
         

   

 

 كمية التربية              جامعة سوىاج      
 المجمة التربوية                                                       

 

 

يف العالقة لكل من التدين وأسالية التفكري الدور الوسيط 
اخللقية لدى طالب املرحلة واألحكام  األسلوب  املعريفتني 

 الثانوية
 

 إعداد

 محودة عبد الواسد محودةد/  

 أستاذ عمم النفس التربوي المساعد
 جامعة الوادي الجديد -كمية التربية

 

 

 م2021 مايو 12تاريخ القبول :             -          م2021أبريل  22 تاريخ االستالم :

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2021. 



 م2021( 92) -1ج-سبتمبرعدد                                                              ...     لكل من التدينالدور الوسيط 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                  - 61 - 

 :دزاسةالومخص 

لكل من التدين الدور الوسيط نموذج يفسر إلي التوصل الي  البحث الحالي ىدف
لدي  عينة من طبلب   المعرفي واألحكام الخمقية سموباألفي العبلقة بين  وأساليب التفكير
المرحمة الثانوية وطالبة من طبلب  ا( طالب ٓٓ٘، تكونت عينة الدراسة من) المرحمة الثانوية

( سنة  ٕ.ٙٔسط عمري قدره )( بمتو سنة ٛٔ -ٙٔما بين )  الزمنية ، تراوحت أعمارىم
التدين من اعداد أحمد محمد عبد ( سنو ، ُطبق عمييم مقياس  ٖ.ٔوانحراف معياري قدره) 

،   ، العقبلني ، التجريبي( المنفتح النشطأساليب التفكير )س ييا، ومق(ٕٙٔٓالخالق )
حرافات ، وتم استخدام المتوسطات ، واالن من اعداد الباحث األسس األخبلقية استبيانو 

( ، و SPSS 26) بالبرامج االحصائيةالمعيارية ، ومعامبلت االرتباط ، ونموذج تحميل المسار 
(Amos 25  )( وR ) التدين وأساليب التفكير  أن ، وأشارت النتائج إلىلتحميل البيانات
تقوم بدور وسيط   ((REI-E)، التجريبي(REI-R)، العقبلني   (AOT) المنفتح النشط)

واألسس  (CRT)االنعكاس المعرفي باختبارمقاس  األسموب المعرفيلعبلقة بين جزئي في ا
حيث حقق نموذج تحميل المسار ،  (MFQ)األخبلقية مقاسة باستبيان األسس األخبلقية

Xالمفترض مطابقة جيدة لمبيانات)
2
/sd:9.205, CFI: 0.998, TLI: 0.996, 

RMSEA:0.033)،  كبير بين التدين والتفكير الحدسيعمي االرتباط ال النتائجأكدت كما ، 
واألسموب  أساليب التفكيرالفردية في  لفروقثر باتتأ األحكام الخمقيةإلى أن أيضا وأشارت 
 المعرفي

التفكير -التفكير المنفتح النشط-المعرفي االنعكاس-التدين :مفتاحيةالكممات ال
المرحمة  طبلب -األحكام الخمقية-التفكير الحدسي-العقبلني

 .انويةالث
 
 
 

  



 م2021( 92) -1ج-سبتمبرعدد                                                              ...     لكل من التدينالدور الوسيط 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 61 - 

 

The mediating role of both religiosity and thinking dispositions in the 

relationship between cognitive style and morality judgments among 

high school students 

Dr. Hamouda Abdel Wahid Hammouda 

Assistant Professor of Educational Psychology, Department of Educational 

Psychology, Faculty of Education, New Valley University 

Abstract: 

The study aimed  to arrive at a model that explains the mediating role of 

both religiosity and thinking styles about the relationship between cognitive 

style and moral judgments in a sample of high school students, the study 

sample consisted of (500) students from high school, whose ages ranged 

between (16- 18 years) with an average age of (16.2) years and a standard 

deviation of (1.3) years. The religiosity scale prepared by Ahmed Muhammad 

Abdel Khaleq (2016), and the measures of thinking styles (extroverted, active, 

rational, experimental), and a questionnaire of moral foundations prepared by 

the researcher were applied to them. The averages, standard deviations, 

correlation coefficients, path analysis model for statistical programs (SPSS 26), 

(Amos 25) and ,(R) were used to analyze the data, and the results indicated that 

religiosity and thinking styles (active extrovert (AOT), rational (REI-R), 

Experimental (REI-E)) act as a partial mediator in the relationship between the 

cognitive method measured by the Cognitive Reflection Test (CRT) and the 

Moral Foundations as measured by the Moral Foundations Questionnaire 

(MFQ), The assumed model achieved a good match of the data (X2 / sd: 9.205, 

CFI). : 0.998, TLI: 0.996, RMSEA: 0.033), The results also confirm the 

significant link between religiosity and intuitive thinking  and also indicate that 

moral judgments are affected by individual differences in thinking styles and 

cognitive style. 

Keywords: Religiosity-Cognitive style-morality judgments-Intuitive thinking-

Rational thinking-Active open-minded thinking-High school 

students 
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 الدزاسة: وكدوة

 البشرية تقدم إلى أدت ىائمة وتكنولوجية عممية تطورات الحالي العصر يشيد
البيو  القضايا من العديد أحدثت أنيا إال التطورات، ىذه إيجابيات من الرغم وعمى ، وازدىارىا

كل ما هو جديد وحديث في مجال العلوم البيولوجية وما تسفر عنه :  ة)البيو أخبلقيةأخبلقي

 ولذلك، والتفكير لمجدل المثيرة (بحوث الحياة المهتمة بدراسة االنسان والحيوان والنبات
 قرارات اتخاذ عمى ومساعدتيم األفراد لتدريب المربين اىتمام محط ضاياالق ىذه أصبحت
 أو تمنع بطريقة (الحيوية) البيولوجية المستحدثات مع التعامل من تمكنيم سميمة، أخبلقية

  .األضرار وقوع من تقمل
 تحكم وأخبلقية، قيمية وأحكام ضوابط عن البحث الضروري  وبالتالي كان

 ويحفظ اإلنسان ينفع الذي الصحيح المسار في وتوجييا المختمفة، يةالبيولوج المستحدثات
 األفراد تثير المعاصرة العممية القضايا أن إلى الدراسات من العديد أشارت وقد .كرامتو لو

) Kim, Anthony&  الطمبة مع القضايا ىذه مناقشة ؛تشجيع من بد وال والمجتمع،

)2014, Blades. 
 في األخبلقية واالنتكاسة األخبلق منظومة في لمضعف باألسبا من العديد وتوجد

والمصحح لعممية ، : ضعف التدين، و ضعف البعد المفيومي المؤسس  في وتتمثل مجتمعنا،
في المجتمع السموك، ووجود مؤثرات خارجية، و اضطراب البيئة وتغير العوامل، حيث شيد 

لسياسية منيا واالجتماعية والثقافية عمى كل المستويات ا ًاالمئة سنة األخيرة، تغيرا كبير
 .واألخبلقية إلى غير ذلك

وقد تقدمت األسباب المؤثرة في ىذه األوضاع َفَضعُف التدين الذي ىو ركيزة لصبلح  
 الفردالمجتمع بل ىو صبلحو، يؤدي وال محالة لتفمت الناس من عقد كثيرة يشعر معيا 

وىو ، ثر خصوصية من ىذا السبب بضعف مسؤوليتو تجاه نفسو وواقعو، وفي حالة أك
ضعف البعد المفيومي المصحح والمؤسس لمنظومة األخبلق، حيث ُيفقُد المصحح لمسموك 

ما تقدم  نإوبالتالي فوالمنشُئ لمتفكير الحسن، حتى ينقمب القبيح حسنا والحسن قبيحا؛ 
األخبلق وصفو من تغير في منظومة األخبلق في واقعنا يستدعي إعادة النظر في منتجات 

ومحفزاتيا بحيث يعاد لممجتمع تاريخو وأصالتو، ولؤلخبلق شرعيتيا وصفائيا، وال يكون ذلك 
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ثناء عبد الرشيد  )إال بتصحيح المفاىيم المؤسسة لؤلخبلق، وتقييم العناصر المؤثرة فييا

 .(ٜٕٔٓ،  عبد القوي ابراىيم األحمدي؛ ٜٕٔٓ،محمد إبراهيم
 Norms المعايير أو Principles المبادئ من مةُجم إلى ُيشير األخبلق و مفيوم

 عمييا الحكم ثم ومن اإلنسانيَّة، األفعال في النظر إمكانيَّة تتيح والتي والشر، بالخير المتعمقة
 دون من األفراد كل عمى تنطبق كونيَّة، نواميس بمثابة المعايير فيذه القبول؛ وعدم بالقبول
 وليس كوني أساسيا ألنَّ  إليو؛ ينتمون الذي معالمجت اختبلف من الرغم عمى استثناء،

 خصوصيا 
التي تحرك األفراد  األخبلق مجموعة من القيم والقواعد والمعايير والمبادئ الثقافيةو 

تطورت عندما بدأ أسبلفنا األوائل في العيش في  األخبلق ُيعتقد أنو  المجتمع،داخل 
يفترض عمماء النفس و . (Mithen, 1994; Bekoff, 2001)مجموعات اجتماعية 

وعمماء األنثروبولوجيا أنو من أجل تحقيق   Evolutionary psychologists ي التطور 
أي األحكام والقيم  -النجاح كمجموعة اجتماعية ، يمزم وجود مجموعة من القيم المشتركة 

زاىة العدالة ، والنىذه القيم تضمن ،   ;Pölzler(Fitzpatrick, 2017(2017 ,.األخبلقية 
Bynum & (Darwin , تمعوالتي اذا تحققت تؤدي الي ازدىار المج ، والفرص المتكافئة

2009)  .  
 ,Paxton)وتظير القيم األخبلقية سواء لدي البشر أو غيرىم من الكائنات األخرى 

Ungar & Greene, 2012; Fitzpatrick, 2017)  تختمف ىذه القيم األخبلقية في ، و
تمثيل نفس القيم ، ويزُ   (Bekoff, 2004; FitzPatrick, 2008)نوع الفي الدرجة وليس 

فإن  المثال،وفًقا لمقيود المجتمعية والبيولوجية والثقافية. عمى سبيل  واحتراميا األخبلقية
العديد من أنواع الحيوانات التي تعيش في مجموعات اجتماعية مستقرة والتي تشبو 

 ;King, 1976)تظير أحكاًما أخبلقية متشابية  ليلئلنسان األو المجموعات االجتماعية 

Boesch & Tomasello, 1998; Cronin, Van Leeuwen, Vreeman, & 

Haun, 2014)  العملم تكاليف وتقس ، ترعى ىذه المجموعات صغارىا وتتقاسم الطعامحيث 
. عمى سبيل المثال ، (Layton & O’Hara, 2010; Gilby et al., 2015) فيما بينيا

 ;De Waal & Aureli, 1996) راقب الشمبانزي سموك أفراد مجموعتو االجتماعيةي
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Webb, Franks, Romero, Higgins, & De Waal, 2014)   ، ويتعاونون عند
 .(Gilby et al., 2015)صيد الفريسة 

والتي تشكل  frontal cortex-pre القشرة األمام جبيية تسيل في االنسان و 
 ,Goel, Stollstorff)مثل التفكير  ، الوظائف العقمية العميا الكمية ٝ من القشرةٜٕحوالي 

Nakic, Knutson, & Grafman, 2009)  ، والتحكم في االنفعاالت(Cheng & Lee, 

 االنسانتزود ىذه القشرة األمامية وأيضا .  (Tanji & Hoshi, 2001) ، والتخطيط (2015
تفضيل أحد  ويمكن وبالتاليو التفكير التحميمي ، أ حدسيبالقدرة عمى االنخراط في التفكير ال

-Stanovich & West, 1997; Svedholm)ىذه األساليب المعرفية عمى اآلخر

Häkkinen & Lindeman, 2018) ، التوافق مع أيضا من  وتمكنن. عبلوة عمى ذلك
 يبأسالوالتي تسمى ، معينة من السموك تتبلءم مع المعتقدات الموجودة مسبًقا  أشكال
 ,thinking dispositions Epstein, Pacini, Denes-Raj & Heier التفكير

1996; Haran, Ritov & Mellers, 2013). عمى أحكامنا ألساليبتؤثر مثل ىذه ا 
 & Stanovich & West, 1997; Svedholm-Häkkinen)وقراراتنا الخمقية

Lindeman, 2018). 
 Social Intuitionismدس االجتماعي نموذج الح ىما:و تبرز نظريتان لؤلخبلق 

Model (SIM) (Haidt, 2001; Haidt & Bjorklund, 2008)   و نظرية األسس ،
 ;Moral Foundations Theory (MFT) (Haidt & Joseph, 2004األخبلقية 

Landmann & Hess, 2018) 
خمسة  األخبلقية إلىتشير نظرية األسس األخبلقية إلى أنو يمكن تصنيف المعايير 

 & Haidt)أسس)تجنب األذى، العدالة، الوالء لممجموعة، احترام السمطة، والنقاء( 

Joseph, 2004; Renner, Ramalingam & Pirta, 2013)  ، 

: تحقيق ، والعدالة : تقدير وحماية اآلخرين، عمى عكس األذيةويمثل تجنب األذى 
االنتماء لممجموع: الوقوف مع  أوء ، والوال العدالة وفًقا لقوانين مشيرة، عمى عكس الغش

 بالتقاليداالحترام: االلتزام  النفوذ أو ،األمة، عمى عكس الخيانة العائمة أو المجموعة أو
النقاوة: االشمئزاز من األمور  القداسة أو، و  والسمطة التشريعية، عمى عكس التخريب

تترتب في مجموعتين ،  ، وىذه األسس الخمسةعمى عكس التدىور السيئةواألطعمة واألفعال 
عمي الفرد وتضم )تجنب األذى ،  المجموعة األولي يطمق عمييا القيم األخبلقية الفردية وتركز
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والعدالة( ، والمجموعة الثانية يطمق عمييا القيم األخبلقية الممزمة وتضم )الوالء لممجموعة ، 
 ,Haidt) عات البشريةواحترام السمطة ، والنقاء( ، ومثل ىذه القيم ميمة لبناء المجتم

2007; Renner et al., 2013). 

وىناك العديد من العوامل التي تؤثر في األحكام الخمقية ، أحد ىذه العوامل ىو 
 وجود عبلقة الي Pennycook et al., (2014) توصمت دراسةالتفكير المعرفي فقد 

معدل االنعكاس المعرفي ، سمبية بين األداء عمى مقاييس التفكير التحميمي )اختبار  ارتباطية
وتجنب الممذات ، والسمطة والوالء ، ( والقيم األخبلقية الممزمة )مثل احترام التقاليد التركيز

 Garvey andتوصمت دراسةالجسدية واألشياء المثيرة لبلشمئزاز(. عمى العكس من ذلك ، 

Ford (2014)   و ير التحميمي بين األداء عمى مقاييس التفك ارتباطية موجبةعبلقة الي
 ودعم حقوق اآلخرين(.  ،وتجنب األذى ،)المطف واإلنصاف القيم األخبلقية الفردية 

  وترجع تسميةومن العوامل التي تؤثر في االحكام الخمقية التفكير المنفتح النشط ، و 
تجنب التحيز المعرفي أنو  عمىوقد عرفو . Baron (1993) اليلتفكير المتفتح النشط ا
، الميل إلى التفكير الحدسي إلنتاج حل غير صحيح لمشكمة ما(  المعرفي يعرف بأنووالتحيز )

،  (Stanovich & West, 1997)يجب أن نتعامل مع المشكمة من وجيات نظر متعددة 
مشكمة من منظور واحد فقط إلى إيجاد حل غير أي المرجح أن يؤدي التعامل مع ومن 

ى التفكير التحميمي ألنو يتطمب موارد معرفية أقل ألننا نفضل التفكير الحدسي عم، صحيح 
، وتم قياس التفكير المنفتح النشط عن طريق  (Evans, 2008))مثل الذاكرة العاممة( 

actively open-minded thinking (AOT) scale  مقياس التفكير المنفتح النشط
لمنفتح النشط ، ويرتبط التفكير ا  Stanovich & West, 1997)الذي أعده في األصل 

بالتفكير التحميمي كما تم قياسو بواسطة اختبار االنعكاس المعرفي  موجباً  ارتباطاً 
(Svedholm-Häkkinen & Lindeman, 2018)  ومستوي التعميم ،(Haran et 

al., 2013)  ، ًبالتفكير الخرافي  سالباً  ولكنو يرتبط ارتباطا(Macpherson & 

Stanovich, 2007)  والتدين ،(Pennycook et al., 2014). 
والتفكير العقبلني ومن العوامل المؤثرة أيضا عمي االحكام الخمقية التفكير العقبلني ، 

)القدرة العقبلنية( يعبر عن القدرة عمي التفكير المنطقي والتحميمي ، و يشبو التفكير التحميمي  
، ويقاس   (Epstein et al., 1996; Evans, 2008)في اطار عممية المعالجة المزدوجة
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من   Rational Experiential Inventory (REI) عن طريق قائمة التفكير العقبلني 
أيضا عن )المشاركة العقبلنية /األفضمية( ، ويعبر  (Pacini & Epstein, 1999)اعداد 

(Björklund & Bäckström,2008)  من ناحية أخرى ، فإن المقياس الفرعي الثاني ، و
ىو نفس التفكير الحدسي ،  experiential thinking  (REI-E) جريبي، التفكير الت

 ,Sladek, Phillips & Bond)حيث يعتمد كبلىما عمى االفتقار إلى التفكير التحميمي

الميل إلى االعتماد عمى ، الفرعي التجريبي  الجزءعمى وجو التحديد ، يقيس    (2006
كة التجريبية / األفضمية( والقدرة عمى التفكير المشاعر والحدس عند اتخاذ القرارات )المشار 

ارتباًطا إيجابًيا  REIيرتبط المقياس الفرعي العقبلني لـ  ، وبشكل حدسي )القدرة التجريبية(
 Welsh, Delfabbro, Burns)ية الحسابوالعمميات  ،(Monica, 2009)التعميمبمستوي 

& Begg, 2014)  بمستوي التعميمبي سمًبا ، بينما يرتبط المقياس الفرعي التجري 
(Monica, 2009)    والذكاء السائل(Sirota, Juanchich & Hagmayer, 2014). 

إلى أن األسموب المعرفي  ات واالدبيات السابقةتشير نتائج الدراسمن خبلل ما سبق 
 تىذه العبلقة الزال، ومع ذلك ، فإن طبيعة  الخمقيةا تأثير عمى األحكام مالتفكير لي أساليبو 

ألساليب الدور الوسيط  ولذلك تيدف ىذه الدراسة الي الكشف عنغير واضحة. 
المعرفي  األسموبعمى العبلقة بين  )التفكير المنفتح النشط ، العقبلني ، والتجريبي(التفكير

 .لخمقيةواألحكام ا
 وظلمة الدزاسة:

 معاتوالمجت عامة المعاصرة المجتمعات في كبيرة أىمية ةاألخبلقيقيم ال كتسبت
 ىي الراىنة مجتمعنا مشكبلت من راكثي أن قمنا لو مبالغين نكون ولن ،خاصة بصفة النامية

 ىي إنما وغيرىا المراىقين وانحرافات والفساد واإلىمال التسيب مظاىر وأن أخبلقية مشكبلت
 أن مجتمع أي يستطيع وال .ةالخمقي أحكامنا في قصور وعن أخبلقية أزمة عنر تعب جميعيا
 أبنائو سموك توجيو في المعتمدة القوانين من مجموعة تحكمو أن دون من ويستمر يبقى

 وتعزز نفسو مع المراىق تكيف وتعزز االجتماعية العبلقات تقوية إلى تيدف الخمقية فالمبادئ
 المراىقة مرحمة، و  (ٖٗ، ٜٕٓٓالسمطان، ابتسام ) الخاصة معتقداتو وفق ىويتو تكوين

 الذات إدراك أو ىوية عن البحث ورياشع ال أو شعوريا تستيدف
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من ىذه العوامل  عمي الحكم الخمقي واتخاذ القراروىناك العديد من العوامل التي تؤثر 
 ;Barrett, Tugade & Engle, 2004)، الفروق الفردية في سعة الذاكرة العاممة 

Whitney, Rinehart & Hinson, 2008)   والذكاء ،(Stanovich, 2009)   ،ل وميو
 & West, Toplak & Stanovich, 2008; Toplak, West)التفكير )أنماط التفكير( 

Stanovich,  2014b) .فمن المرجح انتباىنا بسبب شيء ما في بيئتنا عندما يتم تشتيتف ،
، ألن األول يحتاج فقط إلى سعة ذاكرة مقارنة بالتفكير التحميمي حدسيأن نستخدم التفكير ال

، فإن قدرتنا عمى االعتماد عمى . من ناحية أخرى(Barrett et al., 2004)عاممة محدودة 
. (Evans, 2008)التفكير التحميمي تكون محدودة لمغاية عندما يصرف انتباىنا المحيط بنا 

 أساليب واألحكام الخمقية تشمل الفروق الفردية األخرى التي تؤثر عمى صنع القرار البشري
التفكير المنفتح  مثل. (Cacioppo & Petty, 1982; Toplak et al., 2014b)التفكير 
 Pennycook, Cheyne, Barr, Koehler)، والتدين   (Haran et al., 2013)النشط 

& Fugelsang, 2014)   أسموب التفكير العقبلني ، و(Cacioppo & Petty, 1982)  
 ..(Epstein et al., 1996)، وأسموب التفكير التجريبي 

أسموب التفكير و ، والتدين، النشط التفكير عمى التفكير المنفتح اليبأسال تقتصر و 
عمى نطاق  األساليبىذه  دراسةالعقبلني  ، وأسموب التفكير التجريبي ، ومع ذلك ، فقد تم 

 ,Toplak, West & Stanovich, 2014a; Stanovich) واسع في أدبيات عمم النفس

2016; Thomson & Oppenheimer, 2016) االساليبن الميم دراسة تأثير ىذه ، وم 
 ,Baron et al., 2015; Szaszi)عمي حد سواء  الخمقيةعمي اتخاذ القرار ، واألسس 

Szollosi, Palfi &  Aczel, 2017). 

أساليب عمى األسموب المعرفي و من خبلل ما سبق سوف تركز الدراسة الحالية 
األسس استبيان كما تم قياسيا من خبلل مزمة الفردية والم ةوأثرىا عمي القيم األخبلقيالتفكير 

تطبيق يتم ،    MFQ) ) (Haidt, 2001; Clifford et al., 2015)األخبلقية الخمسة 
المنفتح النشط ، والمقاييس الفرعية العقبلنية  )التفكيرالتفكير  أساليبو  التدين مقاييس

التفكير عبلقة بين التتوسط التفكير  أساليب لمتحقيق فيما إذا كانت  (REIوالتجريبية لـ 
 األخبلقيةاألسس  الخمسة الفرعية الستبيانالجوانب الفردية أو الممزمة و / أو  المعرفي والقيم

MFQ. 
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رزون درجات حيفترض أن االفراد ذوي التفكير التحميمي )االنعكاس المعرفي المرتفع ( سي
 Garvey)، أي االرتباط إيجابي عالية في األسس األخبلقية الفردية )تجنب األذى ، العدالة( 

& Ford, 2014)  والذين يحرزون  األفراد ذوي االنعكاس المنخفض، من ناحية أخري فان
في األسس األخبلقية الممزمة )  ةسيحرزون درجات عالي ،درجات عالية في مقاييس التدين

 ما في دراسةك وترتبط ىذه األسس بالتفكير الحدسي، الوالء ، واحترام السمطة ، والنقاء( 
(Pennycook et al., 2014) 

والتفكير  REIفإن أسموب التفكير العقبلني في  التفكير، ساليبأما بالنسبة أل
 لؤلسسسوف يتوسط العبلقة بين التفكير التحميمي واألحكام األخبلقية  AOT المنفتح النشط

 منفتحين،العقبلني . سيكون األفراد الذين ينخرطون في التفكير MFQاألخبلقية الفردية في 
سيكون ليؤالء األفراد عبلقة قوية  أنو REI و AOTكما يتضح من العبلقة اإليجابية بين 

غير مباشرة من خبلل نزعات التفكير ىذه بين التفكير التحميمي / التفكير المعرفي ودرجات 
التفكير ستكون ىناك عبلقة قوية غير مباشرة بين  بالمقابل ،MFQاألخبلقية استبيان األسس 

من  MFQودرجات المقاييس الفرعية الممزمة لـ  )المنخفضين في االنعكاس المعرفي(الحدسي
 (.REI-E) حدسيالتفكير ال، و  التدين خبلل

 األسئمة التالية: ىومن ىنا تبرز الحاجة لئلجابة عم
وّب اٌفشػيخ  واألحكام الخمقية بمكوناتياما طبيعة العبلقة السببية بين التفكير المعرفي  -6

 ؟ المرحمة الثانويةلدي طمبة لدي طمبة  MFQرمبط ثبعزجيبْ االحىبَ اٌخٍميخ  

التفكير المنفتح النشط التدين ،و ما طبيعة العبلقة السببية بين التفكير المعرفي وكبل من  -0
 ؟ المرحمة الثانويةلدي طمبة لدي طمبة  لحدسيوالتفكير ا، والتفكير العقبلني ، 

والتفكير العقبلني ، التفكير المنفتح النشط التدين ،و ببية بين كبل من ما طبيعة العبلقة الس -2
اٌفشػيخ وّب رمبط ثبعزجيبْ االحىبَ  واألحكام الخمقية بمكوناتيا الحدسيوالتفكير ، 

 ؟ المرحمة الثانويةلدي طمبة طمبة لدي  MFQاٌخٍميخ  

اٌفشػيخ وّب  ة بمكوناتياالتفكير المعرفي واألحكام الخمقيبين ما طبيعة العبلقة السببية  -2

، التفكير المنفتح النشط التدين ،و في ظل وجود  MFQرمبط ثبعزجيبْ االحىبَ اٌخٍميخ  
المرحمة لدي طمبة طمبة كمتغيرات وسيطة لدي  الحدسيوالتفكير ، والتفكير العقبلني 

 ؟ الثانوية
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 :الدزاسة أِداف

 رفي واألحكام الخمقية بمكوناتياطبيعة العبلقة السببية بين التفكير المع التعرف عمي -6

المرحمة لدي طمبة لدي طمبة  MFQاٌفشػيخ وّب رمبط ثبعزجيبْ االحىبَ اٌخٍميخ  
  الثانوية

التفكير المعرفي وكبل من التفكير المنفتح التدين ،طبيعة العبلقة السببية بين  التعرف عمي -0
  المرحمة الثانويةبة لدي طملدي طمبة  النشط والتفكير العقبلني والتفكير التجريبي

التفكير المنفتح النشط والتفكير  التدين ،  طبيعة العبلقة السببية بين كبل من التعرف عمي -2
اٌفشػيخ وّب رمبط ثبعزجيبْ  العقبلني والتفكير التجريبي واألحكام الخمقية بمكوناتيا

  المرحمة الثانويةلدي طمبة  MFQاالحىبَ اٌخٍميخ  

اٌفشػيخ وّب  التفكير المعرفي واألحكام الخمقية بمكوناتياخ ثيٓ ثٕبء ّٔىرج ٔظشي ٌٍؼالل -2

التفكير المنفتح النشط التدين ، في ظل وجود  MFQرمبط ثبعزجيبْ االحىبَ اٌخٍميخ  
 المرحمة الثانويةلدي طمبة  والتفكير العقبلني والتفكير التجريبي

اٌفشػيخ وّب  الخمقية بمكوناتياالتفكير المعرفي واألحكام بين العبلقة السببية  التعرف عمي -2

التفكير المنفتح النشط  التدين ،و في ظل وجود MFQرمبط ثبعزجيبْ االحىبَ اٌخٍميخ  
  المرحمة الثانويةلدي طمبة كمتغيرات وسيطة  والتفكير العقبلني والتفكير التجريبي

 :الدزاسة أِىية

لميمة في المجاالت يعد الموضوع الذي تتناولو الدراسة الحالية من الموضوعات ا
، وخصوصا مجال عمم النفس المعرفي ، واالجتماعي حيث تتناول مجموعة من النفسية 

والتفكير المنفتح النشط ، والتفكير والتدين ، المتغيرات الميمة وىي التفكير المعرفي ، 
ي والتي تعد سمات أساسية لمعصر الحال التجريبي والعقبلني باإلضافة الي األحكام الخمقية

، ويعد موضوع التفكير  من تغيرات كثيرة في شتي مجاالت الحياة الحاليلما يشيده  نظراً 
المنفتح النشط والتفكير التجريبي والعقبلني كمتغيرات وسيطة بين التفكير المعرفي واألحكام 

 الخمقية من الموضوعات الحديثة ، وعميو تتضح أىمية الدراسة الحالية فيما يمي :
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 سية: األِىية الٍظ ( أ)

وضع تصور نموذج نظري لمعبلقة بين التفكير  ىتقديم دراسة نفسية حديثة تقوم عم -6
 المنفتح النشط والتفكير التجريبي والعقبلني واألحكام الخمقية والتدين و المعرفي والتفكير 

التفكير االنعكاسي  خاصة وبصفة لمتغيرات، نظري تأصيل من الدراسة تقدمو ما أىمية -0
ألىمية ىذه المتغيرات وتأثيرىا عمي قيم نظرا  ، واالحكام الخمقية  النشط تحالمنف والتفكير
 .المجتمع

 قبل منالقرارات  بعض اتخاذ في تسيم ومقترحات توصيات منالدراسة  تقدمو ما أىمية -2
 قاعات إلى الدروس قاعات بتحويل  التعمم بيئة بشأن التعميم الثانوي في المسئولين

 التعمم، عممية في نشطين مشاركين يكونوا بأن الجنسين من بلمطبل تسمح النشط لمتعمم
 واالىتمام بالتفكير التحميمي ، واالحكام الخمقية ألن ذلك يؤثر في تحصيل الطبلب

 لكل الوسيط الدور التي - الباحث عمم حد عمى - العربية البيئة في خاصة الدراسات ندرة -2
عينة  لدي الخمقية واألحكام المعرفي  سموباال بين العبلقة في التفكير وأساليب التدين من

 المرحمة الثانوية من طمبة
تتضح أىمية دراسة األحكام الخمقية في ظل األزمات التي تجتاح العالم ومنيا أزمة كرونا  -2

 حيث اننا في حاجو 
  الثانوية المرحمة طبلب يخوض حيث المستيدفة الفئة أىمية من الدراسة أىمية تتضح -1

 من التكنولوجيا عمي المعتمد التقويم) التحصيمية االختبارات تقويم نظام في جديدة تجربة
 غير األسئمة أن كما ،( المفتوح الكتاب عمي المعتمد والتقويم ، IPad استخدام خبلل

 التفكير أسموب عمي االعتماد يتطمب وىذا ، العميا التفكير مستويات عمي تعتمد تقميدية
 في سواء كبيرة تغيرات المراىقة مرحمة وىي المرحمة ىذه تشيد كما ، النشط المنفتح
 ما وىذا الدراسي، التحصيل عمي التغيرات ىذه تؤثر قد ، الخمقية أو المعرفية النواحي
 اليامة الشريحة تمك لدى المتغيرات ىذه دراسة عمى بالتركيز الحالية الدراسة إليو تسعى
 المصري المجتمع شرائح من
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 األِىية التطبيكية: ( ب)
طمبة المرحمة  من عينة عمى إحصائياً  وضبطيا قياس، أدوات الدراسة من استخدمتو ما -ٔ

استبيان االسس األـخبلقية ، واختبار التفكير  البيئة المصرية وىي ، في الثانوية
  .النشط ، ومقياس التفكير العقبلني والتجريبي المنفتح والتفكير االنعكاسي ،

 تح النشط والتفكير العقبلني والتفكير التجريبيالتفكير المنفالتدين و تساعد دراسة  -ٕ
في الكشف عن أىمية  التفكير المعرفي واألحكام الخمقيةبين العبلقة في  كمتغيرات وسيطة

ساعد في توجيو الباحثين تمما  التربوي،دراسة المتغيرات الوسيطة في مجال عمم النفس 
 لمثل ىذا النوع من الدراسات

 في الثانوي التعميم عمى القائمين مساعدة في تسيم أن يمكن جنتائ الدراسة من قدمتو ما -ٖ
لدى طمبة المرحمة  األحكام الخمقية في المؤثرة العوامل بعض عمى من التعرف مصر

 يسيم في بما المعممين ألداء الميني التطوير برامج  إعداد عند و مرعاه ذلك الثانوية،
 .بالمدارس المصرية التعميمية العممية تطوير

المتغيرات المؤثرة في األحكام  أىمية إلى لممرحمة الثانوية بالتدريس القائمين انتباه تلف -ٗ
 في السياق من متحرر منفتح بعقل التفكير إلى طبلبيم يجعميم يوجيون بما الخمقية،
 الجديدة والشواىد األدلة توافرت إذا السابقة التحيز لمعتقداتيم وعدم التعميمية، الميام
المعتقدات ، واالعتماد عمي التفكير التحميمي عند مواجية المشكبلت  ىذه تدحض التي

 .المختمفة
 :االدسائية الدزاسة وصطمشات

 ، عبلقة تامة بين المرء وربو، من حيث اإليمان بو وااللتزام بأوامره:   Religiosity :التديَ
 دراسةال في خدمالمست التدين مقياس عمى الطبلب درجات بمجموع الدراسة الحاليةويقاس في 

 .ةالحالي
 عمى الفرد رةقد بأنويعرف  :Actively open-minded thinking (AOT) التفلري املٍفتح الٍظط

 وأن معتقداتو، مع تتعارض التي المعمومات معالجة إلى والسعي تفكيره، ط فيبنشا التفكير
 األفكار.  ىذه مع ارضتتع التي لممعتقدات بعناية النظر بعد أفكاره لتغيير استعداد عمى يكون

(Chen, 2015, 173)  مقياس عمى الطبلب درجات بمجموع الدراسة الحالية، ويقاس في 
 الدراسة الحالية. في المستخدم النشط المنفتح التفكير
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القدرة عمي التفكير المنطقي  ىو: Rational thinking  (التفلري العكالٌي )الكدزة العكالٌية
 ,.Epstein et al)كير التحميمي  في اطار عممية المعالجة المزدوجةوالتحميمي ، و يشبو التف

1996; Evans, 2008)  ويقاس في الدراسة الحالية عن طريق قائمة التفكير العقبلني ،
 المستخدمة في الدراسة

والحدس عند  الميل إلى االعتماد عمى المشاعر ىو :experiential thinking احلدسيالتفلري 
 ,Sladek, Phillips & Bond)حدسي والقدرة عمى التفكير بشكل  ت،القرارااتخاذ 

المستخدمة في  حدسيويقاس في الدراسة الحالية عن طريق قائمة التفكير ال ،(2006
 الدراسة
 اآلخرين وأفعال الفرد ألفعال األخبلقي لمقبول قييمتىو  :Moral judgment :اخلمكياحللي 

(Avramova & Inbar, 2013; Zhang, Kong, & Li, 2017،)  خمسة تتمثل في و
قاس في يو  والنقاء(،)تجنب األذى، العدالة، الوالء لممجموعة، احترام السمطة، ىي  أسس

استبيان األساليب األخبلقية المستخدم بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في  الدراسة الحالية
 في الدراسة الحالية

 في واالنخراط الصحيحة غير" الحدسية" االستجابة لتجاوز الشخص ميلىو  :األسموب املعسيف
الدراسة ، ويقاس في (Frederic, 2005 ) صحيحة إجابة عمى لمعثور التفكير من مزيد

 cognitive االنعكاس المعرفيبالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في مقياس  الحالية 
reflection المستخدم في الدراسة الحالية 

 :الدزاسة سدود
 .المرحمة الثانوية طبلب من عينة عمى ت الدراسة الحاليةاقتصر   :البظسية احلدود
من  الدراسي األول الفصل خبلل العينة أفراد عمى لدراسةا أدوات تطبيق تم   :الزوٍية احلدود

 Google formsم ، عن طريق نماذج جوجل ٕٕٔٓ/ ٕٕٓٓ العام الدراسي
بمحافظة  لتعميم العام بالمرحمة الثانويةمدارس اب الدراسة أدوات تطبيق تم  :امللاٌية احلدود

 .الوادي الجديد
المعرفي ،   األسموب التدين ،متغيرات ىي : خمسة عمى دراسةال تاقتصر  : املوضوعية احلدود

 ، التفكير التجريبي والعقبلني االحكام الخمقية ، والتفكير المنفتح النشط 
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 اإلطاز الٍظسي والدزاسات الشابكة:

  اخلمكيةاالسلاً  أوال :

يكتسب الجانب الخمقي في وقتنا الحاضر أىمية بالغة في كل المجتمعات وقد زادت 
العناية بو بشكل ممحوظ في اآلونة األخيرة نتيجة التغير السريع في كل جوانب الحياة ، وما 

 صاحب ذلك من تغيرات في اتجاىات األفراد وأفكارىم.
 .(Plato, 1987)قدم دراسة األخبلق نفسيا إن دراسة التفكير األخبلقي قديمة 

ولورنس كولبرج ، عمى أنيما اآلباء المؤسسون لعمم النفس ، جان بياجيو  وينظر لكل من 
ترجع أن "القوة األخبلقية في الشخصية   .Kohlberg( 1971 , 230)يري  واألخبلقي ، 

، واقترح أنو مع  النمولنفس ". مثل بياجيو ، كان كولبيرج عالًما في عمم االي النمو المعرفي
" المستوي ما قبل التقميديقدرات األطفال المعرفية ، فإنيم يتقدمون من المفاىيم " نمو

والعقوبات عمى الذات( إلى التفكير األخبلقي ، ناني عمى المكافتت األ تركيز اللؤلخبلق )
أن بعض البالغين ري أنو ي"التقميدي" )القبول و تطبيق القواعد والقوانين األخبلقية(. كما 

استعداد لتجاىل القواعد في خدمة المبادئ  -إلى التفكير األخبلقي "ما بعد التقميدي"  يصمون
أي الفيم الناضج لمفرق بين ما ىو غير مسموح بو )"تقميدي"( وما ىو  العالمية،األخبلقية 

 "حقا" غير أخبلقي. 
 :اخلمكيوفّوً احللي 

لحكم الخمقي في اطار مجموعة من المصطمحات لكل لقد تناول العمماء والباحثون ا
قي منيا : التفكير الخمقي خبلمنيا مدلول خاص وىي في جممتيا توضح المقصود بالحكم األ

Moral thinking والسموك الخمقي ،Moral behavior   والنمو الخمقي ،Moral 
development  ،والنضج األخبلقيMoral maturity  

قدرة الفرد عمى اتخاذ القرار الذى يتناسب مع تقييمو ي إلى يشير الحكم األخبلق
. عمى الرغم من أنو .(Szekely and Miu, 2015)لمقضايا و المواقف التي يتعرض ليا 

، لكن في السنوات عمى أنو عقبلني تماًما الي الحكم األخبلقيلفترة طويمة ، كان ُينظر و 
قي ففي نموذج خبلالقديمة لمحكم األ األخيرة ظيرت نماذج ونظريات تختمف عن النظرة

Greene's  نموذج العمميات المزدوجة(dual process model )األخبلقي الحكم يكون 
 ، بينما (Cushman, Young & Greene,2010)والعقل  العاطفة بين لمتفاعل نتيجة
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 أساسي األخبلقي بشكل يتم تحديد الحكم (Haidt, 2001)االجتماعي  الحدس نموذج في
 .االنفعاالت خبلل نم

 : والعاطفة وَ خاله احلدض خلمكيةاألسلاً ا فشستالٍظسيات اليت 

 :تبرز نظريتان لؤلخبلق وىما
 ,Social Intuitionism Model (SIM) (Haidtنموذج الحدس االجتماعي  -

2001; Haidt & Bjorklund, 2008)   
 & Moral Foundations Theory (MFT) (Haidtنظرية األسس األخبلقية  -

Joseph, 2004; Landmann & Hess, 2018) 

  Social Intuitionism Model (SIM) منوذز احلدض االدتىاعي
( أن جميع األحكام األخبلقية يتم إجراؤىا بشكل SIMنموذج الحدس االجتماعي ) يفترض

 -يستند في الغالب عمى العمميات التمقائية أي  حدسي وسريع وبجيد ضئيل أو بدون جيد
نري (. وفًقا لذلك ، عندما Haidt, 2001) بداًل من التفكير المنطقي -حدس األخبلقي ال

، أو فعل عنيف ، فإننا نقوم عمى الفور بتقييم الفعل بوميض  حسنسرقة ، أو فعل  حادثة
. يجعمنا وميض الحدس ىذا عمى دراية بحل واحد )عمى سبيل المثال ، كان اإلجراء يحدس

 Haidtيذكر ، و دون الحاجة إلى تقييم معقد يستغرق وقًتا طويبًل  ،عاداًل / غير عادل( 

and Bjorklund (2008)   نموذج الحدس االجتماعي أن الحدس فيSIM  يشبو إلى حد
في أدبيات صنع القرار حيث يمكن اتخاذ القرارات دون الحاجة إلى تقييم  حدسيكبير التفكير ال

ينخرط بعد ذلك ،  (Osman, 2004; Evans, 2012)جميع الحمول المحتممة لممشكمة 
 ;Haidt, 2001) الناس في التفكير إلى حد كبير لمعثور عمى أدلة تدعم حدسيم األول

Haidt & Bjorklund, 2008) . 
 Moral Foundations Theory (MFT)  ةٌظسية األسص األخالقي

 ياالجتماع النفس عالم بواسطة (MFT) األخبلقية األسس نظرية تطوير تم
Jonathan Haidt والسموكيات والقيم األحكام من واسعة مجموعة لوصف وزمبلؤه 

 الكامنة والعاطفة األخبلقي الحدس حيث من البشرية األخبلقية
عممية حدسية وغير  ىو ، االنسانيأن الحكم األخبلقي  نظرية األسس األخبلقيةتري 

فصمة من الحدس األخبلقي التي عقبلنية في المقام األول ، و يمكن تقسيميا إلى فئات من
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تعالج كل منيا أنواًعا مختمفة من المحفزات األخبلقية والتي تعمل عمى الحفاظ عمى سمات 
 في ضوء ىذه النظرية الي يمكن تصنيف المعايير األخبلقية اإلنساني ، وبالتاليالمجتمع 

)تجنب  ة بـ:نحو معالجة المعمومات المتعمق لمحدس األخبلقي موجيةأساسية  خمسة أسس
 ;Haidt & Joseph, 2004)األذى، العدالة، الوالء لممجموعة، احترام السمطة، والنقاء( 

Renner, Ramalingam, & Pirta, 2013) . 
: تحقيق ، والعدالة : تقدير وحماية اآلخرين، عمى عكس األذيةويمثل تجنب األذى 

االنتماء لممجموع: الوقوف مع  وأ، والوالء  العدالة وفًقا لقوانين مشيرة، عمى عكس الغش
 بالتقاليداالحترام: االلتزام  النفوذ أو، األمة، عمى عكس الخيانة العائمة أو المجموعة أو

النقاوة: االشمئزاز من األمور واألطعمة  القداسة أو، و  والسمطة التشريعية عمى عكس التخريب
تب في مجموعتين ، المجموعة ، وىذه األسس الخمسة تتر عمى عكس التدىور لسيئةواألفعال ا

 أساسي بشكل منسجمة ، وىياألولي يطمق عمييا القيم األخبلقية الفردية وتركز عمي الفرد 
 محنة إدراك أثناء تنشيطيا ويتم ، األخبلقي لمعمل( كوكبلء وليس) كموضوعات األفراد مع

،  والعدالة(  تجنب األذى ،وتضم )ورفاىيتيم،  وحقوقيم واحتياجاتيم ومعاناتيم األفراد
 التماسك تعزيز عمى تعمل ألنياوالمجموعة الثانية يطمق عمييا القيم األخبلقية الممزمة 

 وتضم )الوالء لممجموعة ، واحترام السمطة ، والنقاء(الجماعة  وحماية والشخصي االجتماعي
 ,.Haidt, 2007; Renner et al) ، ومثل ىذه القيم ميمة لبناء المجتمعات البشرية

2013). 

 Moral Foundations and Personality/Individual :األخالقية يف األسصاملؤثسة  العواون

Differences 

تعتبر من النظريات الحديثة في  MFT أن نظرية األسس األخبلقية من الرغم عمى
 ىذه غالبية تبحث. األبحاث من ومتنوعة كبيرة مجموعة اال أن ىناك ، عمم النفس األخبلقي

  األخبلقية والفردية في األسس الشخصية باالختبلفات يتعمق فيما اثاألبح
 لتسييل اختيارىا تم وظيفية آليات النظرية، الناحية من األخبلقية األسس :والبيئة الجكافة -1

( نقاءوال والسمطة، )الوالء، الممزمة األسس تعمل أن المفترض منو  ،االجتماعي التنسيق
 ىذا مع تمشيا. الخارجية التيديدات من المجموعة ايةوحم المجموعة تماسك تعزيز عمى

  van Leeuwen, Park, Koenig, and Graham (2012) وجدفقد  االفتراض،
 لمعوامل التاريخي االنتشار ذات المناطق في أعمى كان األسس ليذه األخبلقي التأييد أن
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 والعمر، السياسي لتوجووا والتعميم الجنس في التحكم عند قوياً  التأثير ىذا كان. الممرضة
والعدالة(   األذى،)تجنب  الفردية األسس عمى الدرجات تقييم عند عميو العثور يتم ولم
 عبلوة(. معينة أخبلقية غرائز تثير أخبلقياً  الصمة ذات األحداث بعض أن إلى يشير مما
 المعاصرة المستويات تقييم عند( أساس أي عمى) تأثير أي ىناك يكن لم ذلك، عمى
 عن النظر بغض المدى طويمة اآلثار عمى أدلة تقديم وبالتالي الممرضة، العوامل نتشارال 

 االدعاء ىذا يدعم النمو، النفس عمم منظور من. الممرض انتشار في الحديثة التقمبات
 اليرمي والتسمسل والنظام، والنقاء، المجموعة، بوحدة يتعمق فيما األخبلقي الحدس بأن
 ألنيا ميمة النتيجة ىذه. المجموعة واستقرار سبلمة حماية في لممساعدة تطورت قد

 يكون أن يمكن الممزمة األسس عمى األخبلقي الطابع إضفاء أن عمى قوًيا دليبًل  توفر
 نموذج يدعم ىذا فإن  ثم ومن. الفردية األسس تكيف عن ومستقبًل  التكيف، شديد

MFT األخبلقي النفس لعمم (المجاالت متعدد) التعددي. 
عتقدات السياسية فقد توصمت ىناك ارتباط بين األسس األخبلقية والم: الشياسية املعتكدات -2

 الجناح أنصار أي) الميبراليينأن   Graham, Haidt, and Nosek (2009) دراسة
 ، بينما الممزمة األسس عمى األسس األخبلقية الفردية عادةً  يفضمون( اليساري

 من أكثر األخبلقية الممزمة األسس عادةً  يدونيؤ ( اليمين أنصار أي) المحافظين
( MFQ) األخبلقية األسس باستخدام العديد من األدوات منيا استبيان ذلك تم. الميبراليين

 يؤيدون الكوريين أن،  Kim, Kang, and Yun (2012)، وّب رىصٍذ دساعخ 
 األيديولوجية توقع يف أكبر دورًا لعبت القداسة وأن ، األمريكيين من أكثر الممزمة األسس

 .الكوريين من أكثر األمريكيين بين السياسية
 جميع من األعظم الجزء ىي، الخمقية والتوجييات األخبلق أن المعموم من :التديَ -3

 والتدين، الدين قرينة األخبلق نجد ، األمم جميع وفي العصور جميع وفي. وتعاليميا األديان
 ولممعايير الخمقية، لمقيم سند وأقوى مدد أكبر – دائما – يشكبلن الديني، والتراث الدين ونجد

 . األنبياء وأتباع األنبياء ىم األخبلق، وُحـماة األخبلق، فُدعاة. الخمقية ولمممارسات الخمقية،

 وغير المتدّينة المجتمعات في تنكشف فتئت ما التي والّدين والعبلقة بين األخبلق
 بشكل   مردُّه غموض، من تطرحو ِلَما نظراً  صعبة، يَّةإشكال تشكل تزال وما شكمت المتدّينة،
نَّ  األخبلق، عمى سابق الّدين بأنَّ  الخاطئ االعتقاد إلى أساسي  حينما إال توجد ال األخبلق وا 
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 في المتأمل أنَّ  غير انفصال؛ ال اتصال عبلقة ىي بينيما  العبلقة فإنَّ  ثم ومن الّدين، يوجد
 ُمتدّينين، غير أفراد وجود يبلحظ إذ ذلك، غير َيكتشف متديَّنةال وغير المتديَّنة المجتمعات

 الفضائل، وَيطمبون والتضامن، والتعاون الخير فعل عمى وُيقبمون باألخبلق، ُمتشبعون ولكنَّيم
 ُمنفصمة األخبلق أنَّ  يعني الذي الشيء السعادة، تحصيل إلى وَيسعون الرذائل، عن وَيبتعدون

 ال الّدين ولكنَّ  الّدين، إلى محالة ال تؤدي األخبلق فإنَّ  ولذلك،. عميو وسابقة الّدين، عن
 يمزم وليذا. أخبلق ذوي وليسوا ُمتدّينون أفرادا ىناك ألنَّ  األخبلق؛ إلى بالضرورة يؤدي

 وُسموكو؛ المؤمن بين الحاصل التناقض ينتفي أن أجل من وذلك لمّدين، األخبلقي التأسيس
 ذلك عكس يذىب ُسموكو ولكنَّ  باألخبلق، التحّمي ضرورة عمى أكد الذي بالّدين يؤمن فيو

 وَيْبَتِعد الفضائل، فعل عمى ُيقبل أن ينبغي أنَّو حين في الرذائل، فعل عمى ُيقبل ثم ومن تمامًا،
،  ابن مسكويو ابو حيان التوحيدي و؛  ٕٓٓٓ، فيمي جدعان) .الرذائل عن المقابل في

ٕٓٔٚ) 
أن التدين في كل االديان والشرائع السماوية    Graham and Haidt (2010) يري و 

يرتبط باألسس االخبلقية ارتباط كبيرا فاألسس االخبلقية الخمسة تمعب دورا كبيرا في تماسك 
المجتمعات وتكوينييا سواء من األقارب المترابطين أو الغرباء ، بصفة عامة فان أغمب 

 & Simpson;الفردية) األسسكثر من المتدينين يتبنون األسس االخبلقية الممزمة أ

Rios,2016 ;Piazza & Landy ,2013; Shariff, Piazza, & Kramer, 2014  ( 

ترتبط األسس األخالقية بالعوامل الكبرى لمشخصية ، فترتبط األسس : الظخصية والعىميات الظخصية -4
ينما يرتبط االنبساط ايجابيا مع األسس االخالقية الفردية ارتباطا ايجابيا مع التوافق واالنفتاح والعصابية ، ب

 (Lewis & Bates, 2011)  االخالقية الممزمة

 قياض األسص األخالقية:

 Moralيتم قياس األسس األخبلقية عن طريق استبيان األسس األخبلقية 

Foundations Questionnaire (MFQ) الي أعده كبل من  (Haidt & Joseph, 

 ,Day)  لفحص األيديولوجية والمواقف السياسيةحتي اآلن  والذي يتم استخدامو،  (2004

Fiske, Downing, & Trail, 2014)  فاعمية المقاحات ،(Amin et al., 2017)  ،
،  (Rottman, Kelemen, & Young, 2015)االتجاىات نحو التغيرات المناخية 
 (Simpson & Rios, 2016)واالتجاىات داخل المجموعة وخارجيا 
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 عند ميًما الفرد يعتبره أخبلقي أساس أي يقيم ذاتي تقرير مقياس MFQ يعد و
 ,Graham, Nosek, Haidt, Ivyer, Koleva, & Ditto) أخبلقي موقف مواجية

2011; Zhang, Hook & Johnson, 2016).  ويتكون استبيان األسس األخبلقية ،
(MFQ( من )ٖٕ لكل أساس أخبلقي من األسس األخبلقية الخ ، )ٙمسة بواقع )عبارة 

، وعبارتين ليس ليما عبلقة باألسس األخبلقية الكتشاف الجدية عبارات لكل اساس أخبلقي( 
الستو عشر العبارة األولي يطمب من . قسمين إلى أيًضا االستبيان ينقسمفي االستجابة  ، و 
 الستة رالعناص،  األخبلقية الناحية من خاطًئا أو صحيًحا ما شيء كان إذا المشارك تحديد ما

بعد  يتم ، وموافقتيم مستوى تقييم فييا المشاركين من ُيطمب عبارات عن عبارة التالية عشر
 (.Graham et al., 2011)أساس أخبلقي  لكل اإلجمالي المجموع حساب ذلك

وتم التحقق من الخصائص السيكومترية لبلستبيان في الدراسة األصمية والعديد من 
ان تتحقق فيو الخصائص السيكومترية وأنو صالح لمتطبيق وذلك الدراسات واتضح ان االستبي

من خبلل مقارنو نتائجو  بنتائج مقاييس أخري تقيس األسس األخبلقية الخمسة  
(Graham et al., 2011)  

 في سيما ال ، النتائج ىذه تكرار في صعوبة واجيتورغم ذلك فان الدراسات البلحقة 
 ,Davis, Rice, Van Tongeren) المترجمة ستبياناتاال ومع،  الثقافية عبر العينات

Hook, DeBlaere, Worthington & Choe, 2016; Nilsson & Erlandsson, 

2014; Bobbio, Nencini, & Sarrica, 2011; Dogruel, Joeckel, & 

Bowman, 2013; Kim, Kang, & Yun, 2012; Kivikangas, Lönnqvist, & 

Ravaja, 2017; Zhang & Li, 2015.) 
من الخصائص السيكومترية ليذا االستبيان بعد  تحقق الدراسة الحاليةولذلك سوف 
 ترجمتو لمغة العربية

 Cognitive ability ثاٌيا : الكدزة املعسفية واألسموب املعسيف: اإلدزاك احلدسي والتشميمي

and cognitive style: intuitive and analytic cognition  

ا الجزء وذلك أللقاء الضوء عمي أساليب التفكير التي يتم االعتماد تتم مناقشة ىذ
عمييا في الدراسة وىي أسموب التفكير المعرفي ، والتجريبي والعقبلني ، ويتم مناقشة ذلك في 

 ضوء النظرية المعرفية التجريبية الذاتية وفيما يمي شرح ليذه النظرية:
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-Cognitive-experiential self الٍظسية املعسفية التذسيبية الراتية

theory(CEST):  
ىي نموذج إدراكي حّسي ثنائي العمميات، طّوره سيمور إبشتاين. تستند ىذه النظرية 
إلى الفكرة القائمة بأن األفراد يتصّرفون وفًقا لنظامين منفصمين لمعالجة المعمومات: النظام 

 ,Epstein & Pacini, 2001; Epstein)التحميمي العقبلني، والنظام الحدسي التجريبي

Pacini, Denes-Raj, & Heier, 1996) اثنائي نموذًجا فقط ليست المعرفية النظرية، و 
 من متنوعة مجموعة مع تتوافق عالمية شخصية نظرية أيًضا ىي بل ، إلدراكا لعممية

 و وجيات النظر ، التعمم ونظريات ، الديناميكية النظريات ذلك في بما ، األخرى النظريات
 .العممية المعرفية الحديثة حول معالجة المعمومات

  Rational analytical system :الٍظاً التشميمي العكالٌي
ُينظر إلى النظام التحميمي العقبلني عمى أنو نظام خاص بالتفكير الواعي. ُيعتبر ىذا 

لنا باالنخراط في  العقبلني النظام بطيًئا ومنطقًيا وذا تطّور تدريجي أحدث بكثير. يسمح النظام
فكر المجرد واستخدام العديد من السموكيات التي نراىا بوصفيا سموكيات إنسانية فريدة، مثل ال

المغة. ُيعتبر ىذا النظام نظاًما استداللًيا مداًرا بصورة عقبلنية، ومتطّمًبا لكميات كبيرة من 
الموارد المعرفية. نتيجًة لذلك، ُيعتبر النظام العقبلني نظاًما محدود القدرة. ُينظر إلى ىذا 

ا من خبلل مناشدة المنطق النظام عمى أنو خال  من المشاعر وقابل لمتغيير بسيولة نسبيً 
والعقل. يّتسم النظام العقبلني بأنو فريد من نوعو، إذ يعود السبب إلى بصيرتو وقدرتو عمى 
التحّكم الواعي. يختمف ىذا النظام عن النظام التجريبي غير القادر عمى إدراك النظام العقبلني 

التجريبي وتقويميا. ىذا ال المستقل عنو، فالنظام العقبلني قادر عمى فيم عمميات النظام 
يعني أن النظام العقبلني قادر عمى قمع النظام التجريبي، لكّنو يعني أن النظام العقبلني 
يمكنو أن يقرر قبول تأثير النظام التجريبي بجيد واع  أو رفضو. نتيجًة لذلك، يستطيع األفراد 

راًرا واعًيا. يسّمى العامل المعّرضون لممعالجة التجريبية الحّد من نفوذه عندما يتخذون ق
(. ُأجري NFCالتحميمي العقبلني الناتج عن البيان العقبلني التجريبي بالحاجة إلى المعرفة )

بحث يتناول مسألة العوامل الفرعية، لكّن الحاجة إلى المعرفة استطاعت الحفاظ عمى تماسكيا 
الفرعية بموثوقية. ومع ذلك، في تحميل العوامل، ما يشير إلى أنو ال يمكن استخبلص العوامل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9)
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اقترح آخرون إمكانية تطبيق المقاييس الفرعية لمقدرة والمشاركة عمى كّل من النظم العقبلنية 
 (Pacini, & Epstein,1999) والتجريبية.

 The experimental intuitive system:التذسييب الٍظاً احلدسي
عًيا، يتشاركو البشر مع حيوانات ُيعتبر النظام الحدسي التجريبي نظاًما تعميمًيا وا

أخرى رفيعة المستوى عمى األرجح؛ ألنو نظام ذو تطّور تدريجي أقدم بكثير. يّتسم ىذا النظام 
بكونو سريًعا وتمقائًيا ومرتبًطا باالنفعاالت أو العواطف ارتباًطا وثيًقا. يحدث التغيير داخل 

شراط الكبلسيكي واإلشراط االستثابي النظام من خبلل ثبلثة أشكال من التعمم الترابطي: اإل
والتعّمم المتعّمق بالمبلحظة. غالًبا ما يتحّقق التعّمم ببطء في ىذا النظام، وذلك عن طريق 

تغييرًا مستقًرا لمغاية ومقاوًما لئلبطال.  -إن حدث–التعزيز والتكرار، غالًبا ما يكون التغيير 
معالجة الحدسية التجريبية: الحدس والعاطفة حّددت األبحاث الحديثة ثبلثة جوانب موثوقة لم

والخيال. يرتبط الحدس ارتباًطا وثيًقا بالنظام بأكممو، إذ يتناول ىذا العامل قدرة النظام 
التجريبي عمى تكوين روابط وأحكام عاطفية خارج إطار الوعي. يمكن لتخّيل تجربة ما ترك 

ربة نفسيا، وذلك ضمن إطار النظام آثار معرفية وسموكية مماثمة لتمك التي تتركيا التج
الحدسي التجريبي. وعمى ىذا النحو، يمعب الخيال دورًا جوىرًيا في النظام التجريبي، الذي 
يتعّمم بشكل أساسي من خبلل التجربة. ُتعتبر العاطفة العامل الفرعي الثالث لمنظام الحدسي 

ونيا لن يكون النظام التجريبي التجريبي. يمكن اعتبار العاطفة أىم مقّومات ىذ النظام؛ فد
االرتباطي. تؤّثر العواطف عمى  التعّمم موجوًدا حّتى. ُيعتبر التعزيز العاطفي ضرورًيا لتحقيق

إضافًة إلى تأثيرىا عمى دوافعنا  الخبرات البلزمة استناًدا إلى تاريخ تعزيز النظام التجريبي،
المتمّثمة باالقتراب من تجارب معّينة أو تجّنبيا. تبّين أيًضا أن االرتباط العاطفي في التجربة 
يؤّثر عمى التأثير النسبي لمنظام التجريبي. ما يعني أنو ترتفع أىمية النظام التجريبي وتأثيره 

 tein, 1994; Pacini, Muir, & Eps& Raj -(Denesمع ارتفاع مستويات العاطفة.

Epstein, 1998) 
 مقارنة بين النظام العقبلني والنظام التجريبي( التالي يوضح الٔوالجدول )

Toplak, 2012)  &(Stanovich  
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
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 ( 6خذوي )

 ّمبسٔخ ثيٓ إٌظبَ اٌؼمالٔي وإٌظبَ اٌزدشيجياٌ

 إٌظبَ اٌؼمالٔي إٌظبَ اٌزدشيجي

 تحليلي حدسي

 دهتعو   تلقائي

 عقالني عاطفي

 يتىس ط السلىك عن طريق التقيين الىاعي «الشعىر»يتىس ط السلىك عن طريق 

ر العول سريع بسبب عوله الفىري  بطيء بسبب تأخ 

 يتغي ر بسهىلة هن خالل العقل هقاوم للتغيير

 واع   ها قبل الىعي

 وكيفية قياسّا: الفسوق الفسدية يف أساليب التفلري

     ، ني )القدرة العقبلنية( يعبر عن القدرة عمي التفكير المنطقي والتحميميالتفكير العقبل 
 ;Epstein et al., 1996)و يشبو التفكير التحميمي  في اطار عممية المعالجة المزدوجة

Evans, 2008)   ويقاس عن طريق قائمة التفكير العقبلني ، Rational Experiential 

Inventory (REI)   من اعداد(Pacini & Epstein, 1999)  ويعبر أيضا عن ،
من ناحية ، و  (,Björklund & Bäckström 2008))المشاركة العقبلنية /األفضمية( 

-experiential thinking  (REI أخرى ، فإن المقياس الفرعي الثاني ، التفكير التجريبي

E)  ،فكير ىو نفس التفكير الحدسي حيث يعتمد كبلىما عمى االفتقار إلى الت
 الجزءعمى وجو التحديد ، يقيس    (Sladek, Phillips, & Bond, 2006)التحميمي

الميل إلى االعتماد عمى المشاعر والحدس عند اتخاذ القرارات )المشاركة ، الفرعي التجريبي 
التجريبية / األفضمية( والقدرة عمى التفكير بشكل حدسي )القدرة التجريبية(.. يرتبط المقياس 

، والعمميات   (Monica, 2009)التعميمبمستوي ارتباًطا إيجابًيا  REIالعقبلني لـ الفرعي 
، بينما يرتبط المقياس   (Welsh, Delfabbro, Burns, & Begg, 2014)ية الحساب

 ,Sirota)والذكاء السائل    (Monica, 2009) بمستوي التعميمالفرعي التجريبي سمًبا 

Juanchich, & Hagmayer, 2014). 
 cognitive reflection املعسيف األسموب

 تقوموالتي   Dual processes theories المزدوجة العمميات نظرياتفي ضوء 
 & Kahneman)فرد كل لدى المعالجة من مختمفان نظامان يوجد أنو مؤداىا فكرة عمى

Frederick , 2005 , 269 – 273) ، الواعية غير بالمعالجات األول النظام يختص 
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 يختص الذي الثاني النظام عمميات عكس عمى ، عقمي جيد أي وبدون التمقائية يعةالسر 
 سريعة استدالالت إلى األول النظام عمميات فتؤدي ، المقصودة البطيئة الواعية بالمعالجات

 يعتمدون من أن عمى ذلك يدل وال ، عقبلنية غير تبدو أنيا رغم أحياناً  صحيحة تكون متحيزة
 استخداميا في بخميم عمى يدل ما بقدر البلزمة المعرفية الموارد إلى يفتقرون النظام ىذا عمى

 (Stanovich & west , 2008 , 673 – 675) . 
 من النظريات تمك افترضتيا التي لممعالجة والثاني األول النظام عمميات بين المفاضمة وعند
 يمكن الثاني النظام أن نحي في أنو نجد فإننا ، منيما كل في المنصرف العقمي الجيد حيث
 من جداً  راً كبي جزءاً  يستيمك أنو إال ، عالية بدقة المشكبلت من واسع مدى حل من الفرد

 في بيا يقوم التي األخرى الميام مع تداخل حدوث احتمال مع أبطأ فيجعمو ، المعرفية موارده
 يحتاج ال الفرد أن حين في ، مرتفع عقمي جيد بذل إلى خبللو الفرد ويحتاج ، الوقت نفس
 يمكن ال ولكن ، ذلك في كمفة أقل يكون بل ، عالية عقمية طاقة إلى األول النظام عمميات في

 ىذا في تتوافر ال عالية دقة إلى تحتاج التي المشكبلت من واسع مدى حل في عميو االعتماد
 الميام مع تداخل لحدوث أصبل فرصة تعطي ال سرعة عمى تعتمد التي المعالجة من النظام
 (Toplak , et al. , 2014a , 148) الوقت نفس في الفرد بيا يقوم التي األخرى

أو تحميمية ، لمتوصل إلى حل حدسية ووفًقا لذلك ، فإن العممية األولى ، سواء كانت 
لممشكمة تنتج الحل. بالمقابل ، يشير مؤيدو النماذج المتسمسمة إلى أن التفكير الحدسي يبدأ 

 ;De Neys, 2012)، إذا لم ينتج عن ىذا حل ، فسيبدأ التفكير التحميمي دائًما أواًل 

Pennycook, Fugelsang, & Koehler, 2015). 
والتحميمي في أسبلفنا  حدسيتماًما مثل األصول التطورية لمقيم األخبلقية ، تطور التفكير الو 

 . (Bekoff, 2001; Evans, 2006; Evans & Stanovich, 2013)األوائل 
ىذه القدرة عمى  يتشاركون فالبشرالتفكير الحدسي قديم تطوري أن  Evans(2010)ويري 

األىم من ذلك ، أن القدرة عمى غير البشرية ،  التفكير بيذه الطريقة مع األنواع األخرى
والذي يقدم لئلنسان وظائف  في االنسانالتفكير التحميمي تطورت مع تطور الفص الجبيي 

 (Evans, 2010)، والتمثيل المعرفي  (Coolidge & Wynn, 2001)ر متعددة مثل التفكي
 (Evans & Stanovich, 2013)، والتفكير التحميمي 

 & Barrett, Tugade)الفروق الفردية في سعة الذاكرة العاممة باإلضافة الي ذلك 

Engle, 2004; Whitney, Rinehart & Hinson, 2008)   والذكاء ،(Stanovich, 
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 ;West, Toplak & Stanovich, 2008)وميول التفكير )أنماط التفكير( ،   (2009

Toplak, West &Stanovich,  2014b)واتخاذ القرار الخمقي . ليا تأثير عمى الحكم   ،
عندما يتم تشتيت انتباىنا بسبب شيء ما في بيئتنا، فمن المرجح أن نستخدم التفكير ف
ن األول يحتاج فقط إلى سعة ذاكرة عاممة محدودة ، مقارنة بالتفكير التحميمي، أل حدسيال

(Barrett et al., 2004) من ناحية أخرى، فإن قدرتنا عمى االعتماد عمى التفكير التحميمي .
 . (Evans, 2008)تكون محدودة لمغاية عندما يصرف انتباىنا المحيط بنا 

 وقد ,الذاكرة العاممة موارد مىع تعتمد ألنيا مجيوًدا تتطمب ما عادة التحميمي التفكير وعمميات
 تقترحيا العمميات التي االفتراضية االستجابات األحيان بعض في التحميمي التفكير يتجاوز
 استجابة الحوافز بين االقتران عن طريق مستقل بشكل ناشئة أنيا ُيعتقد والتي , البدييية

 (Evans, 2010; Evans & Stanovich, 2013البسيطة )
ية التجاوز ىذه قد يقمل االنخراط في التفكير التحميمي من السطحية ، عمم ومن خبلل 

 & Pennycook) وبالتالي قد يقمل من تأييد العديد من المعتقدات البدييية وغير المعقولة

Rand, 2019a; Pennycook & Rand, 2019b )  

ار غير )غير التحميمي( يرتبط بتأييد األفك حدسياألبحاث الي أن التفكير الوتشير 
المعقولة بما في ذلك االيمان باألفكار المرتبطة بالخداع ، ونظريات المؤامرة ، والظواىر 

 ;Barron et al., 2015; Pennycook et al., 2012)الخارقة ، واليراء الزائف 

Pennycook et al, 2015; Pennycook & Rand, 2019b) 
 املعسيف: سموبقياض األ

 (CRT) المعرفي االنعكاس عن طريق اختبار يتم قياس األسموب المعرفي

Cognitive Reflection Test  والتحميمي الحدسي المعرفي األسموب لقياس 
(Frederick, 2005; Toplak, West, & Stanovich, 2011) 

 ,Pennycook, Cheyne, Seliوقد استخدمت العديد من الدراسات مثل 

Koehler, and Fugelsang, (2012)  وEdgcumbe, Thoma, Rivolta, 

Nitsche, and Fu, (2019) المعرفي اختبار االنعكاس (CRT)  باعتباره مقياسا لمقدرة
والقرارات  األحكام إلصدار عمميتين ىناك أن االختبار عمى ةواألسموب المعرفي ، وتقوم فكر 

(Evans, 2006; Stanovich, West, & Toplak, 2011) 
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 مبكر وقت في تطورت ، الحدسي التفكير من األول النوع يياعم يطمق التي ، األولى العممية
 التفكير المسماة ، النوع الثاني الثانية العممية و. (Frankish, 2010) اإلنسان تطور من

 ,Fuster) األوائل البشر في األمامي الجبيي الفص قشرة توسع مع تطورت  التحميمي

2002; Evans, 2003; Osman, 2004).   

  مسائل  ىيئة عمى مفردات ثبلثة من االختبار ىذامن  األصمي إلصدارايتكون  و
 قياس في اآلن حتى شيوعاً  األكثر ىو االختبار ىذا ، ويعتبر .(Frederick, 2005)كبلمية 

 لمميام مشابية وىمة ألول تبدو فيو المتضمنة  الثبلث الميام أن رغم االسموب المعرفي ،
 أنيا  تختمف إال ، عامةً  المشكبلت حل عمى الفرد قدرة سقيا في عمييا المتعارف العادية
 بل ، المفحوصين تجذب حدسية أو تقديرية استجابات تثير ال العادية فالميام : جوىريَّا عنيا

  لمحل  الوصول لمحاولة العادية الميام تمك في بالتفكير ينغمسون فإنيم  عمى العكس
التفكير  ضحية منيم الكثير يقع ( CRT )  باختبار الثبلث الميام في بينما ، الصحيح
 إلى ترد التي السريعة الحدسية االستجابات تجاوز عمى قادرين يجعميم ال  الذيالحدسي 
 أذىانيم

 ,.Toplak et al)مثل  آخرين باحثين قبل منالميام  من المزيد نشر تموقد 

2011; Primi, Morsanyi, Chiesi, Donati, & Hamilton, 2016; Thomson 

& Oppenheimer, 2016)  ،يجابًيا وثيًقا ارتباًطا ترتبط والتي بمشكبلت اختبار  وا 
  األصمية (CRT) االنعكاس المعرفي

 حدسيال التفكير من كبلً  يقيس (CRT) اختبار االنعكاس المعرفي ألن نظًراو 
 ئويةالم النسبة: التفكير عمميتي من أي عمى بناءً تصحيحو  يمكن ، التحميمي والتفكير
 المئوية النسبة أو ،( الدقة أي) التحميمية لئلجابات المئوية النسبة أو ، حدسيةال لئلجابات
 ,Primi et al., 2016; Thomson & Oppenheimer) تماًما الصحيحة غير لئلجابات

2016). 
 المئوية النسبة خبلل من(  CRT تصحيح اختبار االنعكاس المعرفي) خبلل من ، وبالتالي
 أي تسجيل إمكانية من نحد فإننا ، تماًما الصحيحة غير أو التحميمية أو حدسيةال اتلئلجاب
 المشارك لدى يكون ، محتممتين إجابتين مع ، المثال سبيل عمى ، الصدفة طريق عن إجابة
 (CRT) استجابات لتصحيح أخرىطريقة  ىناك. الجوابين من بأي لمردٝ  ٓ٘ بنسبة فرصة
 بشكل العمميات ىذه في التحقيق يمكننا أنو وىي التحميمية أو يةالحدس اإلجابات خبلل من
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 ,Oldrati, Patricelli, Colombo & Antonietti)وذلك كما في دراسات  ، فردي

2016;   Edgcumbe et al., 2019) 
 Actively open-minded thinking التفلري املٍفتح الٍظط

ان الواعي، وتعني التقبل والتجاوب التفكير المنفتح ىو أحد السمات المميزة لئلنس
لمجموعة واسعة من األفكار والحجج والمعمومات، ويعتبر من السمات اإليجابية وضرورة 

 .لمتفكير بشكل منطقي وعقبلني
 توصل إلييا بارون التييعد مفيوم التفكير المنفتح النشط أحد المفاىيم المعاصرة 

 (Baron, 1993)  د عمى التحرر من التحيز والبعد عن التفكير قدرة الفر ” والذى يشير إلى
 Baron(2008,200)، كما يعرفو  التفكير واالنفتاح عمى األفكار والقيم فيالمنغمق والمرونة 

بأنو مجموعة من االستعدادات التي تيدف الي تجنب التحيز لمفكر الذاتي والميل الي التقدير 
ن خبلل ق االحكام نحو اآلخرين مبطرق تعزز وتدعم االستنتاج عمي قدر عالي في اطبل 

جوانب الموضوع أو القضية المطروحة لموصول الي اصدار الحكم الرغبة في النظر الي كل 
وىذا االستعداد يعكس المرونة في تبني عقل منفتح لمتفكير آلراء ومعتقدات اآلخرين والميل 

 مألوف وبدائل متعارضة. رلتوليد واكتشاف شيء غي
إلى أن التفكير المنفتح   Haran, Ritov and Mellers( 2013, 189)ويشير

الفرد او األفراد  باقتراحيايقوم  التيالنشط ُيشكل القدرة عمى الموازنة بين األدلة المختمفة 
 التفكير ويعرف،   .األخرين واختيار الدليل المناسب بغض النظر عن االعتقاد المفضل لمفرد

 عن الجاد والبحث التفكير، في طريقتو في والتأمل التدبر عمى الفرد قدرة بأنو النشط المنفتح
 المعمومات ىذه ومعالجة المفضمة، وأفكاره معتقداتو مع تتعارض التي الجديدة المعمومات

بإرادتو  السابقة ومعتقداتو افكاره لتغيير واالستعداد الرغبة لدية يكون وأن تحيز، وبدون بعمق
 (Chen, 2015, 173) ليا المناقضة عتقداتوالم لؤلفكار المتأنية الدراسة بعد

، فقد اتضح مما سبق ان معظم  Baron(2008)وتتبني الدراسة الحالية تعريف 
لمتفكير المنفتح  Baronالتعريفات اشتقت من ىذا التعريف ، كما أن الدراسة تتبني نظرية 

 النشط
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 الٍظسيات املفشسة لمتفلري املٍفتح الٍظط

اًرا عاًما لمناقشة التفكير من حيث البحث عن إط Baron (2008 ) قترح ا
"االحتماالت واألدلة واألىداف" والتوصل إلى استنتاجات من ذلك. كما أوجز نظرية عامة حول 

وأىداف أخرى  يحدث خطأ في التفكير ، وتحديدًا في الفشل في البحث عن االحتماالت كيف
كافية لمحصول عمى أدلة ضد في الوقت الحالي ، والفشل في البحث بجدية  ظاىرةغير 

 Baronاالحتماالت المفضمة ، وتقميل األدلة مقابل االحتماالت المفضمة عند توفرىا. أطمق 
". المجموعة العامة من التحيز الجاني لمفردعمى ىذه المجموعة من أوجو القصور اسم "

ر المنفتح "التفكي أطمق عميو مصطمحالتصرفات التي من شأنيا أن تقمل من ىذه التحيزات 
مجرد االنفتاح عمى األسباب التي تجعل  يسلوالتفكير المنفتح النشط  AOT)) النشط"

بأن التفكير الجيد  Baron، ويري  االحتمال المفضل خاطًئا ولكن أيًضا تبحث بنشاط عنيا
يتضمن البحث األمثل لئلمكانيات واألدلة واألىداف واألنصاف في البحث عن األدلة وفي 

ويري أن التفكير الجيد يتكون من البحث الذي يكون دقيق بما يتناسب مع أىمية االستدالل 
الموضوع ، الثقة المناسبة مع كمية ونوع التفكير ، و االنصاف ال احتماالت أخري غير تمك 

 (Baron, 2008,199-200)التي مجدىا في بداية تفكرينا 
 فتح النشط وىي:التي تحدد التفكير المن عدد من العوامل Baronوقد ذكر 

 االنحياز التأكيدي واإلصرار عمي المعتقدات غير العقبلنية -
 مبدأ الترتيب ، تأثير األولوية -
  حل التنافر )القضاء عمي الصراع بين المعتقدات( -

أيضا بأن البحوث العممية والمستندة عمي المنيج االستداللي تشير الي أن  Baron ويري
 اب :التفكير يمكن أن يسوء لثبلثة أسب

 عندما ينقص البحث أشياء يجب أن تكتشف أو أننا نتصرف بثقة عالية بعد بحوث قميمة -
 البحث عن أدلة وعمل استدالالت في الطريق من أجل منع اختيار أفضل احتمال -
 (Baron, 2008,199-200)التفكير الكثير -

 لمنفتحا الشخص يحمل أن يفترض لكن العقمي، االنفتاح لتحديد بسيطة صيغة توجد ال و
 ,Haas) الباحثين بعض حددىا كما جميعيا يكن لم إن التالية الخصائص من العديد عقميا

2012, 15-16) : 
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 .االندفاع عن والتأمل العميق التفكير يفضل أنو -
 .المفضمة معتقداتو مع تتعارض التي المعمومات عن البحث في الرغبة لديو -
 .لو المتاحة الجديدة اتلممعموم وفقاً  معتقداتو، لتعديل استعداد لديو -
 .عنيا التخمي قبل المشكبلت إحدى عمى الوقت من الكثير إلنفاق القابمية لديو -
 تختمف التي واألدلة لآلراء األىمية نفس يعطي أو المتحيز غير االستنتاج ميارة يممك -

 معو
 الموضوعي االستنتاج إلى ينظر أنو" (Stanovich & West, 1997, 342) أوضح وقد

 اقترحا وقد ،"الفكر جوىر باعتباره المفضمة المعتقدات مع تتعارض التي واألدلة واىدالش من
 & Stanovich) أوضح كما .النشط المنفتح التفكير في الفردية الفروق فحص أىمية

West, 2008) درجة تقييم في تستخدم التي الكبلسيكية واالستكشاف التحيز ميام أن 
 في كاف   بقدر   تستغل لم الرياضي، والمنطق التأمل نيزماتميكا خبلل من العقبلني التفكير
 في الفرد يفشل فقد  . (Stanovich & West, 2008) الناقد لمتفكير القديمة األدبيات
 االستكشافية واالستجابات التحيز ميام في تظير التي األول النوع من المعالجات تجاوز

 تاستراتيجيا استخدام أو االستدالل لميارات التصريحية المعرفة إلى االفتقار بسبب ،الحدسية
 البرامج خبلل من بيا االىتمام يتم أن المفترض من التي المتاحة، لممعرفة مناسبة غير

  (Heijltjes, Van Gog, Leppink, & Paas, 2014) التدريب برامجو  التعميمية
 القرارات اتخاذ عمى الفرد يساعد أنو في النشط المنفتح التفكير أىمية تبرز ىنا ومن
 ومعتقداتو آلرائو التحيز عن بعيداً  ويجعمو المختمفة، المشكبلت حل من يمكنو و األفضل،

 مصادر من المعمومات عن البحث في المثابرة مثل المبادئ من بالعديد ويزوده الشخصية،
 جميع ودراسة المعمومات، ىذه صحة من والتحقق واحد، بمصدر االكتفاء وعدم متنوعة،

 السمات من النشط المنفتح التفكير ويعد . (Baron, 2008, 212) وموضوعية بتأني اءاآلر 
آلرائيم  واضحاً  تحيزا يظيرون راداألف فبعض د، راداألف بين متفاوتة بدرجات توجد التي الفارقة
 اآلخر والبعض منخفضة، تكون النشط المنفتح التفكير شيوع درجة فإن ثم ومن وأفكارىم
 التفكير شيوع درجة فإن ثم ومن المفضمة، ومعتقداتيم آلرائيم التحيز لمقاومة الدافع لدييم

 االنفتاح إلى المنفتح التفكير من العالية الدرجات وتشير .مرتفعة تكون لدييم النشط المنفتح
 والدرجات ،الخطأ المعتقدات تغيير في تسيم التي المعرفية والمرونة والقيم األفكار عمى
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 والتفكير الفرد، لدى المفضمة والمعتقدات لآلراء والتحيز المعرفي الجمود لىإ تشير المنخفضة
  (Stanovich, 2013) لمحقائق المناقض

 درجات عمى حصموا الذين الطبلب أن عن السابقة الدراسات بعض نتائج كشفت فقد
 تقداتومع سابقة، معرفة من لدييم ما وضع عمى قدرة أكثر النشط المنفتح التفكير في مرتفعة

 & Stanovich) عقبلنية قرارات اتخاذ من يمكنيم الذي الصحيح السياق في شخصية

West, 2007) ، نحو ويميمون المندفع، السموك عن التأممي السموك يفضمون أنيم كما 
 لترحيبا او المتاحة، البدائل فحص عادة او المتباينة، النظر ووجيات البدائل تحميل

 المفضمة لممعتقدات يزا تح أقل أنيم كما  (Ladd,  2009, 56) مفةالمخت واآلراء بالمعتقدات
 ,West, Meserve & Stanovich) التنميط أو التأطير لتأثيرات قابمية وأقل لدييم،

2012) Framing Effects ، يسعون ال فإنيم النشط المنفتح التفكير منخفضي الطبلب أما 
 آراء من لدييم فيما مفرطة ثقة لدييم ألن ،راً  ناد إال الجديدة والشواىد اآلراء عن البحث إلى

 أساسية معتقدات من لدييم لما ينحازون أنيم عن فضبلً  سطحية، واستنتاجات ومعتقدات
  (Baron, 2008, 199-200) مفضمة

 قياض التفلري املٍفتح الٍظط:

 مفيوم بمورة في (Stanovich & West, 2007) من كل إلى  الفضل  يعود
خضاعو منفتح النشطالتفكير ال  أصبح بحيث األبعاد، متعدد مقياس تطوير خبلل من لمقياس وا 

 االنفتاح المرن، التفكير :ىي أبعاد ستة عمى موزعة عبارة 40 من يتكون الحالية صورتو في
  والتفكير المعتقد، تحديد /تعديل ،الفئوي  التفكير ،الفكري      الجمود/االنفتاح القيم، عمى

 المقياس ىذا راتفق بعض   اشتقت  وقد لمحقائق، المساير التفكير مقابل قائقلمح  المناقض
 المقياس معدا بصياغتو قام اآلخر والبعض النفسي، التراث في سابقة مقاييس من

(Stanovich & West, 2007) .  ىذا من البعد أحادية مختصرة صور عدة ظيرت وقد 
 ;Baron, Gürçay & Metz, 2016) مثل آخرون باحثون بإعدادىا قام المقياس،

Gürçay, 2016; Baron, Scott, Fincher &Metz, 2015; Haran, et al., 

 في أجريت التي (ٕٓٔٓإبراىيم ) أسامة دراسة توصمت فقد العربية البيئة في أما  .(2013
 المنفتح لمتفكير Stanovich and West لمقياس العاممية البنية أن إلى السعودية البيئة
 المعتقد، تحديد /وتعديل المرن، التفكير :وىي بتسميتيا قام عوامل ثبلثة منتتض
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، ودراسة ليث   محمد عياش و سيف عبلء غريب ." الدوجماتية" الفكري   الجمود/االنفتاح
 & Stanovich)( التي توصمت الي ستة أبعاد ىي االبعاد الرئيسية لمقياس ٕٛٔٓ)

West, 2007) ومترية. وقد استخدمت العديد من الدراسات العربية وتأكدت من خواصو السيك
؛ سماح عبد الحميد؛ ٕٛٔٓىذا المقياس ومن ىذه الدراسات )عبد الرسول عبد الباقي،

 ( ٜٕٔٓمحمود كريم وعمر إبراىيم ، ؛ٜٕٔٓ
ويرتبط التفكير المنفتح النشط ارتباطا موجبا بالتفكير التحميمي كما تم قياسو بواسطة 

، ومستوي  (Svedholm-Häkkinen & Lindeman, 2018)المعرفي  اختبار االنعكاس
ولكنو يرتبط ارتباطا سالبا بالتفكير الخرافي ،  (Haran et al., 2013)التعميم 

(Macpherson & Stanovich, 2007)  والتدين ،(Pennycook et al., 2014) 
 الدزاسة فسوض

الفردية  خمقيةىا عمي القيم الوأثر التفكير  وأساليبالتركيز عمى األسموب المعرفي 
 ةقياسيا من خبلل األسس األخبلقية الخمسة في استبيان األسس األخبلقي يتمكما والممزمة 
MFQ) ) (Haidt, 2001; Clifford et al., 2015)    ، أساليبتطبيق مقاييس يتم فانو 
 REIنية والتجريبية لـ التفكير المنفتح النشط ، والتدين ، والمقاييس الفرعية العقبل  )التفكير 

والقيم الفردية  التفكير المعرفي عبلقة بين الالتفكير تتوسط  أساليبلمتحقيق فيما إذا كانت ( 
لي اوبالت MFQ األخبلقيةالستبيان األسس  الفرعية   الخمسةالجوانب أو الممزمة و / أو 

 تحدد فروض البحث فيما يمي:
  االوه: الفسض

 ( األذى تجنب) عمي المعرفي عكاسلبلن مباشر تأثير يوجد ال - أ
 المتغيرات خبلل من األذى تجنب عمي المعرفي لبلنعكاس مباشر غير تأثير يوجد - ب

 (الحدسي التفكير العقبلني، التفكير النشط، المنفتح التفكير التدين،) الوسيطة
 الفسض الجاٌي:

 ( العدالة) عمي المعرفي لبلنعكاس مباشر تأثير يوجد - أ
) الوسيطة المتغيرات خبلل من العدالة عمي المعرفي لبلنعكاس اشرمب غير تأثير يوجد - ب

 (الحدسي التفكير ، العقبلني التفكير ، النشط المنفتح التفكير ، التدين
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 : الجالح الفسض

 ( لممجموعة الوالء) عمي المعرفي لبلنعكاس مباشر تأثير يوجد - أ
 المتغيرات خبلل من وعةلممجم الوالء عمي المعرفي لبلنعكاس مباشر غير تأثير يوجد - ب

 (الحدسي التفكير ، العقبلني التفكير ، النشط المنفتح التفكير ، التدين) الوسيطة
  : السابع الفسض

 ( السمطة احترام) عمي المعرفي لبلنعكاس مباشر تأثير يوجد - أ
 المتغيرات خبلل من السمطة احترام عمي المعرفي لبلنعكاس مباشر غير تأثير يوجد - ب

 (الحدسي التفكير ، العقبلني التفكير ، النشط المنفتح التفكير ، دينالت) الوسيطة
  : اخلاوص الفسض

 ( النقاء) عمي المعرفي لبلنعكاس مباشر تأثير يوجد - أ
) الوسيطة المتغيرات خبلل من النقاء عمي المعرفي لبلنعكاس مباشر غير تأثير يوجد - ب

 (الحدسي التفكير ، العقبلني التفكير ، النشط المنفتح التفكير ، التدين
 الدزاسةادساءات 

المنيج الوصفي االرتباطي في دراسة دور التدين  الدراسة الحالية تاستخدم:  دزاسةوٍّر ال
كمتغيرات وسيطة في تأثير االنعكاس المعرفي  والتفكير المنفتح النشط والعقبلني والحدسي

المنيج المبلئم لمتعرف عمي عمي األحكام األخبلقية بصورة مباشرة أو غير مباشرة باعتباره 
 طبيعة العبلقة بين االنعكاس المعرفي واألحكام األخبلقية 

من جميع طمبة المرحمة الثانوية بمدارس الدراسة تكون مجتمع  :اوعيٍتّ الدزاسةدلتىع 
 مٕٕٔٓ – ٕٕٓٓمحافظة الوادي الجديد خبلل العام الدراسي 

طالبة( ، وتكونت عينة  ٖٓٓ ، طالباً  ٕٙٓ)  تكونت العينة االستطبلعية من  : الدزاسةعيٍة 
 ( تراوحت اعمارىمطالبة ٕٖٓ،  طالباً  ٓٛٔوطالبة ) ( طالباً ٓٓ٘البحث االساسية من )

 ٖ.ٔسنة( وانحراف معياري بمغ ) ٕ.ٙٔ( سنة ، بمتوسط عمر بمغ ) ٛٔ -٘ٔمن)  الزمنية
 سنة(
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 الدزاسةأدوات 

 وكياض التفلري العكالٌي واحلدسي:-1
فيما يخص مسح لعدد من المقاييس المنشورة  بإجراءىذا المقياس قام الباحث إلعداد 

-Rationalقائمة التفكير العقبلني والحدسي  أىميا منالتفكير العقبلني والحدسي 

Experiential Inventory(REI)  لكل من(Pacini & Epstein, 1999)  ، وتتكون
ويحتوي كل مقياس ، لمتفكير الحدسي(  ٕٓ لمتفكير العقبلني ، ٕٓ) ( عبارةٓٗالقائمة من )

 أبعادىناك أربعة  وبالتاليعبارات(  ٓٔعبارات ، والمشاركة  ٓٔعمي مقياسين فرعيين )القدرة 
: القدرة العقبلنية ، والتي تشير إلى مستويات عالية أو منخفضة من القدرة عمى لمقائمة فرعية

تشير إلى مستويات التمتع بالتفكير بطريقة المشاركة العقبلنية ، والتي  التفكير المنطقي ؛
التفكير  عميتحميمية ، القدرة التجريبية ، والتي تشير إلى مستوى عال  أو منخفض من القدرة 

والمشاركة التجريبية ، والتي تشير إلى االستمتاع أو عدم االستمتاع بالتفكير  الحدسي ؛
 ٔتراوح من ي، والذي الخماسي  رتمن نوع ليك وتكون االستجابة عمي المقياس  الحدسي ،

أن ىذه القائمة  الي العديد من الدراسات، وقد توصمت  صحيح تماًما = ٘ الي  خطأ تماًما=
 ;Handley et al., 2000)  عمي سبيل المثال تتمتع بخصائص سيكومترية جيده منيا

Marks et al., 2008; Pacini & Epstein, 1999; Witteman et al., 2009). 

ال تختمف خصائصيا  التوصل لصورة قصيرة ليذه القائمة اتي حين حاولت بعض الدراسف
السيكومترية عن القائمة األصمية وتقيس نفس االبعاد ، ومن ىذه الدراسات 

(2018) Ranjba Shirzadifard, Shahghasemi, Hejazi, Naghsh, and  و
عبارات  ٓٔ( عبارة )ٕٓن )توصمت ىذه الدراسة الي نسخة قصيرة من القائمة تكونت م

، وحققت ىذه القائمة  عبارات تقيس التفكير الحدسي( ٓٔتقيس التفكير التجريبي ، 
 .خصائص سيكومترية جيدة بمقارنتيا بالقائمة األصمية

قام الباحث الحالي بترجمة النسخة القصيرة من ىذه القائمة الي المغة العربية ، وعرضيا  -
ميزية والعربية لمتدقيق المغوي ، ثم تم عرضيا عمي أثنان عمي متخصصين في المغة االنج

من المتخصصين في المغة االنجميزية بشكل مستقل إلعادة ترجمتيا مرة أخري الي المغة 
التي تمت إعادة ترجمتيا بعناية مع تمك الموجودة  العباراتمقارنة جميع االنجميزية ، ثم 

  .بشكل مقبولمت ترجمتيا ت لعباراتفي النموذج األصمي لمتأكد من أن ا
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طالبا من نفس مجتمع الدراسة( لتحديد ما اذا  ٓ٘قام الباحث بتجريب القائمة عمي ) -
باإلضافة الي مناقشة الطبلب في العبارات ، واستخدم ، كانت ىناك عبارات غامضة 

، ويعد ذلك  الباحث ىذه المعمومات لتحسين العبارات المترجمة لجعميا أكثر قابمية لمفيم
 & ,Reeves)االستجابة عمميات من أدلة صدق التفسيرات والتي تعتمد عمي 

Ad, 2016)-Marbach 
( ٚتم عرض المقياس بعباراتو ، والتعريفات االجرائية لمتفكير العقبلني والحدسي عمي ) -

   ، وفي ضوء آرائيم تم تعديل صياغة بعض العباراتمن أساتذة عمم النفس التربوي 
 املكياض: دزدات وصدق ثبات تفشريات أدلة

 :العبازاتتكييي صالسية -1
عمـي قيمـة معامـل الثبـات سـواء  المقيـاس عبـاراتمـن   عبـارةبيدف معرفة مدي تأثير كل 

فقــد تــم اســتخراج سمســمة مــن معــامبلت ألفــا كرونبــاخ بحيــث يمثــل كــل ، ارتفاعــًا أو انخفاضــًا 
نفسـو نـوع مـن صـدق المحـك وىـو فـي الوقـت  عباراتـو ،بعـد حـذف المقياس معامل قيمة ثبات 

بعـد حـذف أحـد  عبارات المقياسمن  عبارة، وبالمثل فقد تم حساب متوسط وتباين كل  عباراتلم
 ٓ(  التالي يوضح ىذه القيم  ٕوالجدول رقم ) ٓ عباراتو

 ( 0خذوي)

 اٌّزىعظ واٌزجبيٓ وِؼبًِ االسرجبط اٌّصحح وِؼبًِ اٌفب ثؼذ حزف دسخخ اٌؼجبسح

ِؼبًِ  ٌزجبيٓا اٌّزىعظ اٌؼجبسح

االسرجبط 

 اٌّصحح

ِؼبًِ 

 أٌفب

ِؼبًِ  اٌزجبيٓ اٌّزىعظ اٌؼجبسح

االسرجبط 

 اٌّصحح

ِؼبًِ 

 أٌفب

6 68.90 54.572 0.328 0.795 66 69.40 55.620 0.385 0.797 

0 69.23 55.809 0.302 0.796 60 69.01 53.006 0.453 0.787 

2 69.09 52.891 0.466 0.787 62 69.21 54.359 0.392 0.791 

2 68.97 53.974 0.375 0.792 62 69.89 53.514 0.379 0.792 

2 69.18 54.943 0.355 0.793 62 69.43 55.094 0.300 0.797 

1 69.19 52.306 0.444 0.788 61 69.37 54.045 0.361 0.793 

1 69.26 54.639 0.414 0.791 61 69.09 53.511 0.429 0.789 

1 68.95 54.795 0.342 0.794 61 69.75 55.607 0.350 0.800 

1 69.14 54.614 0.371 0.793 61 69.00 55.063 0.345 0.794 

62 69.43 54.159 0.372 0.792 02 69.25 54.971 0.335 0.795 

ٌٍّميبط وىًىشؤجبخ ٌِؼبًِ اٌفب   0.801 
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 ( السابق ما يمي : ٕيتضح من الجدول رقم )
( ، والتبـــاين ٘ٚ.ٜٙ – ٜ.ٛٙأن المــدي الـــذي تتذبــذب فيـــو قــيم المتوســـطات الحســابية )  -

( ىــو مــدي صــغير جــدا ، وىــذا يؤكــد أن جميــع العبــارات متجانســة ٜٓٛ.٘٘ – ٙٓٓ.ٖ٘)
 ت من أجموالي حد كبير في قياس ما وضع

عند حذف  لممقياسوالدرجة الكمية  العبارةأن جميع قيم معامبلت االرتباط المصحح بين  -
،  ويؤكد ىذا تمتع جميع  (ٙٙٗ.ٓ- ٕٖٓ.ٓوانحصرت بين )دالة إحصائيًا   العبارةدرجة 

وىذه  عبارةمحكًا لقياس صدق ال العباراتة مقبولة من الصدق باعتبار بقية بدرج العبارات
 كمحك. العباراتباعتبار بقية  عبارةمبلت تعتبر معامل تميز لكل المعا

، وىــذا يعــد مناســبا  عبـارةال يتــأثر بعــد حــذف أي  لممقيـاسأن معـامبلت ثبــات ألفــا كرونبــاخ  -
، والمدي الـذي يتذبـذب فيـو معامـل الفـا  (ٔٓٛ.ٓلممقياس ككل ) وكان معامل الفا كرونباخ

عبارة من عبارات المقيـاس تسـيم بشـكل مناسـب فـي كرونباخ صغير مما يشير الي أن كل ل
ثبات الدرجة الكمية لممقياس ، وان استبعاد اي عبارة من العبـارات ال يـؤثر سـمبا عمـي قيمـة 

 .(ٖٗٔ،  ٕٗٓٓ) السيد محمد أبو ىاشم ، الثبات 
 :لمبٍود التشمين العاومي االستلظايف -2

من  اً طالب ٜ٘ٔ عينة عمي طبيقالت تم) لمبنود االستكشافي العاممي التحميل اجراء تم
 في الموزونة الصغرى المربعات بطريقة العوامل استخبلص تم حيث ،( العينة االستطبلعية

 ( Polychoric ) االرتباط معامبلت لمصفوفة(  WLSMV)والتباين المتوسطات ضوء
 لمعوامل المائل التدوير وكذلك الموازي التحميل طريقة باستخدام العوامل عدد تحديد تم كما

 التحميل ىذا نتائج التالي الجزء ويعرض(  Oblimin ) طريقة باستخدام
 الكبرى العوامل مقياس عمى االستجابة في المشاركين استجابات إخضاع تم
 ،( KMO) العينة حجم مبلءمة اختبار لحساب وذلك R اإلحصائية الحزمة إلى لمشخصية

 Bartlett’s test of المرتبطة  ٕكا  قيمةو  ، االرتباط معامبلت مصفوفة محدد قيمة وكذلك

sphericity K ، بجدول موضح ىو كما النتائج فكانت (ٖ)  
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 (2خذوي)

،  Bartlett’s test of sphericity Kاٌّشرجطخ   0وب  االسرجبط ، وليّخ ِؼبِالد ِصفىفخ ِحذد

 KMOووزٌه اخزجبس 

 ِحذد

 ِصفىفخ

 ِؼبِالد

 االسرجبط

Bartlett’s test of sphericity ِالءِخ حدُ اخزجبس ( اٌؼيٕخKMO) 

دسخبد  0وب

 اٌحشيخ

دسخخ اٌزجبيٓ  اٌميّخ اٌذالٌخ

 اٌّشزشن

 وجيش 0.81 0.001> 190 1133.675 0.0005

، والشكل يتضح من الجدول السابق مبلئمة البيانات لمتحميل العاممي االستكشافي 
  الموازيالعوامل المستخرجة عن طريق التحميل التالي يوضح عدد 

 
 اٌزفىيش اٌؼمالٔي واٌحذعي ِميبط ٌجٕىد اٌّىاصي اٌزحٍيً(  6) شىً

 من الموازي التحميل محك أو طريقة استخدام أثناء العوامل عدد تحديد يتم: ممحوظة
 باستخدام توليدىا تم التي البيانات خط فوق يةمك تقع التي المثمثات عدد تحديد خبلل

 FA Simulated Data المحاكاة

التفكير  مقياس بنود عمييا تتشبع عامبلن  ىناك أن الشكل من يتضح بالتاليو 
 ، المائل التدوير بعد لمعوامل النمط مصفوفة يوضح التالي( ٗ) والجدول ، الحدسي والعقبلني

 :لمتباين المئوية النسب ، الكامنة الجذور ، ،الشيوع التشبعات
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  (2خذوي)

 ىبِٕخ ، إٌغت اٌّئىيخ ٌٍزجبيٓليُ اٌزشجؼبد ،اٌشيىع ، اٌدزوس اٌ

 

 اٌؼجبساد

رشجؼبد اٌجٕىد ػٍي 

 اٌؼىاًِ

 اٌشيىع

  اٌثبٔي اٌؼبًِ األوي

1 0.663   0.451 

2   0.646 0.42 

3 0.753   0.567 

4   0.703 0.471 

5  0.686  0.495 

6  0.754  0.476 

7  0.688  0.57 

8   0.625 0.355 

9  0.596  0.392 

10   0.65 0.565 

11  0.74  0.429 

12   0.673 0.475 

13  0.687  0.457 

14  0.665  0.431 

15  0.655  0.449 

16   0.666 0.443 

17 0.684   0.47 

18   0.479 0.23 

19 0.576   0.332 

20   0.641 0.411 

 - 4.311 4.579 اٌدزوس اٌىبِٕخ

 - 0.216 0.229 إٌغجخ اٌّئىيخ ٌٍزجبيٓ

 - 0.444 0.229 ٕغجخ اٌزدّيؼيخاٌ

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
%( من ٗ.ٗٗفسرت مجتمعة حوالي ) عاممينأسفر التحميل العاممي االستكشافي عن  -ٔ

 التباين الكمي
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( عمي العامل األول ٜٔ،  ٚٔ، ٘ٔ،  ٖٔ،  ٔٔ،  ٜ، ٚ،  ٘، ٖ،  ٔتشبعت العبارات ) -ٕ
%( من التباين ٙ.ٕٔ(، ونسبة تباين ) ٖٔٔ.ٗبجذر كامن)  التفكير العقبلنيوىو 
 الكمي

( عمي العامل ٕٓ،  ٛٔ، ٙٔ،  ٗٔ،  ٕٔ،  ٓٔ، ٛ،  ٙ، ٗ،  ٕ)تشبعت العبارات  -ٖ
 من%( ٔ.ٖٔ) تباين ونسبة ،( ٚٔٙ.ٕ) كامن بجذر التفكير الحدسيالثاني وىو 

 الكمي التباين
  :التوكيدي العاومي التشمين -3

 عينة غير من المرحمة الثانوية طبلب من طالب ٕٔٔ)المشاركين استجابات إخضاع تم
 ،  التفكير العقبلني والحدسي مقياس عمي االستجابة في(  االستكشافي العاممي التحميل

 تم فقد ،( WLSMV) الموزونة الصغرى المربعات طريقة باستخدام( R) برنامج استخداموب
 :التالي بالشكل الموضح النموذج اختبار

 
 ٌّميبط اعٍىة اٌزفىيش اٌؼمالٔي واٌحذعي ( ّٔىرج اٌؼبٍِي0ٓشىً)
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 وقد حقق النموذج السابق جودة مطابقة مقبولة كما يتضح من الجدول التالي
  (2خذوي)

 ِؤششاد خىدح اٌّطبثمخ ٌٍّٕىرج اٌّفزشض

ليّخ  ِؤششاد حغٓ اٌّطبثمخ

 اٌّؤشش

اٌّذي اٌّثبٌي 

 ٌٍّؤشش

 غيش داٌخ CMIN 235.457ليّخ ِشثغ وب 

 169 يخدسخبد اٌحش 

 0.001 ليّخ  اٌذالٌخ

(CMINDF) 2ِٓ صفش إٌي  1.393 ِشثغ وبي اٌّؼيبسي 

gfi 0.965  ِٓ 2.12أػٍي 

nfi 0.938  ِٓ 2.12أػٍي 

(CFI) ْ2.12أػٍي ِٓ  0.981 ِؤشش حغٓ اٌّطبثمخ اٌّمبس 

(TLI)  2.12أػٍي ِٓ  0.979 ٌىيظ -ِؤشش ربوش 

(RMSEA)  اٌدزس اٌزشثيؼي ٌّزىعظ خطأ

 0.043 اللزشاةا

 ِٓ2- 2.21 

 ، المرتبطة المعيارى الخطأ وقيم المعيارية غير والجدول التالي  يوضح التشبعات
 الخطأ تباين المعيارية، التشبعات الحرجة، النسبة بيا،

  (1خذوي)
 اٌخطأ رجبيٓ اٌّؼيبسيخ، اٌزشجؼبد اٌحشخخ، إٌغجخ ثهب، ، اٌّشرجطخ اٌّؼيبسي اٌخطأ وليُ اٌّؼيبسيخ غيش اٌزشجؼبد

اٌؼبًِ 
 اٌىبِٓ

سلُ 
 اٌجٕذ

اٌزشجؼبد غيش 
 اٌّؼيبسيخ

اٌخطأ 
 اٌّؼيبسي

اٌزشجؼبد  إٌغجخ اٌحشخخ
 اٌّؼيبسيخ

 رجبيٓ اٌخطأ

 
 
 

اٌزفىيش 
 اٌؼمالٔي

1 1     0.765 0.414 
3 1.027 0.078 13.089** 0.704 0.504 
5 1.139 0.07 16.298** 0.828 0.314 
7 0.846 0.096 8.794** 0.586 0.657 
9 0.828 0.092 8.985** 0.545 0.703 
11 0.994 0.095 10.451** 0.7 0.51 
13 1.107 0.063 17.704** 0.791 0.374 
15 1.165 0.07 16.732** 0.808 0.347 
17 

1.102 0.075 14.701** 0.763 0.417 

19 0.919 0.078 11.764** 0.647 0.581 
 
 

اٌزفىيش 
 اٌحذعي

2 1     0.756 0.429 
4 0.926 0.056 16.505** 0.698 0.512 
6 1.115 0.052 21.503** 0.833 0.307 
8 0.824 0.071 11.677** 0.629 0.604 
10 0.909 0.069 13.173** 0.674 0.546 
12 0.87 0.062 14.129** 0.653 0.574 
14 0.781 0.07 11.106** 0.618 0.618 
16 1.005 0.057 17.696** 0.782 0.389 
18 0.845 0.085 9.965** 0.597 0.644 
20 1.083 0.042 25.679** 0.84 0.295 

 2.26داي ػٕذ  **
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 تضح مما سبق ما يمي:ي
، وقيمة النسبة الحرجة دال احصائيا حيث كان  ٖ.ٓالتشبعات المعيارية لكل العبارات <  -

 (ٜٛٓ.ٓ( ، وأعمي تشبع )ٖٗٓ.ٓأقل تشبع )
حظي النموذج السابق بجودة مطابقة مقبولة حيث وقعت معظم المؤشرات في المدي  -

 المقبول
والصدق التكازبي ، Composite reliability coefficients (CR) وؤطسات الجبات املسكب -4

 Discriminant Validity - Convergent validity والتىايزي
الي االتساق الداخمي لممقياس ، بينما يشير الصدق  (CR)يشير الثبات المركب

( AVE) المستخرج التباين متوسط بواسطة قياسو ويتمالتقاربي الي تقارب مكونات المقياس 
 كل تقيس التي العبارات اختبلف مدي التمايزي الصدق يوضح بينما،  ٘.ٓويجب أن يتعدى 

 التباين لمتوسط التربيعي الجذر بواسطة وُيقاس .األخرى المتغيرات عن متغير كل أو بعد
 ارتباطو من أكبر بعد لكل( AVEلــ )  التربيعي الجذر يكون أن ويجب( ، AVE)المستخرج
 الركر فورنلك ح، وذلك وفقا لم ىاألخر  باألبعاد

باالعتماد عمي نتائج التحميل العاممي التوكيدي تم حساب كبل من الثبات المركب 
 : والصدق التقاربي والتمايزي  ويتضح ذلك من الجدول التالي

  (1خذوي)

 ِؤششاد اٌثجبد اٌّشوت واٌصذق اٌزمبسثي واٌزّبيضي

 CR AVE MSV Max اٌؼىاًِ 

R(H) 

اٌزفىيش 

ؼمالٔياٌ  

اٌزفىيش 

 اٌحذعي

اٌزفىيش 

 اٌؼمالٔي

0.913 0.512 0.002 0.927 
0.719   

اٌزفىيش 

 اٌحذعي

0.911 0.506 0.002 0.925 
-0.022 0.713 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
ت ( وكانٚ.ٓ)أكبر من  فقد جاءت كل القيم ،( لكل االبعادCRارتفاع قيم الثبات المركب ) -ٔ

 (ٜٔٔ.ٓ)، ولمتفكير الحدسي ( ٖٜٔ.ٓ) لمتفكير العقبلني قيمة الثبات المركب
) والقيمة المثمي البد أن تتعدي( ، ٘.ٓمن ) أكبر( AVEجاءت قيم الصدق التقاربي) -ٕ

ٓ.٘ ) 
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، وىذا ما يعبر  األخرى باألبعاد ارتباطو من أكبر بعد لكل( AVEلــ )  التربيعي الجذر -ٖ
 ٜٔٚ.ٓوقد بمغت القيم عمي الترتيب )  العاممين ، عنو قيم قطر مصفوفة االرتباط بين 

 ،ٓ.ٖٚٔ) 
 (MSVجميعيا أكبر من قيم ) (AVE)قيم الصدق التقاربي  -ٗ
 (ٛ.ٓ( جميعيا أكبر من) Max R(H)قيم مصفوفة ) -٘
 (6)وعاوالت الفا وأوويذا ودتىاُ -5

  (1خذوي)
 (1ِؼبِالد اٌفب وأوِيدب وخزّبْ)

 اٌحذعي اٌؼمالٔي اٌّؼبًِ

alpha 
0.911 0.909 

omega 0.912 0.910 
 omega2 0.912 0.910غيش اٌّششوطخ  

 omega3 0.913 0.910 اٌهشِي 
Lambda.6 

0.934 
0.928     

  

 الجدول السابق ما يمي"من يتضح 
 (ٚ.ٓارتفاع قيم الثبات بالطرق المختمفة وجاءت جميع ىذه القيم )أكبر من  -ٔ
نموذج يناسب البيانات بشكل تقارب قيم معامبلت ثبات أوميجا  ، وىذا يدل عمي أن ال -ٕ

 جيد
من خبلل ما سبق يتضح أن مقياس أساليب التفكير العقبلني والحدسي  يتمتع 

 بخصائص سيكومترية جيدة
 اخلمكيةاالسص  استبياُ

 Moralيتم قياس األسس األخبلقية عن طريق استبيان األسس األخبلقية 

Foundations Questionnaire (MFQ) أعده كبل من ذيال  (Haidt & Joseph, 

 ,Day)  لفحص األيديولوجية والمواقف السياسيةحتي اآلن  والذي يتم استخدامو،  (2004

Fiske, Downing, & Trail, 2014)  فاعمية المقاحات ،(Amin et al., 2017)  ،
،  (Rottman, Kelemen, & Young, 2015)االتجاىات نحو التغيرات المناخية 

 (Simpson & Rios, 2016)عة وخارجيا واالتجاىات داخل المجمو 
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 عند ميًما الفرد يعتبره أخبلقي أساس أي يقيم ذاتي تقرير مقياس MFQ يعد و
 ,Graham, Nosek, Haidt, Ivyer, Koleva, & Ditto) أخبلقي موقف مواجية

2011; Zhang, Hook & Johnson, 2016).  ويتكون استبيان األسس األخبلقية ،
(MFQ( من )ٖٕ  ٙة( ، لكل أساس أخبلقي من األسس األخبلقية الخمسة بواقع )عبار 

عبارات لكل اساس أخبلقي( ، وعبارتين ليس ليما عبلقة باألسس األخبلقية الكتشاف الجدية 
الستو عشر العبارة األولي يطمب من . قسمين إلى أيًضا االستبيان في االستجابة  ، وينقسم

 الستة األخبلقية ، العناصر الناحية من خاطًئا أو ًحاصحي ما شيء كان إذا المشارك تحديد ما
يتم بعد  موافقتيم، و مستوى تقييم فييا المشاركين من ُيطمب عبارات عن عبارة التالية عشر
 (.Graham et al., 2011)أساس أخبلقي  لكل اإلجمالي المجموع حساب ذلك

ألصمية والعديد من وتم التحقق من الخصائص السيكومترية لبلستبيان في الدراسة ا
الدراسات واتضح ان االستبيان تتحقق فيو الخصائص السيكومترية وأنو صالح لمتطبيق وذلك 
من خبلل مقارنو نتائجو  بنتائج مقاييس أخري تقيس األسس األخبلقية الخمسة  

(Graham et al., 2011)  
 في سيما ال ، النتائج ىذه تكرار في صعوبة ورغم ذلك فان الدراسات البلحقة واجيت

 ,Davis, Rice, Van Tongeren) المترجمة االستبيانات ، ومع الثقافية عبر العينات

Hook, DeBlaere, Worthington & Choe, 2016; Nilsson & Erlandsson, 

2014; Bobbio, Nencini, & Sarrica, 2011; Dogruel, Joeckel, & 

Bowman, 2013; Kim, Kang, & Yun, 2012; Kivikangas, Lönnqvist, & 

Ravaja, 2017; Zhang & Li, 2015.) 
الي المغة العربية ، وعرضيا عمي متخصصين في  االستبيانقام الباحث الحالي بترجمة  -

المغة االنجميزية والعربية لمتدقيق المغوي ، ثم تم عرضيا عمي أثنان من المتخصصين في 
مقارنة ة أخري الي المغة االنجميزية ، ثم المغة االنجميزية بشكل مستقل إلعادة ترجمتيا مر 

التي تمت إعادة ترجمتيا بعناية مع تمك الموجودة في النموذج األصمي  العباراتجميع 
  .بشكل مقبولتمت ترجمتيا  لعباراتلمتأكد من أن ا

( لتحديد ما اذا كانت ىناك عبارات غامضة طالباً  ٓ٘عمي ) المقياسقام الباحث بتجريب  -
لي مناقشة الطبلب في العبارات ، واستخدم الباحث ىذه المعمومات لتحسين ، باإلضافة ا
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العبارات المترجمة لجعميا أكثر قابمية لمفيم ، ويعد ذلك من أدلة صدق التفسيرات والتي 
 Ad, 2016)-(Reeves, & Marbachتعتمد عمي عمميات االستجابة 

( من أساتذة عمم ٚعمي ) س األخبلقيةلؤلستم عرض المقياس بعباراتو ، والتعريفات االجرائية 
 النفس التربوي ، وفي ضوء آرائيم تم تعديل صياغة بعض العبارات  

 أدلة تفشريات ثبات وصدق دزدات املكياض 

 تكييي صالسية العبازات:-1
عمـي قيمـة معامـل الثبـات سـواء  المقيـاس عبـاراتمـن   عبـارةبيدف معرفة مدي تأثير كل 

كرونبــاخ بحيــث يمثــل كــل لقــد تــم اســتخراج سمســمة مــن معــامبلت ألفــا ف، ارتفاعــًا أو انخفاضــًا 
وىـو فـي الوقـت نفسـو نـوع مـن صـدق المحـك  عباراتـو ،بعـد حـذف المقياس معامل قيمة ثبات 

بعـد حـذف أحـد  عبارات المقياسمن  عبارة، وبالمثل فقد تم حساب متوسط وتباين كل  عباراتلم
 ٓه القيم (  التالي يوضح ىذ ٜوالجدول ) ٓ عباراتو

 (1خذوي)

 اٌّزىعظ واٌزجبيٓ وِؼبًِ االسرجبط اٌّصحح وِؼبًِ اٌفب ثؼذ حزف دسخخ اٌؼجبسح 

ِؼبًِ  اٌزجبيٓ اٌّزىعظ اٌؼجبسح

االسرجبط 

 اٌّصحح

ِؼبًِ 

 أٌفب

ِؼبًِ  اٌزجبيٓ اٌّزىعظ اٌؼجبسح

االسرجبط 

 اٌّصحح

ِؼبًِ 

 أٌفب

6 78.04 462.703 0.312 0.898 61 77.86 463.304 0.304 0.898 

0 77.76 467.700 0.230 0.899 61 77.62 468.624 0.211 0.899 

2 80.14 439.416 0.667 0.892 61 79.67 442.914 0.528 0.894 

2 79.52 434.178 0.731 0.890 61 78.98 437.511 0.619 0.892 

2 79.37 437.799 0.559 0.893 02 79.50 437.428 0.564 0.893 

1 77.98 461.606 0.320 0.898 06 77.80 462.986 0.273 0.899 

1 77.72 466.710 0.259 0.899 0 77.73 466.503 0.260 0.899 

1 79.68 439.493 0.634 0.892 02 79.84 444.138 0.551 0.894 

1 79.75 437.576 0.681 0.891 02 79.43 440.438 0.544 0.894 

62 79.69 441.421 0.550 0.894 02 79.44 439.526 0.525 0.894 

66 77.78 461.953 0.331 0.898 01 78.49 462.649 0.222 0.900 

60 77.53 467.329 0.251 0.899 01 78.76 474.823 0.330 0.905 

62 79.82 438.929 0.672 0.892 01 79.97 446.321 0.560 0.894 

62 78.91 438.829 0.615 0.892 01 79.25 443.515 0.531 0.894 

62 80.28 440.647 0.479 0.895 22 79.62 442.312 0.471 0.895 

 0.899 ِؼبًِ اٌفب وشؤجبخ ٌٍّميبط وىً
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 ( السابق ما يمي : ٜيتضح من الجدول رقم )
( ، والتبــاين ٕٛ.ٓٛ – ٖ٘.ٚٚأن المــدي الــذي تتذبــذب فيــو قــيم المتوســطات الحســابية )  -

ىو مدي صغير جدا ، وىذا يؤكد أن جميع العبارات متجانسة الي حـد كبيـر فـي قيـاس مـا 
 وضعت من أجمو

عند حذف  لممقياسوالدرجة الكمية  العبارةع قيم معامبلت االرتباط المصحح بين أن جمي -
،  ويؤكد ىذا تمتع ( ٖٔٚ.ٓ- ٕٔٔ.ٓوانحصرت بين )دالة إحصائيًا   العبارةدرجة 
محكًا لقياس صدق  العباراتبدرجة مقبولة من الصدق باعتبار بقية  العباراتجميع 

 كمحك. العباراتباعتبار بقية  عبارةميز لكل وىذه المعامبلت تعتبر معامل ت عبارةال
، وىــذا يعــد مناســبا  عبـارةال يتــأثر بعــد حــذف أي  لممقيـاسأن معـامبلت ثبــات ألفــا كرونبــاخ  -

( ، والمـدي الـذي يتذبـذب فيـو معامـل ٜٜٛ.ٓكرونبـاخ لممقيـاس ككـل )لوكان معامـل الفـا 
ــا  ــارات الالف ــارة مــن عب ــي أن كــل عب ــاخ صــغير ممــا يشــير ال لمقيــاس تســيم بشــكل كرونب

مناســب فــي ثبــات الدرجــة الكميــة لممقيــاس ، وان اســتبعاد اي عبــارة مــن العبــارات ال يــؤثر 
 .(ٖٗٔ،  ٕٗٓٓ) السيد محمد أبو ىاشم ، سمبا عمي قيمة الثبات 

 :لمبٍود التشمين العاومي االستلظايف -2

 ( ، اً طالب ٖٓٓلمبنود )تم التطبيق عمي عينة  االستكشافي العاممي التحميل اجراء تم
 المتوسطات ضوء في الموزونة الصغرى المربعات بطريقة العوامل تم استخبلص حيث

 العوامل عدد تحديد تم كما،  Polychoric االرتباط معامبلت لمصفوفة WLSMVوالتباين
 Obliminطريقة  باستخدام لمعوامل المائل التدوير وكذلك الموازي التحميل باستخدام طريقة
 التحميل ىذا نتائج التالي ويعرض الجزء( Rدام برنامج )، وذلك باستخ

 إلى األسس األخبلقية استبيان عمى االستجابة في المشاركين استجابات إخضاع تم
 قيمة ( ، وكذلكKMOالعينة ) مبلءمة حجم اختبار لحساب وذلك R اإلحصائية الحزمة
وب  وليّخ االرتباط ، معامبلت مصفوفة محدد

 Bartlett’s test of sphericity اٌّشرجطخ  2

K  ،(ٓٔبجدول ) موضح ىو كما النتائج فكانت 
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  (62 خذوي)

وب  وليّخاالسرجبط ،  ِؼبِالد ِصفىفخ ِحذد
0

، ووزٌه  Bartlett’s test of sphericity Kاٌّشرجطخ   

 KMOاخزجبس 

 ِصفىفخ ِحذد

 االسرجبط ِؼبِالد

Bartlett’s test of sphericity دُِالءِخ ح اخزجبس ( اٌؼيٕخKMO) 

وب
0

 دسخخ اٌزجبيٓ اٌّشزشن اٌميّخ اٌذالٌخ دسخبد اٌحشيخ 

 وجيش 0.88 0.001> 496 157.4792 0.00057

يتضح من الجدول السابق مبلئمة البيانات لمتحميل العاممي االستكشافي ، والشكل 
 التالي يوضح عدد العوامل المستخرجة عن طريق التحميل الموازي 

 
 اٌخٍميخاالعظ  اعزجيبْزحٍيً اٌّىاصي ٌجٕىد ( ا2ٌشىً )

 من الموازي يلمتحال محك أو طريقة استخدام أثناء العوامل عدد تحديد يتم  :حوظةمم
 باستخدام اىتوليد تم التي البيانات خط فوق يةمك تقع التي ثاتمالمث عدد تحديد خبلل

 FA Simulated Data المحاكاة
 استبيانناك خمس عوامل تتشبع عمييا بنود وبالتالي كما يتضح من الشكل أن ى

( التالي يوضح مصفوفة النمط لمعوامل بعد التدوير المائل ، ٔٔ، والجدول ) األسس األخبلقية
 التشبعات ،الشيوع ، الجذور الكامنة ، النسب المئوية لمتباين:
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 ( 66) خذوي

 يٓليُ اٌزشجؼبد ،اٌشيىع ، اٌدزوس اٌىبِٕخ ، إٌغت اٌّئىيخ ٌٍزجب 

 

 

 اٌشيىع رشجؼبد اٌجٕىد ػٍي اٌؼىاًِ

اٌؼبًِ 

 األوي

اٌؼبًِ 

 اٌثبٔي

اٌؼبًِ 

 اٌثبٌث

اٌؼبًِ 

 اٌشاثغ

اٌؼبًِ 

 اٌخبِظ

1 0.675         0.532 

2   0.664       0.567 

3     0.668     0.641 

4      0.576   0.712 

5         0.815 0.71 

7 0.671         0.493 

8   0.712       0.56 

9     0.708     0.563 

10      0.498   0.678 

11         0.939 0.749 

12 0.809        0.618 

13   0.71       0.515 

14     0.776     0.67 

15       0.352   0.434 

16        0.654  0.643 

17 0.659        0.651 

18   0.608       0.454 

19      0.594    0.491 

20       0.63   0.733 

21         0.783 0.701 

23 0.454         0.321 

24   0.423      0.33 

25     0.513     0.379 

26       0.435   0.463 

27         0.747 0.758 

28  0.5        0.336 

29   0.5       0.381 

30     0.353   0.47 

31       0.66   0.565 

32         0.597 0.563 

 - 1.375 2.703 2.897 4.225 5.078 اٌدزوس اٌىبِٕخ

 - 0.043 0.084 0.091 0.132 0.159 إٌغجخ اٌّئىيخ ٌٍزجبيٓ

 - 0.509 0.466 0.381 0.291 0.159 إٌغجخ اٌزدّيؼيخ
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
%( ٜ.ٓ٘مس عوامل فسرت مجتمعة حوالي )أسفر التحميل العاممي االستكشافي عن خ -ٗ

 من التباين الكمي
 تجنب األذي( عمي العامل األول وىو ٕٛ، ٖٕ،ٚٔ ،  ٕٔ، ٚ،  ٔتشبعت العبارات ) -٘

 %( من التباين الكميٜ.٘ٔ(، ونسبة تباين ) ٛٚٓ.٘بجذر كامن) 
 بجذر العدالة( عمي العامل الثاني وىو ٜٕ،  ٕٗ، ٛٔ،  ٖٔ، ٛ،  ٕتشبعت العبارات ) -ٙ

 الكمي التباين من%( ٕ.ٖٔ) تباين ونسبة ،( ٕٕ٘.ٗ) كامن
الوالء ( عمي العامل الثالث وىو ٖٓ،  ٕ٘،  ٜٔ،  ٗٔ، ٜ، ٖتشبعت العبارات ) -ٚ

 الكمي التباين من%( ٔ.ٜ) تباين ونسبة ،( ٜٚٛ.ٕ) كامن بجذر لممجموعة 
رام احت( عمي العامل الرابع وىو ٖٔ،  ٕٙ،  ٕٓ،  ٘ٔ، ٓٔ، ٗتشبعت العبارات ) -ٛ

 الكمي التباين من%( ٗ.ٛ) تباين ونسبة ،( ٖٓٚ.ٕ) كامن بجذرالسمطة 
النقاء ( عمي العامل الخامس وىو ٕٖ، ٕٚ،  ٕٔ،  ٙٔ، ٔٔ، ٘تشبعت العبارات ) -ٜ

 الكمي التباين من%( ٖ.ٗ) تباين ونسبة ،( ٖ٘ٚ.ٔ) كامن بجذر
 التشمين العاومي التوكيدي:  -3

من غير عينة التحميل العاممي االستكشافي(   اً طالب ٖ٘٘تم إخضاع استجابات المشاركين)
( باستخدام طريقة R)، وتم استخدام برنامج   األسس األخبلقية استبيانفي االستجابة عمي 

وقد قام الباحث باختبار عدة نماذج  كان من ( ، WLSMVالمربعات الصغرى الموزونة )
 :لمبيانات  أفضل  جودة مطابقةج النموذج الموضح بالشكل التالي وقد  حقق ىذا النموذبينيا 
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 العزجيبْ األعظ األخالليخ( ّٔىرج اٌؼىاًِ اٌخّظ 2شىً)

 وقد حقق النموذج السابق جودة مطابقة مقبولة كما يتضح من الجدول التالي
  (60خذوي)

 ِؤششاد خىدح اٌّطبثمخ ٌٍّٕىرج اٌّفزشض

ليّخ  ِؤششاد حغٓ اٌّطبثمخ

 اٌّؤشش

اٌّذي اٌّثبٌي 

 ٌٍّؤشش

 غيش داٌخ CMIN 788.885ّخ ِشثغ وب لي

 395 دسخبد اٌحشيخ 

 0.000 ليّخ  اٌذالٌخ

(CMINDF) 2ِٓ صفش إٌي  1.997 ِشثغ وبي اٌّؼيبسي 

GFI 0.979  ِٓ 2.12أػٍي 

NFI 0.967  ِٓ 2.12أػٍي 

(CFI) ْ2.12أػٍي ِٓ  0.983 ِؤشش حغٓ اٌّطبثمخ اٌّمبس 

(TLI)  2.12ِٓ  أػٍي 0.982 ٌىيظ -ِؤشش ربوش 

(RMSEA) 2.21 -2ِٓ  0.043 اٌدزس اٌزشثيؼي ٌّزىعظ خطأ االلزشاة 

 ، المرتبطة المعيارى الخطأ وقيم المعيارية غير والجدول التالي  يوضح التشبعات
 الخطأ تباين المعيارية، التشبعات الحرجة، النسبة بيا،
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 (62 خذوي)

 اٌّؼيبسيخ، اٌزشجؼبد اٌحشخخ، إٌغجخ ثهب، اٌّشرجطخ،  اٌّؼيبسي اٌخطأ وليُ اٌّؼيبسيخ غيش اٌزشجؼبد 

 اٌخطأ رجبيٓ

اٌؼبًِ 

 اٌىبِٓ

سلُ 

 اٌجٕذ

اٌزشجؼبد 

غيش 

 اٌّؼيبسيخ

اٌخطأ 

 اٌّؼيبسي

إٌغجخ 

 اٌحشخخ

اٌزشجؼبد 

 اٌّؼيبسيخ

رجبيٓ 

 اٌخطأ

 

 

 اٌؼذاٌخ

F1 1     0.924 0.147 

F2 0.888 0.039 23.002 0.843 0.289 

F3 0.832 0.048 17.328 0.803 0.355 

F4 0.87 0.052 16.878 0.804 0.354 

F5 0.717 0.05 14.384 0.672 0.549 

F6 0.721 0.059 12.305 0.428 0.817 

 

 

 ردٕت األري

H1 1       

H2 1.053 0.035 29.749 0.882 0.223 

H3 0.966 0.03 32.03 0.896 0.198 

H4 0.998 0.034 29.376 0.862 0.258 

H5 0.843 0.056 15.087 0.891 0.206 

H6 0.822 0.049 16.902 0.676 0.543 

 

اٌىالء 

 ٌٍّدّىػخ

I1 1     0.881 0.225 

I2 0.953 0.039 24.257 0.804 0.354 

I3 0.981 0.035 27.854 0.86 0.261 

I4 1.014 0.045 22.591 0.791 0.374 

I5 0.883 0.043 20.413 0.74 0.452 

I6 0.815 0.041 20.079 0.736 0.458 

 

احزشاَ 

 اٌغٍطخ

A1 1     0.902 0.187 

A2 0.928 0.023 40.618 0.848 0.281 

A3 0.865 0.036 24.132 0.743 0.448 

A4 1.011 0.03 34.077 0.846 0.285 

A5 0.973 0.034 28.468 0.779 0.393 

A6 0.884 0.037 23.968 0.749 0.44 

 

 إٌمبء

P1 1     0.822 0.325 

P2 0.872 0.039 22.415 0.771 0.406 

P3 0.921 0.054 17.164 0.709 0.497 

P4 1.013 0.042 24.379 0.832 0.307 

P5 1.028 0.04 25.381 0.832 0.308 

P6 0.922 0.046 20.1 0.728 0.47 

 تضح مما سبق ما يمي:ي
، وقيمة النسبة الحرجة دال احصائيا حيث  ٘.ٓالعبارات <  غالبيةالتشبعات المعيارية ل -ٔ

 (ٕٜٗ.ٓ( ، وأعمي تشبع )ٕٛٗ.ٓكان أقل تشبع )
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حظي النموذج السابق بجودة مطابقة مقبولة حيث وقعت معظم المؤشرات في المدي  -ٕ
 المقبول

، والصدق Composite reliability coefficients (CR)وؤطسات الجبات املسكب  -4

  Discriminant Validity - Convergent validity التكازبي والتىايزي

الي االتساق الداخمي لممقياس ، بينما يشير الصدق  (CR)يشير الثبات المركب
( AVE) المستخرج التباين متوسط بواسطة قياسو ويتمالتقاربي الي تقارب مكونات المقياس 

 كل تقيس التي العبارات اختبلف مدي التمايزي الصدق يوضح بينما،  ٘.ٓويجب أن يتعدى 
 التباين لمتوسط التربيعي الجذر بواسطة وُيقاس ، األخرى المتغيرات عن متغير كل أو بعد

 ارتباطو من أكبر بعد لكل( AVEلــ )  التربيعي الجذر يكون أن ويجب( ، AVE)المستخرج
 األخرى باألبعاد

المركب  باالعتماد عمي نتائج التحميل العاممي التوكيدي تم حساب كبل من الثبات
 : والصدق التقاربي والتمايزي  ويتضح ذلك من الجدول التالي

  (62خذوي)

 ِؤششاد اٌثجبد اٌّشوت واٌصذق اٌزمبسثي واٌزّبيضي

 CR AVE MSV Max اٌؼىاًِ

R(H) 

احزشاَ 

 اٌغٍطخ

اٌىالء  إٌمبء

 ٌٍّدّىػخ

ردٕت  اٌؼذاٌخ

 األري

احزشاَ 

 اٌغٍطخ

0.920 0.660 0.503 0.936 0.812     

ٌٕمبءا  0.904 0.614 0.437 0.916 0.661*** 0.784    

اٌىالء 

 ٌٍّدّىػخ

0.915 0.645 0.503 0.927 0.709*** 0.500*** 0.803   

- 0.009 0.925 0.290 0.590 0.892 اٌؼذاٌخ

0.199*** 

0.082† 0.768  

ردٕت 

 األري

0.914 0.644 0.290 0.938 -0.025 -0.023 0.104* 0.539*** 0.803 

 من الجدول السابق ما يمي:يتضح 
( وكان ٚ.ٓ)أكبر من  فقد جاءت كل القيم ،( لكل االبعادCRارتفاع قيم الثبات المركب ) -ٔ

 (ٕٜٓ.ٓ) احترام السمطة( وأكبر بعد ٕٜٛ.ٓ) العدالةأقل بعد 
( ٜٓ٘.ٓ( ، وكانت أقل قيمة )٘.ٓ( أكبر من )AVEجاءت قيم الصدق التقاربي) -ٕ

 الحترام السمطة( ٓٙٙ.ٓ، وأكبر قيمة ) لمعدالة
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، وىذا ما يعبر  األخرى باألبعاد ارتباطو من أكبر بعد لكل( AVEلــ )  التربيعي الجذر -ٖ
عنو قيم قطر مصفوفة االرتباط بين العوامل الخمسة وقد بمغت القيم عمي الترتيب ) 

ٓ.ٕٛٔ  ،ٓ.ٚٛٗ  ،ٓ.ٖٛٓ  ،ٓ.ٚٙٛ  ،ٓ.ٖٛٓ) 
 (MSVن قيم )( جميعيا أكبر مAVEقيمة قيم الصدق التقاربي ) -ٗ
 (ٛ.ٓ( جميعيا أكبر من) Max R(H)قيم مصفوفة ) -٘

يتمتع بخصائص سيكومترية  استبيان األسس األخبلقيةمن خبلل ما سبق يتضح أن 
 جيدة

 (6وعاوالت الفا وأوويذا ودتىاُ) -5
  (62خذوي)

 (1ِؼبِالد اٌفب وأوِيدب وخزّبْ)

ردٕت  اٌؼذاٌخ اٌّؼبًِ

 األري

اٌىالء 

 ٌٍّدّىػخ

احزشاَ 

طخاٌغٍ  

 إٌمبء

alpha 0.853 0.900 0.915 0.919 0.902 

omega 0.857 0.901 0.915 0.919 0.904 

غيش اٌّششوطخ  

omega2 

0.857 0.901 0.915 0.919 0.904 

اٌهشِي   

omega3 

0.859 0.899 0.914 0.920 0.909 

Lambda.6 0.891 0.911 0.927 0.933 0.908 

 يتضح الجدول السابق ما يمي"
 (ٚ.ٓقيم الثبات بالطرق المختمفة وجاءت جميع ىذه القيم )أكبر من  ارتفاع -ٖ
تقارب قيم معامبلت ثبات أوميجا  ، وىذا يدل عمي أن النموذج يناسب البيانات بشكل  -ٗ

 جيد
من خبلل ما سبق يتضح أن مقياس أساليب التفكير العقبلني والحدسي  يتمتع 

 بخصائص سيكومترية جيدة
 وكياض التديَ

، ويقيس ( ٕٙٔٓلباحث مقياس التدين من اعداد أحمد محمد عبد الخالق )ا استخدم 
( ٘ٔ، ويتكون المقياس من )ىذا المقياس التدين الداخمي بصرف النظر عن أيو ديانة معينة 

ببدائل خماسية من )أعارض بشدة "درجة واحدة" الي أوافق بشدة عبارة ، يجاب عن كل منيا 
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اس بالتحقق من خصائصو السيكومترية عن طريق التحميل درجات"(، وقد قام معد المقي ٘"
، وقد تشبعت البنود عمي عامل واحد فقط ، ووصل العاممي بطريقة المكونات األساسية 

عمي التوالي ، وتراوح الصدق  ٚٛ.ٓ،  ٜٔ.ٓمعامل الفا لكرونباخ وثبات اعادة التطبيق الي 
  ٗٚ.ٓ،  ٖ٘.ٓالمرتبط بالمحك بين 

 :يف البشح احلالي املكياض دزدات وصدق اتثب تفشريات أدلة

 تكييي صالسية العبازات:-1
عمـي قيمـة معامـل الثبـات سـواء  المقيـاس عبـاراتمـن   عبـارةبيدف معرفة مدي تأثير كل 

فقــد تــم اســتخراج سمســمة مــن معــامبلت ألفــا كرونبــاخ بحيــث يمثــل كــل ، ارتفاعــًا أو انخفاضــًا 
وىـو فـي الوقـت نفسـو نـوع مـن صـدق المحـك  تـو ،عبارابعـد حـذف المقياس معامل قيمة ثبات 

بعـد حـذف أحـد  عبارات المقياسمن  عبارة، وبالمثل فقد تم حساب متوسط وتباين كل  عباراتلم
 ٓ(  التالي يوضح ىذه القيم ٙٔوالجدول رقم ) ٓ عباراتو

 ( 61خذوي)

 حاٌّزىعظ واٌزجبيٓ وِؼبًِ االسرجبط اٌّصحح وِؼبًِ اٌفب ثؼذ حزف دسخخ اٌؼجبس

ِؼبًِ  اٌزجبيٓ اٌّزىعظ اٌؼجبسح

االسرجبط 

 اٌّصحح

ِؼبًِ 

 أٌفب

ِؼبًِ  اٌزجبيٓ اٌّزىعظ اٌؼجبسح

االسرجبط 

 اٌّصحح

ِؼبًِ 

 أٌفب

6 62.44 52.463 0.743 0.953 1 62.60 52.932 0.600 0.957 

0 62.20 53.773 0.790 0.952 62 62.31 52.490 0.842 0.951 

2 62.66 52.587 0.633 0.956 66 62.57 52.146 0.714 0.954 

2 62.22 53.397 0.809 0.952 60 62.28 52.893 0.855 0.951 

2 62.21 53.575 0.813 0.952 62 62.31 52.404 0.852 0.951 

1 62.41 52.000 0.778 0.952 62 62.25 53.153 0.830 0.951 

1 62.52 52.669 0.726 0.953 62 62.34 52.198 0.840 0.951 

1 62.77 52.739 0.651 0.955      

ٌٍّميبط وىًٌىشؤجبخ ِؼبًِ اٌفب   0.956 

 ( السابق ما يمي : ٙٔيتضح من الجدول )
( ، والتبــاين ٙٙ.ٕٙ – ٕٔ.ٕٙأن المــدي الــذي تتذبــذب فيــو قــيم المتوســطات الحســابية )  -

مـا ىو مدي صغير جدا ، وىذا يؤكـد أن جميـع العبـارات متجانسـة الـي حـد كبيـر فـي قيـاس 
 وضعت من أجمو

عند حذف  لممقياسوالدرجة الكمية  العبارةأن جميع قيم معامبلت االرتباط المصحح بين  -
،  ويؤكد ىذا تمتع جميع ( ٘٘ٛ.ٓ- ٔ٘ٙ.ٓوانحصرت بين )دالة إحصائيًا   العبارةدرجة 
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 وىذه عبارةمحكًا لقياس صدق ال العباراتبدرجة مقبولة من الصدق باعتبار بقية  العبارات
 كمحك. العباراتباعتبار بقية  عبارةالمعامبلت تعتبر معامل تميز لكل 

، وىــذا يعــد مناســبا  عبـارةال يتــأثر بعــد حــذف أي  لممقيـاسأن معـامبلت ثبــات ألفــا كرونبــاخ  -
( ، والمدي الـذي يتذبـذب فيـو معامـل الفـا ٜٙ٘.ٓوكان معامل الفا كرونباخ لممقياس ككل )

أن كل عبارة من عبارات المقيـاس تسـيم بشـكل مناسـب فـي لكرونباخ صغير مما يشير الي 
ثبات الدرجة الكمية لممقياس ، وان استبعاد اي عبارة من العبـارات ال يـؤثر سـمبا عمـي قيمـة 

 .(ٖٗٔ،  ٕٗٓٓ) السيد محمد أبو ىاشم ، الثبات 

 : التوكيدي العاومي التشمين -2

 عينة غير من الثانوية المرحمة طبلب من طالب ٓٗٔ)المشاركين استجابات إخضاع تم
 برنامج استخدام وتم ،  التدين مقياس عمي االستجابة في(  االستكشافي العاممي التحميل

(R )الموزونة الصغرى المربعات طريقة باستخدام (WLSMV )، النموذج اختبار تم فقد 
 :التالي بالشكل الموضح

 
 اٌزذيٌّٓميبط  اٌؼبًِ اٌؼبَ( ّٔىرج 2شىً)

 ذج السابق جودة مطابقة مقبولة كما يتضح من الجدول التاليوقد حقق النمو 
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  (61خذوي)

 ِؤششاد خىدح اٌّطبثمخ ٌٍّٕىرج اٌّفزشض

ليّخ  ِؤششاد حغٓ اٌّطبثمخ

 اٌّؤشش

اٌّذي اٌّثبٌي 

 ٌٍّؤشش

 غيش داٌخ CMIN 106.644ليّخ ِشثغ وب 

 90.000 دسخبد اٌحشيخ 

 0.111 ليّخ  اٌذالٌخ

(CMINDF) 2ِٓ صفش إٌي  1.185 اٌّؼيبسي ِشثغ وبي 

GFI 0.976  ِٓ 2.12أػٍي 

NFI 0.971  ِٓ 2.12أػٍي 

(CFI) ْ2.12أػٍي ِٓ  0.995 ِؤشش حغٓ اٌّطبثمخ اٌّمبس 

(TLI)  2.12أػٍي ِٓ  0.995 ٌىيظ -ِؤشش ربوش 

(RMSEA)  اٌدزس اٌزشثيؼي ٌّزىعظ خطأ

 االلزشاة
0.036 

 ِٓ2- 2.21 

 ، المرتبطة المعيارى الخطأ وقيم المعيارية غير لتشبعاتوالجدول التالي  يوضح ا
 الخطأ تباين المعيارية، التشبعات الحرجة، النسبة بيا،

 ( 61خذوي)

 اٌّؼيبسيخ، اٌزشجؼبد اٌحشخخ، إٌغجخ ثهب، ، اٌّشرجطخ اٌّؼيبسي اٌخطأ وليُ اٌّؼيبسيخ غيش اٌزشجؼبد

 اٌخطأ رجبيٓ

اٌؼبًِ 

 اٌىبِٓ

سلُ 

 اٌجٕذ

اٌزشجؼبد 

ش غي

 اٌّؼيبسيخ

اٌخطأ 

 اٌّؼيبسي

إٌغجخ 

 اٌحشخخ

اٌزشجؼبد 

 اٌّؼيبسيخ

رجبيٓ 

 اٌخطأ

 

 

 

 

 

 اٌزذيٓ

 

 

 

6 1     0.76 0.422 

0 0.831 0.067 12.317** 0.801 0.359 

2 0.887 0.065 13.568** 0.596 0.645 

2 0.888 0.063 14.122** 0.827 0.315 

2 0.86 0.065 13.305** 0.826 0.318 

1 1.076 0.077 13.892** 0.804 0.354 

1 0.965 0.052 18.545** 0.738 0.455 

1 0.889 0.079 11.292** 0.624 0.61 

1 0.86 0.077 11.125** 0.577 0.667 

62 1.024 0.063 16.378** 0.874 0.237 

66 1.016 0.071 14.326** 0.717 0.486 

60 0.972 0.045 21.748** 0.887 0.213 

62 1.044 0.052 20.05** 0.891 0.207 

62 0.932 0.082 11.342** 0.859 0.263 

62 1.064 0.053 20.205** 0.873 0.239 

 2.26داي ػٕذ  **
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 تضح مما سبق ما يمي:ي
، وقيمة النسبة الحرجة دال احصائيا حيث كان  ٘.ٓالتشبعات المعيارية لكل العبارات <  -

 (ٚٛٛ.ٓعمي تشبع )( ، وأٚٚ٘.ٓأقل تشبع )
حظي النموذج السابق بجودة مطابقة مقبولة حيث وقعت معظم المؤشرات في المدي  -

 المقبول
، والصدق Composite reliability coefficients (CR)وؤطسات الجبات املسكب  -3

 Discriminant Validity - Convergent validity التكازبي والتىايزي

التساق الداخمي لممقياس ، بينما يشير الصدق الي ا (CR)يشير الثبات المركب
( AVE) المستخرج التباين متوسط بواسطة قياسو ويتمالتقاربي الي تقارب مكونات المقياس 

 كل تقيس التي العبارات اختبلف مدي التمايزي الصدق يوضح بينما،  ٘.ٓويجب أن يتعدى 
 التباين لمتوسط التربيعي ذرالج بواسطة وُيقاس .األخرى المتغيرات عن متغير كل أو بعد

 ارتباطو من أكبر بعد لكل( AVEلــ )  التربيعي الجذر يكون أن ويجب( ، AVE)المستخرج
 الركر فورنل، وذلك وفقا لمحك  األخرى باألبعاد

باالعتماد عمي نتائج التحميل العاممي التوكيدي تم حساب كبل من الثبات المركب 
 : ح ذلك من الجدول التاليوالصدق التقاربي والتمايزي  ويتض

 (61خذوي)

 ِؤششاد اٌثجبد اٌّشوت واٌصذق اٌزمبسثي واٌزّبيضي 

 CR AVE Max اٌؼىاًِ 

R(H) 

 0.969 0.585 0.946 اٌزذيٓ

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
ت قيمة الثبات ( وكانٚ.ٓ)أكبر من  قيمتوفقد جاءت  ،( CRارتفاع قيم الثبات المركب ) -ٔ

 ( ٜٙٗ.ٓ) المركب
( ، والقيمة المثمي البد أن تتعدي) ٘.ٓ( أكبر من )AVEالصدق التقاربي) ةجاءت قيم -ٕ

ٓ.٘ ) 
 (ٛ.ٓ( جميعيا أكبر من) Max R(H)قيم مصفوفة ) -ٖ
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 (6وعاوالت الفا وأوويذا ودتىاُ) -4
 (02خذوي)

 (1ِؼبِالد اٌفب وأوِيدب وخزّبْ) 

 اٌزذيٓ اٌّؼبًِ

alpha 
0.956 

omega 0.954 

شوطخ غيش اٌّش  omega2 0.954 

اٌهشِي   omega3 0.935 

Lambda.6 0.973 

 :يتضح الجدول السابق ما يمي
 (ٚ.ٓارتفاع قيم الثبات بالطرق المختمفة وجاءت جميع ىذه القيم )أكبر من  -ٔ
 تقارب قيم معامبلت ثبات أوميجا  ، وىذا يدل عمي أن النموذج يناسب البيانات بشكل جيد -ٕ

 يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة  التدينمقياس  من خبلل ما سبق يتضح أن
 وكياض التفلري املٍفتح الٍظط

عداد حمودة عبد الواحد حمودة امن مقياس التفكير المنفتح النشط  استخدامتم  
( ، وذلك بعد تعديمو في ىذا البحث بإضافة خمسة عبارات  ليتكون المقياس المعدل ٕٕٔٓ)

 Campitelli and Gerransمثل دراسة ن الدراسات( عبارة بعد مراجعة لمعديد م٘ٔمن )

،  Baron (1993) النشط عمى المفيوم األصمي لمتفكير المنفتح، ويعتمد المقياس   (2014)
يشير ىذا المبدأ إلى أنو  ، و الذي ييدف إلى تحديد المبادئ األساسية لمتفكير التحميمي الجيد

أن يتعامل  فرد، يجب عمى ال my side )يدي )لتجنب التحيز المعرفي ، وتحديدًا التحيز التأك
، وقد  .(Stanovich, West, & Toplak, 2013)مشكمة من وجيات نظر متعددة المع 

تم تعديل استجابة المفحوصين عمي المقياس لتصبح ذات تدريج سداسي )ال أوافق بشدة 
أكبر نحو التفكير  بحيث تمثل الدرجات األعمى ميبًل درجات" ، ٙ"درجة واحدة" ، أوافق بشدة "

،  ، وقد تم تعديل ىذا المقياس لمحصول عمي درجة كمية لكل مفحوص النشط المنفتح
 وليناسب بشكل أكبر طبلب المرحمة الثانوية
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 املكياض: دزدات وصدق ثبات تفشريات أدلة

 تكييي صالسية العبازات:-1
مـل الثبـات سـواء عمـي قيمـة معا المقيـاس عبـاراتمـن   عبـارةبيدف معرفة مدي تأثير كل 

فقــد تــم اســتخراج سمســمة مــن معــامبلت ألفــا كرونبــاخ بحيــث يمثــل كــل ، ارتفاعــًا أو انخفاضــًا 
وىـو فـي الوقـت نفسـو نـوع مـن صـدق المحـك  عباراتـو ،بعـد حـذف المقياس معامل قيمة ثبات 

بعـد حـذف أحـد  عبارات المقياسمن  عبارة، وبالمثل فقد تم حساب متوسط وتباين كل  عباراتلم
 ٓ(  التالي يوضح ىذه القيم ٕٔوالجدول ) ٓ عباراتو

 (06خذوي)

 اٌّزىعظ واٌزجبيٓ وِؼبًِ االسرجبط اٌّصحح وِؼبًِ اٌفب ثؼذ حزف دسخخ اٌؼجبسح 

ِؼبًِ  اٌزجبيٓ اٌّزىعظ اٌؼجبسح

االسرجبط 

 اٌّصحح

ِؼبًِ 

 أٌفب

ِؼبًِ  اٌزجبيٓ اٌّزىعظ اٌؼجبسح

االسرجبط 

 اٌّصحح

ِؼبًِ 

 أٌفب

6 61.23 205.072 0.698 0.944 1 60.53 206.454 0.771 0.943 

0 60.43 206.177 0.772 0.943 62 60.76 205.487 0.791 0.942 

2 60.67 205.325 0.726 0.943 66 60.54 205.828 0.734 0.943 

2 61.82 207.684 0.560 0.948 60 60.30 208.014 0.748 0.943 

2 61.01 206.188 0.729 0.943 62 60.63 206.643 0.717 0.944 

1 61.08 205.080 0.722 0.944 62 60.66 205.791 0.751 0.943 

1 60.86 203.698 0.728 0.943 62 61.43 207.676 0.678 0.945 

1 61.31 207.317 0.699 0.944      

       2.121ِؼبًِ اٌفب ٌىشؤجبخ ٌٍّميبط وىً =

 :   ( السابق ما يمئٕيتضح من الجدول رقم )
( ، والتبــاين ٕٛ.ٔٙ – ٖٓ.ٓٙأن المــدي الــذي تتذبــذب فيــو قــيم المتوســطات الحســابية )  -

ىــو مــدي صــغير جــدا ، وىــذا يؤكــد أن جميــع العبــارات متجانســة الــي حــد كبيــر فــي قيــاس مــا 
 وضعت من أجمو

عند حذف  لممقياسوالدرجة الكمية  العبارةأن جميع قيم معامبلت االرتباط المصحح بين  -
،  ويؤكد ىذا تمتع جميع ( ٜٔٚ.ٓ- ٓٙ٘.ٓوانحصرت بين )دالة إحصائيًا   العبارة درجة

وىذه  عبارةمحكًا لقياس صدق ال العباراتبدرجة مقبولة من الصدق باعتبار بقية  العبارات
 كمحك. العباراتباعتبار بقية  عبارةالمعامبلت تعتبر معامل تميز لكل 

، وىــذا يعــد مناســبا  عبـارةال يتــأثر بعــد حــذف أي  يـاسلممقأن معـامبلت ثبــات ألفــا كرونبــاخ  -
( ، والمــدي الــذي يتذبــذب فيــو معامــل الفــا ٜٙ٘.ٓوكــان معامــل الفــا كرونبــاخ لممقيــاس ككــل )
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لكرونبــاخ صــغير ممــا يشــير الــي أن كــل عبــارة مــن عبــارات المقيــاس تســيم بشــكل مناســب فــي 
العبــارات ال يــؤثر ســمبا عمــي قيمــة  ثبــات الدرجــة الكميــة لممقيــاس ، وان اســتبعاد اي عبــارة مــن

 .(ٖٗٔ،  ٕٗٓٓ) السيد محمد أبو ىاشم ، الثبات 

 : التوكيدي العاومي التشمين -4

 االستجابة في(  المرحمة الثانوية طبلب من اً طالب ٙٓ٘)المشاركين استجابات إخضاع تم
 مربعاتال طريقة باستخدام( R) برنامج استخدام وتم ، مقياس التفكير المنفتح النشط عمي

 :التالي بالشكل الموضح النموذج اختبار تم فقد ،( WLSMV) الموزونة الصغرى

 
 اٌزفىيش إٌّفزح إٌشظ( ّٔىرج اٌؼبًِ اٌؼبَ ٌّميبط 1شىً)

 وقد حقق النموذج السابق جودة مطابقة مقبولة كما يتضح من الجدول التالي
  (00خذوي)

 ِؤششاد خىدح اٌّطبثمخ ٌٍّٕىرج اٌّفزشض

 اٌّذي اٌّثبٌي ٌٍّؤشش ليّخ اٌّؤشش حغٓ اٌّطبثمخِؤششاد 

 غيش داٌخ CMIN 337.524ليّخ ِشثغ وب 

 90 دسخبد اٌحشيخ 

 0 ليّخ  اٌذالٌخ

(CMINDF) 2ِٓ صفش إٌي  3.75 ِشثغ وبي اٌّؼيبسي 

GFI 0.979  ِٓ 2.12أػٍي 

NFI 0.97  ِٓ 2.12أػٍي 

(CFI) ْ2.12ِٓ أػٍي  0.978 ِؤشش حغٓ اٌّطبثمخ اٌّمبس 

(TLI)  2.12أػٍي ِٓ  0.974 ٌىيظ -ِؤشش ربوش 

(RMSEA)  اٌدزس اٌزشثيؼي ٌّزىعظ خطأ

 0.074 االلزشاة

 ِٓ2- 2.21 
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 بيا، ، المرتبطة المعيارى الخطأ وقيم المعيارية غير والجدول التالي  يوضح التشبعات

 الخطأ تباين المعيارية، التشبعات الحرجة، النسبة
 ( 02خذوي)

 اٌخطأ رجبيٓ اٌّؼيبسيخ، اٌزشجؼبد اٌحشخخ، إٌغجخ ثهب، ، اٌّشرجطخ اٌّؼيبسي اٌخطأ وليُ اٌّؼيبسيخ غيش بداٌزشجؼ

اٌؼبًِ 

 اٌىبِٓ

سلُ 

 اٌجٕذ

اٌزشجؼبد 

غيش 

 اٌّؼيبسيخ

اٌخطأ 

 اٌّؼيبسي

اٌزشجؼبد  إٌغجخ اٌحشخخ

 اٌّؼيبسيخ

رجبيٓ 

 اٌخطأ

 

 

 

اٌزفىيش 

إٌّفزح 

 إٌشظ

6 1     0.716 0.487 

0 0.967 0.046 20.85** 0.786 0.383 

2 1.001 0.047 21.256** 0.748 0.441 

2 0.869 0.043 20.363** 0.562 0.684 

2 0.975 0.034 28.949** 0.753 0.434 

1 1.013 0.039 26.219** 0.748 0.441 

1 1.06 0.038 27.868** 0.754 0.432 

1 0.926 0.035 26.097** 0.716 0.487 

1 0.963 0.044 21.84** 0.789 0.378 

62 1.005 0.039 25.966** 0.815 0.336 

66 0.982 0.044 22.422** 0.753 0.433 

60 0.894 0.051 17.426** 0.754 0.432 

62 0.954 0.043 22.299** 0.737 0.456 

62 0.99 0.044 22.285** 0.775 0.4 

62 0.907 0.039 23.559** 0.692 0.521 

 2.26داي ػٕذ  **

 تضح مما سبق ما يمي:ي
، وقيمة النسبة الحرجة دال احصائيا حيث كان  ٘.ٓالتشبعات المعيارية لكل العبارات <  -

 (٘ٔٛ.ٓ( ، وأعمي تشبع )ٕٙٙ.ٓأقل تشبع )
حظي النموذج السابق بجودة مطابقة مقبولة حيث وقعت معظم المؤشرات في المدي  -

 المقبول
، والصدق Composite reliability coefficients (CR)كب وؤطسات الجبات املس -5

 Discriminant Validity - Convergent validity التكازبي والتىايزي

الي االتساق الداخمي لممقياس ، بينما يشير الصدق  (CR)يشير الثبات المركب
( AVE) رجالمستخ التباين متوسط بواسطة قياسو ويتمالتقاربي الي تقارب مكونات المقياس 

 كل تقيس التي العبارات اختبلف مدي التمايزي الصدق يوضح بينما،  ٘.ٓويجب أن يتعدى 
 التباين لمتوسط التربيعي الجذر بواسطة وُيقاس .األخرى المتغيرات عن متغير كل أو بعد
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 ارتباطو من أكبر بعد لكل( AVEلــ )  التربيعي الجذر يكون أن ويجب( ، AVE)المستخرج
 الركر فورنل، وذلك وفقا لمحك  األخرى باألبعاد

باالعتماد عمي نتائج التحميل العاممي التوكيدي تم حساب كبل من الثبات المركب والصدق 
 : التقاربي والتمايزي  ويتضح ذلك من الجدول التالي

 ( ِؤششاد اٌثجبد اٌّشوت واٌصذق اٌزمبسثي واٌزّبيضي02خذوي)

 CR AVE Max اٌؼىاًِ 

R(H) 

 0.926 0.550 0.948 إٌّفزح إٌشظ اٌزفىيش

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
ت قيمة الثبات ( وكانٚ.ٓ)قيمتو أكبر من فقد جاءت  ،( CRارتفاع قيم الثبات المركب ) -ٗ

 ( ٜٙٗ.ٓ) المركب
( ، والقيمة المثمي البد أن تتعدي) ٘.ٓ( أكبر من )AVEجاءت قيمة الصدق التقاربي) -٘

ٓ.٘ ) 
 (ٛ.ٓ( جميعيا أكبر من) Max R(H)قيم مصفوفة ) -ٙ
 (6وعاوالت الفا وأوويذا ودتىاُ) -2

 (1ِؼبِالد اٌفب وأوِيدب وخزّبْ) (02خذوي)

 اٌزفىيش إٌّفزح إٌشظ اٌّؼبًِ

alpha 0.947 

omega 0.947 

 omega2 0.947غيش اٌّششوطخ  

 omega3 0.940 اٌهشِي 

Lambda.6 0.960 

 الجدول السابق ما يمي"من يتضح 
 (ٚ.ٓاع قيم الثبات بالطرق المختمفة وجاءت جميع ىذه القيم )أكبر من ارتف -ٖ
تقارب قيم معامبلت ثبات أوميجا  ، وىذا يدل عمي أن النموذج يناسب البيانات بشكل  -ٗ

 جيد
يتمتع بخصائص سيكومترية   التفكير المنفتح النشطمن خبلل ما سبق يتضح أن مقياس 

 جيدة
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 ب املعسيف قياض الكدزة املعسفية واألسمو

 (CRT) المعرفي االنعكاس عن طريق اختبار يتم قياس األسموب المعرفي

Cognitive Reflection Test  والتحميمي الحدسي المعرفي األسموب لقياس 
(Frederick, 2005; Toplak, West, & Stanovich, 2011) 

 ,Pennycook, Cheyne, Seliوقد استخدمت العديد من الدراسات مثل 

Koehler, and Fugelsang, (2012)  وEdgcumbe, Thoma, Rivolta, 

Nitsche, and Fu, (2019) المعرفي اختبار االنعكاس (CRT)  باعتباره مقياسا لمقدرة
والقرارات  األحكام إلصدار عمميتين ىناك أن االختبار عمى ةواألسموب المعرفي ، وتقوم فكر 

(Evans, 2006; Stanovich, West, & Toplak, 2011) 

 مبكر وقت في تطورت ، الحدسي التفكير من األول النوع عمييا يطمق التي ، األولى العممية
 التفكير المسماة ، الثانية النوع الثاني العممية و. (Frankish, 2010) اإلنسان تطور من

 ,Fuster) البشر األوائل في األمامي الجبيي الفص قشرة توسع مع تطورت  التحميمي

2002; Evans, 2003; Osman, 2004).   

  مسائل  ىيئة عمى مفردات ثبلثة من االختبار ىذامن  األصمي اإلصداريتكون  و
 قياس في اآلن حتى شيوعاً  األكثر ىو االختبار ىذا ، ويعتبر .(Frederick, 2005)كبلمية 

 مميامل مشابية وىمة ألول تبدو فيو المتضمنة  الثبلث الميام أن رغم االسموب المعرفي ،
 أنيا  تختمف إال ، عامةً  المشكبلت حل عمى الفرد قدرة قياس في عمييا المتعارف العادية
 بل ، المفحوصين تجذب حدسية أو تقديرية استجابات تثير ال العادية فالميام : جوىريَّا عنيا

  لمحل  الوصول لمحاولة العادية الميام تمك في بالتفكير ينغمسون فإنيم  عمى العكس
التفكير  ضحية منيم الكثير يقع ( CRT )   باختبار الثبلث الميام في بينما ، يحالصح

 إلى ترد التي السريعة الحدسية االستجابات تجاوز عمى قادرين يجعميم ال  الذيالحدسي 
 أذىانيم

 ,.Toplak et al)آخرين مثل  باحثين قبل الميام من من المزيد نشر وقد تم

2011; Primi, Morsanyi, Chiesi, Donati, & Hamilton, 2016; Thomson 

& Oppenheimer, 2016) يجابًيا وثيًقا ارتباًطا ترتبط ، والتي بمشكبلت اختبار  وا 
 األصمية (CRT) االنعكاس المعرفي
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مقياس االنعكاس المعرفي من اعداد حمودة عبد الواحد حمودة  تم استخداموقد 
مة واضافة سؤال جديد ليناسب أىداف البحث ( ، وذلك بعد تعديل صياغة بعض األسئٕٕٔٓ)

 & Primi et al., 2015; Thomson)وذلك بمراجعة دراسات ،  الحالي

Oppenheimer, 2016; Toplak et al., 2014).  وبالتالي أصبح المقياس الجديد ،
،  ويصحح المقياس بحيث تعطي درجة واحدة لئلجابة الصحيحة أسئمة( ،  ٓٔيتكون من )
 درجات( ٓٔاجابة أخري ، وتتراوح درجات المقياس من )صفر الي وصفر ألي 

 املكياض: دزدات وصدق ثبات تفشريات أدلة

 :سئمةتكييي صالسية األ-1
عمـي قيمـة معامـل الثبـات سـواء  المقيـاس أسـئمةمـن   سـؤالبيدف معرفـة مـدي تـأثير كـل 

اخ بحيــث يمثــل كــل فقــد تــم اســتخراج سمســمة مــن معــامبلت ألفــا كرونبــ، ارتفاعــًا أو انخفاضــًا 
وىـو فـي الوقـت نفسـو نـوع مـن صـدق المحـك  ، أسـئمتوبعـد حـذف المقيـاس معامل قيمة ثبـات 

بعـد حـذف أحـد  المقيـاس أسـئمةمـن  سـؤال، وبالمثل فقد تم حساب متوسط وتباين كل  سئمةلؤل
 ٓ(  التالي يوضح ىذه القيم ٕٙوالجدول ) ٓ أسئمتو

 (01خذوي)

 اٌغؤايسرجبط اٌّصحح وِؼبًِ اٌفب ثؼذ حزف دسخخ اٌّزىعظ واٌزجبيٓ وِؼبًِ اال 

ِؼبًِ  اٌزجبيٓ اٌّزىعظ اٌؼجبسح

االسرجبط 

 اٌّصحح

ِؼبًِ 

 أٌفب

ِؼبًِ  اٌزجبيٓ اٌّزىعظ اٌؼجبسح

االسرجبط 

 اٌّصحح

ِؼبًِ 

 أٌفب

6 4.74 10.344 0.685 0.897 1 4.53 11.073 0.550 0.905 

0 4.90 10.564 0.614 0.902 1 4.79 10.196 0.728 0.895 

2 4.72 10.263 0.719 0.895 1 4.79 10.136 0.749 0.893 

2 4.77 10.441 0.645 0.900 1 5.03 10.714 0.629 0.901 

2 4.67 10.510 0.650 0.900 62 4.83 10.273 0.702 0.896 

       2.121ِؼبًِ اٌفب ٌىشؤجبخ ٌٍّميبط وىً =

 يتضح من الجدول رقم )( السابق ما يمي : 
( ، والتبــاين ٕٛ.ٔٙ – ٖٓ.ٓٙأن المــدي الــذي تتذبــذب فيــو قــيم المتوســطات الحســابية )  -

متجانسة الـي حـد كبيـر فـي قيـاس مـا  سئمةاألىو مدي صغير جدا ، وىذا يؤكد أن جميع 
 وضعت من أجمو

عند حذف  لممقياسوالدرجة الكمية  السؤالأن جميع قيم معامبلت االرتباط المصحح بين  -
،  ويؤكد ىذا تمتع ( ٜٔٚ.ٓ- ٓٙ٘.ٓوانحصرت بين )دالة إحصائيًا   ةالعبار درجة 
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 عبارةمحكًا لقياس صدق ال األسئمةة مقبولة من الصدق باعتبار بقية بدرج األسئمةجميع 
 كمحك. األسئمةباعتبار بقية  سؤالوىذه المعامبلت تعتبر معامل تميز لكل 

، وىــذا يعــد مناســبا  سـؤالر بعــد حــذف أي ال يتــأث لممقيـاسأن معـامبلت ثبــات ألفــا كرونبــاخ  -
( ، والمــدي الــذي يتذبــذب فيــو معامــل ٜٙ٘.ٓوكــان معامــل الفــا كرونبــاخ لممقيــاس ككــل )
المقياس تسيم بشـكل مناسـب  أسئمةمن  سؤالالفا لكرونباخ صغير مما يشير الي أن كل 

ر سـمبا عمـي ال يـؤث سـئمةمـن األ سـؤالفي ثبات الدرجة الكمية لممقياس ، وان استبعاد اي 
 .(ٖٗٔ،  ٕٗٓٓ) السيد محمد أبو ىاشم ، قيمة الثبات 

 : التوكيدي العاومي التشمين -2

 االستجابة في(  المرحمة الثانوية طبلب من اً طالب ٙٓ٘)المشاركين استجابات إخضاع تم
 الصغرى المربعات طريقة باستخدام( R) برنامج استخدام وتم ، األسموب المعرفي مقياس عمي

 :التالي بالشكل الموضح النموذج اختبار تم فقد ،( WLSMV) الموزونة

 
 األعٍىة اٌّؼشفياٌؼبًِ اٌؼبَ ٌّميبط ( ّٔىرج 1شىً)

 وقد حقق النموذج السابق جودة مطابقة مقبولة كما يتضح من الجدول التالي
  



 م2021( 92) -1ج-سبتمبرعدد                                                              ...     لكل من التدينالدور الوسيط 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                  - 11 - 

  (01خذوي)

 ِؤششاد خىدح اٌّطبثمخ ٌٍّٕىرج اٌّفزشض

ليّخ  ِؤششاد حغٓ اٌّطبثمخ

 اٌّؤشش

ي اٌّثبٌي اٌّذ

 ٌٍّؤشش

 غيش داٌخ CMIN 39.695ليّخ ِشثغ وب 

 35 دسخبد اٌحشيخ 

 0.269 ليّخ  اٌذالٌخ

(CMINDF) 2ِٓ صفش إٌي  1.134 ِشثغ وبي اٌّؼيبسي 

GFI 1  ِٓ 2.12أػٍي 

NFI 0.995  ِٓ 2.12أػٍي 

(CFI) ْ2.12أػٍي ِٓ  0.999 ِؤشش حغٓ اٌّطبثمخ اٌّمبس 

(TLI)  2.12أػٍي ِٓ  0.999 ىيظٌ -ِؤشش ربوش 

(RMSEA) 2.21 -2ِٓ  0.016 اٌدزس اٌزشثيؼي ٌّزىعظ خطأ االلزشاة 

 بيا، ، المرتبطة المعيارى الخطأ وقيم المعيارية غير والجدول التالي  يوضح التشبعات

 الخطأ تباين و  المعيارية، التشبعات الحرجة، النسبة
 (01خذوي)

 رجبيٓ اٌّؼيبسيخ، اٌزشجؼبد اٌحشخخ، إٌغجخ ثهب، ، اٌّشرجطخ اٌّؼيبسي أاٌخط وليُ اٌّؼيبسيخ غيش اٌزشجؼبد 

 اٌخطأ

اٌؼبًِ 

 اٌىبِٓ

سلُ 

 اٌغؤاي

اٌزشجؼبد غيش 

 اٌّؼيبسيخ

اٌخطأ 

 اٌّؼيبسي

اٌزشجؼبد  إٌغجخ اٌحشخخ

 اٌّؼيبسيخ

رجبيٓ 

 اٌخطأ

 

 

 

األعٍىة 

 اٌّؼشفي

6 1   0.721 0.48 

0 0.894 0.049 18.087 0.649 0.579 

2 1.045 0.045 23.441 0.76 0.423 

2 0.953 0.048 20.064 0.683 0.534 

2 0.916 0.047 19.434 0.68 0.538 

1 0.66 0.049 13.5 0.566 0.679 

1 1.079 0.046 23.551 0.771 0.406 

1 1.115 0.044 25.505 0.796 0.366 

1 0.828 0.05 16.43 0.657 0.568 

62 1.036 0.048 21.736 0.741 0.451 

 2.26داي ػٕذ  **

 تضح مما سبق ما يمي:ي
، وقيمة النسبة الحرجة دال احصائيا حيث كان  ٘.ٓالتشبعات المعيارية لكل العبارات <  -

 (ٓٙٚ.ٓ( ، وأعمي تشبع )ٙٙ٘.ٓأقل تشبع )

حظي النموذج السابق بجودة مطابقة مقبولة حيث وقعت معظم المؤشرات في المدي  -
 المقبول
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، والصدق Composite reliability coefficients (CR)ت الجبات املسكب وؤطسا -3

 Discriminant Validity - Convergent validity التكازبي والتىايزي

الي االتساق الداخمي لممقياس ، بينما يشير الصدق  (CR)يشير الثبات المركب
( AVE) المستخرج لتباينا متوسط بواسطة قياسو ويتمالتقاربي الي تقارب مكونات المقياس 

 كل تقيس التي العبارات اختبلف مدي التمايزي الصدق يوضح بينما،  ٘.ٓويجب أن يتعدى 
 التباين لمتوسط التربيعي الجذر بواسطة وُيقاس .األخرى المتغيرات عن متغير كل أو بعد

 باطوارت من أكبر بعد لكل( AVEلــ )  التربيعي الجذر يكون أن ويجب( ، AVE)المستخرج
 الركر فورنل، وذلك وفقا لمحك  األخرى باألبعاد

باالعتماد عمي نتائج التحميل العاممي التوكيدي تم حساب كبل من الثبات المركب 
 : والصدق التقاربي والتمايزي  ويتضح ذلك من الجدول التالي

  (01خذوي)

 ِؤششاد اٌثجبد اٌّشوت واٌصذق اٌزمبسثي واٌزّبيضي

 CR AVE Max اٌؼىاًِ 

R(H) 

 0.913 0.505 0.908 االعٍىة اٌّؼشفي

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
ت قيمة الثبات ( وكانٚ.ٓ)قيمتو أكبر من فقد جاءت  ،( CRارتفاع قيم الثبات المركب ) -ٚ

 ( ٜٙٗ.ٓ) المركب
( ، والقيمة المثمي البد أن تتعدي) ٘.ٓ( أكبر من )AVEجاءت قيمة الصدق التقاربي) -ٛ

ٓ.٘ ) 
 (ٛ.ٓ( جميعيا أكبر من) Max R(H)فة )قيم مصفو  -ٜ
 (6وعاوالت الفا وأوويذا ودتىاُ) -4

  (22خذوي)

 (1ِؼبِالد اٌفب وأوِيدب وخزّبْ)

 االعٍىة اٌّؼشفي اٌّؼبًِ

alpha 0.908 

omega 0.909 

 omega2 0.909غيش اٌّششوطخ  

اٌهشِي   omega3 0.908 

Lambda.6 0.909 
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 :الجدول السابق ما يميمن يتضح 
 (ٚ.ٓفاع قيم الثبات بالطرق المختمفة وجاءت جميع ىذه القيم )أكبر من ارت -٘
تقارب قيم معامبلت ثبات أوميجا  ، وىذا يدل عمي أن النموذج يناسب البيانات بشكل  -ٙ

 جيد
يتمتع بخصائص سيكومترية   األسموب المعرفي من خبلل ما سبق يتضح أن مقياس

 جيدة
 ثم ومن البيانات  تحميل في متعددة إحصائية أساليب ىعم االعتماد تم  :اإلسصائية األساليب
 ارتباط واالنحرافات ، ومعامبلت ، الحسابية المتوسطات وىي ، وتفسيرىا النتائج استخراج
 باستخدام كرونباخ ألفا ومعامبلت ، العاممي التحميل عن فضبل ، المسار وتحميل ، بيرسون
 حصبيي(اال R ، وثشٔبِح )SPSS V26 ، AMOS V25 برنامج

 :ٌتائر البشح ووٍاقظتّا

  الفرض االول والذي ينص عميصحة لمتحقق من 
 ( األذىعمي )تجنب  لبلنعكاس المعرفييوجد تأثير مباشر ال  - أ
غيرات عمي تجنب األذى من خبلل المت لبلنعكاس المعرفييوجد تأثير غير مباشر  - ب

 التفكير الحدسي( العقبلني،التفكير  النشط،المنفتح التفكير  التدين،الوسيطة) 
( Amos 25باستخدام برنامج ) معياريةبلتم حساب معامبلت االنحدار المعيارية وال

 ان ىذهيوضح ينالتالي ينلدراسة تأثير التفكير االنعكاسي عمي االحكام الخمقية ، والجدول
 النتائج:

 (26خذوي )

 (األرياٌخٍمي)ردٕت واٌحىُ  ياالٔؼىبط اٌّؼشفِؼبِالد االٔحذاس اٌالِؼيبسيخ ٌٍؼاللخ اٌغججيخ ثيٓ  

اٌزمذيشاد  اٌّزغيش اٌزبثغ اٌّزغيش اٌّغزمً

 اٌالِؼيبسيخ

اٌميّخ  اٌخطأ

 اٌحشخخ

 اٌذالٌخ

 0.000 5.768- 111. 641.- اٌزذيٓ االٔؼىبط اٌّؼشفي

 0.000 8.346 067. 560. اٌزفىيش إٌّفزح االٔؼىبط اٌّؼشفي

 0.000 5.038 074. 374. اٌزفىيش اٌؼمالٔي االٔؼىبط اٌّؼشفي

 0.371 894. 067. 060. اٌزفىيش اٌحذعي االٔؼىبط اٌّؼشفي

 0.000 10.976- 032. 353.- ردٕت األري اٌزذيٓ

 0.366 904. 053. 048. ردٕت األري اٌزفىيش إٌّفزح

 0.000 4.016- 048. 193.- ردٕت األري اٌزفىيش اٌؼمالٔي

 0.004 2.919- 054. 156.- ردٕت األري اٌزفىيش اٌحذعي

 603. 520.- 089. 047.- ردٕت األري االٔؼىبط اٌّؼشفي
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 ( 20خذوي )

 (األرياٌحىُ اٌخٍمي )ردٕت ػٍي  ٌٍزفىيش االٔؼىبعياٌزأثيشاد غيش اٌّجبششح 

اٌزمذيشاد  اٌّزغيش اٌزبثغ اٌّزغيش اٌّغزمً

 اٌالِؼيبسيخ

 حذود فزشاد اٌثمخ اٌذالٌخ

 0.075 -0.277 0.01 171. ردٕت األري االٔؼىبط اٌّؼشفي

 يتضح من الجدولين السابقين ما يمي:
حيث  األذى(،( عمي الحكم الخمقي)تجنب CRTال يوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي) -

( ، وىي غير دالة احصائيا مما يدل عمي أنو ال يوجد تأثير 0.520-بمغت القيمة الحرجة)
 ب األذى(( عمي الحكم الخمقي)تجنCRTمباشر لبلنعكاس المعرفي)

-التدين حيث بمغت القيمة الحرجة ) ىيوجد تأثير مباشر سمبي لبلنعكاس المعرفي عم -

 (ٔٓ.ٓعند مستوي داللة ) احصائيا ( وىي قيمة دالة5.520
التفكير المنفتح النشط، والتفكير يوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي عمي كبل من  -

 ( وىي قيم دالة5.038، 8.346)عمي الترتيبالقيمة الحرجة  العقبلني حيث بمغت
 (ٔٓ.ٓعند مستوي داللة ) احصائيا

تجنب عمي  التفكير الحدسي( العقبلني،التفكير  )التدين،يوجد تأثير مباشر سمبي لكل من  -
وىي  (2.919-،  4.016-، 10.976-) عمي الترتيب حيث بمغت القيمة الحرجة األذى

 (ٔٓ.ٓقيمة دالة احصائيا عند مستوي داللة )
( عمي التفكير الحدسي، حيث بمغت CRTيوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي)ال  -

، وىي غير دالة احصائيا مما يدل عمي أنو ال يوجد تأثير مباشر  (0.894)القيمة الحرجة
 ( عمي التفكير الحدسيCRTلبلنعكاس المعرفي)

القيمة ال يوجد تأثير مباشر لمتفكير المنفتح النشط عمي تجنب األذى، حيث بمغت  -
، وىي غير دالة احصائيا مما يدل عمي أنو ال يوجد تأثير مباشر  (0.904)الحرجة

 لمتفكير المنفتح النشط عمي تجنب األذى
( عمي الحكم الخمقي)تجنب األذى(، CRTمباشر لبلنعكاس المعرفي)غير يوجد تأثير  -

عند مستوي ا ، وىي دالة احصائي (ٔٚٔ.ٓبمغت قيمة معامل االنحدار البلمعيارية )حيث 
 وتتضح ىذه النتائج من خبلل الشكل التالي: (ٔٓ.ٓداللة )
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 ( يىضح اٌزأثيشاد اٌّجبششح واٌغيش ِجبششح ٌالٔؼىبط اٌّؼشفي ػٍي ردٕت األري1شىً)

ِؤششاد خىدح ِطبثمخ ػبٌيخ رزضح في اٌدذوي  ولذ حمك إٌّىرج اٌّىضح ثبٌشىً اٌغبثك

 اٌزبٌي
 ( 22خذوي)

ٌالٔؼىبط ٌجيبْ اٌزأثيشاد اٌّجبششح واٌغيش ِجبششح ٌٍّزغيشاد  اٌّفزشض ٌٍّٕىرج خاٌّطبثم خىدح ِؤششاد

 األريردٕت ػٍي اٌّؼشفي 

ليّخ  ِؤششاد حغٓ اٌّطبثمخ

 اٌّؤشش

اٌّذي اٌّثبٌي 

 ٌٍّؤشش

 غيش داٌخ CMIN 1.022ليّخ ِشثغ وب

 2.610 ليّخ  اٌذالٌخ 

 (CMINDF)صفش إٌي  6.222 ِشثغ وبي اٌّؼيبسي ِٓ

2 

(CFI) ْأػٍي ِٓ  2.111 ِؤشش حغٓ اٌّطبثمخ اٌّمبس

2.12 

(TLI)  أػٍي ِٓ  2.111 ٌىيظ -ِؤشش ربوش

2.12 

(PNFI)  ِؤشش اٌّطبثمخ اٌّؼيبسي

 االلزصبدي

يدت أْ  6.22

 2.22يزؼذي 

(RMSEA)  اٌدزس اٌزشثيؼي ٌّزىعظ

 خطأ االلزشاة

2.222  ِٓ2- 2.21 

  عمي والذي ينص الثانيالفرض صحة لمتحقق من 
 ( العدالةيوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي عمي ) - أ
غيرات الوسيطة) من خبلل المت العدالةعمي  لبلنعكاس المعرفييوجد تأثير غير مباشر  - ب

 المنفتح النشط ، التفكير العقبلني ، التفكير الحدسي(التدين ، التفكير 
( Amos 25برنامج ) باستخدام تم حساب معامبلت االنحدار المعيارية والبلمعيارية

 النتائج: ان ىذهيوضح ينالتالي ين، والجدول العدالةلدراسة تأثير التفكير االنعكاسي عمي 
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 (22خذوي )

 و اٌؼذاٌخ االٔؼىبط اٌّؼشفيِؼبِالد االٔحذاس اٌالِؼيبسيخ ٌٍؼاللخ اٌغججيخ ثيٓ  

اٌزمذيشاد  اٌّزغيش اٌزبثغ اٌّزغيش اٌّغزمً

 اٌالِؼيبسيخ

اٌميّخ  اٌخطأ

 حشخخاٌ

 اٌذالٌخ

 0.000 5.768- 111. 641.- اٌزذيٓ االٔؼىبط اٌّؼشفي

 0.000 8.346 067. 560. اٌزفىيش إٌّفزح االٔؼىبط اٌّؼشفي

 0.000 5.038 074. 374. اٌزفىيش اٌؼمالٔي االٔؼىبط اٌّؼشفي

 371. 894. 067. 060. اٌزفىيش اٌحذعي االٔؼىبط اٌّؼشفي

 0.000 11.455- 032. 364.- اٌؼذاٌخ اٌزذيٓ

 087. 1.711 053. 090. اٌؼذاٌخ اٌزفىيش إٌّفزح

 0.000 3.133- 048. 149.- اٌؼذاٌخ اٌزفىيش اٌؼمالٔي

 781. 278.- 053. 015.- اٌؼذاٌخ اٌزفىيش اٌحذعي

 037. 2.089- 089. 185.- اٌؼذاٌخ االٔؼىبط اٌّؼشفي

 ( 22خذوي )

 اٌحىُ اٌخٍمي )ردٕت األري(ػٍي  ٌٍزفىيش االٔؼىبعياٌزأثيشاد غيش اٌّجبششح 

اٌّزغيش  اٌّزغيش اٌّغزمً

 اٌزبثغ

اٌزمذيشاد 

 اٌالِؼيبسيخ

حذود فزشاد  اٌذالٌخ

 اٌثمخ

 االٔؼىبط اٌّؼشفي
 227. اٌؼذاٌخ

0.01 0.134 - 

0.331 

 يتضح من الجدولين السابقين ما يمي:
(، حيث بمغت العدالة( عمي الحكم الخمقي)CRTيوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي) -

مما يدل عمي ( ٘ٓ.ٓعند مستوي داللة )، وىي دالة احصائيا  (2.089-القيمة الحرجة)
 (العدالة( عمي الحكم الخمقي)CRTأنو يوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي)

حيث بمغت  العدالةيوجد تأثير مباشر سمبي لكل من )التدين، التفكير العقبلني( عمي  -
وىي قيمة دالة احصائيا عند مستوي  (3.133-، 11.455-)تيب القيمة الحرجة عمي التر 

 (ٔٓ.ٓداللة )
(، حيث العدالةالحكم الخمقي) ى( عمCRTيوجد تأثير غير مباشر لبلنعكاس المعرفي) -

عند مستوي داللة ( ، وىي دالة احصائيا ٕٕٚ.ٓبمغت قيمة معامل االنحدار البلمعيارية )
(ٓ.ٓٔ) 
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 شكل التالي:وتتضح ىذه النتائج من خبلل ال

 
 ( يىضح اٌزأثيشاد اٌّجبششح واٌغيش ِجبششح ٌالٔؼىبط اٌّؼشفي ػٍي ردٕت األري1شىً)

مؤشرات جودة مطابقة عالية كما يتضح  وقد حقق النموذج الموضح بالشكل السابق
 ( السابقٖٖمن الشكل وىي نفس المؤشرات كما بجدول )

  والذي ينص عمي لثالثاالفرض صحة لمتحقق من 
 ( لوالء لممجموعةتأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي عمي )ا يوجد - أ
غيرات من خبلل المت الوالء لممجموعةعمي  لبلنعكاس المعرفييوجد تأثير غير مباشر  - ب

 المنفتح النشط ، التفكير العقبلني ، التفكير الحدسي(الوسيطة) التدين ، التفكير 
( Amos 25ستخدام برنامج )با تم حساب معامبلت االنحدار المعيارية والبلمعيارية

 ان ىذهيوضح ينالتالي ين، والجدول الوالء لممجموعةلدراسة تأثير التفكير االنعكاسي عمي 
 النتائج:
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 ( 21خذوي )

 اٌىالء ٌٍّدّىػخو  االٔؼىبط اٌّؼشفيِؼبِالد االٔحذاس اٌالِؼيبسيخ ٌٍؼاللخ اٌغججيخ ثيٓ 

اٌزمذيشاد  اٌّزغيش اٌزبثغ اٌّزغيش اٌّغزمً

 ؼيبسيخاٌالِ

اٌميّخ  اٌخطأ

 اٌحشخخ

 اٌذالٌخ

االٔؼىبط 

 اٌّؼشفي
 0.000 5.768- 111. 641.- اٌزذيٓ

االٔؼىبط 

 اٌّؼشفي
 0.000 8.346 067. 560. اٌزفىيش إٌّفزح

االٔؼىبط 

 اٌّؼشفي
 0.000 5.038 074. 374. اٌزفىيش اٌؼمالٔي

االٔؼىبط 

 اٌّؼشفي

 اٌزفىيش اٌحذعي
.060 .067 .894 .371 

 ٓاٌزذي
اٌىالء 

 ٌٍّدّىػخ
.250 .029 8.513 0.000 

 اٌزفىيش إٌّفزح
اٌىالء 

 ٌٍّدّىػخ
-.132 .049 -2.706 .007 

 اٌزفىيش اٌؼمالٔي
اٌىالء 

 ٌٍّدّىػخ
-.140 .044 -3.183 .001 

 اٌزفىيش اٌحذعي
اٌىالء 

 ٌٍّدّىػخ
.244 .049 4.994 0.000 

االٔؼىبط 

 اٌّؼشفي

اٌىالء 

 ٌٍّدّىػخ
-.235 .082 -2.869 .004 

 ( 21خذوي )

 (اٌىالء ٌٍّدّىػخاٌحىُ اٌخٍمي )ػٍي  ٌٍزفىيش االٔؼىبعياٌزأثيشاد غيش اٌّجبششح 

اٌزمذيشاد  اٌّزغيش اٌزبثغ اٌّزغيش اٌّغزمً

 اٌالِؼيبسيخ

حذود فزشاد  اٌذالٌخ

 اٌثمخ

اٌىالء  االٔؼىبط اٌّؼشفي

 ٌٍّدّىػخ
-.272 

0.01 -0.366 - -

0.187 

 بقين ما يمي:يتضح من الجدولين السا
(، الوالء لممجموعةالحكم الخمقي) ى( عمCRTيوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي) -

( ٔٓ.ٓ، وىي دالة احصائيا عند مستوي داللة ) (2.869-حيث بمغت القيمة الحرجة)
الحكم  ى( عمCRTمما يدل عمي أنو يوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي)

 (والء لممجموعةالخمقي)ال
حيث بمغت  والء لممجموعة( عمي الالحدسيثير مباشر لكل من )التدين، التفكير يوجد تأ -

وىي قيمة دالة احصائيا عند مستوي  (4.994، 8.513)القيمة الحرجة عمي الترتيب 
 (ٔٓ.ٓداللة )
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يوجد تأثير مباشر سمبي لكل من التفكير المنفتح النشط والتفكير العقبلني عمي الوالء  -
وىي قيمة دالة  (3.183-، 2.706-)لقيمة الحرجة عمي الترتيب حيث بمغت ا لممجموعة

 (ٔٓ.ٓاحصائيا عند مستوي داللة )
الوالء الحكم الخمقي) ى( عمCRTلبلنعكاس المعرفي) سمبي يوجد تأثير غير مباشر

عند ( ، وىي دالة احصائيا 272.-(، حيث بمغت قيمة معامل االنحدار البلمعيارية )لممجموعة
 (ٔٓ.ٓمستوي داللة )

 وتتضح ىذه النتائج من خبلل الشكل التالي:

 
 اٌىالء ٌٍّدّىػخثبششح واٌغيش ِجبششح ٌالٔؼىبط اٌّؼشفي ػٍي  ( يىضح اٌزأثيشاد ا62ٌُشىً)

مؤشرات جودة مطابقة عالية كما يتضح من  وقد حقق النموذج الموضح بالشكل السابق
 ( السابقٖٖالشكل وىي نفس المؤشرات كما بجدول )

  والذي ينص عمي الرابعالفرض صحة من  لمتحقق
 ( احترام السمطةيوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي عمي ) - أ
غيرات من خبلل المت احترام السمطةعمي  لبلنعكاس المعرفييوجد تأثير غير مباشر  - ب

 المنفتح النشط ، التفكير العقبلني ، التفكير الحدسي(الوسيطة) التدين ، التفكير 
( Amos 25باستخدام برنامج ) ت االنحدار المعيارية والبلمعياريةتم حساب معامبل

 ان ىذهيوضح ينالتالي ين، والجدول احترام السمطةلدراسة تأثير التفكير االنعكاسي عمي 
 النتائج:
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 ( 21خذوي )

 و احزشاَ اٌغٍطخ االٔؼىبط اٌّؼشفيِؼبِالد االٔحذاس اٌالِؼيبسيخ ٌٍؼاللخ اٌغججيخ ثيٓ 

اٌزمذيشاد  اٌّزغيش اٌزبثغ ًاٌّزغيش اٌّغزم

 اٌالِؼيبسيخ

اٌميّخ  اٌخطأ

 اٌحشخخ

 اٌذالٌخ

 0.000 5.768- 111. 641.- اٌزذيٓ االٔؼىبط اٌّؼشفي

 0.000 8.346 067. 560. اٌزفىيش إٌّفزح االٔؼىبط اٌّؼشفي

 0.000 5.038 074. 374. اٌزفىيش اٌؼمالٔي االٔؼىبط اٌّؼشفي

 371. 894. 067. 060. ٌحذعياٌزفىيش ا االٔؼىبط اٌّؼشفي

 0.000 131.547 005. 644. احزشاَ اٌغٍطخ اٌزذيٓ

 0.000 28.455- 008. 231.- احزشاَ اٌغٍطخ اٌزفىيش إٌّفزح

 0.000 38.794- 007. 284.- احزشاَ اٌغٍطخ اٌزفىيش اٌؼمالٔي

 0.000 9.410- 008. 077.- احزشاَ اٌغٍطخ اٌزفىيش اٌحذعي

 0.000 23.836- 014. 325.- احزشاَ اٌغٍطخ االٔؼىبط اٌّؼشفي

 ( 21خذوي )

 (احزشاَ اٌغٍطخاٌحىُ اٌخٍمي )ػٍي  ٌٍزفىيش االٔؼىبعياٌزأثيشاد غيش اٌّجبششح 

اٌزمذيشاد  اٌّزغيش اٌزبثغ اٌّزغيش اٌّغزمً

 اٌالِؼيبسيخ

حذود فزشاد  اٌذالٌخ

 اٌثمخ

 االٔؼىبط اٌّؼشفي
 0.652- احزشاَ اٌغٍطخ

0.01 -0.785 - -

0.540 

 يتضح من الجدولين السابقين ما يمي:
(، حيث احترام السمطةالحكم الخمقي) ى( عمCRTيوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي) -

( مما ٔٓ.ٓ، وىي دالة احصائيا عند مستوي داللة ) (23.836-بمغت القيمة الحرجة)
احترام مقي)الحكم الخ ى( عمCRTيدل عمي أنو يوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي)

 (السمطة
حيث بمغت القيمة الحرجة عمي الترتيب  احترام السمطةمتدين عمي ليوجد تأثير مباشر  -

 (ٔٓ.ٓوىي قيمة دالة احصائيا عند مستوي داللة ) (131.547)
،والتفكير  والتفكير العقبلني، التفكير المنفتح النشط )يوجد تأثير مباشر سمبي لكل من  -

-، 28.455-)الترتيب  ىحيث بمغت القيمة الحرجة عم طةاحترام السمعمي  الحدسي(

 (ٔٓ.ٓوىي قيم دالة احصائيا عند مستوي داللة ) ( 9.410-، 38.794
احترام الحكم الخمقي) ى( عمCRTلبلنعكاس المعرفي) سمبي يوجد تأثير غير مباشر -

ئيا ( ، وىي دالة احصا0.652-(، حيث بمغت قيمة معامل االنحدار البلمعيارية )السمطة
 (ٔٓ.ٓعند مستوي داللة )
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 وتتضح ىذه النتائج من خبلل الشكل التالي:

 
 احزشاَ اٌغٍطخ( يىضح اٌزأثيشاد اٌّجبششح واٌغيش ِجبششح ٌالٔؼىبط اٌّؼشفي ػٍي 66شىً)

مؤشرات جودة مطابقة عالية كما يتضح من  وقد حقق النموذج الموضح بالشكل السابق
 ( السابقٖٖ) الشكل وىي نفس المؤشرات كما بجدول

  ىوالذي ينص عم الخامسالفرض صحة لمتحقق من 
 )النقاء(  ىيوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي عم - أ
غيرات الوسيطة) من خبلل المت النقاء ىعم لبلنعكاس المعرفييوجد تأثير غير مباشر  - ب

 المنفتح النشط ، التفكير العقبلني ، التفكير الحدسي(التدين ، التفكير 
( Amos 25باستخدام برنامج ) عامبلت االنحدار المعيارية والبلمعياريةتم حساب م

 النتائج: ان ىذهيوضح ينالتالي ين، والجدول النقاءلدراسة تأثير التفكير االنعكاسي عمي 
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 ( 22خذوي )

 و احزشاَ اٌغٍطخ االٔؼىبط اٌّؼشفيِؼبِالد االٔحذاس اٌالِؼيبسيخ ٌٍؼاللخ اٌغججيخ ثيٓ 

اٌزمذيشاد  اٌّزغيش اٌزبثغ اٌّزغيش اٌّغزمً

 اٌالِؼيبسيخ

اٌميّخ  اٌخطأ

 اٌحشخخ

 اٌذالٌخ

 0.000 5.768- 111. 641.- اٌزذيٓ االٔؼىبط اٌّؼشفي

 0.000 8.346 067. 560. اٌزفىيش إٌّفزح االٔؼىبط اٌّؼشفي

 0.000 5.038 074. 374. اٌزفىيش اٌؼمالٔي االٔؼىبط اٌّؼشفي

 371. 894. 067. 060. ذعياٌزفىيش اٌح االٔؼىبط اٌّؼشفي

 0.000 459.657 001. 666. إٌمبء اٌزذيٓ

 اٌزفىيش إٌّفزح
 إٌمبء

-.260 .002 
-

108.137 

0.000 

 اٌزفىيش اٌؼمالٔي
 إٌمبء

-.297 .002 
-

136.942 

0.000 

 0.000 84.477 002. 204. إٌمبء اٌزفىيش اٌحذعي

 0.000 90.896- 004. 367.- إٌمبء االٔؼىبط اٌّؼشفي

 ( 26خذوي )

 اٌحىُ اٌخٍمي )احزشاَ اٌغٍطخ(ػٍي  ٌٍزفىيش االٔؼىبعياٌزأثيشاد غيش اٌّجبششح 

اٌّزغيش  اٌّزغيش اٌّغزمً

 اٌزبثغ

اٌزمذيشاد 

 اٌالِؼيبسيخ

حذود فزشاد  اٌذالٌخ

 اٌثمخ

 االٔؼىبط اٌّؼشفي
 0.671- إٌمبء

0.01 -0.806 - -

0.542 

 يتضح من الجدولين السابقين ما يمي:
(، حيث بمغت النقاءالحكم الخمقي) ى( عمCRTوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي)ي -

( مما يدل ٔٓ.ٓ، وىي دالة احصائيا عند مستوي داللة ) (90.896-القيمة الحرجة)
 (النقاءالحكم الخمقي) ى( عمCRTعمي أنو يوجد تأثير مباشر لبلنعكاس المعرفي)

بمغت القيمة الحرجة عمي الترتيب  حيث النقاء ىيوجد تأثير مباشر لمتدين عم -
 (ٔٓ.ٓوىي قيمة دالة احصائيا عند مستوي داللة ) (459.657)

النقاء حيث بمغت القيمة الحرجة عمي الترتيب  ىيوجد تأثير مباشر لمتفكير الحدسي عم -
 (ٔٓ.ٓوىي قيمة دالة احصائيا عند مستوي داللة ) (84.477)

 النقاء ىالمنفتح النشط ، والتفكير العقبلني( عم يوجد تأثير مباشر سمبي لكل من )التفكير -
وىي قيم دالة  ( 136.942-، 108.137-)حيث بمغت القيمة الحرجة عمي الترتيب 

 (ٔٓ.ٓاحصائيا عند مستوي داللة )
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(، النقاءالحكم الخمقي) ى( عمCRTلبلنعكاس المعرفي) سمبي يوجد تأثير غير مباشر -
عند مستوي ( ، وىي دالة احصائيا 0.671-عيارية )حيث بمغت قيمة معامل االنحدار البلم

 (ٔٓ.ٓداللة )
 وتتضح ىذه النتائج من خبلل الشكل التالي:

 
 إٌمبء( يىضح اٌزأثيشاد اٌّجبششح واٌغيش ِجبششح ٌالٔؼىبط اٌّؼشفي ػٍي 60شىً)

مؤشرات جودة مطابقة عالية كما يتضح  وقد حقق النموذج الموضح بالشكل السابق
 ( السابقٖٖي نفس المؤشرات كما بجدول )من الشكل وى

 وٍاقظة الٍتائر:

 ، والتحميمية الحدسية المعرفية المعالجة ساليبأ أن عمى دليبلً  الحالي البحث يقدم
 باألحكام تتنبأ ، التحميمي أو الحدسي التفكير في لبلنخراط الميل أنيا عمى ُتعرَّف التيو 
 . والممزمة الفردية األخبلقية القيم بنوعييا خمقيةال

 في عالية درجات الحدسي التفكيرالستخدام  لدييم ميل الذينأفراد العينة  سجلحيث 
 الوالء وىي الممزمة، األخبلقية بالقيم أىتمت التي ةاألخبلقيس لؤلس الفرعية المقاييس

 بنفس مباشر بشكل التدين تنبأ ، باإلضافة الي ذلك. والنقاء السمطة، لممجموعة، واحترام
ة أن كل من )التدين، والتفكير الوسيطالمتغيرات  تحميبلت نتائج أشارتكما . األخبلقية األسس

 واألحكام المعرفي األسموب بين العبلقةجزء من  فسرت المنفتح النشط، والتفكير العقبلني (
 .األخبلقية
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 من يةاألخبلق واألحكام المعرفي األسموب بين بالعبلقة المتعمقة الحالية النتائج تفسير يمكن
 المفكرون حيث سجل. لمغاية تحميمي مفكر أو لمغاية، حدسي مفكر ىو الفرد كان إذا ما خبلل

 األخبلقية بالقيم أىتمت التي األخبلقية األسس في فقط عالية درجات لمغاية الحدسيون
الخمسة كما تم قياسيا باستبيان  ومن ىنا يمكن القول أنو من بين األسس األخبلقية. الممزمة

ترتبط الممزمة الثبلث فان ىذه القيم  MFQ (Haidt & Joseph, 2004) سس االخبلقيةاأل
 بالتركيز عمي االختبلفات بين المجموعات ، واحترام السمطة ، والنقاءمن الناحية المفاىيمية 

(Garvey & Ford, 2014)  تم ربطيا بالتفكير الحدسي من خبلل العديد من نتائج ،
 األحكام الخمقيةوالتي توصمت الي أن  Garvey and Ford (2014)الدراسات مثل دراسة 

 ترتبط بشكل ايجابي بالتفكير الحدسي 
 ونتيجة ميمة ليذا البحث أن التدين يرتبط ارتباطا ايجابيا بالقيم االخبلقية الممزمة

 ,Gervais & Norenzayan, 2012; Shenhav) وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات

Rand & Greene, 2012). ديد من الدراسات أن االفراد المتدينين يعتمدون فقد توصمت الع
 ;Razmyar & Reeve, 2013)عمي التفكير الحدسي أكثر من التفكير التحميمي 

Bahcekapili & Yilmaz, 2017)   ، والتفكير الحدسي ال يزال موجود مع تطور االنسان
من خبلل عممية القفز الي االستنتاجات فيمكن شرح االعتماد عمي ىذا النوع من التفكير 

(Evans, 2003)   فعمي سبيل المثال اذا فشل االنسان في تحقيق ىدف ما ، فيمكن .
تفسير ذلك بعدم رضا اهلل عن شيء ما فعمناه ، وبالتالي فأننا نعتمد كثيرا عمي التفكير 

 الحدسي
رتبطت مع التفكير ا االسس االخبلقية الفردية )تجنب األذى ، و العدالة(كما أن 
وتتفق . و العدالة الرعاية أسس في عالية درجات التحميميون المفكرون سجلالتحميمي ، فقد 

فقد وجدا أن التفكير التحميمي  Garvey and Ford (2014)ىذه النتيجة مع توصل اليو 
مية يرتبط ارتباطا ايجابيا مع األخبلق ذات الطابع الفردي ، وعممية التفكير التحميمي عم

، فالبشر منذ القدم ييتمون برعاية المرضي ،   (Evans, 2003; 2008)تطوريو ايضا 
ومعاممة بعضيم البعض ، ويتبادلون ىذا السموك في المستقبل ، وبالتالي فان ىذه القيم كانت 
موجودة في اسبلفنا األوائل ،ومع تطور القشرة ما قبل الجبيية تطورت القدرة عمي التفكير 

)في ظل جائحة  اآلن التحميمي التفكير عمى القدرة لدييم الذينومن ىنا يمكن لمبشر التحميمي 
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 خطة في التفكير خبلل من مجموعتيم في مريض عضو عبلج كيفية في التفكير كرونا(
 .رعاية

وتوصل البحث أيضا الي أن كل من )التدين ، والتفكير المنفتح النشط ، والتفكير 
كما تم قياسيا باستبيان  خمقيةالواالحكام  المعرفي األسموب بين العبلقةالعقبلني ( توسطت 

 عند أنو عمى األدلة بعض ىذا يقدم،  MFQ (Haidt & Joseph, 2004) الخمقيةاألسس 
 . أساليب التفكير في الفردية الفروق تأثير االعتبار في نأخذ أن يجب ، أخبلقي حكم إصدار

، فمثبل عقوبة االعدام  (Barrett et al., 2016) ةعالمية ترتبط بالثقافوالقيم االخبلقية 
 ;Radelet & Akers, 1996)تعتبر في بعض الببلد خاطئة من الناحية االخبلقية 

Radelet & Borg, 2000)   ىفي حين في الواليات االمريكية تعتبر عقوبة االعدام أعم 
المنفتح النشط  ، وبشكل أكثر توضيحا فان االفراد مرتفعي التفكير أشكال العقوبة

(Pennycook, Cheyne, Koehler, & Fugelsang, 2019)  وذوي التفكير التحميمي ،
(Deppe et al., 2015) حد سواء ىم أقل عرضة لمتغاضي عن عقوبة االعدام ، عمي  ىعم

 ,Unnever & Cullen) العكس فان االشخاص المتدينين يوافقون عمي عقوبة االعدام

2006; Miller & Hayward, 2008) 

 استٍتادات

 األفراد أن في واضحة الدراسة ىذه نتائج أن من الرغم عمى أنو إلى اإلشارة تجدر
 فيما مختمفة أخبلقية أحكاًما يتخذون والحدسي التحميمي التفكير أساليب يستخدمون الذين
ا تم قياسيا كم األخبلقية واألسس،  الفردية األخبلقية والقيم ، الممزمة األخبلقية بالقيم يتعمق

 التحميمي التفكير من كل نستخدم جميًعا فنحن ، MFQ االخبلقية األسس باستبيان 
 أو قصير وقت لدينا يكون عندما الحدسي التفكيرنستخدم . (Evans, 2012) والحدسي

 فييا نحتاج التي األوقات ىذه تكون ما وغالًبا العاممة(، الذاكرة مثل) منخفضة معرفية موارد
 من عجمة في المشاركون يكن لم  ىذه الدراسةولكن في . بسرعو أخبلقي حكم إصدار إلى

 التفكير مع تتفق أحكام إصدار ذلك من بدالً  اختاروا بل ، الحدسي التفكيرستخدام ال أمرىم
 والمشاركين الحدسين المفكرين أن وىي ، البسيطة الفكرة مع النتائج ىذه تتوافق. الحدسي
 التطوري لؤلصل كنتيجة األخبلقية األحكام نفس يصدرون ما الًباغ سواء حد عمى الدينيين
 حكم صدارإل التحميمي التفكير باستخدام شخصان يقوم عندما حتى. والتدين لمحدس القديم
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 ، أخبلقية أحكاًما نصدر عندما. أحكامنا عمى تؤثر التفكير و أساليب التدين فإن ، أخبلقي
 .معينة تفكير نماطأ تجاه لميولنا مدركين نكون أن يجب

 :توصيات الدزاسة

 فإنيا نتائج من الدراسة إليو توصمت وما السابقة والدراسات النظري اإلطار ضوء في
 :يمي بما توصي

االىتمام بتدريب الطبلب عمي التفكير التحميمي والتفكير المنفتح النشط لما ليم من أثر  -ٔ
 .عمي األحكام الخمقية

ينية في المرحمة الثانوية لما لمتدين من أثر كبير عمي االىتمام بمناىج  التربية الد -ٕ
 .األحكام الخمقية 

مصادر المعمومات المختمفة ومنيا بنك المعرفة  استخدام حول لمطبلب تدريبية دورات عقد -ٖ
 تنمية في تسيم التي البحوث عمل في وتوظيفيا المعمومات عن البحث في المصري
 .مشكبلتو وحل المصري المجتمع

تدريبية لممعممين واولياء األمور لتدريبييم عمي توظيف ميارات تثقفية و ات عقد دور  -ٗ
 التفكير التحميمي والتفكير المنفتح النشط في األنشطة المدرسية والمنزلية.

 :البشوخ املكرتسة

 عددا من البحوث المستقبمية  يمن خبلل النتائج السابقة يقترح الباحث فيما يم
 م الخمقية والحاجة الي المعرفة ، والذاكرة العاممةدراسة العبلقة بين االحكا -6
 دراسة العبلقة بين العوامل الكبرى لمشخصية واألسس األخبلقية -0
 دراسة عن برامج تدريبية لتنمية التفكير األخبلقي في ظل أزمة كرونا الحالية -2
 البحث في تطور األسس األخبلقية وارتباطييا بأساليب التفكير التحميمي والحدسي -2
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