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 :المستخلص

المرحلة لدى طالب التفـكير األخـالقي  لمقياس السيكومترية هدف البحث إلى الكفاءة
التفـكير لتزويد الباحثين فى مجال علم النفس التربوى بمعايير مناسبة لقياس  الثانوية

منه والتى  ، وتم التوصل إلى الصورة النهائيةلدى طالب المرحلة الثانويةاألخـالقي 
 الحكم -الخلقية )الحساسية( عبارة موزعة على ثالثة أبعاد أساسية وهى 28تألفت من )

 -16طالب وطالبة ما بين  (200)، على عينة حجمها (الخلقي االستدالل -الخلقي
وبإلنحراف معيارى  ( 17،19)سنة حيث بلغ متوسط العمر الزمنى ألفراد العينة  18

بدالالت صدق وثبات مقبولة عند التفـكير األخـالقي ، وتمتع مقياس (0.713)قدره 
وهذا يدل على صدق عوامل المقياس فى قياس ما وضعت لقياسه، ، 01,0مستوى 
 (.0.637ت معامالت ثبات المقياس ما بين )وتراوح

 - الخلقي الحكم - الخلقية الحساسية -التفـكير األخـالقي  الكلمات المفتاحية:
 الخلقي. االستدالل
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Abstract:                                                                                 

    The research aims to Psychometric Efficacy of Moral Thinking 

Scale for students of Faculty of Education in Qena to provide 

researchers in the field of Educational Psychology with suitable 

standards for measuring Moral Thinking Scale among university 

students it was reached the final image of it, which consisted of 

(28)statement, distributed on threebasic dimensions of a -( The 

Moral sensitivity - The Moral Judgment - The Moral Inference). 

The scale was applied to a sample of (200) male students female 

students, from the faculties of education the age for the sample 

members ranged between 16- 18years old with an age 

average(17,19), with a standard deviation (0.713). the cognitive 

Flexibility Scale has acceptable credibility and validity indiations 

at 0,01. This shows the scale factors credibility in the measure was 

developed to measure it (Moral Thinking). The coefficients of the 

scale validity ranged between(0.637). 

Key words: The  Moral Thinking- The Moral sensitivity - The 

Moral Judgment - The Moral Inference.   
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 مقدمة :

( أن موضوع األخالق قد حظى باهتمام 2000يرى حسين عبد الفتاح الغامدى )      
كما كان موضوًعا أساسًيا لألديان ، وفى علم النفس  ،الفالسفة والمفكرين عبر التاريخ 

فى نمو التفكير األخالقى من أهم ماقدم فى هذا المجال وقد  Kohlbergتعتبر نظرية 
 .فى مختلف الثقافات ا من الدراساتاستثارت عدًدا كبيرً 

( أن العديد من مشكالت مجتمعنا 2000ترى فوقية عبد الفتاح ومنى بدوى )و         
الراهنة هى مشكالت أخالقية فى صميمها ، والعديد من مظاهرها يعبر عن أزمة 
أخالقية ، وقصور فى نمو الجانب األخالقى فى شخصية الفرد ، وقد أصبحت الحاجة 

خيرة إلى االهتمام بالتفكير األخالقى ولعل من مبررات هذا االهتمام ماسة فى ااّلونة األ
التى بدأت تطفو على سطح  ما استشرى من شيوع وتصاعد السلوكيات غير السوية

 .المجتمع
في نظرية النمو  Kohlberg ام( اهتم2008علي بن سعيد العمري )ويوضح 

ليس فقط علي مستوى التفكير  همية بالغةأتفسير هذا الجانب ذا بالمعرفي واألخالقي 
لتفاعل بين األخالقي بل وعلي مستوي السلوك ويظهر ذلك فى تاكيده علي أهمية ا

 ، والتفاعل االجتماعي.العوامل البيولوجية والنضج المعرفي والخبرة
للفرد قد ال  ىالسلوك األخالق أن (2011يمن مصطفى موسى الزاملى ) ويرى أ

ا حيانً أن الفرد قد يأتي أخالقى ويمكن االستدالل على ذلك بيتفق مع مستوي تفكيره األ
 الفرد يعلم أن نماط من السلوك قد التتفق مع مايعتقد من المبادئ األخالقية ، فمثاًل أب

جابة إخالقى ومع ذلك قد ينتهز الفرصة ليغش أالغش فى االمتحانات سلوك غير 
 سؤال.



 الثــانوية ةطــالب المـرحلى التفـكير األخـالقي لـدالكفاءة السيكومترية لمقياس 

 شاذلي جاد الرب محمود حسنأ/        د/ مـحمد عبد الهادي عبد السميع        أ.د / عصام علـي الطيب  

 

 2019ديسمبر                                     - 591 -                              واألربعون  حاديالعدد ال

قد  " "Moral Thinkingأن التفكير األخالقى  Youg (2013)ويضيف 
حظى باهتمام الفالسفة واألشخاص العاديين منذ زمن بعيد قبل اهتمام علماء النفس 

هى نوعية  المعرفى وذلك بهدف فحص أساليب التفكير األخالقى والتركيز على ما
 السلوكيات الصحيحة أخالقًيا وأيها خاطئة وكيف يمكننا أن نعد هذه األحكام.

أن التفكير األخالقى  (2014حسام طه محمد )شاكر محمد أحمد و ويوضح 
يختلف عن السلوك الخلقى فالسلوك الخلقى سلوك معقد يتضمن بداخله عناصر متعددة 

هو إال أحد هذه العناصر، كذلك يختلف   وتسهم فى حدوثه عوامل عديدة ، والتفكير ما
عن  يعتقد الفرد ماالتفكير األخالقى عن القيم األخالقية ، فالقيمة األخالقية تشير إلى 

 حكم معين يتعلق بالصواب والخطأ.
التفكير األخالقي لدي الفرد يتطور أن  (2014)  تامر أحمد حسن مقالدةويرى 

ا بذلك بشكل تصاعدي كما ينتقل من المرحلة األدني الي المرحلة األعلي مصاحبً 
اجتماعي  ونفسي  حيث أن تدني  ومن نمو معرفي  يُصاحبها عملية النضج وما

كتئاب دمان واالضطرابات النفسية مثل اإللي الكثير من االإالتفكير األخالقي قد يؤدي 
أو محاربة المجتمع  هجتماعيلي العزلة االإوالقلق  والخوف وقد يوصل صاحبه 

  .واالنحدار الي الجريمة 
قى يعد من أهم "التفكير األخالإلى أن ( 2015يوسف موسي مقدادي ) ويشير

مظاهر النمو االجتماعي عند األفراد والذي يمكن من خالله الحكم علي مدي سواء 
  ا.شخصياتهم او انحرافه

( أن التفكير األخالقى 2016وتوضح هناء خالد الرقاد وعز الدين الخوالدة )
كية يرتبط بمهارة اتخاذ القرار وصنعه  ذلك أن اتخاذ القرار عملية فكرية و نفسية وسلو 

معقدة تتضمن مواجهة خيارات متعددة تسعى لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات 



 الثــانوية ةطــالب المـرحلى التفـكير األخـالقي لـدالكفاءة السيكومترية لمقياس 

 شاذلي جاد الرب محمود حسنأ/        د/ مـحمد عبد الهادي عبد السميع        أ.د / عصام علـي الطيب  

 

 2019ديسمبر                                     - 592 -                              واألربعون  حاديالعدد ال

للوصول إلى اتخاذ القرار المتعلقة بهذه الخيارات ومن ثم اختيار البديل المناسب 
 .المناسب

 مشكلة البحث:

فى قياس لنمو التفكير األخالقى على   Kohlberg( 1981ولقد اعتمد )       
الطريقة االكلينكية التى قدمها بياجه بهدف تحديد مستوى نضج التفكير األخالقى على 
المستوى السطحى والعميق، ومن هذا المنطق يمثل النمو المعرفى  شرطا ضروريا، 

أ العدالة ولكنه غير كاف لنمو التفكير األخالقى، والذى يعنى تغيرا فى فهم الفرد لمبد
 ومن ثم قرارته األخالقية.

يعد التفكير األخالقي موضوعًا مركزيًا ومحوريًا بالنسبة للطلبة، ألن ذلك 
ية حيث تشكل البيئة تعليمسينعكس على قدرتهم في اتخاذ القرات السليمة داخل البيئة ال

ينعكس ية مناخًا خصبًا للطالب ليطور شخصيته، ويرتقي بمستوى تفكيره، مما تعليمال
على قدرته في اتخاذ القرارات، واحساسه بقيمته وكرامته، وتنمية قدرته لتحقيق ذاته على 
أسس صحيحة وفعالة، مما ينعكس على شخصيته ويحقق قدًرا  كبيًرا من التكيف 
االجتماعي في تلك البيئة من خالل إندماجه في هذه البيئة واالستفادة من اإلماكانيات 

فالطالب داخل البيئة  ،شخصية سواء كانت عوامل اكاديميةالمتاحة في تطوير ال
ية بال شك يعمل على تحقيق نوع من الموازنة بينه وبين بيئته المحيطه به ليحقق تعليمال

حاجاته الفردية واالجتماعية واألكاديمية ويقيم عالقات اجتماعية تقوم على التأثر 
ات النمو األخالقي التي تحدث للفرد والتأثير في اآلخرين وهذا هو الهدف األساس لعملي

 . (2016)هناء خالد الرقاد ،عز الدين الخوالدة،  في مختلف مراحل حياته
مدى التزام الطالب بمنهجية واضحة في التفكير  يعتمد التفكير األخالقي على  

الذي ينسجم مع العادات والتقاليد والقيم والمعايير السائدة في مجتمعه. على الرغم من 
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جماع الكثير من الدراسات ا  تمام المختصين والباحثين في مجال التفكير األخالقي، و اه
 أن أغلبيةعلى أهمية األخالق في الحياة إال أن الباحث ومن خالل اطالعه الحظ 

الدراسات واألبحاث التي تسلط الضوء على مستويات التفكير األخالقي لدى طلبة 
 .البحث وبيئته وثقافتهالمرحلة الثانوية تختلف في مجتمع 

  إلى: البحث يهدف أهداف البحث:

 .المرحلة الثانوية طالب لدى األخـالقي التفـكيربناء مقياس  -
 .األخـالقي التفـكيروالتعرف على الكفاءة السيكومترية ) الصدق، والثبات( لمقياس  -

 :التفـكير األخـالقي مفهوم

(  بأنه نمط التفكير الذى يتعلق بالتقييم الخلقى 2001تعريف فوقيه عبد الفتاح )     
 لألشياء واألحداث، وهو يسبق كل فعل او سلوك خلقى.

بأنه الدرجة التى  التفكير االخالقي (2007 ) فوقية عبد الفتاح أيضا عرفتو     
عن مستوى التفكير  يحصل عليها الفرد على مقياس التفكير األخالقى والتى تعبر

 .  لمستخدم فى حل المواقف األخالقيةا

هو نمط من التفكير يتعلق بالفعل  االخالقي التفكيرويعرف الباحث  اجرائيا بان       
والمفاضلة بين جوانبه  ،السليم للموقف بعد القيام بالتقويم االخالقيالذي يصدره الطالب 

 عليها الطالب فى المقايس.ويقاس بالدرجة التى يحصل  .االيجابية

 في ضوء هذا يتم عرض أبعاد التفكير االخالقي:

 ة :وهذا ما يقيسه المقياس المقدم في البحث الحالي من خالل االبعاد االتي

 ( الخلقي االستدالل -الخلقي الحكم -  الخلقية الحساسية)
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وتتضمن فهم  :The Moral sensitivity الخلقية الحساسية -:البعد األول     

الطالب المور االخالقية واالحساس الجيد للمواقف االخالقية وسهولة حل االزمة 

 .االخالقية في المشكالت الصعبة

 أدراك الطلب  : The Moral Judgment الخلقي الحكم  -:البعد الثانى     

الحل فيها وأيجاد  مواقف صعبة أو مشكلة أخالقية والتميز بين الصواب والخطأ بوجود

 .المناسب للمواقف األخالقية من بين بدائل الحلول

ادراك الطالب  :The Moral Inference الخلقي االستدالل -:الثالث البعد       

للعالقات األخالقية بين اطراف المشكلة االخالقية ،ويعتمد ذلك علي قاعدتي االستقراء 

 .واالستنشاط لهذة االطراف

 إعداد المقياس:

الهدف من المقياس: يهدف هذا  التفكير االخالقىالخصائص السيكومترية لمقياس 
التفكير لدى طالب المرحلة الثانوية، لُيقاس  التفكير األخالقىالمقياس إلى قياس 

( تم  ، الحكم الخلقى، االستدالل الخلقىمن خالل أبعاده )الحساسية الخلقية األخالقى
بية والتعليم بمحافظة قنااختيارهم من )مدارس مديرية التر   

 

 

  2-وصف المقياس: 
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طر ضأ لذاذو أهمية كبيرة في علم النفس التربوى،  التفكير األخالقىوألن موضوع 
ليتناسب مع مجتمع وطبيعة بحثه، وعمل  التفكير األخالقىعمل مقياس  إلىالباحث 

 :الباحث في هذا البيئة المدرسية، وذلك بعد أطالع الباحث على المقاييس التالية وهى
 :للمراهقين والراشدين األخالقى(اختيار النمو 1

 (1998)حسين عبد الفتاح /عداد إ                                                   

            :األخالقى للمراهقين والراشدين(اختيار النمو 2

 (   1991)محمد السيد عبد الرحمن وعادل عبد هللا محمد /عداد إ                        

 :خاص بالمرحلتين االعدادية والثانويه  األخالقى( اختيار النضج 3

    (1981)إبراهيم قشقوش/ إعداد                                             

 :للراشدين األخالقىقياس االتفكير  اختيار(4

    (2001)فوقية عبد الفتاح : إعداد                                              

 (مقياس التفكير األخالقى المرحلة الجامعية:  5

 (.2016)نوال مهدى الطيار : إعداد                                              

 األخالقى لالطفال: مقياس التفكير  (6

 (.2017)إبراهيم محمد المغازي : إعداد                                              

 .Gibbs (1984)األخالقى: مقياس التفكير  (7

 (. 2014األخالقى:شاكر محمد أحمد، حسام طه محمد )مقياس التفكير  (8

،  التفكير األخالقى تقديرات المستجيب على مقياسلحكم على في اوسيعتمد الباحث     
 تدرج ليكرت الخماسي )دائمًا ، غالبًا ، أحيانًا ، نادرًا، أبدًا(.ل وفقاً 

 التفكير األخالقىالخصائص السيكومترية لمقياس 
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Validity : (1)الصدق 
  اعتمد الباحث في حساب صدق المقياس على ما يلي

  :Logical Validity صدق المحكمين- 
علم النفس  مجال في المتخصصين المحكمين من (5)عدد على االختبار عرض تم

 تقيسه الذي بالبعد ارتباطها مدى على والحكم الفقرات تصحيح منهم وطلب، التربوى
 بين) االتفاق معامل حساب تمّ وسي. توصياتهم على بناء االختبار تعديل وسيتم

 النتائج توجاء ، االتفاق نسبة لحساب( Cooper كوبر) معادلةل طّبق( المحّكمين
 (10) الجدول في موضحة

 (1جدول )
 األخالقى لمقياس التفكير معامل اتفاق كوبر

 رقم
 نسبة العبارة السؤال

 االتفاق

1 
 القبيحة وااللفاظ بالشتائم في المدرسة زمالئك أحد عليك تعدي إذا

 تفعل؟ فماذا والضرب
100% 

2 
 من يعاني حياته في متعثر وكان مشكله زمالئك أحد لدى كان إذا

 تفعل؟ فماذا ضيق
100% 

3 
 على تعتمد بأن تترك المذاكرة  في المدرسة زميلك  نصحك إذا

 تصبح و مرتفع أعلى الدرجات على لتحصل االمتحان في الغش
 تفعل؟ فماذا المدرسة أوائل من

100% 

 %100 تفعل؟ فماذا زمليك ترتيب نجحت فى اإلمتحان وكان ترتيبك بعد إذا 4

 %100 يومك أثناء الشنطة من نقودك بسرقة بالمدرسة زمالئك أحد قام إذا 5
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 رقم
 نسبة العبارة السؤال

 االتفاق
 تفعل؟ فماذا باسمه الزمالء أحد أبلغك وقد الدراسي

6 

 مشاهدته أثناء الفرق ألحدي ومنفعال متعصبا زمالئك أحد كان إذا
 وفاز أنت تشجعه الذي الفريق وبين له المتعصب فريقه بين لمباراة
 االعتداء وحاول ويشتمك يسبك الزميل هذا فقام فريقة علي فريقك
 تفعل؟ فماذا عليك

100% 

 المعلمين باقى الزمالء وذلك ألن أمام واهانتك بسبك زميلك قام إذا 7
 تفعل؟ ويحترمونه فماذا وال يحبونه  ويحترمونك يحبونك

100% 

8 
 ألنه  شديدا ضربا أمامك زمالئك أحد بضرب المعلمين أحد قام إذا
 في المقرر  معين بموضوع  الخاصة  األسئلة أحد على يجاوب لم

 تفعل؟ فماذا
100% 

9 
 فماذا ما مسابقة في لنجاحه جائزة على زمالئك أحد حصل إذا

 %100 تفعل؟

 %100 فماذا تفعل؟ ذلك وبلغك  زمالئك أمام أحد اغتابك إذا 10

 أنها وعرفت بالنقود مليئة حافظه وجدت المدرسة إلي ذهابك عند 11
 تفعل؟ فماذا الجيران أحد تخص

100% 

12 
بذلك،  والداك  ويعيرك  في الدراسة، عليك  متفوق زميل كان لك إذا

 تفعل؟ فماذا  ودائما يقارنان بينك وبينه
100% 

13 
 الصعبة المواقف أحد في لك زميلك على زورا  يشهد زميال رأيت إذا

 %100 تفعل؟ فماذا

14 
دائما   لزميلك ويضطهدك  خصوصيه دروساً  يعطي معلمك كان إذا

 %100 تفعل؟ فماذا عنده تأخذ لم ألنك
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 رقم
 نسبة العبارة السؤال

 االتفاق

15 
 أمه عن تائه  يبكي صغيراً  طفالً  رأيت المدرسة إلي ذاهب وأنت
 تفعل؟ فماذا أحدا معك يوجد وال المدرسة جدار بجانب

100% 

16 
 كلباً  يضرب لك زميالً  ووجدت المدرسة إلي طريقك في كنت إذا

 تفعل؟ فماذا ويعذبه
100% 

17 
 وفقير معاق زميل ولك يوميا المدرسة إلي بها تذهب دراجة لديك
 يحرجك  وهذا المدرسة إلي لتوصله معك تركبه دائما أن منك يطلب
 تفعل؟ فماذا ويتعبك

100% 

هذه   يفش به ثم فؤجيت وأئتمنته على فيه وثقت زميل لك كان إذا 18
 تفعل؟ فماذا األنترنت على األسرارينشرها

100% 

19 
 من يعاني  تكره زميلك والد  ورأيت األتصال وسائل في كنت إذا

 له ليس واقف وهو السيارة في مقعد على جالس وأنت الوقوف
 تفعل؟ فماذا كرسي

100% 

20 
 سفر تذكره شراء بالمدينة وعند أقاربك أحد لزياره ذاهب كنت إذا

 %100 تفعل؟ فماذا الرحلة عند تتأخر وسوف األفراد من طابورا فوجدت

 %100 تفعل؟ فماذا جراحية عملية إلجراء دم لنقل الزمالء أحد احتاج إذا 21

22 
 عمليه ألداء االموال بعض إلي ويحتاج فقيراً  زميلك أحد كان إذا

 تفعل؟ فماذا دقيقه جراحيه
100% 

23 
 بشرب عليك عزم و أخيه زفاف حفل لحضور زميلك دعاك إذا

 %100 تفعل؟ فماذا المنكر

24 
 بك ألمت أليمة حادثة في سببا كانوا الذين الزمالء أحد قابلك إذا 

 %100 تفعل؟ فماذا الماضي في
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 رقم
 نسبة العبارة السؤال

 االتفاق

25 
 فماذا المدرسة فناء في وأنت زميلك بكتاب على رأسك ألقى إذا

 تفعل؟
100% 

26 
 للدروس المعلمين شرح أثناء وقحه أصوات يصدر زمليك  رأيت إذا

 تفعل؟ فماذا
100% 

27 
 األموال تقرضه بعض أن الفقير  زمليك منك وطلب كنت غنياً  إذا

 %100 تفعل؟ فماذا المريض والده لعالج

28 
 فناء في زمالئك مع األلعاب حصة أثناء إلصابة تعرضت إذا

 %100 تفعل؟ فماذا المدرسة

 %100 تفعل؟ فماذا مدرسته شنطة في وفتش  زمالئك أحد فعل إذا 29

30 
 حول الزمالء أحد وبين بينك والمنافسة المناقشة  حدة تصاعدت إذا

 تفعل؟ فماذا معين موضوع
100% 

 
 األخالقىالتفكير  مقياسل العاملى التحليل -2

 المتعامد التدوير مع األولى الدرجة من العاملى التحليل أسلوب الباحث استخدم -1

 العينة لدرجات وذلك  ) Varimax Rotation) الفاريمكس طريقة باستخدام

 الثانوية لطالب األخالقىالتفكير  لمقياس(   232) عددها البالغ االستطالعية

 Factorial العاملي التحليل إجراء وتم موقف( 30) من يتكون الذى العامة

Analysis األساسية المكونات بطريقة عاملياً  تحليلها وتم المقياس، لبنود 

Component Principal، الجذر)  للعوامل التباين قيم  تحديد تم كما 
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 يكون الذي جيلفورد لمحك وفقا للعامل الجوهري التشبع محك واعتبر  (،الكامن

 المقياس عبارات ارتباط عن التحليل نتائج وأسفرت ،(0،3) عن تقل ال داللة له

 أسفر كما ،(0،01) مستوي عند دال جميعها ارتباط بمعامالت له الكلية بالدرجة

 اكبر تشبعاتها جميع المقياس يتضمنه  عوامل 3 استخالص عن العاملي التحليل

 األدنى حدها تشبع بقيمة تشبعت التى  العبارات على اإلبقاء تم (0،3) من

 التحليل نتائج ضوء وفى ،موقف( 28) المقياس المواقف عدد بذلك وبلغ( 0،3)

  .(24و 11)  وهى موقف (2) حذف تم العاملى

 الجدول(2)

األخالقىيوضح العبارات التى تم حذفها في مقياس التفكير   

 رقم العبارة العبارة التشبع

 بالنقود مليئة حافظه وجدت المدرسة إلي ذهابك عند 0.200
تفعل؟ فماذا الجيران أحد تخص أنها وعرفت  

11 

 حادثة في سببا كانوا الذين الزمالء أحد قابلك إذا 0.247
تفعل؟ فماذا الماضي في بك ألمت أليمة  

24 

  

(  3) جدول للعامل المكونة العبارات الجدول يوضح و  
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التفكير األخالقى لمقياس(   الحساسية الخلقية)األول العامل  

  232      = ن
 التشبع العامل والبنود المكونة له رقم العبارة

2 
متعثر في حياته يعاني إذا كان لدى أحد زمالئك مشكله وكان 

 من ضيق فماذا تفعل؟
0.394 

7 

إذا قام زميلك بسبك واهانتك أمام باقى الزمالء وذلك ألن 

المعلمين يحبونك ويحترمونك وال يحبونه  ويحترمونه فماذا 

 تفعل؟

0.831 

8 

إذا قام أحد المعلمين بضرب أحد زمالئك أمامك ضربا 

الخاصة بموضوع    شديدا  ألنه لم يجاوب على أحد األسئلة

 معين  في المقرر فماذا تفعل؟

0.458 

 0.805 إذا اغتابك أحد أمام زمالئك وبلغك  ذلك فماذا تفعل؟ 10

12 
إذا كان لك زميل متفوق  عليك في الدراسة،  ويعيرك  

 والداك بذلك، ودائما يقارنان بينك وبينه  فماذا تفعل؟
0.410 

13 
زميلك لك في أحد إذا رأيت زميال يشهد  زورا على 

 المواقف الصعبة فماذا تفعل؟
0.740 

14 
إذا كان معلمك يعطي دروساً خصوصيه  لزميلك 

 ويضطهدك  دائما ألنك لم تأخذ عنده فماذا تفعل؟
0.526 

17 

لديك دراجة تذهب بها إلي المدرسة يوميا ولك زميل معاق 

وفقير يطلب منك دائما أن تركبه معك لتوصله إلي المدرسة 

 وهذا  يحرجك ويتعبك فماذا تفعل؟

0.621 

19 

إذا كنت في وسائل األتصال ورأيت والد  زميلك تكره  

يعاني من الوقوف وأنت جالس على مقعد في السيارة وهو 

 واقف ليس له كرسي فماذا تفعل؟

0.817 

21 
إذا احتاج أحد الزمالء لنقل دم إلجراء عملية جراحية فماذا 

 تفعل؟
0.590 

23 
عاك زميلك لحضور حفل زفاف أخيه و عزم عليك إذا د

 بشرب المنكر فماذا تفعل؟
0.648 

25 
إذا ألقى زميلك بكتاب على رأسك وأنت في فناء المدرسة 

 فماذا تفعل؟
0.580 

( 4)  جدول  



 الثــانوية ةطــالب المـرحلى التفـكير األخـالقي لـدالكفاءة السيكومترية لمقياس 

 شاذلي جاد الرب محمود حسنأ/        د/ مـحمد عبد الهادي عبد السميع        أ.د / عصام علـي الطيب  

 

 2019ديسمبر                                     - 602 -                              واألربعون  حاديالعدد ال

التفكير األخالقى لمقياس(  الحكم الخلقي)  الثانى العامل  

232= ن  

 له المكونة والبنود العامل التشبع
 رقم

 العبارة

0.693 
 تعتمد بأن تترك المذاكرة  في المدرسة زميلك  نصحك إذا

 مرتفع أعلى الدرجات على لتحصل االمتحان في الغش على
 تفعل؟ فماذا المدرسة أوائل من تصبح و

3 

0.755 
 فماذا زمليك ترتيب نجحت فى اإلمتحان وكان ترتيبك بعد إذا

 تفعل؟
4 

 ما مسابقة في لنجاحه جائزة على زمالئك أحد حصل إذا 0.469
 9 تفعل؟ فماذا

 عن تائه  يبكي صغيراً  طفالً  رأيت المدرسة إلي ذاهب وأنت 0.486
 تفعل؟ فماذا أحدا معك يوجد وال المدرسة جدار بجانب أمه

15 

 يضرب لك زميالً  ووجدت المدرسة إلي طريقك في كنت إذا 0.899
 تفعل؟ فماذا ويعذبه كلباً 

16 

0.559 
 تذكره شراء بالمدينة وعند أقاربك أحد لزياره ذاهب كنت إذا

 الرحلة عند تتأخر وسوف األفراد من طابورا فوجدت سفر
 تفعل؟ فماذا

20 

0.782 
 ألداء االموال بعض إلي ويحتاج فقيراً  زميلك أحد كان إذا

 تفعل؟ فماذا دقيقه جراحيه عمليه
22 

0.329 
 تقرضه بعض أن الفقير  زمليك منك وطلب كنت غنياً  إذا

 تفعل؟ فماذا المريض والده لعالج األموال
27 

 في زمالئك مع األلعاب حصة أثناء إلصابة تعرضت إذا 0.548
 تفعل؟ فماذا المدرسة فناء

28 

( 5)  جدول  
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التفكير األخالقى لمقياس(  االستدالل الخلقي)الثالث العامل  

232= ن  

له المكونة والبنود العامل التشبع  
 رقم

 العبارة

 وااللفاظ بالشتائم في المدرسة زمالئك أحد عليك تعدي إذا 0.467

 تفعل؟ فماذا والضرب القبيحة
1 

0.468 

 الشنطة من نقودك بسرقة بالمدرسة زمالئك أحد قام إذا

 فماذا باسمه الزمالء أحد أبلغك وقد الدراسي يومك أثناء

 تفعل؟

5 

0.450 

 أثناء الفرق ألحدي ومنفعال متعصبا زمالئك أحد كان إذا

 الذي الفريق وبين له المتعصب فريقه بين لمباراة مشاهدته

 يسبك الزميل هذا فقام فريقة علي فريقك وفاز أنت تشجعه

 تفعل؟ فماذا عليك االعتداء وحاول ويشتمك

6 

 به ثم فؤجيت وأئتمنته على فيه وثقت زميل لك كان إذا 0.690

 تفعل؟ فماذا األنترنت على هذه األسرارينشرها  يفش
18 

 شرح أثناء وقحه أصوات يصدر زمليك  رأيت إذا 0.619

تفعل؟ فماذا للدروس المعلمين  
26 

 29 تفعل؟ فماذا مدرسته شنطة في وفتش  زمالئك أحد فعل إذا 0.503

0.690 
 أحد وبين بينك والمنافسة المناقشة  حدة تصاعدت إذا

 30 تفعل؟ فماذا معين موضوع حول الزمالء

 

 ( 6 ) جدول
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 العامةالتفكير األخالقى   مقياس عوامل لتباين المئوية والنسب الكامنة الجذور
 المتعامد العاملى التحليل من المستخلصة

 التباين
 المئوية النسب

 العوامل لتباين

 الجذر

 الكامن
 م العامل ترتيب

 1 الحساسية الخلقية 5.364 17.879 17.879

 2 الخلقيالحكم  4.804 16.014 33.893

 3 االستدالل الخلقي 3.228 10.758 44.651

 44.651=  المستخلصة للعوامل الكلى للتباين المئوية النسبة

  سبق ما وصف يمكن وبذلك

  األول العامل – 1

  ةعبار (  12)  به تشبعت األول العامل أن(   3)  جدول استعراض من يتضح

 نسبة العامل هذا استوعب وقد( 0.831 : 0.394)   بين ما التشبعات ههذ ترواحت

 بلغت والتى ككل للمصفوفة العاملى التباين نسبة من(  17.879)    مقدارها تباين

 لذلك الحساسية الخلقية حول تدور العامل هذا عبارات معظم نإ حيث(     44.651)

       .الحساسية الخلقية العامل سمى
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   الثانى العامل -2

  عبارات(   9)  به تشبعت الثانى العامل أن(   4)  جدول استعراض من يتضح

 نسبة العامل هذا استوعب وقد( 0.899: 0.329) بين ما التشبعات ههذ ترواحت

 بلغت والتى ككل للمصفوفة العاملى التباين نسبة من(  16.014)   مقدارها تباين

 سمى لذلك الحكم الخلقي حول تدور العامل هذا عبارات معظم نإ حيث(   44.651)

    .الحكم الخلقي   العامل

  الثالث العامل –3

  عبارات( 7)  به تشبعت الثالث العامل أن(   5)  جدول استعراض من يتضح

 نسبة العامل هذا استوعب وقد( 0.690 : 0.450)   بين ما التشبعات ههذ ترواحت

 بلغت والتى ككل للمصفوفة العاملى التباين نسبة من(  10.758)    مقدارها تباين

 لذلك االستدالل الخلقي حول تدور العامل هذا عبارات معظم نإ حيث(     44.651)

                                                                .االستدالل الخلقي العامل سمى

 

 األخالقىثبات مقياس التفكير 

 

و االتساق   ،لفاكرونباخا وطريقة تين قيبطر  االختبار ثبات معامل بحساب الباحث قام
 يلي كما الداخلى وذلك
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 : الفاكرونباخ معادلة: اوال 

 لمقياس وذلك، كرونباخ ألفا معامل باستخدام المقياس ثبات بحساب أيضا الباحث قام
( 232) عددها البالغ االستطالعية العينة على(  الباحث إعداد) التفكير االخالقى 

 إن على يدل إحصائيا دال معامل وهو(    0.0.637)  ألفا قيمة   بلغت وقد  طالب
           .عالي ثبات ذو البحث قيد األخالقىالتفكير  مقياس

( 7)  جدول  

التفكير األخالقى لمقياس ألفاكرونباخ معامل  

(30=ن)  

 بعد ألفا معامل

 معادلة تطبيق

 التصحيح

 ر+1/ ر 2

 معامل

 ألفا
 مقياس المتوسط االنحراف التباين

 اتخاذ القرار

0.637 0.467 35.214 5.934 65.40 

 

  االتساق الداخلي -: انيثا
 

االتســاق وهــى طريقــة  الثبــاتقــام الباحــث باســتخدام أحــد الطــرق الهامــة لحســاب  

وتـم إجـراء الثبـات ،  األخالقىأبعاد المقياس والدرجة الكلية لمقياس التفكير الداخلي بين 

 .وطالبة من طالب المرحلة الثانوية طالب  (30)على عينة عشوائية قوامها 
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 ( 8 جدول)ال
 والدرجة الكلية العوامل كل معامل االرتباط بين  يبين

 األخالقى لمقياس التفكير 

 مستوى الداللة معامل االرتباط االبعاد م

 0.01 **0.827 الحساسية الخلقية 1

 0.01 **0.626 الحكم الخلقي 2

 0.01 **0.648 االستدالل الخلقي 3

            α< 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة 

لجميع عوامل المقياس عند معامل االرتباط لالتساق الداخلي لداللة وجود ( 17) يتضح من جدول
0.01مستوى داللة   

 الدرجة على المقياس:
ن كل بند إ، حيث من خالل اختيار من ) أ، ب، ج(تتم اإلجابة على المقياس      

( 3 -1( للعبارات اإليجابية، ومن )1-3هى  وتتراوح الدرجات من )( 1،2،3)
(، وتشير 84( وأعلى درجة )28للعبارات السلبية على كل بند بحث تكون أدنى درجة )

 .األخالقىالتفكير الدرجة المرتفعة على المقياس إلى زيادة فى  
 الصورة النهائية للمقياس:

 موقف(  28  ) المقياس المواقفمن  عددمن تكون  المقياس فى صورته النهائية      
رتفاع إ، ويتم تطبيق المقياس بشكل جماعى، وتدل الدرجة المرتفعة فى المقياس على 

والدرجة  28بين الدرجة المقياس لدى الطالب، وتتراوح الدرجات على  التفكير االخالقى
84. 
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