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الملخص:
هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى كل من الذكاء األخالقي وهوية األنا لدى
الطالب المكفوفين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،كما
هدفت إلى دراسة العالقة بين الذكاء األخالقي وهوية األنا ،وتحديد الفروق فيهما
بين الجنسين ،وكانت عينة الدراسة(ن= )111طالب وطالبة من المكفوفين ،وقام
الباحث باستعمال مقياس للذكاء األخالقي وهوية األنا من إعداده ،وتم تقنين
أدوات الدراسة ،وكانت نتائج الدراسة تتلخص في وجود مستوى فوق مرتفع من
الذكاء األخالقي وأبعاده (الضمير والرقابة الداخلية والعطف والتسامح
والتعاطف والعدل واالحترام) ،ورتب هوية األنا اذ كانت الرتبة المسيطرة على
الطالب ما بين الرتبة المعلقة أو المحققة للهوية ،كما توصلت الدراسة إلى وجود
عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية ما بين الذكاء األخالقي وهوية األنا ،ولم توجد
فروق بين الجنسين في متغيرات الدراسة.
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Abstract
The study aimed to determine the level of each of the moral
intelligence and the identity of the ego with the blind
students at Kuwait University and the Public Authority for
Applied Education and Training, also aimed to study the
relationship between moral intelligence and the identity of
the ego, and determine the differences in them between the
sexes, and the study sample (n = 112) students from blind,
and the researcher using a scale of moral intelligence and
identity of the ego of preparation, it was rationing study
tools, and the results of the study are summarized in the
presence of the level above the high level of moral
intelligence, and spirit (conscience internal and kindness,
tolerance, compassion, justice and respect) and control, and
arranged for the identity of the ego, where the dominant rank
on students between pending or realized the identity of rank,
as the study found no statistically significant between
intelligence and moral identity of the ego is a positive
relationship. there was no gender differences in the variables
of the study.
:مقدمة ومشكلة الدراسة
 تشير تلك،هناك عالقة بين النمو األخالقي بصورة عامة ونمو هوية األنا
العالقة بأنهما متكامالن فالتطور الخلقي يتبعه بالضرورة تطور في عمليات
 وبما أن الذكاء األخالقي جزء من النمو الخلقي،تشكل هوية األنا لدي الفرد
)للفرد( فهو العالقة بين قدرة الفرد علي التفكير األخالقي وسلوكياته األخالقية
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فانه من المنطقي أن توجد عالقة بين ذكاء الفرد األخالقي وبين نمو هوية األنا
لديه ،ولكنه إلي اآلن لم تدرس تلك العالقة ،وخاصة لدى فئة المكفوفين ،لذلك
حاول الباحث في هذه الدراسة إلي تحديد مستوى كل من الذكاء األخالقي وهوية
األنا لدى عينة الدراسة ،وفحص العالقة بين الذكاء األخالقي وتشكل هوية األنا
لدى العينة .لذلك تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية -:
 ما مستوى الذكاء األخالقي لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة المكفوفين؟ ما مستوى هوية األنا لدى عينة الدراسة من طالب الجامعة المكفوفين؟ هل توجد عالقة بين الذكاء األخالقي وتشكل هوية األنا لدي طالب الجامعةالمكفوفين؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبوالطالبات في الذكاء األخالقي؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبوالطالبات في رتب هوية األنا والرتبة المسيطرة لهوية األنا"؟
أهداف الدراسة :يهدف البحث الحال الى تعرف :
 -1مستوى الذكاء األخالقي لدى طلبة الجامعة المكفوفين ،بما يتضمنه من
أخالقيات وفضائل هي :ضبط النفس والضمير والتسامح والعطف والتمثل
العاطفي واالحترام والعدل.
 -1مستوى هوية األنا لدى طلبة الجامعة المكفوفين ،بما تتضمنه من رتب
للهوية  ،هي  :التحقيق والتعليق واالنغالق والتشتت.
العالقة االرتباطية بين الذكاء األخالقي وابعاده ورتب هوية األنا لدى
-3
طلبة الجامعة المكفوفين .
 -4داللة الفروق االحصائية في الذكاء االخالقي تبعا لمتغير الجنس (الطالب
المكفوفين والطالبات المكفوفات)
داللة الفروق االحصائية في رتب هوية االنا تبعا لمتغير الجنس
-5
(الطالب المكفوفين والطالبات المكفوفات)
أهمية الدراسة:
 -1تحديد مستوى الذكاء األخالقي وهوية األنا لدي عينة من المراهقين من طلبة
الجامعة المكفوفين.
 -1الكشف عن العالقة بين الذكاء األخالقي وهوية األنا لدي عينة من المراهقين
من طلبة الجامعة المكفوفين.
 -3الوقوف علي بعض القيم الخلقية التي تقف وراء الذكاء األخالقي وتحقيق
هوية األنا لدي المراهقين من أفراد العينة المستخدمة في الدراسة.
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 -4إعداد مقياس للذكاء األخالقي لدي المراهقين بما يتضمنه من أخالقيات
وفضائل هي :ضبط النفس والضمير والتسامح والعطف والتمثل العاطفي
واالحترام والعدل.
 -5إعداد مقياس لهوية األنا لدي المراهقين بما تتضمنه من رتب للهوية وهي :
التحقيق والتعليق واالنغالق والتشتت.
 -6تساعد هذه الدراسة الموجهين والمرشدين النفسيين والمشتغلين بعلم النفس
بصفة عامة وفي التربية الخاصة على األخص في تكوين صورة متكاملة عن
الجانب الراقي من الشخصية اإلنسانية ،وهو الجانب الخلقي المعنوي  ،ألنها
تسهم في تسليط الضوء علي السلوك والتفكير األخالقي معا ،كما توضح مدي
تأثير هذا الجانب الهام من الشخصية علي إحساس الفرد بهوية األنا لديه.
 -7تساعد التربويين في عملية التخطيط لبناء الشخصيات ،وعدم إهمال الجانب
الخلقي ،وكيفية مراعاته وتطويره.
 -8تساعد الدراسة اآلباء والمربين في التعرف علي طبيعة النمو األخالقي
للمراهق الكويتي من الفئات الخاصة ،وتساعدهم في التعرف علي بعض
األساليب التربوية التي يمكن عن طريقها عالج ما يظهر من انحرافات وحل ما
يطرأ من مشكالت ،بل ويمكن عن طريق هذه األساليب االرتقاء بالسلوك
األخالقي إلي اعلي مستوي من النضج تسمح به إمكانات الفرد وقدراته،
وبخاصة في فترة المراهقة التي تتسم بأنها أكثر الفترات الحرجة في النمو
اإلنساني (زهران.)11 ،1003،
 -1تساعد هذه الفضائل بصورة خاصة ،والنمو األخالقي بصورة عامة في
تكيف الفرد مع بيئته.
 -10تسهم الدراسة في مواجهة التغير السريع الذي يتسم به العصر الحديث،
والذي ينتج عنه تصارع بين القيم القديمة والحديثة لدي الشباب ،مما يسهم في
إرساء القيم األساسية للمجتمع؛ وخاصة القيم األخالقية.
حدود الدراسة :تتحدد حدود الدراسة الحالية بالحدود االتية :
حدود موضوعية :الذكاء األخالقي وعالقته بتشكل هوية األنا لدى الطالب
المكفوفين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
حدود بشرية :طبق هذا البحث علي طالب وطالبات الجامعة من المكفوفين.
حدود مكانية :تم تطبيق البحث في جميع كليات جامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت
حدود زمانية :طبق البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي
( )1015/1014م
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تحديد المصطلحات:
 -0الذكاء األخالقي Moral Intelligence-:عرفه بوس )(Boss, 1994
بأنه واحد من الذكاءات المتعددة المستقلة المنفصلة ،التي توصل إليها جاردنر
في نظريته عن الذكاءات المتعددة ،ويرتبط بالتطور المعرفي /التحليلي ،ويرتبط
بالتطور المعرفي /التحليلي  ،وهو العالقة بين التفكير األخالقي والسلوك
األخالقي  ،وهذه العالقة لهي األساس البيولوجي للذكاء األخالقي ،كما يعرفه
كولس ) (Narvaez, 2010بأنه القدرة التي تنمو بمستويات وتمكن الفرد من
تحديد الصواب والخطأ في مختلف المواقف االنفعالية وذلك على أساس نابع من
عقل اإلنسان.
وأوضح دنتون ) (Denton, 1997أن الذكاء األخالقي هو أحد الطرق
التي تعمل على تطوير وتربية الحياة األخالقية لألفراد وكذلك تطوير
شخصياتهم .وأشار جاردنر ) (Gardner, 1999إلي أن الذكاء األخالقي هو
أحد أنواع الذكاءات المتعددة التي يمتلكها الفرد مثل الذكاء اللغوي واالستداللي
والموسيقي والشخصي واالجتماعي والروحي ،والذكاء األخالقي يعتبر هو
الضابط لكل هذه األنواع وكل األخالق.
وفيما يلي :أبعاد الذكاء األخالقي-:
 )1-1الضمير Conscienceهو القوة الداخلية الذاتية أو الملكة التي يتمكن
اإلنسان من خاللها من إصدار األحكام األخالقية الصائبة في القضايا األخالقية
 ،وهو القوة التي تساعد الفرد علي إصدار الحكم بالحالل والحرام والصواب
والخطأ والخير والشر في نطاق إمكانات اإلنسان باعتباره بشرا.
 )6-0الرقابة الذاتية  Self controlهو أحد المكونات األساسية للنمو
األخالقي ،وتعطي القدرة للفرد علي مقاومة اإلغراء وكبح الدوافع وتأخير
اإلشباع مما يؤدي إلي تدعيم التحكم الذاتي لديه .بركويتز وجريش
()Berkowityz & Grech, 2002
 )3-0التمثل العاطفي (التعاطف)  Empathyيعد من القابليات االجتماعية
واألخالقية والتي تمثل الفطرة اإلنسانية السامية في بقائها وارتقائها وهو القدرة
علي أن يضع الفرد نفسه موضع شخص آخر وان يتمثل مشاعره وأحاسيسه في
موقف ما(.عثمان )1186،
 )4-0العطف Kindnessهو شعور مركب من الرحمة بين البشر والرعاية
والرفق باآلخرين ،وهو شعور رقيق متدفق نحو اآلخرين يدعو إلي الرفق بهم
ومساعدتهم(.المهدي)1001،
 )5-0التسامح  Toleranceيعني تقبل التنوع ،سواء كان هذا التنوع في
العرق أو الطبقة االجتماعية أو االقتصادية وفي المعتقدات واألديان السماوية.
كما حدده كأحد القيم الثقافية األساسية للمجتمع والتي يجب أن يحرص التعليم
علي تنميتها في أفراده من أجل الحصول علي مواطنين جيدين ومجتمع صالح.
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فرانكو( )Franco, 2000وهو شعور عكس االنتقام ،اذ يضبط اإلنسان الرغبة
في االنتقام ويستبدل هذا االنتقام بعفو وصفح جميل(.المهدي)1001 ،
 Respectهو إبداء الفرد لكونه يقيم اآلخرين ويعطيهم
 )2-0االحترام
قدرهم ،وذلك من خالل معاملتهم بطريقة ودية ومهذبة ،وهو نوع من أنواع
إدارة الذات(Borba, 2003) .
 )7-0العدل  Fairnesهواختيار أن تكون بذهنية متفتحة وتعمل بطرقة
منصفة لنفسك ولغيرك ،وأن يكون الفرد علي دراية بحقوقه وواجباته .بوربا
)(Borba, 2003
التعريف االجرائي للذكاء االخالقي :هو الدرجة التي يحصل عليها المستجيب
(الطالب المكفوف او الطالبة المكفوفة) من خالل اجابته على مقياس الذكاء
االخالقي بأبعاده الذي اعده الباحث.
 -6هوية األنا :استخدم اريكسون ) (Erikson, 1968في نظريته "النمو
النفسي االجتماعي" مفهوم هوية األنا في مقابل اضطراب الدور لإلشارة إلى
أزمة النمو في مرحلة المراهقة وبدايات الشباب ،وعرفها عبد الرحمن
 )0991،بأنها تحديد الفرد لمن هو ،بحيث تكون توقعاته المستقبلية امتدادا
لخبرات الماضي ،وخبرات الماضي متصلة بما يتوقعه من مستقبل ،اتصاال ذا
معني ،مع الشعور بكونه قادرا علي العمل كشخص متفرد دون انغالق في
العالقة باآلخر ،واالضطالع بدور اجتماعي والتوجه نحو أهداف محددة،
وانجازها وفق منظور زمني محدد ،وتحقيق عالقة ناجحة مع الجنس اآلخر مع
تحديد أيدولوجية أو فلسفة ومعني لحياته.
التعريف االجرائي لهوية االنا  :هو الدرجة التي يحصل عليها المستجيب
(الطالب المكفوف او الطالبة المكفوفة) من خالل اجابته على مقياس هوية
االنا بما تتضمنه من رتب للهوية الذي اعده الباحث.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوال :الذكاء األخالقي :عرفه بوس ) (Boss, 1994بأنه واحد من الذكاءات
المتعددة المستقلة المنفصلة ،التي توصل إليها جاردنر في نظريته عن الذكاءات
المتعددة ،ويرتبط بالتطور المعرفي /التحليلي ،وهو العالقة بين التفكير األخالقي
والسلوك األخالقي ،وهذه العالقة لهي األساس البيولوجي للذكاء األخالقي ،كما
عرفه كولس ) (Coles, 1997بأنه القدرة التي تنمو بمستويات وتمكن الفرد
من تحديد الصواب والخطأ في مختلف المواقف االنفعالية وذلك على أساس نابع
من عقل اإلنسان ،وأوضح دنتون ) (Denton, 1997أن الذكاء األخالقي هو
أحد الطرق التي تعمل على تطوير وتربية الحياة األخالقية لألفراد وكذلك
تطوير شخصياتهم ،كما أشار(بشارة )1013،إلي أن الذكاء األخالقي هو أحد
أنواع الذكاءات المتعددة التي يمتلكها الفرد مثل الذكاء اللغوي واالستداللي
والموسيقي والشخصي واالجتماعي والروحي ،والذكاء األخالقي يعتبر هو
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الضابط لكل هذه األنواع وكل األخالق ،كما اتفق معه باولهوس وآخرون
) (Paulhus, et al., 2002في أن الذكاء األخالقي هو أحد أنواع متعددة
للذكاء مثل الذكاء العلمي والذكاء الفني والذكاء االجتماعي وأن كل نوع من هذه
الذكاءات يؤثر بطريقة مختلفة على حياة الفرد ،كما أشار بيرمان (Berman,
) 2003إلي أن الذكاء األخالقي خطوة سابقة وضرورية لتحقيق الذكاء
االجتماعي ومن ثم جودة تعامل الفرد مع اآلخرين .وعرفه (الديب )1006 ،بأنه
القدرة علي إدراك وتمييز الصواب من الخطأ  ،وهو اإلخالص والتسامح
وخدمة الناس  ،وعرفته ( طاهرة عبد الخالق )1006 ،انه ما يجعل اإلنسان
مسترشدا في حياته بمجموعة من القيم والمعايير التي تشكل لديه المرجعية ،
وبالتالي يعيش حياة متوازنة ال تخرجه عن إطار إنسانيته وآدميته ،ويعرفه
(األيوب  )1006،علي انه قدرة اإلنسان علي االلتزام بما يؤمن به  .وأبعاد
الذكاء األخالقي هي(الضمير والرقابة الذاتية والتمثل العاطفي والعطف
والتسامح واالحترام والعدل) ،ولقد عرفه أرنت ( )Arant, 2012بأنه قدرة
الفرد على تطبيق ما يؤمن به من قيم أخالقية في معامالته اليومية ،ومدى
التزامه بهذا التطبيق ،كما عرفه محمدي وآخرون Mohammadi, et al.,
) )2014بأنه انعكاس قناعات الفرد األخالقية على سلوكياته ومعامالته مع
اآلخرين.
أهمية الذكاء األخالقي-:
 -0الذكاء األخالقي هو األمل في إنقاذ أخالقيات المجتمع.
 -1يشعر اإلنسان بنوع من الصحة النفسية كاالستقرار النفسي ،حين يلتزم الفرد
بما يقول.
 -3إن التزام الفرد والمجتمع بالذكاء األخالقي ،يؤدي إلي اكتساب ما يسمي
بالصحة المجتمعية ،ويصبح أعضاءه أصحاء مترابطين متماسكين.
))Mohammadi, et al., 2014
 -4الذكاء األخالقي يؤدي إلي االهتمام باآلخرين والبعد عن األنانية.
)(Narvaez, 2010
 -5يساعد علي انتشار األمان والطمأنينة النفسية في المجتمع.
 -6يمنع العدوان اللفظي وغير اللفظي بين أفراد المجتمع(Oconnor, .
)2000
 -7يقضي علي الفساد اإلداري ،ويمنح قائد العمل القدرة علي اإلدارة مع
المحافظة علي العالقات الطيبة بين أعضاء العمل""حسن التعاون"King & ( .
)Down, 2001
 -8يؤدي إلي انتشار السالم والمحبة والود والتقدير والبعد عن العنف
والعدوانية.
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 -1الذكاء األخالقي يكسب القدرة علي الصبر والتسامح والعدل ،األمر الذي
يزيد من قدرة اإلنسان علي التكيف والتعامل مع اآلخرين)Arant, 2012( .
حصانة أخالقية ومناعة ذاتية ويجعله مقاوم
 -10يعطي للفرد
لإلغراءات(.بشارة)1013 ،
 -11تنميته خطوة سابقة وضرورية لتحقيق الذكاء االجتماعي ألفراد المجتمع.
)(Berman, 2003
-11يعلم األفراد كيف يفكرون ويتصرفون بطريقة صحيحة(Borba, 2003).
ومن ذلك يتضح ضرورة وأهمية تنمية الذكاء األخالقي إلرساء القيم األخالقية
في شخصية المكفوف ،مما يمكنه من التعايش في المجتمع وقادر علي مواجهة
التغيرات السريعة للقيم والمفاهيم.
الذكاء األخالقي وراثي أم مكتسب-:
و(األيوب )1006 ،وريتريبوش
أشار بوس )(Boss, 1994
( )Ritterbusch, 2011و (بشارة )1013 ،إن اإلنسان يولد وعنده االستعداد
الفطري للتحلي باألخالق ،والبيئة لها دور كبير في تعزيز هذا االستعداد أو
تثبيطه ،والدليل علي ذلك هو تفاوت األفراد في التحلي باألخالق ،وان اإلنسان
يتأثر بما يمر به من خبرات وما يرى من نماذج ،ولكن تشير بوربا (Borba,
) 2003أن الذكاء األخالقي غير موروث وغير متضمن في الجينات الوراثية
وهو متعلم ،خالصة القول إن الذكاء األخالقي يمكن أن يكتسبه الفرد علي مدار
عمره ويستطيع تعديله في أي عمر ،وهذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات
مثل :دراسة كولز ) )Coles, 1997وأليكس ( )Alex, 1997ومحمدي
وآخرون (.)Mohammadi, et al., 2014
ثانيا :هوية األناEgo Identity:
استعمل اريكسون ) (Erikson, 1968في نظريته "النمو النفسي االجتماعي"
مفهوم هوية األنا في مقابل اضطراب الدور لإلشارة إلى أزمة النمو في مرحلة
المراهقة وبدايات الشباب ،وقدم (عبد الرحمن )1118 ،تعريفا لهوية األنا علي
أنها  :تحديد الفرد لمن هو ،اذ تكون توقعاته المستقبلية امتدادا لخبرات الماضي،
وخبرات الماضي متصلة بما يتوقعه من مستقبل ،اتصاال ذا معني ،مع الشعور
بكونه قادرا علي العمل كشخص متفرد دون انغالق في العالقة باآلخر،
واالضطالع بدور اجتماعي والتوجه نحو أهداف محددة ،وانجازها في زمن
محدد ،وتحقيق عالقة ناجحة مع الجنس اآلخر مع تحديد أيدولوجية أو فلسفة
ومعني لحياته.
وهي إدراك الحقيقة بأن هناك تماثال ذاتيا واستمرارية في طرق األنا
التكاملية ،وفي نمط الفردية الشخصية  ،وان هذا النمط يتوافق مع التماثل
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واالستمرارية للمعني الشخصي كما يدركه اآلخرون الذين يمثلون أهمية في
الوسط االجتماعي لهذا الفرد"(.عبد الرحمن)1001،
وعرفها مورسنبيول وأتاك ( )Morsunbul, & Atak, 2013بأنها هي
معرفة الفرد ألهدافه وطموحاته وماذا يريد في ضوء قدراته وخبراته السابقة،
وكذلك قدرته على التعامل مع اآلخرين مع االحتفاظ بكيانه دون الذوبان في
اآلخر.
ولهوية األنا عدة حاالت ،وسوف يتبني الباحث حاالت الهوية عند
مارشيا Marciaكما أوردها بانج وزو ( )Bang, &Zhou, 2014وهي:
 )0الهوية المشتتة : Identity Defused :وهي الحالة النمائية األقل تقدما
يغيب فيها االلتزام لمجموعة من القيم واألهداف الداخلية الثابتة .ويكون
االستكشاف هنا مفقودا أو ضحال وهي حالة تتصف بالفشل في تحقيق إحساس
متكامل وثابت مع الذات ،وتوقف الفرد عن الكفاح في تحديد ذاته.
 )1الهوية المنغلقة :Identity Foreclosed :تمثل مستوي عالي من
االلتزام وال يوجد استكشاف ،أو يوجد استكشاف ولكنه قليل .واألفراد في هذه
الحالة ال يوجد لديهم كفاح لتحقيق الهوية ،ويتقبلون تماما ويتبنون توقعات
اآلخرين ذوي األهمية السيكولوجية لديهم كاآلباء.
 )3الهوية المعلقة :Moratorium Identity :الفرد في هذه الحالة يكافح
ويناضل ليجد هويته ويحدد ذاته ولكنه إلي اآلن لم يقم بأي التزام ،والفرد ذو
الهوية المعلقة أو المؤجلة يعايش عدة تجارب  ،ويحاول أدوارا مختلفة،
ومعتقدات متنوعة وسلوكيات متباينة.
 )4الهوية المحققة :Identity Achieved :وهي حالة الهوية المفضلة
والفرد في هذه الحالة قد اجتاز بنجاح أزمة الهوية ،إنها تمثل اإلقرار باالستقالل
الذاتي للهوية ،وإدماج مجموعة من االلتزامات المتبناة أثناء فترة االستكشاف
"في فترة الهوية المعلقة".
و هوية األنا تتكون من مجالين هما-:
 -0هوية األنا األيدلوجية  Ideological Identitوترتبط بخيارات الفرد
األيدلوجية في عدد من المجاالت الحيوية المرتبطة بحياته وتشتمل على أربعة
مجاالت فرعية هي هوية األنا الدينية والسياسية والمهنية وأسلوب الحياة.
 -6هوية األنا االجتماعية أو العالقات الشخصية المتبادلة Interpersonal
 Ego-identityوترتبط بخيارات الفرد في مجال األنشطة والعالقات
االجتماعية وتشتمل على أربعة مجاالت فرعية هي الصداقة والدور الجنسي
وأسلوب االستمتاع بالوقت والعالقة بالجنس اآلخر.
وتتحدد طبيعة النمو في كال المجالين من خالل أربع رتب شملت تحقيق
وتعليق وانغالق وتشتت الهوية  ،وتتحدد الرتبة المسيطرة منها تبعا ً لخبرة الفرد
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الزمة هوية األنا من جانب والتزامه بما يتبني من مبادئ وقيم وأهداف وما يقوم
به من أدوار من جانب آخر.
( )Bang, &Zhou, 2014و( )Marcia, 2003و ( Koen et
)al., 2006
مما سبق يمكن للباحث تعريف هوية األنا علي إنها "هي التنظيم الديناميكي
للحاجات والدوافع والقدرات والمعتقدات االجتماعية واأليدلوجية بحيث تحقق
لألنا اإلحساس باالستقالل والتفرد والنجاح في اكتشاف وإدماج مجموعة من
االلتزامات القيمية في شخصية الفرد وما ينتج عنه من سلوكيات ،وهي ما تميز
األنا عن غيرها من أنوات".
رتب هوية األنا-:
المراهقين وهم في سبيلهم لمواجهة أزمة الهوية يستعملون أربع طرق يمكن في
ضوؤها تصنيفهم إلي أربعة رتب بناء عليي ميا حققيوه مين نجياح فيي سيبيل ذليك
وهم:
 -0مشتتي الهوية  Identity Defusedوهم األشخاص الذين لم يمروا بأزمة
ولم يكونوا هوية بعد ،وال يدركوا الحاجة ألن يكتشفوا خيارات أو بدائل بين
المتناقضات وربما يفشلون في االلتزام بأيديولوجية ثابتة.
 -6منغلقي الهوية  Identity Foreclosedوهم كذلك أشخاص لم يمروا
بأزمة ولكنهم تبنوا معتقدات مكتسبة من اآلخرين (أخذوها جاهزة من آبائهم
والمحيطين بهم) ولم يختبروا حالة معتقداتهم وأفكارهم  ،ويقبلون هذه المعتقدات
دون فحص أو تبصر أو انتقاد لها ،وتماثل هذه العملية عملية التوحد في مرحلة
الطفولة المبكرة.
 -3معلقي الهوية Identity Moratorium :وهم األشخاص الذين مروا
أو يمرون حاليا بأزمة ،ولم يكونوا بعد هوية ،أي إنهم خبروا بشكل عام الشعور
بهويتهم ،وبوجود أزمة الهوية ،وسعوا بنشاط الكتشافها ،ولكن لم يصلوا بعد إلي
تعريف ذاتي بمعتقداتهم.
 -4منجزي الهوية Identity Achieved :وهم األشخاص الذين مروا بأزمة
وانتهوا إلي تكوين هوية واضحة محددة ،أي إنهم خبروا تعليق نفسي اجتماعي
واجروا استكشافات بديلة لتحديد شخصيتهم وااللتزام بأيديولوجية ثابتة .بانج
وزو ()Bang, &Zhou, 2014
كيفية تشكل" تنمو" الهوية (هوية األنا)-:
أشارت مارشيا ( )Marcia, 1991و بانج وزو ( Bang, &Zhou,
 )2014أن هوية األنا تقوم علي مدي وجود أو غياب عمليتين أساسيتين هما:
االستكشاف ،وااللتزام ،ودرجة كل منهما ،ويوضح الجدول التالي دور االلتزام
واالستكشاف في تحديد رتب الهوية في نظرية مارشيا -: Marcia
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جدول رقم ( )1يوضح دور االلتزام واالستكشاف في تحديد رتب الهوية في
نظرية مارشيا Marcia
رتب الهوية Identity Status
المعيار
تشتت
انغالق
تأجيل(تعليق)
تحقيق
الهوية
الهوية
الهوية
الهوية
غير
غير
موجود
األزمة(االستكشاف) موجود
موجود
موجود
غير
موجود
موجود بغير
موجود
االلتزام
موجود
وضوح
ثالثا :العالقة بين تشكل هوية األنا والذكاء األخالقي بأبعاده:
فلقد أوضحت آليين ( )Alain, 2012وريان وتوماس ( & Ryan
 )Thomas, 2002وكذلك يزدنبانا وآخرون ( Yazdanpanah, et al.,
 )2016أن شعور الفرد بالضمير اليقظ واإلحساس بالمسئولية يساعدان الفرد
في تحقيق هويته ،كما أوضح أندرسون وآخرون ()Anderson et al. 2008
و كالونت ( ) Kalwant, 2009و سويننس وآخرون ( Soenens et al.
 )2005وجود عالقة قوية بين إحساس الفرد بالتعاطف بمستوياته وقدرتهم علي
تحقيق الهوية لديهم ،ولقد وجد أن البنات أكثر تعاطفا وتحقيقا للهوية من الذكور.
كما أوضحت دراسة سيث وآخرون ( )Seth And et al., 2009أن الرقابة
الذاتية والتسامح لهما دور مهم في تنمية الهوية العرقية وهوية األنا بصورة
خاصة ،ومن ثم لهما دور فعال في تنمية قدرة ومهارة الفرد علي إقامة عالقات
اجتماعية وشخصية بصورة جيدة ،وأسفرت النتائج عن عالقة الهوية بالقلق
والكآبة ارتباط سلبي ،مما يؤدي إلي نمط معاكس من العالقات االجتماعية  ،كما
اتفقت دراسة ميشيل وآخرون ( )Michael et al., 2007علي أن األفراد
الغير محققين لهويتهم يكونوا أشخاص فاشلين في عالقاتهم االجتماعية وغير
قادرين علي السيطرة علي مشاعرهم وانفعاالتهم  ،أي مفتقدين للرقابة الذاتية
والعكس .كما أوضحت دراسة روبرت ( )Robert, 1998فاعلية البرامج
األكاديمية إلكساب الطالب المراهقين االحترام ،ومن ثم تحقيق الهوية لديهم.
وأوضحت دراسة جوناثان ( )Jonathan, 2007أنه يمكن للمعلمين أن
يؤثروا في تكوين الهوية لدي تالميذهم ،إن كانوا هم محققين لهوياتهم ،فمن
خالل استعمال المعلمين إلطار التعليم الديمقراطي المتعدد الثقافات ،مع توفير
استراتيجيات ومناهج تربوية تتبني مفهوم التحمل العرقي أو التسامح مع
المختلفين ،وفهم واحترام اآلراء األخرى والثقافات المختلفة ،كل ذلك يدرب
الطالب ويهيئهم مدي حياتهم علي تقبل االختالفات والتعامل مع المختلف
واحترامه ،والتسامح معه ،مع االحتفاظ بشعور وإحساس الفرد بهويته وكيانه
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وخصوصيته ،وكلما كان المعلم محقق لهويته ومحترم ومتسامح يمكنه أن يساعد
تالميذه في انجاز هوياتهم بشكل ايجابي .كما أوضحت باميال وميري ( Pamela
 )& Merry, 2002أهمية تنمية التعاطف ،واعتباره أول المهارات الحياتية
الالزمة من أجل تحقيق هوية سيكولوجية "هوية األنا" ناجحة للفرد ولقد نجح
برنامجهم القائم علي العالج المعرفي السلوكي في تحقيق هدفه في تنمية
المهارات الحياتية ومن أهمها التعاطف ومن ثم تحقيق الهوية للفرد.
كما أوضحت دراسة مارثا ( )Martha, 2003إن التسامح أو التحمل يشتمل
علي إحساس الفرد بالراحة المثالية  ،اذ يدرك الفرد إن كل واحد من حقه أن
يعبر عن رأيه ويستمع إليه اآلخرون ويحترمون وجهة نظره ،ومن ذلك يمكن
لجميع الطالب أن يتعلمون ويفسرون االختالف ويتقبلونه ،ويتقبلون التغير
االجتماعي دون أن يتأثر إحساسهم بهويتهم السيكولوجية "هوية األنا لديهم".
وتوصل سكوي و مارشيا ( )Skoe & Marcia, 1991إلي وجود عالقة
ايجابية قوية بين هوية األنا لدي الفرد والمبادئ األخالقية التي يؤمن بها  ،تلك
المبادئ األخالقية أساسها العدالة التقليدية  ،وانه بتطوير التفكير والمبادئ
األخالقية لدي األفراد تتطور عملية تشكل هوية األنا  ،حيث يرتبط التفكير
األخالقي بمفهوم النفس (هوية األنا) بشكل معقد .كما أشار مارك وآخرون
( )Mark et al., 2006علي العالقة االيجابية بين أحكام العدالة اإلجرائية في
عينة من المراهقين والهوية الشخصية لديهم ،واتفق بيث واودري ( & Beth
 )Audrey, 1998علي وجود عالقة ايجابية بين إحساس الفرد بالعدل
االجتماعي وإحساسه بهويته االجتماعية .كما بينت دراسة جونسون وآخرون
( )Johnson and et al., 2003أن هناك عالقة بين منازل هوية األنا،
وتفضيالت الشخص األخالقية  ،اذ وجد أنه كلما ارتفعت وارتقت تفضيالت
الشخص األخالقية كلما زادت منزلته نحو تحقيق هوية األنا لديه.
كما أشاربانج وزو ( )Bang & Zhou, 2014أن توجد عالقة ارتباطيه
موجبة ودالة بين السمات السوية للشخصية والرتب األكثر نضجا(تعليق -
انجاز) للهوية االيدلوجية واالجتماعية والدرجة الكلية لهما .كما توجد عالقة
ارتباطيه موجبة ودالة بين السمات الالسوية للشخصية والرتب األقل
نضجا(انغالق  -تشتت) للهوية األيدلوجية واالجتماعية والدرجة الكلية لهما.
ومن المالحظ إن السمات السوية في الشخصية تتضمن أبعاد الذكاء األخالقي أال
وهي الضمير اليقظ والرقابة الذاتية والتعاطف والعطف والتسامح واالحترام
والعدل.
ومما سبق يتضح للباحث :وجود عالقة منطقية بين الذكاء األخالقي وأبعاده من
جهة وبين تشكيل هوية األنا من جهة أخري .ويمكن أن تسير عمليتي تنمية
الذكاء األخالقي وتشكيل هوية األنا في اتجاه واحد دون تضارب بينهما ،وتلك
عالقة نظرية لذا أراد الباحث تحديد العالقة بين المتغيرين بشكل علمي تجريبي.
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خصائص األطفال المكفوفين-:
الخصائص العقلية :
 -1ال يوجد فرق كبير في الذكاء بين المكفوف والفرد العادي في اختبارات
الذكاء اللفظية
 -1المكفوف يتمتع بقوة االنتباه والذاكرة السمعية المرتفعة.
 -3يواجهون صعوبات في فهم وإدراك المفاهيم المجردة.
 الخصائص اللغوية :ال تؤثر اإلعاقة البصرية تأثيرا مباشرا على اكتساب اللغةلدى المكفوف ولكن يواجه مشكالت ومنها -1 :االستبدال :وهو استبدال صوت
بصوت كاستبدال الشين بسين ،أو الكاف بقاف -1 .العلو :ويتمثل في ارتفاع
الصوت الذي قد ال يتوافق مع طبيعة الحدث الذي يتكلم عنه -3 .عدم التغيير في
طبقة الصوت بحيث يسير الكالم على نبرة ووتيرة واحدة-4 .القصور في
استعمال اإليماءات والتعبيرات الوجهية والجسمية المصاحبة للكالم -5 .اللفظية:
وهي اإلفراط في األلفاظ على حساب المعنى ،وينتج عن هذا القصور في
االستعمال الدقيق للكلمات أو األلفاظ الخاصة بموضوع ما أو فكرة معينة ،فيعمد
المعاق بصريا إلى سرد مجموعة من الكلمات أو األلفاظ لعله يستطيع أن يوصل
أو يوضح ما يريد قوله -6 .قصور في التعبير وينتج عن القصور في اإلدراك
البصري لبعض المفاهيم أو العالقات أو األحداث وما يرتبط بها من قصور في
استدعاء الدالالت اللفظية التي تعبر عنها.
الخصائص االجتماعية واالنفعالية :اإلعاقة البصرية قد تفرض على الفرد نوعا
معينا من القصور الناتج عن الغياب أو النقص في حاسة اإلبصار ،يؤدي إلى
معاناة المعاق بصريا من مشكالت متعددة كالمشكالت الحركية ،والمشكالت
الناتجة عن الحماية الزائدة ،واالعتماد على اآلخرين ،والقصور في العالقات
االجتماعية ،مما يؤثر على المعاق اجتماعيا وانفعاليا .وقد أثبتت الدراسات التي
أجريت حول ارتباط اإلعاقة البصرية باإلعاقات األخرى إن هناك بعض
اإلعاقات المصاحبة لإلعاقة البصرية ،أكثرها انتشارا :االضطرابات االنفعالية،
واإلعاقات الجسمية كاالضطرابات في الحركة والكالم ،وحاالت الصراع،
والتخلف العقلي ،والصمم.
الخصائص الحركية :يواجه المكفوفين مشكالت في القدرة على الحركة بأمان
من مكان إلى أخر بسبب عدم معرفتهم بالبيئة التي يتنقلون فيها ،ويظهرون
مظاهر جسميه نمطيه مثل تحريك اليدين أو الدوران حول المكان الموجود فيه
الفرد المعاق أو أي حركة متكررة(.كوافحة وعبد العزيز1001 ،؛ الربيعة
والزريقات)1010 ،
ولقد أشار اليسون ( )Alison,1997في دراسة بعنوان المكفوفين والخطيئة:
بعض األسئلة حول األخالق األساسية ،وأشارت الدراسة إلى أن الخطاب
األخالقي أقل بكثير مما يجب أن يكون عليه ،ويجب أن يتطور ويقدم آلية إلنماء
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الخير داخل كل إنسان ،وقد أشارت الدراسة أن المكفوفين كانوا أكثر تمسكا ً
باألخالق الحميدة وأقل نفاقا ً من العاديين ،وأرجعت الدراسة ذلك إلى اهتمام
الكنيسة الكاثوليكية بهذه الفئة في الخطاب األخالقي.
منهجية البحث وإجراءاته:
أوال :منهج البحث :استعمل البحث المنهج الوصفي االرتباطي ،إليجاد العالقة
بين متغيرات الدراسة ،وتحديد مستوى الذكاء األخالقي وهوية األنا ،وإيجاد
الفروق بين الذكور واإلناث في متغيرات الدراسة ،وتم استخدام اختبار (ت)
إليجاد الفروق بين المجموعات المستقلة ،ومعامل ارتباط بيرسون.
ثانيا :مجتمع وعينة البحث :تم التطبيق على جميع الطالب والطالبات
المكفوفين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،وكان
قوامهم ( )61طالب ،و( )50طالبة ،وكان متوسط عمر الطالب ( )18سنة
بانحراف معياري (.)0441
ثالثا ً  :أدوات البحث:
 -0مقياس الذكاء األخالقي(.إعدداد :الباحدث) وهيو مين إعيداد الباحيث ،ولقيد
اعتمد الباحث على نظرية الذكاءات المتعددة لجياردنر والتيي انبثيق منهيا نظريية
بوربا للذكاء األخالقي ) (Borba, 2003ويتكون في صيورته النهائيية مين 75
فقييرة موزعيية علييي سييبع أبعيياد ،وتعتمييد علييي التقرييير الييذاتي لتقييييم أبعيياد الييذكاء
األخالقيييي (الضيييمير -الرقابييية الذاتيييية -التمثيييل العييياطفي -االحتيييرام -العطيييف-
التسامح -العدل) والدرجة الكلية له ،ويسيتجيب المفحيوص عليي مقيياس خماسيي
(أبييدا -قليييال -أحيانييا -كثيييرا -دائمييا) ،ولقييد قييام الباحييث بحسيياب صييدق وثبييات
المقياس علي عينة قوامها (  )15طالب وطالبة بكليات متنوعية بجامعية الكوييت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،وتم حساب صدق المقياس عن طرييق
صدق المحكمين والصدق التقاربي "صدق االتساق الداخلي" حيث تراوحت قيم
االرتبيياط هنييا بييين كييل بعييد ميين أبعيياد المقييياس والدرجيية الكلييية للمقييياس مييا بييين
( )0456-0413وكانيت جميعهييا داليية عنييد مسيتوي دالليية  ،0401وتراوحييت قيييم
االرتباط هنا بين كل فقيرة والبعيد اليذي تنتميي إلييه ميا بيين ( )0461-0411عنيد
مسيتوي دالليية  ،0401ولقييد تييم حييذف الفقيرات الغييير مرتبطيية ببعييدها ارتبيياط ذو
داللة ،والتحليل العاملي التوكيدي ولقد تم حيذف الفقيرات التيي يقيل تشيبعها عليي
العواميييل الكامنييية عييين  ،043وقيييد تيييم التحقيييق مييين النميييوذج المقتيييرح باسيييتخدام
مؤشرات حسن المطابقة  ،Goodness of Fitوتبيين أن النميوذج يحقيق أفضيل
قيم مؤشرات حسن المطابقة ،مما يشيير إليي أن مطابقية النميوذج للبيانيات جييدة،
وتميزه بالصدق.
وتم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وكان معامل الثبات للمقياس بهذه
الطريقة ( ،)0481وطريقة إعادة االختبار بفاصل زمني مقداره ( )11يوم ،ولقد
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كان معامل الثبات للمقياس ككل( .)0485وهو ثبات يشير إلي صالحية المقياس
في قياس ما وضع لقياسه.
تصحيح المقياس-:
يتكون مقياس الذكاء األخالقي من  75فقرة ،وضع أمام كل مفيردة خمسية بيدائل
لإلجابة يختار المفحوص فيما بينها هي :دائماً ،كثيراً ،أحيانيا ،قلييالً ،أبيدا ،وعنيد
التصحيح تعطي خمس درجات لإلجابية دائميا ً  ،وأربيع درجيات لإلجابية بكثيير ،
وثالث درجات لإلجابة باحيانا ً  ،ودرجتان لإلجابة بقليالً ،ودرجة واحدة لإلجابة
بابييداً وذلييك للعبييارات االيجابييية ،والعبييارات السييلبية تعكييس طريقيية التصييحيح.
ويتكون المقياس في صورته النهائية من ( )75فقرة موزعة علي أبعاد(الضيمير
والرقابة الذاتية والتمثل العاطفي واالحترام والعطف والتسامح والعدل)
 -6مقياس هوية االنا( -:إعداد :الباحث) ولقيد اعتميد الباحيث عليى نظريية
اريكسون  )1168( Eriksonفي "النمو النفسيي االجتمياعي" والتيي أشيار فيهيا
إلى مفهوم هويية األنيا فيي مقابيل اضيطراب اليدور لإلشيارة إليى أزمية النميو فيي
مرحلة المراهقة ،ويتكون في صورته النهائية من  11مفردة موزعة علي أربعة
أبعيياد( ،الهوييية المشييتتة  ،الهوييية المنغلقيية  ،الهوييية المعلقيية  ،الهوييية المحققيية )
وتعتمد علي التقرير الذاتي لتقييم رتب هوية األنيا والرتبية المسييطرة مينهم عليي
الفيييرد ،وتحيييدد رتبييية هويييية األنيييا المسييييطرة مييين خيييالل مقارنييية الدرجييية الخيييام
للمفحيييوص فيييي كيييل رتبييية بالدرجييية الفاصيييلة لتليييك الرتبييية والمسييياوية لمتوسيييط
المجموعة مضافا إليها نصف قيمية االنحيراف المعيياري ،ويسيتجيب المفحيوص
علييي مقييياس خماسييي (أبييدا -قليييال -أحيانييا -كثيييرا -دائمييا) ،ولقييد قامييت الباحثيية
بحساب صدق وثبيات المقيياس عليي عينية قوامهيا (  )15طاليب وطالبية بكلييات
متنوعة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعلييم التطبيقيي والتيدريب  ،وتيم حسياب
صدق المقياس عين طرييق صيدق المحكميين والصيدق التقاربي"صيدق االتسياق
الييداخلي" حيييث تراوحييت قيييم االرتبيياط هنييا بييين كييل بعييد ميين أبعيياد المقييياس
والدرجة الكلية للمقياس مابين ( )0465-0433وكانت جميعها دالية عنيد مسيتوي
داللة  ،0401و تراوحت قيم االرتباط هنا بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه ما
بييين ( )0471-0417عنييد مسييتوي دالليية  ، 0401ولقييد تييم حييذف الفقييرات الغييير
مرتبطيية ببعييدها ارتبيياط ذو دالليية ،والتحليييل العيياملي التوكيييدي ولقييد تييم حييذف
الفقرات التيي يقيل تشيبعها عليي العواميل الكامنية عين  ، 043وقيد تيم التحقيق مين
النمييوذج المقتييرح باسييتعمال مؤشييرات حسيين المطابقيية ،Goodness of Fit
وتبين أن النموذج يحقق أفضل قيم مؤشيرات حسين المطابقية ،مميا يشيير إليي أن
مطابقة النموذج للبيانات جيدة ،وتميزه بالصدق.
وتم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وكان معامل الثبات للمقياس بهذه
الطريقة ( ،)0411وطريقة إعادة االختبار بفاصل زمني مقداره ( )11يوم ،ولقد
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كان معامل الثبات للمقياس ككل( .)0481وهو ثبات يشير إلي صالحية المقياس
في قياس ما وضع لقياسه.
تصحيح المقياس-:
يتكون مقياس هوية األنا في صورته النهائية من (  ) 11فقرة  ،وضع أمام
كل مفردة خمس بدائل لإلجابة يختار المفحوص فيما بينهيا هيي  :دائميا ً  ،كثييراً،
أحيانا ،قليالً ،أبداً.
وعنييد التصييحيح تعطييي خمييس درجييات لإلجابيية دائم ياً ،وأربييع درجييات لإلجابيية
بكثيييراً  ،وثييالث درجييات لإلجابيية بأحيان يا ً  ،ودرجتييان لإلجابيية بقليييالً ،ودرجيية
واحدة لإلجابة بأبداً ،وتحدد رتبة هوية األنا المسيطرة من خيالل مقارنية الدرجية
الخام للمفحوص في كل رتبية بالدرجية الفاصيلة لتليك الرتبية والمسياوية لمتوسيط
المجموعة مضافا إليها نصيف قيمية االنحيراف المعيياري ،ولقيد كانيت اليدرجات
الفاصلة لكل رتبة بالنسبة لعينة الدراسة الحالية ،كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( )3الدرجات الفاصلة لرتب هوية األنا
الدرجة
المتوسط االنحراف
رتبة هوية األنا
الفاصلة
المعياري
6144
1444
رتبة هوية األنا المشتتة 55400
6645
1443
رتبة هوية األنا المنغلقة 51480
6743
1441
رتبة هوية األنا المعلقة 68440
8446
1144
رتبة هوية األنا المحققة 88410
رابعاً :المعالجة االحصائية:
 -1مقاييس النزعة المركزية كالمتوسط ولتكرارات لتحديد مستوى تواجد
متغيرات الدراسة.
 -1اختبار بيرسون لتحديد معامل االرتباط بين متغيرات الدراسة.
 -3اختبار النسبة التائية (ت)  : T. testلعينتين مستقلتين .إليجاد الفروق بين
الذكور واإلناث.
نتائج الدراسة وتفسيرها:
الهدف االول  :والذي ينص على تعرف مستوى الذكاء األخالقي لدى طلبة
الجامعة المكفوفين ،بما يتضمنه من أخالقيات وفضائل هي :ضبط النفس
والضمير والتسامح والعطف والتمثل العاطفي واالحترام والعدل.
تم بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية للذكاء األخالقي وأبعاده
(الضمير -الرقابة الذاتية -التمثل العاطفي -االحترام -العطف -التسامح -العدل)،
تم الحصول على البيانات التالية الموضحة بالجدول رقم (:)4
جدول رقم ( )4لبيان متوسطات الذكاء األخالقي
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م

الذكاء األخالقي

المتوسط

االنحراف
المعياري
6450
4451
6404
3481
3411
4401
3481
17401

الدرجة الكلية

58461
الضمير
1
45447
الرقابة الذاتية
1
54410
التمثل العاطفي
3
30445
االحترام
4
11400
العطف
5
30411
التسامح
6
34410
العدل
7
الدرجة الكلية للذكاء 181450
8
األخالقي
يتضح من الجدول السابق إن مستوى الذكاء األخالقي وأبعاده لدى طالب
الجامعة من المكفوفين تقع في المستوى أعلى من المتوسط ،حيث كانت
متوسطات الدرجة الكلية للذكاء األخالقي وأبعاده أكبر من المتوسط الحسابي
لكل بعد من هذه األبعاد ،لذا يمكن استنتاج أن المراهقين المكفوفين من طالب
المرحلة الجامعية يوجد لديهم مستوى أعلى من المتوسط في الذكاء األخالقي
وأبعاده (الضمير -الرقابة الذاتية -التمثل العاطفي -االحترام -العطف -التسامح-
العدل) ،ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن تلك الفئة لديها من اإليمان والرضا ما
يجعلهم يتمسكون بقيم وأخالقيات جيدة ،وقد يرجع ذلك إلى أن أساليب التنشئة
االجتماعية وأساليب المعاملة الوالدية التي تتفاعل مع هذه الفئة تحرص على
الدعم المعنوي ومساعدة تلك الفئة والتعاطف معها ومحاولة تقديم توفير
الخدمات المختلفة لهم ،وتنشئتهم على الرضا حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم،
كما أن هللا عز وجل قد عوض تلك الفئة بنوع من أنواع الصبر والرضا تمكنهم
من التعايش في المجتمع ،كل تلك السمات جعلت هذه الفئة تتسم بالضمير الذي
يعني (القوة الداخلية الذاتية التي يتمكن اإلنسان من خاللها من إصدار األحكام
األخالقية الصائبة في القضايا األخالقية) ،والرقابة الذاتية والتي تعني (القدرة
علي التحكم في السلوك ،والقدرة علي مقاومة اإلغراء وكبح الدوافع وتأخير
اإلشباع) ،والتمثل العاطفي الذي يشير إلي (القدرة علي أن يضع الفرد نفسه
موضع شخص آخر وان يتمثل مشاعره وأحاسيسه في موقف ما ،وأن يدخل إلي
العالم الوجداني لآلخر) ،واالحترام الذي يشير إلى (إدارة الذات وإبداء الفرد
لكونه يقيم اآلخرين ويعطيهم قدرهم ويعاملهم بطريقة ودية ومهذبة) ،والعطف
الذي يعني (الرحمة بين البشر والرعاية والرفق باآلخرين ومساعدتهم)،
والتسامح الذي يشير إلى (تقبل التنوع سواء كان هذا التنوع في العرق أو الطبقة
االجتماعية أو االقتصادية وفي المعتقدات واألديان السماوية ،واالتسام بالعفو
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والصفح الجميل) ،والعدل الذي يعني (أن يكون الفرد علي دراية بحقوقه
وواجباته ،وأن يكون بذهنية متفتحة ويعمل بطريقة منصفة لنفسه ولغيره).
ويتفق ذلك مع دراسة ( )Alison,1997و( )Ritterbusch, 2011في أن
المكفوفين على درجة جيدة من األخالق وتتوفر لديهم أخالقيات بشكل أعلى من
العاديين ،وأرجعت ذلك إلى اهتمام المؤسسات الدينية بتلك الفئة.
الهدف الثاني والذي ينص على تعرف مستوى هوية األنا لدى طلبة الجامعة
المكفوفين ،بما تتضمنه من رتب للهوية  ،هي  :التحقيق والتعليق واالنغالق
والتشتت.
تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لهوية األنا وأبعاده (هوية األنا
المشتتة -هوية األنا المنغلقة -هوية األنا المعلقة -هوية األنا المحققة) ورتبة هوية
األنا المسيطرة على عينة الدراسة ،تم الحصول على البيانات التالية الموضحة
بالجدول رقم (:)5
جدول رقم ( )5لبيان متوسطات رتب هوية األنا
الدرجة
المتو االنحراف
رتب هوية
م
الفاصلة
سط المعياري
األنا
6144
1444
554
هوية األنا
1
00
المشتتة
6645
1443
514
هوية األنا
1
80
المنغلقة
6743
1441
684
هوية األنا
3
40
المعلقة
8446
1144
884
هوية األنا
4
10
المحققة
0464
 5رتبة هوية األنا 344
1
المسيطرة
يتضح من الجدول السابق إن مستوى رتب هوية األنا يختلف بين الطالب،
فمنهم عدد منخفض مشتت الهوية ومنهم عدد قليل منغلق الهوية ،ولكن أكثر
الطالب المكفوفين كانت رتبة هوية األنا المسيطرة عليهم هي إما الرتبة المعلقة
أو المحققة أو بينهما ،ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن تشتت الهوية يعني
األشخاص الذين لم يمروا بأزمة ولم يكونوا هوية بعد ،وال يدركوا الحاجة ألن
يكتشفوا خيارات أو بدائل بين المتناقضات وربما يفشلون في االلتزام
بأيديولوجية ثابتة ،وانغالق الهوية يعني األشخاص الذين لم يمروا بأزمة ولكنهم
تبنوا معتقدات مكتسبة من اآلخرين (أخذوها جاهزة من آبائهم والمحيطين بهم)
ولم يختبروا حالة معتقداتهم وأفكارهم  ،ويقبلون هذه المعتقدات دون فحص أو
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تبصر أو انتقاد لها ،وتماثل هذه العملية عملية التوحد في مرحلة الطفولة
المبكرة ،بينما تعليق الهوية يشتمل األشخاص الذين مروا أو يمرون حاليا
بأزمة ،ولم يكونوا بعد هوية ،أي إنهم خبروا بشكل عام الشعور بهويتهم،
وبوجود أزمة الهوية ،وسعوا بنشاط الكتشافها ،ولكن لم يصلوا بعد إلي تعريف
ذاتي بمعتقداتهم ،وتحقيق الهوية يعني أن األشخاص الذين مروا بأزمة وانتهوا
إلي تكوين هوية واضحة محددة ،أي إنهم خبروا تعليق نفسي اجتماعي واجروا
استكشافات بديلة لتحديد شخصيتهم وااللتزام بأيديولوجية ثابتة ،وقد تكون
اإلعاقة التي يعايشها أفراد العينة سببا في مرور هؤالء األفراد بأزمات تخص
الهوية وسعوا بنشاط الكتشافها ،ولكن لم يصلوا بعد إلي تعريف ذاتي
بمعتقداتهم ،فيكونوا معلقي الهوية ،ومنهم من مر بأزمة وانتهى إلي تكوين هوية
واضحة محددة ،أي إنه خبر تعليق نفسي اجتماعي واجرى استكشافات بديلة
لتحديد شخصيتهم وااللتزام بأيديولوجية ثابتة ،فأصبح محقق الهوية.
ويتفق ذلك مع دراسة (  )Ball,& Nicolle, 2015في أن االندماج االجتماعي
ونوعية الحياة التي يخبرها المكفوفين وضعاف البصر تساعدهم في تحقيق هوية
األنا لديهم ،وان الهوية تعد من أهم التحديات التي تواجه المراهقين الذين يعانون
من ضعف في االبصار أو عمى كامل ،فكان هؤالء األفراد ليهم صعوبة في
اتخاذ القرار ومخاوف متعلقة بالمجتمع ،ولكن الرغبة الداخلية لمزاولة الحياة
الطبيعية ساعدته على االندماج المجتمعي الذي بدوره ساعده في تحقيق الهوية
حتي يتمكن من رؤية نفسه بشكل يرضى عنه من خالل اآلخرين.
الهدف الثالث وينص على تعرف العالقة االرتباطية بين الذكاء األخالقي
وابعاده ورتب هوية األنا لدى طلبة الجامعة المكفوفين .
وللتحقق من هذا الهدف تم حساب معامل ارتباط بيرسون Person
 Correlationلتحديد العالقة بين أبعاد الذكاء األخالقي ورتب هوية األنا
المختلفة .وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول رقم ( )6قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجات الذكاء األخالقي
وأبعاده ودرجات هوية األنا
رتب
هوية
األنا
هوية
األنا

الضمير

الرقابة
الذاتية

التمثل
العاطفي

االحترام

العطف

التسامح

العدل

**1331

**1322

**1337

**1320

**1350

**1337

**1356

الدرجة الكلية
للذكاء
األخالقي
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**1322

المشتتة
هوية
األنا
المنغلقة
هوية
األنا
المعلقة
هوية
األنا
المحققة

1305

1316

1313

1305

1306

1313

1313-

1319

**1362

**1323

**1369

**1341

**1346

**1331

**1347

**1357

**1365

**1323

**1349

**1324

**1351

**1350

**1350

**1371

** تعني أن قيمة (ت) دالة عند0401
ويتضح من الجدول السابق ما يلي -:وجود ارتباط عكسي دال إحصائيا بين
جميع أبعاد الذكاء األخالقي(الضمير -الرقابة الذاتية – التمثل العاطفي-
االحترام -العطف -التسامح -العدل) والدرجة الكلية له ،وبين رتب هوية األنا
المشتتة والمعلقة.
 وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين جميع أبعاد الذكاء األخالقي(الضمير-الرقابة الذاتية – التمثل العاطفي -االحترام -العطف -التسامح -العدل) والدرجة
الكلية له ،وبين رتبة هوية األنا المحققة.
 عدم وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين جميع أبعاد الذكاءاألخالقي(الضمير -الرقابة الذاتية – التمثل العاطفي -االحترام -العطف-
التسامح -العدل) والدرجة الكلية له ،وبين رتبة هوية األنا المعلقة.
ويمكن تفسير ذلك علي أساس أنه كما أشار كل من جيمس مارشيا
( )Marcia, 1991و(عبد المعطي )1004 ،و كوين وآخرون ( Koen et
يازدنبانا
و
Narvaez,
()2010
ونارفز
)al.,
2006
وآخرون) )Yazdanpanah, et al.,2016أنه لتحقيق هوية األنا يلزم علي
الفرد تحقيق معيارين هما :االستكشاف وااللتزام .والذكاء األخالقي كما يعرفه
بوس ) (Boss, 1994بأنه العالقة بين التفكير األخالقي والسلوك األخالقي،
فمن ذلك يتضح أن الفرد عندما ينمي لديه القيم والفضائل المتعلقة بأبعاد الذكاء
األخالقي اذ ترسخ هذه الفضائل في شخصية الفرد ،وتمثل قيمه واتجاهاته
وصفاته الشخصية  ،فان ذلك يساعده علي القيام بكل من استكشاف البدائل
المتاحة في المجتمع  ،وااللتزام بما يمليه عليه ضميره وقيمه المنماة من خالل
الذكاء األخالقي ،وبذلك ومن خالل قيام الفرد بكل من االستكشاف وااللتزام في
السلوك يكون قد حقق هوية األنا لديه وعرف من هو؟ وماذا يريد؟ ولماذا يفعل
ذلك؟ ولماذا ال يفعل ذلك؟ وهذه هي هوية األنا المحققة .وذلك يفسر العالقة
االرتباطية الموجبة والقوية والدالة إحصائيا بين الذكاء األخالقي وهوية األنا
المحققة.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة شيري ومارك ( Chery & Mark,
 ) 2001ودراسة فرانسيس وبريان ()Frances & Brian, 2001
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ودراسة (الغامدي )1001 ،التي أوضح فيها العالقة االيجابية لنمو التفكير
األخالقي بتحقيق هوية األنا والسلبية بتشتتها ،والمؤكدة أيضا لداللة الفروق بين
المحققين والمشتتين بشكل خاص في درجات ومراحل التفكير األخالقي ،والي
ضعف العالقة بين نمو التفكير األخالقي والرتب الوسيطة مع ميل للتأثير
االيجابي للتعليق منخفض التحديد والسلبي النغالق الهوية.
ولقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة آليين ( )Alain, 2012وريان
وتوماس ( )Ryan & Thomas, 2002و أندرسون وآخرون( Anderson
 )et al,. 2008ودراسة كالونت ( )Kalwant, 2009وسيث وآخرون
( )Seth et al., 2009وروبرت( )Robert, 1998ومارثا ( Martha,
 )2003و دراسة جوناثان ( )Jonathan, 2007ومارك وآخرون ( Mark, et
 )al. 2006في أن شعور الفرد بالضمير اليقظ والتعاطف والتسامح والعدل
واالحترام يساعده في تحقيق هويته ،وخاصة الهوية النفسية "هوية األنا".
وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع ما أشار إليه (منى قاسم )1000،انه ال
توجد عالقة ارتباطيه دالة بين رتب الهوية والنمو األخالقي لدي طالب
الجامعة ،وانه ال توجد فروق ذات داللة بين رتب الهوية الناضجة وغير
الناضجة في النمو الخلقي.
الهدف الرابع ويرو الى تعرف داللة الفروق االحصائية في الذكاء االخالقي
تبعا لمتغير الجنس (الطالب المكفوفين والطالبات المكفوفات)
وللتحقق من هذا الهدف تم استخدام اختبار (ت) لداللة الفرق بين متوسطي
عينتين مستقلتين  T. Test independentوجاءت النتائج كما هو موضح
بالجدول التالي:

جدول رقم ( )7يوضح قيم (ت) للفروق بين متوسطات درجات الطالب
والطالبات علي مقياس الذكاء األخالقي وأبعاده
المتغير

الضمير
الرقابة الذاتية

الطالب المكفوفين
االنحراف
المتوسط
المعياري
2301
57340
4316
44340
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الطالبات المكفوفات
االنحراف
المتوسط
المعياري
2351
51320
4350
45347

قيمة(ت)
0396
0394

التمثل العاطفي
االحترام
العطف
التسامح
العدل
الذكاء األخالقي
ككل

55340
69344
67309
69340
34317
677311

54361
31345
69311
31300
34391
616351

7314
3300
3351
4366
4307
01301

2314
3310
3390
4310
3316
07310

0317
0390
0397
0313
0375
6310

** تعني أن قيمة (ت) دالة عند0401
ويتضح من الجدول السابق ما يلي-:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب والطالباتالمكفوفين علي مقياس الذكاء األخالقي وأبعاده .عند مستوي داللة (.)0401
وهو ما يعني أن كال الجنسين لديهم نفس المقومات التي تؤثر على ذكائهم
األخالقي.
 ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن األسر والمجتمع يتعامل مع الذكور واإلناثالمكفوفين بنفس الدرجة من التعاطف والمساعدة وتقديم الخدمات والدعم النفسي
والمادي مما يؤدي إلى تشكل الذكاء األخالقي لدى الجنسين بنفس الدرجة.
 وتتفق تلك النتيجة مع الدراسات (; Bonham, 2004 ;Courtney, 2005; O’Brien, 2004 ; Heller & Jodi, 2005 ; Stephens, 2002
; :Arant, 2012 Mohammadi, et al., 2014مومني )1015 ،التي
أشارت إلي أنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في الذكاء األخالقي وأبعاده.
الهدف الخامس والذي ينص على تعرف داللة الفروق االحصائية في رتب
هوية االنا تبعا لمتغير الجنس (الطالب المكفوفين والطالبات المكفوفات)
وللتحقق من هذا الهدف تم استخدام اختبار (ت) لداللة الفرق بين متوسطي
عينتين مستقلتين  T. Test independentوجاءت النتائج كما هو موضح
بالجدول التالي:

جدول رقم ( )8يوضح قيم (ت) للفروق بين متوسطات درجات الطالب
والطالبات علي رتب هوية األنا والرتبة المسيطرة لها
المتغير

رتبة هوية األنا المشتتة
رتبة هوية األنا المنغلقة
رتبة هوية األنا المعلقة

الطالب
المتوسط االنحراف
المعياري
7313
52327
9351
21344
04354
29362
333

الطالبات
المتوسط االنحراف
المعياري
7377
49349
9343
55340
04340
27355

قيمة
(ت)
0311
1357
0330

رتبة هوية األنا المحققة 17356
رتبة هوية األنا المسيطرة 3369

1350
1341

19326
3310

1347
1341

0332
1311

** تعني أن قيمة (ت) دالة عند0401
ويتضح من الجدول السابق ما يلي-:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب والطالباتالمكفوفين علي رتب هوية األنا والرتبة المسيطرة لهوية األنا .عند مستوي داللة
( .)0401وهو ما يعني أن كال الجنسين لديهم نفس المقومات التي تؤثر على
تشكل هوية األنا لدى هذه الفئة.
وتتفيق هيذه النتيجيية ميع دراسييات كيرتيس ودينيييس ( Curtis & Dennis,
 )2005و دراسة سميث ( )Smith, 2002و دراسة باميال ومييري ( Pamela
 )& Merry, 2002ودراسية بيورو ( )Porro, 2002و(خليفية )1000 ،و
فيشييرمان ( )Fisherman, 2004ومورسيينبول وأتيياك ( & Morsunbul,
 )Atak, 2013فيي أنيه ال توجيد فيروق بيين اليذكور واإلنياث فيي تحقييق هويية
األنا.
استنتاجات البحث :يستنتج من الدراسة الحالية -:
 -0توافر مستوى مرتفع من الذكاء األخالقي لدى طالب وطالبات الجامعة
المكفوفين ،والذي قد يرجع ألساليب المعاملة الوالدية وأساليب التنشئة
االجتماعية التي تركز على ربط هذه الفئة بتعاليم الدين مما انعكس على تفكيرهم
الخلقي وسلوكياتهم األخالقية.
 -6ان طلبة الجامعة المكفوفين حققوا رتبة هوية جيدة فكان معظم الطالب
رتبة هوية األنا المسيطرة عليهم إما محققين أو معلقين للهوية ،وهذا يدعم
األفراد في تحديد أهدافهم واتخاذ قراراتهم.
 -3توجد عالقة بين الذكاء األخالقي وإبعاده وهوية األنا ،كما توصلت
الدراسة انه ال توجد فروق بين الجنسين في متغيرات الدراسة.
التوصيات  -:يوصي البحث بما يلي
على المدرسين والمربين زيادة االهتمام بالطلبة المكفوفين وتوفير كافة
احتياجاتهم لمساعدتهم في اتخاذ الدور المناسب لهم وتحقيق الهوية .
على كافة المربين تعزيز التفكير الخلقي لدى الطلبة المكفوفين.
المراجع:
 -1األيوب ،أيوب خالد .)1006(.الذكاء األخالقي لماذا يتفاوت الناس في
المستوي األخالقي؟ .سلسلة اسمع وابدع ( ، )8الكويت.
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 -1بشارة ،موفق( .)1013أثر برنامج تدريبي مستند إلى نظرية بوربا في
تنمية الذكاء األخالقي لدى أطفال قرى SOSفي االردن .المجلة األردنية في
العلوم التربوية ،مجلد ،1العدد.417-403 ،4
خليفة ،عبد اللطيف محمد .)1000(.دراسات في سيكولوجية
-3
االغتراب .القاهرة :دار غريب.
 -4الديب ،أيمن .)1006(.تنمية الذكاء األخالقي لجيل المستقبل .مجلة
الوطن ،عمان ،السنة األولي ،العدد األول علي شبكة االنترنت ،ص .41-11
 -5الربيعة ،عبد هللا نوفل و الزريقات ،وابراهيم عبد هللا ( .)1010أنواع
السلوك النمطي الجسمي الممارس لدى الطلبة المعاقين بصريا ً وعالقته بجنسهم
وشدة إعاقتهم بالمملكة العربية السعودية .مجلة جامعة دمشق-483 ،)3(16 ،
.515
 -6زهران ،حامد عبد السالم .)1003(.الصحة النفسية والعالج النفسي.
الطبعة الخامسة ،القاهرة :عالم الكتب.
عبد الخالق ،طاهرة .)1006(.الذكاء األخالقي .مجلة الوطن ،عمان،
-7
السنة األولي ،العدد الثاني علي شبكة االنترنت ،ص .11
عبد الرحمن ،محمد السيد .)1118(.دراسات فى الصحة النفسية
-8
والمهارات االجتماعية واالستقالل النفسى والهوية ".القاهرة :دار قباء.
 -1عبد الرحمن ،محمد السيد .)1001(.نظريات النمو"علم نفس النمو
المتقدم" .القاهرة :مكتبة زهراء الشرق.
 -10عبد المعطي ،حسن مصطفي .)1004( .النمو النفسي االجتماعي
وتشكيل الهوية .القاهرة :زهراء الشرق.
 -11عثمان ،سيد احمد .)1186(.اإلثراء النفسي .القاهرة  :االنجلو
المصرية.
 -11الغامدي ،حسين عبد الفتاح .)1001(.عالقة تشكل هوية األنا بنمو
التفكير األخالقي لدي عينة من الذكور في مرحلة المراهقة والشباب بالمنطقة
الغربية من المملكة العربية السعودية .المجلة المصرية للدراسات النفسية ،
المجلد الحادي عشر ،العدد  ،11ص .155-111
 -13قاسم ،مني محمد .)1000(.تواصل المراهق مع والديه وعالقاته
بحاالت الهوية .رسالة دكتوراه غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات
التربوية ،جامعة القاهرة.
 -14كوافحة ،تيسير مفلح وعبد العزيز ،عمر فواز( .)1001مقدمة في
على
متاح
الخاصة.
التربية
https://sites.google.com/site/blindchild123/khsays-alatfalalmkfwfyn
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: اإلسكندرية. مستويات النفس.)1001(. محمد عبد الفتاح، المهدي-15
.الملتقي المصري لإلبداع والتنمية
 مستوى الذكاء األخالقي.)1015( عبد اللطيف عبد الكريم، مومني-16
وعالقته بمتغيري الجنس وفرع التعليم لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة
العدد،11 مجلد، المجلة األردنية في العلوم التربوية.األغوار الشمالية في األردن
.30-17 ،1
 الحكم الخلقي وعالقته بأبعاد هوية األنا.)1011( لبنى برجس، الوحيدي-17
 رسالة.لدى عينة من المراهقين المبصرين والمكفوفين في محافظات غزة
. جامعة االزهر، عمادة الدراسات العليا، كلية التربية،ماجستير غير منشورة
:المراجع األجنبية
1- Alison, J.(1997). The Man Blind from Birth and the
Subversion of Sin: Some Questions about Fundamental
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