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البحث من طالب كلية التربية الرياضية في جامعة الموصل  للعام مجتمع  تكون

، اشتملت عينة البحث على الطالب البالغ عددهم ( 2102 – 2102)الدراسي 

عينة البناء البالغ ، وقسمت عينة البحث إلى ( وتم استبعاد الطالبات) طالباً ،  ( 676)
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وتضمنت إجراءات ( االستبيان ، المقابلة ، بناء أداة القياس )ة عن األدوات التالي

تحديد أبعاد المقياس ، تحديد أسلوب صياغة فقرات المقياس ، صياغة فقرات : البناء 

كل بعد بصورتها األولية ، فضالً عن اعتماد الخطوات واإلجراءات العلمية في بناء 

ق المحتوى  وصدق البناء المقياس والمتضمنة الصدق الظاهري للمقياس وصد
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Abstract 

Constructing and rationing measure of moral reasoning for the 

students of the Faculty of Physical Education at the University 

of Mosul 

M. Dr. Ahmed Hazem Ahmed al-Tai . Dr. Ali Hussein Mohammed. 

Dr. Saad Abbas Abd al-Janabi 

Research aims to: 

 *Constructing a measure of moral reasoning for the students of the 

Faculty of Physical Education at the University of Mosul. 

 *Identify the level of moral reasoning with the students of the Faculty of 

Physical Education, University of Mosul. 

 *Determine the standard grades and levels for students of the Faculty of 

Physical Education at the University of Mosul, a scale of moral 

reasoning. 

       Researchers used the descriptive Survey manner. 

The research community of students of the Faculty of Physical 

Education at the University of Mosul for the academic year (2012 - 

2013), included a sample search on students totaling (676 students), (and 

excluding students), and divided the sample to sample construction of 

(338) students and by (50%), which included( 248 students) to make a 

distinction and (50) students to perform a consistency and (40) called for 

action (experiments Expeditionary), and a sample application of (338) 

students (50%.) 

 Use the scale moral reasoning prepared by researchers as a tool for data 

collection, as well as the following tools (questionnaire, interview, based 

measurement tool) and included procedures for the building: determine 

the dimensions of the scale, determine the method of drafting the 

paragraphs of the scale, the drafting of paragraphs each after its image 



primary, as well as the adoption of the steps and procedures Scientific to 

build scale and included honesty virtual scale and sincerity of the content 

and sincerity of construction goal (statistical analysis of the vertebrae) 

groups Almtdhadtan and internal consistency were used method of retail 

midterm (moieties dissident) in the stability and limited means of 

statistical: the mean, standard deviation and the neutralization coefficient 

sprains's (Carl Pearson) and the simple correlation coefficient (Pearson) 

and equation (Spearman - Brown) and test (t) and the percentage of 

standard class using automated computer system Spss 

The researchers found: 

 *Build and rationing measure of moral reasoning for the students of the 

Faculty of Physical Education, University of Mosul. 

 *Students of the Faculty of Physical Education, University of Mosul in 

general have a high moral reasoning 

 *Grades were identified and standard levels for research sample in the 

scale of moral reasoning. 

 

 الباب االول

 :التعريف بالبحث  -1

 : مقدمة البحث وأهميته  1-1

 بين األخالق على المبني اإليجابي التعايش إلى الحاجة أشد في اليوم عالمنا إن     

 بين والتفاعل الثقافات بين التقارب ألن نظراً  مضى ، وقت أي أكثر من الناس

 والثورة واالتصاالت تالمعلوما ثورة يوم بفضل يوماً بعد يزداد الحضارات

 أصبح حتى والشعوب، األمم بين والمكانية الحواجز الزمانية أزالت التي التكنولوجية

 .كبيرة  كونية قرية في يعيشون الجميع

 نعت فقد اإلنسان لشخصية التفكير مظاهر أهم من واحداً  األخالقي التفكير يعتبر    

 سمعان بن النواس وعن(  4 القلم ( َعِظيم ُخلُق   لََعلَى   َوإِنَّكَ  ) : بقوله رسوله  هللا



هللا رسول سألت : قال  ما واإلثم ، الخلق حسن البر ": فقال ، واإلثم البر عن 

 ويقول ( والترمذي مسلم رواه ) " الناس عليه يطلع أن وكرهت صدرك في حاك

نِ  َوِعبَادُ   :وتعالى سبحانه حَم   مُ هَخاطَبَ  َوإَِذا رِضهوناٱألَ  َعلَى يَمُشونَ  ٱلَِّذينَ  ٱلرَّ

ما  قَالُوا   لُونَ اهٱلَج    عالقتنا نحدد والعفو القلب وطيب باألخالق (62) الفرقان سورةَسلَ 

 أن ذلك ، األخالقية والمبادئ ، النبيلة القيم هذه إلى مشدودة ، واألشخاص باألشياء

الخلقي  التفكيرعتبر ي .بخير ويأتي النافرة القلوب يؤلف الحسنة باألخالق المفعم الجو

 التفكيراالجتماعي واالنفعالي لشخصية اإلنسان ويقصد ب التفكيرواحد من أهم مظاهر 

الخلقي جملة التغيرات النوعية التي نظرا على األحكام الخلقية للفرد في أثناء فترة 

الخلقي تأتى من كون األخالق عنصرا  التفكيرنموه ولعل األهمية القصوى لألخالق و

ا من عناصر وجود المجتمع وبقائه ومقوما جوهريا من مقومات كيانه أساسي

وشخصيته فال يستطيع أي مجتمع من ان يبقى ويستمر دون ان تحكمه مجموعة من 

وتكون لهم بمثابة   لعالقات أفراده بعضهم ببعض  القوانين والقواعد المنظمة

يمكن القول بان المبادئ المعتمدة في توجيه سلوكهم وتقويم انحرافهم فذا   المعايير

األخالقية تهدف إلى تقوية العالقة االجتماعية وتعزيز تكيف الفرد مع نفسه 

والتصرف وفق معتقداته  قد تناولت بعض النظريات النفسية األخالق من حيث كونها 

جزء من السلوك ، ولكن كل منها أخذت منحا يختلف عن األخرى في تناول األخالق 

  . و لدى األفرادوأهميتها وكيف تنم

من اجل أن تؤدي الجامعة الدور المحدد لها في بناء شخصيات طلبتها وإعدادهم     

وتأهيلهم وتنمية قدراتهم على التعامل مع اآلخرين والتوافق معهم وتنمية المعايير 

الخلقية والقيم والممارسات اإليجابية وجب عليها أن تهيئ األجواء المناسبة والبرامج 

المتوازن في النواحي الجسمية والعقلية  التفكيريات التي تساعد الطالب على والفعال

والوجدانية واالجتماعية ، فالتربية الصحيحة التي ترمي لها معظم المراحل الدراسية 

ومنها مرحلة التعليم الجامعي يجب أن تؤدي دوراً مؤثراً في تهذيب شخصية الطالب 

ة على التوافق النفسي وتحمل المسؤولية والعمل من السلبيات وتطويرها وجعلها قادر



بروح التعاون والتضامن والقدرة على اتخاذ القرارات والميل للمثابرة والشعور 

 ( . 016،  0131المختار ، ) بالتفاؤل 

وتعد الجامعة من أهم المراحل التعليمية التي تمثل قمة الهرم التعليمي وتهدف     

ظمة وموجهة للحياة وتسهم الجامعة في خلق شخصية إلى إعداد الطلبة بصورة منت

الطلبة الجامعيين من خالل تهيئة الفرص للنمو المتكامل والمتوازن يستطيع أن 

، ( 063-067، 2112االسدي ،)ينهض بمسوولياته في بناء المجتمع وتطوره 

الجامعة تمثل مؤسسة تعليمية جديدة بمعاييرها وقواعدها وأنظمتها التي هي جزء 

ن معايير المجتمع وتقع عليها مسوولية إعداد الكفاءات والعقول المفكرة والتي م

تتحمل المسوولية ، أي إعداد طلبة الجامعة هذا القطاع المهم الذي يمثل عمادة األمة 

ونهضتها واألداة الفاعلة في عمليات التغير االجتماعي واالقتصادي والثقافي وتزداد 

إحدى شرائح المجتمع التي تتصف بالحيوية والنشاط  أهمية هذا القطاع ألنه يمثل

  (.6، 2110،الطريا )

 :مشكلة البحث ٢ـ1

 والعربي المحلي المستوى على الباحثين من الكبير االهتمام من بالرغم        

 وجود من أيضا وبالرغم األخالقي التفكيرمجال  في والبحث بالدراسة والعالمي

هذا  في األبحاث أن وكون الثانوية  المرحلة بطال من عينات على الدراسات بعض

 محاولة خالل من الدراسة مشكلة تحددت لهذا توجد ، ال نوالباحث حسب علم مجالال

 : على اإلجابة

 . الدراسة عينة أفراد لدى السائد األخالقي التفكير مستوى ما * 

ه وقيمه مقاييس السمات تتأثر إلى حد كبير بطبيعة ثقافة المجتمع ومعايير ان

التي أعدت له ، إذ تتطلب عملية القياس  توافر مقياس موضوعي مقنن لقياس السمة 

معد على البيئة والمجتمع الذي تقاس فيه تلك السمة  ونظراً لعدم توافر مقياس 

معد لطلبة كلية التربية الرياضية جامعة ( نوعلى حد علم الباحث)األخالقي  التفكير

ياسية التي تحد من أخطاء القياس التي البد أن تكون الموصل يتسم بالخصائص الق

لذا فان مشكلة البحث الحالي يمكن أن تنبثق من  .في القياس النفسي بشكل عام 



 التفكيرالحاجة لمثل هذا المقياس وتتحد بعدم وجود مقياس يمكن  استخدامه في قياس 

 .لدى طالب كلية التربية الرياضية جامعة الموصل  األخالقي

   :أهداف البحث  ٣ـ1

لطالب كلية التربية الرياضية جامعة  األخالقي التفكير بناء وتقنين مقياس 1ـ٣ـ1 

 .الموصل 

لدى طالب كلية التربية التفكير األخالقي ( درجة  )التعرف إلى مستوى  ٢ـ٣ـ1

 .الرياضية جامعة الموصل 

ضية جامعة مستويات معيارية لطالب كلية التربية الرياتحديد درجات و ٣ـ٣ـ1

 .األخالقي  التفكيرالموصل بمقياس 

 مجاالت البحث   ٤ـ1

كلية التربية الرياضية جامعة الموصل للعام الدراسي / المجال البشري 1ـ٤ـ1

2102-2102 . 

 . 2102/ 7/0ولغاية  00/2/2102من  /   المجال ألزماني٢ـ٤ـ1

 .الموصل  قاعات كلية التربية الرياضية جامعة/   المجال المكاني٣ـ٤ـ1

 تحديد المصطلحات   ٥ـ1

 :   Moral Thinking األخالقي التفكير 1ـ٥ـ1

حكم على العمل أو الفعل أو النشاط الرياضي ( :  0110) عرفه عبد الرحمن * 

يصدره الطالب في كلية التربية الرياضية بعد القيام بعملية استدالل منطقي يطلق 

نصياع لمعايير المجتمع ، أو طاعة القانون أو عليها االستدالل الخلقي ، قائم على اال

  .على أساس المبادئ الخلقية العامة 

 وهو واألحداث ، لألشياء األخالقي بالتقييم يتعلق الذي التفكير نمط بأنه إجرائياً  يحدد

 معين حكم إلى الفرد يصال التي بالطريقة يتعلق وهو أخالقي سلوك أو فعل كل يسبق

 ( . 42، 0110 الرحمن ، عبد) طأ الخ أو بالصواب يتعلق



حل  في المستخدم التفكير نمط " بأنه األخالقي التفكير ( : 0111 ( حميدة تعرف* 

 يمتد كولبرج لنظرية وفقاً  األخالقي والتفكير األخالقية، المشكلة أو األخالقي الموقف

 . ( 022،  0111،  حميدة)   " السادسة المرحلة إلى المرحلة  األولى من

وتقاس إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب عند إجابته عن فقرات * 

 .الذي اعد لهذا الغرض   األخالقي التفكيرمقياس 

 

 الباب الثاني

 ـ  أإلطار النظري والدراسات السابقة٢

 أإلطار النظري 1ـ٢

 النظرية األخالقية اإلسالمية  1ـ1ـ٢

 لذا المطهرة النبوية والسنة الكريم القرآن نم اإلسالمية األخالقية النظرية تنبثق    

 سلوك تجعل التي األساسية العناصر يشكل الذي اإلنساني بالكمال تتصف نهافإ

 حال عن يختلف اإلسالمية األخالقية النظرية وحال فاضالً ، سلوكاً مستقيماً  اإلنسان

 جريديةت وإرشادات توجيهات ليست فهي األخرى ، النظريات األخالقية من غيرها

 ومبدأ وممارسة ودعوة وعمل قول أخالق وهي التطبيق العلمي  يصاحبها بل صرفة

 هذا إلى ، فانظر(  40،  2111 مشرف ، ( ودين ودنيا وعبادة وعقيدة وتطبيق

 بالدافع مرتبط الخلقي الدافع والالخلق إن للخلق  هللا رسول من العجيب اإليجاز

 التمييز إلى به تؤدي والتي عند الفرد الخلقية ةبالحاس ويتمثل منه ، ومنطلق الفطري

 للجميل التي يميل القوة اإلدراكية يشبه ما اإلنسان ففي والقبيحة ، الحسنة األفعال بين

 في تناولهما من والبد محدد موقف سياق في يتفاعالن والبيئة واإلنسان "،  الحسن

 الموقف ضوء

 ، ألبركاتي )  "ينفصل ال متكامل لك والبيئة اإلنسان وأن ، فيه يتفاعالن الذي

0117  ،2  ) 

 هي الدراسية البيئة أن يريا وصادق حطب أبو أن  )0110 الحميد عبد)  ذكر كما

 االجتماعية فالعالقات ، بعض في بعضهم يؤثر األعضاء فيه يتفاعل صغير مجتمع



 والج في كبيراً  تأثيراً  تؤثر بعضاً  بعضهم والطالب ،الطالب واألستاذ  بين

 من الدراسي الفصل ويعتبر ، التعليم نواتج في يؤثر وهذا الدراسة لغرفة االجتماعي

 الطالب اتجاهات تنظيم إلى تؤدي بحيث إعدادها يمكن التي المهمة األماكن

 النفسي المناخ لتهيئة الالزمة واإلمكانات الوسائل توفير يجب ولذلك ، وسلوكهم

 توقعاته وتحققالطالب  احتياجات تقابل لتيا الدراسية فالبيئة ،للطالب  المناسب

 ، زمالئه وتقدير ، بذاته وشعوره والنفسي الدراسي توافقه تحقيق إلى تؤدي سوف

 محببة خبرات على احتوائها لعدم الطالب يكرهها التي البيئة بينما دراسية ورضا

 في الطالب فشل إلى تؤدي سوف ومتطلباته احتياجاته مقابلة في وتفشل نفسه إلى

 .  زمالئه  ومدرسيه مع تفاعله

 على تساعد الدراسة بيئة بأن ) 0110 مخيمر،(  إليه أشار ما مع نوالباحث ويتفق

 وعالقات تفاعالت تحدث والتي وتنوعه النشاط من أشكال لوجود التفكير سرعة

مخيمر ، )  اآلخرين ونحو الذات نحو سليمة اتجاهات فرصة تتيح بناءة اجتماعية

0110  ،42 . ) 

 األخالقي التفكير مفهوم ٢-1-٢

 الفالسفة قبل من الكبير االهتمام فيه والبحث األخالق موضوع نال لقد

 لمفهوم متهنظر تباينت قد أنه ويالحظ ، له وتعريفهم دراستهم النفس في وعلماء

 كف أو اإلغراء مقاومة في تتمثل انهأ على ينظر لألخالق من فهناك ، األخالق

 على لآلخرين إيثار انهأ على نظرت لألخالق االتجاهات وبعض الخطأ، السلوك

 لألخالق بعضهم االعتبار، وأشار بعين اآلخرين حقوق وأخذ الذاتية الفرد مصلحة

 تحكم سلوكه التي ، الفرد يتذوقها التي والثقافية االجتماعية القواعد مجموعة انهبأ

 مصطلحاً  باعتبارها خالقفاأل ، والواجب الضمير بقوة االجتماعية المواقف في

 أصل في األخالقيون الفالسفة وبحث ، والطبع والسجية ، المروءة تفيد معنى لغوياً 

 العادات وتعني ( Moral )االنجليزية  للكلمة ا ترجمةنهأ فوجدوا أخالق كلمة

 ، وصادق حطب أبو ) يعد ما عادة، (  02،  2110 الصقر، ( والعرف والتقاليد

 مسايرة الفرد اهيتعلم التي ، التطبيع االجتماعي مظاهر أحد لخلقيا التفكير ( 2113



 ابهاستيعا يتم ما انهبأ الخلقية وتوصف القيمة . فيها يعيش التي والثقافة توقعات

 يخرق ال أنه اإلنساني السلوك على نالحظ حين الخارج من مفروضة وليست داخلياً 

 وجود وعدم ، ذلك إلى تدفعه التي اإلغراءات وجود من بالرغم الخلقي الحكم معيار

 ( . 02،  2113أبو حطب وصادق ، )   تكشف التي الخارجية السلطة

 األخالقي والسلوك األخالقي التفكير  ٣-1-٢

 الحكم أوضح األخالقي والسلوك األخالقية األحكام في متمثلة عالقة هناك

 ليسلك صائب هأن ويعتقد الفرد يتخذه الذي القرار أنه( 0134، حجاج)األخالقي

 إال هي ما الداخلية األخالقية والمبادئ أخالقي لموقف مواجهته عند أخالقياً  سلوكاً 

 أما.  الشخص ذات من النابعة الفردية القرارات من سلسلة من مكونه تعليمات

وفقاً    وهو األخالقية المشكلة حل في المستعمل التفكير نمط فيمثل األخالقي التفكير

 بالعقاب التوجه مرحلة األولى المرحلة من يمتد Kohlberg  ) جكولبر)  لنظرية

  ، حميدة(  العامة األخالقية بالمبادئ التوجه مرحلة السادسة المرحلة إلى والطاعة

0111 ،20 . )  

 األخالقي التفكير في المؤثرة العوامل   ٤-1-٢

 :التالي  النحو على التفكير في المؤثرة العوامل  ( 2112 ، آدم )أوضح  لقد

 بالبيئة مستمر بشكل يتأثر للمراهقين األخالقي التفكير إن  : األسرة عامل -أ

 الخاصة العنيفة والفيديو واألفالم األغاني على اآلباء فتعليق ، المحيطة المنزلية

 من انهيكتسبو التي المبادئ فإن األبناء ، هؤالء على كبير تأثير له يكون بأبنائهم

 الضرر من أكثر األخالقي تفكيرهم على األكبر االيجابي األثر لها سيكون األبوين

 .األفالم  البرامج هذه تلحقه قد الذي

 منها المبكرة المرحلة في وخصوصاً  ، المراهقة مرحلة خالل  :األصدقاء عامل -ب

 تأثير يكون ،

 مرحلة ففي ، أخرى مرحلة في تأثيرها من أكثر المراهق على األقران جماعة

 األقران جماعة دور فإن ذابهو ، الصديق لمعاير طاعة أكثر الفرد يكون المراهقة

  . المراهقة مرحلة في جداً  هام



 في الكلية به تقوم الذي الكبير للدور االهتمام إعطاء من البد  : الدراسة عامل -ج

 ألن الدرس خارج التسرب من ومنعهم بعناية وذلك ، للطالب األخالقي التفكير

 لهذا وتوقف جمود حدوث إلى يؤدي الذي األمر ، مكتمالً  يكون ال قياألخال تفكيرهم

 في ويتقدمون يتطورون يزالون ال تعليمهم يتابعون الذين منهأقرا بينما ، التفكير

 . األخالقي تفكيرهم

 حيال ) 2110 ، زهران(   أجمله ما مع نوالباحث يتفق  :واألخالق الدين عامل -د

 اإليمان ضعف ، الديني اإلرشاد إلى الحاجة واألخالق نالدي لعامل الشباب مشكالت

 في الوقوع ، الدينية بالتعاليم التمسك عدم ، الدينية الشعائر إقامة وعدم الضالل ،

 التي المعايير معرفة نقص ، الخلق سوء ، الخلقية القيم احترام عدم ، المحرمات

 محاولة ، والتحرر افظةالمح بين الصراع ، والخطأ والصواب والحرام الحالل تحدد

 بخصوص القلق ، الضمير وتأنيب بالذنب الشعور ، سيئة عادات على التغلب

أدم ، )   اإلصالح بخصوص القلق ، التسامح عدم بخصوص القلق ، الديني التعصب

 ( . 24،  2110زهران ، ) ، (  40،  2112

 األخالقي للنمو المفسرة النظريات ٥-1-٢

 أبرزها من السيكولوجية النظريات من بعدد الخلقي رالتفكي بحوث تأثرت لقد

 التفكير ونظريات االجتماعي التعلم أو السلوكية والنظرية النفسي نظريات التحليل

 .الميدان  هذا في المنظرين أشهر كولبرج لورنس األمريكي ويعد العالم المعرفية ،

 النفسي التحليل نظرية 1-٥-1-٢

 الحاجات وبين الجنسية الغرائز بين ربطت قد النفسي التحليل نظرية أن

 الذي العليا فاألنا اللذة ، مبدأ إطار في الخلقي التفكير موضوع االنفعالية وعالجت

 يضمن وان الجنس نفس من الوالد مع التوحد خالل من الراشدين ينمو معايير يمثل

 هذه ينقل الذي الفرد على معاييره بفرض الذاتي التوحد أو خالل التقمص من بقاءه

 من الوالد مع يتوحدون الذين والبنات األوالد من فكل الذي يليه ، الجيل إلى المعايير

ملحم  ( العدوانية  أو الحب ، فقدان السلوك على القلق الخوف أو بسبب الجنس نفس

، 2114  ،42  . ) 



 االجتماعي التعلم نظرية ٢-٥-1-٢

 النمذجة خالل من مكتسب ياالجتماع التعلم نظرية في األخالقي السلوك إن

 التحليل مفهوم أن االجتماعي التعلم نظريات أصحاب ويرى والتقليد األخالقي ،

 التوحد وأن التقليد ، بشأن االجتماعي التعلم نظرية لمفهوم للتوحد مطابق النفسي

 التعلم لنظريات وطبقا النموذج ، سلوك الشخص يطابق سلوك عندما يحدث

 وتعديلها االستجابات الكتساب مستمرة عملية والتقمص هما حدالتو فان االجتماعي ،

الوالدين  دور على تؤكد النفسي التحليل نظرية مثل مثلها االجتماعي التعلم ونظرية.

 لسلوك النموذج ويقدمان يعلمان فالوالدان التعلم هذا في النماذج من غيرهما أو

 .  ( 40،  2114 ملحم ،(  ذريتهما

  الخلقي التفكير في ياجيهب نظرية  ٣-٥-1-٢

 بتفكير اهتمامه وبدأ المعلومات لجمع أمبريقية طرقًا بياجيه جان استخدم

 على متهقدرا تطورت األطفال نما كلما أنه مؤداه اعتقاد إلى توصل ، حيث األطفال

 إلى العقلية متهقدرا تصل أن إلى حلاالمر من عدد خالل من البناء أو التفسير

 التي والمصاعب المشكالت مواجهة يتعلمون حيث شدينالرا قدرات مستوى

 بدراسة بياجيه قام وقد (  0132 ، دافيد وف  ( آليا متهقدرا وتنمو ، تصادفهم

 التي القصص بعض تتلو لألطفال معينة أسئلة توجيه طريق عن األخالقي التفكير

 األطفال بمالحظة قيامه إلى باإلضافة اإلكلينيكية الطريقة بذلك مستخدماً  ، لهم يقدمها

 للتفكير مراحل ثالثة تحديد إلى بياجيه وتوصل . منهأقرا مع اللعب أثناء في

 وإدراكهم ، األطفال مفهوم في التغير حول اختباراته نتائج على بناءً  األخالقي

 سلوك حول األطفال يصدره الذي والحكم لهم العمرية الفترات عبر األلعاب لقواعد

 ما ضوء في وذلك عليها حكم إعطاء منهم ويطلب ، لهم ىترو التي القصة شخصية

 األربعة المعرفي التفكير مراحل ظل في المعرفية األطفال خصائص من إليه توصل

 ، المادية العمليات ومرحلة ، العمليات قبل ما ومرحلة ، حركية الحس المرحلة (

 .(  ردةلمجا العمليات ومرحلة

 



 الخلقي يرالتفك في كولبرج نظرية   ٤-٥-1-٢

 التفكير ونمو الخلقي التفكير نظريات أحدث كولبرج لورنس نظرية تعتبر

 للبحث اهاستثار حيث من ثراء النظريات أكثر تعتبر انهأ كما خاص بشكل الخلقي

 تصوره وقدم األخالقية نوعي عن بياجيه تصور كولبرج طور ، الخلقي التفكير في

 . مستويات ثالث إلى تصنيفها يمكن الخلقي التفكير لنمو مراحل ست عن الخاص

 المنظور وأخيرا االجتماعي المنظور ثم . الذات حول التمركز منظور من تبدأ

 االجتماعية القوى بأثر أكبر استبصار تقديم على سعى كما . العالمي اإلنساني

 األفراد استجابات فهم في كولبرج اتجاه وكان ، الخلقي التفكير على والخبرة

 التفكير وأنماط العقلية األبنية تحليل على يعتمد بياجيه شأن شأنه لخلقيةا للمشكالت

 وهو ، العدل هو الخلقي للتفكير األساسي المفهوم كولبرج اعتبر ، وراءها الكامنة

 ( . 62، 2114 ، ملحم(  بياجيه تحليالت حوله دارت الذي هنفس االعتبار

 مستويات ثالث ديدبتح المتعددة دراساته من Kohlberg (1981  )خرج

 تغيراً  منها كل تتضمن مرحلتين على منها كل يحتوي األخالقي التفكير لنمو أساسية

 وهي نضجاً  أكثر األخالقي التفكير من نمط إلى تؤدي المعرفية البنية في نوعياً 

 : كالتالي

 The Pre-Conventional العرف قبل ما أخالقية : األول المستوى

Morality 

 ، اجتماعي / والنفس المعرفي التفكير ببدائية العرف قبل ما ةأخالقي ترتبط

 المستوى هذا ويشتمل ، الذات حول التمركز من عالية درجة من الفرد يعاني حيث

 والذي بينهما النوعي االختالف رغم الذاتية من عالية درجة تعكسان مرحلتين على

 :  يلي فيما إيجازه يمكن

 والطاعة قابالع أخالقية  :األولى المرحلة

 إليها ينظر التي السلطة بقواعد المرحلة هذه في األخالقية األحكام ترتبط

 أخالقياً  فرضاً  طاعتها فان األساس هذا وعلى ، العقاب وقوع كسرها يحتم كمقدسات



 القدسية هذه انتهاك على المترتب للعقاب الفرد خبرة أو إلدراك كنتيجة ذاته حد في

  .القواعد لهذه االجتماعية هدافاأل ألهمية إلدراكه وليس

 المصالح وتبادل النفعية والغائبة الفردية أخالقية : الثانية المرحلة

 خبرات وزيادة اجتماعي / والنفس المعرفي التفكير في النوعي التقدم يؤدي

 إدراكه يبدأ حيث ، األخالقي تفكيره في التطور من درجة إلى المرحلة هذه في الفرد

 هذا على المترتب الحرمان عملياً  ويخبر اآلخرين وحاجات جاتهحا بين للتضارب

 ، " وهات خذ " األخالقية المنافع مبدأ الفرد يتبنى لذلك ونتيجة .أحياناً  التضارب

 العادلة للمبدأ تفعيالً  وليس اإلشباع لتحقيق كضرورة العادل التقسيم مبدأ وتفعيل

 .  مطلقة أخالقية كقيمة

 Conventional Morality العرف قيةأخال : الثاني المستوى

 األخالقي التفكير في االجتماعية إلى الذاتية من نوعية نقلة العرف أخالقيات تمثل

 المحررة الحياتية الخبرات وكفاية اجتماعي / والنفس المعرفي التفكير لتطور كنتيجة

 موتفه إدراك معها يستطيع التي الدرجة إلى الذات حول التمركز حدة من للفرد

 ذلك ويتم  .لذلك وفقاً  األخالقية أحكامه وإصدار اآلخرين وتوقعات وحاجات مشاعر

 وبالتالي االجتماعية للتوقعات مختلفا إدراكاً  منهما كل يعكس مرحلتين خالل من

 : يلي فيما إيجازها يمكن الخلقية األحكام من مختلفاً  نمطاً 

 والمسايرة القاتالع المتبادلة التوقعات أخالقية : الثالثة المرحلة

 لحاجات المعرفي الفرد بادراك المرحلة هذه في األخالقية األحكام ترتبط

 جانب من الفعل ألخالقية كمحدد القصد ألهمية وإدراكه اآلخرين وتوقعات ومشاعر

 والتقدير االعتراف على والحصول لالرتباط اجتماعية / النفس لحاجته وكنتيجة ،

 المتوقعة األفعال بممارسة المقبول السلوك يتحدد ساألسا هذا وعلى .آخر جانب من

 تعرف ولذا واعترافهم قبولهم على الحصول دفبه الغير لسعادة والمحققة اجتماعياً 

 تحقيق " في متمثلة الذاتية استمرارية مالحظة يجب وهنا الطيب اإلنسان بأخالقية

 .  األخالقية للقرارات كدافع " واالعتراف القبول

 



 والضمير االجتماعي النظام أخالقية : رابعةال المرحلة

 حيث األخالقي التفكير في االجتماعية باتجاه كيفية نقلة المرحلة هذه تمثل

 مقدسة كقواعد إليها ينظر حيث ، للسلوك القانونية بالقواعد فيها الفرد أحكام ترتبط

 ليس نونياً قا ليس ما فكل األساس هذا وعلى ، يارنهاال من تمعلمجا حماية إلى يهدف

 .  الفردية والحاجات الملحة الضرورات عن النظر بصرف أخالقياً 

 The Post-Convention والقانون العرف بعد ما مرحلة : الثالث المستوى

Morality  

 درجة تتطلب حيث العرف بعد ما أخالقية تحقيق من فقط األفراد من قلة يتمكن

 من كبيرة درجة من للفرد المحررة اجتماعي / والنفس المعرفي التفكير من عالية

 فهماً  إظهار إلى بدوره يؤدي هذا  .منافع من اهب يرتبط ما أو ذاته حول تمركزه

 والحقوق االجتماعية الحقوق بين الموازنة على يقوم األخالقية والقواعد للقيم جديداً 

 : التاليتين المرحلتين خالل من التطور هذا ويحدث الفردية

 الفردية والحقوق االجتماعي العقد أخالقية : الخامسة المرحلة

 القيم لنسبية المتطور بإدراكه المرحلة هذه في األخالقية الفرد أحكام ترتبط

 يتضمن اجتماعي كعقد القانون إدراك بذلك ويرتبط ، الفردية والحاجات االجتماعية

 النجاح على اتهقدر على استمراريتها ومبررات صالحيتها تعتمد عليها متفق قواعد

 .  سواء حد على والفردية االجتماعية الحقوق على الحفاظ في

 ( اإلنسانية)  العالمية المبادئ أخالقية : السادسة المرحلة

 الفرد أحكام ترتبط حيث ، المرحلة هذه تحقيق له يمكن األفراد من ندرة

 Self-chosen Ethical االختيار ذاتية مجردة أخالقية بمبادئ األخالقيةفيها

Principles كمبادئ األفراد وحقوق والتبادلية والمساواة للعدالة النظر تعتمد على 

 أخرى مؤثرات ألي اعتبار دون إلنسانيته اإلنسان حقوق باحترام تعني عامة إنسانية

 . (, 1981 , 1-16  Kohlberg ) 

 الدراسات السابقة ٢ـ٢

 ( ٢001)  ألغامديدراسة  1ـ٢ـ٢



 مرحلة في الذكور من عينه لدى األخالقي التفكير وبنم األنا تشكل عالقة" 

 "العربية السعودية المملكة من الغربية بالمنطقة والشباب المراهقة

 ونمو التفكير الهوية تشكيل بين العالقة طبيعة لكشف محاولة في الدراسة تتلخص

ة الهوي لتشكيل الموضوعي المقياس بتطبيق الدراسة هذه في الباحث قام ، األخالقي

 المراحل طالب من( 222) عينه على األخالقي للتفكير الموضوعي والمقياس

 وقد . السعودية العربية المملكة من الغربية بالمنطقة والجامعي المتوسطة والثانوية

 التفكير لنمو اإليجابية العالقة تؤكد إجمالية نتيجة إلى الدراسة الحالية انتهت

 بين الفروق لداللة أيضاً  والمؤكدة ، بتشتتها يةاألنا والسلب هوية بتحقيق األخالقي

 وإلى ، األخالقي التفكير ومراحل في درجات خاص بشكل والمشتتين المحققين

 اإليجابي للتأثير ميل مع والرتب والوسطية األخالقي التفكير نمو بين العالقة ضعف

 درجات الدراسة عن كشفت وقد  الهوية النغالق والسلبي التحديد منخفض للتعليق

 التصلب وسمة األخالقي التفكير بين العالقة دراسة ثم األخالقي    التفكير ومراحل

 األخالقي التفكير درجات تراوحت : نتائجها من المراهقين عينه لدى المرونة –

 ووصلت ، األفراد من(  %7،0)  عليها درجة وحصل (227) من الدراسة لعينه

 الدرجة وكانت ، األفراد من%(  4)  عليها وحصل( 267) إلى درجة أعلى

 وحصل( 227) وكذلك الدرجة(  %02،0 )عليها وحصل ( 214) هي المنوالية

من المرحلة  الدراسة لعينه األخالقي التفكير مراحل وتراوحت(  %02،0) عليها

 (2)هي المتوالية المرحلة وكانت ، األفراد من(  %7،0) عليها وحصل( 2،2)

 األخالقي التفكير درجات في إحصائيا دالة فروق جدوتو(  %00،4)عليها وحصل

 مراحل في إحصائياً  دالة فروق توجد وكذلك ، الدراسية الصفوف اختالف إلى ترجع

  الثالث الصف لصالح الدراسية الصفوف اختالف إلى ترجع األخالقي التفكير

 ، عمرال اختالف إلى ترجع األخالقي التفكير درجات في إحصائيا دالة فروق وتوجد

 اختالف إلى ترجع األخالقي التفكير مراحل في إحصائيا دالة فروق توجد وكذلك

 التفكير من كل بين سالبة ارتباطيه عالقة وتوجد األعلى العمرية الفئة لصالح العمر

 . ( 200 – 200،  2110ألغامدي ، )  المرونة – التصلب وسمة األخالقي



 (ه 1٤٢٢) دراسة البيشي  ٢-٢-٢

 تالميذ لدى ، المدرسية البيئة متغيرات وبعض الخلقي التفكير نمو بين ةالعالق" 

 " الطائف لمحافظة المتوسطة المرحلة

 وبين ، للتالميذ التفكير نمو بين موجبة إحصائية داللة ذات عالقة توجد : ونتائجها

 نمو بين عالقة توجد وال . التالميذ هؤالء يدركها كما نحوهم المعلمين اتجاهات

 ، التالميذ هؤالء يدركها كما نحوهم المدرسة إدارة اتجاهات وبين ، للتالميذ فكيرالت

 درجات بين موجبة إحصائية داللة ذات عالقة وتوجد . اإلحصائية الداللة لحد

 عند المدرسة نحو متهاتجاها في متهدرجا وبين ، الخلقي التفكير اختبار في التالميذ

 درجات بين موجبة إحصائية داللة ذات عالقة وتوجد( 1010) مقداره داللة مستوى

 فيما االجتماعية العالقات في متهدرجا وبين ، الخلقي التفكير اختبار في التالميذ

 موجبة إحصائية داللة ذات عالقة وتوجد )1010( مقداره داللة مستوى عند بينهم

 عند رسيالمد المناخ اختبار في الكلية متهدرجا وبين ، الخلقي التفكيرنمو  بين

 األكبر التالميذ بين إحصائية داللة ذات فروق وتوجد( 1010) مقداره داللة مستوى

 ثالث الصف) سناً  األكبر التالميذ لصالح الخلقي التفكير نمو في سناً  واألصغر سناً 

 .(ه 0422البيشي،)  )متوسط

 ثلالباب الثا

 إجراءات البحث  ـ٣ 

 منهج البحث  1ـ٣

 .في باألسلوب المسحي لمالءمته وطبيعة البحث تم استخدام المنهج الوص

 مجتمع البحث وعينته ٢ـ٣

 مجتمع البحث   1ـ٢ـ٣

أشتمل مجتمع البحث على طالب كلية التربية الرياضية جامعة الموصل 

طالب ، علماً إن مجتمع البحث كان هو نفسه عينة البحث ( 676)والبالغ عددهم 

 .ذلك( 0)ويبين الجدول 

 



 (1)جدول 

 تفاصيل مجتمع البحث وعينتهيبين 

 العينات

 

 المرحلة

 عينة البناء
عينة 

 التطبيق
 المجموع

النسبة 

 المئوية
التجربة عينة 

 االستطالعية

عينة 

 التمييز

عينة 

 الثبات

 ٢1.٤٣ 111 11٥ 1٢ 2٢ 10 األولى

 ٢8.11 111 10٣ 1٣ 2٢ 10 الثانية

 ٢٣.01 1٥2 8٢ 1٢ 2٢ 10 الثالثة

 11.21 1٣٣ ٤1 1٣ 2٢ 10 الرابعة

 ٥0 ٢٤1 ٤0 المجموع
٣٣1 282 

 ٣٣1 المجموع الكلي 100%

 %100 %٥0 %٥0 النسبة المئوية

 

 عينة البحث أألساسية ٢ـ٢ـ٣

طالب في كلية التربية الرياضية جامعة (  676) اشتملت عينة البحث على     

فراد العينة حسب ما يختار الباحث أ" الموصل ، تم اختيارهم بطريقة عمديه ، أي أن 

 " )يراه مناسباً لتحقيق هدف معين ، لذلك يتم اختيار األفراد لتحقيق مراد البحث 

من مجتمع البحث كعينة بناء ونسبة ( ٪01)وتم اختيار نسبة ( 27، 2110طشطوش،

أن الباحثون واالختصاصيون لم يضعوا حداً " كعينة تطبيق  والمحصلة ( 01٪)

أو إحصائي يحدد الحجم المناسب للعينة ولكي يسترشد عدد معيناً على أساس علمي 

من الباحثين بالدراسات السابقة أن وجدت في تحديد حجم عينة البحث خاصة تلك 

 " الدراسات التي تستخدم نفس أسلوب البحث الذي يريد الباحثون استخدامه

 ( 021 -021، 2101ملحم ، ) 

 عينة البناء  1ـ٢ـ٢ـ٣

طالب كلية التربية الرياضية جامعة الموصل ، ( 223)ناء على اشتملت عينة الب    

، إذ تم ( ٪01)تم اختيارهم بطريقة عمديه من عينة البحث أألساسية ، يمثلون نسبة 



( 01)وطالب من عينة البناء ألجراء التجارب االستطالعية للمقياس ( 41)اختيار 

طالب ألجراء (  243) ث ووتم استبعادهم من عينة البحطالب إلجراء ثبات المقياس 

 ( . عينة التمييز( )التحليل أإلحصائي للفقرات)صدق البناء 

 عينة التطبيق  ٢ـ٢ـ٢ـ٣

طالب كلية التربية الرياضية جامعة الموصل ، ( 223)اشتملت عينة التطبيق على     

 ( . ٪01)تم اختيارهم بطريقة عمديه من عينة البحث أألساسية ، يمثلون نسبة 

 ة البحثأدا  ٣ـ٣

كلية التربية الرياضية  األخالقي لدى طالب التفكيرنظرا لعدم وجود مقياس يقيس     

ببناء هذا المقياس ، إذ يتم بناء االختبارات والمقاييس  الباحثونجامعة الموصل ، قام 

عندما تكون االختبارات المنشورة في المراجع والدوريات العلمية المتخصصة " 

تكون هناك حاجة الى تطوير وسائل القياس  عندماأو المحلية ، غير مناسبة للبيئة 

" المتاحة والعمل على ابتكار وسائل وادوات جديدة لالستفادة منها في البيئة المحلية 

 .( 460، 2116رضوان ، )

إلى أن عملية بناء أي مقياس تمر بأربع مراحل ( Allen and yen) إذ يشير    

 :رئيسة هي 

 .ياس وذلك بتحديد األبعاد التي تغطي فقراته ـ  التخطيط للمق

 .صياغة فقرات كل بعد    ـ

 .تطبيق الفقرات على عينة ممثلة لمجتمع البحث    ـ

 ( .Allen and yen  , , 1979 119-118)أجراء تحليل لفقرات المقياس    ـ

 المقياسوفقرات تحديد أبعاد  1ـ٣ـ٣

النظرية والدراسات السابقة الخاصة من خالل مراجعة أدبيات البحوث واألطر     

فضالً على ( ه 0422البيشي ، ) ، ( 2110،  ألغامدي)بالموضوع قيد البحث 

أالطالع على المصادر العلمية وبعد تحليل محتوى لتلك البحوث والدراسات 

أن مراجعة البحوث والدراسات في موضوع السمة ربما يساعد في " والمصادر، 

ت السمة وعالقتها بسمات أخرى إضافة إلى المساعدة  في تكوين فهم أوسع لمكونا



أبعاد رئيسة ( 4)تم تحديد ولذلك ( 74، 2114النبهان ، " )تعريف شامل مفصل لها 

تعبر عن أبعاد البحث األساسية ، أذا اشتملت على جوانب وأبعاد البحث واألبعاد هي 

: 

   ( الطيبة ) باآلخرين التفكير *                      .األخالقية  بالذات التفكير*  

 ( الدراسي ) التفكير األكاديمي *  .  (الحقيقة) التفكير بعادات وتقاليد المجتمع*  

بعد ذلك تطلب أعداد الصيغة أألولية للمقياس ، إذ تمت صياغة عدد من الفقرات     

أألسس على وفق أبعاد المقياس وبما يتالءم وطبيعة مجتمع البحث ، واالعتماد على 

ألواردة في البحوث والدراسات العلمية حول أساليب بناء المقاييس ومن خالل توجيه 

طالب من عينة البحث وتم استبعادهم من عينة البحث ويبين ( 21)استبيان مفتوح إلى 

يمكن لمطور أداة قياس سمة معينة أن يبدأ عمله بطرح أسئلة " ذلك( 0)الملحق 

، ثم يقوم بتصنيف االستجابات وتحليلها ومن ثم يشتق مفتوحة على الفئة المستهدفة 

، ينصح ( 74، 2114النبهان ،" )األبعاد الرئيسة المكونة للسمة المنوي قياسها

على مجموعة من الممتحنين ، ثم يصار ( مفتوح ) بطرح الفقرة أوالً على إنها سؤال 

) ء الممتحنين إلى اشتقاق المموهات وتطويرها من خالل حصر وتحليل  أخطاء هؤال

على شكل استبيان مغلق ومفتوح وفقراتها ثم عرضت األبعاد ( 37، 2114النبهان ،

في مجال العلوم التربوية ( )وجه إلى عدد من السادة ذوي الخبرة واالختصاص 

                                                           

( )صماء السادة ذوي الخبرة واالختصاأس 
 الجامعة الكلية االختصاص االسم           

 الموصل التربية الرياضية علم النفس الرياضي زهير يحيى المعاضيدي د.م.أ
 الموصل التربية الرياضية قياس وتقويم سبهان محمود الزهيري  د.م.أ
 الموصل بية الرياضيةالتر  قياس وتقويم غيداء سالم عزيز د.م.أ
 الموصل التربية الرياضية علم النفس الرياضي نغم محمود محمد صالح د.م.أ
 الموصل التربية الرياضية قياس وتقويم وليد خالد رجب د.م.أ
 الموصل التربية الرياضية علم النفس الرياضي عصام محمد عبد الرضا د.م.أ
 الموصل التربية الرياضية اضيعلم النفس الري م نغم خالد نجيب الخفاف. أ
 الموصل التربية الرياضية علم النفس الرياضي رافع إدريس عبد الغفور د.م
 الموصل التربية الرياضية علم النفس الرياضي د وليد ذنون يونس. م

 



والنفسية ومجال القياس والتقويم ، أشار فيه إلى هدف الدراسة وطلب أبداء الرأي 

ومدى مالءمتها لعنوان البحث ، من خالل  فقراتها وحول مدى صالحية األبعاد 

أي بعد آخر يرونه مناسباً للموضوع قيد البحث ويبين ( حذف أو تعديل أو إضافة)

يتم تحليل الكتب والمناهج  وذلك " إلى انه ( الغريب) ذلك ،  إذ يشير ( 2)الملحق 

خبراء في المادة حتى يتفق أالختبار ومفرداته مع المادة العلمية ، مع استشارة ال

العلمية التي يغطيها أالختبار ، إلبداء الرأي فيما وضع من موضوعات والحكم على 

وبهذا تم التوصل إلى أعداد ،  (610، 0130الغريب ، "  ) مدى صالحيتها 

فقرة موزعة على أبعاد المقياس ( 41)وصياغة فقرات المقياس بصورتها األولية من 

عتمد الباحثون في أعداد الفقرات وصياغتها على أسلوب السابق تحديدها وا األربعة

  :االختيار من متعدد وقد روعي في أعداد وصياغة فقرات المقياس ما يأتي

 .أن ال تكون الفقرة طويلة تؤدي إلى الملل * 

 ( .17، 0111، كاظم )أن تقيس الفقرة أحد أبعاد المقياس ومرتبطة معه * 

( ٪011 -٪ 31)ء تبين أنه قد حصل أتفاق بنسبة وبعد تحليل أراء السادة الخبرا

 .وطبيعة مجتمع البحث  وفقراتها ومالءمتهاعلى صالحية األبعاد 

 صدق المقياس  ٣ـ٣ـ٣

 .من صدق المقياس عبر صدق المحتوى والصدق الظاهري  الباحثونتحقق      

 ألصدق ألظاهري 1ـ٣ـ٣ـ٣

ادقاً بعد عرضه على عدد من يمكن أن نعد أالختبار ص"إلى أنه ( عويس)يشير    

المختصين والخبراء في المجال الذي يقيسه أالختبار، فإذا أقر الخبراء أن هذا 

" أالختبار يقيس السلوك الذي وضع لقياسه يمكن للباحث أالعتماد على حكم الخبراء

ويمكن اعتماد صدق المحكمين نوعاً من الصدق ( " 00،  0111عويس ، )

وهذا اإلجراء يمثل وسيلة من وسائل (  Ferguson ,  1981 , 104" )الظاهري

، 0130عيسوي ،)إيجاد الصدق في بناء المقاييس النفسية ويسمى بالصدق الظاهري 

وبعد تحليل استجابات ومالحظات السادة الخبراء تم استخراج صدق الخبراء ( 04

إذ تم قبول من خالل النسبة المئوية التفاق الخبراء حول صالحية فقرات المقياس ، 



فأكثر من أراء الخبراء وقد تم حذف وتعديل بعض ( ٪70)الفقرات التي أتفق عليها

على الباحث أن يحصل على نسبة أتفاق "إلى أنه( بلوم وآخرون)الفقرات ، إذ يشير 

( ٪70)للخبراء في صالحية الفقرات وإمكانية أجراء التعديالت بنسبة ال تقل عن 

، 0132بلوم وآخرون ، ") في هذا النوع من الصدق فأكثر من تقديرات الخبراء 

 .ذلك ( 2)ويبين جدول ( 026

 (٢)جدول

 التفكير األخالقييبين نسبة أتفاق الخبراء على فقرات أبعاد مقياس 

رقم 

 الفقرة

 التفكير باآلخرين التفكير بالذات
التفكير بعادات وتقاليد 

 المجتمع

 التفكير األكاديمي

عدد 

 الخبراء

النسبة 

 لمئويةا

عدد 

 الخبراء

النسبة 

 المئوية

عدد 

 الخبراء

النسبة 

 المئوية

عدد 

 الخبراء

النسبة 

 المئوية

1 1 11٪ 1 11٪ 1 11٪ 8 81٪ 

٢ 8 81٪ 8 81٪ 2 28٪ 1 11٪ 

٣ 8 81٪ 1 100٪ 8 81٪ 1 100٪ 

٤ 8 81٪ 1 100٪ 1 11٪ 1 100٪ 

٥ ٥ ٥2٪ 8 81٪ 8 81٪ 8 81٪ 

2 1 11٪ 1 100٪ 8 81٪ 1 100٪ 

8 1 11٪ 8 81٪ 8 81٪ 1 11٪ 

1 8 81٪ 1 100٪ 1 100٪ ٥ ٥2٪ 

1 1 100٪ 1 11٪ 1 11٪ 2 28٪ 

10 1 11٪ 8 81٪ 8 81٪ 1 100٪ 

من البعد ( 0)الفقرة رقم فقرات وهم ( 4)أنه قد تم حذف  ( :٢)يتبين من الجدول     

  تانوالفقر جتمعالتفكير بعادات وتقاليد الممن بعد ( 2)رقم  ةوالفقر التفكير بالذات

، إذ حذفت جميعها لعدم حصولها على نسبة  التفكير األكاديميمن بعد ( 1،  3)رقم 

 التفكير األخالقيإلجراء يكون عدد فقرات مقياس اأالتفاق المقبولة والمقررة  وبهذا 



، تم االعتماد عليها في عملية أجراء التجربة ( 2)فقرة ، كما مبين في الملحق ( 26)

 .عية للمقياس والتحليل أإلحصائي للفقرات االستطال

 صدق المحتوى ٢ـ٣ـ٣ـ٣

إن هذا النوع من الصدق قد تحقق في أداة البحث من خالل توضيح مفهوم كل بعد     

إن األساس فيه ينصب على كل "من أبعاد المقياس وكذلك تصنيف فقرات كل بعد ،

والتصميم المنطقي لفقرات بعد من أبعاد المقياس ومدى احتوائه على فقرات مناسبة 

" إلى أن ( الحكيم) ، إذ يشير(  216، 0131فرج ،" ) كل بعد ومدى تغطيته له

صدق المحتوى لالختبار يعتمد بصورة أساسية على مدى أمكانية تمثيل أالختبار 

" لمحتويات عناصره وكذلك المواقف والجوانب التي يقيسها تمثيالً صادقاً ومتجانساً 

 ( . 22،   2114الحكيم ، ) 

 للمقياس التجربة أالستطالعية ٤ـ٣ـ٣

بعد توزيع فقرات المقياس توزيعاً عشؤائياً لتجنب تأثر المجيب بنمط كل بعد من     

األبعاد وبعد أعداد التعليمات الخاصة به بصورتها األولية ، تم تطبيق المقياس على 

تعد " ، إذ  الموصلطالب في كلية التربية الرياضية جامعة ( 21)عينة قوامها 

التجربة أالستطالعية تدريب عملياً للباحث للوقوف على السلبيات وااليجابيات التي 

(  017، 0111المندالوي وآخرون ، " )تقابله في أثناء أجراء أالختبارات لتفاديها 

 :وكان الغرض من أجراء التجربة االستطالعية ما يأتي 

 .مدى وضوح الفقرات ودرجة استجابتهم لها -

 .التأكد من مدى وضوح تعليمات المقياس  -

 .أإلجابة عن التساؤالت واالستفسارات  -

 .أعداد الصورة النهائية للفقرات  -

 . ينتشخيص المعوقات والسلبيات التي قد تصادف الباحث -

 .مدى مالئمة بدائل أإلجابة للمقياس  -

ذي يستغرقه المختبر في أإلجابة على المقياس احتساب زمن أإلجابة والوقت ال -

وقد أظهرت نتيجة التجربة أالستطالعية عدم وجود أي غموض حول فقرات 



(  06 – 04) المقياس وقد بلغ معدل الوقت المحدد لإلجابة على فقرات المقياس بين 

 دقيقة ( 00) دقيقة وبمعدل 

 (التحليل اإلحصائي للفقرات ) الصدق التمييزي   ٥ـ٣ـ٣

مة في التحقق من الصدق فيما يأتي وصف ألساليب التحليل اإلحصائي المستخد    

 .لمقياس التمييزي ل

 أسلوب المجموعتين المتطرفتين 1ـ٥ـ٣ـ٣

" من مواصفات المقياس الجيد أجراء عملية التحليل اإلحصائي لفقراته لمعرفة      

يتمتعون بدرجة مرتفعة من  قدرة االختبار المقترح على التفريق بين األفراد الذين

السمة أو القدرة من ناحية وبين األفراد الذين يتمتعون بدرجة منخفضة من السمة 

، فبعد توزيع فقرات ( 244، 2116رضوان،" )نفسها أو القدرة من ناحية أخرى

المقياس توزيعاً عشوائياً منتظماً لتجنب تأثر المجيب بنمط كل بعد من أبعاد المقياس 

د التعليمات الخاصة به بصورتها األولية تم تطبيق المقياس بصورته وبعد أعدا

طالب في كلية التربية  (243)على عينة التمييز البالغ قوامها(  2الملحق) األولية 

تقسيم أفراد العينة إلى " الرياضية جامعة الموصل وإلضفاء الصيغة المناسبة تم

ليس بالضرورة أن " إلى أن (الزوبعي وآخرون)مجموعتين متساويتين ،إذ أشار

تكون العينة كبيرة وعندما ينصح المختصون بتقسيم العينة بعد ترتيب الدرجات 

تنازلياً إلى نصفين ، األول يمثل المجموعة العليا والنصف اآلخر يمثل المجموعة 

على ترتيب ("النبهان)، كما ويؤكد( 21، 0130الزوبعي وآخرون،" )الدنيا

إذا كان عدد ( ٪27)وأقل نسبة ( ٪27)تحديد أعلى نسبة  الممتحنين تنازلياً ثم

من الدرجات ( ٪27)، إذ اختيرت نسبة (016، 2114النبهان،" ) المفحوصين كبيراً 

طالب ( 67) العليا والدنيا لتمثال المجموعتين المتطرفتين وقد تضمنت كل مجموعة

قرات المقياس بعد أن رتبت درجاتهم ترتيباً تنازلياً على ضوء إجاباتهم على ف

المحتسبة الختبار داللة الفروق بين متوسطات إجابات ( t)واعتمدت قيمة اختبار 

 . ذلك( 2)المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة من فقرات المقياس ويبين جدول 

 



 (٣)جدول 

 التفكير األخالقييبين نتائج أالختبار التائي لحساب التمييز لفقرات مقياس 

رقم 

الفقر

 ة

 معامل

 التمييز

داللة 

 الفروق

رقم 

الفقر

 ة

معامل 

 التمييز

داللة 

 الفروق

رقم 

الفقر

 ة

معامل 

 التمييز

داللة 

 الفروق

رقم 

الفقر

 ة

معامل 

 التمييز

داللة 

 الفروق

 1،0٥ ٢1 معنوي ٣،0٥ 11 معنوي 1،12 10 معنوي 1٤،٢ 1
غير 

 معنوي

 معنوي ٢،٥٤ ٢1 معنوي 1،11 ٢0 معنوي ٢،12 11 معنوي 8،٢ ٢

٣ 1،11 
غير 

 معنوي
 معنوي 1.1 ٣0 معنوي ٢،01 ٢1 معنوي ٣،٣2 1٢

 معنوي 1،11 ٣1 معنوي 1،11 ٢٢ معنوي ٢،٤٤ 1٣ معنوي ٤،٢ ٤

 1،01٣ ٢٣ معنوي 1،18 1٤ معنوي 1،21 ٥
غير 

 معنوي
 معنوي ٢،٥1 ٣٢

 1،٥٤ 1٥ معنوي 21،٣ 2
غير 

 معنوي
 معنوي ٣،01 ٣٣ معنوي 1،101 ٢٤

8 0،81 
غير 

 معنوي
 معنوي ٢،٣٣ ٣٤ معنوي ٢،٤1 ٢٥ معنوي 1،81 12

 1،٢1 ٣٥ معنوي ٢،٤8 ٢2 معنوي 1،21 18 معنوي 81،٣ 1
غير 

 معنوي

 معنوي ٢،٤ ٣2 معنوي ٢،21 ٢8 معنوي ٢،11 11 معنوي 1٢،٢ 1

الجدولية ( t)، قيمت(1٣٢)وأمام درجة( 0.٥0)≥ معنوي عند مستوى معنوية 

 ( ٤٥2، ٢000الراوي، () 2٤٥،1)تساوي

 ٤،٢ – 0،81) ائية لفقرات المقياس تراوحت بين أن القيم الت( : 2)يبين الجدول      

وأمام مستوى (  022) الجدولية أمام درجة حرية( t)وعند الرجوع إلى قيمة ( 

فقرة ( 21)وفي ضوء ذلك يتضح أن ( 640،0)نجد أنها تساوي ( 1001)≥ معنوية 

ت قدرة تمييزية ، تم االستدالل عليها فقرات لم تثب( 6)أثبتت قدرة تمييزية ، ماعدا 

المحتسبة ( t)المحتسبة مع قيمتها الجدولية  وبما أن قيمة ( t)من خالل مقارنة قيمة 

 .الجدولية ، فقد تم حذف الفقرات ضعيفة التمييز ( t)أقل من قيمة 

 



 أسلوب معامل أالتساق الداخلي ٢ـ٥ـ٣ـ٣

و معامل تجانسه إلى الحصول على يؤدي فحص االتساق الداخلي للمقياس ، أ"     

يقدم لنا مقياساً " ، أن هذا األسلوب ( 20، 0111باهي،" ) تقدير لصدقه التكويني

متجانساً في فقراته بحيث تقيس كل فقرة البعد السلوكي نفسه الذي يقيسه المقياس ككل 

 (010 ،0111، كاظم" )، فضالً عن قدرته على أبراز الترابط بين فقرات المقياس 

، فبعد استبعاد الفقرات غير المميزة تم أيجاد معامل ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة 

بصدق االتساق " طالب ، إذ يسمى ( 243)الكلية للمقياس لعينة التمييز نفسها البالغة 

الداخلي للمقياس ويتم قياسه من خالل حساب معامل أالرتباط بين المفردة والمجموع 

وقد تم استخدام (  63، 2110فرحات،" )الكلية للمقياس الكلي لألبعاد ، الدرجة

 .ذلك ( 4)لتحقيق ذلك ويبين جدول ( بيرسون)معامل أالرتباط البسيط 

 (٤)جدول

 التفكير األخالقييبين معامل أالرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لمقياس 

رقم 

الفقر

 ة

معامل 

 االرتباط

داللة 

 الفروق

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

داللة 

 الفروق

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

داللة 

 الفروق

رقم 

الفقر

 ة

معامل 

 االرتباط

داللة 

 الفروق

1 
0،٤٢

1 
 معنوي 0،٥٤1 ٣0 معنوي 0،11 ٢0 معنوي 0،٢11 11 معنوي

٢ 
0،21

٣ 
 معنوي 0،٢2 ٣1 معنوي 0،٥1 ٢1 معنوي 0،٥1٥ 1٢ معنوي

٤ 
0،2٢

1 
 معنوي 0،٣21 ٣٢ معنوي 0،٢18 ٢٢ معنوي 0،٤٥٢ 1٣ معنوي

٥ 
0،٤1

8 
 معنوي 0،٥18 ٣٣ غير معنوي 0،1٢٥ ٢٤ معنوي 0،118 1٤ معنوي

2 
0،٥1

٢ 
 معنوي 0،2٣٢ ٣٤ معنوي 0،٤٣1 ٢٥ معنوي 0،٥1 12 معنوي

1 
0،21

٢ 
 معنوي 0،٥02 ٣2 معنوي 0،٣1 ٢2 معنوي 0،22٢ 18 معنوي

1 
0،٥٣

٥ 
 معنوي 0،٣٥٥ ٢8 معنوي 0،٣٥٤ 11 معنوي

 

10 
0،٣1

2 
 معنوي 0،٣11 ٢1 معنوي 0،٥٥٣ 11 معنوي



( R)، قيمة(٢٤2)وأمام درجة حرية( 0.٥0)≥ معنوي عند مستوى معنوية  

 ( ٤2٣،  ٢000الراوي، ()1٣1،0)الجدولية تساوي

أن قيم معامل االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكلية ( : 4)يبين الجدول      

الرجوع إلى جداول داللة معامل وعند ( 1،612 -1،020) للمقياس تراوحت بين

 (R)نجد أن قيمة ( 1001)≥ وأمام مستوى معنوية( 246)االرتباط عند درجة حرية

فقرة أثبتت قدرة تمييزية ( 21)وفي ضوء ذلك يتبين أن ( 023،1) الجدولية تساوي

 (R)وفقرة واحدة لم تثبت قدرة تمييزية ، تم االستدالل عليها من خالل مقارنة قيمة 

الجدولية ( R)المحتسبة أقل من قيمة ( R)سبة مع قيمتها الجدولية وبما أن قيمة المحت

، فقد تم حذف الفقرة ضعيفة التمييز وعلى هذا األساس فان عدد فقرات المقياس غير 

المجموعات المتطرفة وأسلوب معامل االتساق  )المميزة التي تم حذفها بأسلوبي 

وبهذا يصبح المقياس ( .  20،  23،  24، 22، 00، 7، 2)هي الفقرات ( الداخلي 

فقرة ويبين ( 21)بصورته النهائية بعد عملية التحليل اإلحصائي لفقراته مؤلف من 

 .ذلك ( 4)الملحق 

 ثبات المقياس 2ـ٣ـ٣

 , Greenback , 1960" )االنسجام أو االتساق في النتائج " يشير الثبات إلى     

قياس استخدمت طريقة التجزئة النصفية ، ، ولغرض الحصول على ثبات الم( 126

استمارة شملت عينة ( 01)، إذ تم تصحيح ( الفردية والزوجية)بأسلوب الفقرات 

، ثم قسمت إلى نصفين ،  التمييز، بعد أن حذفت الفقرات غير المميزة من المقياس

النصف األول يمثل الفقرات ذات التسلسالت الفردية والنصف الثاني يمثل الفقرات 

، علماً ( زوجية  فردية و )ذات التسلسالت الزوجية ، بحيث أصبح لكل فرد درجتان 

، 2110الكواز ،) انه قد استخدمت هذه الطريقة في بعض الدراسات منها دراسة 

وتم استخدام معامل االرتباط البسيط ( 217، 2113أحمد وآخران ، )و( 76

المحتسبة تساوي ( R)بين درجات نصفي المقياس ، فظهرت قيمة ( بيرسون)

أن االرتباط بين درجات كل من نصفي االختبار يعتبر بمثابة االتساق "،( 1،30)

، 0112أبو حطب وآخران ،" )الداخلي لنصف االختبار فقط وليس لالختبار ككل



ولكي نحصل على تقدير غير متحيز لثبات االختبار بكامله تم استخدام معادلة ( 006

وهو دال إحصائياً ( ٪31)لغت قيمة معامل الثبات الكلي ، إذ ب( براون -سبيرمان)

 . مما يدل على ثبات المقياس 

 وصف المقياس وتصحيحه  8ـ٣ـ٣

يهدف  ، كلية التربية الرياضية جامعة الموصللطالب  التفكير األخالقيمقياس     

ته ، تألف المقياس بصور التفكير األخالقيإلى توفير أداة قياس صادقة وثابتة لقياس 

 (0) كما مبين في الجدول أبعاد ، (أربعة ) موزعة على  ، فقرة (21) النهائية من

دائماً، أحياناً، )وتتم اإلجابة على فقرات المقياس من خالل ثالث بدائل مرتبة تنازلياً 

 (37) وتكون الدرجة الكلية العليا للمقياس هي(  0 – 2 – 2)وتكون أوزانها (أبداً 

 . درجة( 21) لكلية الدنيا للمقياس فهي، أما الدرجة ا درجة

 (٥)جدول

 التفكير األخالقييبين توزيع الفقرات على أبعاد مقياس 

 المجموع تسلسل الفقرات األبعاد ت
النسبة 

 المئوية

 %٣1 1 22، 21، 20، 20، 07، 02، 1، 0، 0 التفكير بالذات األخالقية .1

 %٣1 1 24، 21، 26، 22، 03، 04، 01، 6، 2 التفكير باآلخرين .٢

 %1٤ ٤ 20، 27، 01، 00 التفكير بعادات وتقاليد المجتمع .٣

 %٢٤ 8 26، 22، 21، 06، 02، 3، 4 التفكير األكاديمي .٤

 %100 ٢1 للفقراتالمجموع الكلي 

 

 :التطبيق النهائي   1ـ٣ـ٣

يمثلون طالباً ( 223)على عينة التطبيق البالغة  التفكير األخالقيتم تطبيق مقياس     

من مجتمع البحث ودون تحديد وقت ثابت لإلجابة على المقياس وزع ( ٪01)نسبة 

أمام كل ( √ ) على العينة وتم شرح طريقة اإلجابة على المقياس وذلك بوضع عالمة 

فقرة وتحت البديل الذي تراه مناسباً  وتم التأكيد عليهم لإلجابة على جميع فقرات 

ماً أن اإلجابة تكون على المقياس نفسه ، ثم تم جمع المقياس بكل دقة وأمانة ، عل



المقياس من المختبرين وبهذا تكون درجة المختبر على المقياس هي مجموع درجاته 

 .على فقرات المقياس 

 الوسائل اإلحصائية    ٤ـ٣ 

 االنحراف المعياري  -المنوال   -المتوسط الحسابي   -

 ( بيرسون)معامل االرتباط البسيط لـ  -( ون كارل بيرس)معادلة معامل االلتواء لـ  -

 . (272 - 010،  0111التكريتي والعبيدي ، ()t)اختبار  -

 . (002، 2116رضوان،( )براون-سبيرمان)معادلة  -

 .( 11-33،  2110عمر وآخرون ، )النسبة المئوية  -

 الباب الرابع

 ـ عرض النتائج ومناقشتها٤

لطالب كلية  األخالقيالتفكير  بناء مقياسدراسة بمن خالل هذه ال ونقام الباحث    

التربية الرياضية  جامعة الموصل وقد تم ذلك من خالل إجراءات خاصة ببناء 

 .المقياس وبذلك تحقق الهدف األول من البحث 

 التفكير األخالقيعرض نتائج عينة البحث لمقياس  1ـ٤

والذي تم تطبيقهُ على  ألخالقيالتفكير امن صالحية مقياس  ونبعد أن تأكد الباحث    

المقياس لعينة البحث عن طريق معادلة معامل  مالئمةعينة البحث ، تم التأكد من 

 .ذلك (  6) ويبين جدول ( كارل بيرسون ) االلتواء لـ

 

 

 (2)جدول 

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمنوال ومعامل االلتواء إلجابات 

 التفكير األخالقي عينة البحث في مقياس

 المعالم اإلحصائية          

 العينة المقيـاس  
وحدة 

 القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

المن

 وال

معامل 

 االلتواء
 النتيجة



 ي

 0،٥٣- 2٥ 1،٣ 20 درجة ٢٤1 التفكير األخالقي
طبيعي

* 

 (1± ) اللتواء بين يعد االلتواء طبيعياً واالختبارات مالئمة للعينة إذا وقع معامل ا* 

 ( .٢11 ،٢001أحمد وآخران،( ) ٢02 – ٢0٤،  1110االطرقجي ،)

 لدى عينة البحثالتفكير األخالقي عرض نتائج التعرف إلى مستوى  ٢ـ٤

عند عينة البحث ، قام الباحثون بإيجاد  التفكير األخالقيألجل تقويم مستوى      

لحسابي لديهم  وسوف يصنف المتوسط الفرضي للمقياس ومقارنته بالمتوسط ا

إلى تفكير مرتفع وتفكير منخفض على أساس أن متوسط العينة الذي  التفكير األخالقي

يفوق المتوسط الفرضي للمقياس بصورة معنوية هو تفكير مرتفع ، فيما تمثل القيمة 

الغير معنوية تفكير ضمن حدود المتوسط الفرضي ، أما القيم األدنى من المتوسط 

 .ذلك ( 7)تمثل تفكير منخفض ويبين الجدولالفرضي ف

 (8)جدول 

 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي لعينة البحث في

 التفكير األخالقيمقياس 

 المعالم اإلحصائية        

 المقياس   
 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

( t)قيمة 

 المحتسبة

 *2021 03 1،2 61 243 تفكير األخالقيال

، (٢٤2)، وأمام درجة حرية(0.0٥)≥ معنوي عند مستوى معنوية* 

 (٤٥2، ٢000الراوي،()  1.2٤٥)الجدولية(t)قيمة

أن قيمة المتوسط الحسابي إلجابات عينة البحث على ( : 8)يتبين من الجدول      

وعند (  1،2) حراف معياري قدرهوبان(  61)  قد بلغ التفكير األخالقيفقرات مقياس 

 )*( اختبار معنوية الفروق بين متوسط درجات العينة  والمتوسط الفرضي للمقياس

                                                           

  : مقياسالمتوسط الفرضي لل( *)
 (1٤2 ،1111 ،عالوي ) عدد البدائل  ÷عدد الفقرات ×  البدائل أوزانمجموع = 

 



( 2021)المحتسبة ( t)وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة بلغت قيمة (  03)البالغ 

 00640)الجدولية البالغة ( t)وهي اكبر من قيمة (  1010)≥ ، عند مستوى معنوية 

كلية ، مما يدل على أن الفرق معنوي لصالح عينة البحث  وهذا يدل على أن طالب ( 

قد  مرتفع تفكيرجامعة الموصل بصورة عامة يتمتعون بدرجة التربية الرياضية 

 .يكون حافزاً ودافعاً لألداء والعطاء في المجال الرياضي 

 التعلم عملية عن ناتج ، سوي سلوك أنه نجد  التفكير األخالقي إلى نظرنا واذا     

 فيها تتوافر البيئة وتلك ، الفرد حول البيئة ظروف على حد كبير إلى تعتمد التي

 قِبل منااليجابية  السلوكيات بعض ووجود ، الدعمو التعزيز زيادةك مناسبة ظروف

من  ؛ ما حد إلى بالتساوي الطالبعلى  موزعة مع التأكيد على ان تكون ، الزمالء

تفكيرهم وتوجيههم إلى السلوك  في تؤثر من أحداث فيها بما البيئة مع علتفاخالل ال

 يذيب قد مماووتتقيد بها  الصحيح الذي يتماشى مع األخالق التي تلتزم بها البيئة 

  .تفكير عينة البحث أخالقيا  في الفردية الفروق

 خالقيالتفكير األعرض المستويات المعيارية لنتائج عينة البحث في مقياس   ٣ـ٤

استكماالً ألهداف البحث ونتيجة لعدم وضوح التقويم من خالل الدرجات الخام قام      

إذ تساعد هذه " مستويات معيارية لعينة البحث ، وتحديد درجات وبوضع  ونالباحث

المستويات في تفسير الدرجات الخام وتعطيها معنى له داللة مما يجعلها أكثر 

وكما ( 012، 0117الجوادي ، " ) في عملية التقويم  موضوعية في أثناء استخدامها

 ( . 3)مبين في جدول

 

 

 (1)جدول 

 يبين المستويات المعيارية وعدد الطلبة والنسبة المئوية لعينة البحث في مقياس

 التفكير األخالقي

 النسبة المئوية عدد الطلبة المستوى المعياري الدرجة الخام

 ٪4،4 00 جيد جداً  فأكثر 31



 ٪2202 00 جيد 71-71

 ٪22،2 31 متوسط 61-61

 ٪2204 06 مقبول 01-01

 ٪04،1 27 ضعيف 41-41

 ٪2،3 1 ضعيف جداً  فاقل 21

 ٪100 ٢٤1 1،٣=ع ±  20=ّس 

 :يتبين ما يأتي ( 1)ومن الجدول 

، ( ٪4،4)تكرار وبنسبة مئوية مقدارها ( 00)على ( جيد جداً )حصل المستوى     

( ٪2202)تكرار وبنسبة مئوية مقدارها( 00)فقد حصل على ( جيد ) أما المستوى 

( ٪ 2202) تكرار وبنسبة مئوية مقدارها( 31)على ( متوسط)وحصل المستوى 

وحصل ( ٪22،4)تكرار وبنسبة مئوية ( 06)على ( مقبول )وحصل المستوى 

وحصل ( ٪04،1)تكرار وبنسبة مئوية مقدارها( 27)على ( ضعيف)المستوى 

وذلك من ( ٪2،3)تكرار وبنسبة مئوية مقدارها( 1)على( يف جداً ضع)المستوى 

طالب في كلية التربية الرياضية جامعة الموصل  ( 243)مجموع العينة المتكونة من

 ( .٪011)ويمثلون النسبة المئوية 

 الباب الخامس

 ـ   االستنتاجات والتوصيات   ٥

 االستنتاجات  1ـ٥

لطالب كلية التربية الرياضية جامعة  ر األخالقيالتفكي بناء مقياستم التوصل إلى * 

 الموصل 

بتفكير طالب كلية التربية الرياضية جامعة الموصل بصورة عامة يتمتعون * 

  مرتفع أخالقي

 .  التفكير األخالقيمستويات معيارية لعينة البحث في مقياس تحديد درجات وتم * 

 التوصيات   ٢ـ٥



 التفكير األخالقيمستوى  انخفاضتي أدت إلى الوقوف على الحاالت السلبية ال* 

لطالب كلية التربية الرياضية جامعة الموصل ومحاولة تشخيص المشكالت التي 

يواجهونها ووضع العالج المناسب لها باعتبارها العائق أمام العملية الرياضية 

 .والعلمية في الجامعة 

 الحفظ مجرد يكفي فال ، عليماً ت وليس تربية عملية هي األخالقية التربية أن مراعاة* 

 إلى األخالقية والقيم المفاهيم تحويل يجب وإنما ، األخالقي المعرفي للجانب والتلقين

 . الطالب حياة في والمجتمعي البيئي وربطها  بالواقع ممارسات

 إغناء خالل من للطلبة واالجتماعية األخالقية بالنواحي الجامعات اهتمام ضرورة* 

 المقررات

 . الهادفة واألنشطة الندوات وإقامة التدريس ، قائطر وتطوير الجامعية ، راسيةالد

في الكليات األخرى لطالب  التفكير األخالقي استخدام المقياس اآلتي في قياس * 

 .جامعة الموصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصـادر                                      

 القران الكريم

 إلى الجنين مرحلة من اإلنسان نمو ( .2113) آمال  ، فؤاد وصادق حطب ، أبو. 0

 .  المصرية ، القاهرة االنجلو مكتبة مرحلة المسنين ،



، مكتبة 2التقويم النفسي، ط( . 0112)أبو حطب ، فؤاد عبد اللطيف وآخران . 2

 .االنجلو المصرية ، القاهرة 

العمل ألعضاء  إعداد مقياس الرضا عن( . 2113)أحمد ، احمد حازم وآخران  .2

الهيئات التدريسية في كلية وأقسام التربية الرياضية في جامعة الموصل ، بحث 

، كلية ( 0)، العدد ( 7)منشور في مجلة أبحاث كلية التربية األساسية ، المجلد 

 .التربية األساسية ، جامعة الموصل 

 دراسيال بالتحصيل وعالقته األخالقي التفكير ( . 2112) بسماء  آدم ،. 4
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 .دمشق 
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 .، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت 0ط 

المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق ، ( . 0111) باهي ، مصطفى حسين . 7

 .مركز الكتاب للنشر ، القاهرة 
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 مكة القرى ، أم جامعة التربية ، منشورة ، كلية غير ماجستير المكرمة ، رسالة

 . المكرمة

تقييم تعليم الطالب التجميعي والتكويني ، ( . 0132) بلوم ، بنيامين وآخرون . 1
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 وبعض األخالقي التفكير نمو بين العالقة.  ( ه 0422  (سعيد البيشي ،. 01

 ، رسالة الطائف بمحافظة المتوسطة المرحلة تالميذ لدى البيئة  المدرسية متغيرات
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التطبيقات ( . 0111) بيدي ، حسن محمد عبد التكريتي ، وديع ياسين والع. 00 

اإلحصائية في بحوث التربية الرياضية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة 

 .الموصل 
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 . القاهرة ،

االختبارات والمقاييس ( . 0130) الزوبعي ، عبد الجليل إبراهيم وآخرون .  21

 .النفسية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
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 ( 1) الملحق 

 جامعة الموصل



 كلية التربية الرياضية

 استبيان مفتوح للعينة لغرض الحصول على فقرات المقياس

 الطالبعزيزي 

 :    تحية طيبة 

طالب كلية لدى  التفكير األخالقي بناء وتقنين مقياس )في النية إجراء البحث الموسوم       

 يتعلق الذي التفكير نمط هو األخالقي التفكير إذ يعد(  موصلجامعة الفي  التربية الرياضية

 التفكير ويتعلق  .أخالقي فعل أو سلوك كل يسبق وهو األحداث ، أو األخالقي لألشياء بالتقييم

 . الخطأ أو بالصواب يتعلق معين حكم إلى الفرد بها التي يصل بالطريقة األخالقي

 لتلك منظم مبدأ وذلك بمقتضى تتحقق أن ويمنعها ئزالغرا في يتحكم نفسي ميل أو حالة) وهو 

على الظواهر السلوكية الدالة على ذلك ،  ومن اجل التعرف من وجهة نظرك،  (الغرائز 

أرجو التفضل باإلجابة على . جامعة الموصل  طالب كلية التربية الرياضية فيباعتبارك احد 

 نوالباحث                        .                   األسئلة التالية مع التقدير

 : بعد التفكير بالذات األخالقية: أوال 

 ؟ التفكير األخالقي  يعني ماذا تصورك في. 0    

 . أفكر كثيراً بأي سلوك افعله حتى وان كان مزاحاً   : مثال 

* 

* 

 : بعد التفكير باآلخرين: ثانياً 

 ؟ زمالئه  يفكر بسلوكه األخالقي تجاه الطالب الذي يجعل ما .2

 .ق الخصم ياللعب بخشونة عند االحتكاك مع العبي فرب أتردد  :مثال 

* 

* 

 : بعد التفكير بعادات وتقاليد المجتمع: ثالثاً 

 أخالقيا مع عادات وتقاليد المجتمع ؟ الرياضي عملك هل يتعارض. 2

 . المجتمعلعدم االنصياع لقرارات  الطالبأتعمد بتحريض   :مثال 

* 

* 

 : التفكير األكاديميبعد : رابعاً 

 ؟ مستواك العلمي على تؤثر التي الضغوط أهم ما .4



 . ال استطيع التوفيق بين الدروس العملية والنظرية  :مثال 

* 

* 

 . يرجى تدوين أي بعد أو فقرة تجدونها مناسبة ولم تذكر تودون إضافتها رجاءاً : مالحظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٢)الملحق 

 جامعة الموصل      



 كلية التربية الرياضية   

 التفكير األخالقياستبيان أراء السادة الخبراء حول صالحية أبعاد وفقرات مقياس يبين 

 المحترم..................... ……الدكتور حضرة 

 :نهديكم أطيب تحياتنا

طالب كلية لدى  التفكير األخالقي  بناء وتقنين مقياس )ن بإجراء البحث الموسوم ويقوم الباحث

( التفكير األخالقي  )وان احد أهداف البحث بناء مقياس (  جامعة الموصلالتربية الرياضية في 

 وهو األحداث ، أو األخالقي لألشياء بالتقييم يتعلق الذي التفكير نمط هو األخالقي إذ يعد التفكير

 إلى الفرد بها التي يصل بالطريقة األخالقي التفكير ويتعلق  .أخالقي فعل أو سلوك كل يسبق

 . الخطأ أو بالصواب يتعلق معين حكم

 لتلك منظم مبدأ وذلك بمقتضى تتحقق أن ويمنعها الغرائز في يتحكم نفسي ميل أو حالة) وهو  

علم اختصاص ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية علمية في بناء المقاييس و( . الغرائز 

فقد تم اختياركم كأحد الخبراء للحكم على مدى صالحية  النفس الرياضي والقياس والتقويم

األبعاد والفقرات المرفقة والتي تم الحصول عليها من خالل توجيه االستبيان المفتوح والمصادر 

 .العلمية والدراسات والمقاييس السابقة الخاصة بالموضوع قيد البحث 

 :راجين قراءة الفقرات المرفقة وإبداء رأيكم عما يأتي 

تصلح ، ال تصلح ، ) أمام كل فقرة  وتحت البديل الذي تراه مناسباً للفقرة (  ) وضع عالمة   -

 ( . حذف أو أعادة صياغة أو إضافة عدد من الفقرات)تصلح بعد التعديل من خالل 

 .مدى مالئمة الفقرة للبعد الذي وضعت ألجله   -

، ( دائماً ، أحياناً ،  أبداً  )بدائل ( 2)فق مدى صالحية بدائل اإلجابة لفقرات المقياس،على و  -

على التوالي للفقرات باتجاه المقياس وبالعكس للفقرات عكس (  0، 2،  2) وتعطى لها األوزان  

 . اتجاه المقياس 

 وإذا لم تحصل الموافقة فما هو السلم البديل برأيكم ؟      

 شاكرين تعاونكم العلمي المبارك

 نوالباحث                                            :   اللقـب العلمــي 

 :االختصاص العلمي 

 :التاريــــــخ 

 :      التوقيــــــع 

 التفكير بالذات األخالقيةبعد : أوال

 ال  تصلح  تصلح  



 ال تصلح تصلح العبارات ت
 تصلح 

 بعد لتعديل

    . المهدمة البيوت ألصحاب المساعدة بتقديم أرحب 1

    . األرض على الفضالت ءإلقا عدم على أحرص ٢

     .الدينية الكتب قراءة أحب ٣

    . النجاح لتحقيق االمتحانات في الغش إلى ألجأ ٤

    . به أقوم عمل أي إتقان على أحرص ٥

    . باآلداب مخلة الجدران على كتابة أرى عندما أتضايق 2

    .ال أبالي في غضب والدي عني  8

    . الوسيلة عن النظر بغض افيأهد تحقيق على أعمل 1

    .اعصي والدي في أمر ال ينفعني  1

    . عام مكان في مقعده جلد يمزق شخصا أرى أن يضايقني 10

 التفكير باآلخرينبعد : ثانيا

 ال تصلح تصلح العبارات ت
 تصلح 

 بعد لتعديل

    . موعدي عن التأخر عند لزمالئي أعتذر 11

     .النظر ضعيف ميليز مساعدة على أحرص 1٢

    .والدي  أمرمع زمالئي في عصيان  أتفق 1٣

    . بينهم التخاطب في النابية للكلمات الطلبة استعمال يضايقني 1٤

    .زمالئي في السفرات التي ينظموها  أشارك 1٥

     .المياه استخدام في الطلبة إسراف يضايقني 12

    . زمالئي مع بمواعيدي االلتزام على أحرص 18

    . الجامعة عن يتغيب عندما الدرس لزميلي أشرح 11

    . من اجل زميلي دائماً  أضحي 11

    . اآلخرين سعادة سبيل في حقوقي بعض عن أتنازل ٢0

 

 

 

 التفكير بعادات وتقاليد المجتمعبعد : ثالثا 



 ال تصلح تصلح العبارات ت
 تصلح

 بعد لتعديل

    . لمدينتي المشرق جانبال إظهار على أحرص ٢1

    . وطنهم تجاه الطالب سلبية يضايقني ٢٢

    .التقيد بعادات وتقاليد المجتمع  ألجلاملك  بكل ما أضحي ٢٣

    . المجتمع في كل فرد واجب العامة األماكن نظافة على المحافظة أن أعتقد ٢٤

    . محافظتي داخل االنتخاب في حقي أمارس ٢٥

    . الوطنية االحتفاالت في أشارك ٢2

    .ال أبالي في عادات وتقاليد المجتمع  ٢8

    .أي بلد  في تقع كارثة ألي أحزن ٢1

    .الصدق فضيلة يجب االلتزام بها  ٢1

    .اعتقد ان الحياة أقوى من القانون  ٣0

 التفكير األكاديميبعد : رابعا 

 لتصلح بعد لتعدي ال تصلح تصلح العبارات ت

    .موعد المحاضرة  عن تأخرت إذا الشديد بالضيق أشعر ٣1

    . يسعدني ذلك دام ما صوتي في الدرس أرفع ٣٢

    .باستمرار الجامعة وأنظمة بقوانين ألتزم ٣٣

    . بالدرس  تواجدي أثناء في الهدوء على أحافظ ٣٤

     لمحددالموعد ا في الجامعة مكتبة من أستعيرها التي الكتب أعيد ٣٥

    . الذاتي والتثقيف للقراءة الوقت بعض أخصص ٣2

    .مواعيدها في الجامعية والتقارير األبحاث أنجز ٣8

    .يسعدني الحضور إلى المحاضرات  ٣1

    .أفكر كثيراً عندما اخفق في االمتحانات  ٣1

    .الجلوس في المحاضرة  عند بالنظام ألتزم ال ٤0

 

 

 

 (٣)الملحق 



 جامعة الموصل    

 كلية التربية الرياضية

 يبين المقياس بصورته األولية

  الطالبعزيزي 

 :تحية طيبة 

أمام كل فقرة وتحت ( √) نرجو تفضلك باإلجابة على فقرات المقياس وذلك بوضع عالمة      

على البديل الذي تراه مناسبا، بكل دقة وأمانة خدمة للبحث العلمي،علماً أن اإلجابة تكون 

 شاكرين تعاونكم معنا                                        .      استمارة المقياس نفسه

 :المرحلة الدراسية 

 :الكلية والقسم 

 :الفعالية 

 :العمر  

 نوالبـاحـث                                                                :التاريخ  

 ابداً  أحياناً  دائماً  الفقرات ت

    .المهدمة  البيوت ألصحاب المساعدة بتقديم أرحب 1

    . موعدي عن التأخر عند لزمالئي أعتذر ٢

    . لمدينتي المشرق الجانب إظهار على أحرص ٣

    .موعد المحاضرة  عن تأخرت إذا الشديد بالضيق أشعر ٤

    .األرض  على الفضالت إلقاء عدم على أحرص ٥

     .النظر ضعيف زميلي ساعدةم على أحرص 2

    .أضحي بكل ما املك ألجل التقيد بعادات وتقاليد المجتمع  8

    . يسعدني ذلك دام ما صوتي في الدرس أرفع 1

     .الدينية الكتب قراءة أحب 1

    .أتفق مع زمالئي في عصيان أمر والدي  10

    المجتمع  في كل فرد اجبو العامة األماكن نظافة على المحافظة أن أعتقد 11

    .باستمرار الجامعة وأنظمة بقوانين ألتزم 1٢

    . النجاح لتحقيق االمتحانات في الغش إلى ألجأ 1٣

    .بينهم  التخاطب في النابية للكلمات الطلبة استعمال يضايقني 1٤

    .محافظتي  داخل االنتخاب في حقي أمارس 1٥



    . بالدرس  تواجدي أثناء في الهدوء على أحافظ 12

    .باآلداب  مخلة الجدران على كتابة أرى عندما أتضايق 18

    .أشارك زمالئي في السفرات التي ينظموها  11

    .الوطنية  االحتفاالت في أشارك 11

     الموعد المحدد في الجامعة مكتبة من أستعيرها التي الكتب أعيد ٢0

    .دي عني ال أبالي في غضب وال ٢1

    . زمالئي مع بمواعيدي االلتزام على أحرص ٢٢

    .ال أبالي في عادات وتقاليد المجتمع  ٢٣

    . الذاتي والتثقيف للقراءة الوقت بعض أخصص ٢٤

    .الوسيلة  عن النظر بغض أهدافي تحقيق على أعمل ٢٥

    .الجامعة  عن يتغيب عندما الدرس لزميلي أشرح ٢2

    .أي بلد  في تقع كارثة ألي حزنأ ٢8

    .مواعيدها في الجامعية والتقارير األبحاث أنجز ٢1

    .اعصي والدي في أمر ال ينفعني  ٢1

    .أضحي من اجل زميلي دائماً  ٣0

    .الصدق فضيلة يجب االلتزام بها  ٣1

     .المياه استخدام في الطلبة إسراف يضايقني ٣٢

    . عام مكان في مقعده جلد يمزق شخصا أرى أن يضايقني ٣٣

    .اآلخرين  سعادة سبيل في حقوقي بعض عن أتنازل ٣٤

    .اعتقد ان الحياة أقوى من القانون  ٣٥

    .الجلوس في المحاضرة  عند بالنظام ألتزم ال ٣2

 

 

 

 

 

 

 

 (٤) الملحق



 جامعة الموصل    

 كلية التربية الرياضية

 ورته النهائيةيبين المقياس بص

 الطالبعزيزي 

 :تحية طيبة 

أمام كل فقرة  ( √) نرجو تفضلك باإلجابة على فقرات المقياس  وذلك بوضع عالمة        

وتحت البديل الذي تراه مناسبا ، بكل دقة وأمانه ، علماً أن اإلجابة تكون على استمارة المقياس 

 شـاكرين تعـاونكم معنـا                                                    .   نفسه 

 :المرحلة الدراسية 

 :الكلية والقسم    

 :الفعالية          

 :العمر            

 :التاريخ          

 ابداً  أحياناً  دائماً  البعد الفقرات ت

    1                  .المهدمة  البيوت ألصحاب المساعدة بتقديم أرحب 1

    ٢                           . موعدي عن التأخر عند ئيلزمال أعتذر ٢

    ٤             .موعد المحاضرة  عن تأخرت إذا الشديد بالضيق أشعر ٣

    1                    .األرض  على الفضالت إلقاء عدم على أحرص ٤

    ٢                        .النظر ضعيف زميلي مساعدة على أحرص ٥

    ٤       . يسعدني ذلك دام ما صوتي في الدرس أرفع 2

    1                  .الدينية الكتب قراءة أحب 8

    ٢ .     أتفق مع زمالئي في عصيان أمر والدي  1

    ٣ المجتمع  في كل فرد واجب العامة األماكن نظافة على المحافظة أن أعتقد 1

    ٤    .باستمرار عةالجام وأنظمة بقوانين ألتزم 10

    1    . النجاح لتحقيق االمتحانات في الغش إلى ألجأ 11

    ٢    .بينهم  التخاطب في النابية للكلمات الطلبة استعمال يضايقني 1٢

    ٤     . بالدرس  تواجدي أثناء في الهدوء على أحافظ 1٣

    1   .باآلداب  مخلة الجدران على كتابة أرى عندما أتضايق 1٤

    ٢ .   أشارك زمالئي في السفرات التي ينظموها  1٥

 ونالبـاحـث

 

 

 

 

 

 

 

 تث



    ٣    .الوطنية  االحتفاالت في أشارك 12

    ٤   . الموعد المحدد في الجامعة مكتبة من أستعيرها التي الكتب أعيد 18

    1 .  ال أبالي في غضب والدي عني  11

    ٢     . زمالئي مع بمواعيدي االلتزام على أحرص 11

    1    .الوسيلة  عن النظر بغض أهدافي تحقيق على أعمل ٢0

    ٢     .الجامعة  عن يتغيب عندما الدرس لزميلي أشرح ٢1

    ٣     .أي بلد  في تقع كارثة ألي أحزن ٢٢

    1 .    اعصي والدي في أمر ال ينفعني  ٢٣

    ٢ .    أضحي من اجل زميلي دائماً  ٢٤

    ٣ .   ق فضيلة يجب االلتزام بها الصد ٢٥

    ٤    .المياه استخدام في الطلبة إسراف يضايقني ٢2

    1   . عام مكان في مقعده جلد يمزق شخصا أرى أن يضايقني ٢8

    ٢     .اآلخرين  سعادة سبيل في حقوقي بعض عن أتنازل ٢1

    ٤     .الجلوس في المحاضرة  عند بالنظام ألتزم ال ٢1

 


