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بناء مقياس الذكاء األخالقي وفق مستويات الحكم األخالقي للطلبة
الجامعيين

الملخص:
هدفت الدرا�س��ة �إىل بناء مقيا�س للذكاء الأخالقي ,وفق م�س��تويات احلكم الأخالقي للطلبة اجلامعيني.
وق��د اقرتح��ت الدرا�س��ة منوذج ًا نظري�� ًا ملفهوم ال��ذكاء الأخالقي .وف��ق م�ستويات احلك��م الأخالقي يف �ضوء
فل�سف��ة الغ��زايل للأخ�لاق .وقد ت�ألف املقيا�س من �سبع��ة مواقف ,تقي�س �سبع ف�ضائ��ل ,حددتها مي�شيل بوربا,
كمكون��ات لل��ذكاء الأخالق��ي ,وه��ي( :التمث��ل العاطف��ي ،وال�ضم�ير ،و�ضب��ط ال��ذات ،واالح�ترام ،والرحمة،
والت�سام��ح ،والع��دل) ,وفق م�ستويات احلكم الأخالقي لكولربج ,وه��ي( :الطاعة ,واخلوف من العقاب ،حتقيق
املنفع��ة ،االلت��زام مبعاي�ير ال�سلوك الع��ام ،التم�س��ك بالقان��ون والأ�صول االجتماعي��ة ،حتقي��ق ال�صالح العام
وحماي��ة احلق��وق ،املب��ادئ الأخالقية العاملي��ة والإن�ساني��ة) .وقد مت تقن�ين الأداة من خ�لال تطبيقها على
عينة من الطلبة اجلامعيني ,بلغت ( )111طالب ًا وطالبة ,من طلبة امل�ستوى الرابع ,يف ق�سم علوم احلياة ,كلية
الرتبي��ة ,جامع��ة �صنع��اء .وقد بلغ ثب��ات املقيا�س ( )0.78بطريق��ة �إعادة االختبار ،كم��ا مت حتديد م�ستوى
احلك��م الأخالق��ي لكل ف�ضيلة م��ن الف�ضائل .وقد بلغ م�ست��وى احلكم الأخالقي ملتغري ال��ذكاء الأخالقي لدى
عينة التقنني م�ستوىً متو�سط ًا.
الكلمات املفتاحية :الذكاء الأخالقي ,م�ستويات احلكم الأخالقي ,الطلبة اجلامعيون.
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 عبداهلل عثمان احلمادي.د.م.�أ
م2018 )16( العدد

 داود عبد امللك احلدابي.د.�أ

 رجاء حممد ديب اجلاجي.د

املجلد التا�سع

Developing a Measurement Tool of Moral Intelligence for
University Students
Abstract:
The study aims at developing a measurement tool of Moral Intelligence
for university students based on Moral Judgment Levels. A Theoretical
framework of Moral Intelligence based on Al-Ghazali philosophy of morals
was developed. Then, a scale was designed and standardized. The study
sample consist of 111 males and females biology student-teachers at the
faculty of education, Sana’a University, Yemen. The level of moral intelligence
achieved by the sample was average.
Keywords: Moral intelligence, Moral judgment levels, University students.
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المقدمة:

ُتظ ِه��ر مراجع��ة الأدب الرتب��وي �أن هن��اك ع��دم ت��وازن يف اهتم��ام النف�سي�ين والرتبوي�ين بال�سل��وك
الإن�س��اين ،مما يتطلب الأمر �إع��ادة النظر وتغيري االجتاه لالهتمام باجلوان��ب الإيجابية لل�شخ�صية ال�سوية
(معمرية ،)2010 ،كما �أن الكثري من الدرا�سات العربية ركزت على اجلوانب غري ال�سوية يف ال�شخ�صية ،بينما
املعلوم��ات املتاح��ة عن ال�شخ�صي��ة ال�سوية وال�صحة النف�سية قليلة جد ًا� ,إىل ح��د ال ميكن تف�سريه ،وهذا يعد
تق�ص�ير ًا وا�ضح�� ًا م��ن جان��ب الدرا�سات الرتبوية�( ,أحمم��د ،)2015 ،وقد يك��ون ذلك انعكا�س ًا مل��ا مت تناوله يف
الدرا�سات الغربية.
وي�ؤك��د ذلك النقا�ش الذي دار خالل زي��ارة تاريخية لثالثة من احلائزين على جائزة نوبل لل�سالم ,يف جامعة
كولومبي��ا يف كن��دا ,يف ربي��ع الع��ام  ,)1()UBC, 2015( 2004وال��ذي ترك��ز حول �أهمية حتقي��ق التوازن بني
تثقي��ف العق��ل ,م��ع تثقي��ف القل��ب ،للو�ص��ول �إىل التعلي��م والتعل��م ال�شام��ل ذي القيم��ة حلياتن��ا وجمتمعنا،
وانطلق��ت ه��ذه الدع��وة للت��وازن بني تعلي��م العق��ل وتعلي��م القل��ب (Balancing Educating the Mind
 ،)with Educating the Heartنتيج��ة لل�صراع��ات الت��ي نعي�شه��ا يف �أج��زاء كب�يرة من ه��ذا العامل ،حيث
�أ�ضح��ت لغ��ة العنف هي ال�سائ��دة يف كثري من جمتمعاتنا ،مما �سبب كثريا من املعان��اة والأمل لل�شعوب والأفراد،
وا�ستدعى احلاجة �إىل ال�شعور ب�أهمية دعم القيم والأخالق الإن�سانية يف �أنظمتنا التعليمية ،و�إعداد املناهج
الت��ي ت�ستجيب للتنوع الثقايف والفك��ري والنف�سي والروحي للمتعلمني ،وخل�ص النقا�ش بني ه�ؤالء العلماء �إىل
�أن تعلي��م العق��ل وح��ده يف كثري من الأحيان يخل��ق املزيد من امل�شاكل ،فال��ذكاء العقلي واملعرف��ة دون التوازن
ال�سلي��م مع اجلانب الوجداين والعاطفي؛ يجلب التعا�س��ة للب�شرية ،لذا كانت احلاجة �إىل بذل جهد خا�ص يف
م�ؤ�س�ساتن��ا التعليمية ,للحفاظ على القيم والأخالق الإن�سانية ال�سامية ،وال�سمات الب�شرية الفا�ضلة ،فالعقل
دون العاطفة لي�س �أكرث من جمرد �إ�ضافة م�شكلة �إىل امل�شكالت الإن�سانية التي نحياها.
ولي���س للتعليم وح��ده �أن يحل جميع مع�ضالت التنمية ،لكن نهج ًا �إن�ساني ًا �شام ًال ي�ستطيع القيام بذلك ،وينبغي
ل��ه �أن ي�سه��م يف حتقيق �أمن��وذج �إمنائي جدي��د ،ي�سرت�شد النم��و االقت�ص��ادي برعاية البيئة ،ويهت��م بال�سالم
والعدال��ة االجتماعي��ة ،فاملبادئ الأخالقية التي يقوم عليها النهج الإن�ساين يف التنمية تقف يف وجه العنف,
والتع�ص��ب ,والتميي��ز ,واال�ستعب��اد ،وفيما يخ�ص التعلي��م والتعلم ،ف���إن النهج الإن�ساين يعني جت��اوز املذهبني
النفع��ي واالقت�ص��ادي ال�ضيقني� ,إىل دمج �أبعاد الوجود الإن�ساين املتعددة ،مم��ا يتطلب نهج ًا منفتح ًا ,ومرن ًا يف
تعلم ي�ستمر مدى احلياة ,ويتيح املجال حلياة كرمية (اليون�سكو.)2015 ،
�إن ذكاءنا الأخالقي هو قابليتنا لفهم ال�صواب من اخلط�أ ،من خالل قناعات �أخالقية ,تقودنا للت�صرف ال�سليم،
عنده��ا يك��ون هذا الذكاء مبثابة الرادع الذي نحتاجه ملواجهة ال�ضغوط ال�سلبية ،و�إن �أف�ضل ما فيه �أنه ميكن
لن��ا �أن نتعلم��ه ونك�سبه لأطفالنا وطالبنا ،من خالل تعزيز القابلي��ة الأخالقية يف كل مرة نحقق فيها ف�ضيلة
م��ن الف�ضائل املكونة لهذا الذكاء ،مما �سي�سه��م يف تو�سيع قابلياته لدينا �أكرث ،وبذلك نكون قد ارتقينا خطوة
�أخرى يف �سلم منونا الأخالقي (بوربا.)2007 ،
فقد �أ�شارت والن (� )2013إىل �أن تطور التعاطف والكفاءة االجتماعية للفرد قد يكون �أكرث �أهمية من الذكاء
العقل��ي فيم��ا يخ�ص جناحه الأكادميي ،فمعرفتنا بذاتنا وبالآخري��ن ،وقدرتنا على ا�ستخدام هذه املعرفة يف
حل امل�شكالت يعد حجر الزاوية يف التعليم والنجاح الأكادميي.
*ا

(. University of British Columbia )1
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حي��ث ت�ش�ير الإح�صائيات الر�سمية – �سواء الدولي��ة منها واملحلية – با�ستم��رار �إىل ازدياد العنف واجلرائم
والف�س��اد والقت��ل ،مم��ا ي�ؤكد على تدين امل�ست��وى الأخالقي للف��رد واملجتمع على ال�سواء ،فعل��ى �سبيل املثال ال
احل�ص��ر ،ي�شري تقري��ر منظمة ال�شفافية الدولية للع��ام )Transparency International, 2015( 2015
�أن الف�س��اد ال ي��زال متف�شي�� ًا عل��ى ال�صعيد العاملي ،حي��ث �إن ثلثي ال��دول البالغ عدده��ا (� )168سجلت ما دون
( )50نقط��ة عل��ى مقيا�س يرتاوح من �صفر (م�ستوى عال من الف�ساد) �إىل (( )100م�ستوى نظيف من الف�ساد)،
وق��د ح��ازت اليمن فيها الرتتيب ( )154من ( )168دولة �شملها التقرير ،كما �أ�شار التقرير �إىل تراجع ترتيب
ماليزيا عن ال�سنوات ال�سابقة ب�أربع رتب حيث ح�صلت على ترتيب .54
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن �أ�سباب الت��دين الأخالقي معق��دة� ،إال �أن حقيقة واح��دة ال ميكن نكرانها ه��ي �أن البيئة
الأخالقي��ة الت��ي ين�ش���أ فيه��ا �شبابنا الي��وم ,هي بيئ��ة م�سممة لل��ذكاء الأخالق��ي �إىل حد ما ،وذل��ك ل�سببني
(بوربا:)2007 ،
 .1تف��كك العوام��ل االجتماعية املهمة ,التي ترع��ى ال�شخ�صية الأخالقية وبطء ت�أثريه��ا ،ك�إ�شراف الكبار
املبا�شر ،ومناذج ال�سلوك املتوفرة ،والوازع الديني ،ودور املدر�سة ،والقيم القومية الوا�ضحة.
 .2خ�ض��وع ال�شب��اب ب�شكل ثابت ن�سبي ًا ل�سيل من الر�سائل اخلارجي��ة (قنوات ف�ضائية ،و�إنرتنت ،ومناذج غري
حممودة ال�سرية) ،والتي تعمل جميعها �ضد القيم التي ن�سعى لغر�سها.
وكال العامل�ين ي�سهم��ان ب�ش��كل كب�ير يف الرتاج��ع الأخالق��ي لأبنائن��ا وفق��دان ال�براءة لديه��م ،م��ع �أن النمو
الأخالق��ي يب��د�أ من عمر مبك��ر جد ًا ،حيث �أ�ش��ارت الدرا�س��ات �إىل �أن الأطفال بعمر ال�ست��ة �أ�شهر ي�ستجيبون
لأح��زان الآخري��ن ويظهرون تعاطفهم ،وي�ستمر منوه��م الأخالقي حتى �سن ال�ساد�س��ة �أو ال�سابعة (ما ي�سمى
بعم��ر املنط��ق) ،وحت��ى ذلك الوق��ت ميكن ت�شذي��ب قدراته��م الأخالقية ،وت�أخ�ير الوالدين ع��ن حتقيق ذلك
ل��دى �أبنائه��م وبناته��م �سيزيد م��ن �إمكانية تعل��م �أطفالهم الع��ادات ال�سلبي��ة الهدامة ,التي تعم��ل على ت�آكل
منوه��م الأخالق��ي ،وجتع��ل م��ن ال�صعب عليه��م التغي�ير ،وبالتايل ف���إن الأ�سرة ه��ي املدر�س��ة الأوىل للف�ضيلة
(بوربا.)2007 ،
( *)2
وتل��ي الأ�س��رة املدر�سة والأنظم��ة التعليمية ،حيث �أكدت منظم��ة  ASCDعلى �ض��رورة تدري�س الرتبية
الأخالقي��ة يف املدار���س ،و�أن يتم ت�ضمينه��ا يف املناهج الدرا�سية ،وت�صمم بحيث ت�شج��ع املعلمني خللق �سياقات
اجتماعي��ة ثقافي��ة؛ لدع��م وتطوي��ر �أ�شخا���ص نا�ضج�ين �أخالقي�� ًا ،بحي��ث يت�ضم��ن الرتكي��ز عل��ى التن�شئ��ة
االجتماعية لل�سلوك املنا�سب ,من خالل التفكري النقدي واتخاذ القرار (.)Rodney & Charken, 2009
ا

مشكلة الدراسة:

يع��د غر���س القيم عم ًال �صعب ًا؛ كون��ه عمال لتعزيز احل�ض��ارة ،فمقيا�س تقدم الأمم لي���س ناجتها القومي,
�أو عبقريته��ا التكنولوجي��ة� ,أو �سطوته��ا الع�سكرية؛ بل ه��و �شخ�صية �شعبها ،ف�أهم ما ن��ود �أن نراه لدى �أبنائنا
وطالبن��ا ب�شكل عملي هو �أ�سا�س ال�شخ�صية املتوازنة ,واملواطن��ة القوية ،وهي تلك ال�سمات التي ت�ساعدهم �أن
يكونوا نزيهني طيبني ،ك�إدراك الأمل لدى من حولهم ،وردع النف�س عن القيام ببع�ض النوايا ال�سيئة ،وال�سيطرة
على الدوافع ،ومتييز اخليارات الأخالقية ،والوقوف بوجه الظلم ،ومعاملة الآخرين بحب واحرتام ،وبالتايل
نحت��اج �أن نط��ور �إح�سا�س ًا داخلي ًا لديهم باخلط�أ وال�صواب؛ ليك��ون مبثابة الرادع الذي يحتاجه الفرد ملواجهة
تل��ك ال�ضغ��وط ال�سلبية ،والتي �ستعطيه القوة على عمل ال�صواب م��ع التوجيه �أو بدونه ،فلن يكتفي يف معرفة
ال�ص��واب من اخلط�أ فح�سب ،بل �ستكون لديه قناعت��ه العميقة التي ت�ساند خياراته بغ�ض النظر عن ال�ضغوط
اخلارجية (بوربا.)2007 ،

.

(The Association of Supervision and Curriculum Development )2
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�إن تربي��ة الأبن��اء هي �أ�صعب مهمة على وجه الأر�ض ،فهم ال يزالون يرتكبون الأخطاء كما نفعل نحن ،وحني
نبن��ي �صلتن��ا به��م على احلب� ،س��وف تكون لدينا قن��اة الت�أث�ير عليهم ،ففي ع��امل يحيطهم ب�أمثل��ة رديئة ,من
املحتمل جد ًا �أن يرتك مثالنا اجليد لديهم �أعمق و�أبلغ الأثر (.)Coles, 1997
�إن تن�شئة الأبناء هي �أكرث من جمرد �إ�صالح ما لديهم من �أخطاء ،لأنها تهدف �إىل تقوية قدراتهم وف�ضائلهم،
وم�ساعدته��م عل��ى ممار�س��ة هذه ال�سم��ات الإيجابية ب�صورة متفوق��ة ،ومن م�صلحة املجتم��ع �أن يوجد ظروف ًا
ي�ستطي��ع فيه��ا �أف��راده �إظهار قدراته��م عل��ى �أف�ض��ل وج��ه ( ،)Peterson & Seligman, 2004حيث يرى
� )1997(Colesأن �أف�ض��ل طري��ق حلماي��ة حي��اة �أبنائنا الأخالقي��ة الآن ويف كل وقت هو تطوي��ر قابليتهم
املذهل��ة للذكاء الأخالقي ،فم�ساعدتنا لهم لي�س فقط على التفكري ب�شكل �أخالقي ،و�إمنا العمل �أي�ض ًا بطريقة
�أخالقي��ة ،فاملقيا���س ال�صحيح لل�شخ�صية ي�ستن��د �إىل �أعمالنا ولي�س على �أفكارنا فق��ط ،ال �سيما يف هذا العامل
القا�سي والعنيف والذي ال ميكن التنب�ؤ به �أحيانا ،فنمونا الأخالقي هو عملية م�ستمرة تغطي م�ساحة حياتنا،
واملعرفة الأخالقية واملعتقدات التي ُتغر�س فينا �ست�صبح الأ�سا�س الذي �سن�ستخدمه دائم ًا.
لق��د �ساعدن��ا عمل بياجيه وكولربج على فه��م مراحل احلكم الأخالقي ،وقدم لنا ال�تراث الإ�سالمي مو�سوعة
ثرية لتهذيب الأخالق وتزكية النف�س ،لكننا يف هذه الأوقات الع�صيبة نحتاج �إىل الآليات والأدوات العملية
التي متكننا من حماية حياة �أبنائنا الأخالقية ،وعليه تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية ببناء مقيا�س للذكاء
الأخالق��ي ,وال��ذي ي�أتي من�سجم�� ًا مع التوجه العاملي نح��و تدري�س الرتبية الأخالقي��ة يف املدار�س وت�ضمينها
يف املناه��ج ،خللق �سياقات اجتماعية ,تدعم وتط��ور �أ�شخا�صا نا�ضجني �أخالقي ًا ،مما ي�ؤكد احلاجة �إىل تنمية
اجلوانب الإيجابية يف �شخ�صية طالبنا ووجدانهم ،لي�س فقط ليتمكنوا من مواجهة التحديات واملخاطر التي
حتيط بهم ،و�إمنا لإتاحة الفر�صة لإبداعاتهم و�إمكاناتهم ,وتوظيف القوى والف�ضائل الإن�سانية لديهم ،ومبا
ميكنه��م من الإ�سهام يف ج��ودة احلياة من خالل �إيجاد معنى حلياتهم وحياة من حولهم ،وعليه ت�سعى الدرا�سة
احلالية نحو حتقيق الأهداف الآتية:
ا

أهداف الدراسة:

 .1تقدمي ت�صور مقرتح للعالقة بني الذكاء الأخالقي ,وم�ستويات احلكم الأخالقي ,يف �ضوء فل�سفة الغزايل
للأخالق.
 .2بناء مقيا�س الذكاء الأخالقي ,وفق م�ستويات احلكم الأخالقي وتقنينه.
التعرف على م�ستويات احلكم الأخالقي ,لكل ف�ضيلة من ف�ضائل الذكاء الأخالقي لدى الطلبة اجلامعيني.
.3
ّ

حدود الدراسة:

ӽӽاحلدود املو�ضوعية:
 .1ف�ضائ��ل الذكاء الأخالقي ال�سبع��ة( :التمثل العاطفي ،وال�ضمري ،و�ضبط ال��ذات ،واالحرتام ،والرحمة،
والت�سامح ،والعدل).
 .2م�ستوي��ات احلك��م الأخالقي( :الطاع��ة واخلوف من العقاب ،حتقي��ق املنفعة ،االلت��زام مبعايري ال�سلوك
الع��ام ،التم�س��ك بالقان��ون والأ�ص��ول االجتماعي��ة ،حتقي��ق ال�صال��ح الع��ام وحماي��ة احلق��وق ،املب��ادئ
الأخالقية العاملية والإن�سانية).
ӽӽاحلدود الب�شرية :طلبة امل�ستوى الرابع يف ق�سم علوم احلياة بكلية الرتبية – جامعة �صنعاء – اليمن.
ӽӽاحلدود الزمانية :الف�صل الدرا�سي الثاين للعام .2017–2016
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مصطلحات الدراسة:
 .1الذكاء الأخالقي (:)Moral Intelligence
ت�صف بوربا (� – )18 ،2007صاحبة نظرية الذكاء الأخالقي – الذكاء الأخالقي ب�أنه" :قابلية الفرد على
فه��م ال�ص��واب من اخلط�أ ،من خ�لال توافر جمموعة م��ن املعتقدات والقناع��ات الأخالقي��ة يف بنائه املعريف"،
متكنه من الت�صرف بطريقة �صحيحة وتت�ضمن �سمات جوهرية يعرب عنها بالف�ضائل.
ويعرفه  Salehi ،Karimiو )183 ،2014(Gholtashب�أنه "االلتفات �إىل حياة الطبيعة والإن�سان والرفاه
ّ
االقت�صادي واالجتماعي ،واحلرية والتوا�صل ال�صادق وحقوق املواطنة".
وي��رى � )2003(Gardnerأن الذكاء الأخالقي هو :اح�ترام الإن�سان لذاته وللآخرين ،وقدرته على �إدراك
الأمل لدى الآخرين ،وردع النف�س عن القيام بالنوايا القا�سية ،كما يعتقد �أن هذا الذكاء ال ينف�صل عن الذكاء
االجتماع��ي ،فه��و يعني مدى امت�لاك الفرد للقيم واملي��ول والف�ضائ��ل وال�ضمري واحرتام الآخري��ن ،والعطف
عليه��م ،والت�سام��ح معه��م والع��دل ،و�إن ه��ذه اخل�صائ�ص جميعه��ا تنبثق من العالق��ات االجتماعي��ة للفرد مع
الآخرين.
وت�ش�ير التعريف��ات ال�سابق��ة �إىل �أن الذكاء الأخالقي يت�ش��كل كمجموعة من القناع��ات واملعتقدات يف بنيتنا
املعرفي��ة ،كم��ا يعرب عن العالقة مع الآخر ،وبالتايل يربز دور الرتبية� ،سواء ك�أ�سرة� ,أو مدر�سة� ,أو جامعة� ,أو
جمتمع يف تنميته.
وم��ن خالل التعريف��ات ال�سابقة وحتليلها ميكن تعري��ف الذكاء الأخالقي ب�أنه :البني��ة املعرفية مبا حتتويه
م��ن ت�ص��ورات وقناعات ,متكننا من فهم ال�صواب من اخلط�أ ،وااللتزام بكل من ف�ضيلة التمثل العاطفي وال�ضمري
و�ضبط الذات ,واالحرتام والرحمة والت�سامح والعدل ,نحو �أنف�سنا ونحو الآخرين.
�أم��ا تعري��ف الذكاء الأخالقي �إجرائي ًا :فيعرب عن��ه بالدرجة التي ح�صل عليها �أف��راد عينة التقنني ,نتيجة
�إجابتهم عن مقيا�س الذكاء الأخالقي الذي مت بنا�ؤه يف الدرا�سة احلالية.
 .2احلكم الأخالقي:
اعتم��دت الدرا�س��ة احلالي��ة يف تعريفها للحكم الأخالقي عل��ى تعريف كولربج للحك��م الأخالقي ،وهو :منط
التفكري الذي يتعلق بالطريقة التي ي�صل بها الفرد �إىل حكم معني بال�صواب �أو اخلط�أ� ،أي �أنه ي�سبق ال�سلوك،
فاحلك��م الأخالقي يرتبط ب�سل�سلة من املراحل �شبيهة بالنم��و املعريف للفرد ،وهذه املراحل تت�صف بالت�سل�سل
املنطقي ,و�أن جميع الأفراد بغ�ض النظر عن ثقافتهم ميرون بتلك املراحل ،فقد حدد كولربج ثالثة م�ستويات
�أ�سا�سي��ة للحك��م الأخالقي ,يحت��وي كل منها على مرحلتني ,تت�ضمن كل منها تغي�ير ًا نوعي ًا يف البنية املعرفية،
ت�ؤدي �إىل منط من التفكري الأخالقي �أكرث ن�ضج ًا (مومني.)2015 ،
ويع�ّب�رّ ع��ن احلكم الأخالقي �إجرائي ًا :بامل�ستوى الذي حتدده ا�ستجابة الفرد ,نتيجة اختياره �إحدى البدائل
ال�ستة ,املت�ضمنة يف كل موقف من مواقف املقيا�س يف الدرا�سة احلالية.
ا

ا

ا
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االطار النظري:
�سيت��م احلدي��ث يف اخللفية النظرية عن ن�ش���أة التفكري الأخالقي وتط��وره ،بالإ�ضاف��ة �إىل املنظور الإ�سالمي
وفل�سفة الغزايل للأخالق ،باال�ضافة �إىل تناول نظرية بوربا يف الذكاء الأخالقي وف�ضائله ،كما �سيتم تناول
احلكم الأخالقي وم�ستوياته ,وفق ًا لنظرية كولربج يف التفكري الأخالقي.
 .1ن�ش�أة التفكري الأخالقي وتطوره:
ت�ش��كل الأخالق عام ًال حا�سم ًا يف تقدم ال�شع��وب والأمم ،ويف �صالحها ونه�ضتها ،ومما يعطي �أهمية للأخالق يف
تنظي��م احلياة و�ضبط املجتمع اهتم��ام الفال�سفة ,والعلماء ,واملفكرين بعلم الأخ�لاق ,وتخ�صي�صهم حيز ًا من
وقتهم وكتاباتهم فيه ،بالإ�ضافة للأديان الب�شرية وال�سماوية.
فق��د �سع��ى العلماء واملفك��رون على مر التاريخ ,نحو تنظي��م ميدان التفكري الأخالق��ي يف ن�سق فكري ومنهجي،
و�ساهم��وا يف �صياغ��ة �أ�ساليبه وقيمه على هيئة قوانني ومبادئ حم��ددة ،ت�سهل على الإن�سان حتديد م�شكالته
وحلها ،وبالتايل تنظم حياته وجمتمعه ،و�إىل حد ما اعتقد البع�ض �أنه جنح يف و�ضع منهج للتفكري الأخالقي,
ميي��ز ب�ين اخل�ير وال�شر ,وبني احل��ق والباطل ،حي��ث ظهرت مذاه��ب ال�سعادة عن��د اليونان ،و�أخ�لاق املنفعة,
و�أخ�لاق الواجب ,و�أخالق العاطفة ،وغريها من املبادئ واالجتاه��ات الكثرية ,التي حتدد طبيعة علم التفكري
الأخالقي وماهيته�( ,أبو قاعود.)2008 ،
و�أفا�ض كل من �سقراط و�أفالطون و�أر�سطو كما �أ�شارت �إىل ذلك م�شرف ( )2009يف مو�ضوع الأخالق ،فقد نادى
�سق��راط بال�سعادة للغاي��ة الإن�سانية ﺍﻟﺘﻲ تتحقق بال�سيط��رة ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟ�ﺸﻬﻭﺓ ونوازع ﺍﻟﻬﻭﻯ ،وترد الإن�سان
�ﺇﻰﻟ االعتدال� ،أما �أفالطون فقد جعل ﺍﻟﻔ�ﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﻓ�ﻀﻴﻠﺔ العدل ﺍﻟﺘﻲ تتمثل ﻲﻓ التوافق واالن�سجام بني
قوى النف�س عن طريق العقل  ،ﻓﻼ تبغي �إحداهما على الأخرى� ،أما �أر�سطو فقد منح الأخالق مغزى اجتماعي ًا،
حي��ث ال�سع��ادة حت�صل ا�ستناد ًا لل�سرية احل�سنة ,والعمل املن�ضب��ط ,والأفعال الطيبة ,التي هي غاية االجتماع
الب�شري.
�أم��ا ب��وذا فاجته يف فل�سفته الأخالقي��ة �إىل النف�س كما �أ�شار �إىل ذلك �أبو قاع��ود ( )2008ب�أنها �أ�سا�س �صالح
الإن�سان ومن ثم املجتمع ،فعندما تتطهر النف�س ت�صبح روح ًا طاهرة نتيجة لقهر ال�شهوات والتغلب عليها.
ومي��ز الع��المِ فروي��د ( – )Freudرائد مدر�سة التحلي��ل النف�سي – ال�شخ�صية كما عر�ضه��ا العمري ()2008
بث�لاث مناط��ق دينامي��ة هي :اله��و  ،Idوالأنا  ،Egoوالأن��ا الأعل��ى  ،Superegoوالذي ميث��ل ثالثهما البعد
الأخالق��ي يف ال�شخ�صي��ة ،ودوره الرئي���س يف ممار�سة الرقاب��ة على الدوافع الال�شعوري��ة الكامنة يف الهو ,من
خالل القيم العليا ,وقواعد التفكري الأخالقي واالجتماعي.
وي�أت��ي �أدل��ر ( )Alfred Adlerمتجاوز ًا لأ�ستاذه فرويد� ،إذ �أ�س�س لعل��م النف�س الفردي ،واهتم كثري ًا بدرا�سة
عق��دة النق���ص و�إرادة الق��وة ،ورك��ز عل��ى الدوافع االجتماعي��ة ودورها يف النم��و الأخالقي للف��رد ،و�ضرورة
معاجلة اخللل يف التفكري الأخالقي ,من خالل �إعادة الفرد لبيئته االجتماعية وقيمه التي تر�سخت يف �شعور
هذا الفرد�( ,أبو قاعود.)2008 ،
كما اختلف كارل يوجن ( )Carl Yungمع فرويد ،من حيث �أهمية مرحلة الطفولة يف منو التفكري الأخالقي,
فه��ي عن��د فروي��د مهمة جد ًا ,وعليها يعتمد تفكري الف��رد وحياته فيما بعد ،بينما يرى ك��ارل يوجن �أن التفكري
الأخالق��ي ال يقت�ص��ر عل��ى مرحل��ة الطفول��ة ،بل ه��و نتاج حي��اة الفرد بكامله��ا ،ف��كل القي��م والتقاليد التي
�ألفه��ا املجتم��ع ت�أخذ مكانته��ا يف الال�شعور ،من �أجل توازن احلي��اة النف�سية ،و�إتاحة املج��ال لل�ضمري (التفكري
الأخالقي) ,لي�صبح �أداة ال�ضبط ل�سلوك الفرد (الكحلوت.)2004 ،
وق��د �أفا�ض بياجي��ه ( )Piagetيف هذا ال�صدد بالعديد من الأ�س�س النظري��ة ملفهوم التفكري الأخالقي ،حيث
148

المجلة الدولية
لتطوير التفوق

https://doi.org/10.20428/IJTD.9.16.7

د .رجاء حممد ديب اجلاجي

�أ.د .داود عبد امللك احلدابي

�أ.م.د .عبداهلل عثمان احلمادي

املجلد التا�سع

العدد (2018 )16م

حدد خ�صائ�ص التفكري الأخالقي و�أبعاده ،ور�أى �أن الأخالقيات ُتبنى �أ�سا�س ًا من احرتام الفرد لقواعد النظام
االجتماع��ي ال��ذي يعي�شه ،بالإ�ضافة �إىل �إح�سا�س��ه بالعدالة وامل�ساواة ،وقد ف�ص��ل بياجيه م�ستويات للتفكري
الأخالق��ي ل��ـ( :فعل��ي) و(نظري) ،فالفعلي هو م��ا يتكون لدى الف��رد من خربة �أخالقية ,م��ن خالل احتكاكه
بامل�شك�لات م��ن حوله ,وقدرته على تطوير �أحك��ام معيارية للحاالت التي ت�صادف��ه ,وتر�شده يف تقييم �سلوك
الآخ��ر� ،أما النظ��ري فهو احلكم على �أعمال الآخر و�سلوكه الذي ال يعنين��ا مبا�شرة ،فيعرب عنها مببادئ عامة
ومنف�صلة عن �أعماله العقلية (م�شرف ،)2009 ،ويرى �إدري�س (� )2005أن ال قيام لنظام �سيا�سي� ,أو اقت�صادي,
�أو اجتماعي� ,أو حتى �أ�سري� ,إال بقدر من الف�ضائل.
.2املنظور الإ�سالمي وفل�سفة الغزايل للأخالق:
وفيم��ا يتعل��ق باملنظ��ور الإ�سالمي للأخ�لاق ،فقد ُبعث نبين��ا الكرمي ليتمم مك��ارم الأخالق ،وقد �أ�ش��ار القر�آن
ي��م { (القلم،)4 ،
الك��رمي يف �س��ورة القل��م عند خماطبة اهلل عز وج��ل لنبيه الك��رميَ }:و�إِ َّن َك َل َع َل��ى ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
فم��ا ك��ان لب�شر من الأخالق ما كان للنبي �صلوات اهلل و�سالمه عليه ،فه��و �أح�سن النا�س خلق ًا ,و�أكرثهم حمبة,
ور�أف��ة ,ورحم��ة .وت�ؤكد كتب ال�سرية النبوية على �سمو الأخ�لاق الإ�سالمية يف م�ستواها الأعلى� ،إذ �إنها لي�ست
لتجنب عقاب الب�شر ,وال للح�صول على ر�ضاهم ،و�إمنا غايتها ر�ضا اهلل تعاىل والفوز بجنته ،فاحلرمة للإن�سان
ابتغاء ملر�ض��اة اهلل تعاىل ،وهذا ي�شري �إىل �أن م�صدر الأخ�لاق الإ�سالمية هي الوحي ،لذا تعدّ قيم ًا
واحلي��وان
ً
ثابت��ة و ُمث� ً
لا علي��ا ،ت�صلح لأي �إن�سان ولكل زم��ان ،وال�سبي��ل �إىل حتقيقها هو ال�شعور مبراقب��ة اهلل تعاىل لنا،
فبذلك ترتفع لأعلى م�ستوياتها (مبارك.)2012 ،
وي��رى الغ��زايل �أن الأخ�لاق م��ن �أهم ف��روع البحث واملعرف��ة ،حيث ته��دف �إىل تكوي��ن ال�شخ�صي��ة ال�سليمة،
وه��ي املعي��ار لعالج ف�ساد النف���س يف الدين والدني��ا ،وقد تناول الغزايل �أث��ر التعليم عل��ى التفكري الأخالقي،
فق��د اعتقد بفك��رة �إمكانية اكت�س��اب التفكري الأخالقي بالتعل��م ،فح�سن التفكري الأخالقي م��ن وجهة نظره؛
تع��ود �إىل اعت��دال ق��وة العق��ل ,وكمال احلكم��ة واعتدال ق��وة الغ�ضب وال�شه��وة ,وحتكم العق��ل وال�شرع فيها
(مبارك.)2012 ،
وق��د �أ�شار الغ��زايل ( )1989يف نظرته للتفكري الأخالقي� ,إىل دور التعزي��ز والدعم يف مديح ال�سلوك اجليد,
واللوم يف حالة الت�صرف اخلاطئ ،ال �سيما للن�شء ال�صغري ،وحتدث الغزايل عن دور الأ�سرة والبيئة يف التن�شئة،
بالإ�ضافة �إىل الوراثة و(�أ�صل اجلبلة) ،وال نغفل عن الطابع الفل�سفي املن�سجم مع روح الإ�سالم ,التي �أ�ضفاها
الغزايل على التفكري الأخالقي ،وفيما يلي و�صف ًا خمت�صر ًا لفل�سفة الغزايل لقوى النف�س وف�ضائلها:
حي��ث ق�س��م الغ��زايل ق��وى النف���س �إىل ث�لاث ق��وى ،ه��ي( :الق��وة العقلي��ة) ،و(الق��وة الغ�ضبي��ة) ،و(القوة
ال�شهواني��ة) ،وح��دد ف�ضيلة خا�صة بكل ق��وة ,فاحلكمة هي ف�ضيل��ة القوة العقلية ،وال�شجاع��ة ف�ضيلة القوة
الغ�ضبي��ة ،والعف��ة ف�ضيل��ة القوة ال�شهوانية ،ث��م تو�صل �إىل �أن ه��ذه الف�ضائل الثالثة (احلكم��ة ،ال�شجاعة،
العف��ة) عندم��ا تعتدل وتكتمل تعطي ف�ضيل��ة رابعة هي العدل ،فبالعدل قامت ال�سم��وات والأر�ض ،وفيما يلي
و�صفا خمت�صر ًا لكل ف�ضيلة على حدة (الغزايل:)1989 ،
ريا { (البق��رة ،)269 ،فاحلكمة من�سوبة
�ْياا َك ِث ً
�أ .احلكم��ة :قال تع��اىلَ }:و َمن ُي���ؤْ َت الحْ ِ ْك َم َة َف َقدْ �أُو ِت َي َخ رْ ً
�إىل الق��وة العقلي��ة ،التي تعن��ي اندماج قوة العلوم النظري��ة ,وقوة العقل العمل��ي ،فالعلوم النظرية هي
العلوم اليقينية ال�صادقة �أز ًال و�أبد ًا ،كالعلم باهلل تعاىل و�صفاته ,ومالئكته ,وكتبه ,ور�سله ،فهي احلكمة
احلقيقي��ة ،والق��وة الثاني��ة (العقل العملي) كونها تخت���ص بالعلم ب�صواب الأفعال ،وه��ي التي تدرك بها
النف���س اخل�يرات يف الأعمال ،وتقع ف�ضيلة احلكم��ة بني رذيلتني هما( :الدهاء ,واحلم��ق)� ،أما الف�ضائل
الفرعي��ة الت��ي تندرج حتت ف�ضيلة احلكمة فهي :ح�سن التدبري ,وج��ودة الذهن ,وثقابة الر�أي ،و�صواب
الظن.
ب .ال�شجاع��ة :وهي ف�ضيلة الق��وة الغ�ضبية ،لكونها قوية ,ومع قوة احلمية منقادة للعقل املت�أدب بال�شرع يف
�إقدامها و�إحجامها ،وهي و�سط بني رذيلتني (التهور ,واجلنب) ,واملحمود هو ما يوافق معيار العقل وال�شرع،
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اء َب ْي َن ُه ْم {(الفتح ،)29 ،فال ال�شدة يف كل
اء َع َلى ا ْل ُكفَّ��ا ِر ُر َح َم ُ
وميك��ن �إيجازه��ا يف قول اهلل تعاىل� } :أَ ِ�شدَّ ُ
مقام حممودة ،وال الرحمة كذلك ،ومن الف�ضائل الفرعية التي تندرج حتت ف�ضيلة ال�شجاعة هي:الكرم
وكرب النف�س ،واالحتمال ،واحللم ،والثبات والنبل ،وال�شهامة والوقار.
ج .العف��ة :وه��ي ف�ضيلة الق��وة ال�شهوانية ،وه��ي تقاد بالق��وة العقلية وت�أمت��ر ب�أمرها ،ويكتنفه��ا رذيلتان:
(ال�ش��ره ,واخلم��ود) فال�شره �إفراط يف ال�شهوة ،واخلمود هو التلك�ؤ �إىل م��ا يقت�ضي العقل نيله وحت�صيله،
والإف��راط والتفري��ط يف كل ذل��ك هو نق�ص��ان ،والكمال يف االعت��دال ،ومعيار االعتدال العق��ل ,وال�شرع،
والعل��م بالغاي��ة املطلوب��ة م��ن خل��ق ال�شه��وة والغ�ضب ،وم��ن �أب��رز الف�ضائل الت��ي تنتمي للعف��ة :احلياء
واخلجل ,وامل�ساحمة ,وال�سخاء ,وح�سن التقدير ,واالنب�ساط ,والدماثة ,والقناعة.
د .العدل :وهي الف�ضيلة اجلامعة جلميع الف�ضائل ،فالعدل قوام الدنيا والدين ،و�سبب �صالح العباد والبالد،
به قامت ال�سماوات والأر�ض ،وت�آلفت به ال�ضمائر والقلوب ،والت�أمت به الأمم وال�شعوب ،و�شمل به النا�س
التنا�ص��ف والتعاط��ف ،و�ضمهم ب��ه التوا�صل والتجان���س ،وارتفع به التقاطع والتخال��ف ،فعندما تختفي
�أن��وار العدل عن الب�شر يغ�شاهم الهرج واملرج ،ويتف�شى الظلم ،حيث جتد القوي يفتك بال�ضعيف ,والقادر
ي�سل��ب ح��ق العاجز ،والغالب يري��ق دم املغلوب ,والراعي يه�ض��م حق املرعي ،والكبري يقه��ر ال�ضعيف ،فال
يخرجهم من كل هذا �إال العدل� ،سعادتهم وقاعدة �أمنهم وا�ستقرارهم.
وعليه فالغزايل يرى �أن ال�سعادة التي نن�شدها يف احلياة لن ن�صل �إليها �إال من خالل الف�ضائل النف�سية ،فالعقل
كماله العلم ،وال�شجاعة كمالها املجاهدة ،والعفة كمالها الورع ،والعدل كماله الإن�صاف ،وهذا يعني �أن بلوغنا
للحكم��ة ي�أت��ي من خالل التعلم ،وبل��وغ ال�شجاعة يحتاج �إىل جماهدة ،ومتثلنا العف��ة ي�ستقر من خالل تعودنا
الورع� ،أما حتقيق العدل في�أتي من خالل متثلنا لكافة الف�ضائل الثالث ال�سابقة ،وبهذا يعم الإن�صاف ،وتتحقق
ال�سعادة.
�إن ا�ستعرا���ض ه��ذا امللخ�ص التاريخي عن ن�ش���أة علم الأخالق وتطوره ,ي�شري دون �أدن��ى �شك �إىل �أهمية غر�س
الأخ�لاق يف املجتمع��ات واحل�ض��ارات ،فال توج��د ح�ضارة ما ت�ستطي��ع الإدعاء �أنه��ا �صاحبة االمتي��از ,بعلوها
الأخالق��ي دون�� ًا عن باقي احل�ض��ارات ،فلم تخت�ص الأخالق بحقب��ة ما ،و�إمنا كانت م�صاحب��ة للإن�سان منذ �أن
وج��د يف ه��ذه احلي��اة ،وما يثري الت�س��ا�ؤل هنا :ملاذا مل نع��ر الأخالق والقي��م اهتمام ًا كافي ًا يف مي��دان الرتبية
والتعليم ،فالأهداف الوجدانية هي �أقل الأهداف حتقق ًا يف مناهجنا وتقييمنا للتعلم ,ح�سب نتائج العديد من
الدرا�س��ات ،فعل��ى �سبيل املثال ال احل�ص��ر ت�شري درا�سة الأ�شول (� )2006إىل �أن حتق��ق الأهداف الوجدانية يف
مناهج العلوم للمرحلة الثانوية مل يتجاوز ( )% 7من جمموع الأهداف الكلي ،ناهيك عن املراحل الدرا�سية
الأخرى.
كما �أن هناك ق�صور ًا يف ت�ضميننا للبعد القيمي والأخالقي يف املناهج ب�شكل عام ،حيث تعالت الأ�صوات ب�ضرورة
ا�ضطالع امل�ؤ�س�سات العلمية بدور �أكرب يف جمال الرتبية الأخالقية ،و�إعطائها م�ساحة كربى يف مناهج التعليم,
كرد فعل للفو�ضى القيمية التي يعاين منها النا�شئة اليوم ،على الرغم من �أن الطالب العربي يتلقى يف مراحل
التعلي��م العام كم�� ًا هائ ًال من املعاين الأخالقية ,ال يناف�سه يف ذلك �أي نظام تربوي �آخر ،لكن مل تتمكن البيئة
املدر�سية من حتويل تربيتها الأخالقية �إىل واقع عملي (الغامدي.)2006 ،
 .3الذكاء الأخالقي وف�ضائله:
قام��ت مي�شي��ل بورب��ا ببن��اء نظريته��ا يف الذك��اء الأخالقي بعد ع�ش��رات املقاب�لات التي �أجرتها م��ع اخلرباء
والرتبوي�ين ،ومئ��ات الط�لاب يف الواليات املتح��دة وخارجها ،وا�ستطلع��ت بوربا ع�شرة �آالف معل��م؛ لت�صل �إىل
�أك�ثر و�أهم الف�ضائل التي ت�شكل الذكاء الأخالقي ،التي كانت �أكرث تكرار ًا يف حديثهم عنها كف�ضائل �أ�سا�سية،
ويج��دون �أن له��ا �أهمية كربى يف بناء ال�شخ�صية الأخالقية ،وقد تو�صلت بوربا �إىل �أن �أول ثالث ف�ضائل متثل
الأ�سا���س والقاع��دة التي يبنى عليها الذك��اء الأخالقي هي :التمثل العاطفي ،وال�ضم�ير ،و�ضبط الذات ،حيث
متث��ل مناع��ة قوية من الت�أثري على النا�شئة ,ومتث��ل مقاومة لهم �ضد الرذائل ،تليه��ا الف�ضائل الأربع الأخرى
هي :االحرتام ،والرحمة ،والت�سامح ،والعدل (بوربا.)2007 ،
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وت�ش��كل الف�ضائ��ل اجلوهرية ال�سبع خطة متكاملة لبناء الذكاء الأخالقي لدى املجتمع ،وهي �أهم ما يحتاجه
الف��رد ك��ي يقوم مبا هو �صواب ،ويقاوم �أي �ضغوط قد تتحدى عادات��ه ال�شخ�صية واحلياة الأخالقية اجليدة
(ب�شارة ،)2013 ،وفيما يلي عر�ض خمت�صر لكل منها:
�أو ًال /التمثل العاطفي (:)Empathy
ه��و االنفعال الأخالقي الأ�سا�سي الذي يتي��ح للفرد فهم كيفية �شعور الآخرين ،ال �سيما م�شاعر ال�ضيق والأمل،
كما �أنه يدفعنا لفعل ما هو �صحيح ،ومينعنا من الت�صرف ال�سيئ ،لكوننا ندرك �أثر الأمل العاطفي على الآخرين
(بوربا.)30 ،2007 ،
وم��ن �أه��م عالم��ات التمثل العاطف��ي �أن يت�سم الف��رد باحل�سا�سي��ة نحو حاج��ات الآخرين ،و�إب��داء الكثري من
امل�شاع��ر نح��و الآخر ،وه��ذا ي�شمل الوعي بلغة اجل�س��د ,وتعابري الوجه ,وحتديد م�شاع��ر الآخرين ,وحتليلها،
و�إدراك �أفكارهم و�آرائهم (بوربا.)2007 ،
كم��ا �أظه��رت درا�س��ة عبد اله��ادي و�أبو ج��دي ( )2011دور التمثل العاطف��ي يف خف�ض العدوان ب�ين الأفراد،
كم��ا ارتب��ط �إيجاب�� ًا مع االعتذار ،كما �أ�ش��ارت الدرا�سة �إىل �أن �أه��م جماالت التمثل العاطف��ي هي اال�ستجابة
العاطفية للطرف الآخر ،والأخذ باالعتبار وجهة نظر الطرف الآخر ،والتنظيم الذاتي.
ويف درا�س��ة �أ�شار له��ا �أبو حالوة (� )1992شملت مراجعة لـ ( )85مقا ًال وكتاب�� ًا و�إ�صدار ًا علمي ًا ,تناولت مفهوم
التعاطف لدى النا�س وعالقته ببع�ض املتغريات ،حيث �أظهرت النتائج �أن الإناث يف كل الأعمار لديهن م�ستويات
مرتفع��ة م��ن التعاطف �أكرث من الذكور ،كما �أن الرا�شدين يظهرون تعاطف�� ًا �أكرث بكثري من الأطفال ،كما تفيد
النتائج �أن التدريب على التعاطف يح�سن ويعزز كال من التفكري الناقد ,واالبتكاري ،بالإ�ضافة �إىل �أن الطلبة
الذي��ن تدربوا عل��ى التعاطف ح�صلوا على درجات مرتفعة على مقايي�س الفه��م القرائي العادي واملتقدم ،و�أن
من �أبرز ا�سرتاتيجيات تنمية التعاطف هي التعلم التعاوين وتدري�س الأقران.
ثاني ًا /ال�ضمري (:)Conscience
ال�ضم�ير ه��و "�صوتنا الداخل��ي ,الذي ي�ساعدن��ا يف حتديد ال�ص��واب من اخلط���أ ،والتم�سك بالفع��ل الأخالقي،
ويجعلنا نح�س بالذنب حينما نتمادى ،فهو ينمي الأمانة وامل�س�ؤولية واال�ستقامة" (بوربا.)72 ،2007 ،
وي��رى يحي��ي (� )2004أن ال�ضم�ير ق��وة روحي��ة حتكم مواق��ف الإن�سان وتفك�يره ،فتجعله مييز ب�ين ال�صواب
ْ�س َو َما َ�س َّواهَ ��ا * َف َ�أ ْل َه َم َها
واخلط���أ ،وال ميك��ن حلك��م ال�ضمري �أن يتغري من �شخ���ص لآخر ،قال اهلل تع��اىلَ } :و َنف ٍ
ُف ُجو َرهَ ا َو َت ْق َواهَ ا{ (ال�شم�س ،)8–7 ،فتقوى النف�س هي ال�ضمري الذي يجنب الإن�سان �أفعال ال�سوء ويدله على
طريق اخلري ،و�إن القوى ال�سلبية التي تقف يف وجه ال�ضمري هي النف�س وال�شيطان ،فالنف�س �أمارة بال�سوء ،قال
ْ�س َ أَ
ال�سوءِ { (يو�سف.)53 ،
اهلل تعاىلَ } :و َما �أُ َب ِّر ُئ َنف ِْ�سي �إِنَّ ال َّنف َ
ل َّما َر ٌة ِب ُّ
ويت�س��م الف��رد ذو ال�ضم�ير الق��وي ب�أن��ه ميك��ن االعتماد علي��ه والوثوق ب��ه ،فهو حتم�� ًا �سيق��ول احلقيقة ،فال
ي�س��رق ,وال يك��ذب ,وال يغ���ش ,لأن �ضم�يره وا ٍع ومن�ضب��ط ،فهو يطيع القواع��د والنظام ،كما يع�ترف ب�أخطائه
وي�ص��ف �أ�سبابه��ا ,وي��درك نتائ��ج �سلوكه غ�ير املنا�سب ،ويتحم��ل امل�س�ؤولي��ة ,فال يع��زو م�شاكل��ه �إىل الآخرين
(بوربا.)2007 ،
ثالث ًا� /ضبط الذات (:)Self-Control
ه��و �آلي��ة داخلية قوية يف ال�شخ�ص تقود �سلوكه الأخالقي ،بحيث ال تك��ون خياراته �أكرث �أمنا فقط ،بل �أكرث
حكم��ة ،لدي��ه القدرة على كبح جم��اح االندفاع ،والتفكري بال�سلوك قبل فعله ،وهذا ي��زود الفرد بقوة الإرادة
ملمار�سة ال�صواب ،وال�سيطرة على الفعل مبا يعرف �أنه ال�صح يف قلبه وعقله ،وحتريك ال�ضمري للقيام ب�شيء من
�أجل �شخ�ص �آخر( ,بوربا.)108 ،2007 ،
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�إن معرف��ة الف��رد لل�صواب من اخلط�أ فقط قد ال يكفي لأن يلتزم ب��ه ،وبالتايل ف�إن اختبار عدم تنفيذ الفكرة
الغريزي��ة يتطل��ب مكون ًا ثالث ًا من الذكاء الأخالقي وهو �ضبط ال��ذات ،فهي الف�ضيلة التي يبدو �أننا مل نلق لها
با ًال يف التدري�س.)Coles, 1997( ,
فبينم��ا جن��د �أن التعاط��ف ي�ساعد على ال�شعور بالعاطف��ة �إزاء الآخرين ،يف حني ي�ساع��د ال�ضمري على معرفة
اخلط���أ م��ن ال�صواب ،وي�أت��ي �ضبط الذات لي�سهم يف التعدي��ل وتقييد الدوافع ال�سلوكي��ة ،بحيث يقوم فع ًال مبا
يعرف �أنه ال�صواب يف قلبه وعقله( ,بوربا.)2007 ،
وق��د �أظهرت درا�سة اجل��ار اهلل ( )2008وجود ارتباط موجب ب�أ�ساليب املعاملة الوالدية الإيجابية مب�ستوى
الرقابة الذاتية لدى طالبات املرحلة الثانوية ،كما �أظهرت درا�سة التوايهة ( )2008وجود عالقة ارتباطية
ذات دالل��ة �إح�صائي��ة ب�ين �ضبط ال��ذات املنخف�ض وال�سل��وك الطائ�ش ل��دى عينة من املراهق�ين ,كما �أظهرت
درا�س��ة الق��رين (� )2016أنه بالإمكان تنمية الرقابة الذاتية م��ن خالل تدريب املراهقني على مهارات �ضبط
الذات والتحكم بها ،وممار�سة �أنواع التدريب الإداري اخلا�صة بااللتزامات �إزاء العهود واملواثيق.
ويت�ص��ف الف��رد ال��ذي ميتلك رقاب��ة ذاتية قوي��ة ب�أنه يدير ذات��ه دون م�ساعدة م��ن �أحد ،فهو يفك��ر قبل �أن
يت�ص��رف ويخط��ط ملا يفعل ،فال يته��ور ،وال يفقد ال�سيطرة عل��ى �أع�صابه ،ونادر ًا ما يغ�ض��ب ،ويبد�أ العمل دون
تذمر (بوربا.)2007 ،
رابع ًا /االحرتام (:)Respect
وه��و �إب��داء االعتب��ار جتاه �شخ�ص �أو �شيء م��ا ،فاالحرتام هو الف�ضيل��ة التي تفر�ض القاع��دة الذهبية (كما
تدي��ن ت��دان� ،أو �أع��ط احرتام�� ًا تك�س��ب احرتام ًا) ،ومتت��د الف�ضيل��ة الرابعة �إىل �أبع��د من بيوتن��ا ومدار�سنا،
لأن تن�شئ��ة االح�ترام ه��و �أم��ر حي��وي لتنمي��ة املواطن��ة املتين��ة ،والعالق��ات الر�صين��ة ب�ين الأ�شخا���ص
(بورب��ا .)153 ،2007 ،ويت�س��م ال�شخ�ص املحرتم بتفهم اختالفات الآخري��ن عنه مبعتقداتهم وثقافاتهم ،فهو
يعامل بيئته بعناية واهتمام ،ويحرتم خ�صو�صية الآخرين ،ويقدر الكبار ويطيع امل�س�ؤولني ،كما تت�سم عباراته
بالكيا�سة والأدب ،وتعامله بالتهذيب (بوربا.)2007 ،
ويع��د االح�ترام قيم��ة �إن�سانية عام��ة �أولتها الب�شرية عناي��ة واهتماما ،لك��ن الإ�سالم �أعطاه��ا مكانة كبرية,
جعلته��ا متت��د لت�شم��ل كث�ير ًا من العالق��ات التي ترب��ط امل�سل��م بغريه ،ب��ل امتدت لت�شم��ل املجتم��ع والعالقات
االجتماعية ،و�إذا كان امل�سلم م�أمور ًا باحرتام امل�سلم ،ف�إنه م�أمور �أي�ض ًا باحرتام غري امل�سلم( ,الربيك.)2011 ،
لق��د كر���س الإ�سالم قيم االحرتام للإن�سان ك�إن�سان ،قال اهلل تعاىلَ } :و َل َقدْ َك َّر ْم َنا َب ِني �آ َد َم { (الإ�سراء،)70 ،
بغ���ض النظ��ر عن دينه� ,أو �صفته� ,أو عرقه ،قال اهلل تعاىلَ } :ال َي ْن َه ُاك ُم اللهَّ ُ َع ِن ا َّل ِذينَ لمَْ ُي َقا ِت ُل ُ
ين
وك ْم فيِ الدِّ ِ
َولمَْ ُيخْ ِر ُج ُ
��م �إِنَّ اللهَّ َ ُي ِح ُّب المْ ُق ِْ�س ِطني{ (املمتحن��ة .)8 ،فالإن�سان
��م َو ُتق ِْ�س ُطوا ِ�إ َل ْي ِه ْ
��م �أَن َتبرَ ُّ وهُ ْ
وك��م ِّم��ن ِد َيا ِر ُك ْ
م�س���ؤول �أم��ام اهلل تعاىل يوم القيامة عن �أفعاله ،طاملا �أن الأمر موكول ل��رب اخللق �سبحانه ولي�س للب�شر ،ويف
�سنن �أبو داود عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أنه قال�" :أال من ظلم معاهد ًا� ,أو انتق�صه� ,أو كلفه فوق
طاقت��ه� ,أو �أخ��ذ من��ه �شيئ ًا بغري طيب نف�س ,ف�أنا حجيجه يوم القيامة" .وع��ن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم �أنه قال( :من �آذى ذمي ًا فقد �آذاين) (ال�صباغ.)2012 ،
�إن �أهم ما جتدر الإ�شارة �إليه يف تناولنا لف�ضيلة االحرتام ،هو ما له عالقة باحرتام املتعلم للمعلم ،وتقديره،
�إال �أن م��ا ميار���س من عنف يف امل�ؤ�س�سات الرتبوي��ة والتعليمية ،مل ينل االهتمام الكايف من الدرا�سة ،فقد �أ�سهب
الباحث��ون يف نط��اق مظاهر العنف التي ميار�سها املربي� ,أو املعلم على الطلبة ،يف حني �أغفل جانب العنف الذي
ميار���س على املعلمني والإداري�ين ،وقلة االحرتام التي يعاين منها املعلمون ،فقد �أك��دت الدرا�سات �أن االعتداء
عل��ى املعلم�ين والإداريني يف املدار�س ميثل �إهانة كربى لهم ،وحت��د من كرامتهم وهيبتهم �أمام الطلبة والزمالء
ابتداء
(ال�صراي��رة .)2009 ،كم��ا ك�شفت ذات الدار�سة �أن الطلبة ميار�س��ون جميع �أ�شكال العنف �ضد املعلمني،
ً
م��ن العن��ف اللفظي ،يليه االعتداء عل��ى املمتلكات ،ويليه العنف اجل�سدي ،كما �أ�ش��ارت الدار�سة �إىل �أن �سلوك
العن��ف جت��اه املعلم يزداد بتزايد م�ستوى �صف الطالب ،كما �أنه ينت�شر يف املدار�س الكبرية واملتو�سطة �أكرث من
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انت�شاره بني طلبة املدار�س ال�صغرية.
وق��د �أ�ص��درت منظمة اليون�سكو جمموع��ة من القيم امل�شرتكة ب�ين الإن�سانية كلها ،و�أطلق��ت عليها ا�سم القيم
الن�شيطة ،و�أو�صت �أن تت�ضمنها كل مناهج التعليم يف العامل ،وجاءت قيمة االحرتام �أول هذه القيم (الربيك،
.)2011
خام�س ًا /احلنان – الرحمة (:)Kindness
تع��رف الرحمة ب�أنها حال��ة وجدانية من الرقة ,تقت�ضي التف�ضل والإح�س��ان و�إي�صال اخلري واملنافع وامل�صالح
ّ
�إىل الآخري��ن (وردات ،)2016 ،وتعن��ي ه��ذه الف�ضيل��ة االهتم��ام مب�شاع��ر الآخري��ن وم�آ�سيه��م ،وم�ساعدتهم
يف حمنه��م ،وتق��وم عل��ى نوايا فعل اخلري بد ًال م��ن الأذى ،والذين يت�سم��ون بالرحمة واللط��ف يتميزون ب�أنهم
موجه��ون ببو�صلة �أخالقية داخلية ،تخربهم �أن معامل��ة الآخرين ب�شكل عطوف هو ال�شيء ال�صحيح الواجب
عمل��ه ،و�أن دافعهم لذلك لي�س كونه��م يريدون مقاب ًال ،بل هم كذلك بب�ساطة ,لأنهم معنيون مب�شاعر الآخرين
وحياته��م ،فالرحم��ة واحلنان مقاب��ل الل�ؤم والق�س��وة والعنف ،فقد ال ت���ؤول الق�سوة �إىل كدم��ات؛ �إال �أنها قد
ت�ترك جروح�� ًا عاطفي��ة دائمة ,ومتزق ن�سي��ج النمو الأخالق��ي� ،إن مق��دار امل�ضايقة لدى ط�لاب املدار�س من
زمالئهم قد ازدادت ب�شكل كبري ،وق�ضايا التنمر حتتل ن�سب ًا عالية يف امل�شكالت املدر�سية( ,بوربا.)2007 ،
ويت�سم الفرد الرحيم مب�ساعدته للآخرين ،فالرفق من �أجمل �سماته ،فهو يعامل الإن�سان ,واحليوان ,والبيئة,
برف��ق وعط��ف ،فال ي�سمح �أن يكون طرف ًا يف �إهان��ة �أحد �أو ال�سخرية منه ،كما يتعاط��ف مع املحتاجني وي�سعد
بخدمة الآخرين( ,بوربا.)2007 ،
�ساد�س ًا /الت�سامح (:)Tolerance
وه��و تقدي��ر اخل�صائ�ص لدى الآخرين ،واالنفتاح على الآراء واملعتق��دات ،واحرتام الآخرين بغ�ض النظر عن
الفروق��ات� ,س��واء �أكانت عرقي��ة �أم اجتماعية� ,أم مظهري��ة� ,أم ح�ضارية ،كما �أنه حماول��ة �إيجاد اخلري لدى
الآخري��ن ،ف��كل الأ�شخا�ص ي�ستحق��ون املعاملة بحب ,وعدل ,واحرتام ،حتى و�إن �ص��ادف �أننا ال نتفق مع بع�ض
معتقداتهم �أو �سلوكهم  ،وبالتايل ت�سهم هذه الف�ضيلة يف تال�شي الكراهية والعنف واحلقد (بوربا.)2007 ،
وتع��رف منظم��ة اليون�سك��و الت�سامح ب�أنه القب��ول والتقدير والتنوع ال�ثري لثقافات عاملن��ا ,ولأ�شكال التعبري,
ّ
ولل�صف��ات الإن�ساني��ة لدين��ا ،ويتعزز ه��ذا الت�سامح باملعرفة ,واالنفت��اح ,واالت�صال ,وحري��ة الفكر ,وال�ضمري,
واملعتق��د ,و�أن��ه الوئام يف �سياق االختالف ،والت�سامح هو الف�ضيلة الت��ي تي�سر قيام ال�سالم حمل ثقافة احلرب
(املزين.)2009 ،
ويت�س��م ال�شخ���ص املت�سام��ح بعقلي��ة منفتح��ة الختالف��ات الآخري��ن� ,س��واء مبعتقداته��م �أو ثقافاته��م ،كم��ا
يق��ف م��ع املظل��وم وال ي�سمح بالظل��م ،ويحجم ع��ن ال�سخري��ة ,وت�صنيف الآخري��ن ،ويركز عل��ى الإيجابيات,
(بوربا.)2007 ،
وق��د ك�شف��ت درا�س��ة )2005(Lawler et al .ع��ن وج��ود عالقة ارتباطي��ة موجبة بني الت�سام��ح وا�ستقرار
احلالة ال�صحية ،وحالة القلب والأوعية الدموية ،بالإ�ضافة �إىل وجود عالقة بني الت�سامح وم�ؤ�شرات الرفاه
النف�س��ي ,مثل :نوعي��ة �ساعات النوم وعددها ،والراح��ة النف�سية ،وارتفاع الروحانية ،كم��ا �أظهرت الدرا�سة
�أن الكف��اءة ال�شخ�صي��ة والثق��ة بالنف�س عوامل م�ؤثرة يف احلد م��ن �سلبية الآثار الناجمة ع��ن الأذى ،وترفع
معدالت ال�سماحة يف �سلوك الأفراد.
وقد �أكدت درا�سة احلربي (� )2014أن الت�سامح يعزز جودة احلياة والر�ضا عنها ,ويدعم �أ�سباب اال�ستمتاع بها،
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الت�سامح ذات �أهمية كربى لعالقات اجتماعية ُمر�ضية وهادفة.
بينم��ا �أظه��رت نتائج درا�سة املزين (� )2009أن دور اجلامعات الفل�سطينية مبحافظات غزة ال يرقى �إىل الدور
املطلوب يف تعزيز قيم الت�سامح لدى الطلبة ،حيث يرتاوح ما بني �ضعيف �إىل متو�سط.
ا
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ولعل من �أعظم �صور الت�سامح يف حياة نبينا حممد عليه ال�صالة وال�سالم حينما نطق بـ "اذهبوا ف�أنتم الطلقاء"
ملن �أخرجوه من �أر�ضه ،وقتلوا �أ�صحابه ،وخذلوه يف دينه ،وذلك يف فتح مكة يف جي�ش مل ت َر العرب مثله ،حينما
عاد فاحت ًا قوي ًا ،بالإ�ضافة �إىل موقفه من �أهل الطائف ,وعدم دعائه عليهم بعد رحلته لهم ,راجي ًا من اهلل �أن
يخ��رج م��ن �أ�صالبهم من يعبد اهلل تعاىل ،فبال�صرب وال�صفح عن امل�سيء ي�أت��ي الت�سامح ،قال اهلل تعاىلَ } :و�إِن
َت ْع ُفوا َو َت�صْ َف ُحوا َو َت ْغ ِف ُروا َف�إِنَّ اللهَّ َ َغ ُفو ٌر َّر ِحيم { (التغابن( )14 ،وزارة الرتبية والتعليم.)2006 ،
�سابع ًا /العدل (:)Fairness
ويعن��ي االت�صاف بالق�سط والإن�ص��اف ،و�إعطاء كل ذي حق حقه ،والتعامل مع الآخرين بنزاهة قومية ،دومنا
حتي��ز يف املواق��ف املختلف��ة ،بحيث ي�صب��ح الفرد �أك�ثر التزام ًا بالقواع��د والقوانني ،وت�صبح لدي��ه ال�شجاعة
للدفاع عن املظلومني ،واعتبار الأفراد مت�ساوين (بوربا.)2007 ،
ويعد العدل �إحدى القواعد التي يقوم نظام الكون بها ،وت�سعد الب�شرية باملحافظة عليها ،وملا كان �صالح الكون
مرتبط ًا بوجود العدل؛ طلب اهلل تعاىل منا حتقيقه يف الأفعال والأقوال قال تعاىل�} :أَن تحَْ ُك ُمو ْا ِبا ْل َعدْ ِل �إِنَّ
اع ِد ُلو ْا َو َل ْو َكانَ َذا
اللهّ َ ِن ِع َّم��ا َي ِع ُظ ُك��م ِب ِه �إِنَّ اللهّ َ َكانَ َ�سمِي ًعا َب ِ�ص ً
ريا { (الن�س��اء ،)58 ،وكذلك قالَ } :و ِ�إ َذا ُق ْل ُت ْم َف ْ
ُق ْر َبى { (الأنعام ،)152 ،وقد كان القرتان الر�سالة املحمدية بالعدل �أعظم الأثر يف �شبه اجلزيرة العربية،
فدخل النا�س يف دين اهلل �أفواج ًا ،و�ساد حينذاك تطبيق ما �أمر به القر�آن من ح�سن اخللق ،والت�سامح وال�سالم،
فكان النظام االجتماعي حينذاك يعمه الأمن والعدل ،وذلك لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد �أقام ال�سالم
االجتماعي دون متييز بني النا�س (يحيي.)2015 ،
ويت�س��م ال�شخ���ص العادل باهتمام��ه بحقوق الآخرين ل�ضم��ان معاملتهم ب�صورة مت�ساوي��ة وعادلة ،كما ينتظر
دوره ب�ص�بر ،وال يل��وم الآخري��ن ،فهو يت�ص��رف ح�سب النظام والقواع��د وال يغريها ل�صاحل��ه ،ويحل م�شكالته
ب�صورة �سليمة وعادلة (بوربا.)2007 ،
كم��ا �أن الع��دل من القيم الإن�سانية الأ�سا�سية التي جاء بها الإ�سالم ,و�شدد يف االلتزام بها ،وجعلها من مقومات
احلي��اة الفردي��ة ,والأ�سرية ,واالجتماعي��ة ,واالقت�صادية ,وال�سيا�سية ،حتى �أن الق��ر�آن الكرمي جعل �إقامة
ات
الق�سط �أي العدل بني النا�س هو هدف الر�ساالت ال�سماوية جميع ًا قال اهلل تعاىلَ } :ل َقدْ �أَ ْر َ�س ْل َنا ُر ُ�س َل َنا ِبا ْل َب ِّي َن ِ
��ط { (احلديد ،)25 ،فالعدل مي��زان اهلل على الأر�ض ،به
َّا�س ِبا ْل ِق ْ�س ِ
��م ا ْل ِك َت َ
َو�أَن َز ْل َن��ا َم َع ُه ُ
��اب َوالمْ ِي�� َزانَ ِل َي ُقو َم الن ُ
ي�ؤخذ لل�ضعيف حقه ,وين�صف املظلوم ممن ظلمه ،وميكن ل�صاحب احلق الو�صول �إىل حقه( ,حمي�ش.)2016 ،
 .4خطوات بناء ف�ضائل الذكاء الأخالقي:
هن��اك العدي��د من اخلط��وات والآليات لتنمي��ة ف�ضائل الذكاء الأخالق��ي ،وال �شك �أن هناك بع���ض املمار�سات
الرتبوية �أكرث ت�أثري ًا من غريها ،وفيما يلي عر�ض ًا خمت�صر ًا لأهمها (بوربا:)2007 ،
�أ .و�ض��ع �إط��ار للنمو الأخالق��ي :و�أهم ما يف الأمر هو �أن يتمث��ل الوالدان �أو املعلم��ون املمار�سات الأخالقية؛
ليقوموا بدور مهم يف حياة املتعلمني الأخالقية ،فممار�سات الأبوين �أو املعلمني تعد �أف�ضل ب�صورة وا�ضحة
من ممار�سات �أخرى يف توجيه املتعلم نحو النمو الأخالقي ،ومن �أهم هذه املمار�سات تطوير عالقة احرتام
متبادلة ،وتقا�سم املعتقدات الأخالقية معهم ،وتوقع ال�سلوكيات الأخالقية واملطالبة بها ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستخدام املنطق والتف�سري الأخالقي.
ب .تعليم الف�ضائل لتقوية الأخالق وتوجيه ال�سلوك� :إن فهم املتعلمني و�إميانهم بالف�ضائل هو ما ي�ساعدهم
على تبني قانون ال�سلوكات الأخالقية ،والأهم هو �أن الف�ضائل ت�ساعدهم على �إر�شاد �ضمريهم ويعطيهم
معرف��ة متما�سك��ة بالطريق��ة ال�صحيح��ة واملنا�سبة للت�ص��رف ،لذا �إن مل تك��ن تعليماتنا ح��ول الف�ضائل
وا�ضح��ة مبا يكف��ي ،و�إن مل نعلمهم تلك الف�ضائل ب�شكل كاف ،ف�إن �شبابن��ا �سيرتكون �ضعفاء �إزاء الإغراء
الال�أخالق��ي من الداخل واخلارج ،وقد يقوموا باختيارات �سيئ��ة ،وبالتايل عندما نعلمهم ف�ضائل الذكاء
الأخالقي ،لي�س فقط ليميز بني اخلط�أ وال�صواب ،و�إمنا ليختار ب�شكل وا ٍع العمل ال�صواب.
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ج .ا�ستخ��دام ال�ضب��ط الأخالق��ي مل�ساعدة املتعلمني عل��ى اكت�ساب القدرة على متييز اخلط���أ من ال�صواب� :إن
الكيفي��ة الت��ي نقوم فيها برد فع��ل �إزاء ال�سلوكات اللأخالقي��ة لدى �أبنائنا ميكن �أن تك��ون عام ًال حا�سم ًا
يف تعلمه��م ال�ص��واب م��ن اخلط�أ ،وبالتايل ف���إن ا�ستخدام �أف�ضل �أن��واع ال�ضبط مل�ساعدته��م على تعلم مييز
اخلط���أ من ال�صواب ،وتطوير منط��ق �أخالقي متما�سك ،يجعلهم قادرين على القي��ام باختيارات �أخالقية
منا�سب��ة وتطوي��ر �ضمائر قوية ،حيث �إن م��ن �أهم قواعد ال�ضبط الأخالق��ي اال�ستجابة بهدوء ،وتقييم
ق�ص��د النواي��ا ،ومراجعة �سبب خط���أ ال�سلوك ،وت�أمل �آث��ار ال�سلوك ،وت�صحيح اخلط�أ ع��ن طريق ت�شجيع
املخطئ على معرفة خطئه وجتنبه م�ستقب ًال.
ولعل �أبرز ما ميكن ا�ستنتاجه من ا�ستعرا�ض هذه الف�ضائل ب�أبعادها املختلفة وخطوات بنائها ما يلي:
– انخفا���ض الأخ�لاق وت��دين م�ست��وى التمث��ل ال يقت�صر على منطق��ة �أو �شعب �أو بل��د دون الآخر ،فهي
ق�ضية عاملية ت�ستدعي الوقوف لها والت�صدي للتخفيف من �آثارها.
– ميكن قيا�س وتنمية �أي ف�ضيلة من الف�ضائل من خالل �آليات وا�سرتاتيجات مدرو�سة وفاعلة.
– �أول خطوة يف م�سرية النمو الأخالقي هو متثل الأبوين واملعلمني للف�ضائل قو ًال وفع ًال.
– للأ�سرة واملدر�سة والإعالم يف �أي جمتمع دور كبري يف مدى متثل �أفراده بالف�ضائل الأخالقية.
– هناك العديد من الف�ضائل والأخالق الفرعية ميكن ت�ضمينها و�إحلاقها بالف�ضائل ال�سبع الرئي�سة.
– لي���س هن��اك جه��ة واح��دة م�س�ؤولة ع��ن تنمية الف�ضائ��ل ،فاجلميع ينبغ��ي �أن ي�ضطلع ب��دوره ,ويقوم
بواجبه يف �سبيل تعزيز الف�ضائل لدى النا�شئة.
– رب��ط الأخ�لاق بالإمي��ان ،وتعزي��ز مفهوم الهوي��ة الإ�سالمية ل��دى النا�شئة ،والت�أكيد عل��ى الغاية من
الوجود ،ي�سهم يف �إدراك املغزى من الأخالق و�ضرورة متثلها لدى الأفراد.
– اهتم��ت جمي��ع الأدي��ان وال�شع��وب واحل�ضارات بتنمية الأخ�لاق وحثت عليها ،وكان املعي��ار يف نه�ضتها
وانت�شارها مدى مت�سكها ب�أخالقها ,ومتثل �أفرادها ملنظومة القيم والأخالق.
– احلاجة املا�سة �إىل �ضوابط وقوانني حتد من تردي القيم والأخالق ،وعدم الت�سامح مع منتهكيها.
– �إع��ادة النظ��ر يف ق�ضي��ة التعامل مع ال�شباب مبفردات املراهقة ،فهو حدي��ث قد �أ�ضحى لإيجاد العذر
للطي�ش ،والت�سامح مع الفو�ضى والعنف ،والت�ساهل مع الالم�س�ؤولية.
لق��د اخت��ارت بوربا �سبع ف�ضائل رئي�سة متثل بنية الذكاء الأخالق��ي ,وق�سمتها �إىل ثالثة م�ستويات ،و�ضمنت
امل�ستوى الأول ثالث ف�ضائل رئي�سة هي :التمثل العاطفي ,وال�ضمري ,والرقابة الذاتية ،وهي الف�ضائل املرتبطة
بالف��رد مع نف�سه وذاته ،تالها امل�ستوى الث��اين والذي �شمل االحرتام والت�سامح والرحمة ،وهي الف�ضائل التي
تركز على التعامل مع الآخر ،ثم ف�ضيلة العدل التي تعد �أعظمها و�أكملها ،ويعد هذا التق�سيم مقبو ًال ,فلو �أننا
متكن��ا م��ن �أن ن�ضع �أنف�سنا مكان الآخر ونفهم م�شاعره و�أحا�سي�س��ه (التمثل العاطفي) ،ومنا بداخلنا قوة منيز
م��ن خالله��ا اخلري وال�شر ،ون�ست�شع��ر مراقبة اهلل لنا (ال�ضم�ير) ،وا�ستطعنا �إدارة ذاتن��ا ،و�ضبط �سلوكنا وردة
فعلن��ا ،والتحك��م بت�صرفاتن��ا (الرقابة الذاتية) ،ف�إننا �سنك��ون يف هذه احلالة مهيئ�ين للم�ستوى الثاين الذي
يرك��ز عل��ى تعاملن��ا مع الآخر ،في�صبح م��ن ال�سهل علينا �أن نح�ترم الآخر ،ونت�سامح مع��ه ونرحمه ،فاالحرتام
ح��ق للجمي��ع ،والت�سام��ح ملن �أخط���أ ،والرحمة لل�ضعيف ،فلو حتققت ه��ذه املعاين يف �سلوكنا و�س��ادت معامالتنا
و�أ�صبح��ت مت�أ�صل��ة فينا ،النت�شر العدل يف الأر�ض ،وحتققت غاية وجودنا يف �إعمار الأر�ض ،ور�ضينا عن جودة
احلياة التي نعي�ش ،ور�ضي اهلل عنا.
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 .5م�ستويات احلكم الأخالقي لدى كولربج:
اعتم��دت نظري��ة كول�برج ( )Kohlbergيف من��و احلك��م الأخالق��ي عل��ى الأ�سا���س ال��ذي و�ضع��ه
بياجي��ه ب�صبغ��ة خا�ص��ة� ،إال �أن��ه �أ�ض��اف له��ا وطوره��ا ,ب���أن ح��دد حمكم��ات لل�سل��وك الأخالق��ي ،وه��ي
(:)Krebs & Denton, 2005
ً
�أ .يكون الفعل الأخالقي م�سبوقا بحكم قيمي.
ب .الأحكام الأخالقية لها �أولوية على �أحكام قيمية �أخرى.
ج .عادة ما تربر الأحكام الأخالقية على �أ�سباب ال تقت�صر على نواجت الفعل يف موقف معني.
د .الأحكام الأخالقية تعدّ مو�ضوعية من وجهة نظر املقيم.
وق��د اعتمد كول�برج يف قيا�سه لنمو احلكم الأخالقي على الطريقة الإكلينيكي��ة ،بهدف حتديد م�ستوى ن�ضج
احلك��م الأخالق��ي على امل�ستوى ال�سطحي والعمي��ق ،حيث اعتمد على ق�ص�ص تقدم �أزم��ات افرتا�ضية ت�ستحث
الفرد لتقدمي قرارات �أخالقية.
كم��ا �أجرى كولربج وتالمذت��ه �أبحاث ًا ودرا�سات عدي��دة يف الواليات املتحدة الأمريكي��ة ,بالإ�ضافة �إىل ت�سع
دول �أخ��رى ,لي�ص��ل �إىل نتيج��ة تفيد �أن احلكم الأخالق��ي يتجه من االرتباط باملنفع��ة �إىل املعيارية ,و�صو ًال
�إىل التوجه الأخالقي املرتبط بالعدل والكمال( ,م�شرف.)2009 ،
 .6م�ستويات كولربج يف تطور احلكم اخللقي للأفراد:
ا�ستفا���ض كول�برج يف درا�سات��ه �إىل �أن حدد ثالثة م�ستويات �أ�سا�سية لنمو احلك��م الأخالقي ,يحتوي كل منها
عل��ى مرحلت�ين تت�ضم��ن كل منه��ا تغري ًا نوعي�� ًا يف البنية املعرفية ,ت���ؤدي �إىل منط يف التفك�ير الأخالقي �أكرث
ن�ضج�� ًا ،وفيم��ا يل��ي خمت�صر ل��كل مرحلة م��ن مراحله بعد تلخي�ص��ه ل�صعوب��ة تف�صيل كل مرحل��ة على حدة,
(Krebs & Denton, 2005؛ ال�شوارب واخلوالدة2007 ،؛ مقدادي:)2015 ،
امل�ستوى الأول� :أخالقية ما قبل العرف ،وتنق�سم �إىل مرحلتني:
•مرحل��ة (� )1أخالقي��ة الطاع��ة واخلوف من العق��اب :وهي مرحلة االلت��زام بالأع��راف والقوانني ,دون
احلاجة للتربير ملجرد �أنها �صادرة من �سلطة عليا ،فاخلوف من العقاب هو من�ش�أ االلتزام ،حيث يعد �أدنى
م�ستوى من م�ستويات التفكري الأخالقي.
•مرحل��ة (� )2أخالقي��ة الفردي��ة والغائي��ة النفعية وتب��ادل امل�صالح :وه��ي مرحلة االلت��زام بالأعراف
والقوان�ين م��ع تربير ير�ض��ي الفرد ب�أنها مفيدة ل��ه �أو للمجتمع ،دون تفكري متعم��ق ،فالفرد يدرك القيم
الأخالقية كالعدل وامل�ساواة وغريها على �أ�سا�س نفعي فقط.
امل�ستوى الثاين� :أخالقية العرف ،وتنق�سم �إىل مرحلتني:
•مرحل��ة (� )3أخالقية التوقعات املتبادل��ة والعالقات وامل�سايرة :وهي مرحلة االلت��زام التام بالأعراف
والقوان�ين ،والقناعة بها والدفاع عنه��ا والإميان ب�ضرورتها للفرد واملجتمع ،وذل��ك م�ساعدة للنا�س ونيل
ا�ستح�سانهم.
•مرحل��ة (� )4أخالقي��ة النظ��ام االجتماع��ي وال�ضم�ير :وه��و احلك��م ال��ذي يفي في��ه الف��رد بالتزاماته
وواجبات��ه ويح�ترم �سلطة القانون ،ويحافظ على النظام االجتماع��ي كغاية يف ذاته ،ب�صرف النظر عن
�سالمته و�صحته.
امل�ستوى الثالث� :أخالقيات ما بعد العرف والقانون ،وتنق�سم �إىل مرحلتني:
•مرحل��ة (� )5أخالقية النقد االجتماعي واحلق��وق الفردية :وهنا تبد�أ مرحلة التفكري الناقد ,واحلكم
عل��ى الأع��راف والقوان�ين يف �ضوء منظوم��ة قيمية �أخالقية �إن�ساني��ة ،وقبول بع�ضها ورف���ض بع�ضها ،مع
االلتزام بالأعراف والقوانني ,حفاظ ًا على ال�سياق والأمن االجتماعي ،وحماية حلقوق الإن�سان.
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•مرحل��ة (� )6أخالقية املبادئ العاملية والإن�سانية :وهن��ا ي�صبح التفكري تقييمي نقدي يف �ضوء املنظومة
القيمي��ة ,وع��دم االلت��زام بالقوان�ين املعار�ضة ،حي��ث ي�صبح احلكم يف ه��ذه املرحلة املتقدم��ة مت�سق ًا مع
جمموع��ة من املب��ادئ التي اختاره��ا الفرد بنف�س��ه ,العتقاده يف منا�سبته��ا للب�شرية جمع��اء ،وتعد هذه
املرحلة �أرقى �أنواع التفكري الأخالقي.
�إن تن��اول نظري��ة كولربج يف الدرا�س��ة احلالية يعد من الأهمية مبكان ،نظر ًا لتف��رد كولربج يف قيا�س م�ستوى
احلك��م الأخالقي ،وه��و ما يعد انتقا ًال نوعي ًا من التنظ�ير �إىل التطبيق ،ولهذا ا�ستف��ادت الدرا�سة احلالية من
هذه امل�ستويات ال�ستة يف بنائها ملقيا�س الذكاء الأخالقي.

الدراسات السابقة:
مت تن��اول الدرا�س��ات والبح��وث الو�صفي��ة الت��ي تناولت الذك��اء الأخالقي واحلك��م الأخالقي ل��دى البالغني
(املرحلة الثانوية واجلامعية):
حي��ث تناول��ت درا�س��ة  )2001(Borbaمو�ض��وع الك�شف ع��ن العالقة بني الذك��اء الأخالق��ي وتقدير الذات
ل��دى املراهقني ،حي��ث تكونت عينة الدرا�سة من ( )2000طالب وطالبة من طلب��ة املدار�س الثانوية يف والية
نيويورك ،وقامت الباحثة ببناء مقيا�س للذكاء الأخالقي ،وت�ألف املقيا�س من �سبعة جماالت� ,إال �أن الباحثة
جعل��ت املقيا���س عام� ً
لا واحد ًا ,بو�ص��ف �أن هذه الف�ضائ��ل هي مكونات �أ�سا�سي��ة ولي�ست منف�صل��ة ،حيث ك�شفت
النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة �إح�صائية بني الذكاء الأخالقي وتقدير الذات.
بينم��ا �سع��ت درا�س��ة ال�شم��ري (� )2007إىل الك�ش��ف ع��ن الذك��اء الأخالق��ي وعالقت��ه بالثق��ة االجتماعية
املتبادلة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )400طالب وطالبة ,مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية طبقية من ثمان
كلي��ات بجامع��ة بغداد�( ,أربع منه��ا تخ�ص�صات علمية ،والأرب��ع الأخرى �أدبية) ،طبق الباح��ث عليهم مقيا�س ًا
للذك��اء الأخالق��ي م��ن �إعداده يف �ضوء نظرية بوربا ،حي��ث تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن طلب��ة اجلامعة يتمتعون
بذك��اء �أخالقي ،ووجود عالق��ة ارتباطية موجبة دالة �إح�صائي ًا بني الذك��اء الأخالقي والثقة االجتماعية
املتبادلة ،كما مل تظهر الدرا�سة �أثر ًا ملتغريي اجلن�س (ذكور و�إناث) �أو التخ�ص�ص (علمي و�أدبي).
التعرف على التفك�ير الأخالقي وعالقته بامل�س�ؤولي��ة االجتماعية,
كم��ا هدفت درا�س��ة م�ش��رف (� )2009إىل ّ
وبع���ض املتغ�يرات لدى طلب��ة اجلامع��ة الإ�سالمية بغزة ،حي��ث بلغ حجم العين��ة ( )600طال��ب وطالبة ,من
طلب��ة البكالوريو�س يف اجلامع��ة الإ�سالمية بغزة ،وا�ستخدمت الباحثة مقيا���س التفكري الأخالقي من �إعداد
فوقي��ة عبد الفت��اح ( ،)2001و�أظهرت النتائ��ج �أن م�ستوى التفكري الأخالقي لدى طلب��ة اجلامعة الإ�سالمية
يق��ع يف املرحل��ة الرابعة من مراح��ل التفكري الأخالقي ال�ست لكول�برج ،وهي تقابل مرحل��ة التم�سك ال�صارم
بالقوان�ين والنظ��ام االجتماعي ،وت�شري ه��ذه املرحلة �إىل م�ستوى متو�سط من التفك�ير الأخالقي ،كما �أظهرت
النتائ��ج وج��ود عالق��ة ارتباطية موجبة دالة ب�ين م�ستوى التفك�ير الأخالقي وامل�س�ؤولي��ة االجتماعية ،كما
ك�ش��ف النتائ��ج عن وجود ف��روق ذات داللة يف م�ستوى التفك�ير الأخالقي ,بني الذكور والإن��اث ل�صالح الإناث،
وكذلك وجود فروق ذات داللة بني الكليات العلمية والأدبية ول�صالح الكليات الأدبية ،يف حني ال توجد فروق
تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي �أو املنطقة ال�سكنية� ،أو م�ستوى تعليم الأب والأم� ,أو متغري حجم الأ�سرة �أو متغري
امل�ستوى االقت�صادي.
التعرف على مكون��ات الذكاء الأخالقي ,وعالقت��ه بتقدير الذات
و�أي�ض�� ًا هدف��ت درا�س��ة حمم��د (� )2014إىل ّ
وبع���ض املتغ�يرات ل��دى ط�لاب اجلامع��ة يف �أ�سوان ،حيث طب��ق الباح��ث �أداة م�ؤلف��ة من ( )90عب��ارة موزعة
عل��ى �سبع��ة �أبعاد (�سب��ع ف�ضائل) وبتدرج ثالث��ي (تنطبق متام ًا� ،إىل حد م��ا ،نادر ًا) وذلك عل��ى عينة م�ؤلفة
م��ن ( )302طال��ب وطالبة م��ن كلية الرتبية بالف��رق الأوىل ,والثانية ,والثالثة ,والرابع��ة ،و�أظهرت النتائج
وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة بني درجات طالب عينة الدرا�سة يف �أبعاد الذكاء الأخالقي و�أبعاد
تقدي��ر ال��ذات ،كما �أظهرت الدرا�سة وجود ارتباط بني التح�صيل الدرا�سي وكل من الذكاء الأخالقي وتقدير
الذات.
ا
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وق��د رك��زت درا�س��ة الطراون��ة ( )2014عل��ى العالقة بني الذك��اء الأخالق��ي وال�سعادة النف�سي��ة لدى طلبة
جامعة م�ؤتة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )236طالب ًا وطالبة من كلية العلوم الرتبوية يف جامعة م�ؤتة ,مت
اختياره��م بطريقة ق�صدية ،و�أظه��رت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى ذكائهم الأخالق��ي بلغ درجة متو�سطة ،كما
�أظه��رت الدرا�سة وج��ود فروق ذات داللة �إح�صائية ب�ين الذكور والإناث على مقيا�س ال�سع��ادة النف�سية ,كما
ف�سرت �أبعاد الذكاء الأخالقي (االحرتام ،والت�سامح ،والرقابة الذاتية ،والعدل) ن�سبة من ال�سعادة النف�سية
لدى عينة الدرا�سة.
التعرف على عالقة التفكري اخل ُلقي بكل من الوجود النف�سي املمتلئ،
كما ﻫﺪﻓﺖ درا�سة مقدادي (� )2015إىل ّ
وال�سل��وك االجتماع��ي الإيجاب��ي ،ل��دى عينة من ط�لاب وطالب��ات البكالوريو�س ,يف كلية الرتبي��ة يف جامعة
الباح��ة باململك��ة العربية ال�سعودية ،حي��ث بلغت عينة الدرا�س��ة ( )237طالب ًا وطالبة ،منه��م ( )98طالب ًا،
و( )139طالبة ,مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث مقيا�س التفكري
اخل ُلقي ،ومقيا�س الوجود النف�سي املمتلئ ،ومقيا�س ال�سلوك االجتماعي الإيجابي ,بعد الت�أكد من �صدق وثبات
تل��ك املقايي���س ،حيث �أظه��رت النتائج �أن م�ستوى التفكري اخل ُلق��ي ,وم�ستوى الوجود النف�س��ي املمتلئ ,ومقيا�س
ال�سل��وك االجتماعي الإيجابي ,ل��دى الطلبة الذكور والإناث كان متو�سط ًا ،كم��ا �أظهرت النتائج وجود عالقة
ارتباطية ذات داللة بني م�ستوى التفكري اخللقي والوجود النف�سي املمتلئ.

التعليق على الدراسات السابقة:
لق��د اهتم��ت ه��ذه الدرا�س��ات بدرا�سة متغري الذك��اء الأخالق��ي ,واحلكم الأخالق��ي ,وعالقتهم��ا بالعديد من
املتغريات الأخرى ,ال �سيما يف التعليم اجلامعي ،ومن �أبرز ما متت مالحظته ما يلي:
– معظم الدرا�سات ال�سابقة ا�ستخدمت ف�ضائل بوربا ال�سبع يف بناء مقيا�س الذكاء الأخالقي ،كما ركزت
كل م��ن درا�سة م�شرف ( ،)2009مقدادي ( )2015على قيا�س التفكري الأخالقي لكولربج وفق ًا مل�ستوياته
ال�ست��ة ،بينما التزمت الدرا�سة احلالي��ة بالف�ضائل ال�سبع وفق ًا لت�صنيف بوربا ،مع حتديد م�ستوى احلكم
الأخالقي لكل ف�ضيلة وفق ًا مل�ستويات كولربج.
– لوح��ظ �أن معظ��م الدرا�سات ا�ستخدمت اال�ستبان��ة لقيا�س الذكاء الأخالقي ،ملتزمني بذلك بطريقة
بورب��ا يف تقيي��م الذك��اء الأخالق��ي ،كم��ا لوح��ظ �أن الإجابة عل��ى اال�ستبانة حت��ددت مبقيا���س ثنائي
(تع�بر� ،أو ال تع�بر) ،وبع�ضهم التزم مبقيا���س خما�سي بناء على مقيا�س بوربا للذك��اء الأخالقي (دائم ًا،
غالب�� ًا� ،أحيان ًا ،نادر ًا� ،أب��د ًا) ،بينما متيزت الدرا�سة احلالية ببناء مقيا���س مواقف والإجابة عليه تكون
اختي��ار م��ن متعدد ل�سبعة بدائ��ل متثل م�ستويات التفك�ير الأخالقي لكولربج ،بحيث ت��دل الإجابة على
م�ستوى متثل الف�ضيلة ،وحتدد بذات الوقت م�ستوى التفكري الأخالقي لكل ف�ضيلة من الف�ضائل ال�سبع� ،أي
مبعن��ى �أنن��ا لن نكتفي بقيا�س الذكاء الأخالقي ,و�إمنا حتديد مدى متثل الذكاء الأخالقي وفق ًا مل�ستويات
احلكم الأخالقي لكولربج.
– تن��وع مك��ان تنفي��ذ الدرا�س��ات ال�سابقة يف ه��ذا املحور ,ما بني جامع��ات �أردنية ,وعراقي��ة ,وم�صرية,
وفل�سطيني��ة ,و�سعودي��ة ,و�أمريكي��ة ،بينم��ا اخت�ص��ت الدرا�س��ة احلالي��ة بتطبيقه��ا يف جامع��ة �صنع��اء
اليمنية.
– �أظهرت النتائج وجود عالقات ارتباطية موجبة بني الذكاء الأخالقي وكل من تقدير الذات ،والثقة
االجتماعي��ة املتبادلة ،والوج��ود النف�سي املمتلئ ،والتح�صيل ،كما ف�سرت بع���ض �أبعاد الذكاء الأخالقي
مثل (االحرتام والت�سامح والرقابة الذاتية والعدل) ن�سبة من ال�سعادة النف�سية لدى طلبة اجلامعة.
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منهج الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
تبنت الدرا�سة املنهج الو�صفي كونه الأن�سب لتحقيق �أهدافها.

�أداة الدرا�سة:

مقيا���س الذكاء الأخالقي :لغر�ض حتقيق �أهداف الدرا�س��ة مت بناء مقيا�س الذكاء الأخالقي ,وفق م�ستويات
احلك��م الأخالق��ي على هيئة مواقف ,بحيث ا�شتمل املقيا�س يف �صورته النهائية على �سبعة مواقف ،وتكون كل
موق��ف من �سبعة بدائل حتدد م�ستويات احلكم الأخالق��ي ،و�سيتم عر�ض خطوات بناء املقيا�س وتقنينه عند
االجابة على هدف الدرا�سة الثاين.

عينة التقنني:

اقت�صرت عينة التقنني على طلبة امل�ستوى الرابع ,يف ق�سم علوم احلياة يف كلية الرتبية ,بجامعة �صنعاء ،وقد
بل��غ حج��م العينة  136طالب ًا وطالب��ة ،وبعد تطبيق املقيا���س وا�ستبعاد اال�ستجابات غ�ير املكتملة ،بلغ حجم
عينة التقنني  111طالب ًا وطالبة.

�إجراءات الدرا�سة:

مت بن��اء �أداة الدرا�س��ة وعر�ضه��ا عل��ى املحكم�ين والتعديل يف �ض��وء �آرائهم ،ث��م مت تطبي��ق الأداة على عينة
التقن�ين لقيا�س ثباتها ،وحتديد م�ستوى احلكم الأخالقي ,ل��كل ف�ضيلة من ف�ضائل الذكاء الأخالقي،وذلك يف
يوم  18مايو . 2017

نتائج الدراسة ومناقشتها:

يتن��اول هذا اجل��زء عر�ض ًا للنتائج الت��ي مت التو�صل لها وفق�� ًا لأهداف الدرا�سة ،وذلك بع��د تطبيق �أداة
الدرا�س��ة على عين��ة التقنني ،كما �سيتم مناق�ش��ة النتائج ،وما انتهت �إليه الدرا�سة م��ن ا�ستنتاجات وتو�صيات
ومقرتحات على النحو الآتي:
�أو ًال :فيم��ا يتعل��ق باله��دف الأول ال��ذي ين���ص عل��ى" :تق��دمي ت�صور مق�ترح للعالق��ة بني الذك��اء الأخالقي
وم�ستويات احلكم الأخالقي يف �ضوء فل�سفة الغزايل للأخالق".
لتحقيق هذا الهدف وتقدمي �أمنوذج نظري للدرا�سة احلالية يو�ضح العالقة بني الذكاء الأخالقي ,وم�ستويات
احلكم الأخالقي يف �ضوء فل�سفة الغزايل للأخالق؛ مت العمل على مرحلتني:
املرحلة الأوىل :مقاربة بني فل�سفة الغزايل للأخالق ونظرية بوربا يف الذكاء الأخالقي( :الت�أطري النظري
والفل�سفي للذكاء الأخالقي).
�إن ا�ستعرا�ضنا ملا �سبق من حديث حول الأخالق والذكاء الأخالقي ,و�سرد الف�ضائل و�أ�ساليب تزكية النف�س ما
هو �إال ت�أطري نظري وفل�سفي للأخالق تبناه الغزايل ،و�إجراءات عملية تطبيقية ت�صدت لها بوربا ،وقد حاولت
الدار�س��ة احلالية درا�سة هذين التوجهني واملواءمة بينهما ,للخ��روج ب�أمنوذج مقرتح للذكاء الأخالقي� ,ضمن
فل�سفة وا�ضحة ومرجعية نظرية �سليمة ،حيث مل يظهر لدى بوربا ت�أ�صيل نظري ملا �سمته بالذكاء الأخالقي،
ومل يت�ض��ح الأ�سا���س الذي ا�ستن��دت �إليه يف نظريتها� ،سوى �أنه��ا وجدت �أنها الف�ضائل الأك�ثر تكرار ًا يف تقدير
الأف��راد له��ا ،حيث ظهر �أن هن��اك تق�سيم ًا �آخر ل��ـ  Lennickو )2011(Jordanالذين ح��ددوا �أربعة مبادئ
ينم��و يف �ضوئها الذك��اء الأخالقي ,هي :النزاه��ة ( ،)Integrityوامل�س�ؤولي��ة ( ،)Responsibilityواملغفرة
( ،)Forgivenessوال�شفقة ( ،)Compassionوعليه ميكن القول �إن الأمر ال يقت�صر على الف�ضائل ال�سبع
لبورب��ا يف حتديدنا ملفهوم الذكاء الأخالق��ي ،وهذا ما دفعنا يف الدرا�سة احلالية لدرا�سة �إمكانية املقاربة بني
فل�سفة الغزايل للأخالق ,ونظرية بوربا للذكاء الأخالقي ,من خالل التحليل الآتي:
ا
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– �إن التفكري قبل العمل ،والتخطيط قبل الفعل ،و�إدارة الذات ،والتحكم بالأفعال ,وعدم التهور ،وحتمل
امل�س�ؤولي��ة ،والت��زام النظ��ام والقواع��د ،و�إدراك عواق��ب الأم��ور ,جميعه��ا عالم��ات ومظاه��ر لف�ضيلت��ي
الرقاب��ة الذاتي��ة ,وال�ضم�ير ,املذك��ورة ل��دى بوربا ،وتعد ه��ذه العالم��ات مرتبطة �إىل حد كب�ير بالقوة
العقلية التي حتدث عنها الغزايل وف�ضيلتها احلكمة ,والتي تخت�ص بالعلم واملعرفة ،كجهد عقلي ُيكت�سب
بالتعل��م ،والت��ي �أ�شار الغزايل لفروعها ب�سمات هي :جودة الذهن ،و�صواب الظن ،و�سالمة الر�أي ،وي�صعب
�أن تتحقق هذه ال�سمات دون رقابة ذاتية ,و�ضمري ،وك�أن القوة العقلية وف�ضيلتها احلكمة ُتبنى من خالل
رقابة الذات وال�ضمري.
– �إن تفهم االختالفات يف املعتقدات والثقافات والتعامل بعقلية متفتحة مع الآخرين ،و�أن ي�سود النبل
واالح�ترام عالقاتن��ا بالآخ��ر ،بالإ�ضاف��ة �إىل الوقوف �ض��د الظلم والإحج��ام عن ال�سخري��ة وت�صنيف
الآخري��ن وقولبته��م يف �أطر �ضيقة �سمات تندرج حت��ت ف�ضيلتي االحرتام ,والت�سامح ل��دى بوربا ،وبذات
الوقت �صفات وف�ضائل فرعية لف�ضيلة ال�شجاعة من منظور الغزايل ،والتي �شملها بالكرم واحللم والنبل
وال�شهامة والوقار.
– �إن احل�سا�سي��ة جت��اه م�شاع��ر الآخرين ،وتفه��م حاجاتهم ،والرفق ,والر�أف��ة بالإن�سان واحليوان ,على
ال�س��واء ،وال�سع��ي خلدمة الآخرين ،والتعاطف م��ع احتياجاتهم ,خ�صائ�ص تندرج حت��ت ف�ضيلتي التمثل
العاطف��ي ,والرحم��ة لدى بوربا ،كم��ا تن�سجم هذه اخل�صائ�ص م��ع الف�ضائل الفرعي��ة لف�ضيلة العفة من
منظ��ور الغ��زايل ,والتي ت�ش�ير �إىل احلياء ,وامل�ساحم��ة ,وال�سخاء ,وح�س��ن التقدير ,والرف��ق ,والدماثة,
والرحمة.
– بهذا تكون ف�ضائل بوربا ال�ست (الرقابة الذاتية ،وال�ضمري ،واالحرتام ،والت�سامح ،والتمثل العاطفي،
والرحم��ة) ق��د متو�ضعت داخ��ل قوى النف���س وف�ضائلها ل��دى الغزايل (احلكم��ة ،وال�شجاع��ة ،والعفة)
ليتكامل الطرفان ويتفقان يف الف�ضيلة املتممة لهذا كله� ،أال وهي العدل.
وفيما يلي �أمنوذج مقرتح يوائم بني فل�سفة الغزايل للأخالق ,وتق�سيم بوربا للذكاء الأخالقي ,من وجهة نظر
الدرا�سة احلالية:
القوة
العقلية

الحكمة

الشجاعة

• االحترام
• التسامح

• التمثل العاطفي
• الرحمة

العفة

• الرقابة الذاتية
• الضمير

القوة
الغضبية

القوة
الشهوانية

العدل

�شكل ( :)1مقرتح للمقاربة بني قوى النف�س وف�ضائلها للغزايل ،وبني ف�ضائل بوربا للذكاء الأخالقي
وبن��اء عل��ى تلك الف�ضائل ال�سبع لبورب��ا يف �ضوء فل�سفة الغزايل للأخالق؛ مت بن��اء مقيا�س الذكاء الأخالقي
ً
على هيئة مواقف حياتية ،بحيث يتكون املقيا�س من �سبعة (مواقف) ف�ضائل كما حددتها بوربا ،وهي التمثل
العاطفي ,وال�ضمري ,و�ضبط الذات ,واالحرتام ,والرحمة ,والت�سامح ,والعدل.

املرحلة الثانية :الذكاء الأخالقي املبني على احلكم الأخالقي:
لقد �صادفت � )2016(Borbaأثناء حت�ضريها لر�سالتها الدكتوراه يف علم النف�س �أبحاث �أ�ستاذ جامعة هارفرد
لوران�س كولربج يف التنمية الأخالقية ،الذي �أكد فيها على اكت�ساب الأخالق ,خالل مراحل ميكن ت�سريعها من
خالل طرح املع�ضالت الأخالقية للأطفال للو�صول للمنطق الأخالقي ،وقد در�ست بوربا �أفكار كولربج ,وبد�أت
ا
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با�ستخدامه��ا م��ع تالميذه��ا يف �سن ال�سابع��ة ،وبعد العديد م��ن الدرو�س الحظ��ت �أن عدد ًا قلي ًال م��ن الأطفال
ظه��ر لديه��م فهم �أف�ضل لل�سلوك اجلي��د وال�سيء ،و�أ�صبحت �إجاباتهم �أكرث �أخالقي��ة ،لدرجة �أ�شعرها بفرحة
عظيم��ة ،كونها اعتقدت �أن حما�ضراتها ونقا�شاتها للأطف��ال �أحرزت تقدم ًا كبري ًا يف منوهم الأخالقي� ،إال �أنه
�سرع��ان م��ا تبددت فرحتها ,حني �أبلغها مدير املدر�سة �أن تلميذي��ن من تالمذتها قاما برمي حجارة على منزل
اجلريان وك�سرا النافذة ،وكان ذلك حمري ًا لها ،ال �سيما و�أن هذين الطفلني هما نف�س التلميذين اللذين �أبهراها
ب�إجابتهم��ا ال�صحيح��ة ,ومناق�شاتهما الأخالقي��ة ،فكيف يت�صرفون ب�ص��ورة غري �أخالقي��ة �إذا كانا يتحدثان
ب�أخالقية؟! ،وعليه و�صلت بوربا بعد ثالثة عقود من اخلربة يف جمال التدري�س �إىل �أن الأفعال تتحدث بقوة
�أك�بر بكث�ير من الكلم��ات ,عندما ي�صبح احلدي��ث عن بناء التنمي��ة الأخالقية ،ومنها اجته��ت �إىل �أن ال�سلوك
الأخالقي هو ال�ضمان لتحول الكلمات �إىل �أفعال ،وبالتايل حددت بوربا �سبع ف�ضائل ،مكونة ملا ي�سمى بالذكاء
الأخالق��ي ،ال��ذي ي��دل على ق��درة الفرد على االلتزام مب��ا ي�ؤمن به ،فم��ن خالله ن�صف ال�سل��وك والت�صرفات
الت��ي ت�صدر ع��ن الفرد ،وعليه ف�إن مفه��وم الذكاء الأخالقي مرتب��ط مبفهوم ال�سلوك الأخالق��ي ,الذي ي�شري
�إىل ذل��ك الن�ش��اط الإن�ساين ,الذي ميار�سه الفرد مراعي ًا القواع��د الأخالقية املتعارف عليها يف جمتمعه ،كما
يرتب��ط مفه��وم الذكاء الأخالقي بنمو احلكم الأخالقي ,الذي ي�ش�ير �إىل التغريات الكمية والنوعية لل�سلوك
الأخالقي ،فمع منو الفرد تنمو القواعد الأخالقية لديه يف الكم والنوع.
وفيما ترى بوربا �أن الذكاء الأخالقي قدرة تت�ضمن �سبعة مكونات (ف�ضائل) ت�شكل الأ�سا�س الأخالقي للفرد،
وتعم��ل على حماية منظومته القيمية ,وت�شكل �شخ�صيته وحت�صنه من الرذائل؛ يرى كل من بياجيه وكولربج
�أن احلك��م الأخالق��ي ينبث��ق ويتط��ور عند الأفراد من تط��ور النمو املع��ريف لديهم ،الذي هو نت��اج تفاعلهم مع
البيئ��ة ،فاحلك��م الأخالق��ي ي�ش�ير �إىل منط التفكري ال��ذي يتعل��ق بالطريقة الت��ي ي�صل بها الف��رد �إىل حكم
مع�ين بال�ص��واب �أو اخلط���أ� ،أي �أن��ه ي�سب��ق ال�سل��وك ،فاحلكم الأخالق��ي يرتب��ط ب�سل�سلة من املراح��ل �شبيهة
بالنم��و املعريف للفرد ،وه��ذه املراحل تت�صف بالت�سل�سل املنطقي ,و�أن جميع الأف��راد بغ�ض النظر عن ثقافتهم
مي��رون بتل��ك املراح��ل ،فقد حدد كول�برج ثالثة م�ستوي��ات �أ�سا�سية للحك��م الأخالقي ,يحت��وي كل منها على
مرحلتني ,تت�ضمن كل منهما تغيري ًا نوعي ًا يف البنية املعرفية ،ت�ؤدي �إىل منط من التفكري الأخالقي �أكرث ن�ضج ًا
(مومني.)2015 ،
وجتم��ع نظري��ات بياجي��ه وكول�برج عل��ى �أن احلك��م اخللق��ي يع��د م�ؤ�شر ًا مقب��و ًال عل��ى التفك�ير اخللقي ,غري
�أن العالق��ة ب�ين احلك��م اخللقي وال�سلوك اخللق��ي لي�ست حمددة بدق��ة ،مبعنى �أن احلكم اخللق��ي لي�س كافي ًا
لل�سل��وك ،فهن��اك عوامل �أخ��رى تلعب دورها مثل العاطف��ة ,والناحية االنفعالية ,وقوة �ضب��ط الذات ،كما �أن
ال�سلوك الأخالقي قد ال يكون نابع ًا من م�ستوى متقدم من التفكري الأخالقي ،وبذات الوقت ف�إن فهمنا املتقدم
للحك��م الأخالق��ي لي���س �شرط ًا ل�سلوكن��ا الأخالقي املتقدم( ,مق��دادي ،)2015 ،فالقاعدة الت��ي ت�ؤكد على �أن
ال�سل��وك فرع ع��ن الت�صور ت�شري �إىل �أن ا�ستقام��ة الت�صور تعزز ا�ستقامة يف ال�سلوك� ,س��واء كان ال�سلوك عقليا
ونف�سيا� ،أم كان �سلوك ًا لفظي ًا ل�ساني ًا� ،أم كان �سلوك ًا عملي ًا ،فامل�س�ألة مرتابطة �إىل حد كبري ,حتى لو مل ت�صل �إىل
م�ست��وى ال�شرطية ،فال�شخ�صي��ة الإن�سانية منظومة متكاملة من القيم ،فمن �ضي��ع �صواب الت�صور� ,ضيع �صواب
احلك��م عل��ى ال�شيء ،ومن �ضيع �صواب احلكم� ,ضيع �صواب القول ،ومن ي�ضيع �صواب القول ,ي�ضيع �صواب العمل،
لأن الق��ول ,والعم��ل ,والهواج���س النف�سي��ة ,واخلواطر الذهني��ة ,كلها �أمناط م��ن ال�سلوك ,تنبث��ق من م�شكاة
واح��دة هي الت�ص��ور ،فف�ساد الت�صور ي�ؤدي �إىل انح��راف يف امل�شاعر الداخلية ,واعوج��اج يف املنطق ,وف�ساد يف
الأفعال (احل�سامي.)2014 ،
وعلي��ه فق��د ر�أى الباحث��ون يف الدرا�س��ة احلالية ,ال �سيم��ا بعد مراجعتهم ل�ل�أدب النظري ,يف جم��ال التفكري
الأخالق��ي والذك��اء الأخالقي� ,ضرورة الربط بني هذين املفهومني ،وذلك لدرا�سة ما وراء ال�سلوك الأخالقي،
التعرف
فال نكتفي مبعرفة مدى توفر الف�ضيلة املكونة للذكاء الأخالقي فقط  ،بل نذهب لأبعد من ذلك ,وهي ّ
عل��ى من��ط التفكري ,والطريقة التي و�ص��ل بها الفرد �إىل حكمه على ال�صح �أواخلط���أ يف بنيته املعرفية ،والذي
ً
قناعة وقو ًال وعم ًال.
كان دافع ًا لأن يتحول �إىل �سلوك را�سخ ,يتمثل بااللتزام بالف�ضيلة
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وفيم��ا يل��ي ت�صور للأمنوذج النظ��ري للدرا�سة احلالية ،م�شتم� ً
لا على نتائج املرحلت�ين يف حتقيق الهدف الأول
للدار�سة:

�شكل ( :)2الأمنوذج النظري للدرا�سة احلالية ،الذي يحدد العالقة بني الذكاء الأخالقي ,وم�ستويات احلكم الأخالقي ,يف
�ضوء فل�سفة الغزايل للأخالق
حي��ث ر�أى الباحث��ون يف الدار�س��ة احلالي��ة �أنه من اجلي��د حتديد مدى تواف��ر ف�ضائل الذك��اء الأخالقي لدى
عين��ة التقن�ين� ،إىل جان��ب حتديد م�ستوى توفر الف�ضائ��ل من منظور احلكم الأخالقي ،فلي���س كافي ًا �أن ن�صدر
ق��رار ًا ب���أن �شخ�ص ًا ما لديه ف�ضيلة الت�سامح على �سبيل املثال ،بل ينبغي معرفة م�ستوى حكمه الأخالقي ,الذي
حدا به �إىل �سلوك الت�سامح ،وبناء على هذا الأمنوذج مت بناء مقيا�س الذكاء الأخالقي ،وبهذا يكون للمقيا�س
ال��ذي مت بن��ا�ؤه يف الدرا�سة احلالية قيمة م�ضافة ,من حيث قدرته على حتديد م�ستوى كل ف�ضيلة على حدة،
ومكانتها من م�ستويات كولربج ال�ستة للحكم الأخالقي.
ثاني�� ًا :فيم��ا يتعل��ق بالهدف الثاين ال��ذي ين�ص على" :بناء مقيا���س الذكاء الأخالقي ,وف��ق م�ستويات احلكم
الأخالقي وتقنينه".

لتحقي��ق ه��ذا الهدف ولبناء مقيا���س الذكاء الأخالقي ,وف��ق م�ستويات احلكم الأخالق��ي وتقنينه ،مت القيام
باخلطوات الآتية:
�أ .حتديد الهدف من املقيا�س:
مت �إعداد مقيا�س الذكاء الأخالقي لتحقيق الأهداف الآتية:
– بن��اء مقيا���س مواق��ف للذك��اء الأخالق��ي ,حيث �إن م��ا مت االطالع علي��ه من �أدوات يف جم��ال الذكاء
الأخالق��ي ميث��ل ا�ستعرا�ض�� َا ل��ر�أي الف��رد يف م��دى امتالك��ه للف�ضيل��ة م��ن عدم��ه ,وذل��ك يف العديد من
الدرا�سات (Borba, 2001؛ قا�سم2010 ،؛ حممد2014 ،؛ ع�صفور ،)2014 ،ولي�س قيا�س ًا حقيقي ًا للذكاء
الأخالق��ي م�ستن��د ًا للحك��م الأخالقي ,م��ن خالل مواق��ف حياتية يتعر�ض الف��رد ملا ي�شابهه��ا يف احلياة
العامة.
– تقن�ين مقيا���س الذك��اء الأخالقي ،وذلك من خ�لال تطبيقه على عينة من الطلب��ة اجلامعيني لقيا�س
�صدقه وثباته.
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ب .حتديد حماور املقيا�س و�أبعاده:
مت بن��اء املقيا���س على هيئ��ة مواقف تقي�س م�ست��وى الذكاء الأخالق��ي للطلبة ،معتمدة عل��ى الف�ضائل ال�سبع
لبورب��ا ( ,)2007حي��ث ي�شكل التمثل العاطف��ي ،وال�ضمري ،و�ضبط ال��ذات ،واالحرتام ،والرحم��ة ،والت�سامح،
والع��دل ,املحاور ال�سبعة للمقيا�س ،ومت االلتزام مب�ستويات احلكم الأخالقي لكولربج (Krebs & Denton,
 ،)2005حي��ث �شكل��ت ه��ذه امل�ستوي��ات �أبعاد املقيا���س ،فقد ت�ضمن��ت كل ف�ضيلة �سبع��ة �أبع��اد� ،إحداها تقي�س
الالف�ضيلة ،وبقية البدائل تقي�س م�ستوى احلكم الأخالقي لكل ف�ضيلة من الف�ضائل ال�سبع .
ج .كتابة مواقف املقيا�س ومراجعتها:
�أُخت�يرت مواق��ف الف�ضائل من خ�لال االطالع على مفه��وم الف�ضيل��ة يف الأدب النظ��ري ،وخ�صائ�صها ومظاهر
متثله��ا ،وق��د مت الرتكيز عل��ى اختيار مواقف حياتي��ة تتنا�سب واملرحل��ة العمرية لعين��ة التقنني ،وروعي يف
�صياغة املواقف ما يلي:
•	 تعريف كل ف�ضيلة من الف�ضائل ب�أ�سلوب مب�سط.
•	 اختيار املواقف املنا�سبة مع واقع الطلبة التي قد ت�صادفهم يف حياتهم اليومية.
•	 حتديد البدائل وفق ًا مل�ستويات احلكم الأخالقي ,حيث ي�شكل كل بديل �أحد امل�ستويات ال�ستة.
•	 و�ضوح الألفاظ امل�ستخدمة ودقتها وخلوها من التعقيد.
•	 �سالمة ال�صياغة من الناحية اللغوية.
•	 ع��دم الإ�ش��ارة مل�سمى املقيا�س يف ورق��ة الطالب ،كي ال تعد �إ�شارة م�سبقة ملا يتم قيا�سه ،فتت�أثر بذلك
�إجابته.
•	 وجود ورقة م�ستقلة للإجابة عن املقيا�س.
د .كتابة تعليمات املقيا�س:
متت كتابة تعليمات املقيا�س على النحو الآتي:
– التو�ضي��ح ب���أن الإجابة تعتمد على طريقة التفك�ير باملواقف ،و�أن اختيار �إحدى البدائل ميثل �سلوكاً
يف حال كانت هذه املواقف حقيقية على �أر�ض الواقع.
– الت�أكيد على �ضرورة اختيار �إجابة واحدة فقط لكل موقف.
– �أهمية كتابة ا�سم الطالب وبياناته على ورقة الإجابة.
– الت�أكد من الإجابة عن جميع املواقف.
هـ .مكونات مقيا�س الذكاء الأخالقي:
يتك��ون الذك��اء الأخالق��ي من �سبعة حم��اور ت�شكل ف�ضائل��ه ال�سبع  ،وه��ي التمثل العاطف��ي ،وال�ضمري ،و�ضبط
ال��ذات ،واالح�ترام ،والرحم��ة ،والت�سامح ،والع��دل ،وقد مت القيام ببن��اء �سبعة مواقف ،ل��كل ف�ضيلة موقف،
وذل��ك بعد تعري��ف كل ف�ضيلة ،واالطالع على �أهم خ�صائ�صها و�سماتها ،كما مت بناء املواقف من احلياة العامة
ذات الطابع االجتماعي.
و .و�ضع نظام تقدير الدرجات:
على اعتبار �أن كل موقف يت�ضمن �سبعة �أبعاد ,ميثل كل منها م�ستوىً من م�ستويات احلكم الأخالقي ،مت اعتماد
�أن �إجاب��ة الطال��ب ع��ن �إحداها ميثل م�ست��وى حكمه الأخالقي ل��كل ف�ضيلة ،وبالتايل اعتم��دت على التقدير
الآتي للدرجات يف ت�صحيحها للمقيا�س:
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 .1م�ستوى الالف�ضيلة ( 0درجة).
 .2م�ستوى الطاعة واخلوف من العقاب ( 1درجة).
 .3م�ستوى حتقيق املنفعة ( 2درجتان).
 .4م�ستوى االلتزام مبعايري ال�سلوك العام ( 3درجات).
 .5م�ستوى التم�سك بالقانون والأ�صول االجتماعية ( 4درجات).
 .6م�ستوى حتقيق ال�صالح العام وحماية احلقوق ( 5درجات).
 .7م�ستوى املبادئ الأخالقية العاملية والإن�سانية ( 6درجات).
ز� .صدق املقيا�س:
– ال�صدق الظاهري:
مت عر�ض املقيا�س يف �صورته الأولية على جمموعة من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ,يف كليات الرتبية
يف كل م��ن اليم��ن ,وماليزي��ا ,وم�ص��ر ,والأردن ,وال�سعودي��ة ,وفل�سطني ,واجلزائ��ر ،وقد ُط��ور املقيا�س يف �ضوء
عملية التحكيم باال�ستفادة من مالحظات املحكمني يف الأمور الآتية:
�	.1إع��ادة النظ��ر يف بع���ض املواق��ف ,بحيث تتنا�س��ب وطبيعة الثقاف��ة يف املجتمع اليمني ,وذل��ك يف املوقف
الث��اين املتعل��ق بف�ضيل��ة ال�ضمري ،حيث ق��د يعد الت�سرت على املج��رم عند احتمائه بالقبيل��ة �أمر ًا مقبو ًال
جمتمعي ًا ويجب حمايته ،وبالتايل مت تعديل املوقف كام ًال.
�	.2إعادة �صياغة بع�ض املواقف ,بحيث ت�صبح �أقل حدة مما هي عليه ،ال �سيما فيما يتعلق باملوقف ال�ساد�س
اخلا�ص بف�ضيلة الت�سامح.
 .3الب��دء مبقدم��ة ا�ستهاللي��ة للموقف ,وع��دم الدخول مبا�ش��رة ب�أح��داث املوقف ،وذل��ك يف املوقف الأول
(التمث��ل العاطف��ي) ،والث��اين (ال�ضم�ير)  ،والثال��ث (�ضب��ط ال��ذات) ،والراب��ع (االح�ترام) ،وال�ساد�س
(الت�سامح).
�	.4إعادة الإخراج لأعمدة الإجابة ,بحيث يركز امل�ستجيب على املوقف والبدائل التابعة له.
 .5عدم حتديد البدائل يف �صفحة الإجابة ب�أرقام و�إمنا ب�أحرف.
�	.6إعادة �صياغة بع�ض اجلمل ,بحيث ت�صبح �أكرث فهم ًا وداللة.
وبذلك توفر للمقيا�س ال�صدق الظاهري ,من خالل تعديالت املقيا�س يف �ضوء �آراء ال�سادة املحكمني.
ح .ثبات املقيا�س:
– ثبات املقيا�س با�ستخدام كرنباخ – �ألفا:
حل�ساب ثبات املقيا�س مت تطبيقه على عينة التقنني والتي بلغت ( )111طالب ًا وطالبة ،حيث مت ح�ساب معامل
�ألفا كرونباخ لكل ف�ضيلة من الف�ضائل ،وارتباطها بالدرجة الكلية للمقيا�س ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (:)1
جدول ( :)1نتائج ح�ساب ثبات املقيا�س لكل ف�ضيلة من ف�ضائل الذكاء الأخالقي وارتباطها بالدرجة الكلية للمقيا�س
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حماور الذكاء الأخالقي

عدد املواقف

معامل الثبات

ف�ضيلة التمثل العاطفي
ف�ضيلة ال�ضمري
ف�ضيلة �ضبط الذات
ف�ضيلة االحرتام
ف�ضيلة الرحمة

موقف ()1
موقف ()2
موقف ()3
موقف ()4
موقف ()5

0.643
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0.610
0.674
0.648
0.668
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جدول ( :)1يتبع
حماور الذكاء الأخالقي

عدد املواقف

معامل الثبات

ف�ضيلة الت�سامح
ف�ضيلة العدل

موقف ()6
موقف ()7

0.633

الإجمايل

7

0.616
0.663

يظه��ر ج��دول (� )1أن ثبات املقيا�س بلغ ( )0.660وهي قيم��ة تكاد تكون مقبولة لقيا�س االرتباط بني حماور
الذكاء الأخالقي والدرجة الكلية للمقيا�س.
– ثبات املقيا�س بطريقة الإعادة (:)Test-retest Method
حل�س��اب الثب��ات بطريقة الإعادة مت تطبيق املقيا�س مرتني بفا�صل زمن��ي �شهر ون�صف على العينة نف�سها التي
ح�س��ب فيه��ا ثبات مقيا�س الذكاء الأخالقي ،ومت ح�ساب معامل ارتب��اط بري�سون بني التطبيقني فبلغ ()0.78
عن��د م�ست��وى دالل��ة ( ،)0.000مما يدل على ثبات جي��د للمقيا�س ،وبه��ذا يكون املقيا���س يف �صورته النهائية
م�ؤلف�� ًا م��ن �سبع��ة مواقف ،لكل موقف ا�ستجابات �سب��ع ،حيث ميثل ال�صفر �أقل قيمة ،و�س��ت درجات متثل �أعلى
قيمة ،بحيث تكون الدرجة العظمى للمقيا�س ككل ( )42درجة.
التعرف على م�ستويات احلكم الأخالقي ,لكل ف�ضيلة من
ثالث ًا :فيما يتعلق بالهدف الثالث ،الذي ين�ص علىّ ":
ف�ضائل الذكاء الأخالقي لدى الطلبة اجلامعيني".
لتحقي��ق ه��ذا الهدف مت الرجوع �إىل نظام تقدير الدرجات املقرتح يف الدرا�سة احلالية ،وذلك كما يف اجلدول
الآتي:
جدول ( :)2نظام تقدير الدرجات لتحديد م�ستوى احلكم الأخالقي لكل ف�ضيلة من ف�ضائل الذكاء الأخالقي والدرجة
الكلية له
مدى الدرجات

الن�سب املئوية

م�ستوى احلكم الأخالقي

()0.9 – 0
()1.9 – 1
()2.9 – 2
()3.9 – 3
()4.9 – 4
()5.9 – 5
()7 – 6

()% 13 – % 0
()% 27 – % 14
()% 41 – % 28
()% 56 – % 42
()% 70 – % 57
()% 84 – % 71
()% 100 – % 85

الالف�ضيلة
م�ستوى ( )1الطاعة واخلوف من العقاب
م�ستوى ( )2حتقيق املنفعة
م�ستوى ( )3االلتزام مبعايري ال�سلوك العام
م�ستوى ( )4التم�سك بالقانون والأ�صول االجتماعية
م�ستوى ( )5حتقيق ال�صالح العام وحماية احلقوق
م�ستوى ( )6املبادئ الأخالقية العاملية والإن�سانية

كم��ا مت ح�س��اب املتو�سطات واالنحراف��ات املعيارية للتطبيق البعدي ملقيا�س الذك��اء الأخالقي ،بالإ�ضافة �إىل
حتدي��د الن�سب املئوية ل��كل ف�ضيلة من ف�ضائل الذكاء الأخالقي ،والدرجة الكلي��ة له ،وذلك لتحديد م�ستوى
احلكم الأخالقي لدى عينة التقنني ،واجلدول ( )3يو�ضح نتائج التحليل:
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جدول ( :)3املتو�سطات والن�سب املئوية لف�ضائل الذكاء الأخالقي والدرجة الكلية له
ف�ضائل الذكاء الأخالقي

املتو�سطات

االنحراف
املعياري

الن�سب
املئوية

التمثل العاطفي
ال�ضمري
�ضبط الذات
االحرتام
الرحمة
الت�سامح
العدل

5.48

1.43

0.78

4.14

2.17

0.59

5.30

1.51

0.76

4.69

1.68

0.67

4.19

2.16

0.60

5.14

1.60

0.73

3.68

2.17

0.53

الدرجة الكلية للذكاء الأخالقي

4.66

0.91

0.67

م�ستوى احلكم الأخالقي

( )5حتقيق ال�صالح العام وحماية احلقوق
( )4التم�سك بالقانون والأ�صول االجتماعية
( )5حتقيق ال�صالح العام وحماية احلقوق
( )4التم�سك بالقانون والأ�صول االجتماعية
( )4التم�سك بالقانون والأ�صول االجتماعية
( )5حتقيق ال�صالح العام وحماية احلقوق
( )3االلتزام مبعايري ال�سلوك العام
( )4التم�سك بالقانون والأ�صول االجتماعية

يظه��ر ج��دول ( )3متو�سطات درجات ف�ضائل الذك��اء الأخالقي ،والدرجة الكلية ل��ه ،وانحرافاتها املعيارية،
ون�سبها املئوية ،وكذلك م�ستوى احلكم الأخالقي لكل ف�ضيلة من الف�ضائل والدرجة الكلية للمقيا�س.
ويت�ض��ح م��ن جدول (� )3أن م�ستوى احلكم الأخالقي للف�ضائل ال�سب��ع تراوحت بني امل�ستويات الثالث ,والرابع,
واخلام���س ،حي��ث ح��ازت كل م��ن ف�ضيلة ال�ضم�ير ،واالح�ترام ،والرحمة ،على امل�ست��وى الرابع ،وال��ذي يقابل
(التم�س��ك بالقان��ون ,والأ�ص��ول الإجتماعي��ة) ،وال��ذي يعد �ضم��ن �أخالقيات الع��رف والقانون ,وفق�� ًا لتف�سري
كول�برج ( ،)Krebs & Denton, 2005حي��ث بلغت متو�سطات كل منه��م ( ،)4.14و( ،)4.69و( ،)4.19على
الت��وايل .بينم��ا حازت كل م��ن ف�ضيلة التمثل العاطف��ي ،و�ضبط ال��ذات ،والت�سامح ,على امل�ست��وى اخلام�س من
م�ستويات احلكم الأخالقي ,والذي يقابل (حتقيق ال�صالح العام ,وحماية احلقوق) ،والذي ينتمي لأخالقيات
ما بعد العرف والقانون ,وفق ًا لتف�سري كولربج ( ،)Krebs & Denton, 2005حيث بلغت متو�سطات كل منهم
( ،)5.48و( ،)5.30و( ،)5.14عل��ى الت��وايل ،بينما بل��غ متو�سط ف�ضيلة الع��دل ( ,)3.79والتي تعني امل�ستوى
الثال��ث ,وه��و م�ست��وى االلت��زام مبعاي�ير ال�سلوك الع��ام ،وبالتايل تع��د ف�ضيلة الع��دل �أقل متو�سط�� ًا بني بقية
الف�ضائ��ل ،وق��د يعزى هذا �إىل �أن قيم العدل ال زالت دون امل�ست��وى املطلوب لدى عينة التقنني ،حيث تعد هذه
الف�ضيلة من �أعلى الف�ضائل قيمة و�أكرثها �أهمية.
�أما متو�سط الدرجة الكلية للذكاء الأخالقي ,فقد بلغت ( ،)4.66وبانحراف معياري ( ،)0.91وبن�سبة مئوية
( ،)0.67وال��ذي يقاب��ل امل�ستوى الراب��ع من احلكم الأخالق��ي (التم�س��ك بالقانون ,والأ�ص��ول االجتماعية)،
وت�أت��ي ه��ذه النتيج��ة من�سجمة مع درا�سة م�ش��رف ( ,)2009حيث بل��غ م�ستوى التفك�ير الأخالقي لدى طلبة
البكالوريو�س ,يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة يف املرحلة الرابعة ،والتي تقابل التم�سك ال�صارم بالقوانني والنظم
االجتماعي��ة ،والذي ف�سرته الدرا�سة ب�أنه م�ستوى متو�سط م��ن التفكري الأخالقي ،كما تن�سجم هذه النتيجة
م��ع نتائ��ج درا�سة مق��دادي ( ,)2015الذي �أظه��رت �أن م�ستوى التفك�ير اخللقي لطلب��ة البكالوريو�س ,يف كلية
الرتبي��ة يف جامع��ة الباح��ة باململكة العربية ال�سعودية ك��ان متو�سط ًا ،ويقابل املرحلة الثاني��ة ,وفق ًا لتف�سري
كول�برج ،الت��ي تعني مرحلة �أخالقيات العرف والقانون ،مما يعني �أن م�ست��وى احلكم الأخالقي لعينة التقنني
يتواف��ق مع م�ستوى احلكم الأخالقي لطلبة اجلامعات يف بع�ض البالد العربية ,مثل اجلامعة الإ�سالمية بغزة,
وجامع��ة الباح��ة بال�سعودية ،كما اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائ��ج درا�سة الطراونة ( ,)2014والتي
�أظهرت �أن م�ستوى الذكاء الأخالقي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية بجامعة م�ؤتة بلغ درجة متو�سطة.
وتتمي��ز الدرا�س��ة احلالي��ة بقدرته��ا عل��ى قيا���س م�ستوى احلك��م الأخالقي ل��كل ف�ضيل��ة من ف�ضائ��ل الذكاء
الأخالق��ي ،والدرج��ة الكلية له ،وبالتايل ميكن القول �إن الذكاء الأخالقي متوفر لدى عينة التقنني مب�ستوى
( )3لف�ضيلة العدل ,والتي تعني االلتزام مبعايري ال�سلوك العام� ،أي �أن مت�سكهم بالعدل ي�أتي نتيجة اللتزامهم
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مبعاي�ير ال�سل��وك العام ،بينم��ا بلغ الذكاء الأخالقي م�ست��وى ( ,)4وذلك لكل من ف�ضيل��ة ال�ضمري ,واالحرتام,
والرحمة ،والدرجة الكلية للذكاء الأخالقي ,والذي يقابل م�ستوى التم�سك بالقانون ,والأ�صول الإجتماعية،
�أي �أن الذك��اء الأخالق��ي لديهم يعن��ي التزامهم بف�ضائله ,يف �إط��ار التم�سك ب�سلطة القان��ون ,واملحافظة على
النظ��ام االجتماعي ،ب�ص��رف النظر عن �سالمته و�صحت��ه� ،أما كل من ف�ضيلة التمث��ل العاطفي ,و�ضبط الذات,
والت�سامح ,فقد حازت على امل�ستوى اخلام�س ,والذي يقابل (حتقيق ال�صالح العام ,وحماية احلقوق) ,مما يعني
�أن التزامه��م به��ذه الف�ضائ��ل ي�أتي يف �إطار ت�ش��كل منظومة قيمي��ة �أخالقية ,مع االلت��زام بالقوانني وحماية
احلق��وق ،حي��ث ميكننا القول �إن ه��ذه النتيجة التي متثل م�ست��وى متو�سطا يف الذكاء الأخالق��ي ,وفق منظور
احلكم الأخالقي ,قد تعزى للتن�شئة االجتماعية التي يتعلمها الطلبة يف حمطيهم االجتماعي والأكادميي.

االستنتاجات:

�	.1أظه��رت نتائ��ج الدرا�س��ة �أن م�ست��وى الذك��اء الأخالق��ي ل��دى عين��ة التقنني بلغ م�ست��وى متو�سط��ا ,وفق ًا
مل�ستويات احلكم الأخالقي.
 .2تنمية ف�ضائل الذكاء الأخالقي يتطلب تنمية م�ستويات احلكم الأخالقي �أوالً.
 .3تتف��اوت ف�ضائ��ل الذك��اء الأخالقي يف مدى �صعوب��ة تنميتها ,وبالت��ايل ي�صعب النظر له��ا كمكون واحد،
وي�أت��ي ه��ذا اال�ستنتاج خمالف�� ًا ملا تو�صلت ل��ه بورب��ا ( )2007يف مقيا�سها ،حيث نظ��رت للف�ضائل كمكون
واحد.
 .4ا�ستخ��دام مقيا���س الذك��اء الأخالق��ي وفق م�ستوي��ات احلك��م الأخالقي قد ال يق��ود �إىل نتائ��ج م�شابهة
لدرا�س��ات ا�ستخدم��ت املقيا�س يف �ص��ورة ا�ستبانة ،حيث يعد مقيا�س الدرا�سة احلالي��ة �أكرث تعقيد ًا و�أبلغ
دقة.

التوصيات:

 .1ترجم��ة مقيا���س الذكاء الأخالق��ي للغة الإجنليزي��ة ,و�إر�سال��ه �إىل �صاحبة نظرية الذك��اء الأخالقي
مي�شي��ل بوربا ،وذلك ملقارنته مع مقيا�س الذكاء الأخالقي ال��ذي �أعدته ،و�إمكانية تطويره لي�صبح حمك ًا
ملقايي�س الذكاء الأخالقي املختلفة.
 .2تطبيق املقيا�س على عينات خمتلفة من الطلبة اجلامعيني ،وحتديد �صدقه وثباته على عينات كبرية.
 .3حتديد متغريات �أكادميية و�شخ�صية واجتماعية ,وقيا�س عالقتها بالذكاء الأخالقي.
�	.4إع��داد برام��ج �إر�شادي��ة لتنمية الذكاء الأخالق��ي ,وا�ستخدام مقيا���س الدرا�سة احلالي��ة لتحديد مدى
التطور يف الذكاء الأخالقي.

المقترحات:

 .1درا�سة مقارنة بني مقيا�س الذكاء الأخالقي على هيئة مواقف ،ومقايي�س الذكاء الأخالقي الأخرى على
هيئة ا�ستبيانات.
 .2درا�سة مقارنة مل�ستوى الذكاء الأخالقي ,لكل من املتعلمني ومعلميهم ,ومدى االرتباط بينهما.
 .3درا�سة مفهوم الذكاء الأخالقي ,لدى �أ�ساتذة اجلامعة ،ومدى �إمكانية تنمية هذا املفهوم لدى طالبهم.
 .4درا�سة مدى �إمكانية تق�سيم ف�ضائل الذكاء الأخالقي ,وكيفية تنميتها منف�صلة.
 .5درا�س��ة االرتباط��ات بني نتائج درا�سات ا�ستخدم��ت مقيا�س الذكاء الأخالقي على هيئ��ة ا�ستبانات ,وبني
نتائج درا�سته وفق ًا مل�ستويات احلكم الأخالقي.
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