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وزارة الرتبية والتعليم ـ مجهورية مرص العربية

قدم للنرش يف  ...2014/10/16وقبل يف 2015/3/1

امللخص

الدراســة إىل فحص فاعلية برنامج إرشادي متعدد املداخل
هـدفت
لتنميــة الــذكاء األخالقــي لــدى األحــداث اجلانحني،
واستخدمت األدوات التالية :مقياس الذكاء األخالقي والربنامج اإلرشادي،
وذلك من إعداد الباحثة ،وقد تم التوصل إىل النتائج التالية:
إحصائيا بني متوســطات درجــات املجموعة التجريبية
ـ توجــد فروق دالة
ًّ
واملجموعــة الضابطة يف القياس البعدي ملقيــاس الذكاء األخالقي لصالح
املجموعة التجريبية.

ـ توجــد فروق ذات داللة إحصائية بني متوســطات رتب درجات املجموعة
التجريبية يف القياسني القبيل والبعدي عىل مكونات الذكاء األخالقي لصالح
املقياس البعدي.
ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات رتب درجات املجموعة
التجريبية يف القياسني البعدي والتتبعي عىل مكونات الذكاء األخالقي.

الكلامت املفتاحية :الربنامج اإلرشــادي متعــدد املداخل ـ الذكاء األخالقي ـ
األحداث اجلانحون.

(*) املراسالت اخلاصة هبذا البحث توجه إىل هاجر سيد موسى حممد hagermosa77@yahoo.com
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إن جنوح األحــداث ظاهرة اجتامعية وجدت يف املجتمعــات واختلفت نظرهتا
إليهــا ،حيث اعترب احلدث اجلانح يف املجتمعات القديمة جمر ًما ويســتحق العقاب ،أما
حدي ًثا فقد اختلفت نظرة املجتمع للحدث اجلانح ،حيث تبني أن األحداث اجلانحني هم
ضحية ظروف اجتامعية أدت هبم إىل االنحراف ،وبالتايل جيب هتيئة الظروف االجتامعية
واألخالقية بام خيدم التنشئة السليمة والصاحلة هلؤالء األحداث وبالتايل صنع مواطنني
صاحلني.

وقد زادت خطورة هذه الظاهرة يف هذا العرص نتيجة التغري احلضاري والصناعي
املعــارص والثورة املعلوماتية ،وخاصة يف الدول النامية ،ما كان له أثره عىل كيان األرسة
ومتاسكها ،وعىل ازدياد مطالب الفرد ،ما قد يعرضه ملغريات البيئةً ،
فضل عن املشكالت
فرصا جديدة
التي نتجت عن هذه األوضاع كمشكالت البطالة والعشوائية التي هيأت ً
للجنوح.
وبالنسبة للمجتمع املرصي نجد أن مشكلة انحراف األحداث قد انترشت يف الفرتة
األخرية بشكل ملحوظ ،حيث تشري بيانات إدارة الدفاع االجتامعي التابعة لوزارة الشئون
االجتامعية إىل أن عدد األحداث املستفيدين من خدمات مؤسسات رعاية األحداث يف
جانحا لعام ( )2008وهذا ما أكده
الفئة العمرية من ( 7ـ  )18ســنة ( )45845حد ًثا
ً
تقرير اجلهاز املركزي للمحاسبات (السيد.)2008 ،

تأثرا بظاهرة جنوح األحداث ،وذلك طب ًقا للتقرير
كام تعد مرص أكثر الدول العربية ً
الذي أعده املجلس العريب للطفوله والتنمية عام ( ،)2001حيث وصلت نسبة جنوح
األحداث يف مرص إىل  ،1195و %1291يف املغرب ،و %1156يف تونس ،و %205يف
الكويت ،و %181يف اجلزائر ،و %1833يف عامن ،و %8415يف األردن ،و %1533يف
جيبويت (ميزاب.)2005 ،

ولذلك فالســبيل الوحيد حلل هذه املشكلة الكربى هو غرس األخالق احلميدة،
واحلديث عن مكارم األخالق رضوري ومهم يف هذا الوقت ،الذي يعيش املجتمع فيه
أزمــة أخالقية كبرية ،ال ينبغي أن نغفل عنها ،بل جيــب أن نبذل قصارى جهدنا ليعود
املجتمع إىل حسن اخللق؛ ولذلك ظهر مصطلح (الذكاء األخالقي) ،حيث يعترب طوق
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نجاة هلذا النشء من التأثريات اخلارجية السامة ،ألنه هيدف للعمل بالقناعات األخالقية
لدى الفرد حتى يستطيع أن يترصف بصورة أخالقية تتوافق مع القيم السائدة يف املجتمع،
نقصا يف بعض اجلوانب األخالقية؛ ألهنم مل
كام نجد أن عد ًدا متزايدً ا من األطفال يعانون ً
يكتسبوا هذا املفهوم ،فهؤالء األطفال مع الضامئر الضعيفة والسيطرة الرديئة عىل الواقع
أخالقيا.
واحلساسية األخالقية املرتدية واملعتقدات غري املوجهة يعدون معوقني
ًّ
وقد أوضحت (بوربا )2003 ،أن البيئة األخالقية التي ينشــأ فيها أطفال اليوم
تؤثر سل ًبا عىل الذكاء األخالقي لسببني مها:
 ١ـ أن عدد العوامل االجتامعية املهمة التي تراعي الشخصية األخالقية هي عوامل
مفككة وتعمل بشكل بطيء.
 ٢ـ خضوع األبناء بشكل متكرر لوابل من املؤثرات اخلارجية التي تعمل ضد قيم
املجتمع.ولذلك فإن تنمية الذكاء األخالقي لدى األحداث اجلانحني ً
أمل يف
وضعهم عىل املســار الصحيح رضوري جدًّ ا؛ ألنه يركز عىل العالقة بني كل
من التفكري األخالقي والســلوك األخالقي ومدى التطابق بينهام .ومن أكثر
األسباب التي دعت الباحثة إىل االهتامم بتنمية الذكاء األخالقي بمكوناته لدى
األحــداث اجلانحني هي أن هذه املكونــات إذا ما توافرت يف الفرد متكنه من
التغلب عىل العديد من املشكالت التي تواجه املجتمع من انحرافات وعدوان
وغريه من املشكالت األخالقية (.)Boss, 1994

حيث أوضحت دراســة أكونور ( )Oconnor, 2000أن تربية الذكاء األخالقي
لدى األطفال يمنعهم من العدوان اللفظي وغري اللفظي عىل أقراهنم وعىل اآلخرين.

ويشري وات وفراسني وتيكون ونيمو ()Watt,Frausin,Dixon& Nimmo, 2000
إىل أن نتائج الدراسة التي قارنت بني جمموعة من السجينات ( 22سيدة) ،وجمموعة من
الســجناء (ً 20
رجل) ،وجمموعة من النساء يف املجتمع ( )23امرأة تشري إىل أن النساء
غري السجينات كن أكثر احرتا ًما وأكثر قدرة عىل التفكري األخالقي والرقابة الذاتية من
املجموعتني األخريني ،كام اتضح أن تنمية الذكاء األخالقي لدى األفراد جيعلهم يف منأى
عن الوقوع يف اجلريمة ،ويقلل من العدوانية ومشاعر الغضب لدهيم.
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كام توضح بوربا  Borbaأن مكونات الذكاء األخالقي عند تنميتها لدى املراهقني
ســيكون بوســعها أن تؤثر عىل كل مظاهر حياهتم ،وكذلك نوعية عالقاهتم املستقبلية
ومهاراهتم ،بل يف إسهامهم يف الفن والتجارة واألدب ،بل مع املجتمع كله.
وأوضح ديفد ( )David,2004أن تنمية الذكاء األخالقي يسمو بالنفس وخيلصها
مجال إىل الشخصية وجيعلها أكثر ً
من السلوكيات املنحرفه ،ويضيف ً
كامل.

وذكر ميلني وهولســت ( )Melin &Holst, 2006أن التعاطف يقلل من خطر
االرتداد للجريمة مرة أخرى ،ويسيطر عىل النزعة اإلجرامية والعدوانية لدى األحداث
اجلانحني.

ويشري بارجيو وسيلفان كوستي وجيبس (Barrigo, Sullivancosett & Gibbs,

 )2009إىل أن الربنامــج التدريبــي القائم عىل التعاطف .أدى إىل تقليل الســلوك الال
اجتامعي املعادي للمجتمع لــدى عينه من األحداث اجلانحني ،كام عمل عىل الوصول
إىل النضج اخللقي.

وأكدت دراسة جيسكا وفريســون ( )Jessica &Fresno, 2010فاعلية برنامج
قائم عىل النضج اخللقي والعطــف يف خفض العدوان لدى األحداث اجلانحني وعدم
استخدام األسلحة يف املواقف العنيفة والعدوانية.
ومــن هذا يتضح دور الــذكاء األخالقي يف تعديل ســلوك األحداث اجلانحني
وجعلهم أفرا ًدا صاحلني يف املجتمع.

مشكلة الدراسة وتساؤالهتا

تنبثق مشكلة الدراسة من الدراسات السابقة التي تؤكد أمهية الذكاء األخالقي لدى
األحداث اجلانحني؛ ألنه خيلق منهم شخصية سوية حمبه للذات واآلخرين (أكونورOconnor,
2000؛ بوربا Borba, 2000؛ ديفد David, 2004؛ ميلني وهولســت Melin&Holst,
2006؛ بارجيــو وســيلفان كوســتي وجيبــس Barrigo,Sullivancosett&Gibbs
،2009؛جيســكا وفريسون  )Jessica &Fresno 2010ومن هنا اهتمت الباحثة بدراسة
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الذكاء األخالقي ،والعمل عىل تنميته ،وخاصة لدى األحداث اجلانحني؛ حيث إهنم رجال
الغد ومستقبل األمة وعامدها.
وترتكز مشكلة الدراسة يف التساؤل اآليت:

ما فاعلية برنامج إرشادي متعدد املداخل لتنمية الذكاء األخالقي لدى األحداث اجلانحني؟
وتنبثق منه التساؤالت الفرعية التالية:

 1ـ هــل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوســطات رتب درجات املجموعة
التجريبية واملجموعة الضابطة يف القياس البعدي عىل مكونات الذكاء األخالقي؟
 2ـ هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوســطات رتب درجات املجموعة
التجريبية يف القياسني القبيل والبعدي عىل مكونات الذكاء األخالقي؟
 3ـ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوســطات رتب درجات املجموعة
التجريبية يف القياسني البعدي والتتبعي عىل مكونات الذكاء األخالقي؟

أمهية الدراسة:
ـ األمهية النظرية:

 ١ـ دراســة فئة هلا تأثري خطري عىل املجتمع؛ حيث تكمن خطورهتا يف تأثريها عىل
القوى البرشية يف املجتمع.

 ٢ـ التحقق من فاعلية الربنامج اإلرشادي يف تنمية الذكاء األخالقي لدى األحداث
اجلانحني.

ـ األمهية التطبيقية:

 ١ـ تسهم الدراســة يف عالج بعض األمراض األخالقية املنترشة بشكل واسع يف
جمتمعنا اآلن.

 ٢ـ تساعد الرتبويني يف التعرف عىل طبيعة النمو األخالقي للحدث اجلانح.

 ٣ـ يسهم الربنامج اإلرشادي يف تنمية الذكاء األخالقي لدى األحداث اجلانحني.
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أهداف الدراسة:

 ١ـ دراسة الذكاء األخالقي لدى عينة من األحداث اجلانحني.

 ٢ـ التعرف عىل مدى فاعلية الربنامج اإلرشــادي موضع الدراسة يف تنمية الذكاء
األخالقي لدى األحداث اجلانحني.

 ٣ـ التعرف عىل مدى فاعلية بعض األساليب اإلرشادية املستخدمة يف ميدان الرتبية
اخللقية يف تنمية الذكاء األخالقي لدى عينة من األحداث اجلانحني.

فروض الدراسة:

 ١ـ توجــد فروق ذات داللة إحصائية بني متوســطات رتــب درجات املجموعة
التجريبيــة واملجموعة الضابطــة يف القياس البعدي عــى مكونات الذكاء
األخالقي لصالح املجموعة التجريبية.
 ٢ـ توجــد فروق ذات داللة إحصائية بني متوســطات رتــب درجات املجموعة
التجريبية يف القياسني القبيل والبعدي عىل مكونات الذكاء األخالقي لصالح
املقياس البعدي.
 ٣ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوســطات رتب درجات املجموعة
التجريبية يف القياسني البعدي والتتبعي عىل مكونات الذكاء األخالقي.

مصطلحات الدراسة
الربنامج اإلرشــادي متعدد املداخل :هو جمموعة من األساليب والفنيات لتقديم
خدمات إرشــادية صحيحة بتنظيم حيقق دعم كل فنية ويتيح للمرشــد اختيار ما يراه
مناس ًبا لكل جلسة (.)Rudner, 1981

الذكاء األخالقي :هو القدرة عىل توظيــف القناعات األخالقية للفرد يف التمييز
بني ماهو أخالقي وماهو غري أخالقي واتباع الســلوك الســليم دون توجيه مهام كانت
الضغوط (عيل.)٢٠٠٩ ،
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احلدث اجلانح هو الصغري الذي أتم السن التي حددها القانون للتمييز ،ومل يتجاوز
السن التي حددها لبلوغ الرشد ويقدم عىل ارتكاب فعل يعتربه القانون جريمة كالرسقة
أو القتل واإليذاء أو االغتصاب أو أي فعل آخر يعاقب عليه القانون ملساســه بســامة
حادا.
املجتمع وأمنه ،ما يعترب انحرا ًفا ًّ

اإلطار النظري

ً
أول :مفهوم األحداث اجلانحني

تشــر كلمة جنح يف قاموس اللغة العربيــة إىل معنى «مال» ُ
واجلناح (بالضم) هو
امليــل إىل اإلثم ،وقيل :هو اإلثم عامة ،واجلناح :ما حتمل يف اهلم واألذى ،وأصل ذلك
من اجلناح ،الذي هو اإلثم .واجلنوح ً
أيضا هو اجلناية واجلرم (ابن منظور ،د .ت).
أما كلمة «حدث» فتعني الفتي السن ،ورجل حدث أي شاب ـ فإن ذكرت قلت:
حديث السن،وهؤالء غلامن حدثان أي أحداث (ابن منظور ،د.ت.)797،

ويعني مصطلح  Delinquencyيف اللغة اإلنجليزية ،التقصري واإلثم واجلنوحية
(نزعة نفسية إىل اجلنوح وانتهاك القانون) (البعلبكي.)1984 ،

ويشري (غباري )2000 ،إىل أهنم أفراد يقومون بخرق معايري قانونية معينة أو معايري
اجتامعية بصفة متكررة ،تستلزم اختاذ إجراءات قانونية جتاه مرتكب هذه األفعال ،سواء
أكان فر ًدا أم مجاعة.
وبنــاء عليه تعــرف الباحثة احلدث اجلانح بأنه «هو ذلــك الصغري الذي مل يتعلم
مهــارات اجتامعية وأخالقية مناســبة أو الذي مل يتعلم أن يعرب عن حقوقه ومشــاعره
وأخالقيا».
اجتامعيا
الشخصية جتاه اآلخرين بطريقة مقبولة
ًّ
ًّ

ثان ًيا :النظريات املفرسة للسلوك اجلانح

 1ـ النظريــة البيولوجية :يتبنى هذا االجتاه فكرة مفادها أن اإلنســان املجرم يولد
متميزا من غريه من الناس ،فالســلوك اإلجرامي للفرد ً
بالغا كان أم
نموذجا
ً
ً
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حد ًثا ينشأ بحتمية بيولوجية موروثة ،ويعترب لومربوزو رائد هذا االجتاه ،وقد
عمل عىل اختزال الواقع االجتامعي يف تفسريه للجنوح إىل متغريات بيولوجية،
تتحدث عن املجرم بالفطرة ودافع بحامس عن هذا الرأي (العرصة.)1974 ،

وظهرت املدرســة البيولوجية االجتامعية التي ترجع أسباب اإلجرام إىل عاملني
أساســيني ،مها :العوامل الفردية واالجتامعية ،ووضعت دستورها املشهور عن أسباب
اإلجرام عىل أســاس أن اجلريمة هي نتائج لتضافر ثالثة عوامل (الفردية ،واالجتامعية،
والطبيعية) (عريم.)1973 ،
 2ـ النظرية االقتصادية :يــرى أصحاهبا أن اجلنوح وليد ظروف اقتصادية صعبة،
حيث يشيع انتشار الفقر وسوء األحوال املادية ،الذي يؤدي بدوره إىل احلرمان
ومن ثم تتولد لدى الفرد مشــاعر حادة لالنتقام ،تتبلور هذه املشاعر يف أنامط
سلوكية منحرفة ومضادة للمجتمع (نصيف.)٢٠٠١ ،

ويرى ستاجر  Stagnerأن احلالة االقتصادية السيئة تظهر عد ًدا من العوامل التي
تعمل عىل وجود االنحراف عند األحداث وهي احلرمان من احلاجات اجلسمية ،وسوء
األحوال السكنية ،والتفكك العائيل ،والعجز عن مسايرة اجلامعة (بشاي.)1991 ،

 3ـ النظريــة االجتامعية :ومن أبرز النظريات االجتامعيــة نظرية العامل األمريكي
سذرالند التي عرفت باسم املخالطة الفارقة ،وتنادي بأن السلوك اإلجرامي
نتــاج للبيئة االجتامعية ،وذلك بزيادة نســبة تعرض الفرد لألنامط اإلجرامية
عىل نســبة تعرضه لألنامط غري اإلجرامية ،حيث يكتسب السلوك اإلجرامي
عن طريق التعلم املتصل بأشخاص آخرين تربطهم بالشخص عملية اتصال
مبارش (رمضان.)1995 ،

 4ـ النظرية النفســية :يرى أنصارها أن االنحراف يرجع إىل أسباب نفسية تعود إىل
نفسيا ،فهو يتصف بالعنف والشدة
شخصية الفرد .واملنحرف إنسان مريض ًّ
الراجعة لتجارب ســيئة مر هبا الفرد يف مرحلة الطفولة أو بقايا عقدة أوديب
أو تعرضه ملواقف جنسية مؤملة يف مرحلة الصغر أما فرويد فريكز عىل مرحلة
الطفولة وعالقة اآلباء باألبناء يف هذه املرحلة .واملنحرف هو إنسان مل يستطع
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السيطرة عىل نزعاته الغريزية مثل :الشدة الزائدة ،والدلع الزائد ،أو كليهام ما
يؤدي إىل التأثري سل ًبا عىل شخصية الفرد (حممد.)2002 ،

ثال ًثا :العوامل املؤثرة يف جنوح األحداث

األرسة :تعتــر البيئة األوىل التي يتأثر هبا الشــخص؛ ملا هلا من أثر كبري يف صياغة
ســلوكه مع املجتمع ،حيث تؤدي الرتبية األرسية غري السليمة والناجتة عن الرصاعات
واخلصومات بني األبوين إىل اضطراب سلوك الطفل؛ ما جيعله أكثر ً
ميل للعدوانية.
ويعترب ( )Musse, 1984, 544أن العالقات األرسية تعترب إشارة مهمة للجنوح،
كام أن البيوت املحطمة بســبب الطالق أو افرتاق الوالديــن تعترب بيئة خصبة حلدوث
اجلنــوح ،حيث يفتقد الطفل القائد واملوجه واملــريب ،وال جيد من هيتم به داخل املنزل،
حيث التســتطيع األم القيام بدور األب فيتوجه الطفل إىل الشارع فيعيش يف مناخ غري
مالئم يساعد عىل االنحراف.

العوامل االقتصادية
عىل الرغم من أن الدراسات التي أجريت عىل عالقة الظروف االقتصادية لألرسة
بانحراف األحداث مل تصل إىل نتائج حاسمة من حيث نوع االرتباط ودرجته بني ظاهريت
ريا من األحداث املنحرفني
الفقــر واالنحراف فإن املالحظات املفردة تؤكد أن جان ًبا كب ً
جيدون جماالت التفريغ يف املناطق املختلفة التي يعيش ســكاهنا يف ظروف اقتصادية غري
مالئمة ،ومع ذلك ال يعني أن الفقر يؤدي بالرضورة إىل االنحراف إال أنه يتفاعل مع غريه
مــن العوامل األخرى يف إحداث االنحراف ،وهلذا ال يمكن إغفال هذا العامل كمقوم
أسايس من املقومات البيئية الداخلية يف االنحراف (طلعت ،د .ت).

وقت الفراغ
مما ال شــك فيه أن شغل وقت فراغ احلدث الصغري يف موضوعات مفيدة ،هو أمر
له رضورته ،ويعود بالنفع عىل الصغري وعىل املجتمع الكبري ،حينام جينبه ذلك الوقوع يف
أخطاء اجلريمة .ولقد ثبت أن من  70ـ %80من جرائم األحداث تقع بعد ساعات العمل

285

املجلة العربية للدراسات األمنية ـ املجلد  32ـ العدد ( 277 )69ـ  312الرياض (143٨( )2017هـ)

أو املدرســة أي يف أوقات الفراغ ،ويالحظ ً
دائم أن املحاكم والسجون واإلصالحيات
تكتظ باملجرمني الذين أســاءوا اســتعامل أوقات فراغهم ،كذلك فإن البطالة تعد من
األسباب املهيئة للجريمة والدافعة إليها (شفيق.)1994،

املحور األول :الذكاء األخالقي

ً
أول :مفهوم الذكاء األخالقي

عرفتــه بوربا ( )Borba, 2001 (a), 4بأنه قابليــة الفرد لفهم الصواب من اخلطأ
مــن خالل توافر جمموعة من املعتقدات والقناعات األخالقية يف بنائه املعريف ،متكنه من
الترصف بطريقة صحيحة.

وعرفــه روتتــا ( )Rotta, 2011,77بأنه القدرة عىل حل املشــكالت األخالقية
بشكل أفضل.
وبناء عليه تعرفه الباحثــة احلالية بأنه هو أحد الطرق التي متكن الفرد من حتديد
الصواب واخلطأ عن طريق اتباع الصوت الداخيل للقرارات التي ختدم اآلخرين ،وليس
الفرد فقط.

ثان ًيا :أمهية الذكاء األخالقي:

نوعا من
 ١ـ له أمهية إجيابية عىل الصحة النفســية فحني يلتــزم الفرد بام يقول جيد ً
الصحة النفسية كاالستقرار النفيس.
 ٢ـ إذا التزم الفرد واملجتمع بالذكاء األخالقي وميزوا بني الصح واخلطأ اكتســبوا
ما يسمى بالصحة املجتمعية وأصبحوا أصحاء متامسكني.
 ٣ـ ضعف الذكاء األخالقي يؤدي إىل انحرافات وارتكاب أخطاء يف العمل.

 ٤ـ يؤدي إىل انتشار السالم واملحبة والود والثناء والبعد عن العنف والعدوانية.

 ٥ـ يكسبنا الصرب والتسامح والعدل ،األمر الذي يزيد من قدرة الفرد عىل التكيف.
 ٦ـ يعطي للفرد حصانة أخالقية ومناعة ذاتية (خالد.)2008 ،
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ثال ًثا :مبادئ الذكاء األخالقي :قدمتها بوربا ()Borba, 2001(b), 3

 1ـ املعتقدات والقيم األخالقية يكتسبها األبناء فيام قبل مرحلة املراهقة املبكرة.
 2ـ األقران ينافسون الوالدين يف النمو األخالقي لألبناء.

 3ـ الذكاء العقيل ال يؤدي يف كثري من األحيان للذكاء األخالقي.
 4ـ النمو األخالقي يبدأ من سنوات الطفولة املبكرة.

 5ـ الذكاء األخالقي مهم جدًّ ا ألبناء القرن احلايل أكثر من ذي قبل.

املحور الثاين :اإلرشاد النفيس

ً
أول :مفهوم الربنامج اإلرشادي :يعرفه ريبري ( )Reber, 1985بأنه خطة مصممة
لبحث أي موضوع خيص الفرد أو املجتمع رشيطة أن تكون هادفة ألداء بعض العمليات
املحددة.
وعرفه (اخلالدي وســعد )2008 ،بأنه عملية تربوية هتدف إىل مساعدة الفرد عىل
فهم شخصيته وتنمية إمكاناته؛ ليستطيع حل مشكالته يف ضوء معرفته ورغبته وتعليمه
وتدريبه؛ لكي حيقق أهدافه التي يسعى إليها يف حياته وهبذا حيافظ عىل صحته النفسية.

وبناء عىل ما سبق تعرفه الباحثة بأنه برنامج علمي خمطط ومنظم لتقديم جمموعة
مجاعيا يقدمها املرشد النفيس
من اخلدمات اإلرشــادية املبارشة وغري املبارشة ،فرد ًّيا أو
ًّ
للفرد الذي يعاين مشــكلة ما بغية ختليصه من اآلثار الســلبية هلا ،والعيش بانسجام مع
نفسه واآلخرين.
ثان ًيا :الفنيات املستخدمة يف الربنامج اإلرشادي:

 1ـ أسلوب املحارضة :يعترب أسلو ًبا من أساليب اإلرشاد اجلامعي التعليمي ،حيث
يغلب عليه اجلو شبه العلمي ،ويغلب فيه عنرص التعلم وإعادة التعلم ،حيث
يعتمد عىل إلقاء املحارضات الســهلة عىل العمالء ويتخللها ويليها مناقشات
هدفها تغيري االجتاهات لدى األعضاء (زهران.)1980 ،
 2ـ السيكودراما :ذكر وملان أن املرسحية التي تؤدى أثناء اجللسة السيكودرامية ال
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تكتب وال تعد مشــاهدها وال حيدد موضوعها أو توزع أدوارها قبل اجللسة،
وإنام يتم هذا كله عىل نحو ارجتايل ،ويشرتك فيه مجيع احلارضين ،سواء أكانوا
مــن املرىض أم من ذوهيم أم من الفريق العالجي .وأشــار مورينو إىل أن من
أهم املزايا التي تشــرك فيها الســيكودراما مع غريها من أســاليب العالج
اجلامعي ،الرتكيز عىل شــبكة العالقات البينشخصية .فالفرد هنا ال ينظر إليه
عضوا يف مجاعــة أو جز ًءا من كيان أكرب
عىل أنه وحدة مســتقلة ،بل باعتباره
ً
(نصيف.)2001،

 3ـ التعلم بالنموذج :تقوم النمذجة عىل افرتاض أن اإلنســان قادر عىل التعلم عن
طريق مالحظة ســلوك اآلخرين وتعرضهم بصورة منتظمة للنامذج .ويعطي
للطفــل فرصة ملالحظة نموذج ويطلب منه أداء نفــس العمل الذي يقوم به
النموذج (مليكة.)1994 ،

 ٤ـ لعب الدور :أســلوب يف التدريب عىل العالقات اإلنسانية يف العالج النفيس
الذي يقوم فيه الفرد باألدوار االجتامعية ألفراد آخرين ،أو حياول القيام بأدوار
جديدة عىل نفسه ،وقد نام هذا األسلوب ً
أصل كإجراء يف السيكودراما ،ولكنه
ً
ومنترشا يف املجاالت الرتبويــة واإلكلينيكية لتحقيق
أصبح أســلو ًبا معتمدً ا
أهداف حمددة مثل :تدريب العاملني عىل كيفية التعامل مع املشكالت واختيار
االجتاهات والعالقات املختلفة (كفايف.)1997 ،
 5ـ التعزيــز اإلجيايب :هو العملية التي بمقتضاها تتم زيادة أو تقوية احتاملية تكرار
قيام الفرد بسلوك أو استجابة معينة،عن طريق تقديم يعقب ظهور هذا السلوك
أو تلك االستجابة منه أي من الفرد ،والتعزيز يساعد عىل زيادة التعليم ،وزيادة
لفظيا أو غري لفظي.
مشاركة األفراد يف األنشطة املختلفة ،والتعزيز قد يكون ًّ
طبيعيا غري مفتعل ،وأن يناسب نوع االستجابة (شحاتة
ويشرتط فيه أن يكون
ًّ
والنجار وعامر.)2003 ،
دورا ًّ
مهم يف كل العالجات النفسية ،وهلا دور خاص
 6ـ الواجبات املنزلية :تؤدي ً
يف زيادة فاعلية اإلرشاد السلوكي ،حيث إهنا الفنية الوحيدة التي يبدأ وخيتم هبا
املعالج املعريف كل جلسة عالجية وإرشادية ،وتسهم يف حتديد درجة التعاون
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واأللفة القائمة بني املعالج أو املرشد والفرد ،ويستطيع املعالج أو املرشد تقوية
العالقة بتكليف الفرد بعمل الواجبات املنزلية ،ويقدم كل واجب منزيل عىل أنه
جتربة مناسبة الكتشاف بعض العوامل املعرفية املتعلقة باملشكلة التي يواجهها
الفرد حدي ًثا.

 7ـ اإلرشــاد النفيس الديني :عملية يشرتك فيها املرشد والعميل ،ويتناول املرشد
معا يف عملية
مع العميل موضوع االعرتاف والتوبة واالستبصار ،ويشرتكان ً
تعلم واكتســاب اجتاهات وقيم ،والعميل يلجأ إىل اهلل بالدعاء مبتغ ًيا رمحته،
صابرا عىل كل حال (زهران.)2005 ،
ذاكرا
ً
ومستغفرا إياه ً
ً
 8ـ األســلوب التكاميل :وهو أسلوب إرشــادي يمثل املامرسة اإلرشادية الواعية
والتنظيم املهني املتزن الذي يقوم عىل املزج بني فنيات اإلرشاد اجلامعي األخري
ً
مكمل لآلخر ،ولتتم االستفادة من مميزات وفاعلية كل أسلوب
ليكون كل منها
منها .ويعتمد األسلوب التكاميل عىل املامرسة الفعلية لكل الفنيات اإلرشادية
السابقة بتنظيم حيقق دعم كل فنية ويتيح لألعضاء اختيار ما يرونه مناس ًبا لكل
جلسة أو لكل موضوع.

الدراسات السابقة
لقد ندرت دراســات الذكاء األخالقي ،وإنام وجدت دراسات تنمية أبعاد الذكاء
األخالقي لدى األحداث اجلانحني .وكانت أقرب الدراسات ملوضوع الدراسة احلالية
هي دراســة زيبورا (« )Zipora, 1996فاعلية القصص والسيكودراما» ،حيث استعان
الباحث بـ ( )15قصة ً
وفيلم هبدف خفض السلوك العدواين وخفض امللل الذي يؤدي إىل
العدوان والسلوك غري األخالقي وخفض املعتقدات التي تدعم العدوان لدى املراهقني
العاجزين عن التعامل مع اآلخرين وأسفرت النتائج عن تنمية االحرتام لدهيم.
دراسة سميث ( )Smith, 2002وتتناول فاعلية كل من العالج السلوكي والعالج
املعــريف يف زيادة التحكم يف الرقابــة الذاتية ،والتحكم يف ضمري الفــرد بطريقة فعالة،
وختفيض السلوكيات العدوانية لدى األفراد ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية،
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وقد اســتخدمت فنيات العالج املعريف (التفكري بصوت ٍ
عال ،ومناقشــة األفكار غري
العقالنية)  ،أما العالج السلوكي فقد استخدم (النمذجة ،والتعزيز ،والتغذية الراجعة).
وأوضح وستن نيوتن وكيم ( )Watson&Newton&Kim, 2003أمهية اشرتاك
األحداث اجلانحني يف األنشطة الرتفيهية والرتوحيية ،حيث إهنا تعمل عىل ارتفاع مستوى
الرقابة عىل الذات ،وحتمل املســئولية ،واالحرتام يف التعامل مع اآلخرين ،واستخدام
النمذجة وتقديم قدوة حسنة أثناء هذه األنشطة الرتفيهية.

وأكدت ميليســا ( )Melissa, 2004فاعلية برنامج إرشــادي قائم عىل املناقشة
لألفكار اخلاطئة واملناقشة الدينية واألنشطة الرتفيهية كالرحالت لتنمية كل من التعاطف،
ومن ثم العطف ،وذلك لدى عينة من األحداث املحبوسني يف قضايا عنيفة.
وأوضحــت ســرينكا ( )Sprinkle, 2005فاعليــة برنامج قائم عىل اإلرشــاد
الدينــي وتنمية املهارات االجتامعية األولية يف تنمية التعاطف وعدم القســوة والعنف
مع احليوانات ،وقد أســفرت عن فاعلية الربنامج يف خفض مستوى العدوان والعنف
والعصبية ،وارتفاع مستوى التعاطف بني األحداث اجلانحني.
وأوضحت دراســة لينــر ( )Lintner,2005دور الصــور التعليمية والقصص
األخالقية يف تعليم التســامح ،وقد توصلت نتائجها إىل أن للصور املعربة عن التعصب
ريا يف تنمية فضيلة التسامح لدى أفراد العينة.
والقصص األخالقية ً
دورا كب ً

وأشارة الران ( )Laran, 2010إىل تقديم إسرتاتيجية حول كيفية مساعدة اجلانحني
عىل تعلم اســتعامل الرقابة الذاتية يف مواقف الشدة واإلغراء ،وأن نفكر قبل أن نفعل،
وهناك أربعة طرق ملســاعدة األفراد عىل التعامل مع مشاعرهم القوية واستعامل الرقابة
الذاتية يف املواقف الصعبة ،وهذه الطرق هي ( :تطوير املفردات التي تدور حول املشاعر،
وعالقات التحذير من الغضب ،واحلديث الذايت للبقاء متز ًنا ،وتعليم االسرتخاء).

إجراءات الدراسة
املنهج املستخدم :اتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي القائم عىل وجود جمموعتني
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(جتريبية ،وضابطة) وتستخدم الباحثة هذا املنهج وفق أسلوب القياس القبيل والقياس
البعدي لبحث تأثري املتغري املستقل (الربنامج اإلرشادي) عىل املتغري التابع( ،تنمية الذكاء
األخالقي لدى األحداث)ً ،
علم بأن هناك متغريات وسيطة وهي متغري (السن ،والذكاء
العقيل ،واملستوى االجتامعي واالقتصادي ،ومستوى الذكاء األخالقي).

عينة الدراسة :تكونت من األحداث اجلانحني املحكوم عليهم يف مؤسسة األحداث
اجلانحني باإلســاعيلية ،وقد تم اختيار ( )16حد ًثا كعينــة مقصودة ترتاوح أعامرهم
مــن ( 15ـ  )18وترتاوح معامالت ذكائهم ما بني ( 87ـ  )90واملســتوى االجتامعي
واالقتصادي ما بني (40ـ  )47استامرة املستوى االجتامعي االقتصادي لألرسة املرصية.
ومستوى الذكاء األخالقي ما بني (108ـ  )118عىل مقياس الذكاء األخالقي وتم تقسيم
العينة إىل جمموعتني إحدامها جتريبية وعددها ( )8أحداث جانحني ،واألخرى ضابطة
وعددها ( )8أحداث جانحني وقد تم اختيار العينة من الذكور.
اجلدول رقم ( )1الفروق بني متوسطات رتب درجات املجموعتني التجريبية

والضابطة يف كل من :مستوى الذكاء األخالقي ،العمر الزمني بالشهور ،الذكاء،
متغريات املجانسة املجموعة
العدالة
العطف
التسامح
االحرتام
ضبط النفس

ضابطة

املستوى االجتامعي االقتصادي
ن

متوسط الرتب جمموع الرتب القيمة

الداللة

11.5

غري دالة

26

غري دالة

22.5

غري دالة

17

غري دالة

13.5

غري دالة

8

5.3

ضابطة

8

8.8

ضابطة

8

ضابطة

8

ضابطة

8

جتريبية
جتريبية
جتريبية
جتريبية
جتريبية

8
8
8
8
8

26.5

9.95

109.5

8.36

92

8.95

98.5

9.45

104

9.77

107.5

7.5
6.4
5.7
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متغريات املجانسة املجموعة

26.5

غري دالة

16

غري دالة

26

غري دالة

16

غري دالة

11.5

غري دالة

8

8.3

ضابطة

8

6.2

ضابطة

8

ضابطة

8

املستوى االجتامعي ضابطة
االقتصادي
جتريبية

8

التعاطف
الضمري
العمر الزمني
مستوى الذكاء

ضابطة

ن

متوسط الرتب جمموع الرتب القيمة

الداللة

جتريبية
جتريبية
جتريبية
جتريبية

8
8
8
8
8

41.5

8.59

94.5

9.55

105

8.36

92

7.45

82

8.8

10.8
5.3

9.95

31
44
54

26.5

109.5

املعاجلات اإلحصائية :متت معاجلة البيانات باستخدام اختبار (.)Wilcoxon( )Mann - Whitney

أدوات الدراسة

 ١ـ مقياس الذكاء األخالقي (إعداد الباحثة) .ويتكون يف صورته النهائية من 71
مفردة موزعة عىل ســبعة أبعاد ،ويعتمد عىل التقرير الذايت لتقييم أبعاد الذكاء
األخالقي (الضمري ،ضبط النفس ،التســامح ،التعاطف ،االحرتام ،العدل،
العطف) والدرجة الكلية له ،ويستجيب املفحوص عىل مقياس مخايس ً
(دائم،
نادرا ،أبدً ا) وقد قامت الباحثة بحســاب صدق وثبات املقياس
ريا ،أحيا ًناً ،
كث ً
عىل عينة قوامها ( )50حد ًثا من املحكوم عليهم يف املؤسســة العقابية باملرج،
وتأكدت من صالحية املقياس للتطبيق .حيث تم حساب صدق املقياس عن
طريق صدق املحكمني والصدق التقاريب وصدق االتســاق الداخيل ،حيث
تراوحت قيــم االرتباط هنا بني كل بعد من أبعــاد املقياس والدرجة الكلية
للمقيــاس ما بني (0.23ـ  )0.56وكانت مجيعها دالة عند مســتوى داللة
 ،0.01وتراوحت قيــم االرتباط هنا بني كل مفردة والبعد الذي تنتمي إليه
ما بني ( 0.21ـ  )0.61عند مســتوى داللة  0.01وقد تم حذف املفردات
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ً
ارتباطا ذا داللة ،والتحليل العاميل التوكيدي ،كام تم حذف
غري املرتبطة ببعدها
املفردات التي يقل تشبعها عىل العوامل الكامنة عن  ،0.3وقد تم التحقق من
النموذج املقرتح باستخدام مؤرشات حسن املطابقة ،وتبني أن النموذج حيقق
أفضل قيم مؤرشات حسن املطابقة ،ما يشري إىل أن مطابقة النموذج للبيانات
جيدة ،ومتيزه بالصدق .وتم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ،وكان
معامل الثبات للمقياس هبذه الطريقة ( ،)0.89وطريقة إعادة االختبار بفاصل
زمني مقداره ( )21يو ًما ،وكان معامل الثبات للمقياس ككل ( .)0.85وهو
مستوى يشري إىل صالحية املقياس.

 ٢ـ الربنامج اإلرشــادي املتعدد املداخل (إعداد الباحثــة) .هيدف إىل تنمية الذكاء
األخالقي لدى األحداث اجلانحني ممــن لدهيم قصور يف ذكائهم األخالقي،
وبيان أثر اســتخدام بعض األساليب اإلرشــادية التي أشارت الدراسات إىل
فاعلية استخدامها يف تنمية الذكاء األخالقي ،وقد تم عرض الربنامج عىل ()14
أستا ًذا من األساتذة املتخصصني يف جمال الصحة النفسية يف اجلامعات املرصية.

أسبوعيا ،وكانت خطة العمل
ويتضمن الربنامج ( )23جلسة بواقع ثالث جلسات
ًّ
تسري وف ًقا للتخطيط باجلدول التايل:
ملخصا ملحتوى الربنامج اإلرشادي والفنيات املستخدمة
اجلدول ( )2يوضح
ً

رقم اجللسة

موضوع اجللسة وأهدافها

الفنيات

األوىل

متهيدية (لقاء تعارف):
 1ـ التعارف بني الباحثة وأعضاء اجلامعة اإلرشادية
 2ـ تعريف الباحثة ملفهوم الربنامج اإلرشادي واهلدف منه ومكوناته.
 ٣ـ حتديد قواعد العمل واآلداب التي جيب أن يتقيد هبا أثناء اجللسة.
 ٤ـ أن يتناقش أفراد املجموعة التجريبية حول جدول مواعيد اجللسات
اإلرشادية واألسلوب املتبع يف إدارة اجللسات اإلرشادية.
 ٥ـ أن يؤهل أفراد املجموعة التجريبية للدخول يف الربنامج.

املحارضة ،طرح األسئلة

الثانية

معنى الضمري وأمهيته.
 ١ـ التعرف عىل معنى الضمري.
 ٢ـ حتديد أمهية الضمري.
 ٣ـ التعرف عىل أسباب ضعف الضمري.
 ٤ـ حتديد العوامل التي تكون سب ًبا يف العودة للمعايص

293

املحارضة ،التغذية الراجعة،
التعزيز ،الواجب

املجلة العربية للدراسات األمنية ـ املجلد  32ـ العدد ( 277 )69ـ  312الرياض (143٨( )2017هـ)
رقم اجللسة
الثالثة

موضوع اجللسة وأهدافها

تنمية الضمري :تنمية القدرة عىل الضبط األخالقي ،وذلك ملساعدة لعب الدور ،التعزيز ،النمذجة،
التغذية الراجعة ،الواجب.
الفرد عىل اكتساب القدرة عىل متييز اخلطأ من الصواب

الرابعة

صحوة الضمري:
ـ تنمية الضمري.

اخلامسة

املهارات االجتامعية ١ .ـ التعرف عىل معنى التعاطف.
 ٢ـ أن يدرك أفراد املجموعة مشاعر اآلخرين.
 ٣ـ أن يشارك اآلخرين يف مشاعرهم.

السادسة

السابعة

الفنيات

املهارات االجتامعية (مساعدة اآلخرين):
 1ـ أن يتعرف الفرد عىل أساليب مساعدة اآلخرين.
 2ـ أن يامرس هذه األساليب.

املهارات االجتامعية (تنمية مهارة االستامع):
 1ـ أن يتعرف الفرد عىل مهارات االستامع لآلخرين.
 2ـ أن يتدرب الفرد عىل مهارات االستامع.
 ٣ـ التواصل مع اآلخرين من خالل توصيل املشاعر.

الثامنة

العطف 1 :ـ تعلم معنى العطف.
 2ـ أمهية العطف يف املجتمع.
 3ـ الفرق بني التعاطف والعطف.

التاسعة

تنمية العطف:
ـ التدريب عىل تنمية العطف.

العارشة

أنا إنسان عطوف:
ـ تنمية العطف.

لعب الدور،اإلرشاد الديني،
التعزيز ،النمذجة ،التغذية
الراجعة ،الواجب.

املناقشة ،القصة ،تأدية الدور،
التعزيز ،النمذجة ،التغذية
الراجعة ،الواجب.

املناقشة ،تأدية الدور ،التعزيز،
النمذجة ،التغذية الراجعة،
الواجب
املحارضة ،تأدية الدور،
التعزيز،التغذية الراجعة،
الواجب
املحارضة ،لعب الدور،
النمذجة ،التعزيز ،التغذية
الراجعة ،الواجب.

املناقشة ،النمذجة ،تأدية الدور،
التعزيز ،التغذية الراجعة،
الواجب.

ضبط النفس:
 1ـ تقويم أفراد املجموعة لسلوكهم الفعيل.
احلادية عرشة  2ـ ُيظهرأفراد املجموعة قدرهتم ملواجهة أنامط سلوكهم احلايل.
ً
حلول لتوجيه مسار حياهتم.
 3ـ يظهرأفراد املجموعة
 ٤ـ مواجهة الواقع بسلوك أكثر مسئولية.

ضبط النفس (االسرتخاء):
 ١ـ تأكيد األثر النفيس واالجتامعي لالسرتخاء.
 ٢ـ أن يتدرب أفراد املجموعة عىل مترينات االسرتخاء.
الثانية عرشة  3ـ أن يتعرف أفراد املجموعة عىل أمهية االسرتخاء يف مواجهة
مثريات الغضب والتوتر.
 ٤ـ أن يكتسب أفراد املجموعة مهارات ضبط النفس واالندفاع
والغضب واملامرسات العنيفة املتهورة
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النمذجة ،تأدية الدور ،التعزيز،
اإلرشاد الديني ،الواجب،
التغذية الراجعة
املناقشة ،تأدية الدور ،التعزيز،
النمذجة ،التغذية الراجعة،
الواجب.

املناقشة ،االسرتخاء ،لعب
الدور ،التعزيز ،النمذجة،
التغذية الراجعة ،الواجب.
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رقم اجللسة

موضوع اجللسة وأهدافها

التحكم وضبط الذات:
1ـ أن يتعلم أفراد املجموعة مهارات مواجهة املواقف الصعبة
الضاغطة ويامرسوها.
 2ـ أن يوضح كل فرد من أفراد املجموعة كيفية التحكم يف االندفاع
الثالثة عرشة
يف املواقف الضاغطة.
 3ـ ممارسة أفراد املجموعة خلطوات السيطره عىل الذات.
 4ـ أن يتدرب أفراد املجموعة عىل توليد ترصفات بديلة كوسيلة
لضبط الذات.

التسامح:
الرابعة عرشة  ١ـ تعلم معنى التسامح.
 ٢ـ أمهية التسامح يف املجتمع.

الفنيات
املناقشة ،االسرتخاء ،تأدية
الدور ،التعزيز ،النمذجة،
التغذية الراجعة ،الواجب.

املناقشة ،لعب الدور،
القصة ،التعزيز ،التغذية
الراجعة،الواجب.

املناقشة ،تأدية الدور ،النمذجة،
تنمية التسامح:
التعزيز،التغذية الراجعة،
اخلامسة عرشة  ١ـ التدريب عىل تنمية قيمة التسامح.
الواجب.
 ٢ـ أن يتمسك أفراد املجموعة بقيمة التسامح عن فهم واقتناع ملعنى التسامح.

السادسة
عرشة

دعوة للتسامح:
 1ـ قيام كل فرد من أفراد املجموعة بمامرسة أساليب التوافق (التحرك
نحو الناس ً
لعب الدور ،التعزيز ،النمذجة،
بدل من التحرك ضد الناس أو بعيدً ا عنهم).
اإلرشاد الديني ،التغذية
 2ـ إظهار قيم التسامح والسالم يف البنية الذاتية لشخصية أفراد
الراجعة ،الواجب.
املجموعة لتقوم ممارستهم عىل تبادل احلب باحلب واالحرتام
باالحرتام والتقدير بالتقدير.
 ٣ـ إظهار قيم وأمهية احلوار كبديل للعنف وعدم التسامح.

معنى االحرتام:
 ١ـ تعلم معنى االحرتام.
السابعة عرشة
 ٢ـ حتديد أمهية االحرتام يف حياتنا .
 ٣ـ وضع القواعد األساسية لالحرتام.

املناقشة ،تأدية الدور ،النمذجة
التعزيز ،التغذية الراجعة،
الواجب.

تنمية االحرتام:
الثامنة عرشة
ـ التدريب عىل تنمية االحرتام.

أنا إنسان حمرتم وأستحق االحرتام:
التاسعة عرشة  1ـ التدريب عىل السلوكيات املحرتمة.
 ٢ـ التدريب عىل التخلص من السلوكيات غري املحرتمة.
العرشون

العدل:
 1ـ تعلم معنى العدل.
 ٢ـ حتدد أنواع العدل.

 ٣ـ أمهية العدل يف املجتمع.

تنمية العدل:
احلادية  ١ـ التدريب عىل تنمية قيمة العدل.
والعرشون  2ـ يتمسك أفراد املجموعة بقيمة العدل عن فهم واقتناع ملعنى العدل.
 ٣ـ أن يتعلم الفرد القواعد األساسية للعدل.
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املناقشة ،تأدية الدور ،النمذجة،
التعزيز ،اإلرشاد الديني ،التغذية
الراجعة ،الواجب.
املناقشة ،تأدية الدور ،التعزيز،
النمذجة ،التغذية الراجعة،
الواجب.
املناقشة ،النمذجة ،التعزيز،
التغذية الراجعة ،الواجب.
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رقم اجللسة

الفنيات

موضوع اجللسة وأهدافها

أنا حاكم عادل:
 1ـ يامرس السلوك العادل.
الثانية
والعرشون  ٢ـ التخلص من السلوك الظامل.
 ٣ـ يستعني باألقوال واألفعال العادلة.

املناقشة ،تأدية الدور ،النمذجة،
التعزيز ،التغذية الراجعة ،الواجب.

اإلهناء والتقييم:
 1ـ إهناء العالقة املهنية اإلرشادية.
املحارضة ،تأدية الدور ،األنشطة
الثالثة
 ٢ـ االطمئنان عىل كفاءة الربنامج اإلرشادي والتأكد من تنمية الذكاء
الرتفيهية ،التعزيز
والعرشون
األخالقي لدى أفراد املجموعة.
 ٣ـ تقديم الشكر لكل أفراد املجموعة.

نتائج الدراسة

ً
أول :الفرض األول :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوســطات رتب
درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف القياس البعدي عىل مكونات الذكاء
األخالقي لصالح املجموعة التجريبية .وللتحقق من صحة هذا الفرض تم اســتخدام
األساليب اإلحصائية الالبارامرتية ،اختبار مان وتني ملعرفة داللة الفروق بني متوسطي
رتب درجات املجموعتني عىل مقياس الذكاء األخالقي وأبعاده لدى األحداث اجلانحني.
اجلدول رقم ( )3داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات املجموعتني (التجريبية/
الضابطة) يف القياس البعدي ألبعاد مقياس الذكاء األخالقي والدرجة الكلية

املتغريات

املجموعة

ن

الضمري

جتريبية

8

ضابطة

متوسط الرتب

جمموع الرتب

القيمة

الداللة

12.5

100

3.396-

دالة

8

4.50

املجموع

16

-

جتريبية
التعاطف
املجموع
ضابطة
ضبط النفس جتريبية
املجموع

8

12.5

ضابطة

8

16
8
8
16

36
-

4.50

36

4.50
12.5
-

36
100
-
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دالة
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املتغريات

املجموعة

ن

االحرتام

جتريبية

8

التسامح

العطف

العدالة

املجموع

ضابطة

متوسط الرتب

جمموع الرتب

القيمة

12.5

100

3.373-

8

4.50

املجموع

16

-

جتريبية

8

12.5

ضابطة

-

4.50

36

املجموع

16

-

-

جتريبية

8

12.5

ضابطة

8

36

4.50

36

املجموع

16

-

-

جتريبية

8

12.5

ضابطة

8

100

4.50

36

املجموع

16

-

-

جتريبية

8

12.5

ضابطة

املجموع

8

100

8

16

100

4.50

36

-

-

100

3.396-

3.383-

3.396-

3.366-

الداللة
دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

*دال عند مستوى 0.01

إحصائيا بــن املجموعتني التجريبية
يتضح من جــدول ( )3وجود فروق دالة
ًّ
والضابطــة يف القياس البعدي ألبعاد مقياس الذكاء األخالقي والدرجة الكلية لصالح
املجموعة التجريبية ،حيث كانت تلك الفروق دالة عند مستوى ( ،)0.01وبالرجوع
إىل متوســطات املجموعتني يتضح أن متوسطات املجموعة التجريبية عىل أبعاد مقياس
الذكاء األخالقي والدرجة الكلية أعىل من متوســطات املجموعة الضابطة ،وهذا يدل
عىل التأثري اإلجيايب للربنامج اإلرشادي الذي ظهر تأثريه اإلجيايب عىل املجموعة التجريبية
دون الضابطة ،وهذا حيقق صحة الفرض األول.

297

املجلة العربية للدراسات األمنية ـ املجلد  32ـ العدد ( 277 )69ـ  312الرياض (143٨( )2017هـ)

الشكل رقم ( )1التمثيل البياين للمتوسط احلسايب لدرجات املجموعة التجريبية
والضابطـة يف أبعاد مقياس الذكاء األخالقي والدرجة الكلية للتطبيق البعدي

ويتضح من الشكل ارتفاع متوسطات املجموعة التجريبية عن متوسطات املجموعة
الضابطة يف أبعاد مقياس الذكاء األخالقي والدرجة الكلية ،ما يدل عىل كفاءة الربنامج
إحصائيا بني متوسطات
اإلرشادي ،وتوصلت نتائج هذا الفرض إىل وجود فروق دالة
ًّ
درجات القياس البعدي للذكاء األخالقي لــكل من املجموعة التجريبية ،واملجموعة
الضابطة .بعد تطبيق الربنامج لصالح املجموعة التجريبية .ويمكن تفسري تلك النتيجة
بأن إجراءات الربنامج الذي يقوم عىل اإلرشــاد له تأثــر إجيايب عىل تنمية أبعاد الذكاء
األخالقي لدى األحداث اجلانحني أفراد املجموعة التجريبية.
حيث راعى الربنامج الرتكيز عىل استخدام الفنيات اإلرشادية التي تعمل عىل تنمية
أبعاد الذكاء األخالقي بجميع السبل املتاحة.

وقد تضمن الربنامج عدة جلسات لتنمية ضمري األحداث اجلانحني ،وكيفية تطبيقه
يف احلياة .كام تضمن جلسات أخرى تتضمن أنشطة وأساليب إرشادية نفسية ،وواجبات
منزلية لتنمية الرقابة الذاتية لدى األحداث ،وذلك عن طريق تدريبهم عىل اإلرشاد الديني
ومناقشة األفكار غري العقالنية التي تعوق تفكريه ،ثم تقديم متارين عن االسرتخاء ،ثم
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نمذجة القدرة عىل مراقبة الذات والســيطرة عليها وتأدية تلك األدوار والتدريب عىل
خطوات وفنيات السيطرة عىل الذات .كذلك اشتمل الربنامج عىل جلسات لتنمية كل
من :التعاطف والعطف واالحرتام والتسامح والعدل باستخدام ما يناسبها من أساليب
إرشادية متنوعة ومتكاملة (كالنمذجة والتعزيز وتأدية الدور واملناقشة واإلرشاد الديني
واإلرشاد باملعنى واإلرشاد الذايت) ،ولتحديد معنى وقيمة كل فضيلة من تلك الفضائل،
والتوصل إىل أمهيتها يف احلياة ،وكيف تؤثر عليه وعىل حياته كلها ،ومناقشــة أي أفكار
العقالنية تعوقه من اكتســاب تلك الصفات ،واحلث عىل امتالكها ألمهيتها من خالل
اإلرشاد الديني .والربنامج اإلرشادي املستخدم يف الدراسة احلالية ملا يتضمنه من جلسات
للذكاء األخالقي وأبعاده ،وأســاليب إرشادية كان له األثر الفعال يف التحسن امللحوظ
لدى األحداث اجلانحني يف الذكاء األخالقي ،مقارنة بأقراهنم الذين مل يشاركوا فيه.

وتتفق الدراسة احلالية مع نتائج الدراسات اآلتية،)Alex, 1997( ،)Coles, 2005( :
( ،)Alexander, 2001( ،)Spees, 1997التي أشارت إىل فاعلية الربامج اإلرشادية التي
تعتمد عىل أســاليب املناقشــة والقصص وتأدية الدور والنمذجة وغريها من األساليب
اإلرشادية .كام تتفق تلك النتيجة مع كل من ( ،)Smith, 2002( ،)France, 2000حيث
أشارتا إىل فاعلية اإلرشاد النفيس يف تنمية الضمري ،ودراسات كل من (،)Michele, 2001
عنرت ( )Phelan, 2010( ،)2009التي أشارت إىل فاعلية اإلرشاد النفيس يف تنمية الرقابة
الذاتية ،كام تتفق تلك النتيجة مع الدراسات اآلتية،)Melissa, 2004( ،)Tirri, 2000( :
( ،)Sprinkle, 2005التي أشــارت إىل فاعلية اإلرشاد النفيس يف تنمية التعاطف ،كذلك
تتفق تلك النتيجة مع دراسة كل من ( ،)David & Constance, 1995حيث أشارت إىل
فاعلية اإلرشــاد النفيس يف تنمية العطف ،كام تتفق تلك النتيجة مع الدراسات اآلتية ً
أيضا
( ،)Moore & Ovadia, 2006( ،)Borba, 2003( ،)Hapner & Imel, 2002التــي
أشارت إىل فاعلية اإلرشاد النفيس يف تنمية التسامح واالحرتام والعدل.

ثان ًيا :الفرض الثاين

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات رتب درجات املجموعة التجريبية
يف القياســن القبيل والبعدي عىل مكونات الذكاء األخالقي لصالح املقياس البعدي.
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وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامرتية ،اختبار
ويلكوكســن ملعرفة داللة الفروق بني متوســطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف
القياسني القبيل والبعدي عىل مقياس الذكاء األخالقي وأبعاده لدى األحداث اجلانحني.
اجلدول ( )4داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف القياس
القبيل والبعدي يف أبعاد مقياس الذكاء األخالقي والدرجة الكلية

املتغريات

املجموعة

ن

الضمري

بعدي

8

التعاطف

ضبط النفس

االحرتام

التسامح

العطف

قبيل

متوسط الرتب جمموع الرتب

8

4.5

36

املجموع

16

-

-

بعدي

8

10

قبيل

4.5

36

املجموع

16

-

-

بعدي

8

10

قبيل

8

10

30

4.5

36

املجموع

16

-

-

بعدي

8

10

قبيل

8

30

4.5

36

املجموع

16

-

-

بعدي

8

10

قبيل

8

30

4.5

36

املجموع

16

-

-

بعدي

8

10

قبيل

املجموع

8

30

8

16

30

4.5

36

-

-

300

30

القيمة

الداللة

0.00

دالة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة
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املتغريات

املجموعة

ن

العدالة

بعدي

8

املجموع

قبيل

متوسط الرتب جمموع الرتب

8

4.5

36

املجموع

16

-

-

بعدي

8

10

قبيل

املجموع

8

16

10

30

4.5

36

-

-

30

القيمة

الداللة

0.00

دالة

0.00

دالة

* دال عند مستوى 0.01

إحصائيا بــن املجموعة التجريبية يف
يتضــح من جدول ( )4وجود فروق دالة
ًّ
القياس القبيل والبعدي ألبعاد مقياس الذكاء األخالقي والدرجة الكلية لصالح القياس
البعدي ،حيث كانت تلك الفروق دالة عند مستوى ( ،)0.01وبالرجوع إىل متوسطات
القياســن القبيل والبعدي يتضح أن متوسطات املجموعة التجريبية يف القياس البعدي
عىل أبعاد مقياس الذكاء األخالقي والدرجة الكلية أعىل من متوسطات القياس القبيل،
وهذا يدل عىل التأثري اإلجيايب للربنامج اإلرشادي الذي ظهر تأثريه اإلجيايب عىل املجموعة
التجريبية يف القياس البعدي ،وهذا حيقق صحة الفرض الثاين.

الشكل رقم ( )2التمثيل البياين للمتوسط احلسايب لدرجات املجموعة التجريبية يف أبعاد مقياس
الذكاء األخالقي والدرجة الكلية للتطبيق القبيل والبعدي
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ويتضح من الشكل ارتفاع متوسطات املجموعة التجريبية يف القياس البعدي عن
القياس القبــي يف أبعاد مقياس الذكاء األخالقي والدرجــة الكلية ،ما يدل عىل كفاءة
برنامج التدخل.

إحصائيا بني متوسطي رتب درجات
وتوصلت نتائج هذا الفرض إىل وجود فروق دالة
ًّ
املجموعــة التجريبية لفئة األحداث اجلانحني عىل مقياس الذكاء األخالقي يف القياســن
القبيل والبعدي لصالح القياس البعدي .وترى الباحثة أن الربنامج اإلرشــادي القائم عىل
تنمية أبعاد الذكاء األخالقي أسهم بدور كبري يف حتسني مستوى الذكاء األخالقي عند أفراد
املجموعة التجريبية يف القياس البعدي أي بعد انتهاء الربنامج ،ما يؤكد فاعلية األســاليب
اإلرشادية املتبعة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدته دراسة كل من (Spees,( ،)Alex, 1997
 )Alexander, 2005( ،)1997التي أشارت إىل فاعلية الربامج اإلرشادية التي تعتمد عىل
أساليب املناقشة والقصص وتأدية الدور والنمذجة واإلرشاد الديني واملعريف والسلوكي،
يف تنمية الذكاء األخالقي .كام تتفق تلك النتيجة مع الدراسات اآلتية،)France, 2000( :
عنــر (Hapner &( ،)Melissa, 2004( ،)Tirri, 2000( ،)Phelan, 2010( ،)2009
 )Moore & Ovadia, 2006( ،)Borba, 2003( ،)Imel, 2002التي أشــارت إىل فاعلية
اإلرشاد النفيس يف تنمية الضمري والرقابة الذاتية والتعاطف والعطف والتسامح واالحرتام
والعدل .ومن ثم تنمية الذكاء األخالقي.

ثال ًثا :الفرض الثالث

ال توجــد فروق ذات داللة إحصائية بني متوســطات رتــب درجات املجموعة
التجريبية يف القياســن البعدي والتتبعي عىل مكونات الذكاء األخالقي .وللتحقق من
صحة هذا الفرض تم استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامرتية اختبار ويلكوكسن
ملعرفة داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات املجموعة يف القياسني البعدي والتتبعي
عىل مقياس الذكاء األخالقي وأبعاده لدى األحداث اجلانحني.
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اجلدول ( )5داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف القياس
البعدي والتتبعي يف أبعاد مقياس الذكاء األخالقي والدرجة الكلية

املتغريات

املجموعة

ن

الضمري

تتبعي

8

التعاطف

ضبط النفس

االحرتام

التسامح

العطف

العدالة

بعدي

متوسط الرتب جمموع الرتب

8

8.38

67

املجموع

16

-

-

تتبعي

8

8.69

بعدي

8.31

66.5

املجموع

16

-

-

تتبعي

8

7.88

بعدي

8

8.63

69

9.13

73

املجموع

16

-

-

تتبعي

8

8.5

بعدي

8

69.5

8.5

68

املجموع

16

-

-

تتبعي

8

8.69

بعدي

8

63

8.31

66.5

املجموع

16

-

-

تتبعي
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املتغريات

املجموعة

ن

املجموع

تتبعي

8

بعدي

املجموع

متوسط الرتب جمموع الرتب

8

8.38

67

16

-

-

*دال عند مستوى 0.01

8.63

69

القيمة

الداللة

0.105-

غري دالة

إحصائيا بني املجموعة التجريبية يف
يتضح مــن جدول ( )5عدم وجود فروق دالة
ًّ
القياس البعدي والتتبعي ألبعاد مقياس الذكاء األخالقي والدرجة الكلية لصالح القياس
البعدي ،حيث كانت تلك الفروق دالة عند مستوى ( ،)0.01وبالرجوع إىل متوسطات
القياسني البعدي والتتبعي يتضح أن متوسطات املجموعة التجريبية يف القياس البعدي عىل
أبعاد مقياس الذكاء األخالقي والدرجة الكلية أعىل ً
قليل من متوسطات القياس التتبعي،
وهذا يدل عىل التأثري اإلجيايب للربنامج اإلرشادي ،وهذا حيقق صحة الفرض الثالث.

الشكل رقم ( )3التمثيل البياين للمتوسط احلسايب لدرجات املجموعة التجريبية يف
أبعاد مقياس الذكاء األخالقي والدرجة الكلية للتطبيق البعدي والتتبعي

ويتضح من الشكل كل متوسطات املجموعة التجريبية عىل أبعاد مقياس الذكاء
األخالقي والدرجة الكلية تقارب الدرجات يف القياســن البعدي والتتبعي (بعد مرور
شــهرين من انتهاء الربنامج اإلرشــادي) ما يدل عىل استمرار استخدام فضائل الذكاء
األخالقي .وترى الباحثة أن نتيجة الفرض الثالث تدعم بشكل غري مبارش فاعلية الربنامج
اإلرشادي القائم عىل تنمية الذكاء األخالقي املستخدم يف الدراسة حيث تفرس الباحثة
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عدم وجود فروق يف القياســن البعدي والتتبعي إىل أن األحداث اجلانحني استمروا يف
اســتخدام فضائل الذكاء األخالقي ،ومطابقة أفعاهلم أو سلوكياهتم األخالقية لطريقة
تفكريهم األخالقية ،بعد انتهاء الربنامج اإلرشادي بمدة كافية ،ما يدل عىل أن األحداث
اجلانحني الذين شــاركوا يف الربنامج قد اكتســبوا ً
فعل الذكاء األخالقي بدرجة فعالة
مكنتهم من االســتمرار يف االحتفاظ به يف ممارســتهم اليومية بعضهم مع بعض وأثناء
التعامل مع املرشفني يف املؤسســة حتى بعد انتهاء اجللســات اإلرشــادية .حيث راعى
الربنامج اإلرشــادي أثناء إعداده خصائص هذه الفئة واملرحلة العمرية واحتىاجاهتم،
وكذلك أثناء تنفيذه ً
أيضا ،كام أن استخدام الفنيات اإلرشادية املناسبة تساعد عىل بقاء أثر
التعلم .وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات اآلتية،)Sprinkle, 2005( ،)Borba, 2003(:
( ،)Moore & Ovadia, 2006عنرت ( )2009يف أن األفراد الذين تم تنمية فضائل الذكاء
األخالقي لدهيم عن طريق الفنيات اإلرشــادية قد زاد مستوى الذكاء األخالقي لدهيم
بالفعل ،ومتكنوا من مطابقة أقواهلم األخالقية ومستوى تفكريهم اخللقي مع سلوكهم
اخللقي الواقعي وبقاء أثر التعلم لدهيم.

اخلــامتـة
ريا ،وبعد االنتهاء من هذه الدراسة فقد توصلت إىل النتائج والتوصيات اآلتية:
وأخ ً

ً
أول :النتائج:

ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات رتب درجات املجموعة التجريبية
واملجموعــة الضابطة يف القياس البعدي عىل مكونات الذكاء األخالقي لصالح
املجموعة التجريبية.

ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات رتب درجات املجموعة التجريبية
يف القياســن القبيل والبعدي عىل مكونات الذكاء األخالقــي لصالح القياس
البعــدي .ال توجد فــروق ذات داللة إحصائية بني متوســطات رتب درجات
املجموعة التجريبية يف القياسني البعدي والتتبعي عىل مكونات الذكاء األخالقي.
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ثان ًيا :توصيات الدراسة:

 ١ـ رضورة وجود برامج أخالقية متخصصة لألحداث اجلانحني لتعديل سلوكهم
غري األخالقي.
 ٢ـ إقامــة دورات تدريبية للعاملني يف جمال الدفاع االجتامعي للتدريب عىل كيفية
تنميــة الذكاء األخالقــي لدى األحداث اجلانحني؛ ملا لــه من أمهية يف مجيع
جماالت احلياة.

 ٣ـ االهتامم بإعداد برامج وإســراتيجيات تربويــة وأخالقية تراعي مناطق القوة
لدهيم ،ويف الوقت نفسه تلبي احتىاجاهتم.

 ٤ـ إدراج هذه الفئة ضمن فئات ذوي االحتىاجات اخلاصة ،وما يرتتب عىل ذلك من
ممارسات يف جمال الرتبية اخلاصة تعود بالنفع عىل هذه الفئة ،حيث إهنم يعانون
إعاقة أخالقية.

 ٥ـ اســتخدام حلقات مناقشــة مجاعية ،ومتثيل األدوار والنمذجة لتعديل سلوك
األحداث اجلانحني.
 6ـ إنشاء مراكز تدريبية خاصة بأفراد املجتمع بغرض توعيتهم بأن هذه الفئة تعاين
ً
أمراضا أخالقية ،وهي فئة تســتحق العالج ومد يد العون هلا ،وال تســتحق
العقاب والنبذ.
 7ـ حماولة إجياد مناخ اجتامعي أخالقي تربوي يلبي احتىاجات األحداث اجلانحني،
حيث إهنم قابلون للتعديل إذا توافرت هلم الظروف.
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