عفراء، العبیدي
جامعـة ،  كلیـة التربیـة،مجلة البحـوث التربویـة والنفـسیة، المذة الصف السادس االبتدائيت

   .96 -74، )31(ع ،بغداد
دریبي مقتـرح لتنمیـة أبعـاد األمـن فاعلیة برنامج تـ). 2018(هالة سعید عبد العاطي ، أبو العال

 تحــدیات  المنزلــي فــي ضــوءالفكــري والــذكاء األخالقــي لــدي الطالبــات معلمــات االقتــصاد
 رابطــة التربــویین ،مجلــة بحــوث عربیــة فــي مجــاالت التربیــة النوعیــة، المــستقبلیةالتربیــة 
  .235- 193، )10(ع، العرب

رســالة ماجــستیر غیــر ، قینتطــور الــذكاء األخالقــي لــدى المــراه). 2008(رنــا زهیــر ، فاضــل
  .جامعة بغداد، كلیة التربیة،منشورة

د الــذكاء األخالقـــي لـــدى ح لتنمیــة بعـــض أبعـــابرنــامج قصـــصي مقتـــر). 2014(ســـمر ، محمــد
  .جامعة المنیا، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قبل المدرسةأطفال ما 

ا بالمـساندة السلوك اإلیثاري وقابلیة التعاطف فـي عالقتهمـ). 2003(هانم عبد العاطي ، محمد
لة ماجـــستیر غیــــر رســـا، االجتماعیـــة لـــدى عینـــة مــــن طلبـــة وطالبـــات المرحلـــة الثانویــــة

  .جامعة دمنهور، التربیةكلیة ، منشورة
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فـي تنمیـة الـذكاء   )  Borba(فعالیـة برنـامج مقتـرح قـائم علـى نمـوذج ). 2012(هـدى ، محمد
، كلیــة التربیــة، یــر منــشورةرســالة ماجــستیر غ، األخالقــي لــدى تالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة

  .اإلسكندریةجامعة 
تعلم باالكتـشاف الموجـه فـي فعالیـة برنـامج قـائم علـى الـ. )2014(رشا أحمـد معـوض ، محمود

رســـالة ماجـــستیر غیـــر ، الـــذكاء األخالقـــي لـــدى طـــالب التعلـــیم الثـــانوي الـــصناعيتنمیــة 
  .جامعة االسكندریة، التربیةكلیة ، منشورة

 األخالقــي فــي التفكیــر أثــر برنــامج تــدریبي قــائم علــى أبعــاد الــذكاء). 2017(حــسن ، مرســال
  .جامعة األزهر، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر، دى طالب المرحلة الجامعیةلاإلیجابي  
جــودة الحیـــاة والــذكاء الخلقــي لــدى عینـــة مــن طــالب كلیــة التربیـــة، ). 2011(مرســي، جلیلــة 

صریة للدراسـات النفـسیة،  الجمعیة المـالمجلة المصریة للدراسات النفسیة،تنبؤیة ،  دراسة
  .213 -135، 2011، یولیو)72(ع ،)21(مج 

تــدریبي قـائم علــي نظریـة بوربــا برنـامج ). 2018(غــادة كامـل ، وسـویفي، نجـوان عبــاس، همـام
المجلـة العلمیـة لكلیـة ، الذكاء األخالقي لخفض السلوك التنمري لـدي أطفـال الروضـةفي 

  .143 -61، الجزء االول، )5(ع ،  جامعة أسیوط–ریاض األطفال
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