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 مستخلص البحث

والصحة  األخالقيبيف الذكاء  االرتباطيةمعرفة طبيعة العالقة استيدؼ البحث     
لدى  األخالقيالنفسية ، والكشؼ عف الفروؽ بيف الذكور واإلناث فى مستوى الذكاء 

المراىقيف  كما ىدؼ أيضًا إلى الكشؼ عف الفروؽ بيف الذكور واإلناث فى عينة مف 
، وتـ  الوصفيمستوى الصحة النفسية لدى عينة مف المراىقيف . اتبع البحث المنيج 

،  (8002إعداد )أيمف شحاتة ،  األخالقيقياس الذكاء تطبيؽ أدوات البحث وىى م
( عمى 2998ومقياس الصحة النفسية  إعداد ) أميف القريطى وعبد العزيز الشخص ، 

( إناث 00( ذكور و)00( تمميذًا وتمميذة مف المراىقيف منيـ )200عينة تكونت مف )
. وقد اسفرت النتائج  األساسياختيروا عشوائيا مف تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ 

الصحة النفسية و المختمفة  بأبعاده األخالقيدالة بيف الذكاء  ارتباطيةوجود عالقة  عف 
ماعدا  األخالقيماعدا بعد العدالة ، تفوؽ درجات اإلناث مقارنة بالذكور فى الذكاء 

، عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث فى الصحة  االحتراـبعد 
 .يةالنفس

 .الصحة النفسية  – األخالقي: الذكاء  الكممات المفتاحية
 

Abstract 

      The research aimed at identifying the nature of the correlation 

Between the moral intelligence and the mental health among a 

sample Of adolescents and also recognizing the moral 

intelligence and the Mental health degree and its indicator in 

variable of gender. The Research adopted two parts of the 

descriptive method: The correlation And the contributory 

comparative .The tools of the research included The moral 

intelligence scale prepared by (Aymn Shehata, 2008) and the 

Mental health scale prepared by (Ameen El-koreity & Abd El-

Aziz El-Shakhs, 1992), the scales were applied on a sample of 

(100) pupils (50) Males And (50) females which chosen 

randomly from the second stage Of basic education pupils.  

The findings of research are: 



 

 

1- There was statistically significant correlation between the 

moral intelligence and its different dimensions and the 

mental health except for the fair dimension with the 

research sample. 

2- Females get better degrees than males in the moral 

intelligence except for the respecting dimension. 

3- There were no statistically significant differences between 

males and females with the mental health. 

 

Key Words:  Moral Intelligence - mental health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمة 

مرحمة نمو فالبعض يعتبرىا العديد مف الباحثيف  باىتماـتحظى مرحمة المراىقة       
المشكالت التى مف  ديتخمميا العديحيث  ،عاديةمرحمة غير  عتبرىاا البعضو ، عادى 

 ،التعبير عف ذاتو ، و النفسيوالتكيؼ  ،ر بالراحةو شعغير قادر عمى ال تجعؿ المراىؽ
شباع حاجاتو، واالحتراـعوره باألمف والرعاية وش حاجة إلى بناء نفسى،فيو بلذا  ، وا 

  خريف.ذاتو وشعوره بتقدير اآلوتحقيؽ 
ة ( بأنيا الفترة بيف نياية الطفولة وبداي09-00، 2991)معوض اوقد عرفي     

، والشعور االستقالؿوما يشعر بو المراىؽ مف رغبة فى  الشباب وتنفرد بتغيرات البموغ 
بأنيا "مولد  Stanley Hallعرفيا و ( سنة، 22-21ـ تحديد أعمارىـ مف )، وت بالذات

 . ، وىى فترة عواصؼ وتوتر وشدة "جديد لمفرد
بوربا حديثا عمى يد  Moral Intelligence األخالقيظير مصطمح الذكاء لقد        

نوع  ىوو إلى مجموعة الذكاءات المتعددة مؤخرًا  Gardner( 2005) وأضاف(، و 8002)
يشتمؿ عمى مجموعة مف القيـ والفضائؿ ، و الذكاء المرتبط بالخمؽ والبيئة مف

 ، التسامح ، العدالة (. االحتراـ،  الذاتيالتعاطؼ ، الضمير ، التحكـ األخالقية ىى 
وتحقيؽ أكبر قدر مف لمفرد  الشخصيالتكامؿ تيدؼ الصحة النفسية إلى تحقيؽ و      
مكاناتو إلى أقصى درجة ممكنة  النفسيوالتوافؽ  النمو فى كؿ مستغال  طاقاتو وا 
أكبر قدر مف والراشديف يتمتعوف بشئة أجياؿ مف األطفاؿ والمراىقيف بغية تن مراحمو

 والشعور بالسعادة والرضا عف الذات واألمف والطمأنينة والثقة فىالصحة النفسية 
والمشاركة اإليجابية فى الحياة ،  االنفعاليمف خالؿ تحقيؽ التوافؽ ، وذلؾ النفس 

، ورعاية وتنمية  االجتماعيمف خالؿ تنمية الذكاء  االجتماعيوتحقيؽ التوافؽ 
والقدرة عمى ضبط السموؾ فى  واألخالقي الدينيوتحقيؽ النمو  العقمية ، تالميارا

 .بالواجباتالتعامؿ مع االخريف والقياـ 



 

 

( أف القيـ األخالقية تعد الركيزة األساسية لتحقيؽ 28 ،8001أكده داود )وىو ما     
لدى الفرد مف خالؿ ما يعرؼ لدى عمماء النفس "  واالجتماعي النفسيالتوافؽ 

واإلحساس باآلخريف" مما يكفؿ لمفرد  Feeling of togethernessبالشعور بالمحبة 
مرحمة المراىقة فترة انتقالية فى حياة الفرد وخالليا  وباعتبار،  الشعور بالسعادة والراحة

النفسية مشكالت لتحدث الكثير مف مظاىر النمو مما ينتج عنو ظيور العديد مف ا
ومف ىذا  ىؽ .لممرا النفسيقد تؤثر عمى الصحة النفسية والبناء  التي واالجتماعية

 األخالقيالمنطمؽ تحاوؿ الدراسة الحالية الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف الذكاء 
 األساسيوالصحة النفسية لدى عينة مف المراىقيف مف تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ 

. 
 

 مشكلة البحث  

الحديثة فى البحوث والدراسات التطبيقية عمى  اطالعومف خالؿ  الباحثالحظ       
 األخالقيفى مجاؿ الذكاء اجريت  التيعمـ النفس والصحة النفسية قمة الدراسات 

 العتبارهمباشر وبصورة  واسعة، وذلؾ  تطبيقيتناولو الباحثيف بشكؿ ي كمتغير لـ
 احتياجا كثر الفئاتوفئة المراىقيف مف أ .الوجدانيمصطمحا حديثا مشتقا مف الذكاء 

وذلؾ لحاجة تمؾ الفئة لتكويف ، بتنميتو واالىتماـلدييـ  ياألخالقلدراسة الذكاء 
قناعات أخالقية وقدرة عمى التمييز بيف الصواب والخطأ وأحكاـ قيمية تمكنيـ مف 

حدى أبرز الحاجات النفسية كما أنو يعد إ تصرؼ بطريقة أخالقية مع اآلخريف ،ال
 . لمفرد واالجتماعية

  ودراسة  ،Dick Davis(1976)أشارت بعض الدراسات منيا دراسة و      
 اتزاففى تحقيؽ  األخالقي( إلى أىمية الذكاء 8022جاف )دراسة و  ،(8000)ففرحا

 . االجتماعيةدواـ الحياة شخصية الفرد وتكامميا، و 
المؤسسات التربوية بتحقيؽ  اىتماـ( عمى ضرورة 28:  28، 8000)مختار وأكد     

التربية األخالقية ألبنائيا وتزويدىـ بالقيـ والسموكيات المرغوب فييا وذلؾ مف خالؿ 
 الممارسات الفعمية بحيث يستطيعوف مواجية ما يحدث فى المجتمعات اليوـ . 



 

 

لدى عينة مف  األخالقيالتعرؼ عمى مستوى الذكاء  الحاليلذا يحاوؿ البحث      
 دلدييـ. وتتحدوالصحة النفسية  األخالقيف والكشؼ عف العالقة بيف الذكاء المراىقي
 : اآلتي الرئيسيالدراسة بالتساؤؿ مشكمة 

 بالصحة النفسية لدى عينة مف المراىقيف ؟ األخالقيما عالقة الذكاء 
 ويتفرع عن ىذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية :

وأبعاده  األخالقيالذكاء  بيفىؿ توجد عالقة ذات داللة إحصائية  -2
، التسامح ، العدالة(  االحتراـالمختمفة)التعاطؼ، الضمير، الحكمة الخمقية ، 
 مع الصحة النفسية لدى عينة مف المراىقيف ؟

لدى عينة مف  األخالقيىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى الذكاء  -8
 المراىقيف تعزى لمتغير النوع ؟

إحصائية فى الصحة النفسية لدى عينة مف  ىؿ توجد فروؽ ذات داللة -3
 المراىقيف تعزى لمتغير النوع ؟

 أهداف البحث 
 : تحقيؽ األىداؼ التالية إلى الحاليييدؼ البحث 

الصحة النفسية لدى عينة مف  األخالقيالكشؼ عف طبيعة العالقة بيف الذكاء  -2
 المراىقيف.

عينة مف لدى  األخالقيالذكاء  الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ فى مستوى -8
 .تعزى لمتغير الجنس  المراىقيف

عينة مف لدى  صحة النفسيةال الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ فى مستوى -3
 . تعزى لمتغير النوع المراىقيف

زمة إلرشاد وتوجيو بالتوصيات والمقترحات الال لبحثلتقدـ مف خالؿ نتائج اا -1
التي يمكف بيا ت المعنية في وضع البرامج يف واألخصائييف النفسييف والجياعممالم
 . وتحسيف الصحة النفسية لدييـ األخالقية لتنمية الذكاء وجو لرعاية ىذه الفئأف ت

 أهمية البحث

 فى النقاط التالية : الحاليتبرز أىمية البحث 



 

 

 األىمية النظرية :
تكمف أىمية البحث فى أىمية موضوعو اليادؼ إلى معرفة العالقة بيف الذكاء  -2

التى أجريت فى  الدراسات وجد الباحث ندرة فىحيث والصحة النفسية ،  األخالقي
 يأمؿلذا   -عمى حد عممو – األخالقيالتى تناولت متغير الذكاء   البيئة العربية

الذى ربما يسيـ  السيكولوجيتراث يكوف ىذا البحث بمثابة إضافة إلى الأف فى 
 فى إثراء المكتبات المصرية والعربية.

ف مراحؿ النمو وىـ المراىقيف ، مة ميمة ممرحفئة مستيدفة و يتناوؿ ىذا البحث  -8
لذا جاء ىذا البحث كخطوة ، فى المستقبؿ الفئة  ستكوف ركيزة المجتمع  ىذه

عيشوف مع ذواتيـ ومع المجتمع الذى ي النفسيلمساعدتيـ عمى تحقيؽ التوافؽ 
  .فيو

 ية :األىمية التطبيق
فى  والتربوييف واالجتماعيفالنفسيف  فاألخصائيي الحالينتائج البحث  قد تفيد -2

والصحة النفسية  األخالقيعمؿ برامج إرشادية لتنمية وتحسيف كاًل مف الذكاء 
 والصحة النفسية . األخالقيالذكاء  منخفضيلدى المراىقيف 

الباحثيف فى مجاؿ عمـ النفس والصحة النفسية  الحاليالبحث  قد تفيد نتائج  -8
والصحة  األخالقيوىى الذكاء  الحاليبتوفير معمومات حوؿ متغيرات البحث 

 .النفسية 
 .وعمى مراحؿ عمرية مختمفة اسات مشابية ذات عالقة بالموضوع إجراء در   -3

  مفاهيم البحث
   Adolescence المراىقة

لفظ وصفى يطمؽ عمى مرحمة بيف أف المراىقة  (812:  2993) دويدار  عرفيا     
 عاـ . ( 22 :20 )الطفولة وسف الرشد وتحدد بيف سف

( بأنيا " فترة نمو جسدى وظاىرة 00: 8008نوؼ : فى ) Dourty عرفياو    
 .ومرحمة تحوالت نفسية وزمنية "  اجتماعية

  Mental Health الصحة النفسية



 

 

بأنيا مفيوـ يصؼ الشخص الذى لديو قدرة عمى Fredrick (1998) عرفيا      
 التحكـ فى ذاتو والتكيؼ مع بيئتو وتوظيؼ قدراتو وامكاناتو بطريقة إيجابية .

( بأنيا حالة فردية مف اإلحساس بالعافية ويكوف 83: 8008) جميؿ  عرفيا و      
 فييا الفرد قادرًا عمى تحقيؽ التوافؽ والتوازف بيف متطمباتو الداخمية والخارجية.

يكوف فييا حالة إيجابية  ( أف الصحة النفسية20: 8000) حامد زىرانأيضًا ذكر    
مع نفسو ومع مجتمعو ، متمتعا  واجتماعيا، وانفعالياالفرد متوافقا نفسيا وشخصيا 

بالعقؿ وسالمة السموؾ وُحسف الخمؽ بحيث يعيش فى سالـ ويكوف قادرًا عمى مواجية 
 تحديات الحياة .

  التعريؼ اإلجرائي لمصحة النفسية
بما إمكانياتو المختمفة ، وتأكيد واستقاللو  واستثمارتحقيؽ ذاتو فى  نجاح الفرد ىى    

بالدرجة التي يحصؿ  يقاسو  مع ذاتو واآلخريف ، النفسييضمف لو تحقيؽ السالـ 
 . الحاليالبحث المستخدـ في  االختبارعمييا المراىؽ في 

 Moral Intelligence األخالقيالذكاء 
فيـ الصواب مف الخطأ  ىالفرد عمة قدر و بأن (298:290: 8002) بوربا  عرفتو     

 آلخريفاإلى  واإلصغاء وتنظيـ سموكوو دوافعلألخريف والسيطرة عمى  العاطفيوالتمثؿ 
خالقية يارات األبوؿ وجيات النظر المختمفة وتقديرىا وتمييز الخقبؿ إصدار الحكـ وق

 . واحتراـ ؼ بوجو الظمـ ومعاممة اآلخريف بودموقو ل قوة  وامتالؾ
بأنو ما يقدمو الوالديف لألبناء  األخالقيالذكاء  Gullickson (2004) وقد عرؼ      

مف قدوة مف خالؿ سموكياتيـ الحسنة وما يحدده المجتمع مف معايير خمقية بيدؼ 
بأنو المعرفة التى Gerjold(2008بينما عرفو ) والتسامح . واالحتراـتنمية التعاطؼ 

 األخالقي( الذكاء 2009تجعؿ الفرد أكثر فعالية فى تعاممو مع العالـ. كما وضح )
 بأنو القدرة عمى فيـ نوايا وانفعاالت اآلخريف عند التعامؿ معيـ.

 
  األخالقيلمذكاء  اإلجرائيالتعريؼ 



 

 

ظيار  واحتراـىو قدرة المراىؽ عمى التحكـ بسموكياتو       وجيات نظر اآلخريف وا 
 التيالتعاطؼ والتسامح وتقديـ المساعدة والعوف ليـ عند الحاجة ، ويقاس بالدرجة 

المستخدـ فى البحث  األخالقييحصؿ عمييا المراىؽ فى إجابتو عمى مقياس الذكاء 
 .الحالي

 
 الدراسات السابقة  

  األخالقيدراسات تتعلق بالذكاء  
 

 (6991) مخيمر  دراسة   

لدى المراىقيف  الخمقيفى تنمية مستوى النضج  إرشاديمدى فاعمية برنامج  "بعنوان
 الجانحيف" 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر البرامج اإلرشادية عمى مستوى سموؾ      
 الخمقيلألبناء، والتعرؼ عمى أثر البرامج االرشادية عمى النضج  االنفعاليالتعاطؼ 

ف المراىقيف والمراىقات ( فردا م222لدى عينة مف المراىقيف ، وبمغت عينة الدراسة )
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف المراىقيف فى  ، وتوصمت الدراسة إلى أنو الالجانحيف

تعزى لمجنس ، يوجد تأثير داؿ لمتعمـ بالنموذج فى التبايف  الخمقيمستوى النضج 
 . الخمقيمقياس النضج لدرجات  البعديالكمى لمقياس 

 Teo and Crawford ( 2000)  دراسة
 لألطفال" األخالقيبعنوان " تطوير الذكاء 

 األخالقيىدفت الدراسة إلى تعزيز التنمية األخالقية لدى األطفاؿ وتشكيؿ الوعى    
والقناعات األخالقية لدييـ مف خالؿ تأثير الدروس األخالقية .وتوصمت الدراسة إلى 

أف  فأيضا تبيأف األطفاؿ لدييـ قدرات فطرية فى إتباع السموكيات والقيـ األخالقية ، 
لدى تالميذىـ وحث تالميذىـ عمى  األخالقيالمعمميف ليـ دور كبير فى تعزيز الذكاء 

 فعؿ الخير . 
 (2002) عبد ربو   دراسة



 

 

 " لدى طالب الجامعة الخمقي والنمو اليويةبيف رتب  دراسة العالقةبعنوان " 
النمو إلى التعرؼ عمى العالقة بيف متغير رتبة اليوية وبيف متغير دراسة ىدفت ال   

،  مستوى بعد التقميد، تقميدي ، مستوى التقميديبمستوياتو الثالثة : مستوى قبؿ  الخمقي
 الخمقيوالنمو  اليويةحصائيا بيف رتب إوجود عالقة دالة   إلى نتائج الدراسةواشارت 

  . المتأخرةالمراىقة  فى الجامعةلدى طالب 
 (2002) رزؽ  دراسة 
فى عالقتو بخصائص الوالدية المتميزة مف وجية نظر  األخالقيالذكاء "  بعنواف
 " األبناء 

الدية المتميزة بخصائص الو  األخالقياستيدفت الدراسة الكشؼ عف عالقة الذكاء    
ومقياس خصائص  األخالقي، استخدـ الباحث مقياس الذكاء لدى طالب الجامعة

الة بيف أبعاد الذكاء الوالدية ، واسفرت نتائج الدراسة عف وجود عالقة إيجابية د
 و أبعاد مقياس خصائص الوالدية . األخالقيعمى مقياس الذكاء  األخالقي

   Gerjolj (2008)دراسة 
 فى العمميات التعميمية "  األخالقيبعنوان " أىمية الذكاء 

األخالقية لدى المعمميف مف خالؿ تعزيز القيـ  المبادئاستيدفت الدراسة تنمية      
فى المواقؼ عند التعامؿ مع  األخالقياالخالقية  ، التعرؼ عمى التمييز  والمبادئ

 األخالقيالتعميمية ، وأسفرت نتائج الدراسة عف تأثير الذكاء  المؤسساتالعامميف فى 
عمى القيادة ونشاطيـ داخؿ البيئة التعميمية. أيضًا اوضحت الدراسة أنو كمما كاف 

وا لدييـ قدرة أكبر عمى مواجية تحديات العصر كمما كان أخالقيالمعمميف ذوو ذكاء 
 والمشكالت .

 (2000) العرينى  دراسة 
لطالب المرحمة الثانوية  األخالقيأساليب التنشئة األسرية وعالقتيا بالذكاء بعنوان "   

 "  بمدينة الرياض 
بيف طالب  األخالقيىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الفروؽ فى الذكاء      

ية مف طالب المرحمة الثانوية ، الكشؼ عمى الفروؽ بيف العممية والنظر التخصصات 



 

 

،  األخالقيلمطالب فى أساليب التنشئة األسرية والذكاء  االقتصاديةالمستويات 
، وبمغت عينة الدراسة  األخالقيودراسة العالقة بيف أساليب التنشئة األسرية والذكاء 

لرياض ، واستخدـ الباحث أدوات : ( طالب مف طالب المرحمة الثانوية با880)
 ( ، ومقياس أساليب التنشئة الوالدية 8008) رزؽإعداد  األخالقيمقياس الذكاء 

، واسفرت نتائج الدراسة عف (2929، المغربيترجمة عبد الرحمف ،  - Embuعداد)إ
اآلتى : توجد فروؽ بيف الطالب بالتخصصات العممية والتخصصات النظرية فى 
إدراكيـ لبعض أبعاد اساليب التنشئة الوالدية ، توجد فروؽ بيف الطالب فى المستويات 

، توجد فروؽ  المختمفة فى إدراكيـ لبعض أبعاد اساليب التنشئة الوالدية االقتصادية
لطالب بالتخصصات العممية والتخصصات النظرية فى جميع أبعاد مقياس بيف ا
 والدرجة الكمية لصالح طالب التخصصات العممية. األخالقيالذكاء 
  Norc1a(2010) دراسة

 " االجتماعيوالدماغ  األخالقيبعنوان " الذكاء 
التوازف  ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف دور الدماغ فى ديناميكية البيئة مف خالؿ     
 األخالقيوتنمية الحس لمفرد فى المجتمع .  االجتماعيوالتفاعؿ  األخالقيالذكاء  بيف

لدى األفراد عند تعامميـ مع اآلخريف . وتوصمت نتيجة الدراسة إلى  األخالقيوالذكاء 
والعقمية تتطمب قدرات وميارات  ةالنفسيو  واالجتماعيةأف الذكاءات األخالقية 

 األخالقيلكى يمكف تفعيميا ، أيضًا أف الفرد الذى يتمتع بالذكاء  اجتماعية
يستطيع تحقيؽ أكبر قدر مف النجاحات نتيجة لمتآزر بيف الذكاء  واالجتماعي
  والقدرات العقمية . االجتماعيةوالميارات  األخالقي
 (2020) بية أبو  دراسة 

 يدانية عمى عينة مف تالميذ مدارس) دراسة موعالقتو بالتفوؽ الخمقيالنمو  ":بعنوان 
  " الرياض

فى الصفوؼ مف الثالث  السعوديلمطفؿ  الخمقي استيدفت الدراسة بحث النمو    
وكؿ مف الذكاء  مقيالخوالعالقة بيف النمو  حتى الصؼ الثالث المتوسط ، االبتدائي

ارية ( واالبتكوالمنخفضيف فى كؿ مف ) الذكاء  والفروؽ بيف المرتفعيف، واالبتكارية 



 

 

المتفوقيف عقميا وغير المتفوقيف عقميا فى النمو  والفروؽ بيف األخالقيبالنسبة لنموىـ 
الذكاء فى االبتكارية ، و التفاعؿ بيف  ومنخفضي مرتفعي، والفروؽ بيف  الخمقي

 تكونت عينة، و  الخمقيعمى النمو  االبتكاريوالتفكير  والذكاء الدراسيمتغيرات الصؼ 
 وحتى الصؼ الثالث االبتدائي( تمميذا مف الصؼ الثالث  898مف ) الدراسة 
والتفكير  الدراسيوجود تأثير دالة ) الصؼ  وأسفرت نتائج الدراسة عف ، المتوسط
والذكاء  االبتكاريعمى التفكير  القدرة مرتفعيأف و  ، والذكاء ( والنمو الخمقي االبتكاري

تفوؽ المتفوقيف عقميًا  ،أيضا الخمقيىذه القدرات فى النمو  منخفضييتفوقوف عمى 
 .  الخمقيعمى أقرانيـ غير المتفوقيف عقميًا فى النمو 

 (2022) جان  دراسة 
 األخالقيمشكالت فى تنمية الذكاء ( لحؿ الHayesطريقة ) ستخداـاأثر  بعنوان :"

لمادة العمـو لدى عينة مف تمميذات الصؼ السادس بمدينة مكة  الدراسيوالتحصيؿ 
 " المكرمة

لحؿ المشكالت فى  (Hayes)ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ طريقة     
تمميذات الصؼ السادس  لدى عينة مف الدراسيوالتحصيؿ  األخالقيتنمية الذكاء 

دوات : استخدمت الباحثة األ، تمميذة  21، واشتممت عينة الدراسة عمى  االبتدائي
 ،فى مادة العمـو  تحصيمي واختبار، ( 8022 )  شحاتة  األخالقيمقياس الذكاء 

ح المجموعة لصال األخالقيلذكاء صمت نتائج الدراسة إلى وجود نمو لمتغير اوتو 
لصالح المجموعة التجريبية  األخالقيالذكاء لمتغير التجريبية األولى  ، وجود نمو 

 الثانية .
 دراسات تتعمؽ بالصحة النفسية  

 (2000) درويشدراسة 
دراسة مقبرنة  –جىدة الصحة النفسية وعالقتهب بعمليبت تحمل الضغىط  "بعنوان  

 " بين عضىات هيئة التدريس المعبرات خبرج الىطن وغير المعبرات
التالـؤ  )وابعاده الدراسة إلى كشؼ العالقة بيف جودة الصحة النفسية  تتيدفاس     

تحمؿ الضغوط لدى مجموعتيف مف عضوات عمميات والرضا والتفاعؿ والفاعمية( و 



 

 

الدراسة إلى التعرؼ  تكما ىدف ،ىيئة التدريس بالجامعة : معارات ومقيمات بمصر 
عمى داللة الفروؽ بيف معامالت االرتباط الخاصة بالمجموعتيف وتتكوف كؿ مجموعة 

صريات يعممف أما في السعودية ) المعارات ( ( عضو ىيئة تدريس م10مف أربعيف )
أو في مصر وطبؽ عمى كمتا المجموعتيف مقياس جودة الصحة النفسية ومقياس 

داؿ إحصائيا بيف جودة  ارتباطوأوضحت النتائج وجود ، عمميات تحمؿ الضغوط 
بينما لـ تكف  تحمؿ الضغوط لدى مجموعة المعارات،وعمميات الصحة النفسية 

 المعارات.  رتباط دالة بيف المتغيريف بالنسبة لمجموعة غيرمعامالت اال
 
 

 (2002) أبو ركبةدراسة 
   والصحة النفسية  لدى أميات متالزمة داوفالعالقة بيف الصالبة النفسية "  بعنوان
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف الصالبة النفسية والصحة النفسية     

لدى أميات متالزمة داوف ، كما ىدفت إلى تحديد مستوى الصالبة والصحة النفسية 
 التعميمييموغرافية مثؿ : المستوى دال االجتماعيةوالكشؼ عف أثر بعض المتغيرات 

وى الصالبة النفسية عند األميات ، واستخدـ عمى مست لألـ  و العمر الزمنى لألطفاؿ
، باثولوجية لقياس الصحة النفسيةالباحث مقياس الصالبة النفسية ، مقياس السيكو 

لدى واشارت نتائج الدراسة إلى مستوى عاؿ مف الصالبة النفسية والصحة النفسية 
 ةحصائيإدالة  ارتباطيةوجود عالقة النتائج طفاؿ متالزمة داوف ، كما أظيرت أأميات 

 طفاؿ متالزمة داوف .أنفسية والصحة النفسية لدى أميات بيف مستوى الصالبة ال

 (2002دراسة دياب )
كمتغير وسيط بيف األحداث الضاغطة والصحة  االجتمبعيةدور المسبندة  "بعنوان 

 " فالفمسطينييالنفسية لممراىقيف 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور المساندة االجتماعية كأحد العوامؿ الواقية     

الناتج عف تعرض الفرد لألحداث الضاغطة ، وتحديد التأثير السمبى  النفسيمف األثر 
لألحداث الضاغطة عمى الصحة النفسية لممراىقيف ، وتكونت عينة الدراسة مف 



 

 

( 28-20اعمارىـ بيف ) وتراوحتة الثانوية ، ( طالبا وطالبة مف طالب المرحم000)
 عدادإسنة ، وكانت األدوات المستخدمة عبارة عف مقياس الصحة النفسية مف 

(، 8008)شقير مف إعداد  االجتماعيةمقياس المساندة (، 2998)شخصالقريطى وال
واظيرت نتائج ، عبد المقصود(السرسى و عداد )إومقياس األحداث الضاغطة مف 

الدراسة تعرض المراىقيف لألحداث الضاغطة ، وتمتع المراىقوف بصحة نفسية جيدة ، 
توجد عالقة طردية دالة إحصائيا بيف درجات الصحة النفسية لممراىقيف ودرجات 

،كما توجد عالقة عكسية دالة إحصائيا بيف درجات الصحة  االجتماعيةالمساندة 
 .ألحداث الضاغطة النفسية لممراىقيف ودرجات ا

 
 (2020)أحمد دراسة 

" الصحة النفسية وعالقتيا بنوعية الحياة لدى النازحيف بمعسكر أبو شوؾ بعنوان 
 بمدينة افاشر والية شماؿ دارفور" 

ىدفت الدراسة لمعرفة عالقة الصحة النفسية بنوعية الحياة لدى النازحيف      
 100بمعسكر أبو شوؾ بمدينة الفاشر والية شماؿ دارفور ، وتكونت عينة الدراسة مف 

فرد ، واستخدمت الباحثة األدوات : مقياس الصحة النفسية لكورنؿ ، ومقياس نوعية 
أف نوعية الحياة لدى النازحيف أفضؿ مما انعكس الحياة ، وأسفرت نتائج الدراسة عف 

إيجابيا عمى صحتيـ النفسية ، ال توجد فروؽ دالة إحصائيا فى الصحة النفسية بيف 
موجبة بيف الصحة النفسية مع كؿ مف ) العمر  ارتباطالرجاؿ والنساء ، وتوجد عالقة 

 .، نوعية الحياة ( التعميميمستوى ، ال
عرضو مف الدراسات السابقة التى تناولت متغير الذكاء وبالنظر إلى ما تـ      

وجد الباحث قمة فى البحوث النظرية والدراسات ومتغير الصحة النفسية  األخالقي
مف  االستفادةوذلؾ لحداثة المصطمح، لذا حاوؿ  األخالقيالتطبيقية فى مجاؿ الذكاء 

والقيـ األخالقية ،  الخمقيبعض الدراسات النظرية والتطبيقية التى اجريت عمى النمو 
وعالقتو ببعض المتغيرات مثؿ  األخالقيلذكاء ومعظـ الدراسات التى تطرقت لمفيوـ ا

، اساليب التنشئة الوالدية ، كما تباينت الدراسات التى  الدراسيالتحصيؿ ، التفوؽ 



 

 

، والصالبة  االجتماعيةارتبطت بيا الصحة النفسية مع نوعية الحياة والمساندة 
والصحة  األخالقيتناولت الذكاء  –عمى حد عمـ الباحث  –فسية ، ولـ ترد دراسة الن

 النفسية لدى المراىقيف.
 فروض البحث

 : التالييمكف صياغة الفروض عمى النحو 
مف عينة بيف درجات أفراد ذات داللة إحصائية  ارتباطيةتوجد عالقة  -2

والدرجة الكمية وأبعاده المختمفة  األخالقيعمى مقياس الذكاء المراىقيف 
 . مقياس الصحة النفسية ودرجاتيـ عمى 

تعزى إلى  األخالقيالذكاء  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستوى -8
ناث ( لدى عينة مف المراىقيف . نوعمتغير ال  ) ذكور وا 

تعزى إلى  صحة النفسيةال ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستوى -3
ناث ( لدى عينة مف المراىقيف . نوعمتغير ال  ) ذكور وا 

  هإجراءاتمنهجية البحث و 

 مع الدراسة :مجت -1

حمقة الثانية مف مف المراىقيف مف تالميذ ال البحث عمى عينةمجتمع قتصر ا    
 الدراسيمعاـ المدارس الحكومية بمحافظة المنيا ل والمقيديف فى األساسيالتعميـ 
  .سنة 20 -23تتراوح أعمارىـ مف  والتي ، ـ 8021 -8023

  عينة الدراسة : -2

 قسـ الباحث العينة إلى قسميف ىما :
 :االستطالعيةالعينة  . أ

 تمميذ (00عشوائية قواميا) استطالعيةعمى عينة  تطبيؽ أدوات البحثتـ      
، بيدؼ التحقؽ مف صالحية األصميمجتمع الدراسة المراىقيف مف مف تمميذة و 

 الستخداميما، مقياس الصحة النفسية(  األخالقيمقياس الذكاء )أدوات البحث 
 .لتطبيؽ عمى أفراد العينة الميدانية فى البيئة المصرية فى ا

 العينة الميدانية: . ب



 

 

، وقد بمغ عدد أفراد العينة عشوائيةالطريقة الب عينة البحث باختيارقاـ الباحث  
فى محافظة  األساسيمف تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ  ( تمميذ وتمميذة200)

 .المنيا
 منهج الدراسة : -3

يتناسػػػب مػػػع أىػػػػداؼ وفػػػروض البحػػػػث ،  باعتبػػػػاره تبػػػع الباحػػػث المػػػػنيج الوصػػػفيا    
وتحديػػد العالقػػة بػػيف متغيراتػػو والتوصػػؿ إلػػى الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات المػػراىقيف 

أف المػنيج  (888:  2992)حطػب وصػادؽ أبػوتبعا لمتغيػر الجػنس، ويػذكر كػؿ مػف  
يػا وبيػاف العالقػة صؼ طبيعة الظاىرة موضع البحث فيشمؿ ذلؾ تحميػؿ بنيتي الوصفي

أف ىػذا المػنيج يعتمػد  (301:  8001) عػالـوتفسيرىا ، كمػا تشػير أبػو بيف مكوناتيا 
حيػث يسػتخدـ  ،مفػروؽ بػيف مجموعاتيػال عمى " تحديػد العالقػة بػيف متغيراتيػا وتوضػيحا

الفػػروؽ والعالقػػات ذات  اسػػتنتاجأسػػاليب القيػػاس والتصػػنيؼ والتفسػػير ويػػتـ مػػف خاللػػو 
 الداللة " . 

 أدوات الدراسة : -1
  : باألدوات المناسبة وىى الحاليفي البحث استعاف الباحث  

  (8002)شحاتة إعداد   األخالقيمقياس الذكاء  -أوال 
 وصؼ المقياس  

 عبارة موزعة عمى ستة أبعاد ىـ : 99يتكوف المقياس مف 
   81حتى رقـ  2عبارة تبدأ مف رقـ  81بعد التعاطؼ ويتكوف مف  -2
  80حتى رقـ  2عبارة تبدأ مف رقـ  80بعد الضمير ويتكوف مف   -8
   28حتى رقـ  2عبارة تبدأ مف رقـ  28بعد الحكمة الخمقية ويتكوف مف  -3
  22حتى رقـ   2عبارة تبدأ مف رقـ  22ويتكوف مف  االحتراـبعد  -1
 20حتى رقـ  2عبارة تبدأ مف رقـ  20بعد التسامح ويتكوف مف   -0
 20حتى رقـ  2عبارة تبدأ مف رقـ  20بعد العدالة ويتكوف مف  -8

والػذى يشػمؿ  الخماسػييجيب المفحوص عمى عبارات المقياس مف خالؿ تدرج ليكػرت 
 .( 1،3،8،2،0ويعادليا الدرجات )( )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا



 

 

  األخالقيصدؽ وثبات مقياس الذكاء  

   Validityالصدؽ  -2
 Validity of The Terminal اسػػػػتخدـ الباحػػػػث صػػػػدؽ المقارنػػػػة الطرفيػػػػة     

Comparison  مػػف خػػالؿ  الحػػاليفػػى البحػػث  األخالقػػيالػػذكاء لمتأكػػد مػػف صػػدؽ مقيػػاس
( تمميػػذ وتمميػػذة مػػف المػػراىقيف ، وتػػـ تحديػػد 200تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة قواميػػا )

التالميذ الحاصميف عمى أعمى وأقؿ الدرجات عمى اإلربػاعى األعمػى واإلربػاعى األدنػى 
جػػػراء مقارنػػػة طرفيػػػة عمػػػى درجػػػاتيـ وذلػػػؾ ب سػػػتخداـ  األخالقػػػيالػػػذكاء عمػػػى مقيػػػاس  ، وا 

 (.2) الجدوؿب كما ىو مبيف   t – Test " ت "ختبار إ
 
 
 

 (2جدوؿ )                               
الفروق بين متوسطات درجات أفراد مجموعة اإلرباعى األعلى ومجموعة اإلرباعى األدنى 

 (100)ن =  األخالقيالذكاء على 

 المتوسط ف الفػػػػػػػئة األبعاد
 ـ

اإلنحراؼ 
 المعيارى "ع"

مستوى  قيمة " ت "
 الداللة

 التعاطؼ
 7.047 26.440 22 مجموعة اإلرباعى األعمى

22.407 0.02 
 2.022 12.220 22 مجموعة اإلرباعى األدنى

 الضمير
 22.642 6.010 20.220 22 مجموعة اإلرباعى األعمى

 0.02 
 4.602 12.440 22 مجموعة اإلرباعى األدنى

 الحكمة الخمقية
 20.202 4.204 42.660 22 مجموعة اإلرباعى األعمى

 0.02 
 1.120 24.200 22 مجموعة اإلرباعى األدنى

 االحتراـ
 2.202 20.120 22 مجموعة اإلرباعى األعمى

20.202 0.02 
 4.422 22.260 22 مجموعة اإلرباعى األدنى

 التسامح
 1.662 17.220 22 مجموعة اإلرباعى األعمى

26.224 0.02 
 1.720 27.220 22 األدنىمجموعة اإلرباعى 



 

 

 ف الفػػػػػػػئة األبعاد
 المتوسط

 ـ
اإلنحراؼ 
 قيمة " ت " المعيارى "ع"

مستوى 
 الداللة

 العدالة
 4.202 40.040 22 مجموعة اإلرباعى األعمى

22.642 0.02 
 1.122 22.020 22 مجموعة اإلرباعى األدنى

 الدرجة الكمية
 22.227 262.220 22 مجموعة اإلرباعى األعمى

26.120 0.02 
 26.222 272.200 22 مجموعة اإلرباعى األدنى

 

 Reliabilityالثبات  -2

 باستخداـAlpha  Cronbach sتـ حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ      
 معادلة 

يوضح  التالي( 8والجدوؿ رقـ ) SPSS اإلحصائي)ألفا كرونباخ( مف خالؿ البرنامج 
والدرجة الكمية  األخالقيمعامالت )ألفا كرونباخ( لكؿ بعد مف أبعاد مقياس الذكاء 

 : كالتالي(، فجاءت النتائج 00) ف=  عمى عينة قواميا 
 

 (8جدوؿ )
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لألبعاد والدرجة الكلية 

 (00) ن=  األخالقيالذكاء لمقياس 

 معامؿ ألفا البعد م
 0.898 التعاطؼ 2

 0.882 الضمير 8

 0.882 الحكمة الخمقية 3

 0.831 االحتراـ 1

 0.802 التسامح 0

 0.882 العدالة 8
 0.810 الدرجة الكمية



 

 

( أف قػػػيـ معػػػامالت الثبػػػات لجميػػػع أبعػػػاد المقيػػػاس والدرجػػػة 8 يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ )   
وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف ،  قػػيـ مرتفعػػة( ، وىػػى 0.742  - 0.202الكميػػة تراوحػػت بػػيف )

 المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة مف الثبات.
 (2998)شخص القريطى وال إعداد مقياس الصحة النفسية  -ثانيا
 وصؼ المقياس 

  ياخصائصو ، لقياس الصحة النفسية مقياس الصحة النفسية تصميـ تـ   
،  )ال( وأ نعـ() خيار واحد باختيارالمفحوص يجيب  عبارة  23ويتكوف مف  

في حالة البنود  ( صفرو)( درجة واحدة في حالة البنود الموجبة )نعـ وتعطى
في حالة البنود  (صفر)درجة في حالة البنود السالبة، وتعطى )ال( تعطى ، و السالبة
 .الموجبة
ذا حصؿ المفحوصو  ،درجة 23حصؿ عمييا المفحوص ىي أقصى درجة ي      ا 
 ،مف الصحة النفسية يتمتع الفرد بمستوى منخفض (88-0)درجات تتراوح مفعمى 

ذا و  متوسط مف يتمتع الفرد بمستوي  00- 82حصؿ عمي درجات تتراوح بيف ا 
ذا حصؿ المفحوص عمى درجات بيف ، و الصحة النفسية فأكثر يتمتع الفرد  08ا 

 . بمستوى مرتفع الصحة النفسية

  مقياس الصحة النفسيةصدؽ وثبات  
وقػػد  (2998)اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس الصػػحة النفسػػية اعػػداد القريطػػى والشػػخص     

صدؽ وثبات المقياس يؽ المقياس عمى عينة مف المراىقيف لمتأكد مف بقاـ الباحث بتط
 إلستخدامو فى البحث الحالي .

 Validity   الصدؽ -2
 Validity of The Terminal Comparison اسػتخدـ الباحػث صػدؽ المقارنػة الطرفيػة   

عمػػى  ومػػف خػػالؿ تطبيقػػ الحػػاليلمتأكػػد مػػف صػػدؽ مقيػػاس الصػػحة النفسػػية فػػى البحػػث 
( تمميذ وتمميذة مف المراىقيف ، وتػـ تحديػد التالميػذ الحاصػميف عمػى 200عينة قواميا )

أعمػػى وأقػػؿ الػػدرجات عمػػى اإلربػػاعى األعمػػى واإلربػػاعى األدنػػى عمػػى مقيػػاس الصػػحة 



 

 

جراء مقارنة طرفية عمى درجاتيـ وذلؾ   t – Test " ت "ختبار إ باستخداـالنفسية ، وا 
 (.3) الجدوؿب كما ىو مبيف  

 (3جدوؿ )
على الفروق بين متوسطات درجات أفراد مجموعة اإلرباعى األعلى ومجموعة اإلرباعى األدنى 

 (100مقياس الصحة النفسية )ن = 

 ف الفػػػػػػػئة الدرجة الكمية     
 المتوسط

 ـ
اإلنحراؼ 
 المعيارى "ع"

 قيمة " ت "
مستوى 
 الداللة

 الصحة النفسية
 2.202 21.660 22 مجموعة اإلرباعى األعمى

26.226 0.02 
 1.221 22.640 22 مجموعة اإلرباعى األدنى

( 82.802( أف قيمة )ت( لمقياس الصحة النفسية)2يتضح مف الجدوؿ رقـ )    
( مما يدؿ عمى تمتع المقياس بقدرتو 0.02قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

.عمى التمييز بيف المرتفعيف والمنخفضيف فى الصحة النفسية   
 Reliabilityالمقياس ثبات  - 2

حيػػػث تػػػـ تطبيػػػؽ مقيػػػاس   Re- Testاسػػػتخدـ الباحػػػث طريقػػػة إعػػػادة التطبيػػػؽ     
( ، ثػػـ تػػـ إعػػادة تطبيػػؽ المقيػػاس بفاصػػؿ 00الصػػحة النفسػػية عمػػى عينػػة قواميػػا )ف = 

يومًا عمى العينة، وقد روعى التشابو بيف ظروؼ التطبيقيف إلى حد كبير، ثػـ 20زمنى 
وكانت قيمة معامؿ الثبات =  ، والثانيبيف التطبيقيف األوؿ  االرتباطتـ حساب معامؿ 

 وىى قيمة مرتفعة وتدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات .  0.981
 : اليب اإلحصائيةاألس -0
 :لمعالجة الفروضالمناسبة األساليب اإلحصائية  استخداـتـ 

 معامؿ ارتباط بيرسوف. ستخداـا -2

 .المتوسطات واالنحرافات المعيارية ستخداـا -8

 .ألفاكرونباخمعامؿ  -3
 . لداللة الفروؽ لممجموعات المستقمة () تاختبار استخداـ -1

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  وتفسيرها نتائج البحث ومناقشتها
 : وتفسيرها نتائج الفرض األول ومناقشتها

بيف داللة إحصائية  ذات ارتباطيةتوجد عالقة عمى أنو " الفرض األوؿ ينص       
وأبعاده المختمفة  األخالقيعمى مقياس الذكاء مف المراىقيف عينة درجات أفراد 
   " .مقياس الصحة النفسيةودرجاتيـ عمى 

 ويوضح ،لبيرسوف االرتباطاستخدـ الباحث معامؿ فرض ىذا الصحة  الختبارو     
 . ذلؾ نتائج التالي الجدوؿ

 (1) جدوؿ
 الصحة النفسيةو  األخالقيالذكاء  بيف االرتباط معامالت

 ( 200=  ف) 
 االرتباط معامؿ األخالقيالذكاء  مقياس أبعاد



 

 

 **0.202   التعاطؼ

 **0.290 الضمير

 **0.803 الحكمة الخمقية

 **0.880 االحتراـ

 **0.281 التسامح

 0.821 العدالة

 **0.909 الكمية الدرجة

  0.02 مستوى عند داؿ* * 
 متغيػػر بػػيف موجبػػة دالػػة ارتباطيػػة عالقػػة توجػػد أنػػو (1رقػػـ ) الجػػدوؿ مػػف يتضػػح      

التسػامح   ، االحتػراـ ، الحكمة الخمقيػة ، الضمير ، التعاطؼ) أبعادهو  األخالقيالذكاء 
 إحصػائيةماعػدا بعػد العدالػة ال توجػد داللػة  الصػحة النفسػية ومتغير ، الكمية والدرجة( 

 دالػػة قػػيـ جميعيػػا االرتبػػاط معػػامالت قػػيـ كانػػت، إذ بينػػو وبػػيف متغيػػر الصػػحة النفسػػية 
)العدالػػة(  األخالقػػيعػػدا البعػػد السػػادس لمتغيػػر الػػذكاء ( 0.02) مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً 

 .(0.00)أو (0.02)كانت قيمتو غير دالة عند مستوى 
  األول الفرض نتائج وتفسير مناقشة

المتمثػػؿ فػػى الػػذكاء  األخالقػػيتمتػػع الفػػرد بػػالتفكير  أف إلػػى األوؿ الفػػرض نتيجػػة تشػػير   
وقراراتػو وقدرتػو عمػى ضػبط ذاتػو وأحكامػو الخمقيػة  انفعاالتويمكنو مف التحكـ فى  األخالقي

 عمػػػى مػػع مػػػا بينػػػو  ؽوىػػػو يتفػػػ التػػى تػػػنعكس عمػػػى ثقتػػو فػػػى ذاتػػػو وعمػػػى صػػحتو النفسػػػية .
كممػػػا ف السػػوى، ميػػـػ لسػػموؾ اإلنسػػاف األخالقػػيالػػذكاء  اسػػتخداـف أ (228:228، 2992)

 ، وأكدتػو النفسػيوأحسف خمقًا كمما كاف أكثر تػأثيرًا عمػى نمػوه  أخالقيكاف الفرد أكثر ذكاء 
، القػػػػيـ ، الضػػػػمير االحتػػػػراـ)التعػػػػاطؼ ، األخالقيأف مكونػػػػات الػػػػذكاء ( 88: 8003)بوربػػػػا 

الخمقيػػة ، ضػػبط الػػػذات ، التسػػامح ، العدالػػة ( " فػػػى حالػػة تنميتيػػا لػػػدى المػػراىقيف سػػػيكوف 
 االجتماعيػػػةعالقػػػاتيـ كس باإليجػػػاب عمػػػى تػػػنعبوسػػػعيا أف تػػػؤثر عمػػػى مظػػػاىر حيػػػاتيـ " و 



 

 

مػػػف خػػػالؿ األسػػػرة والمدرسػػػة  األخالقػػػيويمكػػػف تنميػػػة الػػػذكاء  وميػػػاراتيـ، النفسػػػيوتػػػوافقيـ 
 .والمجتمع وىو ما يضمف ليـ أنيـ سيحيوف حياة جيدة 

،  Daniels 1994,) فمدراسة كؿ توصمت إليو واتفقت نتائج ىذا البحث مع      
 األسرة والمدرسة بالتربية اإليجابية لممراىقيف ينشأ عنيا نمو اىتماـأف  (8008رزؽ، 
،  مستوى الصحة النفسية الذى ينعكس عمى األخالقيسميـ يدعـ نمو الذكاء  أخالقي

زيادة مستوى الذكاء ، وأف لدييـ  اإليجابي، ومفيوـ الذات  االجتماعيةوالميارات 
يـ وئوىدسالمة يؤثر عمى لدى األبناء  الخمقيوالتفكير  ،والقيـ االخالقية ،األخالقي
ومتفائميف بمستقبميـ مما يجعميـ  ،وحاضرىـ ،ويجعميـ راضييف عف ماضييـ النفسي

  متمتعيف بصحة نفسية جيدة .
فى عدـ وجود فروؽ ذات داللة لمكوف العدالة مع متغير  الحاليكما اتفقت نتيجة البحث 

( فى أف مكوف العدالة يوجد ضمف البناء 8008الصحة النفسية مع ما أكده نوفؿ )
ويتمثؿ فى قدرة الفرد عمى إصدار األحكاـ وىذا المكوف ينمو مف خالؿ  لمفرد  المعرفي

ا المراىقيف لصغر مرحمتيـ العمرية . يفتقرىا إليي والتيالخبرات الحياتية والتفاعؿ مع البيئة 
 نحو عمى تنعكس األخالقيالفرد لمكونات الذكاء  امتالؾويستخمص الباحث مما سبؽ أف 

فى مكوف  األخالقي، وأف ضعؼ درجة الذكاء بالصحة النفسية  الفرد تمتععمى  داللة ذى
الذى ينمو بتقدـ  األخالقينضجيـ  اكتماؿمف المكونات لدى المراىقيف يرجع إلى عدـ 

 .العمر طالما اكتسبو الفرد مف األسرة فى سف مبكرة
 :وتفسيرهاومناقشتها  الثانينتائج الفرض 

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستوىعمى أنو "  الثانيالفرض ينص      
ناث  تعزى إلى متغير النوع األخالقيالذكاء     " .( لدى عينة مف المراىقيف ) ذكور وا 

بيف  الفروؽ لداللة "ت" اختبار استخدـ الباحث ىذا الفرضصحة  الختبارو   
 . ذلؾ نتائج يوضح التالي الجدوؿو  ، المستقمة المجموعات

 (0) جدوؿ
اإلناث  درجات ومتوسطات ذكورال درجات متوسطات بين الفروق لداللة" ت"  قيم

  الكلية والدرجة األخالقيالذكاء  مقياس أبعاد على



 

 

 مستوى
 الداللة

 قيمة
 "ت"

 اإلناث
 ( 00=  ف) 

 الذكور
 المتغيرات              ( 20=  ن) 

           داألبعا 
 ـ ع ـ ع

 التعاطؼ 40.200 22.122 27.200 20.072 1.447 0.02

 الضمير 41.620 22.402 20.200 7.274 1.244 0.02

 الخمقيةالحكمة       11.220 0.220 16.200 7.222 1.241 0.02

 اإلحتراـ        12.020 6.222 16.726 7.222 2.210 غير دالة

 التسامح 22.200 6.222 10.100 2.726 1.221 0.02

 العدالة  24.220 0.042 12.020 7.001 1.762 0.02
 لممقياس الكمية الدرجة 222.600 44.221 247.220 12.207 4.410 0.02

=   0.02    ،     2.272=   0.02  ومستوى(  06) حرية درجة عند الجدولية" ت" قيمة
2.020 

 درجات طاتمتوس بيف إحصائياً  دالة ؽو فر  وجود (0رقم) الجدول من يتضح           
 الكميػة الدرجػةو  األخالقػيذكاء الػ مقيػاس أبعػاد عمػىومتوسطات درجات اإلنػاث  الذكور
( 1.447: )المقيػػاس بعػادأل( ت)  قػيـ بمغػت  حيػث ، االحتػراـعػدا بعػد اإلنػاث  لصػالح
( 2.210) ، الحكمػػة الخمقيػػة لبعػػد( 1.241) ،لضػػميرا لبعػػد( 1.244) ، التعػػاطؼ لبعػػد
" ت" قػػيـ وجميػع ، ككػؿ لممقيػاس( 4.410لبعػد العدالػػة ، و)(  1.762) ، التسػامح لبعػد
 دبعػػقيمػػة  عػػدا األخالقػػيذكاء الػػ ا ألبعػػاد بالنسػػبة(  0.02) مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً  دالػػة

 ،(  0.00)أو (  0.02) داللػػػة مسػػػتوى عنػػػد إحصػػػائياً  ةدالػػػغيػػػر ( 1.221) االحتػػػراـ
 الػذكور واالنػاث درجػات متوسػطات بػيف إحصػائياً  دالػة فػروؽ توجػد أنػو عمػى يػدؿ وىذا
 االحتػػراـاإلنػػاث عػػدا بعػػد  لصػػالح الكميػػة الدرجػػةو  األخالقػػيالػػذكاء  مقيػػاس أبعػػاد عمػػى

 وقبوؿ الفرض البديؿ. الصفريوبذلؾ يتـ رفض الفرض لصالح االناث 



 

 

 
 الثاني الفرض نتائج وتفسير مناقشة

ناث( لصالح فى وجود فروؽ  الحالياتفقت نتيجة البحث      بيف المراىقيف )ذكور وا 
ىدفت إلى التعرؼ عمى الفروؽ  التي((Kindlon& Thopson,2002اإلناث مع دراسة 
لدى المراىقيف وأسفرت نتائجيا عف تمتع اإلناث بمستوى  األخالقيفى مستوى الذكاء 

مع األميات  أكبرأعمى مف الذكور وأعزى ذلؾ إلى أف اإلناث يمكثوف وقتا  أخالقيذكاء 
 فيحظيف بالتنشئة عمى الفضائؿ واألخالؽ أكثر مف الذكور .

 كؿ مف)عاىد مرتجى أيضًا اتفقت نتيجة ىذا البحث مع ما توصمت إليو دراسة    
 األخالقي( فى وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث فى الذكاء 8020رنا فاضؿ ،،  8001،

لتنشئة الوالدية حيث تعزى إلى المعمميف وا والتي لصالح اإلناث والقيـ والفضائؿ األخالقية
أكثر شدة  الخمقي وااللتزاـيتبعوف أساليب تربوية مع اإلناث مف حيث القيـ األخالقية 

 عف الذكور. األخالقيمما أدى إلى تقدـ المراىقات فى مستوى الذكاء الذكور  معيـ عف
التى أسفرت عف وجود  (2992) الصميبي  مع دراسة  الحاليبينما اختمفت نتائج البحث 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث لدى طالب المرحمة الثانوية لصالح 
 والجدية(.  االنضباط،  االحتراـالطالب الذكور فى القيـ األخالقية )األمانة ، 

لما توليو  األخالقيتقدـ اإلناث عف الذكور فى مستوى الذكاء  ومما سبؽ يمكف القوؿ   
مع  مف أساليب التنشئة األخالقيةو العادات والتقاليد المجتمعات العربية الذى تحكم

 فى السموكيات والقيـ األخالقية عمى نحو أكثر مف الذكور.اإلناث 
 

 : وتفسيرها نتائج الفرض الثالث ومناقشتها

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستوىعمى أنو " الفرض الثالث ينص     
ناث ( لدى عينة مف المراىقيف " .الصحة النفسية تعزى إلى متغير     النوع ) ذكور وا 

بيف  الفروؽ لداللة "ت" اختباراستخدـ الباحث  ىذا الفرضصحة  الختبارو   
 . ذلؾ نتائج يوضح التالي الجدوؿو  ،المجموعات المستقمة 

 (8) جدوؿ



 

 

اإلناث  درجات ومتوسطات ذكورال درجات متوسطات بيف الفروؽ لداللة" ت"  قيـ
  الصحة النفسية مقياس عمى

 مستوى
 الداللة

 قيمة
 "ت"

 اإلناث
 ( 00=  ف) 

 الذكور
 المتغيرات              ( 20=  ن) 

           داألبعا 
 ـ ع ـ ع

 الصحة النفسية 10.247 22.221 41.720 27.247 2.270 غير دالة 

=   0.02    ،     2.272=   0.02  ومستوى(  06) حرية درجة عند الجدولية" ت" قيمة 
2.020 

 ثالثال الفرض نتائج وتفسير مناقشة   

بمغ ( ، بينما 39.818) لوسط الحسابي لمذكوريتضح مف الجدوؿ أعاله أف ا     
 لإلناث( ، بينما بمغ 20.283) لمذكورالمعياري  االنحراؼ( ، وبمغ 13.880)لإلناث

( بينما بمغت قيمتيا الجدولية 2.289( ، وبمغت قيمة )ت( المحسوبة )28.818)
( 0.00( وتحت مستوى )8.088( )0.02( تحت مستوي )92بدرجة حرية )

( وعميو تكوف الدرجة المحسوبة لقيمة )ت( أصغر مف قيمتيا الجدولية مما 2.980)
فروؽ جوىرية ذات داللة ؿ عمى أنو التوجد وىذا يد يعني أنيا غير دالة إحصائيًا،

، عمى الرغـ مف المراىقيف  اإلناثو الذكور بيف  الصحة النفسيةإحصائية في مستوى 
أف  لمذكور أي الحسابي عمى مف متوسطيبدو أ ناثمف أف المتوسط الحسابي لإل

 لكف ىذا الفرؽ ليس كبيرًا حتى، لذكورامف  عمىأ مستوى الصحة النفسية لدي اإلناث
 واتفقت ىذه النتيجة مع، تحقؽيصؿ الى أف تكوف لو داللة إحصائية، اي أف الفرض 

معرفة داللة الفروؽ بيف الذكور  استيدفت( التي 2998اليزاع ) والزبيدي دراسة 
ال  وبأن ياأظيرت نتائجوالتى  ناث لمقياس الصحة النفسية لعينة مف طمبة الجامعةواإل

أيضا تتفؽ تمؾ النتيجة  . واإلناثيوجد فروؽ بالصحة النفسية لدى كؿ مف الذكور 
( فى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا فى 8020)مع ما أسفرت عنو دراسة أحمد 

 نفسية بيف الذكور والصحة النفسية.الصحة ال



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التوصيات
 :  يأتيمف خالؿ نتائج البحث يوصى الباحث بما 

اء برامج إرشادية لموالديف والقائميف عمى العممية التربوية لرفع مستوى الذكاء بن -2
 .وخاصة الذكورلدى المراىقيف  األخالقي

لتنميتو لدى لتعزيز ىذا النوع مف الذكاء لممعمميف إقامة دورات تدريبية  -8
 .المراىقيف 

بغرس الفضائؿ والقيـ  ىتماـاإلالتأكيد عمى المؤسسات التربوية عمى   -3
كالتسامح واإلحتراـ و التعاطؼ والرحمة لدى التالميذ فى مرحمة  األخالقية
 . المراىقة 

عمى القيـ  ةشتمموالقصص الم إثراء المكتبات المدرسية بالمطويات والكتيبات  -4
 والفضائؿ األخالقية



 

 

 رشادية التى تيدؼ إلى تحسيف مستوى الصحة النفسيةاإلتصميـ البرامج   -0
ناث( لدى المراىقيف )ذكور  وا 

 المقترحات : 

 :  يأتيإليو الباحث مف نتائج يقترح ما  فى  ضوء ما توصؿ
 إجراء بحوث مشابية ليذا البحث عمى مراحؿ عمرية أعمى وفئات مختمفة . -2

النفسية ،  الضغوطومتغيرات أخرى مثؿ  األخالقيدراسة العالقة بيف الذكاء   -8
 . االجتماعيةفسية ، الكفاءة نوعية الحياة ، الصالبة الن

 مرتفعيلدى التالميذ  األخالقيالتعرؼ عمى الفروؽ فى مستوى الذكاء  -3
فى  األخالقيوالتالميذ متدنى التحصيؿ لمعرفة أثر الذكاء  الدراسيالتحصيؿ 
 . الدراسي التحصيؿ

 
 
 
 
 

 واألجنبيةالعربية  المراجع

وعالقتو بالتفوؽ ) دراسة ميدانية عمى  الخمقيالنمو (.8020)محمدسامى  ،ةأبو بي
، كمية التربية  ،جامعة المنصورة ،  عينة مف تالميذ مدارس الرياض

 .90:89( يوليو، 8(، ع)21، مج ) المجمة العممية
مناىج البحث وطرؽ التحميل  .(2992)عثماف أماؿصادؽ، ،  سيد ، فؤادأبو حطب

 ،الطبعة األولىواالجتماعية فى العموم النفسية والتربوية  اإلحصائي
 األنجمو المصرية .القاىرة : ، 

بالصحة النفسية  (. الصالبة النفسية وعالقتيا8000) عبد الرحمف رضواف ،أبو ركبة
، كمية الصحة رسالة ماجستير لدى أميات أطفاؿ متالزمة داوف ، 

 العامة ، غزة .



 

 

(. مناىج البحث فى العمـو النفسية والتربوية ، ط) 8022) محمود رجاء ،ـأبو عال
 ( ، القاىرة : دار النشر لمجامعات.8

الصحة النفسية وعالقتيا بنوعية الحياة لدى النازحيف .(8020)مختارآمنة  ،أحمد 
رسالة بمعسكر أبو شوؾ بمدينة الفاشر والية شماؿ دارفور ، 

 ، كمية اآلداب ، جامعة الخرطـو ، السوداف.  ماجستير
(. دور الوالديف فى تربية القيـ األخالقية لمطفؿ مرحمة 2992سعيد عمى )، سماعيؿإ

تصدر عن المجنة الوطنية القطرية ما قبؿ المدرسة ، مجمة التربية ، 
 .222: 282(، سبتمبر ، 288(، ع)88، مج ) لمتربية

النفسي وعالقتو بالتكيؼ  الديني ـااللتزانحو  تجاهاإل(.8008) أميف زيادبركات، 
مجمة جامعة الخميل لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة ،  واالجتماعي

 .239: 220( ، 8(، ع)8، مج )لمبحوث 
المعايير والفضائل السبع التى  – األخالقيبناء الذكاء (. 8003) ميشيؿ ا، ببور 

سعد حسيف، اإلمارات  . ترجمةتعمم األطفال أن يكونوا أخالقيين 
 الكتاب الجامعي لمنشر والتوزيع. العربية المتحدة : دار

( لحؿ المشكالت فى Hayes(. أثر استخداـ طريقة )8022)  محمدخديجة جاف، 
والتحصيؿ الدراسي لمادة العموـ لدى عينة مف  األخالقيتنمية الذكاء 

القدس مجمة جامعة تمميذات الصؼ السادس بمدينة مكة المكرمة ، 
 .  280 -282(،88، ع) المفتوحة لألبحاث والدراسات

، الطبعة األولى ، القاىرة  الصحة النفسية لمطفل(. 8001) محمد عبد الباري ،داود
 : إيتراؾ لمطباعة والنشر.

جىدة الصحة النفسية وعالقتهب بعمليبت تحمل .(2000)  عبدالمحسف زينب درويش،

هيئة التدريس المعبرات  دراسة مقبرنة بين عضىات –الضغىط 

 ،جبمعة الملك سعىد ، كمية التربية ،خبرج الىطن وغير المعبرات
 أبريؿ.   (2،ع )( 32مج )، مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية



 

 

، بيروت: دار  سيكولوجية النمو واالرتقاء(. 2993)محمدعبد الفتاح  ،دويدار
 .النيضة العربية

كمتغير وسيط بيف األحداث  االجتماعية(. دور المساندة 8008)السيد روافدياب، م
، فالفمسطينييوالصحة النفسية لممراىقيف             الضاغطة 

 .، كمية التربية، الجامعة اإلسالميةرسالة ماجستير
فى عالقتو بخصائص الوالدية  األخالقي(.الذكاء 8008)  عبد السميعمحمد رزؽ، 

، كمية التربية  ،جامعة المنصورة ، نظر األبناء  المتميزة مف وجية 
 (.80، ع) مجمة كمية التربية بالمنصورة

، (1، ط) الصحة النفسية والعالج النفسى(.8000)  عبد السالـحامد زىراف، 
 .القاىرة :عالـ الكتب

( . بناء مقياس لمصحة النفسية 2998مجوؿ ) سناء ، واليزاع عمواف كامؿ الزبيدي،
 :2(، 88الجامعة . مجمة العموـ التربوية والنفسية ، العدد )لطمبة 
83 

وعالقتو ببعض متغيرات البيئة  األخالقي(. الذكاء 8002)  ناجح أيمفشحاتة، 
 رسالة دكتوراهالمدرسية واألسرية لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي ، 

 جامعة المنيا، جميورية مصر العربية .، كمية تربية ، 
" وقائع المؤتمر التصرفات األخالقية لمطمبة(. "2992)  يوسؼالصميبى، محمد   

 األوؿ لمتعميـ ، المركز الثقافي ، جامعة بيت لحـ .
لدى  الخمقيوالنمو  اليويةبيف رتب  (. دراسة العالقة8008) عمى سعيد ،عبد ربو

، جامعة الزقازيؽ  ، كمية تربية ، رسالة ماجستيرطالب الجامعة ، 
 .العربية جميورية مصر

 األخالقي(.أساليب التنشئة األسرية وعالقتيا بالذكاء 8009ح )محمد صال ،العرينى
دراسات عربية فى عمم لطالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض ، 

 .022 -033(، يوليو، 3(، ع)2، مج )النفس



 

 

، كمية التربية ابف لدى المراىقين  األخالقيتطور الذكاء (. 8020) زىير رنا فاضؿ،
 Available on lineرشد ، جامعة بغداد.          

http://www.ircoedu.uobaghdad.edu.iq/uploads/%D9

%pdf                                                  
                                                        

(. القيـ والتربية فى عالـ متغير ، مجمة اآلفاؽ ، جامعة 8000) أحمد إسحاؽ ،فرحاف
 . 91 -82(، 8الزرقاء، األردف ، ع )

دراسة تربوية نفسية فى  -سيكولوجية الطفولة  (.8000)   صفوت وفيؽ، مختار
 الفترة مف عاميف إلى اثنى عشر عاما ، القاىرة : دار غريب . 

ادي فى تنمية مستوى (. مدى فاعمية برنامج إرش2998)   محمد ىشاـ ،مخيمر
مجمة ، راىقيف الجانحيف ، رسالة ماجستيرلدى المالنضج الخمقي 
 .880 -800(، 0ع)، اإلرشاد النفسي

(. مدى ممارسة طمبة المرحمة الثانوية لمقيـ األخالقية 8001)  محمود مرتجي، عاىد
، كمية  ماجستير رسالةمف وجية نظر معممييـ فى محافظة غزة ، 

 التربية ، جامعة األزىر.

دار القاىرة : ،المراهقةالطفولة و سيكولوجية النمو:(.2991) ميخائيؿمعوض، خميؿ 

 .الجامعيالفكر 
( ، 1مج ) –ترجمة فؤاد شاىيف  – التحميل النفسي لمولد(. 8008)  فيكتور نوؼ، 

 (، القاىرة : المؤسسة العربية لمنشر1ط)
، الذكاء المتعدد فى غرفة الصؼ النظرية والتطبيؽ(. 8008)  بكرمحمد ، نوفؿ

 الطبعة األولى ، عماف : دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
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